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 :مقدمه

 !!!ایدن نیا ایمن است و  ریدانم تقص ینم

 !!که نامرد است؟ ییایدن نیا ایرا دوست دارم و  یسادگ...کنمیساده فکر م...که ساده ام یمن

خواهم از خودم بپرسم  ینم! غلط يباور ها ياشتباه برا يدلبستن ها يخواهم خودم را سرزنش کنم برا ینم

 !!؟..چرا

 .اندازمیب ایدن نیواهم گناهم را به گردن اخ ینم!کنم تیشکا نشیو ساکن ایخواهم از دن ینم

نه در  نیعشق وجود دارد نه در زم...گذارندیکه بر سر ما م ستیو عشق کاله بزرگتر ستیبودن گناه بزرگ ساده

 ...که ییشده اند نه در جا دهیکش بیخوب به صل يشده و انسان ها ختهیبه دار آو تیکه در آن انسان ییجا

 یم یکنم و حوا وار به دنبال ادم یهمچون تو حوا گونه فکر م زیمن ن.دلم را يحرف ها سمینو یحوا م مادرم

 ...ستین یآدم نجایاما مادرم در ا..!!!!! تیگردم از جنس انسان

 !دارند دور از انسان یصفات یکره خاک نیا نیساکن

را  بیس کیکنم تاوان  یفکر م نیشروع شد و من به ا بیس کیبشر از همان  یتمام بدبخت دیگو یم خواهرم

 !!!!؟...داد دیبا یتا به ک

 یرا داشت و من امروز به دنبال ادم تیکه هوا یداشت یتو ادم! حوا.خورم  یات غبطه م یبه خوشبخت یگاه

 ....گردمیم

*** 

 نگام کن...؟يشنویصدامو م زمیعز...خانم یاسی...خانم یاسی-

  کنمیونگاهش م رمیگیباز حمام م مهیاز در ن چشم

 کنهیارومت م...اب بخور نیکم از ا هی...ایب -

 !مگه نا آرومم؟...ام شده؟ یمگه من چ...کنه؟یم ارومم

 دونمیفقط نم....حالم خوبه...من...رمیگیرو ازش م نگاهم

 کننیم کاریصاحبخونه وزنش مهراوه خانم تو خونه ما چ یاصفهان يدونم اقا ینم

 داره منو اروم کنه یوزنش سع رهیراه م یچرا انقدر مضطربه وه یاصفهان ياقا دونمینم

  یاصفهان يبازش و هم اقا مهیحموم ما چه خبره که هم من زل زدم به درن يتو دونمینم
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سمت  گردهیو برم دهیتکون م يو با تاسف سر کنهیدر داخل حمام رو نگاه م يسمتش واز ال رهیم دائم

 اشپزخونه 

 لرزنیچشمهاش و شونه هاش اروم م يرو ذارهیپشت به ما دستش رو م و

 اون حمام جا گذاشتم  يقلبمو تو کنمیچرا احساس م دونمیباز نم و

 رنیضعف م...سست شدن...زانوهام...تونمیاما نم...از جا بلند بشم خوامیم

 شده داریب یقیشدم که انگار تازه بعد از ساعت ها از خواب عم یدرست مثل ادم...اندازمینگاه به خودم م هی

هم کرده  دیخر...شدیام نم قهیدق 5...بودم خونه دهیمن تازه رس...من که مانتو تنم نبود...مانتو تن من کرده؟ یک

 ...بودم

 ...شد داشیاز کجا پ گهیسرما د نیاالن که وسط تابستونه ا...چرا انقدر سرده...سرده

 ....کشنیم ریبند استخوان هام انگار از سرما ت بند

 ))دوباره خورهیهات سرما م هیخوب خانم من کل...ها کیسرام يرو یدوباره نشست یاسی((

 ))به ادم دهیم فیخوب ک!...؟يتو دوباره بابابزرگ شد!!!....مهرداااد((

 ))بمونم یشوهر بابابزرگ باق يبه جا دیبا شهیهم...یشیوقت بزرگ نم چیکه ه ییتو يبرا((

 ...کردمیکار م یمن داشتم چ...من...سرد يها کیسرام يرو...نشستم نجایچرا ا من

 !!!مهرداد

 ...وقت داروهاش بود...کردمیمن داشتم مهرداد رو صدا ...اره...بلند بشم دیبا

از جا کنده  کنمیم یبا تمام قدرت سع...تو تنم  کنهیسرماشون نفوذ م...ها کیسرام يرو ذارمیدو دستم رو م کف

 ...بشم

تو  زنمیسمتش و با خشم زل م گردمیبرم...نمیبش کنهیووادارم م رهیگیومچم رو م شهیدست مانعم م هی یول

 چشمهاش 

 ...اما شمیاز جا بلند م...رمیگیباز از دو دستم کمک م...کشهیعقب م که

 ...افتم یدوزانو م يودوباره رو رنیم یاهیچشمهام س...رسهیانگار خون به مغزم نم...رهیم جیچرا انقدر گ...سرم

 سمتم ادیم یبا نگران رهچایب زن

 اروم باش تو رو خدا ستیخانم شما حالت خوب ن یاسی-
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 يحرفهام تو يتا بهش جواب بدم انگار صدا کنمینم دایرو پ ییصدا چیو ه چرخهیزبونم نم...کنمیم نگاهش

 ندارن رونیبه ب یراه چیوه چنیپیذهنم م

ساعت وعقربه هاش قفل  يو رو دمیو ادامه م وارید يرو اندازمینگاهم رو م!فقط ساعت چنده؟...خوبم...من

 ...کنمیم

 4:30 يدرست رو...ستادهیساعت از حرکت ا...ستادهیا

 !))ه؟یریبعد از ظهر چه ساعت دلگ 4:30ساعت  يمهرداد دقت کرد((

 !))؟يدیرس جهینت نیبه ا يچطور((

 ))زنهیو شور م رهیگ یدلم بدجور م شهیساعت م نیچون هروقت ا((

 !!))ن هستم؟م یوقت یحت((

 !!))باشه؟...باش شهیمهرداد هم((

 !!))که؟ ادتهیقسم خوردم ((

 شهیم دهیاز قلب من شن یینه صدا گهیکنار قلبش و د...حمام يپس چرا قلب من جامونده تو...خورده بود قسم

 ...نه از

 یخودمو بکشم باال که دست م خوامیم...شده و رینکنه داروهاش د...زیبه لبه م رمیگیدستمو م!!!...داروهاش

 بغلم تا کمکم کنه ریاندازه ز

کمک  گرانیاز دست د یباش تا مجبور نباش يانقدر قو شهیهم...ستیخودت با ا يپا يرو شهیهم یاسی((

 ))يخورد نیاگر بار ها هم زم یحت...يریبگ

 ...کشهیباز عقب م چارهیزن ب...زنمیرو پس م دستش

  گردهیب بر مانگار زمان به عق...ستمیا یم

 اول قدم

 !؟يجان خونه ا مهرداد

 ...دوم قدم

 ...افته یقرار به تپش م یو قلب من که ب...گاریپر از ته س يگاریجا س هی

 مهرداد مگر دستم بهت نرسه -

 ...سوم قدم
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 ...دیدستش دور کن ياز جلو دیتونیتا م...براش زهره خانم گاریس

 ...چهارم قدم

 ...دوش حمام يصدا

 حواستون باشه...براش خطرناکه خانم گاریحمام مثل س بخار

 ...پنجم قدم

 ...قرار قلب من یب يتپش ها يباز صدا...اب يفقط صدا...ادینم ییصدا

 ...ابونیبه کوه وب ذارمیبه خدا اخر از دست تو سر م!...حمام؟ یمهرداد تو رفت-

قلبت خوب  يبخار حمام برا یدونیخودتم م...يدر حمام رو کامل رو خودت ببند دیصد هزار بار نگفتم نبا مگه

 ستین

 ...اخر قدم

 ...ضربه به در دو

 اب يفقط وفقط صدا...ادینم ییصدا

 خسته ام...نکن تیرو اذ یاسیتوروخدا !...؟ییاونجا...مهرداد-

 ...اما...گهیضربه د دو

 ...وزمان نییپا دمیرو اروم م رهیدستگ...دمیترس

 از خون یتو موج شمیغرق م...و من ستهیا یم

 ستمیا یم...ومن ستهیا یم زمان

 ...دستش رو شکاف داده و راه خون رو باز کرده يکه رگها یغیبه ت رهیخ

 رهیاب م یشرمانه خودش رو در اب حل کرده و زهر خند زنان به من به سمت خروج یکه ب یخون

 ...رسهیبه گوش نم ییصدا چیه گهیو د...قلبش...وقلبم ستهیا یم زمان

 ...زدیم ادیکه جوش آمدن اب رو فر يسوت کتر ينه صدا...دوش اب يصدا هن

 ...ساعت يو نه عقربه ها...از کوچه هیهمسا نیماش ریآژ يصدا نه

 بودند ستادهیکه ا ییعقربه ها...زمان ستادنیا نیب شدیکه گم م...کر کننده من يها غیج یحت

 ...مرگ...به وقت 4:30ساعت ...یدو زندگ انیپا نجایا و

 ...جسم و دو قلب کیمرگ ...جسم ودو روح کی مرگ
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 ...یبار نه زندگ نیاما ا...گرید یو اغاز فصل...من یاز زندگ یفصل انیپا و

 ...باشد انیبار شروع همان پا نیا دیشا...است يگریبار شروع طور د نیا

تل  هی يدرست روبه رو...نیزم يبه خودم اومدم که نشسته بودم رو یوقت ادمهیچقدر گذشت فقط  دونمینم

 نیکه ب يبه لبخند مردانه ا....مانده بودم به عکس مهرداد رهیکه روش رو با ترمه پوشانده بودندومن خ یخاک

 دیکشیچهار چوب قاب نبودش رو به رخم م

 !!مرحوم؟...مهرداد مجد مرحوم

 !))سم؟یبنو یفوت چ یدکتر تو گواه...گمیم تیخانم تسل((

 ))غیبا ت یخودکش...سیبنو...کوتاه یمکث((

 !!؟یخودکش

 !))؟یهست یکنارتم نگران چ شهیمن هم یاسی((

 ...))قول بده...مهرداد بهم قول بده((

 ))ام یبهونه زندگ دمیقول م...زمیعز...یاسی دمیقول م((

که دور تا دور من  یپوش اهیس يکدوم از ادمها چیه...کدومشون رو چیه شناسمشونینم...چرخونمیرو م سرم

و ناراحت به  نیغمگ ي افهیو ق دادندیوعکس مهرداد و ارامگاهش حلقه زده بودند وبا تاسف سر تکان م

 خودشون گرفته بودند

 ...کنمیونگاهش م گردونمیدستهام سرم رو برم يتو شهیکه مدتهاست باهاشون اشنام قفل م یگرم يدستها

 ...تنها دوستم...دوستم نیبهتر

 ...قرمز ومتورم شده هیاز شدت گر چشمهاش

 ...صداش بزنم اما انگار زبانم قفل کرده خوامیم

 ...اما کننیو گونه هاش رو تر م خورنیاز چشمهاش سر م یدر پ یاشک اون پ يها قطره

 ...وهوا نیزم نیعلقم بم...انگار معلقم...اصال انگار...هم ندارم یبغض یحت...ختمیقطره اشک هم نر کیهنوز  من

 پرمیاز جا م يزنانه ا غیج يصدا با

 داداش خوبم...داداشم...خدا يا-

هم  يخو یلیخ...شناسمشیم...کننیوراه رو باز م کشنیکنار م تیجمع...شهیتر م کیونزد کیهر لحظه نزد صدا

 شناسمشیم
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که پدر قبول کنه  يتو چطور توقع دار...ییننگ خانواده ما هیتو ما...ننگ خانواده ماست هیدختره ما نیا((

انگار ...يکه زد ییحرفا...يکه کرد ییکارا...يمهرداد تو انگار گذشته رو فراموش کرد...باهاتون مالقات کنه

برگرد همون ...برگرد مهرداد!...؟یکه چ یحاال برگشت... یو رفت زیهمه چ ریز يزد يروز هی يفراموش کرد

 یستیاز خانواده ما ن يعضو گهیتو سالهاست که د...برگرد مهرداد...میما فراموشت کرد يهمه ...يکه بود ییجا

 حیچقدر وق...مهرداد رو صدا زد...دیکش غیج...ناله کرد...پارچه رو چنگ زد...یرو انداخت رو ترمه مشک خودش

 ...چقدر ازش متنفر بودم...بود

 ...دمیپر التماس نال...سمت رها برگشتم

 ...اون...رها-

 بود دهیانگار فهم...پر اضطراب...نگاهم کرد رها

 بهش بگو بره -

 دستم رو محکمتر گرفت  رها

  یاسینگاهش نکن -

 ...نگاهش نکرد شهیم مگه

 مهرداد دوست نداره-

 دمیکش ادیلحظه نگاهم رو از رها گرفتم و با خشم برگشتم سمت اون زن و باتمام قدرتم سرش فر کیدر  و

 برو نجایبلند شو از ا-

 قیسکوت عم کی...حکمفرما شد ینیمن سکوت سنگ ادیفر با

 زدیهم ساکت شده بودو نفس نفس م خودش

 دمیرو بلند کرد وبا حرص زل زد تو چشمهام که باز با خشم غر سرش

 ...برو نجایبلند شو از ا -

 ...تو-

از شما  يعضو گهید دیمگه نگفت...دیمگه فراموشش نکرده بود...دیمگه تردش نکرده بود...دستتو بردار برو کنار -

 ...نجانیکه ا یینداره نه تو نه تمام کسا یلزوم نجایبودنت ا...پس بلند شو...ستین

 کردندیکه متعجب نگاهم م هیسرم رو بلند کردم وروبه بق و

 ...مهرداد از همتون متنفر بود...با همتونم -
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 یبغض زبانیکه حاال م ییبا گلو...زدم ادیبردم سمت قاب عکسش و برداشتمش و تو بغل گرفتم وباز فر دست

 کردیرو تار م دمید يو جلو شدیکه اشک م یبغض...بود نیسنگ

نه  گهید...دیپس فراموشمون کن میمن ومهرداد با هم مرد...نه مهرداد...نه من...میبه شما ندار یاجیما احت...دیبر -

 ازیزنده بود وبه وجودتون به کمکتون ن یوقت....به من دیزل زد دیستادیچرا ا دیبر...يوجود داره نه مهرداد یاسی

 ...دیو تنهامون بذار دیبر...دیزیریتمساح م شکدورش و براش ا دیکه حاال جمع شد دیداشت کجا بود

 ختمیگذاشتم وبا تمام وجود اشک ر یتل خاک يسرم رو رو و

 يدر انتها ییجا...خاك سرد ریز...اروم اروم...بود دهیاروم خواب...اما مهرداد...صداش زدم...کردم ناله

 ...بود که در اغوش گرفته بودم یقاب عکس...ادگارشیوتنها ...قبرستان

 ...نداشت یبودم که بدنم حس ختهیفقط انقدر اشک ر...چقدر گذشت دونمینم

 ختنیر ينبود برا یاشک گهید و

 شهیکه هم یکس...ينفر بود هیهنوز ...شونه ام يکه اروم قرار گرفت رو...گرم يهمان دستهاباز  و

 چقدر خوب بود که دارمش...پا به پام...کنارم...بود

 نگاهش کردم...رو بلند کردم سرم

 ...رها -

 جان رها -

 دیام رو بوس یشونیپ اروم

 تو تنت نمونده یجون گهید...زمیبلند شو عز -

 چیه...کس نبود چیه...هام کار خودش رو کرده بود ادیانگار فر...رو ازش گرفتم و چشم چرخوندم نگاهم

 ...درست مثل قبل...کس

سردم بود ...که سردمه دیاز لرزش دستهام فهم...شالم رو مرتب کرد...ستمیدستم رو گرفت و کمکم کرد تا باا رها

  بیلرز عج هی...مرداد يوسط گرما

 *رها*

 ...یاسیاما ..هوا گرم بود...دیرزلیم دستهاش

 صداش زدم...دل بکنه تونهینم دونستمیم...که کردم چشم دوخته بود به قبر مهرداد نگاهش

 جان یاسی-
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 ...نگاهم کرد...خودش اومد به

 !م؟یبر-

 !کجا؟-

 ...یاستراحت کن دیبا...خونه-

 زمزمه کرد اروم

 سخته!....استراحت؟-

 يو تو ستین نجایا دمیفهمیو سر در گماز نگاهش م جیگ...بود جیگ...هنوزمرگ مهرداد رو باور نکرده بود انگار

از نبودن  جیگ...بودم جیمن هم هنوز گ...دادمیسر و ته گم شدهبهش حق م یافکار در هم وبرهم و ب يایدن

  یخبر خودکش دنیاز شن جیگ...مهرداد 

 ... دهیبع گفتمیمن م...کرد اما دییتا یقانون یپزشک...بود دینه بع!...اونم مهرداد؟! ؟یخودکش

با ...برگشت سمت قبر...بغلش بود يشده به عکس مهرداد که تو رهیخ دمیکه د رمیدستش رو بگ خواستم

اشک راهش ...ستادیقبر و باز ا يخم شد وقاب رو گذاشت باال...دشیعکس و اروم بوس يرو دیحسرت دست کش

 ه هاشگون يباز شده بود رو

از وجودش  یمین دونستمیو من م...میراه افتاد...دستم  يانگشتها نیسمت من و انگشتهاش قفل شد ب برگشت

 اش جا گذاشته یرو کنار ارامگاه تنها کس زندگ

 *یاسی*

 ...کسم دفن کردم نیزتریکنار عز...خروارها خاك ریز...از وجودم رو یمین....روحم رو...قلبم رو...جاگذاشتم

ومن عزادار ...که آن هم دفن شد یاحساسات...احساساتم يخودم برا يمهرداد برا يبرا...عزادار شدم و

 عمر بود نیتر هودهیکه از ان روز به بعد ب يعمر...تا اخر عمر دیشا....شدم

 *رها*

 پارك شده بود  ابانیافتاد که آن طرف خ یرنگ یمشک نیچشمم به ماش میدیکه رس نیماش کینزد

 ...نکنم اما یداشتم به حسم توجه یسع ختیقلبم فرو ر کبارهیاما نا خوداگاه به ....چرا دونمینم

 ستادمیا اریاخت یب نیهمان ماش يباز وبسته شدن درها يبود که با صدا دهینرس موتیر يبه دکمه  انگشتم

 ...مشابه نشان داد اما یهم همزمان با من عکس العمل یاسیوسرم رو برگردوندم و 
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رو نداشتم که  نیقدرت ا یحت...سرم آوار شد يرو ایبودند انگار دن ستادهیکه روبه رومون ا یکسان دنید با

به  شتریمن ب ینگران...من ينه تنها برا...رخ بده تونستیبود که م یاتفاق نیبدتر نیا...رو نگاه کنم یاسیبرگردم و

و انگار زمان به عقب ...ود به اون سه مردب زدهبود ومات و مبهوت زل  ستادهیکه ا یاسی....بود یاسیخاطر 

 ادیو تکرار گذشته و ...نشده بود دایبراشون پ یمرهم چیکه ه ییزخمها...شدندیانگار زخمها تازه م...گشتیبرم

 افته یب تونستیبود که م یاتفاق نیآن عذاب اورتر ياور

 *یاسی*

 شدندیاورده م ادیبه ...شدندیکه نبش قبر م یخاطرات...اوردیخاطرات دفن شده رو با خودش م يوبو دیوزیم باد

 ...میبخوا نکهیبدون ا

هم انقدر  دیشا...شدینم دهیازش شن ییصدا...قلبم....اش يدود نکیع یاهیس نیمن نگاهم قفل شده بود ب و

من ...گرداندیتو وجودم من رو به عقب برم يزیچ...رو نداشت دنشیمن قدرت شن يبود که گوش ها ادیصداش ز

 شیسال پ 5که  ییبه روزها... دندسال قبل فراموش شده بو 5که  ییبه روزها...گرداندیزمان به عقب برمرو در 

 ییروزها...دردهاشون...با تمام زجرهاشون...هاشون ینیریش دیوشا هایبا تمام تلخ...ایخاك شدند آن سر دن...مردند

دندان  ریشان هنوز ز یبودند اما تلخ نیریهم ش یاگرگاه یحت...بودند اهیس...شب بودند...که روز نبودند

 کردیم یثرو خن ینیریکه ش یتلخ...بود

شده  یکه جوگندم یشیاش و ته ر قهیشق يشدن موها دیفقط به اندازه سف...نکرده بود يرییتغ ادینه ز!!...ر؟ییتغ

و ...موش نکرده بودانگار هنوز عادت ست کردن رنگ کراوات و کت رو فرا...بود دهیهنوز هم مردانه واتو کش...بود

تلخ ...از اشنا هم اشنا تر...که آشنا بود يعطر... ییایبو يسلول ها يالبه ال کردیکه نفوذ م ییعطر اشنا يبو

دم صبح و  يها یو شوخ ریحر دیسف يو آن پرده  نیسمت تراس مرمر دادیکه ذهن رو پرواز م يعطر...وسرد

درست مثل زخم ...که کهنه بود یزخم...ابروش يرو یشکستگ...چشم برداشت ياز اخر شدینم...بلند يقهقه ها

 قلب من

نه ...براق يچشمهاش برداشت و باز آن قهوه ا يرو گرفت و آروم از رو نکشیچپش رو باال برد دسته ع دست

همان ...شیسال پ 5همان ...خاموش شده بود شهیهم يانگار واقعا برا...از آن برق چشمها نبود يخبر گهیانگار د

 ...زل زد تو چشمهام...روبه روم ستادیکه ا يلحظه ا

 من به مهرداد قول داده بودم فراموش کنم ...ارمیب ادیبه  خوامینه نم...نه

 ...اریخشا...شناختمشیخوب م...بود ستادهیکه کنارش ا يرو گرفت سمت مرد نکشیع
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 ...ل بود فراموشش کنمکه محا...فرزاد...هم اون هم...هنوز بهش وفادار بودند انگار

 ستهویبود تا به من برسه وروبه روم باا یچند قدم کوتاه کاف...اومد جلو...رو از دستش گرفت نکیع اریخشا

 رو شکست نمونیب نیمردانه اش بود که سکوت وخالء سنگ يصدا

 سالم -

که  یحس...داشت یبیبود حس عج یزندگ يروزها نیسخت تر ادآوریکه  ییاشنا يصدا دنیسال شن 5از  بعد

وقابل تصور به  يانگار سکوتم براش عاد...کردیگرفته بودم واجبه قفل م ادی یکه از بچگ یجواب يزبانم رو برا

 که ادامه داد دیرسینظر م

 ..دونمینم...بود يمرگ مهرداد شوك بد....متاسفم...یاسی -

 تمام ماند مهیرو به نشانه سکوت باال بردم که حرفش ن دستم

 ...نجایبه ا اومدنت -

 میریتو حرف زدن از هم سبقت بگ میهردو قصد کرده بود انگار

 ...دوست نیمهرداد بهتر -

 الزم نبود -

 با حرص وپرصدا نفسش رو رها کرد...ادامه نده کردیکه مجبورش م يطور...بلندتر ازحد معمول بود یکم صدام

خودش رو کنترل کنهو من تمام تنم گر  تونهیکه م ییتا جا کردیم یسع شهیکه هم...مثل همان روزها درست

 ...گرفته بود

 زدیم رونیاز تمام نقاط بدنم حرارت ب انگار

هم ...من یهم زندگ...هم مهرداد...هم از ذهن من...يپاك شد...يساله که فراموش شد 5...يفراموش شد...تو-

 ...تو تیتسل...الزم نبود نجایپس اومدنت به ا...تو و تمام اون روزا...مهرداد یزندگ

 ...یاسی -

 چشم دوخت تو چشمهام...با تحکم صدام زد که ناخوداگاه سکوت کردم انقدر

 ...خروار خاکه هی ریدوست من اونجا ز نیو االن بهتر...دوست من بود نیمهرداد بهتر-

 نیبهتر...ش بودهدوست نیادعا کنه که مهرداد من بهتر خواستمیسرش چون نم دمیکش ادیفر...دمیکش ادیفر

 زخم رو بهش زد نیتر قیعم...ظلم رو درحقش کرد نیشتریکه ب یدوست کس
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راحتمون ...فرخ خان بزرگ...نجایاونم ا....یتو باش خوادیخروار خاکه دلش نم هی ریکه اونجا ز یاما اون کس -

 ...خرابش نکن...دهیمهرداد من بعد از مدتها امروز اروم خواب...بذار،راحتش بذار

 بار زمزمه کرد نیقدم فاصله ا کی یبود بدون حت ستادهیقدم به طرفم برداشت حاال درست روبه روم ا دو

 ياصال عوض نشد...يتو عوض نشد-

 زدم يپوزخند

 تونستمیکاش م...کاش...ياش رو نابود کرد یکه تمام زندگ یهمون...ام یاسیهنوز هم همون ....نه نشدم -

 ...رمیرو ازت بگ دمیکه کش يانتقام اون همه زجر

 زد يپوزخند

خوب هم انتقام ...یانتقام گرفت شیسال پ 5همون !رفته؟ ادتی...يتو ملکه بود...يتو خوشبخت بود یاسی!زجر؟-

 5اما من ...آروم و راحت کنار تو یسال زندگ 5بعد از ...مهرداد امروز مرد یاسی...یکه رفت یهمون وقت...یگرفت

مهرداد ....دمینفهم یاز زندگ یچیه گهیداون خونه و يدفن شده تو...لبمساله روحم،ق 5...ساله که مردم

که صادقانه و عاشقانه  يتو بود نیهم مرد ا یو وقت يزنده بود تو بود یوقت...خوشبخت یلیخ...خوشبخت بود

 قدم از من جلوتر بود کی شهیمهرداد هم....من تنها مردم ...بدون تو مردم...اما من یختیبراش اشک ر

که انگار  ییحرفها...دادندیم یماندگ يبو...دلش مانده بودند يانگار مدتها تو دادندیم یکهنگ يبو حرفهاش

رو قفل کنند و  یرو به انتحار بکشندزبان یتا ذهن زندیبر رونیب... زندیبر رونیبودند تا ب یمدتها بود دنبال فرصت

 ...ساله 5 يانتظار...کنند داریکوتاه ب یمدت يرو برا یروح

 دو محافظ هنوز وفادارش  نیعقب رفت وجاگرفت ب عقب

 رهیدا مین ي شهیگرفت وباز چشمهاش پنهان شد پشت دو ش...اش رو دستش داد  يدود نکیع اریخشا

عقب  یصندل يدر رو براش باز کرد و رو اریرنگش،خشا یمشک نیپشت به من کرد و رفت سمت ماش...اهیس

 نشست

باز کردم که نه  یو وقت...بستم یلحظات يآسفالت قبرستان چشمهام رو برا يرو کیشدن الست دهیکش يصدا با

 يرو يکه بدجور ینم خاك گور و غم بزرگ يو نه خاطرات،باز من بودم ورها و بو نشیاز فرخ بود،نه ماش ياثر

  یخال يجا هیغم ...کردیم ینیدل سنگ

 *رها*
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حق ...بود ومدهین رونیسال ب 5فرخ اون هم بعد از  دنیانگار هنوز از شوك د..بشه نیکردم تا سوار ماش کمکش

بهشون فکر نکرد اما  شدیم یبه فراموش نیبا تلق دینبودشا یفراموش کردن اون روزها کار راحت...هم داشت

 محال بود...مطلق یفراموش

با تا ابد حک شده بود نشستم پشت فرمون و استارت نزده بودم که  یاسیاز ذهن من و یروزها تو قسمت اون

 نگاهش کردم یاسی يصدا

 *یاسی*

 بستم چشمهامو

 رها -

 جان دل رها -

خسته ام ...انقدر طول بکشه نیتاوان سنگ نیپس دادن ا دیچرا با...قدر تاوان داشته باشه نیا دیاشتباه با هیچرا  -

به ...شهیام م يبهش حسود...راحته نییمهرداد اون پا يچقدر جا کنمیبا خودم فکر م...خسته ام یلیخ...رها

 يآرامش ابد هی...به بعد داره نیکه از ا یآرامش

 دادیحسرت و غم م يبو حرفهاش

 دیکش يبلند آه

امکان  نیبدتر از ا گهید میکردیفکر م...جهنمه مونیزندگ میکردیفکر م يروز هیمن وتو !...ه؟یچ یدونیم یاسی-

که بدتر از بدتر هم وجود  میکن یلحظه هم با خودمون فکر نم هیوقت ما ادمها  چیکه ه ینداره در حال

که هرگز  یمن وتو از بهشت...میکنیراستش ما ادمها اصال فکر نم...که میکنیوقت فکر نم چیه...داره

که بهشت ما  یبهشت بزرگتر وبهتر در حال هیکردن  دایپ دیبه ام رونیب میزد میهرگز قدرشو ندونست...مشیدیند

هم  نیوا میاشتباه رفت...یاسی میما اشتباه رفت... میبهترش کن میتونستیبود ما م نیوبهتر نیخودش بزرگتر

که به دست خودت رقم  یاون هم از دست سرنوشت...شد لخورد دینبا...کرد تیشکا دینبا...تاوانش

 هیکه پا یسرنوشت...میجا کرد یتو رقم خوردنش دخالت ب میکه هردومون توش دست برد یسرنوشت...خورده

ما  يتجربه برا...تجربه بشه هی تونهیفقط م نیو ا...تاوانش رو داد ودم نزد دیبا...اشتباه بنا شده يهاش رو

روکه  یزندگ...برامون نمونده يدیام گهیچون د...میدرس گرفتن وجبران ندار يبرا یوقت گهیکه د اما دوت...دونفر

 یمرورش کن نکهیبدون ا...يبدادامه اش  دیفقط با...شیبساز یتونینم گهیبه دست خودت تباه بشه د

 *رها*
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 گرفتم و استارت زدم دیگونه اش غلط يرو یاسیکه از گوشه چشم  یرو از قطره اشک چشمم

 دونستمیم یوقت...نداره يا دهیفا دونستمیم یوقت...اما دادمیم دیام یاسیبه  دیبود که من با یلحظات،لحظات اون

 یاز من ساخته نبود،از پسش برنم...بود یاش چ دهیفا ست،پسیهم تو دلش زنده ن دیاز نور ام ییکورسو گهید

 اومدم

 يا ندهیآ...اومد یخوب مسخره به نظر م ندهیآ هیبود حرف زدن در مورد  دیناام دیکه خودش به داشتن ام یکس

 یزندگ هی یعنیهم  يخاکستر...يگفت خاکستر شدیهم نه اما م کیتار...ستیحدس زد روشن ن شدیکه خوب م

 نیهم...گذران وادامه يفقط برا یزندگ...يعاد...نیروت

 *یاسی*

تو رقم خوردنش دخالت  ادیحداقل انقدر ز ای...تو سرنوشت میبردیکاش دست نم گفتیدرست م رها

 شیبه خواسته خودت پ یدخالت کن یوقت...لنگهیکار م يجا هیکه تو سرنوشت دخالت بشه  يادیز...میکردینم

وقت از کل  چیه آدمهاما ...شهینم...به خواسته تو باشه زیهمه چ یوقت...به خواسته تو باشه یو وقت شیبریم

همه ...گهید لیو هزار دل...میوفکر نکن میعجول باش یوقت...میاستفاده نکن یوقت...خوب میکنیعقلمون استفاده نم

اشتباه  هیاثبات  يبود برا يدییکه آوردنش مهر تا گهید لیوهزار دل نایتمام ا...لنیدل نایو تمام ا...بهم زهیریم زیچ

 کردیم ینیسر من و رها سنگ يرو شهیاش تا هم هیبزرگ که سا

 رهیم جیندارم وسرم گ یبود حال خوب دهیانگار فهم...بشم ادهیرو که خاموش کرد کمکم کرد پ نیماش

بود  زانیپنجره اتاقم او ریکه از ز یاهیس يرو که بست سرم رو بلند کردم و چشمم افتاد به پارچه ها نیماش در

هزار ...جواب بود یهزار سوال ب...لشیدل یرفتن ب...وداعش یرفتن ب...که رفتنش دادیرو م یوخبر از رفتن کس

 کرد  دایبراش پ شدینم یجواب چیسوال که ه

 چسبانده بودند وارید يکه رو یمیترح یسمت آگه دیکشیم اریاخت یمن رو ب پاهام

آخه !...ست؟ین گهید یعنی!؟یچ یعنیمرحوم !...مرحوم؟...مرحوم مهرداد مجد...اوست يهمه به سو بازگشت

 !خسته اش کرده بود؟ یچ!...چرا؟

 رها-

 ...رو گرفت بازوم

 ...جانم-

 ...وندیبا پ گفتیم...هست يدیهنوز ام گفتیدکتر م...خسته اش کرده بود یچ-
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 دیلرزیم نیسنگ یاز بغض صدام

حال خودم ...فهممینم...و عذاب آور غرق شدم یکابوس طوالن يتو کنمیماحساس ...رها-

ام کنه  یراض...کنه حیکه کار مهرداد رو توج یبه جواب...برسم یجواب چیبه ه تونمینم...تونمینم...فهممیونم

 ...نبودنش رو

 عکس مهرداد يرو دمیدست کش....رفتیم جیسرم گ...دید ینم...دید یم...چشمهام

 ))گهینکن د تیاذ کنمیمهرداد خواهش م((

 ))بدعکسم یلیمن خ گمیفقط م کنمینم تتیمن اذ((

 ))رمیازت عکس بگ ستیباا اچهیکنار در یاسیبه خاطر ....به خدا یستین...یستینه ن((

 ))ایشد مونیپش ینگ يدیبعدا اگه د یول ریبگ ایباشه ب...زن ها نیخدا از دست ا يا((

  رانیا میبود دهینبود که رس شتریب يدوروز... اچهیکنار در...هیدیپارك جمش...عکس نیاول

 میتونستیکه کوه رو م میداشت يبرعکس انقدر انرژ...نه رها...نه من نه مهرداد...میاصال خسته نبود...مینبود خسته

  میجابه جا کن

ومن ...آزاد وخوشحال...میودامن،هرسه آزاد ب يجا هی...به ارامش...برگشت به خونه يبو...دادیم يازاد يبو هوا

 بهتر نیاز ا یکنار مهرداد بودم چ

 شهینکردباورت م یمهرداد از من خداحافظ...رها -

 کردیرو تار م دمید يجلو اشک

 کنمیکه باور نم هیزیرفتن مهرداد تنها چ...نه-

 عذاب اوره یلیجواب خ یعالمه سوال ب هیبا یرها زندگ-

  یاستراحت کن دیتو با یاسی ستیاالن موقع فکر کردن ن-

 زدم يپوزخند

 نیهم هیخواب وارامش ابد هی کنهیکه ارومم م يزیاالن تنها چ!...؟یچ يبرا!استراحت؟ -

توقع  میدیدر آپارتمان که رس يجلو میباال رفت یکی یکیوپله هارو  میرو باز کرد و داخل ساختمان شد در

 تیتسل يکه همه برا ییداخلش مملو از آدمها درش پره از کفش و يکه جلو نمیرو بب ينداشتم خونه ا

 یحت...مینداشت يا گهید يوآشنا لیو فام مان،دوستیساده بود چون من ومهرداد به جز رها وا...نه...اومدن
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نبود که اون خونه  شتریب یدوماه تمیشناخیکه صاحبخونه بودند نم یها رو هم به جز اقا و خانم اصفهان هیهمسا

  میرو اجاره کرده بود

 ...خون يبو...دادیغم م يکه حاال بو يا خونه

 گرفت،رنگیچشمم جون م يهمزمان تمام صحنه ها جلو دویچیپیسرم م يباز شدن هر قفل در انگار تو يصدا

 یب یبدن...غیشکاف خورده با ت ییبارگها...مهرداد...کردیمشامم وحالم رو بد م يتو دیچیپیم....خون يبو...خون

 و آبرنگ خون  یتالق...جان

بود  دهیترس ینخورمرها که حساب نیگرفتم تا زم واریلحظه انگار تعادلم رو از دست دادم اما دستم رو به د کی در

 بغلم رو گرفت  ریز

 جان حالت خوبه؟ یاسی-

 دیکوبیم نهیپر سروصدا به س قلبم

 مهــ...مهـ...رها...اون هنوز زنده اس...نجاتش بدم دیبا...مهرداد...رها-

 دمینفهم يزیچ گهید و

 :رها

 دادیکه با تاسف سر تکان م یباز کردو در حال یاسیاورژانس دستگاه فشار رو از دور دست  مامور

 بوده درسته؟ یشوك عصب داستیاز ظواهر امر که پ -

 نگاهش کردم ینگران با

 ...درسته -

 ود انداخت ب دهیتخت دراز کش يرو هوشیکه ب یاسیبه  ینگاه میکه ن یدرحال ستادویبه روم ا رو

 یدگیاونجا بهشون رس...دیاگر بخوا مارستانیب میمنتقلش کن میتونیما م...چهاره يرو...نهییپا یلیفشارش خ -

  شهیم يشتریب

 به سمت در اتاق برگشتم  ییاشنا يکه با صدا زنمیلب باز کنم و حرف  خواستم

 چه خبره رها؟ نجایا...سالم -

 لبم نشست وبه طرفش رفتم  يرو يوجودم سرشار از آرامش شد و ناخودآگاه لبخند يانگار همه  مانیا دنید با

 ...کم حالش هی...کم هی یاسیفقط ...نگران نباش ستین يزیسالم چ -
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رنگ  ينگران به چهره  ینداد حرفم رو تموم کنم به سمت تخت رفت و دوزانو کنارش نشست نگاه اجازه

 یاورژانس لحظات نیتوجه به نگاه متعجب مامور یدست گرفت و ب يانداخت و مچ دستش رو تو یاسی دهیپر

 رهیرو بگ یاسیسکوت کرد تا نبض 

  ستادیسرش ا ياورژانس باال مامور

 آقا  دیببخش -

 که انگار به خودش اومده باشه از جا بلند شد و روبه مامور اورژانس دستش رو جلو برد  مانیا

 من دکتر زند هستم متخصص مغز و اعصاب...خوامیمعذرت م -

 اورژانس با لبخند و احترام دستش رو فشرد  مامور

 ...خوشبختم دکتر زند -

 گرفت  مانیاش رو از دور گردنش در آورد و به سمت ا یپزشک یگوش

 دکتر دییبفرما -

بشه تا  یدگیبهش رس خونه بمونه و يداد بهتره تو صیکرد و تشخ یاسی نهیتشکر کرد و شروع به معا مانیا

 بشه  مارستانیب طیوارد مح نکهیا

رو به  کردیمهرداد استفاده م يقبال برا یاسیرو که  ییاز سرم ها یکیاورژانس  نیبعد از رفتن مامور نیبنابرا

 کرد قیهمراه آرامبخش به او تزر

 یکارش که تمام شد به طرفم برگشت،نگاه. کردمینگاهش م یبودم و با نگران ستادهیا يمن فقط گوشه ا و

 نگران به سرتاپام انداخت 

 یاروم يو با صدا ستادیطرفم اومد و روبه روم ا به

 !!داشت؟ تیپس واقع-

 ...سرم رو به عالمت مثبت تکان دادم زدیکه اشک تو چشمهام حلقه م یدرحال

عمل مهم  هی يسار يها مارستانیز با یکیتو گفتیم...زود بود که عزم رفتن به شمال رو کرده بود صبح

 نجایاومده بود وحاال هم که ا رونیبهش زنگ زدم تا خبر فوت مهرداد رو بدم تازه از اتاق عمل ب یوقت...داره

 معلوم بود با عجله خودش رو رسونده ...بود

رامبخش بهش آ شهیبهتر م گهینگران نباش تا چند ساعت د...یکم استراحت کن هیبهتره ...رها دهیرنگت پر -

 رونیب میبر ایب...کم بخوابه هیزدم تا 
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ثابت مونده بودو  یاسی يکرد،و من هنوز نگاهم رو تمیاز اتاق هدا رونیشونه ام گذاشت و به ب يرو رو دستش

  مانیو روبه ا یاسیو زل زدم به  ستادمیا یاز اتاق خارج بشم باز با نگران نکهیقبل از ا

 رو انداز کلفت تر بندازم روش  هیروش بازه بذار ...هییسرما یاسی مانیا-

 برم که مچ دستم رو گرفت که نگاهش کردم  یاسیبه سمت  وخواستم

 بذار راحت استراحتشو بکنه ...مطمئن باش شهیانداز مناسب تره سردش نم ریز نیهم...دختر خوب...رها -

تر  قیترو عم قید و هر لحظه خوابش عمام بو یزندگ يکه همه  یپر از عشق به کس ینگاه...کردم نگاهش

مهرداد در رو  دهیمهرداد چقدر روح و جسمش رو عذاب م هیخال يکه جا دونستمیم یو من بهتر از هرکس شدیم

  میشد ییرایبست و هردو وارد پذ

 یپرده رو کنار زدم و چشم دوختم به آسمان آب يسمت پنجره رفتم و گوشه  به

 شهیاصال باورم نم...رها شهیباورم نم...سته يدیدکتر گفته بود هنوز ام-

 کردمیصداش رو حس م لرزش

 کنه  دایکار مهرداد پ يبرا یهیتوج چیه تونهیکس نم چیه...شهیکس باورش نم چیه-

 آرومش رو يرو پشت سرم حس کردم و بعد صدا مانیا حضور

 ؟یخوب...رها -

که به  ییدختر بچه ها هیچرا اما قطرات اشکم رو ازش پنهان نکردم شده بودم شب دونمینم...طرفش برگشتم به

ارامش  مانیبه خودشون جذب کنن و اون لحظه من فقط از ا هیرو با گر گرانیمحبت د خوانیم يهر بهانه ا

 تکان داد يسر یناراحت خواستم،بایم

 شهیدرست نم يزیچ چیه هیبا گر یبهتره آروم باش...رها -

 نگاهش کردم  واریزدم به د هیتک

که  یزمان يبرا...که داشتم و قدرش رو ندونستم یخوب يروزها يبرا...گذشته يبرا...دلم تنگ شده...مانیا -

که فکر  ییروزها مهیزندگ يروزها نیسخت تر کردمیرو کرده که فکر م ییروزها يدلم هوا...کله ام بادداشت

شد که به  یچ...ایخدا...یاسینه من،نه ...مانیندونستم ا مویمن قدر زندگ...بود نیبهتر...اما نهیتر يتکرار کردمیم

 شد یو چ میکردیفکر م یچ یاسیمن و ....از کجا به کجا؟...میدیرس نجایا

 مکث کرد و سپس ینلحظاتیرو ازم گرفت و چشم دوخت به زم نگاهش
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چرا چون به  یدونیم...ما هیاز زندگ ییروزها حسرت گذشته شده جز نیا...زادهیرها حسرت مال آدم یدونیم -

و  رهیکه لحظه مون از دست م میکنیم ییکارا...میدونیو قدر نم میبریاز لحظه مون لذت نم...میکن یلحظه فکرنم

 میخوریاز دست رفته رو م يو هر بار حسرت همون لحظه ها مینیشیما باز م

 زیو بعد همه چ میدیاونارو انجام م میفکر کن میانجام بد میخوایکه م ییکارا و عاقالنه به مینیبش نکهیا بدون

 میکه ما انتخابش کرد یراه نیا دیشا نکهیغافل از ا میریراه درست رو م میدار میکنیفکر م زهیریبه هم م هوی

رها من ...به اراده داره ینو شروع کرد اما بستگ زا شهیم...برگشت رها شهیم یراه ممکن باشه گاه نیاشتباه تر

رها ...دیرو داد یتاوان سخت دونمیم نویا...به سرتون اومد اما یچ یاسیبعد ازرفتن تو و  دونمیکه هنوز نم

 هیاما مهرداد هم ...بابت فوتش متاسفم همنیمهرداد خال يجا...جبران گذشته هست يبرا یهنوز راه...جان

 دیجبران کن دیکه هنوز وقت دار یاسیتو و ...اش رو داد هتاوان گذشت ییجورا

 یارامش نیبه ا شهیخوب حرف بزنه و من هم تونستیم شهیهم...کردیچقدر حرفهاش آرومم م...کردم نگاهش

 کردمیم يکه داشت حسود

انقدر خوب که من نتونسته بودم قدرش ...انقدر که من در حد او نبودم...خوب یلیخ...بود یخوب یلیپسر خ مانیا

من  يدر حد آرزوها کردمیفکر م يروز...و غرور اون رو از دست داده بودم یچرا چون از سر خودخواه...رو بدونم

به  دنیکه رس ییمن شده بود مثل آرزو مثل روزها يبرا مانیبه ا دنیرس...من در حد او نبودم...و حاال من ستین

 اون آرزو بود  يمن برا

 آروم و مرفح  یو زندگ التیقلب پاك و مهربون و پول و تحص هی...یداشت،سالمت زیکه او همه چ حاال

وقت روش حساب باز  چیرو نداشتم و ه دنشیلحظه هم چشم د کیگذشته نبود که من  مانیاون ا گهید و

  کردمینم

ام  هیبه سا هیسا شهیکه هم يبودم با گذشته ا ییو ازدست داده بودم و رهار زمیمن بودم که همه چ نیحاال ا و

 دیکشیم ياجبار ییکه من رو به سمت تنها يماریبود و ب

 قرار داشت ییرایاز پذ يرفتم که گوشه ا یاسیگرفتم و به سمت کتابخانه کوچک  مانیاز ا چشم

لبم  يرو یدفترچه سبز رنگ لبخند تلخ دنیو رو کردم با د ریکتابها رو ز یکم نکهیرو باز کردم و بعد ازا درش

 ...نشست

من وتو و  یرها زندگ:بودم جواب داد دهیرو ازش پرس لشیبار که دل کی...تو کتابخونه گذاشتشیم شهیهم یاسی

 کتابا باشه نیا يپس بهتره که دفتر خاطراتمون هم البه ال ستیکتاب ن هیشباهت به  یخاطراتمون ب
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جلد با خودکار نوشته شده بود  يرو که رو یو متن دمیجلدش کش يرو یدست...اوردمش رونیدو کتاب ب نیاز ب...

 لب زمزمه کردم  ریرو ز

 من يگذشته  يهمه ...دیاول خاطراتم را مرور کن...دیحکم صادر کن میبرا دیخواست ياگر روز -

که از دو چشم درشت  ینگاه...نشستینگاه پر از آرامشش به دلم م ستادمیرفتم و روبه روش ا مانیسمت ا به

 نیا...خنده دار بود...دیرسیام م کهیو در آخر به قلب هزار ت شدیم يخسته من جار يچشمها ياش رو یمشک

 خودم يشده بودم برا يروزها شاعر

 ادته؟یاون روزها رو ...مانیا -

 دیاز سر تاسف کش یآه

 گذشته رو فراموش کرد شهیمگه م...ادمهی خوب یلیخ...ادمهیاره  -

 به سر ما اومد؟ یبعد ازاون اتفاقات چ یبدون يشده تاحاال بخوا -

 کردیشلوارش م بیکه دست در ج ینامعلوم پشت سر من و درحال يچشم دوخت به نقطه ا مانیا

 راهه نیاون راه بهتر يکردیاون روزها فکر م -

 چقدر کله شق بودم...شرفتیپ نیشتریب يراه برا نیبهتر...اره -

 زد و سکوت کرد  يپوزخند مانیا

چطور تاوان  یاسیمن و  یبدون خوادیدلم م...شد یچ یبدون خوادیدلم م...یاما من دوست دارم تو بدون -

روز هم  کی یما حت یزندگ...ختیاش به هم ر یاشتباهات من زندگ يهم به پا یاسی...البته در اصل من...میداد

 خوام از اولش برات بگم یم...خوامیم مان،منیا...داشتخوش ن يلحظه 

تک  ياز چشمش پنهان نماندنگاهش رو گردوند رو دیگونه ام غلط يکه آروم رو یاشک يکردو قطره  نگاهم

وقت تا به امروز  چیچرا ه مانیا...وقت چیبود،چرا ه نیچقدر سکوتش خوب و دلنش...صورتم يتک اعضا

 گرفتم  دهیپرت بودکه تورو ناد یلعنت يایدن نیا يحواس من به کجا...دمتیند

 آن نشست  ياز مبل ها رفت و رو یکیبه سمت  مانیا

 پاهاش در هم قفل کرد  يرو رو دستهاش

 دمیامروز من مال تو با تمام وجود گوش م کنهیآرومت م زهایچ نیاگر گفتن ا...رها دمیگوش م -

گذشت و در همون  یشم دوختم به دفترچه لحظاتنشستم و چ يگریمبل د يطرفش رفتم روبه روش رو به

 حالت
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که  یاتفاقات...میکیاونا شر يهردو تو یاسیکه من و  هیتمام خاطرات نهایا...اه یاسیدفتر خاطرات ...دفترچه نیا -

  میلحظه لحظه اش کنار هم بود يو تو...میهم تجربشون کرد يپابه پا

 اش رو بشنوه  هیزد و با تکان دادن سر نشان داد که مشتاقه بق يکردم لبخند نگاهش

 پام باز کردم  يرو جلوم رو دفتر

 نظرم گذشت  ياز جلو نمایمثل پرده س يلحظه ا ياتفاقات برا تمام

 کنترلش کنم  یلحظات يکردم با بستن چشمهام برا یوجودم رو گرفت که سع يهمه  فیخف یلرزش

 تمرکزم رو جمع کردم و شروع کردم به خواندن دفتر ي همه

 :یاسی خاطرات

چرا  دونمیندارم اصال االنم هنوز نم دیبا خودکار و کاغذ سف یخوب ونهیرو بلدم اما چطور نوشتن رو نه م نوشتن

 هیکار چ نیهدفم از ا ای سمینویدارم م

کتابخونه  يکشو يدفتر سبز رنگ که امروز تو نیا يکاغذها يمثال رو ییجا هیچرا دوست دارم  دونمینم

 هاش رو ثبت کنم  یها و تلخ ینیریش...ام لحظه لحظه اش رو یکردم تمام اتفاقات زندگ دایپ)) بهیغر((بزرگ

 چیه...ستین يا زهیانگ چیه...یچپ،خودم رو زدم به نفهم یکه زدم به کوچه عل هیادیمدت ز...دونمینم هنوز

 يدیام چیه...ينور

 ییها زی،چیو خال چیاز ه...پر شده از..پر شده از نخواستن و تحمل...ام پر شده از تکرار یقسمت اززندگ نیا نجایا

 خواستمیوقت نم چیکه من ه

 نجایکه من رو به ا يزیهر چ...زیاز شروع همه چ...از اول...سمینویم...ستیمهم ن...که یپر شده از حضور ادم و

 ینقطه از زندگ نیرسوندبه ا

توجهم به عقربه هاش  نکهیاول از ا شهیمادرم انداختم هم ادگاری یبه ساعت مچ یشده بود نگاه کیهوا تار:آغاز

جمله تو  نیلبم و ا يرو نشستیم يزوار در رفته اش و لبخند هیسمت بند چرم رفتیذهنم م شتریجلب بشه ب

 شدیذهنم تکرار م

 ارم احساس کنم حضورت رو کن شهیکه هم يساعتو بهم داد نیبازم خوبه ا -

من که هنوز  يبود اما نه برا رید...نه شب؟...دوازده يعدد نه ثابت مونده بود و بزرگه رو يکوچک رو ي عقربه

 مونده بود  یسه تا از جورابهام باق

 پمپ گاز عادت کرده بودند  هیطوالن يصف ها نیها انداختم مدتها بود مردم به ا نیماش لیبه صف طو ینگاه
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 يها نیبه سمت ماش رفتیام فرو م یشانیبه پ یسوز سرما مثل سوزن دمیام باال کش ینیب يگردنم رو تا رو شال

 صف رفتم  يتازه وارد تو

 يبخار يبود و از گرما دهیرو باال کش شهیکه ش دیاز جوراب ها رو باال گرفتم و روبه راننده پرا یکی شهیهم مثل

  بردیلذت م نشیماش

 د؟یخوایآقا جوراب نم...یشمجوراب پ...جوراب -

چرخاند و خودش رو زد  يا گهیاز مردم سرش رو به سمت د شتریب یمیبه من انداخت و مثل ن ینگاه مین راننده

 ها  نیماش هیرفتم سمت بق نیقرارش ندم بنابرا یستیرودر وا يتو نیاز ا شتریدادم ب حیبه اون راه و منم ترج

با  یبعض شیدوسه کلمه پس و پ یگاه...دو سه کلمه کم یگاه...شهیمثل هم...باز هم...رو تکرار کردم حرفهام

و فقط از کنارش رد  دمیشنیکه نم ییدادند و حرفها متیلب ق ریز یبعض...صیحر ینگاهم کردند بعض يدلسوز

تا همان  دیکش یساعت میباالخره ن...دیاهم انگار نه انگار درست مثل همان راننده پر یو بعض شدمیکر م...شدمیم

 هم فروش رفت ماندهیسه جوراب باق

 نییپا...تر نییپا ابانیدو سه خ...نداشت گاهیتا جا يادیاومدم و راه افتادم سمت خونه فاصله ز رونیپمپ گاز ب از

  شدیکه به قول رها شهرکم کم تمام م ییشهرجا نییپا يها دانیاز م یدانیم...دانیتر از م

 یمیقد يبا خونه ها کیتنگ و بار يبه کوچه پس کوچه ها یدوست داشتم اون هم وقت شهیزدن رو هم قدم

بودند باالخره  دهیبه هم چسب واریبه د واریکه پشت بام به پشت بام به هم راه داشت و د ییخونه ها...دمیرسیم

در زنگار گرفته  نیحدس من بود که ا نینه ا!...د؟یسف...ستادمیا دیسف یدر آهن يرو به رو يرو ادهیپ یبعد از کل

 بوده  زیو تم دیحتما قبال سف

هول  هیکم سمت راست و با  هی...کم چرخاندم سمت چپ هیقفل  يدر آوردم و انداختم تو بمیرو از ج دیکل

 دیلوال چرخ يباز شدو رو ییمحکم در با صدا

تعجب نداشت شش ...خونه ام؟...رفتم و داخل خونه ام شدم نییپا شدیم یمنته اطیکه به ح یکوتاه يدو پله  از

 هیکلنگ يخونه  هی...تنها ساکنش من بودم گهیچون د...تنها من...من شده بود يکه اونجا خونه  شدیم یماه

که  يباغچه ا...قرار داشت درست وسط باغچه اطیکه وسط ح کیکوچ یحوض آب هیو  ینقل اطیح هیبا  یمیقد

 بار هم طرفش نرفته بود کیمن  یکس حت چیبود ه یشش ماه

به تراس باال رفتم و روبه  شدیم یکه منته يکردم و از سه پله ا یرو ط اطیخسته و آهسته طول ح ییقدم ها با

 اش باز شد  يلق و قد شهیش يرو در قفل انداختم و با هول اول در با صدا دیکل ستادمیدر ساختمان ا يرو
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دوال بشم و بندش رو باز کنم با کمک پاهام در آوردم وداخل ساختمان سوت و کور و  نکهیهام رو بدون ا یکتون

 شدم  کمیتار

دستم لمسش کردم  ریز نکهیچراغها رو بلدبودم و به محض ا دیکل يجا...وارید يرو دمیدستم رو آروم کش کف

 چراغ ها رو روشن کردم و در روبستم 

ام رو هم  گهید يو لباس ها یز کردم و انداختمش کنار چوب رختحرکت شال گردنم رو از دور گردنم با هی با

  دادیمثل خونه ام بهم آرامش نم ییجا چیه...انداختم روش و رفتم سمت اتاقم

  دمیخونه د نیا يچشم باز کردم خودم رو تو یبهتره بگم از وقت ادویم ادمی یوقت از

 هیو سمت چپ  يدیرسیم ییرایبه پذ کیبار يراهرو کیبا  يکه از در ورود يهفتاد متر بایساختمان تقر هی

بلند به  يپله  10حدود  ییرایمدل ال بود و از گوشه پذ کیکوچ يآشپزخونه  هیاتاق خواب و سمت راست 

  دیرسیپشت بام م

 يبودم و با تمام تمرکزم مشغول تماشا دهیدراز کش نیزم يرو 21 یرنگ ونیزیتلو يکه جلو شدیم یساعت کی

روغن جلز و ولز  يتو چارهیب يها ینیزم بیفراموش کرده بودم که س یمورد عالقه ام بودم و به کل الیسر

  کننیم

و نگاهم  فونیگرد شده زل زدم به آ يو با چشم ها دمیزنگ در بود که مثل برق گرفته ها از جا پر يصدا با

 رو زمزمه کردم يا شهیکل يلب جمله  ریز دادویکه ده شب رو نشون م يواریساعت د يخوردرو زیآروم ل

 موقع شب؟؟؟ نیا هیک یعنی -

و شال به دست از ساختمون زدم  دمیتر بود از جا کنده شدم و با عجله کاپشنم رو پوش یزنگ دوم که طوالن با

 سرم انداختم  يشالم رو هم رو کردمیم یرو به دو ط اطیکه طول ح یو در حال رونیب

  يبلند يصدا با دمیکه رس یدر آهن پشت

 ه؟یک -

 عمو جهان  يصدا با

 باز کن دختر منم  -

 شروع کردم به غرولند کردم  یحوصلگ یاما با ب رونیرو با ارامش فوت کردم ب نفسم

 خانم یاسیآماده باش ...خدا بهم رحم کنه...وقت شب نیا خوادیم یچ نیبابا ا يا -

 در رو باز کردم و روبه عمو جهان  یمصنوع يلبخند با
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 دیسالم عمو جهان خوش اومد -

درهمش زل زده بود به  شهیهم يداده بود و با اخم ها هیتک واریدستش رو به د کیآن قامت کوتاه و الغرش  با

 لبخندم رو نگه داشته بودم  یمن،فکم درد گرفته بود از بس الک

 دختر یکنیچرا درو باز نم...سالم -

 عمو جان دستم بند بود  دیببخش -

 داخل اشاره کرد  دست به با

 کنار دختر؟ يبر يخواینم -

ورودش رو گرفته بودم ،با خجالت از  يبودم به در و چهار چوبش و جلو دهیچسب یخودم اومدم که دودست به

 در کنار رفتم  يجلو

 دیخوش آمد...دییبفرما...عموجان دیببخش -

تکان دادم که از نظرش پنهان ماندو  يسر یشد در رو بستم و با کالفگ اطیداد و داخل ح لمیتحو يغره ا چشم

مشکوکانه به اطرافش  دمیپشت سرش راه افتادم و داخل ساختمان شدم در رو که بستم به طرفش برگشتم که د

  کشهیبار با دماغش بو م کیو هر چند لحظه  کنهینگاه م

 اش رو دوخت به من  ينگاه جد یتعجب زل زدم بهش باالخره بعد از لحظات با

 رو خاموش کن خدا رو شکر خاکستر شد رشیبرو ز -

 و محکم زدم پشت دستم  دمیها افتاده بودم از جا پر ینیزم بیس ادیلحظه  کیکه با حرفش در  من

 هام  ینیزم بیس يوا -

روغن مثل  يتو یبه اون خوشگل يکه خالل ها دمیرس تابهیسر ماه يباال یسمت اشپز خانه و وقت دمیدو و

 دند شده بو اهیمغز مداد س

 ام  یشونیضربه نسبتا محکم زدم وسط پ هیو با کف دست  نیزم دمیحرص پامو کوب با

 یاسی یاز بس حواس پرت و ابله...؟يکردیم عیجناب عمو جهان ضا يجلو دیحتما با -

بره  رونیبود ب دهیچیخونه پ يکه تو یسوختگ يپنجره رو باز کردم تا بو ختمیها رو دور ر ینیزم بیعجله س با

 يخونه  يکه عمو جهان اون موقع شب تو کردمیفکر م نیرو آماده کردم و اون لحظات فقط به ا يو بساط چا

 گهیاون شش ماه د يقرار بود بشنوم و تو دیکه شا ییحرفها یپ یحت...دیذهنم هزار جا چرخ...خوادیم یمن چ

سه روز در  يها و پرتقال ها بیو س کردمیآماده م یهر حرف يشده بود خودم رو برا يو تکرار يبرام عاد
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 یباق یگل سرخ يکاسه  يداشته باشن و با دقت تو يکه مبادا لکه ا کردمیورو م ریمونده رو با دقت ز خچالی

  دمیچیمادرم م هیزیمونده از جه

عمو جهان  يرفتم و ظرف رو روبه رو رونیها رو برداشتم و از اشپزخانه ب وهیکارم تمام شد و ظرف م باالخره

انداخته بود و با  نییازاوبودم اما همچنان سرش رو پا یگذاشتم نگاهش کردم و منتظر عکس العمل نیزم يرو

  کردیم يباز يباز شیا روزهیف حیتسب يدانه ها

 صاف کردم  يرو با تک سرفه ا گلوم

 عمو جان دییبفرما -

از مغزش غرق در افکارش بود  یمیکه انگار هنوز ن يمتفکرانه به من انداخت طور یرو باال گرفت و نگاه سرش

  یو بعد از مکث کوتاه

  میبا هم حرف بزن دیبا...نیبش ریبگ -

 کنه  ریخدا به خ...ختیفرور نهیدر س قلبم

  زمیبر يبراتون چا دیپس بذار -

 برم  خوامیخوردم عجله دارم م يمن تازه چا...نیبش خوادینم -

 نشستم و منتظر نگاهش کردم  نیزم ينکردم روبه روش رو مخالفت

 يو نه از لحاظ رفتار يبه او نداشت نه از لحاظ ظاهر یشباهت چیبرادر پدر بزرگ بود اما ه نکهیجهان با ا عمو

را هم با غرور  شیمحبت ها یحال حت نیداشت و با ا یاما قلب مهربان...بود يدنده و جد کیعمو جهان مغرور 

داشته  یکنن و او همه جا حکمران فتارهمه به خواست او ر خواستیم شهیهم او کردیم گرانیخرج د تیو جد

بودم که او نتوانسته بود نظرم رو نسبت به  یمن تنها کس...باشه و البته موفق هم بود اما نه در رابطه با من

ز تالش خودش قرار بده اما باز هم ا عیبده و من رومط رییکه دوست داشت انجام بدم تغ ییحرفهاش و کارها

 داشتیدست بر نم

راستش رو خم کرد و دستش رو  يرنگ و رفته اش گذاشت و زانو یکت مشک بیرو داخل ج حشیتسب عمو

 زانواش گذاشت و شروع کرد به صحبت يرو

حرف  ریبگ متویبهت بزنم پس خوب گوش بده بعد تصم یمهم يتا حرفها نجایدختر امشب اومدم ا نیبب -

شش ماه  نیا يهرچقدر تو هیکاف گهید...ارهیرو از تنت در ب یلباس مشک نیتا ا...نجایا ادیم يفردا مهر...اول

  یو غم سر کن یاهیس نیا يتو تو ستین یاونم راض...امرزهیخدا مادرتو ب...يدیپوش یلباس مشک
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 نیعکس مادرم که ب يراه گلوم رو بست و ناخوداگاه چشمم ثابت شد رو نیسنگ یحرفها بغض نیا دنیشن با

 شتریهرچه زمان ب کردینگاهم م یحیطاقچه قرار داشت و با لبخند مل يرنگ رو ییچهارچوب قاب عکس طال

  کردیم ینیشونه هام سنگ يرو شتریوب شتریاش ب یخال يجا رفتیجلو م

کردن داروهاش و خرج  دایپ يکه برا ییو روزها دیکه چطور از سرطان دردکش...آخر بودنش افتادم يروزها ادی

و از همه ...بود يعذاب آور يروزها...دمیند یمحل یکه ب یکه رو نزدم واز چه کسان یبه چه کسان ستانماریب

متاسفم رو به زبون  يکلمه  کترهم گذاشت و د يکه چشمهاش رو آروم رو یوقت...بدتر غم از دست دادنش

 آورد و من شکستم 

گونه ام رو پاك  يرو دهیقطره اشک غلطبود  نییعمو به خودم اومدم و دوراز چشمش که سرش پا يصدا با

 کردم

خونه به  يایب يتا فردا با مهر...انجام بده يدار يرو جمع کن و هر کار لتیوسا يامشب همه ...و حرف آخر -

  یاتاق سوابرات اماده کنن تا راحت باش هیبچه ها سفارش کردم 

 ادیآمرانه به نظر ب کردمیم یکه سع یو با لحن دمیحرف از جا پر نیا با

 راحتم  نجاینه عمو جان ممنون من ا -

  نشوندیکه آدم رو سر جا م ییاز همون اخم ها...اخم نگاهم کرد با

دختره  گنینم...گنیم یمردم چ...؟یکن یخونه تنها زندگ نیا يتو يخوایچه؟نکنه تا اخر عمر م یعنی؟ياینم -

 ...يمدت هم که اون بابا نیا يتو...ان خدابزرگش ولش کرد به ام يعمو گنیکس و کاره نم یب

 کرد و ادامه داد  یکوتاه مکث

بست  شهیدر دهن مردم رو که نم یبمون نجایا يخوایم یچ دیبه ام...نیزنده ا نیبگه مرد ومدین... ال اله االا-

  زننیدختر هزار تا حرف پشتمون م

برام تکرار مکررات و اعصاب خورد کن بود و  خواندیگوشم م يکه تو ییحرفها نیتمام ا نییرو انداختم پا سرم

 و ناراحت يجد یبا لحن داشتمیدست بر نم يمن طبق معمول از پافشار

به بابام دارم  ينه کار زننیبه مردم دارم که هر دفعه دهنشون بازه و فقط حرف م ياوال عمو جان من نه کار -

 نیا يو تو ییدوما من تنها...هیمامان راض هیضیموقع مروقت به درد من نخورد نه حاال نه  چیاون ه...و داشتم

نه، ...دیموقع فکر خطا نکن هی...عمو جان ذبمشما مع ياما من خونه  زنمیحرفو م نیا دیخونه راحت ترم ببخش

اما من به روح مادرم قسم ...رواونا مثل خواهرام هستند هیو سم الیخانم رو دوست دارم هم ل يمن هم مهر
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از  تونمینم یراحت نیبه ا ارهیم ادمیخوب و بدم و  يخونه تموم خاطرات و روزا نیا...جا بمونم نیخوردم که هم

 باشم یمن دوست ندارم سر بار کس نعمو جا...برم نجایا

 نثارم کرد  يجد ینگاه عمو

که  تسیاز قسم من باالتر ن یقسم خورده باش یبعدهم به هر کس يسرِما جادار يو رو یستیاوال تو سربار ن -

 خودم  شیتورو ببرم پ دیبا

 ...اما عمو جان -

 نداد حرفم رو بزنم  اجازه

 رو جمع کن  لتیوسا ادیم ياما نداره فردا مهر -

 رفت  یاز جا بلند شد و به سمت در خروج و

 به خودم گرفته بودم  ينگران و ملتمسانه ا ي افهیو ق زدیدلم شور م...راه افتادم دنبالش

کنم  یاحترام یبهتون ب خوامینم ذارمیپا نم ریاما من قسمم رو ز دیقسم خورده باش یعمو جان شما به هرکس -

 يخانم هم رو يقدم مهر شهیاز من سلب م یراحت نیشما ا يمنه با اومدنم به خونه  یاما اگر موضوع سر راحت

اما من  رهینم ادمیوقت از  چیشما هم ه يمحبت ها ارمیام رو در م یباشه فردا هم لباس مشک...چشم

 مادرم راحت ترم  يخونه  يتو...نجایا

 با تاسف تکان داد يو دلخور به سرتا پام انداخت سر یعصب یبه طرفم برگشت نگاه یدر خروج يآستانه  در

 هاش رو خورد  يلجباز نیچوب هم يروز هیمادرت هم ...يازاون هم لجبازتر...یحقا که دختر مادرت -

گذشت و  اطیبه سرعت از ح دهینپوش دهیبزنم کفش هاش رو پوش یاجازه بده حرف نکهیو ا یحافظبدون خدا و

در ساختمان و زل  يقد ي شهیام رو چسباندم به ش یشانیپ... دیرو محکم به هم کوب یبعد از خروجش در آهن

 کرد  خیام  یشانیپ شهیش ياز سرما اطیح يزدم به در بسته شده 

 دادم  رونیرو هم گذاشتم و نفسم رو محکم ب یلحظات يرو برا چشمهام

 ازیجنگ تن به تن برگشتم و به استراحت ن هیاز  کردمیبعد از بحث با عمو جهان حس م شهیمدت هم نیا يتو

 خواستمیکس اون طور که م چیرفته ه لیتحل انمیاطراف يدرك همه  يقوه  کردمیاون روزها حس م...دارم

به درد من  کدامشان چیکه ه ییمحبت ها...بهم محبت کنند يجور هی خواستندیفقط م کردهمهیدرکم نم

حساب فرار از عذاب  يرو گذاشتمیکه من م ییکار ها کردیمن رو دوا نم ياز دردها يدرد چیو ه خوردینم
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محبت در حق من  نیکه بهتر یسخت تنهام گذاشتنددر صورت يروزها يچرا تو نکهیعذاب وجدان از ا...وجدان

 یفقط کم... کردندیدرکم م یکم يظاهر يها ررفتا نیا يهمه  يباشهاما کاش به جا ییهمون تنها تونستیم

سالش به خونه ام اومدن و  14دختر  هیمادرم همراه سم یمهربان و دوست داشتن يخانم زن عمو يبعد مهر روز

 انیگر ییه فرستاد و با چشمهامادر فاتح يبرا نکهیخانم بعد ازا ياز انها استقبال کردم مهر ییمن هم با خوشرو

رو درمقابلم قرار داد و از من  يشده ا چیپکادو  يبار به خاطر فوت او اظهار تاسف کرد بسته  نیچندم يبرا

  ارمیرو از تنم در ب یخواست تا لباس مشک

و عزادار  ماندیبه تنم م یاگر به خواست من بود تا سالها لباس مشک دونستمیرو با اکراه قبول کردم و م بسته

رنگ و  یاسی يبسته رو که باز کردم چشمم افتاد به بلوز...خواستندیم يگریطور د انیاطراف...اما ماندمیمادرم م

 انتخاب شده بود قهیبلندکه جدا با سل نیآست

کنار اتاقم نشسته  يقد نهیآ يرنگ هنوز جلو یاسیاز رفتن آنها گذشته بود و من با آن بلوز  یساعت کی حاال

افکارم که البته  يکه زانوهام رو بغل گرفته بودم زل زده بودم به خودم و غرق شده بودم تو یو در حالبودم 

 اوردمیکدامشان سر در نم چیانقدر درهم برهم بودکه خودم هم از ه

 فونیا يگرفتم و از جا بلند شدم دکمه  نهیآ يتو ریزنگ در بود که به خودم اومدم و چشم از تصو يصدا با

باشه که اون موقع روز اومده  تونهیم یک زدمیپشت در هست فشردم چون حدس م یبپرسم ک نکهیا روبدون

چشمم به رها  شهیپشت ش زساختمان رساندم ا يسراغم و البته حدسم هم درست بود خودم رو که به در ورود

در حال  يآدم ها يکه از سرما بازوهاش رو بغل کرده بود و ادا یو در رو بست در حال دیپر اطیافتاد که داخل ح

انگار متوجه من نشده بود و بدون  دیپشت در که رس دیبه سرعت به سمت ساختمان دو اوردیزدن رو در م خی

رو باز کنه  زدندیبرق م يزیاز تم شهیزردش رو که مثل هم يرهانگاهم کنه دوال شد تا بند آل آستا نکهیا

چشمش به من افتاد و هر  ستادیبود سر جاش که ا يپر از انرژ شهیمثل هم کردمیودم و تماشاش مب ستادهیا

 یچ لشیکه دل دونستمیاز نگاهش خوند و من م شدیو تعجب رو م شدیلحظه به وضوح چشمهاش گردترم

 باشه  تونهیم

 م تا داخل بشه دادم و در روباز کردم و از جلوش کنار رفت نییرو پا یآهن رهیزدم ودستگ يلبخند

  يخوش اومد...سالم -

 کردمینگاهش رو حس م ینیاما سنگ زدیپشتم رو کردم بهش و به سمت آشپزخانه رفتم دنبالم اومدحرف نم و

 از سکوتش کالفه شدم  یقیباالخره بعد از دقا ختمیریم يچا الیخ ی،اون زل زده بود به من و منب
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 تازه چه خبر  یچرا سر کار نرفت...موش زبونتو خورده؟...یزنیخوب چرا حرف نم -

 لبم نشست  يرو یاش لبخند پهن یغیج غیج يبلند شدن صدا با

جرات کرده لباس  یکنه ک یاسیلباسو تن  نیجرات کرده ا یک ایخدا ادیرنگ چقدر بهت م نیا یاسی يوا -

رو با تو  يمساله ا نیتش رو داشته که چنشجاع یاصال ک...من که رهام نتونستم ارهیرو از تنت در ب یمشک

بذار فکر ...شدم جیمن گ يبگم خدا یچ دونمیاصال نم نکهیا ایباور کنم  دونمینم شهیاصال باورم نم...مطرح کنه

 ...کنم

هم فشرد و بعد از  يبه خودش گرفت چشمهاش رو رو يگذاشت و حالت متفکرانه ا شیشانیپ يرو رو دستش

  دیمثل برق گرفته ها از جا پر یلحظات

  یاسیکارو کرده باشه عمو جهان درسته؟ بگو که درسته  نیا تونهیکس جز اون نم چیآره ه دمیآهان فهم -

 ستادهیبه طرفش برگشتم وسط آشپزخانه ا کردمیگاز رو کم م ریکه ز یگذاشتم و در حال يکتر يرو رو يقور

 یبه پوست گندم يچقدر رنگ سبز صدر...بود دهیرس یف مهم علمکش کیانگار به  کردیبود و منتظر نگاهم م

  اومدیاش م

 ...بود اما لیو شک بایز...به بلوزم انداختم یو نگاه نییزدم سرم رو انداختم پا یکمرنگ لبخند

 دوستش ندارم  -

 غیج يراه افتاد دنبالم صدا افتهیکه دنبال مادرش راه ب يرفتم دوباره مثل بچه ا رونیسرعت از آشپزخانه ب به

 مغزم بود  يرو نکهیرو دوست داشتم با ا شیغیج

 ادیبهت م یلیخوشگله خ یلیلباست خ یاسی یگیم يدار یچ -

از  شدیرو م یرنگش زل زده بود بهم نگران ییگرد خرما يو نگاهش کردم با چشمها ستادمیدر اتاقم ا يجلو

 چشمهاش خوند 

 نهیلباس نو رو تو تن من بب نیخونه دوست ندارم ا نیا يتو نجایا کنمیهنوز حضورش رو کنارم حس م -

 زود بود  یلیفراموشش کردم زود بود رها خ يزود نیدوست ندارم فکر کنه به ا

 يرو دی،اشک آروم غلط شهیمثل هم...دو دوستش گرفت نگاهش پر از محبت بود نیطرفم اومد صورتم رو ب به

 گونه ام 

  ادیز یلیدلم براش تنگ شده خ -
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اش رو  يکاپشن صدر يشونه اش گذاشتم و اشک هام سر شونه  يرو به روم باز کرد سرم رو رو آغوشش

 نمناك کرد موهام رو آروم نوازش کرد

 دونمیم...شش ماه گذشته دختر خوب نهیحال بب نیا يتو رو تو ستین یدلم آروم باش مادرت راض زیعز یاسی -

رو  يتو تازه شروع شده تو راه دراز یگل من زندگ یاسی...یصبور باش دیبا یباش يقو دیباورش سخته اما تو با

 متیگل یکه بتون یباش يانقدر قو دیبا سپ ییتنها گهیتو حاال د...ستین یجز خدا کس گهیحاال د يدار شیدر پ

 يو بذار یبپوش یکه تو لباس مشک ستین نیفقط به ا ي؟ عزادار گمیم یچ یفهم یم رونیب یرو از آب بکش

  افتهیروز ب نیات به ا افهیو ق ختیر

فرق کج بود  شهیصورتم موهام رو که هم يتک تک اعضا يچشم چرخوند رو دیکش رونیرو از آغوشش ب من

 صورتم کنار زدو پشت گوشم داد  يرو از تو

 نهیکردن تو آگوشه نشستن و با همه لج  هیو  یلباس مشک دنینه با پوش یمادرت باش ادیکه قلبا  نهیمهم ا -

زبانزد  شییبایکه ز ينه دختر ای یقبل هست هیاسیاون  گهید نیبب يشد یچه شکل نینگاه به خودت بنداز بب هی

 یکس رتشیمبادا چشم و نظر مردم بگ تهبفرس رونیکه اونو تنها ب داشتیکه مادرش هول برش م یاسیهمه بود 

به  زمیعز یاسیمادرش  هیماریو ب یتو اوج سخت یحت دیرسیبه خودش م شهیبود و هم نهیآ يکه هرروز جلو

 داره دختر خوب  انیهنوز جر یهنوز پا بر جاست زندگ ایدن نیبب ایخودت ب

که  یمسکن بود مسکن هیمن  يبار نبود اصال حضورش برا نیاول نیو ا شهیهم...نشستیبه دلم م حرفهاش

خوب بود از همان روز ها خوب  نیو ا بردمیم ادیو با بودنش کنارم تمام غم هام رو از  کردیآرومم م یمدت يبرا

 بود 

بچه  يمدرسه و باز اطیبودم گوشه ح ستادهیکالس دوم بودم و ا... ادمهیخوب ...که باهاش آشنا شدم یاول روز

  کردمیهارو تماشا م

 قشنگ  يپر از آرزوهاو  یالیخ یب يروز ها یبچگ يبودند روزها یخوب يروزها چقدر

من جلو و اوهم پشت  میستادیا نهیآ يگوشه اتاق هردو روبه رو يقد ي نهیسمت آ دیرو گرفت و منو کش دستم

  نهیآ يتو ریبه تصو میشونه هام و هردو چشم دوخت يسرم دستش رو گذاشت رو

من ...موهات نامرتب شده...خوشگلت زشت شده يچقدر ابروها...دختر خوب يچقدر الغر شد نیبب...نگاه کن -

توام حاضر  خورمیام رو م ییپس تا من چا...خوادیقبل رو م یاسیشلخته رو دوست ندارم دلم  یاسی نیاصال ا

 شو 
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 به سمت در اتاق رفت با عجله گفتم  و

 حاضر بشم؟ کجا؟ -

 زد  يلبخند

برو لباس بپوش  کنهیمغزمه اعصابمو خورد م يرو ختتیریب يشلخته خانم ابروها رییتغ يبرا میبر میخوا یم -

  شگاهیآرا میبر

  يبلند بایتقر يتعجب و صدا با

 شگاه؟؟؟؟یارا -

 هوا تکان داد  يرو رو دستش

  شگاهیبره زا خوادیانگار م شگاهیآرا گهیم نیاووووو همچ -

  شگاهیتازه اومده آرا هیکار ابروش عال يناز شیپ میریم يدیفهم ایحاضر بش خورمیم ییچا تا

 به سمت آشپزخانه رفت  و

بود که تا اون روز نتونسته بودم رو حرفش  یکس نیتونم با رها مخالفت کنم و اون اول ینم دونستمیهم م خودم

شدم دوباره  میتسل نیپا بنابرا ریخواست حرفشو بذارم ز یانقدر دوستش داشتم که دلم نم یعنیحرف بزنم 

 نیشلخته شده بودم بنابرا یحساب گفتیم ترها راس اومدیبدم نم رییکم تغ هیختم ته دلم از به خودم اندا ینگاه

  دمیبه اتاقم رفتم و لباس پوش

 زد  يا روزمندانهیبه سرتاپام انداخت و لبخند پ یرها نگاه میهمزمان وارد هال شد هردو

 ریکه د میبزن بر نیآفر...ادیمن از کل کل خوشم نم یدونیو م یهست یآد دختر حرف گوش کن یخوشم م -

 بره هوا  غشیخانم ج میشد االنه که مر

طرف انداخت و به سمت  کیدوشش به صورت کج به  يبرداشت و بند بلندش رو رو نیزم يرو از رو فشیک

 ساختمان رفت و من هم همراهش راه افتادم  یدرب خروج

،شاد و ماجراجو من اما کامال عکس او آروم  يژبود پر از انر يرها دختر...میو رها هم سن و سال هم بود من

 نیو مغرورم و خوب ا یاز خودراض يادیمن ز کردنیفکر م انمیاز اطراف یعلت بعض نیتودار و کم حرف و به هم

 بود  میفقط به خاطررفتار ظاهر
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ا بود اون و م يتر از خونه  نییآنها درست دو کوچه پا يخانواده کم درآمد بزرگ شده بود و خانه  کیدر  رها

مادر رها  کردندیم یزندگ دیرسیهم نم 40هم رفته متراژش به  يکه رو يجاریدو اتاق است يمادر و پدرش تو

 ...بود اما پدرش یزن مهربان و زحمتکش

نداشت اون سالها بود که  یمثبت ينقطه  چیکرد چون ه فینبود که بشه ازش تعر يآقا پدر رها مرد جمال

آنها بود  يرها که تنها بچه  نیدود کرده بود بنابرا ادیاعت ياش رو تو یکارش رو از دست داده بود و همه زندگ

اول از جارو زدن ...خانم شده بود میمر شگاهیدرس و مدرسه رو ول کرده بود و مشغول کار در آرا یسالگ 17از 

 بود که همه روش حساب باز کنند  يکارش حرفه ا يحاال انقدر تو و آموزش و يبعد کارآموز شگاهیآرا

 ادیهم ز ژهیبا اتوبوس خط و ریمرکز شهر قرار داشت و مس يها ابانیاز خ یکی يخانم تو میمر شگاهیآرا

  دیرسیبه نظر نم یطوالن

خانم و آتنا و  میبا مر شناختمشانیها که نم يدو نفر از مشتر یکیشلوغ نبودبه جز ...میدیرس شگاهیبه ارا باالخره

 کردم  یسالم و احول پرس يناز

 رو به او  کردیم زانیآو یکه لباسش رو به جا لباس یکرد و در حال یکه تازه وارد بود معرف يرها من رو به ناز و

 خوام نشون یم...نشناسمش نمشیبیم یوقت خوادیمثل ماه دلم م يبرام بساز یاسی هیخوام  یجون م يناز -

 هینداره اما خوب  دهیابروها فا نیتو ا يهم بر یچمن زن نیبا ماش دونمیالبته م یهست یچقدر تو کارت عال يبد

  گهیاش بکن د يکار

زده  یعال پیت هی شهیکه مثل هم یخانم در حال میطور خود من خندمون گرفت مر نیحرف آخر او همه و هم از

 رها  يزد رو شونه  کردیترش م یکه خواستن يداشت با عشوه ا یمیمال شیبود و آرا

 من عزادار بوده  اسیگل  نیچه طرز حرف زدنه خوب ا نیبال نبردت دختر ا -

 اسم صدا کنه  نیداشت منو به ا عادت

 مادرم ناراحتش کرده  ادی دمیتکان داد فهم یبا ناراحت يسر رها

 به طرفش برگشتم  يناز يصدا با

پرش قشنگه  يناز نیبه ا يها ابروها يوها دست بزنه رها جون توهم شلوغش کردابر نیبه ا ادیآدم دلش نم -

  شیمخصوصا بدون آرا

 انداخت  يبه ناز ینگاه رها
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 زشیتم ایپرش قشنگ تره  نیها بردار بب یزنیم ییرو اعصابم تو هم حرف ها رهیبردار بره داره م يکن ناز ولم

 امتحانش ضرر نداره 

 رفت که از چشم من پنهان نماند  يچشم غره ا يصورتش باز کرد ناز ينشست و مجله رو جلو یصندل يرو و

که انگار  يکرد طور شونیمهندس یبررس دویابروهام دست کش يرو یلبخند نگاهم کرد و با انگشت کم با

 خراب کنه  هیرو از پا یساختمون کلنگ هی خواستیم

  امیتا ب یاون صندل يرو نیبش -

 یصندل يرو آورد رو لشیوسا نکهیهم بعد از ا يمخصوص نشستم و ناز یصندل يدر آوردم و رو رو پالتوم

 داد و شروع به کار کرد  نییپا یام رو کم یصندل یخودش و کنارم نشست پشت

پلکهام  ریچشمهام رو بسته بودم و اشک آروم از ز دیکشیم رونیرشته از مغزم رو ب هیبرداشتن هر تار مو انگار  با

 نمیزتریعز ياضافه بود و هم از غم دور يکه هم از درد برداشتن تار موها ییاشک ها شدیم يگونه ام جار يرو

حالت  یتمام شد و زندگ زیاز دست دادن مادرم چقدر زود همه چ يوداع با روزها يبود برا یچه فرصت خوب

 چقدر خاك سرد بود ... گفتیزن عمو راست م گرفتیبه خودش م يعاد

 گفت دادیاز کارش رو نشون م تیکه رضا يتمام شد از جا بلند شد و رو به من با لبخندکه  کارش

 يماه شد زمیمبارکه عز -

صورتم گرفته بود  يجلو يکه ناز یکوچک ي نهیآ يخودم افتادتو ریرو که باز کردم نگاهم به تصو چشمهام

 مرتب  زویتم...ه بودندام دوباره خوش حالت شد یمشک يابروها...میقد يروزها یاسیشده بودم 

 بود انداختم و با لبخند  ستادهیکه کنارم ا يبه ناز ینگاه دمیبه ابروهام کش یدست

 خوبه  یلیممنونم خ -

  يشونه ام گذاشت و با لبخند پر مهر يرو رو دستش

  امرزهیخدا مادرتو ب تیعروس شاالیا زمیعز کنمیخواهش م -

 رها به طرفش برگشتم  يصدا با

 عروسک  نمتیبب -

 کرد  یتوجه همه رو جلب م بایکه تقر يبلند يبه هم زدو با صدا یابروهام دستهاش رو با خوشحال دنید با

 بدبو اسیخودمه عاشقتم گل  یاسیشکرت  ایخدا...هیعال يوا -

 اسم صدا کنه  نیمنو به ا شهیداشت هم عادت
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و  دیام روبوس یشونیدر آغوش گرفت و پ محکم کردمیمتعجب و البته با لبخند نگاهش م یمن رو که کم وبعد

 یهاش بود و معلوم بود که حساب ياز مشتر یکیلخت و بلند  يخانم که مشغول رنگ کردن موها میروبه مر

 کالفه شده 

 ؟يوقتشو دار میموهاش بذار يرنگ خوشگل هم رو هی هینظرت چ...جونم میمر -

نگاهم کنه  نکهیاما بدون ا دمیزاکتش رو کش نیمخالفت است يحرفش جا خورده بودم به نشانه  نیکه از ا من

 هیسر زن ثابت مونده بودو داشت  يخانم شد که نگاهش رو میدستش رو از دستم جدا کرد و منتظر جواب مر

  کردیم یرشته از موهاش رو بررس

 زد يمن لبخند ينگاه به رهاانداخت و نگاهش ثابت شد رو هیبه طرف ما برگشت یخانم بعد از لحظات میمر

 !رها جان؟ ستین فیح -

خانم که  میمر دحرفییو درتا نییپا دمیپر یصندل ياز رو عیبه موهام انداخت که من سر یمتفکرانه نگاه رها

  کردیهنوز نگاهم م

 رنگش کنم  ادیمن رنگ موهام رو دوست دارم دلم نم فهیچرا ح -

ناخن  یآن طراح يکارش رفت که رو زیداد و پشتش رو به من کرد وبه سمت م لمیتحو يچشم غره ا رها

  دادیانجام م

 ؟یکن یرنگ مو زندگ هیتا آخر عمربا  يخوایالبد م یرنگ کن دیباالخره که با-

  زشینشست پشت م و

 زشیم يمعذب شده بودم به سمت رها رفتم جلو یها حساب ياز مشتر یکی ي رهینگاه خ ینیسنگ ریکه ز من

 گاهم کردم  هیو دستهام رو تک ستادمیا

از بس موهاتو  نیخودت رو بب ستیاالن موقعش ن...کنم اما یرنگ مو زندگ هیتا آخر عمر با  ستینه قرار ن -

 يسرشون آورد ییچه بال يرنگ کرد

 زل زد تو چشمهام  يرو بلند کردو با دلخور سرش

 ه؟یمنظورت چ -

 يسر به سرش بذارم رها نه تنها رو یکم هیاومد  یحساسه و بدم هم نم یلیموهاش خ يدونستم رو یم

  دادیو جذاب نشان م بایز شهیبود که هم نیهم يبدنش حساس بود وبرا ياجزا يهمه  يموهاش بلکه رو
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بار عوض  کیو رنگش هر چند ماه  دیرسیکمرش م نییداشت که اندازه اش تا پا يبلند و حالت دار يموها رها

با آن  شیدرشت قهوه ا يداشت چشمها يو حاال هم بلوند صورت گرد يقهوه ا یگاه یتونیز یگاه شدیم

اش با  ینیو ب دیکشیوباال م دزده بو غیبود ابروهاش رو ت زیو وسوسه برانگ طنتیمژگان پروبلندو برگشته غرق ش

که  یعیما يو خوش حالت بود و با رژلبها یلبهاش گوشت دادینشان م بیبود اما خوش ترک یغضروف نکهیا

 شهیداشت و در کل صورتش هم يبرجسته ا يگونه ها دادیبرجسته تروخوش حالت تر نشان م کردیاستفاده م

 شیاو بدون آرا ياما به نظر من چهره  گذاشتیکه ساعت ها براشون وقت م شدیم ییها شیغرق در آرا

 يسانت از من کوتاه تربود که البته اون مشکل رو هم با کفش ها 5هم  يبهتر جلوه کنه از لحاظ قد تونستیم

 هم از من توپر ترو البته بهتر بود  کلشیو ه کردیحل م یپاشنه ده سانت

 زدم  زیآم طنتیش يلبخند

 روش؟ یصد جور رنگ گذاشت یات نبود که برداشت ییخرما يموها فیکه تو ح نهیمنظورم ا -

دستش گرفت و با  يبسته بود تو یبلندش رو که دم اسب يقسمت از موها هیپرخاشگرانه  یوبا حالت دیجا پر از

  کردیکه باز توجه همه روبه ما جلب م ينسبتا بلند يصدا

 يکه مثل دخترها یتو خوب...اقتیل یب...هم دلت بخواد یلیخ یخوشگل نیموهام به ا...یاسیحرف مفت نزن  -

  یکن یو امل مو رنگ نم یرستانیدب

و در  دیخانم به دادم رس میسر دادم همان موقع مر يطرز حرف زدن رها عادت داشتم خنده ا نیکه به ا من

  ستادیرها که با خشم به من زل زده بود ا يتمام شده بود روبه رو دوکارشیخندیکه اوهم م یحال

  يپریبهش م ينطوریچته دختر مگه بهت فحش داده ا -

 لب غرولند کنان  ریانداخت و مثل بچه ها ز نییبه خودش گرفته بود سرش رو پا یمظلوم ي افهیکه ق رها

 همش کنهیخوب مسخره ام م -

 میها به طرفش برگشت ياز مشتر یکی يموقع هرسه باصدا همان

  دیببخش -

 ورود به اونجا توجهم رو جلب کرده بود  يبود که از ابتدا یهمان زن...به سرتاپاش انداختم ینگاه

 کردینگاهمون م رهیبار هم چشم از من و رها برنداشته بود و خ کیه تا اون لحظه ک یکس

  کردیجلب توجه م ياش ناخودآگاه بدجور چهره

 شده بود يدستکار یاجزاش به صورت يکه همه  دهیو کش یصورت استخوان هی
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هم از  ملیچند دور ر کاشت که البته با يمژه ها...دادیگونه م یوحش یکه به چشمهاش حالت يخاکستر يلنزها

 یطونیشده بود و به قول رها حالت ش دهیتاتو شده که به سمت باالکش يابروها...دادیبلندتر نشان م یاندازه واقع

قدش ...دادینشان م یبرجسته و مصنوع تزکه با پرو ییو لبهاوگونه ها یعمل شده و مدل عروسک ینیداشت ب

اش باشه اما  یده سانت يمتونست از صدقه سر پاشنه ها نیهم از من بلند تربود که البته ا یچند سانت دیشا

اش رو  یمش استخوان ياز موها یبود قسمت تشیدرصد جذاب نیشتریب دیداشت که شا دهیموزون و کش یاندام

که مثل من و خانم  میپشت گوشش داد و با لبخند روبه مر یبود رو با حالت خاص ختهیطرف صورتش ر کیکه 

 بود تا حرف بزنه ستادهیرها منتظر ا

 دیاریخانم در ب نیمن رو مثل ا يرنگ موها شهیم ستهیخانم شا -

 افهیق ادیخوشش ن يزیاز چ یوقت دونستمیو من م...کردیکج و کوله نگاهش م ییبه رها اشاره کرد که با لبها و

  شهیباز م ششین یو به نوع ارهیشکل در م نیاش رو به ا

بود و رها هم  هیشب شتریبه رها انداخت که البته به چشم غره ب ینگاه میبه زن زد و ن يخانم لبخند میمر

 حالت داد  رییتغ یمصنوع يکج و کوله اش رو به لبخند ي افهیق عیحساب کار دستش اومد و سر

 خانم روبه زن  میمر

 ؟ يخوایبلوند م یشراره جون مطمئن -

 اش رو در هم گره کرد  دهیکش يهاکه اسمش شراره بود انگشت زن

خوام متفاوت باشم رنگ  یم میراستش هفته بعد شو دار...هفته برم سوالر نیآخه قراره آخر ا ستهیبله خانم شا -

  هیخانم عال نیا يموها

کرد و خواست که  ییها راهنما یاز صندل یکیخانم دستش رو پشت شراره گذاشت و او رو به سمت  میمر

  نهیبنش

  يآهسته ا يبا صدا کردیاز آنها گرفتم و رو به رها که هنوز نگاهشان م چشم

 ..رها یه -

 هم انگار نه انگار رها

  يآهسته ا يصورتش تکون دادم و باز با صدا يدستم رو با حرص جلو دیشنیصدامو نم اصال

 ؟ییکجا...با توام -

 نگاهم کرد  یجیبا حرکت دست من به خودش اومد و با گ رها
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 چته امل جونم  هان -

 بهش رفتم  يغره ا چشم

 بود  يزیچ هی هیخانومه چرا شب نیا...ادب یچرند نگو ب -

 که خنده اش گرفته بود رها

 بود؟ يزیچه چ هیشب -

 بود  ضینبود چرا کل صورتش تعو زادیآدم هیشب دونمیچه م -

 کرد  یکوتاه يخنده  رها

سالن مد  هی گهیخانم م میخودمه مر ؟کاريدیناخوناشو د نجایاومده ا ستین شتریاسمش شراره اس دوبار ب -

 ينطوریا کننیدستش کار م ریکارمند هم ز یکل ذارهیبار هم شو م هیهر چند ماه  کنهیلباس م یداره طراح

روز  هیروز مدل ابرو  هیمو  نگروز ر هی کنهیعوض م زشویچ هیهر روز  رهینگاهش نکن پولش از پارو باال م

هنوز زنده  يچه طور نیا یهمه جراح نیبا ا دونمیمن نم...اون طور که من حدس زدم هامدل ناخن البته 

 المصب پهیخوشگل و خوشت شهیهم ییطورا هیوسرپاس اما 

قفل شد و با  نهیآ يدفعه نگاهم در نگاهش تو کیتا باال که  نییدوباره نگاهش کردم از پا گفتیراست م رها

 حواله ام کرد  یلبخند جوابم رو داد و چشمک

 میسالن بمونم تا کارش تموم بشه وبا هم به خونه برگرد يرو تو یخواست رها حاضر شدم دو سه ساعت به

که با  زدمیمدل مو رو ورق م يها نشسته بودم و مجله  یاز صندل یکی ينگذشته بود رو یساعت مین هنوز

 سرم رو بلند کردم يزنانه ا يصدا

 دیببخش -

بند سبز رنگ هم دور گردنش بسته بود  شیپ هیسرش بود و  ياد که حاال کاله رنگ مو روبه شراره افت چشمم

  زهیلباسهاش نر يتا رنگ مو رو

 زدم  يلبخند

 جانم؟ -

 کنارم اشاره کرد  یخال یصندل به

  نمیاجازه هست بش -

  گهید نیبش ریخوب بگ يریگیکه اجازه م یپارکه زن حساب نجایزده به سرش مگه ا نمیخودم گفتم ا با
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  کنمیخواهش م دییبله بفرما -

 هی دیشا کردمیاش معذب بودم و دائم فکر م رهیخ ينگاه ها ریکم ز هیکنارم نشست و نگاهم کرد  یصندل يرو

 دیکشیم ریزده بودم که فکم ت یانقدر لبخند زورک قهینظر داره و اون چند دق ریدارم که انقدر منو ز یمشکل

 نگذشته بود  یلحظات...لهچشم دوختم به مج دوباره

 با هم؟ دیخواهر -

 کردم  نگاهش

 جان؟ -

  گمیشما و رها جون رو م-

 هم لبخند باز

 از زمان دبستان  بایتقر...چند ساله هیدوست هیالبته  مینه با هم دوست...اها -

 گهید دیمثل خواهر بایپس تقر...یچقدر طوالن -

  میکامال مثل خواهر...نه بایتقر -

 ادیآخه اصال بهتون نم -

 که خوب مسلمه  ياز نظر ظاهر -

 که  دیراستش انقدر با هم تند حرف زد...نگفتم منظورم ينه نه از نظر ظاهر -

  دمیحرفش پر نیخنده ب با

 به رفتار هم به خصوص من  مینه عادت دار...آها از اون لحاظ -

 چه جالب...آها -

 بله-

 گذشت  یبه روبه رو و من هم مشغول ورق زدن مجله شدم لحظات رو از من گرفت و چشم دوخت نگاهش

  شدیم دهیگوشخراش سشوار شن يفقط صدا نیب نیو ا میساکت شد هردو

 باز خودش شروع کرد به صحبت  نکهیا تا

 ؟ییدانشجو -

 رو بلند کردم و نگاهش کردم سرم

 ادامه ندادم  گهید پلمینه بعد از د -
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  یناراحت با

 چند سالته؟ نمیبب...ا؟چر...بابا يا -

 مادرم بود يماریمساله هم ب نیتر یاز مسائل نتونستم ادامه بدم که اصل يسر هیدرس رو به خاطر ...سال 23 -

 به خودش گرفت یناراحت ي چهره

 ها  خورهیاصال بهت نم 23 یول زمیمادرت متاسفم عز يبرا -

 تعجب نگاهش کردم با

 خوره؟یم شتریب یعنیجدا؟ -

 باال انداخت  يا شونه

  خورهیبهت م نایا 24مثال ...یفکر کن يکه نه اونطور که بخوا شتریب -

به  کردیکه ناخودآگاه جذبت م يطور دادیهوا تکان م يرو یفیدستهاش رو با حرکات ظر زدیحرف م یوقت

انواده ام از سنم از خ...دیپرس یداشت اون م یخاص يو حرکاتش لوند يبحث رو باهاش ادامه بد نکهیخودش و ا

 یو البته سع کردمیتعجب م ماش درباره خود يهمه کنجکاو نیو من از ا دیرسیبه ذهنش م دیکه شا يزیو هرچ

نظر  ریهردومون رو ز ينگاه رها رو که با کنجکاو ینیجوابش رو بدم و دائم سنگ يسربسته وسرسر کردمیم

کج  يادا ایچشم غره  هیو هر دفعه هم با  دادمیم لشیتحو یو هر بار لبخندکوتاه کردمیگرفته بود رو احساس م

 به زور خنده ام رو جمع و جور کنم  کردمیم یو من هم سع دادیو کوله کردن لب ولوچه اش جوابم رو م

 جا خوردم  یحرف اخرش بود که حساب با

 قدر خودتو بدون ...زمیعز يدار یجذاب ياما جدا چهره -

  کنهیتعارف م کردمیم گرفته بود فکر ماز رها گرفتم و نگاهش کردم خنده ا چشم

 نظر لطفتونه  نیممنونم ا...جذاب؟؟؟ يچهره  -

 ادامه داد يجد یلحن با

 از طرف مقابلم بگم؟ یالک فیو مثال تعر یچاپلوس يخاله زنک باشم و برا خورهیبه نظرت به من م -

 خوادیم یچ گهیخجسته د يدختره  نیا ایخدا...نشون بدم تعجب کنم؟ بخندم؟ دیبا یدونستم چه واکنش ینم

  يمخم رو خورد گهیازجون من آخه پاشو برو دنبال رنگ موهات د

 داد ادامه
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باشه  ادتی شهیهم نویتو ا شتریالبته ب شهیخاص حساب م يطور رها جزو چهره ها نیتو و هم يچهره  -

 ...دوستانه بهت بگم

رشته کالم از دستش در رفت لبخند  نهیبش یلصند يرو خواستیخانم که ازش م میمر يموقع با صدا همان

اش  يو لحن جد شدیمغزم تکرار م يموهاش رفت و حرفش هنوز تو يشستشو يزنان از جاش بلند شد و برا

 بود  بیبرام عج

 ؟یچ یعنی...خاص؟ ي چهره

برگشت کنار هم  ریمس يتو رونیب میاومد شگاهیو از آرا میرها عزم رفتن کرد و هردو حاضر شد قهیدق 5از  بعد

 میاتوبوس نشسته بود یصندل يرو

 پیو متن اس ام اسش رو تا دادیاش حرکت م یگوش یصفحه لمس يبه سرعت نور انگشت شستش رو رو رها

کرد و بعد  ییخرج و مخارجش صرفه جو يچند ماه تو یگوش نیا دیخر يکه برا رهینم ادمیوقت  چیه...کردیم

 دیالخره به خواسته اش رسبا يپس انداز و اضافه کار یاز کل

ذهنم و به زبون  يتو دیجمله چرخ نیو ناخوادگاه ا کردیم ریس يا گهید ياما فکرم جا کردمیم نگاهش

 آوردمش

 ؟یچ یعنیخاص  يچهره ...رها -

  رهیاش بگ یگوش يچشم از صفحه  نکهیو بدون ا یجیگ با

 خاص؟ هیچ یچ...ها؟ -

 خاص يچهره  -

 تعجب نگاهم کرد با

 ؟یچ یعنی -

 باال انداختم  شونه

چهره  نیا یهرکس دیدار یخاص يتوو رها چهره ها گفتیاون م...ادتهی...شگاهیآرا ياون زنه تو دونمینم -

 هارونداره 

اتوبوس به طرفمون برگشتند وبا تعجب نگاهمون کردند من که  يگفت که دوسه تا از مسافرها يواه بلند چنان

  دمیپشنش رو با حرص کشکا نیبودم است دهیخجالت کش یحساب

 چه خبرته واشی...سیه-
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 به طرفم برگشت کامل

 هان؟ گفتیبهت م یبشه؟چ یساعت مخ توروکار گرفته بود که چ هیزنه  نیا نمیاصال بب...تو حالت خوبه؟ -

 دیسوال ازم پرس یکل یچیه -

 سوال؟؟ -

شما دوتا خاصه قدرشو  يچهره  گهیبرگشته م هویچرت و پرتها بعدم  نیاره سن و کارو درس و خانواده و از ا -

  گمیدوستانه م نویا دیبدون

 گه؟یخوب د -

 گهید نیهم -

لبخند  هیمتفکرش با يو آروم آروم چهره ...ابانیشد به پشت سرم و خ رهیچشم از من گرفت و خ یلحظات رها

 از هم باز شد زیآم طنتیش

گشت  یم يزیکه دنبال چ یرو باز کرد و در حال فشیدفعه سر جاش جا به جاشد و با عجله در ک کی بعد

 زمزمه کرد رلبیز

 چرا تا حاال خودم متوجه نشدم ...گفته یچ هی دونهیکارس البد م نیا...گهیزنه خودش مدله د -

 با حرص غرولند کرد  بعد

 صاحاب  یب نهیآ نیکو ا -

 صورتش  ياورد و گرفت جلو رونیب ششیلوازم آرا فیاش رو از از ک یبیج ي نهیحرکت آ هیبا  و

 رخ میبعد سه رخ و در آخر ن...تمام رخ اول

 سرش رو باال داد و با لذت یاش و کم ینیربیدر همان حالت انگشت اشاره اش رو گذاشت ز و

که حرف نداره چرا تا حاال  یکیمن  يچهره  ییچهره شناسن خدا نایزنه راست گفته ها ا...نگاه کن دختر -

 یپس ب نمیاش شده اون بعد منو نگاه بدون عمل ا ینیکرده تا ب یخودش سه تا عمل جراح متوجه نشده بودم

چقدر هالکانه  چارهیب کنمیخفه ات م یکه اگه دست به صورتت بزن خوردیحرص م چارهیخود نبود کامران ب

  رفتایقربون صدقه ام م

  دمیرها خنده ام گرفته بود با مشت به بازوش کوب ياز حرفها یکه حساب من

ها اون کامران ابله هم به  یبه خودت مطمئن یلیخاص تو هم خ يخوبه حاال گفت چهره  فتهیبرو بابا خودش -

 حرفها بهت زده  نیخاطر خر کردن تو از ا
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  فشیک يتو دادیکه جا م یو در حال دیکه دستش رو کنار کش رمیرو از دستش بگ نهیخواستم آ و

و  یبیج ي نهیآ يخودت تو دنیکه از د یشیم هیتنب زمیکامران عزبه  نیزشتت و توه يبه خاطر حرفها -

  یخوشگل من که مثل خودم خاصه محروم بش

 بهش رفتم  يغره ا چشم

 اش رو دارم  يات خودم قد نهیبند انگشت آ هی نیبرو بابا تو هم با ا -

دوسه تا مسافر با حوصله  میسرمون و البته شانس آورد يرو میاتوبوس رو گذاشته بود ستگاهیبه ا دنیرس تا

 نییپا کردنیداشت وگرنه مردم حتما پرتمون م

  میگرفت شیرو در پ میکردیم یط دیرو که با يریمس شهیو مثل هم میشد ادهیاتوبوس پ از

 يو برا داشتیجدول قدم برم يو رو کیجوب بار يرها طبق عادتش لبه ...میکوچه شده بود نیداخل اول تازه

قدم  يبودو تمام تمرکزش جمع شده بود رو نییسرش پا...رو از دو طرف باز کرده بودحفظ تعادلش دستهاش 

  داشتیکه برم ییها

رفته  ادمیکرده بود و به کل  رهیاش ذخ یگوش يبود که رها تازه تو ییحواسم به عکس ها يمن هم همه  و

  رمیبود کجام و کجا دارم م

و  دمیمثل برق گرفته ها از جا پر يو آخ بلند مردانه ا نیزم يرو يزیرها و تاالپ خوردن چ غیج يبا صدا که

که  مانیو بعد رها و ا...واژگون شده بود يکه به چشمم خورد دوچرخه ا يزیچ نیدو قدم به عقب برگشتم و اول

 ک ساعت قبل ولو شده بودند یاز بارون  سیخ نیزم يعالمه کاغذ و دفتر و کتاب رو هی نیهردو ب

 یعصب یدست کمرش رو گرفته بود و با حالت کیسمت رها که با  دمیو دو دمیکش یهکوتا غیناخودآگاه ج

و  بستیبار م کیبرداشته بود که اوهم از درد زانوش چشمهاش رو هر چند لحظه  زیخ مانیوپرخاشگرانه رو به ا

  کردیباز م

  نمیزده شده به کاپشن نازن يمن نگاه کن چه گند يخدا...يسرم آورد ییچه بال نیبب...حواست کجاس -

 باشه و به شلوارش اشاره کرد دهید والیانگارکه ه دیکش یکوتاه غیج هوی و

 شلوار خوشگلم ...خدا جونم شلوارم يوا -

  يبلند يبا صدا دادیکه هنوز از درد زانوش کالفه بود و با دست ماساژش م مانیروبه ا و
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سوار  یچ يبرا یستیبلد ن يتو که دوچرخه سوار...حواست کجاس وونهید...به لباسام یگند بزن یخواستیفقط م-

و  یبا دوچرخه قراضه ات رفت و آمد کن دیحتما با...رو از تو گرفتن یاتوبوس و تاکس دونمیآخه من نم یشیم

 با توام  ياوهو...یمردمو ناقص کن یبزن

و  شدمیداشتم زره زره آب م انمیا يبهش انداخت و من از طرز حرف زدن اون جلو ینگاه مانیرها ا يصدا با

جلودارش  چکسینشه چون ه یوقت عصب چیاون لحظه آرزو کردم خدا کنه رها ه...شدمیجذب آسفالت کوچه م

 اش  یشگیهم ير هایرگبار تحق ریرو گرفته بود ز چارهیب مانیباز هم دست بردار نبود و ا...ستین

بغلت حداقل  ریز یکتاب بزن لویک لویک نکهیا ي؟جایمزخرفت جا گذاشت يکتابا يمغزتو ال...؟ییرو هوا -

 ادی یفقط به بچه اش درس خوندن و خر خون گهید يکارا يمن هم که جا يخاله ...ریبگ ادی يدوچرخه سوار

 اه...داده

 هنوز سکوت کرده بود و من هم خجالت زده بودم و هم متعجب از سکوت او  مانیا و

که غرق گل شده  دشینگفت از لباس سف زیچ چیکرد از خودش ه رها گوش يکه به تمام غرها یمدت يتو اون

قرمز  یزانوش کم يو البته از خون زخم رو دهییآسفالت و سا يشده بود رو دهیکه کش شیبود شلوارپارچه ا

تکاند  یحرص و عصب باخودش رو جمع و جور کرد و از جا بلند شد لباس هاش رو  عیرنگ شده بود رها سر

بعدا  شهیبه کارش ندادم و با خودم فکر کردم رها رو م یتیداهمیاش رو به طرفش گرفتم که از دستم کش یگوش

چمباتمه نشستم و شروع  مانیا يبه او رفتم و روبه رو يچشم غره ا نیمهم تره بنابرا مانیادب کرد االن ا

متعجب  يمقابل چشمها بود که همان موقع رها شدهپخش  نیزم يهاش که رو لیکردم به جمع کردن وسا

 بلندم که گفتم ادیکتابها و کاغذها رد شدو بدون توجه به فر يمحکم از رو ییزده من با قدم ها رونیواز حدقه ب

 چته...یروان يهو -

گر  تیهم فشرد و من تمام بدنم از عصبان يکه پلکهاش رو رو دمیرو د مانیراهش ادامه داد و من فقط ا به

 و به عقب برگشت ستادیچند قدم از ما دورشد ا نکهیز اگرفته بود و رها بعد ا

  کنهیخودش اگر عرضه داشته باشه خودش رو جمع و جور م...میبلند شو بر -

 :یاسی...حال زمان

 هیمبل گذاشت و صورتش رو با دستهاش پوشاند تا هق هق گر يروبه رو زیم يدفتر خاطرات رو بست و رو رها

و از جا  دیبا حسرت کش یآه...با تاسف تکان داد يسر مانینداشت ا يا دهیفا...اش و اشکهاش رو پنهان کنه اما

 مبل و به طرفآشپزخانه رفت  ياش رو در آورد و انداخت لبه  یتیمخمل راه کبر هیبلند شدکت سرمه ا
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 نظر داشتم  ریحرکاتشون رو ز يه شدم اما هم داریبسته تر کردم تا متوجه نشه که ب یدر اتاقم رو کم يال

 ...آب برگشت و کنار رها نشست وانیل هیرو باز کرد پارچ آب رو برداشت وبا  خچالیدر  مانیا

  يآهسته ا يرو از آب پارچ پر کرد و گرفت سمت رها و باصدا وانیل

  کنهیبخور آرومت م -

 بغض آلود  ییرها در همون حالت و با صدا اما

 من...من...مانیا -

 چه خبره  کشیکه تو دل کوچ دونستمیو من م...کرد دایاش شدت پ هینتونست ادامه بده و گر اما

صورتش چهره اش  يصورتش برداشت زل زد تو يرها رو آروم از رو يگذاشت دستها زیم يرو رو وانیل مانیا

 پر بود از آرامش  شهیمثل هم

بار به خاطر  کیو هر لحظه  مانیرها رو پاك کرد و او هنوز زل زده بود به ا يانگشت شستش اشک ها با

  دیپریبغضش هق هق کنان مثل بچه ها از جا م

 چشمهاش  يشد تو رهیدستهاش گرفت و با لبخند خ يرها رو تو يدستها مانیا

 ؟یکنیم هیگر...؟يکوچولو شد...رها-

اون رو بشنوه  يدوست داره فقط صدا دونستمیم داشتیبرنم مانیا يسکوت کرده بود و چشم از چشمها رها

 دختر ناآرومش رو آروم کنه  خوادیکه م یرها رو پشت گوشش داد شده بود مثل پدر مهربون يموها مانیا

 ؟یروبدون يراز هی يخوایم -

 کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

که تو با تمام وجودت به خاطر کاپشن و  يروز...گمیم يجد نویمن بود ا هیروز زندگ نیاون روز بهتر...رها -

کتک مفصل ازت  هیحتما  مینبود ابونیاگر تو خ دونستمیکه م یهمون وقت...يات سرم داد زد یشلوار گل

تو با اون  یابرا بودم وقت يرو من...رها...به قول خودت خرخون تو که اون موقع يپسر خاله ...من...خوردمیم

 ادداشتی نیاز مهمتر یکی يشون کرد یو گل يمن و جزوه هام رد شد يورق ها يزردت از رو يها یکتون

 نویمن اون موقع ا...و من يرو که برات گفته بودم رو لگدکرد يتو شعر...يکرد سیو خ یهام رو با کفشت گل

 نشونه دونستم  هی

 يبرگه  یبغلش گذاشت و درش رو باز کرد و بعداز لحظات ياش رو از کنارپاش برداشت و تو یچرم دست فیک

 شد نوشته هاش رو خوند یبه زور م دیآورد و گرفت سمت رها شا رونیرو از داخلش ب یفیکث يکهنه 
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 گرفت و نگاهش کرد  مانیدستش رو باال برد و برگه رو از دست ا رها

 ...من هیلیشعر آرومم کرد چون ل نین روز فقط ااو...یلیم چیاگر با من نبودش ه...يدیشعر رو شن نیا...رها -

به موهاش چنگ زدنگاهش رو از رها گرفت و از جابلند شد و رفت سمت پنجره و  یسکوت کرد و عصب مانیا

 شدیم دهیکه شن ییو دستهاش رو پشت کمرش در هم گره کرد سکوت مطلق بود و تنها صدا ستادیپشت به او ا

 سکوت رو شکست  مانیگذشت که ا یقیدقا دیشابود  خچالیموتور ال جون  يصدا

 بشنوم  خوامیم...ادامه بده...رها -

و کنار دفتر خاطرات قرار داد انگار  زیم ياشک بارش رو از برگه گرفت و آن را رو يباالخره چشمها رها

 یگل يو برگه  نهیهر سه مون کنار هم بچ يچشمها يپازل جلو يتمام گذشته رو مثل تکه ها خواستیم

 رها دفتر رو باز کرد و ادامه داد.پازل بود نیا يتکه  نیاول

 :یاسیخاطرات  دفتر

هم  يبه سرعت برگه هارو جمع کردم و رو نیبنابرا هیچرا انقدر عصب دونستمیبه حرفش ندادم و م یتیاهم

سته بود و لبه جدول نش يرو مانیرنگ ا یکالسور آب يگذاشتم و کتابها رو هم جمع کردم و همه رو گذاشتم ال

 ستیاز رها ن يزانوش قرار داشت زل زده بود به آسفالت تازه متوجه شدم که خبر يکه دستش هنوز رو یدر حال

به من و بعد به  یسرش رو بلند کرد و نگاه یجیبه خودش اومد و با گ...گرفتم مانیکالسور رو به طرف ا

 دادم  لشینگ تحوکمر ياز هم باز شد لبخند یدرهمش کم يکالسور انداخت و چهره 

 شده بود یکم عصب هی...خوامیمن از طرف رها ازتون معذرت م...من...لتونیوسا...مانیاقا ا -

بلندش کردو  نیزم يافتاده بود رفتاز رو نیزم يجا بلند شد لنگان لنگان به سمت دوچرخه اش که هنوز رو از

زدو کالسور  یدر مقابل لبخند کمرنگ ستادیاومد و روبه روم ا کمینزد دشیکشیکه آروم دنبال خودش م یدرحال

 کلمه به زبون آورد  کیرو از دستم گرفت و فقط 

 ...ممنونم -

 ...برگشتم و نگاهش کردم...راه افتاد و از کنارم گذشت و

 یعرضه بودن معروف بود لقب یبچه گانه به ب يها يوباز اهویه يبه ال ،الیاز بچگ...محل هیپسر خجالت...مانیا

رها و پسر  يتنها پسرخاله  مانیا شدمیناراحت م دنشیاز شن یگاه یوقت باورش نداشتم و حت چیکه من ه

خالصه شده  اشیبود و تمام دن رسهکتاب و درس و مد يکه از ابتدا سرش تو يپسر...دوست مادرم بود نیبهتر

از آسمون  مانیانگار ا گفتیرها م یبود که گاه ریکم حرف و آروم بود انقدر سربه ز...کتابهاش يبود البه ال
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محله  يتو یوقت...ابونیآسفالت خ هیاهیخالصه شده تو س اشیسرش و آدمها خبر نداره انگار تمام دن يباال

نبود و اون  دیکس تعجب نکرد چون از اون بع چیتهران قبول شده ه شگاهدان یپزشک يرشته  مانیکه ا دیچیپ

 مونده بود  یدوسال به پزشک شدنش باق دانشگاه بود و تنها يتو لشیسال تحص نیسال پنجم

 دمشیخودمون د يکوچه  چیپ يتو نکهیکردم تا به رها برسم تا ا یمونده رو ط یراه باق عیسر ییقدمها با

 و صداش زدم  دمیبود به طرفش دو یگل یلباسهاش هنوز کم

 صبر کن دختر...رها -

 يکنارش و دستمو گذاشتم رو دمیکه کالفه اس باالخره رس دمیخوب فهم ستادنشیو از حالت ا ستادیا رها

 گفتم  دهیبر دهیبر زدمینفس نفس م یکه از خستگ یشونه اش و در حال

 ...يریم...کجا -

زدم به  هیآروم بشم چند قدم به عقب رفتم و تک یطرفم برگشت و فقط نگاهم کرد انگار منتظر بود تا کم به

  وارید

اون چند سال از تو  یدونیم...؟يزد مانیبه ا ییچه حرفها يدیاصال فهم...؟يه توکردبود ک يچه کار نیرها ا -

اصال ازت انتظار ...يبهتر بگم عقلت رو از دست داد ایزبونت رو  اریرها من اون لحظه فکر کردم اخت....بزرگتره؟

 کارو نداشتم  نیا

 گرفت  فشیبه بند ک دستشو

 !تموم شد؟ -

 جیگ یحالت با

 ؟یچ -

 تموم شد؟...هاتحرف -

 ينگاه کردم تو ستیقبل از اون تصادف ن يرها دمیفهم...طرفش رفتم شونه هاشو با دستهام گرفتم به

  دیچشمهاش که نگاهش رو ازم دزد

 هیسرت نخورده لباسهات هم با يشهاب سنگ که از آسمون تو...نیهم يخورد نیرها تو چته؟تو فقط زم -

  یناراحت نیاما ا...شنیم زیتم ییپودر لباسشو

  زدیشونه اش کنار م يکه دستهام رو از رو یدر حال یکالفه و عصب یو با حالت دیحرفم پر نیب

 يا گهید زیچ چیه...ستین يا گهید زیچ چیه لشیدل یناراحت نیا -
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 گفتم  يبلند يافتاد بره که با صدا راه

 !!!مان؟یتنفر از ا یحت -

 گفت يبلند يدوباره راه افتاد و با صدا ،امایلحظات يبرا...ستادیا

 تنهام  ایخونه تو هم ب رمیم -

 دمیفهمیحالش رو م... تنهاش بذارم تونستمیراه افتادم نم دنبالش

 نیمحل به خاطر هم يدو سه تا از دختر ها یاز وقت...به خودش مطلع شده بود مانیا ياز عالقه  یوقت از

 يات وگرنه تورو برا يخواستگار ادیعرضه ب یب مانیدند مگه همون اموضوع مسخره اش کرده بودند و گفته بو

 مانیاما،رها از همون موقع ها از ا...ادتهحرفها از حس نیبارها هم بهش تذکر داده بودم تمام ا...خوانیم گهید زیچ

رها از ...مردم به حرف تیاهم...ینیدهن ب...اخالق رها بود نیبدتر نیا...کار بچه گانه و احمقانه هی...متنفر شد

 خواستیها رو داشته باشه م نیباشه و بهتر نیکه بهتر خواستیکه باهاش آشنا شدم م یاز همان دوران...یبچگ

بهتر  یمال طیرو فقط در شرا تیموفق نیو ا کردیکار تمام تالشش روم نیا يباشه و برا التربا انشیاز اطراف

 خاطر درس و مدرسه رو کنار گذاشت تا بتونه کار کنه و به اهدافش برسه  نیهم دبهیدیم

ساعت سه بعداز ظهر بود و از  میستادیو بن بست قرار داشت ا کیکوچه بار هی يکه انتها یدر چوب يدو جلو هر

  شدیم دهیشن يادیز يداخل سرو صدا

شد و من هم به  اطیشتش رو کنار زدو داخل حبلند پ يباز بود باز کرد و پرده  مهین شهیدر رو که مثل هم رها

 دنبالش داخل شدم 

که چادر به کمر بسته بودند و  یآدم جوروواجور چند زن یحوض گرد بزرگ وسطش و کل هیبزرگ با  اطیح هی

سر  دادیشان مشغول داد و ب یکیکه  يا گهید يزن ها کردندیو پچ پچ م شستندیکنار حوض ظرف و لباس م

رو به آسمون و  دسرش رو گرفته بو دویکشیسر شوهرش داد م گهید یکیبود  طونشیو ش گوشیباز يبچه 

 يتراس مشترك دور هم سبز يکه تو يا گهید يچندتا کردویبود و نبود نثار همسرش م ریخ يدعا یهرچ

  کردندیپاك م

 یکیو  شدیمموتورش شده بود که روشن ن ریتعم ریپرپشتش درگ يها لیبیشان با آن س یکیکه  ییمردها و

اومده  رونیب ییآفتابه به دست تازه از دستشو يگریو د زدیقفس سوت م يحبس شده اش تو يقنار يبرا گهید

  کردیسرفه هاش مو به تن آدم راست م يبودو صدا
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 هیخونه و همسا نیا يآدمها مستاجرها نیو تمام ا کردندیم یبود که رها و پدر ومادرش زندگ ییجا نجایا

 متعلق به آنها بود  شدیچهل متر هم نم دیهم رفته شا يخونه تنها دو اتاق تو درتوکه رو نیبودند و از ا شانیها

 يآنها و بچه ها يانداخت و از البه ال ریسرش رو ز یسالم کوتاه یحت اینگاهشان کنه و  نکهیبدون ا رها

 عبور کرد و من هم به دنبالش راه افتادم  دندیچرخیهنوز دور حوض م یخستگ یکه ب یگوشیباز

رو هل داد و باز کرد و خواست قدم اول رو  یزوار در رفته آب یدست در چوب کیو با  ستادیدر اتاقشان ا يجلو

  میدیمادرش از جا پر غیج يداخل بذاره که هردو با صدا

  نمیواسا بب...رها دربه در نشده -

پله ها برگشتم و  يبود باال دهیمن هم به سمت مادر رها که تازه رسگفت و به عقب برگشت و یعصب يوا رها

تمام حواسش به رهاست که با  دونستمینداد چون م یبه من انداخت اما جواب يبا لبخند سالم کردم نگاه سرسر

  کردینگاهش م وارویزده بود به د هیتک یگل يآن کفش ها

اش سرکرده بود و ادامه اش رو دور کمرش  یمشک يروسر ياش رو رو يکه چادر خاکستر یدر حال مادرش

 رها زد  يبه بازو يبسته بود با دست ضربه ا

 مویزندگ يهمه  يخوایکفشها نجسه م نیا...ستین تیحال...اریدر درب يصد هزار دفعه بهت نگفتم کفشتو جلو -

  یبه نجاست بکش

 رو به مادرش  يبلند يبمب منفجر شد و با صدا هیلحظه مثل  کیبود در  يکه انگار منتظر جرقه ا رها

 میبر ایب...ایمن پر از کثافتم مامان ب...نجسه کلمیمن و تمام ه يآره کفشا...من نجسه؟؟؟ يکفشا!!!...نجس؟ -

نجس تر از  یحت...من نجسم مامان...تا مطهر بشم به قول خودت...لب حوض غسلم بده منو بشور تا پاك بشم

 ت اون شوهر مشروب خور

 گهیکه د حهیبودند و زل زده بودند به ما سه نفر خاله مل دهیها دست از کار کش هیاز همسا يرها تعداد يصدا با

 يبلند يبه صورت رها زد و با صدا یمحکم يرو کنترل کنه دستشو باالبرد و ضربه  تشیعصبان تونستینم

 شعور یب يدختره  یکشیسر من داد م...یکشیسر من داد م -

گرد شده زل زده بود به مادرش و کف دستش رو گذاشته  يبود با چشمها دهینگار برق از کله اش پرکه ا رها

 چشمهاش من که سرجام خشکم زده بود به خودم اومدم يگونه اش و اشک آروم حلقه زد تو يبود رو

کردم به آرامش دعوتش کنم اما انگار دست بردار نبود  یکنار و سع دمشیرو گرفتم و کش حهیخاله مل يبازو

  دیچون برگشت سمت رها باز داد کش
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 رو هم درار بشور  فتیکث يلباسا...برو گمشو تو -

خاله  يچشم مادرش دور بشه بازو ها يبه رها اشاره کردم که بره تو خونه و از جلو حهیاز چشم خاله مل دور

 ردم رو با دست گرفتم و نگاهش ک حهیمل

 کارو نکرد  نیرها حواسش پرت بود وگرنه از قصد ا ستیقندتون خوب ن يبرا دیخاله تورو خدا آروم باش -

اش اشک هاش رو پاك کردو با  يانداخت چهره اش پر از غم بود با گوشه روسر نییسرش رو پا حهیمل خاله

 پر از بغض  ییصدا

کالفه ام کرده از صبح بست نشسته تو ...باباشه ریتقص...دختره نیبه ا دمیچرا پر دونمینم...ستیدست خودم ن -

 ام نجس شده  یتموم زندگ خورهیرو م يخونه داره اون زهر مار

هزار بار  يرو روز زیوسواس گرفته بودهمه چ يماریمدتها بود که ب...دادمیبهش حق م...به سرش زدم يا بوسه

 شیمادرش پ يبارها رها از کارها کردیبود که الکل مصرف م اوریکارهاش به خاطر آقا  نیو تمام ا دیکشیآب م

پناه برده بود به کامران دوست  ای و رونیکارهاش از خونه زده بود ب دنیبا د یکرده بودو گاه تیمن شکا

 به من  ای دشیجد

 که آروم شد با التماس نگاهم کرد  یکم حهیمل خاله

 از دست منو باباش  خورهیتو برو آرومش کن بچه ام غصه م -

 دادم  لشیتحو يلبخند

  زنمیهم خسته اس خودم باهاش حرف م یکم هیرها  دینگران نباش -

 یزده بود به پشت هیو تک نیزم يهامو درآوردم و داخل شدم رها لباس هاشو درآورده بود و نشسته بود رو کفش

  ستادمیم و روبه روش ازانو هاش رو بغل گرفته بود و سرش رو قرار داده بود روش جلو رفت

هوا قابل  یکیتار يکه تو يشدن هوا طور کیقبل از تار...هر روز...رونیعصرها از خونه بزنم ب کردمیم یسع

زوار در رفته که  یباال کوله پشت اوردمشیام م ینیب يو تا رو دمیچیپیکه دور گردنم م ینباشم باشال صیتشخ

با فروششون پول  شدیاز جنس هام برام مونده بود م ییبند هاش رو با نخ و سوزن محکم کرده بودم هنوز چندتا

 خونه درآورد  يبرا یکم خوردن هیدوباره جنس و  دیخر يبرا یخوب

 شهر  يمرکز يها ابانیاز خ یکیبار رفتم به  نیا

 ...يجمهور

  زهیپاساژ شانزه ل يجلو
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منو  یامکان داشت کس...شلوغ بود کردندیپاساژ بساط م يافتاده بود که جلو ییچشمم به زنها و دخترها اباره

 نبود  ياما،چاره ا نهیبب

 سوزن انداختن نبود  يرو شلوغ بود و جا ادهیپهن کردم پ يانداز که از خونه آورده بودم رو گوشه ا ریز هی

که چند دفعه دستم  يطور رمیرفت و آمد عابرهارو از روش بگ يانداز رو صاف کنم و جلو ریزحمت تونستم ز به

 ستادمیا دمیباالخره جنس هام رو که چند جفت جوراب بود چ دمیکش يخفه ا غیکفشهاشون له شد و ج ریز

  کردیلگدشون نم یکس گهیجلوشون حاال د

  کردندیتفاوت عبور م یب ایدندیپرس یم متیو ق ستادندیا یم ایجوراب ها  دنیعابرها با د حاال

 به خودم اومدم  ينسبتا دورگه زنانه ا ينگذشته بود که با صدا يا قهیچند دق هنوز

 ؟ییبچه کجا...دختر خانم یه -

درشت و  یکوفته و لبان ینیب...کوتاه يتوپر و قد یکلیساله با ه يو اند 40و نگاهش کردم زن حدودا  برگشتم

بودو  دهیپوش يکرپ رنگ و روفته ا يمانتو...دو ابروش قرار داشت نیاش و ب یشانیکه وسط پ یگوشت یخال

 شده بود  لیبه سمت راست چونه اش متما یمقنعه اش کم يخط چونه 

 قلدربود گفت  يمردها هیشب شتریکه ب یکه با لحن دمشیباال کش یخودآگاه دستم به سمت شالم رفت و کم نا

 تاحاال؟ یاز ک -

 ان؟ج -

 باال برد یکم صداشو

 تاحاال یاز ک گمیم -

تر بود  افهیجوانتر و خوش ق یفروشنده که متوجه ما شده بود و کم ياز زنها یکیبود  یهم عصبان یکم انگار

  يبلند يباصدا

 گه؟یم یچ...شده یچ...اعظم جون -

 من  ينگاهش کنه زل زده بود تو چشمها نکهیبدون ا اعظم

 از همون بچه زرنگاس  نینسر یچیه -

 دیکش نییو دهانم پا ینیب يشالم رو از رو عیحرکت سر هیدستشو آورد باال و با  و

 فهم شد  ریش نمتیطرفا نب نیا گهید...گهید يجا هیزود بساطتو جمع کن برو  -
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 ستادمیا نینداشت،بنابرا ییمن معنا يترس برا طیاون شرا يترس برادر مرگ بود و تو...بودم اما دهیکم ترس هی

 جلوش 

 ...مثال اگر نرم -

 سرداد  يو بلند یعصب ي خنده

  زنمیم شیچشمت آت يتمام آشغاالتو جلو...هیامتحانش مجان....خانومو...اوهوووو -

 یساختگ يشونه اش و با خونسرد يزدم رو دوضربه

  سمیوا نجایخداس منم دوست دارم ا نیزم نجایبرو ا...برو خانم -

  دیکش ادیفر تیبا عصبان رمیمن از رو نم دیدیم نکهیکه حرصش گرفته بود از ا اعظم

 که بخواد کار منو کساد کنه  یکس دهییمادر نزا...شهینم تیحرف حساب حال نکهیا مثل

 بایتقر دندیاز دستفروش ها هم دست از کار کش ییو چند تا ستادندیما ا ياز عابرها جلو ییاو چند تا ادیفر با

 ما زوم کرده بودند  يرو رو ادهیز پا یمین

 ام و نگاهم رو ازش گرفتم  ینیب يرو دمیرو کش شالم

 ...دهییفعال که زا -

 رو شد  ادهیلحظه تمامش با لگد اعظم پخش پ کیجوراب ها بود که در  يرو چشمم

 یسع يو آخم رفت هوا چند نفر دیکش ریاتوبوس کمرم از درد ت ستگاهیبه ستون ا دیو منو کوب دیام رو چسب قهی

داشتند مارو از هم جدا کنند اما انگار اون زن احمق دست بردار نبود دستم رو باال بردم و با تمام قدرت دستشو از 

 ام جدا کردم و هلش دادم عقب  قهی

 سر وپا  یبزن بغل الت ب يآورد ریچته مظلوم گ.... کهیزن يهوووو -

رفت و آمد هر روزش  ریمن اصال حواسم نبود مس يکردخدایم کاریچ نجاین ارها سرجام خشکم زد او يصدا با

نه  دونستینم زیچ چیخبر نداشت از کار من ه زیچ چیفکر نکرده بودم اون از ه نجاشیبود چرا به ا شگاهیاز آرا

 تنها اون بلکه همه 

 دیبلند داد کش يبا صدا اعظم

 ياش رو گرفت و تو قهیوسط رها به سمتش حمله ور شد  نیا یکاره سنم یچ...جوجه یگیم یتو چ -

  دیصورتش داد کش
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... چه مرگته زیهمه چ یب یبهش دست بزن ذارمیرو نم یکیهستم تو  یهرک...شمیآبج...باباشم ...من ننه اشم -

 سگ گازت گرفته 

ز زنها رها رو عقب موفق شد دو تا ا ياز دست رها خالص بشه باالخره به کمک چند نفر کردیکه تقال م اعظم

 زد ادیکه دست بردار نبود باز فر دندیکش

کنم فکر نکن  تیبا بچه محال حال امیب ایشد  تیحال دایاون سرش ناپ ارمیازت در م يدستت بهش بخوره پدر -

  کنمیوسط ناقصت م نیا زنمیم یفهمیام م وونهیمن د یبکن یتونیم خوادیدلت م یهر غلط یالت

چشمم فرود  يکه پا دمیرو د یکه گرفته بودنش خالص کرد و من فقط مشت ییکساخودش رو از دست  اعظم

  ادشیفر ياومد و صدا

  یکنیم یچه غلط نمیبب خوامیدستم خورد م -

 حال نشسته بودم و تنها  یب نیزم يرو يو گوشه ا رفتیم یاهیرها و من که چشمهام س ادیفر يصدا و

که رها از ته دل سر  ییها ادیفر يو صدا شدندیم دهیو کش رفتندیکه تقال کنان به هر طرف م دمیدیرو م ییپاها

  دیکشیاعظم م

و  یعقب تاکس یصندل يبه خودم اومدم نشسته بودم رو یفقط وقت میچطور از اون مهلکه فرار کرد دمینفهم

 يچشمم بدجور ریز...چشمم...تو جمجمه ام  کردیکه سرماش نفوذ م نیماش شهیش هیداده بودم  هیسرم رو تک

 ...مرذمک چشمم رو حرکت بدم  تونستمینم یکه حت يطور کردیودرد م دیکشیم ریت

سر  ییبال دمیترسیم...دمیترسیصورتش نگاه کنم،م ياما هنوز جرات نداشتم تو کردمیرها رو کنارم حس م حضور

چشم او هم زده  يچشم من زده بود پا يکه پا یتمثل همان مش یاون زن مشت دمیترسیصورتش اومده باشه م

 به مادرش بدم  دیبا یچه جواب دونستمیباشه اون موقع نم

 يها ادیفر يدستم هنوز صدا يهمان دستش رو رو يشونه ام احساس کردم و بعد گرما يدستش رو رو فقط

 دادیو آزارم م شدیسرم تکرار م يزن تو

اهسته رها نا  يکه با صدا یصندل یدادم به پشت هیپشت چراغ قرمز سرم رو آروم بلند کردم و تک یترمز تاکس با

کردم دستم  یصورتش رو بررس يصورتش تک تک اعضا يزل زدم تو اریاخت یخودآگاه به سمتش برگشتم و ب

مچ  دمیدیره اش مچه يرو تو عجبگونه اش و هر لحظه ت يرو دمیرو آروم بردم باال و انگشت اشاره ام رو کش

 دستم رو گرفت و آروم از صورتش جدا کرد

 شده؟ یچ...ه؟یچ -
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 گفتم يبلند يچشمم احساس کردم با صدا ریکه ز يدیدهانم رو باز کنم که با درد شد خواستم

 اخ خ خ  -

 کیبا تاسف تکان داد و نگاهش رو از من گرفت و زل زد به روبه رو باالخره بعد از گذروندن تراف يسر رها

رو در قفل انداختم و  دیکل میدیبه خونه ام که رس میکرد یط ادهیرو پ يریو مس میشد ادهیپ یاز تاکس ینیسنگ

شد و به سمت ساختمان رفت من هم به  اردو یحرف چیه یدر رو باز کردم و کنار رفتم تا رها بره داخل اوهم ب

ساعت قبل  کی يریدرگ ياز بندهاش تو یکیکوله ام رو که  میدنبالش راه افتادم و هردو داخل ساختمان شد

و رها هم داخل  ییپرت کردم و چراغ ها رو روشن کردم و رفتم سمت دستشو يکامال کنده شده بود رو گوشه ا

 آشپزخانه رفت 

پر  ي سهیاومدم ک رونیب یدرست کنه اما بعد از شستن دست و صورتم وقت يچا ایآب بخوره  خوادیکردم م فکر

  يبغلم و با دلخور يرو پرت کرد تو خیاز 

 کبود شده ...بذار روش ریبگ -

نشست و لم داد  نیزم يبه رها که رو یو نگاه دانداختمیچک یکه قطره قطره ازش آب م خی سهیبه ک ینگاه

 تونهیرها م کردمیحس م یداد و چشمهاشو بست گاه هیپشت سرش تک واریها و سرش رو به د یاز پشت یکیبه 

فکر و  نیحساب ببرم از ا ازشکه  یگاه محکمکس هیتک هیبرادر باهام رفتار کنه مثل  هیمواقع مثل  یتو بعض

 ...اما اگر اون شب رها نبود گرفتیرنگ شده و بلندش خنده ام م يشده و موها یطراح يناخن ها دنید

چشمم بهش افتاده بود  ییدستشو نهیآ يتو یورم کرده ام که وقت يگونه  يرو آروم باال بردم و با ترس رو خی

کردم دردش رو تحمل کنم و  یسع دیمن رها از جا پر يوحشت کرده بودم گذاشتم و بازآخم رفت هوا و با صدا

 یکه عصب یاز جا بلند شدو در حال تحرک کیکنار رها نشستم که در  نیزم يگونه ام نگه دارم رو يرو رو خی

  رفتیراه م

 ....دست فرو...اون همه ادم نیب...زهیشانزه ل يجلو...يجمهور دونیم -

 حرفش رو خورد  و

  ستادیگذشت روبه روم ا یلحظات

 اوردیسرت م نیبدتر از ا ییالت چه بال کهیبودم اون زن دهیاگر من امشب نرس یدونیم -

 سیخ يو دستها نییسرم رو انداختم پا دیکش يبود زد و پوف بلند ختهیبلندش که دورش ر يبه موها یچنگ

 نیبنابرا شهیحرف بزنم وگرنه باهم بحثمون م دیو نبا هیعصب دونستمیشده ام رو با کنار بلوزم خشک کردم م
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بود با فاصله از من  دهید یشدوستش رو در حال دستفر نیاون بهتر کردمیسکوت کردم تا ادامه بده درکش م

 و روبه روم چهار زانو نشست  نیزم يوسط اتاق رو بایتقر

 ...ییاز دستفروش ها تو یکی دمید یوقت...شدمیداشتم از اونجا رد م یوقت...شمیرم خل ممن دا یاسی -

 پر از بغض بود نصداشییکرد و سرش رو انداخت پا سکوت

 ...تو یاسی...سرم يانگار آسمون هوار شد رو -

انداختم  نیزم يرو رو خیکه راه گلوم رو بسته بود امونم نداد  یبغض آلودش و حرفهاش بغض يصدا دنیشن از

 رو تار کرده بود  دمید يکه جلو ییو با اشک ها

 يداروها دمید یشدم وقت دینا ام هیاز کمک بق یوقت...یفهمیم کنمیکارو م نیوقته ا یلیخ...وقته رها یلیخ -

بهم  یک کردمیم کاریچ یگیم...بابام ولم کرد و رفت یاز وقت...هردومون غذا بخرم يبرا تونمیمامان گرونه نم

رها ...اش در سطح ماست یداره اونم زندگ لمگه عمو جهان چقدر پو...مامانو بدم مارستانیکمک کرد تا خرج ب

  هیادیمدت ز...شده شغل من نیا

 من يبرا...مثل من کردیم هیکرد اوهم گر نگاهم

 شگاهیآرا يتو ياومد یحداقل م یچرا به من نگفت...؟یپس من چ یاسی -

 بلدم  يمگه من چه کار!...شگاه؟یارا -

 کار که بهتره  نیاما از ا يکار چیه -

 از جا بلندشدم  تیعصبان با

 کار نیاز ا ستمین مونیجا بعدم من پش یب یفروشندگ...شغله هی نمیا ستیکار که عار ن -

 روبه روم ستادیکالفه از جا بلند شد و ا یحالت با

 ؟يشدینم مونیپش ؟بازمیچ يخوردیکتک م نیاز ا شتریاگر امشب ب یستین مونیاره پش -

 یتازه مغزم از هنگ...من يخدا...شناسمشیکه نم یاونم از کس!من؟!...کتک؟...سکوت کرده بودم...کردم نگاهش

ام  یزندگ یبرده بودم به سخت یپ هیافتادهانگار تازه به عمق قض یبودم کجام و چه اتفاق دهیدراومده بود و فهم

 راه داشته باشه  نیا يتو تونستیدختر جوون م هیکه  یهزار دنگ و فنگپول و  یبا ب یبه زندگ

 نیاز ا خوامیکم ارامش م هی... کنهیروحم درد م يهمه ...کنهیبدنم درد م يهمه ...من خستم...من...رها -

پرس جوجه کباب کردم من دلم  هیهوس ...من...رها من هوس مرغ کردم...دلم...خستم یپول یب نیاز ا یزندگ
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رها من ...خسته ام من رستانمونیبدوره د یاز کوله پشت...خوادیم يسورمه ا نیشلوار ج هیو  کیش يمانتو هی

 ...خسته ام...خستم رها خوادیاز ته دل م يرنگ و شاد ایدن هیدلم ...خوادیمارك دار م شیدلم لوازم آرا

 یام تموم هینشستم گر نیزم يخونه رو پرکرده بود زانو هام سست شد و رو يهق هقم تمام فضا يصدا

 ...با تمام وجود...از ته دل...نداشت

 هاش هیگر انیآغوش رها و گرماش بود که تنها آرامبخشم بودموهام رو نوازش کرد و م و

هر  يو جلو ییهرجا ياون آشغاال رو با خودت ببر يحق ندار گهید...شگاهیآرا میریاز فردا صبح با هم م -

اون روز من ...ذارمیکنه نم تتیاذ یکس ذارمینم...یاسی ستین نیا اقتتیتو ل...يو فحش بخور یسیوا ينامرد

 مردم

 ریصبح بخ...جون میسالم مر-

امروز  يمشتر یکل يکار دار یرها جون لباساتو عوض کن که امروز حساب...ریتو هم به خ ،صبحیسالم خانم -

 سرت  زهیریم

 يزده زل زد به کبود رونیاز حدقه ب ییمن با چشمها دنیرو بست و به طرف ما برگشت و با د ییآب روشو ریش

 صورتش يدستشو با ترس زد تو کردیرو جلب م یبود که توجه هر کس يزیچ نیاول..چشمم ریز

 بال رو سرت آورده  نیا یک...اسمیشده گل  یچ...خدا مرگم بده -

چونه ام رو سرم رو باال  ریکه به طرفم اومد دستش رو گذاشت ز نییزدم و سرم رو انداختم پا یتلخ لبخند

  دمیدیرو م یقیچشمهاش محبت عم يتو شهیگرفت هم

 ...من يخدا...نگاه کن -

خانم  میشونه مر يبزنه دستمو رو یانگار منتظر بود حرف...به رها نگاه کرد که با تاسف چشم دوخته بود به من و

 گذاشتم و با لبخند

 د؟یشما خوب...خانم میمر ستین يزیچ -

 بلند  يبا صدا رفتیکه به سمت اتاقک کنار سالن م یجازه حرف زدن به او را نداد و در حالرها ا اما

زوم  یچشمش رو ک ستیخانم معلوم ن...ستیراه رفتن بلد ن...خانم یاسیمن  زیدوست عز...جون میمر یچیه -

 ...مبارکو برده داخل جوب فیبوده با کله تشر
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خانم رو  میمر یداشتم با حرکات مثال خونسردانه حجم نگران یو سع باال انداختم يکردم و شونه ا يزور خنده

لب  ریز رفتیکه به سمت آشپزخانه م یبا تاسف تکون داد و در حال يچون سر انهیموفق شدم  دونمیکم کنم نم

 زمزمه کرد

 نداره  يکبود يطور نیکه ا نیخوردن زم...از دست شماها -

 یلیخ شهیرو بدونه و البته از رها ممنون بودم که مثل هم هیاز قض يزیچ خواستمیباورش نشده اما نم دونستمیم

 ممیاز من و تصم یقراره شاگردش بشم حساب دیفهم یکرد وقت یرو به قول خودش ماست مال هیخوب قض

 استقبال کرد و از همون روز شروع کرد به آموزش

*************** 

 ...سایجا کنار من وا نیا ایجان ب یاسی -

خانم بود و هم حکم صندوق رو داشت بلند شدم و کنارش که مشغول  میمر زیهم م بایکه تقر يزیم پشت از

 دادن  حیو او شروع کرد به توض ستادمیساله بود ا يچهل و اند بایتقر یخانم يرنگ کردن موها

 بودم یو من،راض گذشتیم يسه روز بایتقر شگاهیبه کارم در آرا ازشروع

 ...جون میسالم مر -

هر دو به سمت  مینشده بود يزنگ و باز کردنش توسط ناز يسرمون گرم کار بود که اصال متوجه صدا انقدر

کرد و به  یخانم سالم و احوال پرس میبر لبم نشست با مر يشراره ناخوداگاه لبخند دنیو با د میصدا برگشت

 لبهاش خشک شد  يچشمم لبخند رو ریز يکبود دنیطرف من برگشت اما با د

  یاش زد و با نگران گهیدست پشت دست د کی با

 سر صورتت اومده دختر خوب ییچه بال...ایخدا...يوا يا -

 طرفش رفتم و دستم رو جلو بردم  به

 پامو نگاه نکردم  يجلو...ستین يزیچ -

 فشرد  یزد و دستم رو به گرم یتلخ لبخند

چقدر بهت سفارش کردم حواست به خودت باشه  ستین ادتی...ستین يناز نیصورت به ا فیح...ختیقلبم ر -

 ستیچرا حواست بهش ن...برات مونهیتو مثل گنج م يچهره 

  میرها به طرفش برگشت يموقع هردو با صدا همون

 ...مردم گنج دارن دوست منم گنج داره -
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  دادیکه با رها دست م یدر حال شراره

  ییگنجا نیاز هم یکیکه خودتم صاحب  ییوت...از تو انتظار نداشتما رها جون...هیچه حرف نیا -

 يبلند بایتقر يسرداد و با تعجب و صدا يخنده ا رها

از آدم دوانکنه به  يکه دوزار به درد آدم نخوره و درد یگنج...بگو پول کجاس...ول کن شراره جون!!!...من؟؟؟ -

 من؟ يبرا شهیپول م بایصورت ز...آخه خورهیچه درد م

  داشتیدوشش برم ياش رو از رو یبادمجون یورن فیکه ک یدر حال شراره

  يداره که خودت بخوا نیبه ا یبستگ شهیادم پول ساز م يصورتم برا...چرا که نه -

 رو تنها گذاشت  میشده بود رهیخانم رفت و من و رها رو که هردو متفکرانه و متعجب به هم خ میبه سمت مر و

 رها چرند نگو یگیم یچ-

 به طرفم برگشت رها

 !چقدر پول توشه؟ یدونیکاره م نیبهتر نیا گمیم...خره؟ هیچرند نگو چ -

 رو کنار زدم و با حرص نگاهش کردم  خوردیداشت کم کم به دماغم م گهیاشاره اش رو که د انگشت

 ...آره پول توشه اما -

  دادیهوا تکان م يکه دستش رو تو یو در حال دیحرفم پر نیب یکالفگ با

 یعنی نیا....ره؟یتو گوشت م نیا...مدل لباس...میما قراره مدل بش...کم فکر کن هی...یاسی یما چا...اما اما اما -

 پوکت فرو کن يتو کله  نویغم و غصه ا یب یزندگ هی یعنی...شهرت یعنی...پول

 مهیدهن ن هیبا ...بودم وسط هال و زل زده بودم بهش ستادهیام زدا یشونیبا انگشت اشاره اش سه ضربه به پ و

 کنارم  زونیآو يباز و دستها

 هفته ما دوتا شده بود  کیبحث  نیا...گفتیم یچ

 :شگاهیارا يبعد از اون روز تو درست

 فیشما دوتا ح...شما دوتا رو از دست بدم تونمینم نمیبیم کنمیفکر م یهرچ...کارت منه نیرها جون ا ایب -

 ...نمیبیرو برات م یخوب ندهیآ...یاسیبه خصوص تو  دیهست

کارت  هیدست رها بود انداخته بودم  يکه تو یبه کارت ی؟نگاهيچطور...خوب؟؟ ندهیآ...کرده بودم نگاهش

عالمه نقش و طرح  هی نیو چند شماره تماس روش نوشته شده بود ب لیاسم و فام کیکه تنها  یصورت یمشک

 بایز
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 مه يبرا میشیم یخوب يدوستا دیمطمئن باش...دیبهم بزن يسر هیحتما  -

  کردمیبودم و گوش م ستادهیبود ومن ساکت ا دهیفقط رها پرس...روز فقط رها حرف زده بود اون

 یآدم وقت گفتیم...شرفتیو پ یآنچنان يکار ياز مسافرت ها یاز پول از خوش زدیاز شهرت حرف م شراره

 ...ازش استفاده کنه دیداره با ییبایز

 !!!شد؟یمگه من انقدر چهره ام خوب بود که برام درآمدزا م!!!...؟؟؟ییبایز

وبا کامران که بهش تلفن کرده  کردیم یرها هنوز داشت طول و عرض اتاق رو ط...يقد ي نهیآ يجلو ستادمیا

اره ام قد و قو نییتا باال و از باال تا پا نییپا نهازیآ يخودم تو ریشده بودم به تصو رهیو من خ زدیبود سرو کله م

تر  کینزد نهیشدم و به آ قیدق شتریب...نقص بودو چهره ام یموزون و ب کلمید،هیرسیم 175به بایتقر

و  کیبار یخوش فرم ،لبان ینیبرجسته،ب ییبود و گونه ها دهیکش یکه کم يچانه ا ،بایشدم،صورت استخوان

گندمگون و و در آخر  یپوست...بلند و برگشته یو مژگان یکمان یو ابروان یخمارو مشک بایتقر ییسرخ،چشمها

 ییلخت به رنگ خرما ییموها

به خودم نگاه نکرده بودم چرا  نهیآ يخوب تو نقدریچرا تا به حال ا...پس چرا تا به حال دقت نکرده بودم...با؟؟یز

 نظر نگرفته بودم  ریصورتم رو ز يتابه حال تک تک اجزا

 ه خودم اومدم بود ب ستادهیرها که پشتم ا يصدا با

 ...به خودت يچشمات چپ شد انقدر زل زد -

 بود بایاون هم ز...نگاهش کردم نهیآ يازتو

 !...باهم؟...ییبایپول و ز...اما...تشیرها دقت کرده بودم به جذاب ییبایز چرا،به

 روبه روش که گفت ستادمیعقب برگشتم و ا به

 ...مزونش میبا شراره فردا قرار گذاشتم بر -

 بزنم که دستش رو آورد باال یرو باز کردم تا حرف دهانم

که اصال  ادیمخالفت و بذار کنار و نگو از پول قلمبه و راحت بدت م...بس کن کنمیخواهش م...یاسی سیه -

 شهیباورم نم

  دادمیهوا تکان م يکه دستهام رو رو یکالفه در حال یحالت با

 دهیم یچه معن نیبفهمم ا تونمیمن اصال نم...ينسبت به شراره ندار یشناخت چیتو هنوز ه...رها بس کن يوا -

  ارهیاش رو به همه عرضه کنه و ازش پول در ب ییبایکه آدم ز
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 کرد یعصب خنده

 یاسیها  یمثل خاله خان باج یکنیها فکر م رزنیمثل پ...یاسیچرند نگو ...اش رو به همه عرضه کنه ییبایز -

 خوب  ندهیمشهور بودن، پول وآ...برامون ارهیم تیشخص شغل نیکم روشن فکر باش ا هی

 از اصرارهاش و حرفهاش کالفه شده بودم به سمت اتاقم رفتم  گهیکه د من

 ؟یشیم یتو راض یکه بخوان بپوش یو هر لباس یبخوان بکن يهر کار نکهیآره در عوض ا -

 شمیاره م -

پول مشامش رو پر کرده بود که عقلش رو از دست  يانقدر بو یعنی...رها بود نیا...ماتم برد...خشکم زد سرجام

 داده بود؟

 شده بود به من رهیخ تیپر از عصبان يمشت کرده و چهره ا ییبود و با دستها ستادهیو نگاهش کردما برگشتم

خوب  يزایدلت چ...برمیمنم م...؟يبریرنج م یپول یاز ب...ستمیمنم ن...؟یستین یات راض یاز زندگ -

 ... یمتیاما نه به هر ق...خوامیمنم م...؟خوادیم

 يبلند يحرص و صدا با

شراره تو کار مد  میو اون نشون بد نیو خودمونو به ا میلخت بش ستیقرار ن رانهیا نجایباور کن ا...یاسی....ااه -

 ه؟یچ یمد اسالم یدونیم...يدیکه حرفاشو نفهم يکردیم ریس يکدوم گور شگاهیآرا يپس اون روز تو...هیاسالم

 خونه به لرزه دراومد يها واریکه فکر کردم تمام د يکردم طور هیرو تخل تمیتمام عصبان يبلند يصدا با

 ...هم بدونم خوامیو نم دونمینم...دونمینم....نـــــــــــه -

رها  تند يشدن در ساختمان به هم و قدم ها دهیکوب يکوتاه با صدا یو بعد از لحظات دمیدر اتاق رو به هم کوب و

سکوت ...واریزدم به د هیگوشهام گذاشتم و تک يبسته شدن در دستهام رو رو يو صدا اطیح يها کییموزا يرو

 فقط سکوت ...خواستمیم

پام و من از  يافتادند جلو یمنتظره م ریانقدر اتفاقات غ...رفتیجلو م عیچرا اون روزا انقدر زمان سر دونمینم

 ...کردمیهمشون استقبال م

 رفتمیخودمو سپرده بودم دست زمان و باهاش جلو م یحرف چیه یاون روزها چراساکت شده بودم و ب دونمینم

 ...کنم يکار نکهیبدون ا

 رفتمیآدم مسخ شده م هیو ناخوداگاه مثل  گرفتیزود چشمامو م زایچ يسر هیچرا اون روزها برق  دونمینم

 سمتشون
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 ...که داشتم اما یینهایبهتر...بودم نهاینبال بهترمن اون روزها فقط د...کردمیاون روزها فکر نم من

و  کیدفتر ش يدوستم نشسته بودم تو نیگذشته بود و من کنار رها بهتر گهیهفته د هیبه خودم اومدم که  یوقت

 ...مدرن شراره

 لشیاتاق کارش که تمام وسا ونیزل زده بودم به دکوراس دهایبد دیدرست مثل ند...باز از تعجب مهین یدهان با

 مدرن بود یقرمز و طراح یبه رنگ مشک

 ام کرده بود  یراض يچطور...رها...اومده بودم اونجا يمن چطور اصال

من هنوز قولنامه  یاسی...میریباهم بم یحت میرفته به هم قول داد ادتیمگه ...میباهم باش ایب...میبر ایب یاسی -

 میایم رونیکار ب نیما سربلند از ا...میشیموفق م دمیمن بهت قول م ایتو ب یاسی...امونو دارما

نگاهش کردم اون هم مثل من محو .تونستمینم...نشد تنهاش بذارم یاون مدت هرچقدر فکر کردم دلم راض يتو

ها  نیبود و هم یچشمهاش برق خاص يتو شدیلبهاش پاك نم يزرق و برق اونجا شده بود و لبخند از رو

 ترساندیمنو م شتریب

ومن چشمم  گذاشتیم شیرو به نما دشیسف يکه دندانها يبا لبخند...در باز شدو شراره داخل اتاق شد باالخره

 ییطال يلمه  يبود که با نخ ها دهیپوش یرنگ یبلند عناب راهنیپ.بود بایلباسش که جدا ز يثابت مونده بود رو

وصل بود و  راهنیپ نییندش به پابل يها نیبته جقه کار شده بود و سر آست يپارچه اش نقش هاو طرح ها يرو

موهاش رو فرق وسط باز  يشونه چپش بافته بود و جلو يبلوندش رو رو يموها دادیبه لباس م یخفاش یحالت

که  ینیسنگ يپارکت و قدم ها يپاشنه دارش رو يکفشها يداشت صدا یظیغل شیآرا شهیکرده بود و مثل هم

 کردیاضافه م تشیبه جذاب داشتیبرم

 سرم تاب خورد  يتو يلحظه فکر کی در

 راه رفتن نیا...لباسها نیا...یتو بهتر باش دیشا...یبپوش ییلباس ها نیتو اگر چن یاسی یه

کردن  دایپ يمن اومده بودم برا...بشم یکار راض نیبودم که به ا ومدهینه نه من ن...ختمیفکرم رو دور ر عیسر

 مخالفت يبرا يبهانه ا

 بچه ها دیخوب چطور -

  زدیصداش موج م يکه تو یکه رها با ذوق مینگاهش کرد هردو

 شراره جون دیشما خوب میما خوب -

 شد یمیصم نیبا ا عیچه سر نیخنگ ابله و بب...شراره جون و مرض يا
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 از رها تشکر کرد و رو به من که هنوز سکوت کرده بودم  شراره

 یامروز خانوم یچقدر ساکت...جون یاسی یخوب -

 بود؟ بایاون هم به اندازه من ز...بود تیحرف زدنش پرا از جذاب چقدر

 داد لشیتحو یمصنوع يلبخند...مخالفت يبرا يخنگه تو اومد...کردمیبود که من م ییچه فکرا نیبابا ا يا

 شنونده باشم دمیم حیترج شتریحرف بزنم ب ادیعادت ندارم ز...منه عتیطب نیا!!....ساکت؟...ممنونم -

 يبه عالمت مثبت تکون داد و با صدا ياز حرفم جا خورده سر دیفهم شدیاش م یز لبخند مصنوعکه ا شراره

 رها بود که به طرفش برگشت

 سر اصل مطلب  میبر ستیبهتره ن...خوب شراره جون -

 دادیکه انگشت اشاره اش رو به سمت رها تکون م یزد و در حال یوشگن یبا سرخوش شراره

 عالقه رو  نیعشق به کارو ا نیا...خوامیعجله رو م نیمن ا...نهیهم نیآفر -

  رفتیکه به سمت در اتاق م یشراره در حال فشردمیهم م يمن با حرص دندانهام رو رو و

و  میو از جا بلند شد میبه هم انداخت یهردو نگاه.دینیبب کیاز نزد زویبهتره همه چ...دیایدنبالم ب دیبلند ش -

  میدنبال شراره از اتاق خارج شد

شده  دهیکرم رنگ پوش يها يواریبا کاغذ د وارهاشیو د شدیکه انتهاش به اتاق شراره ختم م یلیطو يراهرو از

  میقرار گرفته بود گذشت وارید يداشت با فاصله رو ینیتزئ يجنبه  شتریکه ب ییبود و مشعل ها

گرفته بود موقع  یکه در بدو ورود هم چشم من و رها رو حساب میشد یو داخل سالن بزرگ میرفت نییپله ها پا از

سالن در تکاپو و رفت و آمد  يکه تو ییزن ها و دختر ها...ورود سالن کامال سوت و کور و خلوت بود اما حاال

  دیرسیم ينفر ستیبودند تعدادشان به حدودا ب

 نکهیبودند به دنبال شراره بدون ا يدکامال عا یداشتند و بعض یبیعج يها و لباس ها شیهاشون آرا یبعض

در بزنه داخل شدو من و رها  نکهیشراره بدون ا میسالن رفت يکنار ياز درها یکیبه سمت  میریبگ هیچشم از بق

 میبودو به قول معروف قفل کرده  میبود ستادهیدر بسته شده ا ياما روبه رو

 آورد و با لبخند رونیدر ب ينگذشت که شراره سرش رو از ال یلحظات

 داخل  دیایب...دیستادیچرا ا -

 خودم ياندازه کل خونه  بایسالن تقر هیدر رو باز کرد و کنار رفت اول رها وبعد من داخل شدم  و
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 شدیو مدل اشغال شده بود و م شگریاز آنها توسط دوسه آرا ییقرار داشت که چند تا میگر يزهایتا دورش م دور

سالن چند رگال بزرگ پر از لباس با طرحها و  ي گهیول کار بودند سمت دگفت که همه شان سخت مشغ

شراره کنار من و . گرفتیرو م یو زرق و برقشان راحت چشم هرکس نهایا يمتفاوت قرار داشت و همه  يرنگها

 دادن حیشروع کرد به توض کردیاونجا اشاره م نیکه به حاضر یو در حال ستادیرها ا

 شنیآماده م نگایمدل نجایا... قسمت کار نیتر یاصل ییجورا هی...لباسه ضیو تعو شیاسالن آر نجایبچه ها ا-

 شیو ارا میگر يکه برا يطور مواد نیها انتخاب شدن و هم نیاز بهتر شگرامونیآرا..کارهامون غیتبل يبرا

 کننیاماده م نگهارویدست نبرن مدل رتصو عتیبه طب کننیم یکه سع یدر حال شگرهایآرا نجایا...شهیاستفاده م

 ...و لبساهامون دنیکه هست بهتر نشون م ینیساده چهره رو از ا میگر هیبا مواد خوب و  یعنی

جدا کرد و به  نشونیرو از ب یرنگ يبلند صدر راهنیجابه جا کردنشون پ یبه سمت لباسها رفت و بعد از کم و

 طرف ما گرفت 

لباسها  یمانتو ها و بعض يبرند رو رو نیمغازه ها ا ياحتماال تا حاال تو...شهیبرند حساب م هیما  يلباسها-

 دیدید

 داد نییپا یلباس رو کم هیپشت ي قهی و

 شهیپرفروش بازار لباس حساب م ياز برند ها یکی شهیم دیجا تول نیهامون هم اطیبرند که توسط ما و خ نیا-

 اش بوده  یحتما کپ دیباش دهید يا گهید ياگر هم جامارك رو نداره و  نیا یما کمه چون هر مزون دیتول

حرفهاشو ...میو من ورها سراپا گوش شده بود دادیم حیرو سر جاش قرار داد و به طرفمون اومدشراره توض لباس

 دقتم  يبا همه  دادمیگوش م

اندام مناسب براش داشته  هیخوب و  يچهره  هیکه فقط الزم بود  يکار...کارپر درامد هیاز ...گفتیاز کار م اون

 رهیرو بگ یممکن بود چشم هرکس ایدن يکه تو یپر بود از زرق و برق...که پر بود از تنوع و رنگ يکار...یباش

 رهیگیچشم ما رو م...باشه یظاهرش عال...زرق و برق داشته باشه يزیماادمها هرچ يایدن يتو اصال

پولدار شدن و خالصه خوشبخت شدن و در آخر مثل شراره و امثال ...شدن بایز...معروف شدن...شدن نگیمدل و

 هیقسمت آتل يکه تو...چشمم به مدل ها بود.گرفتیطور منو م نیشراره شدن داشت آروم آروم چشم رها و هم

 یکننده م رهیخ ییچهره ها ولباس  نیباتریو ز نیبا بهتر نیدورب يکننده و جذاب جلو رهیخ يبا ژست ها

کارشون  نیسخت تر دیکنن و شا غیلباس رو ومدلش رو تبل هیبود که با اندامشون  نیو تنها کارشون ا ستادندیا

 انجام بدن گهیم يپلک نزنن و هرکار نشیعکاس و دورب يبود که جلو نیا
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 !!ه؟یخوب نظرتون چ-

عکاس  نیدورب کیچ کیچ يرو بست و صدا هیدر آتل...میو به طرفش برگشت میدیپا چرخ يپاشنه  يهردورو

 ...قطع شد

 از در گرفتم و نگاهش کردم  چشم

  ینگفت یچیه میدیرو د زیمدت که همه چ نیا يتو...یساکت یلیتو امروز خ یاسی -

شده  ریو با عقل و دلم درگ کردمینگاه م...کردمیمن تمام مدت سکوت کرده بودم و فقط نگاه م گفتیم راست

 باختیداشت کم کم به دل م گهیبا عقلم که د شتریبودم و ب

 زدم يآروم رها به خودم اومدم ولبخند يسقلمه  با

 ...اما هیعال زیهمه چ نجایا...راستش شراره جون -

  دیحرفم پر نیب

 یراحت نیبا کار به ا نکهیا...هیفرصت عال هی نیا...نداره یکار اصال معن نیا يتو یبه نظر من دودل...یاسی نیبب -

 نمیبیم یروشن ندهیتو آ يبرا...گمیمن قبال گفتم االنم م یاسی...یها برس نیبه بهتر یتونب طیهمه شرا نیو ا

 گریکه باز ییها نگیبودن مدل....یدرجات برس نیهتربه ب يکه دار یبا چهره و اندام یتونیتو م دونمیچون م

خارج از کشور  يکار تو شنهادیبهشون پ دهیسال نرس کیداشتم که به  يدختر يها نگیمن خودم مدل...شدن

اگر ...دیحاال خود دان دیهست يبا عرضه ا يدخترا دونمیبه هردوتون چون م...کمکتون کنم خوادیدلم م...شده

رو از  یفرصت زندگ نیبهتر...اگر هم نه که...دیامروز استخدام نینه نه از هم...بود از فردا یقطع متونیتصم

 ...دیدست داد

نگران زل زده بود به شراره انداختم و دوباره چشم دوختم به شراره هنوز نگاهمون  يبه رها که با چهره ا ینگاه

 يایشده بود و من وارد دن روزیکرد دل به عقل پ شدینم يکار...گفتمیم دیبا یچ...با همون لبخند...کردیم

 شدم یم يدیجد

 بود یعال نیآفر...نیآفر-

سر  نیپر از تحس یبا نگاه...ستادیروبه روم ا شدیم کینزدو بهم  زدیدست م...شراره به طرفش برگشتم يصدا با

 تاپام رو برانداز کرد 

 یاسی يفقط برازنده  تایآناه يشنهادیپ شیلباس و آرا نیگفتم ا انایبه آر...یاسی یهست یعال شهیمثل هم -

 هست و بس
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 شونه اش گذاشتم  يلبخند دستم رو رو با

 يبه من لطف دار شهیتو هم مثل هم...شراره جان یمرس -

 دیبود یسه ماه عال نیا يهم تو هم رها هردوتون تو گمیرو م تینه من واقع!...لطف؟!...؟یکنیم یشوخ -

از  یو خداحافظ شگاهیسه ماه از نرفتن به آرا...سرعت نیو به هم يزود نیبه هم...سه ماه گذشته بود...ماه سه

  گذشتیخانم مهربون م میمر

ناب و  يدور از انتظار هردومون لذت از رنگها یپر و حقوق یلذت از حساب بانک...تازه يماه پر از تجربه ها سه

 فاخر يو لباس ها بایز يها شیآرا

ام  یزندگ...زیو لذت از همه چ یبه موقع و عال يلذت از گردش ها يشاد و پر از انرژ يکار طیمح هیاز  لذت

  بردمیخودم ساخته بودم و داشتم ازش لذت م يکه برا یبهشت...شده بود بهشتم

  یاسی ییکجا -

 زدم  يلبخند...صورتم به خودم اومدم يتکان دادن دستش جلو با

 اجازه هست ادهیامروز کارمون ز گفتیم یشراره جون من برم لباسامو عوض کنم ال -

 به گونه ام زد  يا بوسه

 گل من یموفق باش...زمیبرو عز -

 يکارش همه  نیو با ا کردیهمه رو داشت و با همه خوب رفتار م يشراره هوا...نشستیهاش به دلم م محبت

 داشتند يگروه رو به خودش جذب و عالقه مند کرده بود و همه از او حرف شنو يبچه ها

********************************************** 

 کس  چیه ایرها  ایته گف مانیا گهیم...زنهیخاله ات سه روزه دائم زنگ م گمیبهت م-

 کس چیه ایکس  چیه ایبگو رها هم گفته ...دست از سر من بردار...مادر من ولم کن.. ..ااهـــــه-

 رهیچرا حرف تو گوشت فرو نم...چرت و پرت نگو دختر -

جوجه دانشجو برم  هیمگه من عقلمو از دست دادم با ...آخه مادر من...رهیرو حرف تو گوشت فرو نم یچ یچ -

 يخوایسگ اخالق دلبندمونه م يشوهر خاله  يو از صدقه سر پوال ستیسقف که اونم مال خودمون ن هی ریز

 یبدبخت کن یدست یدخترتو دست

 نه ای یفهمیم مانیمال ا شهیاون خونه و همه ملک و امالکش م نیسرشو بذاره زم گهیبدبخت اون دوروز د -

 حاال هم ولم کن  فهممینم...نه نه نه -
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آنطرف  یکه کم یاز پچ پچ دو زن...دادیو تنها من نبودم که به دعواشون گوش م...بودم ستادهیر اتاقشان اد کنار

جر و بحث  نیکه تنها شنونده ا دیفهم شدیم کردندیپاك م يکهنه نشسته بودند و سبز يلویز کی يتر رو

  ستمیمن ن یطوالن

پاشنه ده  يکه با حرص کفش ها یاومد و در حال رونیب نیخشمگ يدراتاق باز شد و رها با چهره ا باالخره

 لب غر غر کنان زمزمه کرد ریز دیپوشیاش رو م یسانت

منم مثل خودش  خوادیم...شمیم یدارم روان...خراب شده بمونم نیا يتو تونمینم گهید...کنهیام م وونهیداره د -

  نمتیمگر نب...نمتیمگر نب مانیا...بدبخت کنه

شلوار  نییدر راههپا یداشته باشه و چه طوفان تونهیم یها چه عواقب دیو تهد نمتینبمگر  نیا دونستمیم خوب

 ي رهیکنجکاو و خ ياعتنا از کنار نگاه ها یو ب اطیرو صاف کرد و جلوتر از من راه افتاد سمت در ح نشیج

  میشد کیگذشت و به همراه هم داخل کوچه بار اطشانیح يها هیهمسا

 من باالخره به حرف اومدم و

 چت شده؟...رها -

 بود  یو اون هنوز عصبان میزدیهم قدم م کنار

خسته  زنهیام رو زهر کرده هرروز مامان داره به جونم غر م یزندگ...خونش حالله نمیرو بب مانیا یاسیبه خدا  -

خمار و مست  شهیهم ياون بابا ندید گهید...خراب شده نیا يتو امیبه خدا به زور م...کالفه ام کرده گهیشدم د

 چیکه ه ییجا هیدور  يجا هیبرم  خوادیدلم م...کشمیدارم عذاب م کنهیداره خل و چلم م یمادر وسواس نیو ا

  دیجد يپر از آدمها ییجا هی...یعالمه خوش هیکه خودم باشم و  ییجا...نمیآدم ها رو نب نیکدوم از ا

 نگاهش کردم  یناراحت با

 ؟یحرفهاروبزن نیا ادیدلت م یگیم يدار یرها چ -

 شده بود  رهیاش به روبه رو خ يدود نکیاش بود و از پشت ع یصورت یورن فیدستش به ک هیکه  یدرحال

  يمن بود يتو هم اگر جا...ادیآره دلم م -

رها قطع شده بود و حس کردم که کنارم  يگذشت اما صدا یلحظات...داشتمیبود و آروم قدم برم نییپا سرم

  ستین

فرو کرده بود و  بشیج يکه دستش رو تو یدر حال مانیو سرم رو بلند کردم که سرجام خشکم زد ا ستادمیا

  شدیم کیبود بهمون نزد نییسرش پا
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شد دست هاش رو کنارش مشت  شتریرها ترسم ب دنیبه عقب برگشتم و با د د،آرومیکوبیم نهیس يتو قلبم

کنارش و با  ستادمیشدم و ا کیبلند بهش نزد ییبا قدمها دییسایهم م يکرده بود و دندانهاش رو با حرص رو

 گوشش زمزمه کردم ریز ینگران

 نزن  یولش کن بهش حرف میبر ایب کنمیرها خواهش م -

شده  یشدن کس کیرفت و اوهم که انگار متوجه نزد مانیبه سمت ا عیسر ییحرص منو کنار زد و با قدمها با

کاش  يو لبخند زنان منتظر شد تا رها بهش برسه و ا ستادیرها سرجاش ا دنیدبود سرش رو بلند کردو با 

 بود  دهینرس

 محکم با ترس چشمهام رو بستم و صورتم رو با کف دستم پوشوندم  یلیشترق س يصدا با

 رها دستهام رو برداشتم  یغیج غیبلند و ج يباصدا

 نکهیاز ا...ادیپراز اسمته بدم م میزندگ يلحظه لحظه ها نکهیاز ا یمیزندگ يهمش تو نکهیاز ا...ازت متنفرم -

از ...دست از سرم بردار...عروس گلم متنفرم گهیمادرت بهم م نکهیاز ا ارهیمامان هر روز اسم تورو تو خونه م

 ینیبیمگه نم...مثل خودت بگرد یکی دنبالبرو  يخوایاز جونم م یسرم بوده چ يات رو هیسا ینیسنگ یبچگ

تو گوش شماها فرو  يآقا من چطور...میستیهم سطح هم ن میخوریمن و تو به درد هم نم یستینمگه متوجه 

 يسن خودش رو جمع و جور کنه و جا نیا يکه عرضه نداره تو یکنار کس...شمیکنار تو خوشبخت نم...کنم من

حاال  شرفتمیدنبال پ...من هیچ یدونیاصال م...ستمیهمش کله اش تو کتابه خوش ن یکاسب هیبره دنبال  نکهیا

 ارزه  یکه سرش به تنش ب یکس هیاگرم بدم  دمیشما مردها نم يحاال هم دم به تله 

و ضربانش تند شد زل زده بودم به  دیکوب نهیگفت که قلبم سه بار محکم به س زیرآمیآخر رو انقدر تحق ي جمله

است صورتش قرار داشت چشم دوخته سمت ر يکه هنوز کف دستش رو یدر حال يجد يکه با چهره ا مانیا

 و سکوت کرده بود  یعصب يبود به رها

 يبلند يبه طرفم برگشت و با صدا رها

 ها میما مدل یشراره منتظره ناسالمت رهید میبر ایب...نسایتو هم سرجات مثل ماست وا -

خشم  و چشمهاش رنگ یاز تعجب گرد شد و کم کم چهره اش عصب مانیا يکه چشم ها دمیوضوح د به

 گرفت 

 اما برنگشت ستادیا مانیا يبرنداشته بود که با صدا شتریدوقدم ب رها

 ...صبرکن...رها -
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 مکث کرد و ادامه داد یلحظات

من عاشقتم چون فقط و فقط تورو عروس اون خونه ...پر از اسمته میمن عاشقتم چون لحظه لحظه زندگ -

معذرت  کردهیم ینیسرت سنگ يام رو هیاگرم سا....ندارم که بخوام دست از سرت بردارم يمن با تو کار دونمیم

بودم و تو کارت دخالت  نبالتد ییجاها هیاما مطمئن باش اگر  خوامیام ازت معذرت م هیاز طرف سا خوامیم

من و تو به  یکنکه فکرشو ب یاز اون شتریب یلیخ يزیعز یلیخاطر بوده که تو برام خ نیکردم فقط و فقط به ا

مطمئنم اما اگر  نویا...شمیمن کنار تو خوشبخت م...اما من...یفکر کن يطور نیتو ا دیشا!...م؟یخوریدرد هم نم

من ...منه یتو خوشبخت یخوشبخت خوامیکردم معذرت م تتیاگر اذ خوامیممعذرت ...رو گرفتم شرفتتیپ يجلو

حرص  يطور نیرو نه ا شرفتتیپ خوامیدل خوشت رو م خوامیلبهات رو م يرو يمن خنده  خوامیم نویا

خودخواهانه رفتار  خوامیوجودم دوستت دارم اما نم يبا همه ...من...من...رها...شدنت تیخوردن و اذ

 دایات پ یزندگ يتو کیعشق کوچ هی يبرا یخال يجا هی يروز هیاگر ...برو دنبال اهدافت اما...برو...کنم

 شهیهم دوارمیمن به برگشتت ام...دمیقول م نویا...مونمیرت ممنتظ شهیرها من هم...يکرد

 .نگاهم کنه از کنارم گذشت و دور شد نکهیچشم از رها گرفت و راه افتاد و بدون ا مانیا

لبخند  هی...کم هی ادهینه نه ز...کم لبخند هی...نهیآها هم...نییپا یکم هی اریسرت سرت رو ب...عقب تر کمی-

 کمرنگ

 از چشمهاش خوند شهیکامال م نویا...ستیرها امروز روبه راه ن -

اخمهاش درهم بود همون موقع سه بار دستهاش رو به هم زد و با ...گوشم به طرفش برگشتم ریشراره ز بازمزمه

 عکاس گروه  اریروبه کام يبلند يصدا

  هیامروز کاف يبرا...هیکاف...بسه -

ف شراره برگشت و رها هم از ژست خارج شد و با تعجب نگاهمان کرد گرفت وبه طر نیچشم از دورب اریکام

 همان موقع شراره روبه رها 

 باال کارت دارم  ایرها ب -

بود قد  یپسر خوب...به طرفم اومد اریبه دنبالش راه افتاد کام یرفت و رها هم با نگران هیآتل یبه سمت در خروج و

 رو از دور گردنش درآورد و با تعجب رو به من نشیدورب.نیاما نمک یمعمول يکوتاه الغر با چهره ا

 ...چش شد شراره -

 بودم  دهیتا به حال تذکر دادنش رو ند...به رها بگه خواستیم یچ یعنی زدیباال انداختم دلم شور م يا شونه
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و  شتریبام هر لحظه  یاز رها نشد نگران يگذشت اما خبر یساعت مین رهیعکس ها رو بگ اریشدم تا کام آماده

 شدیم شتریب

 کردم  ضیاومدم و داخل رختکن رفتم و لباس هام رو تعو رونیب هیکارم تمام شد و از آتل باالخره

به طرفش رفتم  زدیبود و با تلفن همراهش حرف م ستادهیا يسالن که شدم چشمم به رها افتاد که گوشه ا وارد

نه انگار ...زنهیبا کامران حرف م دمیفهم اومدیکه م ییاز طرز حرف زدنش و ادا و اطوار ها...ستادمیو کنارش ا

سمت  دیبرم که دستم رو گرفت و کش يا گهیمورد بود خواستم به سمت د یمن ب یحالش خوب بود و نگران

  ستمیخودش که نگاهش کردم با دست اشاره کرد باا

  يفعال با زمیباشه عز...يندار يفعال کار زنمیمن بهت زنگ م یکام -

  دادیو مرتبش رو نشان م دیسف يدندانها فیکه رد يرو قطع کرد و با لبخند تماس

 !م؟یریخودمون بگ يجشن کوچولو برا هیامشب  يا هیپا -

 گرد شد چشمهام

 !!!چشن؟ -

 و ثروتمند شدن تیبه افتخار موفق...يبه افتخار آزاد یهمه خوشبخت نیجشن به افتخار ا هی...اره جشن -

 کردیترم م جیلحظه با حرفهاش گ هر

 حالت خوبه!!!...؟یگیم يدار یچ -

 ...شهیبهتر نم نیاز ا میآره عال...من؟ -

 یگیم یچ فهممیرها نم -

 زد  يا قهقه

نبود  نجایا یاالن اگر کس شمیمن دارم از ذوقم منفجر م...مونه یقدم هی يتو یدختر خوشبخت...یاز بس نفهم -

  دمیکشیم شیتمام ساختمون رو به آت یاز خوشحال

 باش عیفورسماژوره ها سر...شراره کارت داره برو باال زمیعز...جان یاسی -

بار نگاهم  طنتیش يکه با لبخند دونستیم يزیچ هیگرفتم و دوباره به رها نگاه کردم انگار  تایرو از آن نگاهم

 انداختیو دائم ابرو باال م کردیم

 یزنیحتما سکته رو م فتیضع هیروح نیبرو باال که فکر کنم تو با ا -
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خوشحال بود و شراره  يزیبود که رها از چه چ نیا ریبودم و هنوز فکرم درگ ستادهیدر اتاق شراره ا يبه رو رو

زل زده بودم به پارکت  رهیحاضر بود امشب رو جشن بگ دنشیخواست بهم بگه که رها به خاطر فهم یم یچ

 زد يمن لبخند دنیافتاد با د رهو چشمم به شرا دمیسوخته که با باز شدن در اتاق از جا پر يقهوه ا يها

 زمیعز ایداخل ب ایدنبالت ب نییپا اومدمیوقته منتظرتم داشتم م یلیخ...يستادیچرا پشت در ا...یاسی یینجایا -

اشاره کرد و ازم  یشکقرمز م یبا دست به مبل چرم میرو پشت کمرم گذاشت و هردو داخل اتاق شد دستش

 ياش نشست و دستهاش رو رو یصندل يو رو زشیاز مبل ها نشستم اوهم پشت م یکی يرو نمیخواست بش

 در هم قالب کرد و رو به من  زشیم

   میعجله کن دیچون وقت کمه و با رمیهم نم هیحاش کنمیحرفو کوتاه م...زمیخوب عز -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !عجله؟

 داد ادامه

 هیمد هستش  شگاهینما هیشده بود که مربوط به  لیمیدعوتنامه از امارات برام ا هی شیدوروز پ...نیبب -

شرکت کننده هست  شگاهینما نیا يهم تو ییاروپا يکشورها شتریو از ب شهیکه هر سال برگزار م شگاهینما

به  شگاهینما نیا يو تو وناومده که ماهم محصوالتم شیامکان برامون پ نیآشنا ا هی يامسال به واسطه 

و  ستهیتو،رها و شا یبررس یبعد از کل انایکه من و آر میداشت ازیکار به چندتا مدل ن نیا يما برا...میبگذار شینما

 نهیاما گز...ستیمعلوم ن نیو خوب ا انیاز بچه ها هم قراره ب گهید يسر هیکه البته  میرامش رو انتخاب کرد

 ...دیشماها هست یاصل يها

  گفتیو م گفتیو م گفتیکرده بودم و تنها چشم دوخته بودم به دهان شراره که م سکوت

توسط کارگردانها  یدرجات برسن و حت نیکه چقدر بچه ها تونسته بودن به بهتر شیپ ياز سالها...شگاهینما از

اون لحظات داشتم کاخ  يو من تو ییاروپا يبرند ها نیبهتر يبرا نگیمدل يبرا ایانتخاب بشن  يگریباز يبرا

 یه گفتمیو با خودم م کردمیم یرو بررس هاومد شیپ يها تیداشتم تصوراتم از موفق...کردمیآرزوهام رو کامل م

 يرو خورد زهایچ یلیچقدر حسرت خ یچقدر آرزوها داشت ادتهی...شتر؟یب نیبهتر از ا نیاز ا یخوش شانس یاسی

 !شتر؟یب نیاز ا!بهتر؟ نیاز ا...ات هافیاز ق!...؟یاز چ...یرسیبه همشون م يدار
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 ...جشن دونفره با رها هی...الزم بود امشب

و درست  زاتونیو يخودم کارها....دیهرچه زودتر آماده بش خوامیم..دیشیمن مطمئنم تو و رها موفق م...یاسی -

 هیبا  گهیما قراره دو هفته د دیاریمدارکتونو برام ب خوامیفقط م لهیتکم زیهمه چ يهفته ا هیآشنا دارم ...کنمیم

 دیاریمدارك رو برام ب امپس فردا تم تاینها ایپس تا فردا  میبش یتور امارات راه

پدر من سالها بود ...پدر الزمه امامن يدختر مجرد به خارج از کشور اجازه  هیرفتن  يبودم برا دهیشن!...مدارك؟

 ...اعث بشهموضوع ب نینکنه ا...ازش نداشتم يکه رفته بود و خبر

 هست یمشکل هیاما  -

 کرد و منتظر شد تا حرف بزنم نگاهم

 !پدر باشه؟ ياجازه  دیمگه نبا -

 چطور مگه...خوب چرا -

  رمیاجازه رو بگ نیا تونمیراستش من نم -

 تعجب  با

 !ده؟یپدرت اجازه نم یبگ يخوایم یعنی!...؟یتونینم -

 ندارم يراستش من سالهاس که از پدرم خبر...که نهیمنظورم ا...نه -

 در هم گره شده اش يمتفکرانه گرفت و چشم از من گرفت و زل زد به دستها یاش حالت چهره

مدارك رو  يشراره همه .روال بود  يرو...شدیجور م زیهمه چ...گذشتیمثل برق و باد م زیروزها همه چ وآن

 ...پدر رو ياجازه  یحت...جور کرد

  مونهینم نیزم يکارت رو یهرجا آشنا داشته باش گفتیم!...؟يچطور

که چقدر خوش  کردمیفکرم نیهال قرار داشت و من به ا يحاال چمدان کوچک من و رها کنار هم گوشه  و

بابت رفت و برگشت  یمشکل چیو من ه يهفته ا کیکه عمو جهان و زن عمو رفته بودند به سفر ...شانس بودم

 ریخواب بود ز یاز مست یوقتپدرش رو  يکه رها انگشت اشاره  کردمیفکر م نیو به ا...ام سه روزه ام نداشته

 ییشمال تا آب و هوا رهیخانم م میزده بود و جعل امضا کرده بود و به مادرش گفته بود با مر تیرضا يبرگه 

 یحرف چیه یهم با او حرف نزده بود و ب یتلفن یداشت که حت نانیخانم انقدر اطم میعوض کنه و مادرش به مر

 داده بود  تیرضا

  میسالن باش دیبا گهیساعت د هیتا  گهیشراره زنگ زده م...شد ریدختر چرا ماتت برده د گهیزود باش د یاسی -
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دختر  گفتیرها م شهیخونه ام تنگ م يدلم برا کردمیانقدر رها خونسرد بود و من دلشوره داشتم چرا فکر م چرا

اما  میگذرونیخوش م یعوضش کل میگردیو برم میریسفر قندهار سه روز م يریم يمگه دارچته 

 از دور شدن از زادگاهم ...از دور شدن از خونه ام...دمیترسیم...من

 با توام ها ...یاسی -

 کردیلب غر غر م ریز کردیرنگش رو به تن م يآجر يکه مانتو یکردم در حال نگاهش

 یفارس اونورتره فکر کن رفت جیکم از خل هیبغله  نیامارات هم...بره اروپا خوادیانگار م...بچه ها نیشده ع -

 انقدر دلشوره نداره که  شیک

 رو ازش گرفتم و به سمت اتاقم رفتم  نگاهم

 !کجا؟ -

  ستادمیا

 لباس بپوشم  رمیم -

باشم مثل  دهیو اتو کش کیش خواستمیم...که از شب قبل حاضر کرده بودم ییلباس ها...لباس بپوشم خواستمیم

 ها  یآدم حساب يهمه 

 یبلند آب يمانتو هی... ستادمیا نهیآ يجلو.از االنم کردمیم یمن خداحافظ...شدن یبه سمت آدم حساب رفتمیم من

شال ...یساپورت مشک هی...و زردو قرمز کار شده بود ینارنج يکه مدل پانچو بود و روش با تکه پارچه ها ینفت

 یمشک یپاشنه ده سان يقرمز و کفش ها یورن فیک...قرمز

  شمیمدل مو ها و آرا یبود حت یعال زیچ همه

توسط ...و انتخاب بشه ادیدر ب شیکه قرار بود به نما...مدل هی...بودم  دهیاتو کش یاسی هیمن  حاال

 ...شدن نیبهتر يبرا...نهایبهتر

اومده بودم بزرگ شده بودم  ایکه به دن ییجا...دور تا دور خونه ام...گرفتم وبرگشتم ونگاه کردم نهیاز آ چشم

رنج ...دمیسرطانش رو درد کش...کنار مادرم لحظه به لحظه با تمام وجود دردش رو...پدرم ترکم کرده بود...

 اش کنم  يسترب مارستانینداشتم تا ب یو پول دمیآخرش رو شن ينفس ها...دمیکش

 مادرم تمام شده  يداروها نکهیبودم از ا دهیاتاق و رنج کش يبودم گوشه گوشه  ختهیر اشک

رو جبران  زیسفر همه چ نیا دونمینم...انهیداره  یسفر برگشت نیا دونمینم...من ییخداحافظ مامن تنها...حاال و

 نه  ای کنهیم
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پراز ارامش و ...نو یزندگ هی...بسازم ایدن هیخودم  يبا دست ها....خودم يبرا خوامیم...یاسی...من...رمیمن م اما

همه  ییبایز...منه یتنها شانس زندگ نیو ا...و جوان بایز...بامیمن ز...که نداشتم ییها زیچ يپر از همه ...یخوش

 شانس منه  ي

 یخداحافظ سخت پس

 هی گفتیکرده بود،م فیکامران چقدر از اونجا برام تعر یاگر بدون...یدوب میریم میفکر کن مادار یاسی يوا-

توش اقامت  یتا بتون يپول بد دیخدا تومن با یهتل معروفه که شب هی گفتیم...قیقا هیاونجاس شب یبرج

فکر کنم اگر به شراره  يوا...اونجا برنیبه نظرت مارو م...يسافار دیاونجا حتما بر دیرفت گفتیکامران م...یکن

خوبشو رفته  يخوش به حالش اون همه جاها...دیبش قیقا حتما سوار گفتیکامران م یاسی...بگم مارو ببره

  شمیمن دارم ذوق مرگ م یاسی يهست وا یعالمه فروشگاه تو دوب هی گفتیم

 خوادیچرا دلم م...چرا هنوز دلهره دارم...ترسمیچرا من هنوز م...اما من کردیو ذوق م کردیم فیتعر زدیحرف م رها

 برگردم 

مسافرت  یدونیاصال م...مسافرت يبر يخوایم...خارج از کشور يریم يدار...مثل رها باش...تو چت شده یاسی

مشهد بود که اونم جور نشد و  يبر یخواستیکه م ییجا نیدورتر...از قم و کرج؟ شتریب یتاحاال کجا رفت...هیچ

 اون ور مرز  يکه بر يکردیم وفکرش یک...بهتر نیاز ا یچ گهیرفت پس د ایمادرت حسرت به دلش از دن

و رامش و  ستهیشد و به سمت شراره که به همراه شا ادهیرها به سرعت پ...در شرکت نگه داشت يجلو یتاکس

کارش باعث شد  نیکه ا دیشراره رو در آغوش کش یو با خوشحال دیبودند دو ستادهیدر منتظر ما ا يجلو نینگ

  نهیلبهاشون بش يهمه لبخند رو

و بعد از حساب  رمیبگ لیشدم و به سمت صندوق عقب رفتم تا چمدانها رو از راننده تحو ادهیپ نیهم از ماش من

راننده حرکت کرد و من هم به همراه چمدانها به سمت انها رفتم که مشغول صحبت بودند و  هیکردن کرا

 کوچه رو دربرگرفته بود  يخنده شان فضا يصدا

 روبه همه شروع کرد به صحبت ينسبتا بلند يبا صدا کردم و شراره یهمه سالم و احوال پرس با

 االن ساعت چنده؟...دیبه من گوش کن...خوب بچه ها -

 دستشو باالبرد رامش

 شبه مهینه و ن قایساعت دق -
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رو  زیبچه ها من همه چ میافتیو راه م ادیاالن آژانس م نیبنابرا...شهیپرواز ما ساعت دوازده بلند م...خوب یلیخ -

که فکر کنم دارم چهارتا بچه  دیرفتار کن يطور خوامیمن نم!...که دوباره بگم؟ ستیدادم الزم ن حیضبراتون تو

 اردو مفهومه؟  برمیم يمدرسه ا

چمدانها رو جادادند صندوق  دندیرس نیو همان موقع دوتا ماش میسرهامونو به عالمت مثبت تکان داد یهمگ

خوشحال بودند و از ...دندیخندیو م زدندیهمه حرف م میو باالخره راه افتاد میسوار شد یعقب هاشون و همگ

 ...و من هم گفتندیآرزوهاشون م

 ییو شراره از دختر ها میکافه فرودگاه قهوه خورد يدور هم تو...داده شد لیچمدانها تحو...میدیفرودگاه رس به

که قرار بود باهاشون همسفر  ير به همراه تورو در آخ...دندیها رس تیموفق نیسفرها به بهتر نیگفت که از ا

شب  اهیکوتاه زل زدم به آسمان س یلحظات...ستادمیا مایهواپ يپله  نیآخر يو من رو میها گذشت تیاز گ میبش

 ...لب زمزمه کردم ریز اریاخت یو ب

 ...خداحافظ خونه...من رانیخداحافظ ا -

 :رها...حال زمان

من و  يروبه رو یصندل يگذاشت و رو زیم يداغ قرار داشت رو رو يکه داخلش دو فنجان قهوه  ینیس مانیا

 در هم قالب کرد  زیم يچهار نفره نشست و دستهاش رو رو يغذاخور زیپشت م

 یلحظات يچشم هام رو برا شدیکه از فنجان ها بلند م يگذاشتم و زل زدم به بخار زیم يرو بستم و رو دفتر

 میهام کردم گفته بود قهوه بخور هیبود واردر دهیچیفضا پ يتلخ رو که تو يخوب قهوه  يبستم و بو

 میخونیمخاطرات رو  يبه سرمون و تا صبح همه  زنهینم یخواب یو ب میشیاروم م...بهتره

بدونه چه  خواستیاصال چرا هنوز براش انقدر مهم بودم که م...چرا دونمینم... رو بدونه زیهمه چ خواستیم

نه نه فکر !...من؟!...من هنوز براش مهم بودم؟...زده بمیغ ییهوی یبه سرم اومده وقت یچ...برام افتاده یاتفاقات

  اشهکرده بود هنوز براش مهم بوده ب رشیکه بارها تحق یینکنم رها

که  یکس...بل روق یاون شاداب یحت...نداشت زیچ چیکه حاال ه یآدم...بود اگر هنوز من رو دوست داشت احمق

 بود  ییکه تا اخر عمر محکوم به تنها یکس...باشه تونستیکس نم چیحاال مال ه

  دمیاز جا پر یاسی يصدا با

 !مان؟یا يقهوه بخور يخوایم یمطمئن -
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بود و نگاهمون  ستادهیخونه اش ا يدر چهار چوب در آشپزخانه هفت هشت متر...مینگاهش کرد هردومون

 دادیشونه اش و آشفته نشونش م يبود رو ختهیاش ر یپر کالغ يبود و موها دهیهنوز چهره اش رنگ پر.کردیم

 صیتشخ یبه خوب تونستمیدستهاش رو م فیلرزش خف زدیم يبه کبود یچشمهاش گود افتاده بود و کم ریز

 !سن؟ نیا يم تواون ه! ضعف اعصاب و استرس؟ً...بدم دکترها گفته بودند به خاطر ضعف اعصاب و استرسه

به موهاش زدو چشم از  یاش چنگ دهیو کش کیبار يو با انگشتها دیچیدورش پ یاش رو کم یمشک يپانچو

 انداخت  ریگرفت و سرش رو ز میما که هنوز بهش زل زده بود يهردو

 نداشت  یسوالم جواب -

  دمشیدر آغوش کش یلحظات يجا بلند شدم و به طرفش رفتم برا از

 !؟يبهتر...بهت آرام بخش زد مانیا...زمیعز يشد داریباالخره ب -

نشست و  مانیمن و ا نیها ب یاز صندل یکی يهمون حالت سرش رو به عالمت مثبت تکان داد و رو در

 نظر داشتش ریز یپراز نگران یپراز مهرو نگاه يکه با لبخند مانیا يچشمش ثابت موند رو

 ...يقهوه نخور يشنوین و رها رو مخاطرات م یوقت کنمیم شنهادیبهت پ...مانیا -

 ادامه داد یاسیپرسشگرانه به خودش گرفت و  ینگاهش رنگ مانیا

 ییزهایامکان داره چ یحت...کنهیاز قهوه ارضات م شتریب یانقدر تلخ و گس هست که حت...چون خاطرات ما -

اش رو هم  هیبق یتونیم یتو مطمئن...دمیحق انتخاب بهت م مانیا...که نوشتم حالت رو هم به هم بزنه

 خوره؟یبه هم نم میکه کرد يحالت از ما و کار ی؟مطمئنيبشنو

در رابطه  یاسی دونستمیگرفته بودم و خوب م یبیدلشوره عج یو من که از نگران کردیناباورانه نگاهمان م مانیا

 بغض آلود و التماس گونه  ییبا صدا رفتیم جیاتفاقات سرم گ يآوردن همه  ادیو از به  زنهیحرف م یبا چ

  کنمیخواهش م...یاسی -

 نگاهم کرد ضیبا غ یاسی

ممکنه دونستنش ...رو بشنوه که ممکنه ییزهایبذار از االن بدونه قراره چ...بذار بدونه...رها یچ یکنیخواهش م -

هم دلش برامون  دیبه حالمون تاسف بخوره شا دمیشا...باعث بشه حالش از ما دوتا به هم بخوره مخصوصا از تو

 ...بسوزه

  مانیرو به ا و

 ...چون دونستنش...نه ایادامه بده  يخوایم...انتخاب کن مانیا -
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 يجد یو با لحن دیحرفش پر نیب مانیا

 ...که الزمه من بدونم یهرچ...همه اش رو...بخون رها -

 انداخت  ریچشم از او گرفت و سرش رو ز دیرو د مانیصراحت کالم ا یوقت یاسی

 ...بذار بدونه که...پس بذار بدونه...بخون رها -

 آنها قرار داد  ياش رو رو یشونیگذاشت و پ زیم يادامه نداد دستهاش رو رو و

 ...از شروع دادمیادامه م...دادمیادامه م دیو من با میسکوت کرده بود همه

 ...عوض شد زیکه همه چ ییجا

  ستیتازه ن یزندگ هیع آنجا شرو میدیفهم میدیبه آنجا رس یکه وقت ییجا

 میبود که داشت ییزهایشروع خراب شدن همه چ بلکه

و صدا  یآهن يوارایبه د زنمیمن مشت م...و وهم گم شدم  یکیعالمه تار هی نیب نجایمن ا...گم شدم نجایا من

  خوامیکمک م...زنمیم

 دهیکه از البه الشون نور تاب ییروزنه ها يرو کشمیدست م...هوشنیهنوز ب نهایا...نهایبه هوش اومدم اما ا من

  نایاز ا یکیصورت  يرو

پس چرا هنوز ...کنمیزمزمه م...کورکورانه...صورتشون يرو کشمیدست م...بنیو برام غر هوشنیکه ب ییکسا

 هیتک...پاهام نمونده يتو یجون...دمیدو لومترهایانگار ک...خسته ام...مییما کجا...دیش داریب...دیش داریب...دیخواب

 نیزم نمیشیو م خورمیم زیو ل یآهن واریبه د زنمیم

  نریکانت هی هیشب ییجا هی يتو...یکیعالمه تار هی نیام ب یمن زندان...گم شدم...من

  ستین نگهایفاخر و مدل ياز لباسها يخبر...ستیمد ن شگاهیاز نما يخبر...ستیکس ن چیاز ه يخبر و

 کس  چیاز ه ستین يخبر...و

پس ...پس...کنهیچرا انقدر بدنم درد م...هنوز نهیچرا انقدر سرم سنگ...اومدم ياصال چطور...نجایاومدم ا یک من

 لباسهام کجاس

  انمیعر يبازوها يرو کشمیدست م کوبهیم نهیکه به شدت به س یلرزان و قلب ییبا دستها...من يخدا

 ...من يخدا...ام لیوسا فمیک...پس شالم...موهام...ام کو ینفت یآب يپس مانتو...من يخدا

 سرم اومده  ییچه بال... نیفقط هم...ساپورت هیو  دیسف يتاب بند هی
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نفسم به ...چشمهام ياشک حلقه زد تو کردیبغض داشت خفه ام م...از ترس از اضطراب...دیلرزیبه شدت م بدنم

 شماره افتاده بود 

 اومدیم ادمی... کردمیرو درك م تمیلحظه به لحظه داشتم موقع انگار

 دیمراقب خودتون باش شتونیپ گردمیمن هم بعد از انجام کارام برم...هتل برنیشمارو م نایماش نیبچه ها ا -

  نمتونیبیشب تو هتل م

شراره بهمون گفته بود که  ستهیها رها با رامش رفته بود و من هم با شا نیداخل ماش میرو گذاشته بود چمدانها

 بره  یبا ک یک

 هیشب ییو ما کم کم وارد جا کردیم یرو ط رشیمس نیماش.بودم دهیداشت نفهم یکارش چه معن نیا اصال

  میشدیخارج از شهر م

 دهید یخاک يو تپه ها انیایجز ب يزیچ چیکه اطرافش ه میکردیحرکت م يبود و ما در جاده ا کیتار هوا

  ترساندیمن رو م شتریب نیو ا شدینم

 شد  یخاک يوارد جاده ا نیموقع ماش بردهمانیبه سر م یقیانداخته بودم که در خواب عم ستهیبه شا ینگاه

راه  نیبده که ا صیتشخ تونستیمن بود م يهم که جا یوجودم رو گرفته بود و هر آدم عاقل يهمه  ترس

 هتل باشه  هیراه  تونهینم

 و تکونش دادم  ستهیشونه شا يدست گذاشتم رو آروم

 ینگاه یجیو با گ دیکردم که از جا پر دتریکون ها رو شدشده بود ت نیسنگ ینداشت خوابش حساب يا دهیفا

 لب زمزمه کرد ریخواب آلود به اطرافش انداخت و ز

 م؟یدیرس...م؟ییما کجا -

 اهسته زمزمه کردم ییصدا با

  میابونیوسط ب بایراه هتل باشه ما تقر تونهینم نیا...مییکجا نیبلند شو بب...ترسمیم یلیمن خ ستهیشا -

و باالخره  کردیحرکت م یبزرگ يسنگها يکه انگار رو يخورد طور يدیشد يتکون ها نیموقع ماش همون

 هوا تکان داد  يو دستهاش رو باال برد و دوبار رو ستادیآن طرف تر ا یشد و کم ادهیراننده با عجله پ ستادیا

شد و چشمم  کیشدو به سرعت به ما نزد دایاز روبه رو پ نیماش ينور چراغ ها هیشب دیموقع دو نور سف همان

ما ترمز کرد و هردواز شدت ترس قدرت حرکتمون رو از دست داده  نیافتاد که کنار ماش یرنگ یبه ون مشک

 يافتاد به دومرد قد بلند و قو یکه م یگرد شده از وحشت زل زده بودم به اتفاقات ییو من با چشمها میبود
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 يسربازها هیدرست شب...داشتندیمحکم قدم برم...بودند دهیپوش یا مشکشدند سرتا پ ادهیکه از ون پ کلیه

 نبود  صیقابل تشخ یکیتار يچهره هاشون تو دهیآموزش د

 ...دیلرزیصداش م دیکرد بازوم رو چسب کیخودش رو آروم به من نزد ستهیشا

 ادیقراره سرمون ب ییچه بال مییما کجا نیک نایا...یاسی -

 يو رو دیکش رونیب نیبازوم رو چنگ زد و من رو مثل پر کاه از ماش یموقع در سمت من باز شد و دست همان

 گم شد  ابانیمن از درد زانوم به هوا رفت اما در سکوت ب ادیو فر ستهیشا غیج يانداخت و صدا نیزم

 صیتشخ تونستمیکه خوب م یو به زبان يرو با حالت دستور ییرو به راننده حرفها اهپوشیس ياز مردها یکی

 دمیکش یو به عقب م نیزم يبا ترس خودم رو رو...نفسم به شماره افتاده بود...گفت و به سمتم اومد هیبدم عرب

  داشتیو اون آروم به طرفم قدم برم رفتمیمن عقب م...

لبش  يشه زخم گو زدیپوزخند م یو وقت کردیچون خونسردانه نگاهم م اومدیفرار من براش مسخره م انگار

  دادیو منزجرتر نشونش م داشتیچروك برم

نداشت و فقط  يا جهینت چیه ستهیدم به دم شا يها غیکه مثل ج ییها غیج...کردم یخال غیترسم رو با ج تمام

  شدیآن دو مرد گم م يقهقه  نیب

 ایخدا...کمکم کن  ایکثافتا خدا دیولم کن دیدار کاریبا من چ...نه ....نه  -

 شدیم يزبونم جار يبود که رو ییحرفها يهمه  نیا و

 .... بغلم رو گرفت و مثل پر کاه بلندم کرد ریدست ز کیطرفم اومد با  به

گند دهنش حالم رو  يمن آروم صورتش رو جلو آورد بو يتوجه به کارها یو اون ب...کردم دست و پا زدم تقال

  زدیبه هم م

 يفت و سرش رو به عالمت تاسف تکان داد نفس هارو خطاب به دوستش گ یحرف یهمون حالت به عرب در

گونه ام انگار روحم به  يشدن زبونش رو دهیبا کش دادیحالت تهوع بهم دست م خوردیداغش که به صورتم م

  ختیر رونیشد و از پاها ب هیتخل کبارهی

با  زیام گذاشت صدام رو در گلو خفه کرد و همه چ ینیدهان و ب يکه محکم رو یو اون با دستمال دمیکش غیج

 و تار شد رهیچشمم ت يسرم جلو يگس تو ییبو دنیچیپ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٧٩ 

برخورد  يصدا...دیلرزیچهار ستون بدنم م...دمیمثل فنر از جا پر نریکانت یاهن وارهیبه د يزیخوردن چ يباصدا

 کینزد نریکه به کانت ییقدم ها يز صدابعد دوباره سکوت مطلقو با یو لحظات...محکم ییقدم ها...نیکفش با زم

  بهیغر یپچ پچ به زبان...شدیم

 ...کجام...من...سرم...اخ -

 بدم  صیچهره اش رو خوب تشخ تونستمینم یکیاون تار يتو...درست سمت راستم...سمت صدا برگشتم به

 ...ستین نجایا یکس -

 اروم باش...من هستم...چرا -

 ...چرا انقدر نجایا...مییما کجا...یهست یتو ک -

 ...متوجه ما بشه یکس خواستیدلم نم...دمیحرفش پر نیترس ب با

 ...روننیاون ب...تر واشی...س س سیه -

 !ا؟یک -

 یحرف بزن واشیاما بهتره ...دونمیمنم نم -

 یلحظات شدیم دهیکه صدا شن یو من با وحشت زل زدم به سمت میباز شدن قفل در هردو سکوت کرد يصدا با

 یکیخسته از تار يچشمها يتو دیتاب میکر کننده باز شدنور مستق ییو با صدا دیلوال چرخ يکه در رونگذشت 

کم کم چشمهام به نور ...نمیبب يزیچشمهام تا بتونم به زحمت هم که شده چ يکردم باال لیام دستم رو حا

 یبود ب ستادهیا نریدر کانت يبه دست داشت و درست جلو يقد کوتاه که چوب بلند يمرد دنیعادت کرد با د

 زدم  ادیفر اریاخت

  میشد یزندان نجایکمک ما ا...اقا -

 نریکانت يکفه  يباشه چوب رو باال برد و با ضرب رو دهیشن يمن انگار که فحش بد يصدا دنیبا شن مرد

بره و با ترس به از دختر ها که تازه به هوش اومده بودند به هوا  ییبنفش من و چند تا غیکه باعث شد ج دیکوب

  میهم بچسب

ها  وارهیکفه و د يچوب رو محکم رو کردیتکرار م یرو به زبان عرب ییکه حرفها یو در حال زدیم ادیفر مرد

  رهیو از همه زهره چشم بگ ارهیدرب یهوشیرو هم از ب هیبق انهیوحش یداشت با حالت یانگار سع دیکوبیم
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خودم رو از  خواستمیانگار م وارید يکناره ها دمیکشیو خودم رو کشان کشان م دمیترسیم شتریهر لحظه ب من

 یو از پله ها باال م نریدر کانت يجلو شدندیجمع م کیبه  کیکه هر لحظه  یاهپوشیس ياون مرد و مردها دید

 اومدند پنهان کنم 

 دهیشده بودند فرار کنند اما فا نریداشتند از دست آنها که حاال داخل کانت یو سع دندیکشیم غیج گهید يدخترها

  دیرسیهشت نفر م ایبه هفت  کلیه يقو ينفر بودو تعداد مردها 5تعداد ما ...نداشت يا

از مردهاتوجهش به من  یکیسخت در اشتباه بودم ...اما شمینم دهید نریکانت يگوشه  یکیتار يتو کردمیم فکر

نفسم به شماره افتاده ...دستش رو آورد جلو...شد کیزد و آروم بهم نزد زیتمسخرآم يپوزخند...جلب شد

 بزرگش يبه دستها دمگشاد شده بودند زل ز یکه به اندازه نعلبک ییملتمسانه و با چشمها...بود

  کنمیخواهش م...بهم دست نزن...نه...نه -

  کردیم شتریوحشتم رو هر لحظه ب گهید يدخترها يها غیج يصدا

  شدندیم ریاس ياما هرکدام به نحو کردندیفرار م یکه از دست شکارچ ییمثل بچه گربه ها میشده بود همه

دست و پازدم تا خودم رو ازاد ...حرکت بلندم کرد تقال کردم کیو با  دیرو چسب انمیعر يپنجه هاش بازوها با

که  یشونه راستش انداخت و در حال يتکه گوشت رو هیتوجه به من بلندم کرد وبدنم رو مثل  یکنم اما اون ب

 زد ادیام فر يبار به زبان مادر نیا زدیقهقه م

 بار من برنده ام  نیا...دهیبابتش م یپول خوب سیرئ...خودشه...کردم داشیپ -

 خنده اش چهار ستون بدنم رو لرزاند يقهقه  يباز صدا و

 ...کجا یه یه -

و  دمیهم نداشت دست کش يا دهیفا چیکه ه يخودیاز دست و پا زدن و تقال کردن ب ییآشنا يصدا دنیشن با

 ستادیمرد هم ا

بود چشمهام اندازه  ستادهیمن دست به کمر ا يشراره که پشت سر مرد و روبه رو دنیرو بلند کردم وباد سرم

 شد  یدوتا نعلبک

موزونش رو  کلیه دشیو تاب سف یلوله تفنگ نیکوتاه کنه شلوار ج یوقت کرده بود موهاشو سه سانت یک نیا

  شتگذایم شیبه نما

 زدم  ادیوجودم پر از خشم شده بود و ناخوداگاه فر ي همه

 رها کجاس...يسر رها اورد ییچه بال...عجوزه...ازت متنفرم...کثافت يمارو کجا اورد یکجاس لعنت نجایا…-
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من که  دیداد ونگاهش رو از من گرفت مرد به عقب برگشت و شراره از د لمیتحو يبا خونسرد يپوزخند تنها

 دوشش بودم پنهان شد  يکاه رو پر هیمثل 

 يدورگه ا يبا صدا مرد

 مگه قرار نبود گورتو ...شد داتیتو که دوباره پ -

 دیحرفش پر نیب يبلند يبا صدا شراره

و  نیطعمه مال منه پس بذارش زم نیا...تو بشقاب من يدوباره دست کرد يتو غلط کرد...نیخفه شو شاه -

 چشمم يگورتو گم کن از جلو

  یبلند و عصب...سر داد يبلند يمرد خنده .کم از الشخور ندارن يزیچ دوننیخودشون م نایبه ا به

 برو برو رد کارت ...رو یکی نیا...نیرو بب نجایا -

 تر شد یشراره عصب يصدا

 ...وگرنه نیشاه نیگفتم بذارش زم -

 دیحرفش پر نیب نیشاه

 یکنیم یچه غلط...؟یوگرنه چ -

که برادر  یدونیم...نجایا ادیمحموله شخصا م دنید يداره برا...شاهرخ تو راهه بدون که نویفقط ا...یچیه -

 يطعمه  ای نیشاه...بود یکار ک دیقبل و کشته شدن حم تیمامور هیطالب خان اصال خوش نداره بدونه گندکار

امروز غزل  نیو هم کنمیرو م رکومدا ای...يریم ادتهیمثل بچه ادم که ز یشیو گم م نیزم يذاریمن و م

 نهیاز تو ک دیمن هنوز سر کشته شدن حم یدونیخودتم م...انتخاب با خودته...یخونیم ایدن نیرو از ا یخداحافظ

  کنمیرو من کامل م سیرئ شیامشب ع...ریبگ میدنبالتم پس تصم هیدارم و تا اخر عمر هم مثل سا

گذاشت با  نیزم يمن رو رو عیحرکت سر کیبا... دمیشنیهم م يرو رو نیشاه يشدن دندانها دهییسا يصدا

 یاهیبه هوا رفت از فشار دستش چشمهام س غمیداد که ج يچپش پشت گردنم رو گرفت و چنان فشار يپنجه 

 اما انگار نه انگار زدمیبه دستهاش چنگ م رفتیم

دارن  نایا ایخدا...نمرو کامل ک یک شیمن قراره ع!!!...من طعمه ام؟...من...زننیحرف م یازچ ناینجاتم بده ا ایخدا

 ام مگه جنسم لهیمگه من وس...زننیحرف م لهیوس هیاز 

 ...کهیزن یکنیم دیمنو تهد يدار -

 کرد شتریباز فشار دستش رو ب و
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  شهیبند اومده بود وشراره انگار نه انگار که من از درد کبود شدم و استخوان گردنم داره خورد م نفسم

 دختره مال منه نیا...حرف دهنتو بفهم گفتم برو گمشو -

 یدادم نفس رونیبا حرص پنجه هاش رو ازدور گردنم ول کرد و من با صدا نفسم رو ب نیگذشت تا شاه یلحظات

 یاشک...چشمهام حلقه زد يپشت هم و با فاصله از شدت درد اشک تو يرو که به شماره افتاده بود و سرفه ها

با خشم به سمت شراره که  نیشاه...و ضعفم رو نشون شراره نده اما رنشهیرو کردم تا سراز میرو که تمام سع

 دیرفت و با انگشت اشاره به حالت تهد کردیمندانه نگاهش م روزیپ

که از امروزت  کنمیم يارزش نداشته باشه کار يزیکه اون مدارکت پش کنمیم يروز کار هیمطمئن باش ...من -

 هرزه  یبش مونیپش

که وارد  نیچند ماش يبدرقه کرد و همان موقع با صدا شدیرو که دور م نیمستانه اش شاه يبا خنده  شراره

 میبرگشت يا گهیبه سمت د شدندیسوله م

 یکی يکه من تو ییها نریکانت نیاز هم يکه تعداد میسوله بزرگ بود هی يمتوجه اطرافم شده بودم ما تو تازه

دختر رو به زور و با سر و  ییتا 6 ای 5که از هرکدوم حدود  ییها نریکانت...اش به هوش اومده بودم قرار داشت

 اوردندیم رونیو التماسشون ب غیصدا و ج

بلند که قبال اسمش  یشاس یمشک نیماش هیوارد شدند  شدیسوله که توسط دومرد باز م يها از در ورود نیماش

 یو سه بنز مشک...کردیام و بود جلو تر از همه حرکت م یب يمدل ها نیاز بهتر یکیو بودم  دهیرو از رها شن

  کردندیهم از پشت سر و دو طرف اسکورتش م

از بازوم گرفت که اخم  یبا فاصله از ما توقف کردند شراره به طرف من اومد و وشگون محکم یها کم نیماش

 گوشم با حرص زمزمه کرد  ریبه هوا رفت و ز

که  ارمیسرت م ییبال ياریدر ب يباز یکول یبزن غیج يبخوا...يدیفهم ادیصدات در نم...نمیبب سایصاف وا-

 نه  ای يدیفهم...یمرگ کن يهزار بار آرزو يروز

 و خشم بود  نهیکه پر از ک یبا نگاه...لرزان از بغض زل زدم تو چشمهاش ییصدا با

 ...خفه شو کثافت -

 زد  يپوزخند

 ...اومده وگرنه سیکه رئ فیح -
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از تمام  کردیم یکه سع یتمام رها کرد و در حال مهیها حرفش رو ن نیماش يباز و بسته شدن درها يصدا با

رفت که از در  یکوتاه باقدیعشوه اومدن و با ناز راه رفتن استفاده کنه به طرف مردتقر يزنانه اش برا يروین

  شدیم ادهیباز شده بود پ گاردهایاز باد یکیکه توسط  یام و مشک یعقب ب

 راهنیبا پ یخوش دوخت مشک يچهار شانه که همه کت و شلوار ها يها کلیهشت مرد قدبلند با ه حدودا

درست مثل ...که به گوششان وصل بود ییها یشکل و گوش کی يدود يها نکیع...به تن داشتند دیسف يها

چقدر ساده بودم  کردمویدور از چشمش تماشاشون مخونه و من  اوردیاوقات پدرم م یکه گاه يوودیهال يلمهایف

 و کارگردانه  سندهینو التیتخ دهیاتفاقات تنها زائ نیو ا زهایچ نیا کردمیکه فکر م

قرار بود امشب کامل ...درست مثل برده...همه مردبودم و قراربود مثل کاال رد و بدل بشم نیا نیب...حاال من اما

 ...بشم که یکس شیکننده ع

گوشه گوشه  يادیاز انها که تمام حواسشان به اطراف بود تعداد ز ریو به غ ستادندیا يکدام از مردها گوشه ا هر

 دادندیم یاز سوله با اسلحه نگهبان رونیب دیو شا

 شراره و اونو عقب داد  نهیجلوش و دستش رو با ضرب زد به س دیپر گاردهایاز باد یکی دیبه مرد که رس شراره

قب عقب رفت و خواست دوباره جلو بره که مرد باز هم هجوم برد سمتش که مرد قد کوتاه به ع یکم شراره

 گهیبه سمت د کردینگاهشان م یبه شراره که مات ومبهوت و البته عصب یحت نکهیگفت و بدون ا يزیچ یعرب

ت من اومد روبه روم به سم یعصب یهم به دنبالش راه افتادند شراره با حالت گاردهایاز باد ییرفت و چند تا يا

  ینیریخودش يبود برا دهیچقدر زحمت کش چارهیب خورهیاز درون داره خودشو م دیفهم شدیاز چهره اش م ستادیا

 شدیتر م کیبلند به سمت ما اومد هر چقدر نزد ییبا قدمها گاردهایاز باد یکینگذشته بود که  یلحظات هنوز

  دمیترسیازش م شتریب

 زدمیبچه گربه دست وپا م هیلباسم رو گرفت و من رو که باز مثل  ي قهیپا به فرار بذارم که از پشت  خواستم

  ستمیمجبور کرد سرجام با

اش  ینیو از کنار ب یشونیپ ياش که از رو هیبخ قیو نگاهش کردم و از تمام چهره اش فقط خط عم برگشتم

  شتریکرد و وحشتم رو ب اش ادامه داشت توجهم رو جلب یگوشت يلب ها يتا رو

 ایام کنن خدا ینکنه سالخ...نکنه...ارنیسرم ب ییقراره چه بال...افتادم ریگ ییچجور ادما نیب...من کجام ایخدا

 کمکم کن 
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 بایاما من تقر داشتیاون راحت قدم برم دیاش گرفت و به دنبال خودش کش يقو يپنجه ها نیبازوم رو ب مرد

و از شدت ترس  زدمیفقط نفس نفس م...بودم دهیشراره ترس يها دیحرف بزنم اما از تهد خواستمیم دمیدویم

  ختمیریعرق م

داد و من  نییرو پا رهیدستگ دیدر که رس ياز سوله قرار داشت جلو يبرد که گوشه ا یمن رو به سمت اتاقک مرد

از شدت  نیزم يهام و زانو هام روشدن کف دست دهیبا کش...برنج به داخل پرتاب کرد یگون هیمثل  بایرو تقر

 از گلوم خارج شد  يهم فشردم و تنها اخ خفه ا يدرد پلکهام رو رو

 صورتم رو گرفته بود  يبود و رو ختهیبود و موهام دورم ر نییسرم پا...کشدیم ریهام ت زانو

 چشمهام رو باز کردم يمردانه ا يصدا با

 ...بلندش کن...ينطوریگفتم ا...چه مرگته احمق -

اما من هنوز  ستمیبلند کرد ووادارم کرد که با نیزم يبغلم رو گرفت و من رو از رو ریز یدست یبعد از لحظات و

 بیام و به خودم نه یپوست پوست شده و خون ياشک بار زل زده بودم به دستها یبود و با چشمان نییسرم پا

  خوانیم نویفقط هم نایاحمق ا دهخودت ضعف نشون ناز ...حداقل االن نه...نه هیگر یاسینه ...زدمیم

 ننیرو بب ونمیگر يچشمها نطوریچهره ام رو و هم تونستنیصورتم رو پوشونده بود اونا نم يهنوز رو موهام

 ...برو کنار احمق-

  شدیتر م کیو هرلحظه بهم نزد...داشتیاروم قدم برم...دمیشنیقدم هاش رو م يصدا

من  يبود و چشمها ستادهیروبه روم ا قایبود حاال دق نییپشت دست اشکهام رو پاك کردم اما سرم هنوز پا با

چونه ام گذاشت که مورمورم شد و صورتم رو  ریمردونه وبراقش دستش رو ز يکفشها يثابت مونده بود رو

دستش گرفت و صورتم رو اورد  يوبار با تحکم چونه ام رو محکم ت نیو اما اون دست بردار نبود ا دمیعقب کش

  دمشیدیموهام م يباال از البه ال

 یکه کم ینیتوپر و ب یابروان...درشت و براق یمشک يچشمها...اروم يچهره  هی...صورت گرد و مردونه هی

 ییخودنما شتریب نشییپا یولب گوشت پوشوندیکه لب باالش رو م یمرتب و خوشفرم يها لیبیو س...بود یگوشت

توپرش رو بهتر  کلیخوش دوختش ه ياز من کوتاه تر بود و کت و شلوار سرمه ا یچند سانت دیقدش شا کردیم

 دادینشان م
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 يرو رام کنه نوازش گرانه موهام رو از رو يکه قصد داره دختر بچه ا یاش رو باال اورد و مثل کس گهید دست

 ینگاه...دمیدیصورتم م يتک تک اجزا ياش رو تو رهینگاه خ یوقت دیکوبیم نهیقلبم در س...صورتم کنار زد

  کردیمنزجرم م شتریکه ب دارانهیخر

 ...واقعا جواهره...زدیم شیشراره حق داشت انقدر خودش رو به اب و ات...خودشه...اومــــــم -

  داشتیکه عقب عقب قدم برم یدر حال داشتیام رو ول کرد اما نگاهش رو از روم برنم چونه

 يپر هی گفتیم...گفتیطالب خان م...که بهش دادم به نحو احسن استفاده کرد یحداقل از فرصت...خوب شد -

  شدیسفارش داده اما من باورم نم ییایدر

 ...گاردهایاز باد یکیروبه  و

 یشاه ماه...هیجدا عال...اون همه شکار نیب...شهیام م يبرادرم حسود قهیبه سل شهیهم...هیچ یدونیم -

 امشب چه شود شیع...گرفته

  دنیشروع کرد به مستانه رقص و

اش قلبم  یو آواز عرب امدیو حرفهاش مثل پتک برسرم فرود م...کردمیپر از ترس نگاهش م ییمن با چشمها و

من انتخاب ....شده بودم دهیدزد...من...کردمیدرك م شتریوب شتریرو ب تمیو هر لحظه موقع اوردیرو به لرزه در م

 کردمیفکر م شهیوقت باورش نداشتم و هم چیکه ه يزیچ...محموله قاچاق انسان بودم هیو من جز....شده بودم

  لمهایف يبرا یالیخ هیداستان

فکر  يکه روز يچهره ا...شدیمن م يبود که از چهره  يهمان استفاده ا نیبرده بودم و ا کیمن حاال مثل  اما

استفاده ...قرار بود از من استفاده بشه...اما حاال شهیم تمیموقع شتریو بهتر شدن هرچه ب شرفتیباعث پ کردمیم

 ...یروح...یجسم...یجنس

روح ...تن من فروخته شده بود...بودم دهیو من به اخر خط رس...وحشتناك تر نیاز ا یو چ...دردناکتر نیاز ا یچ و

 يرو برا یانسان بود که يو ظاهرا آدم قدرتمند شناختمشیکه نم یاطالع خودم به کس یمن فروخته شده بود ب

 دیدزدیم یخودش به راحت شیلذت و کامل کردن ع

 يبو...یمست يکه بو يوار مرد وانهیبودم و زل زده بودم به رقص د ستادهیو من ا کردندیرو عرضه م من

 دادیم یرحم یو ب یهرزگ

 دیکشیو دستش رو اروم و با لذت تمام م کردمیمن که وحشت زده نگاهش م...اومدیکه حاال به سمتم م يمرد

 کردیم یو جمالتش روحم رو متالش انمیبازوان عر يرو
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از برادرم عقبم  شهیمن هم....اخ اخ اخ...قول نداده بودم دست نخورده برسونمت دستش شدیم یچ...شدیم یچ -

 ن الشخور بارم م نینداره ا بیع...تو دست خورده ات هم لذتبخشه...یاما تو مال من...شهیهم

  دیچیسرم پ يقهقه مستانه اش تو و

 نیسرم رو ب...همه زجر رو نداشت نیطاقت ا گهیروحم و جسمم د...رفتیم یاهیچشمهام س...رفتیم جیگ سرم

 دستهام گرفتم 

نذار تنت بره ...مقاومت کن یاسی...مقاومت کن یاسی...بشم هوشیب دینه نه نبا...دمیشنینم ییصدا چیه گهید

 ....ریز

 ریسربه ز مانیاش همان ا یبچگ يمثل من که تنها پسر همباز يمگه دختر...مگه من چقدر طاقت داشتم...اما

 یو ب یهرزگ نهمهیا دنیطاقت د تونستیبود چقدر م هیاصغرآقا و مونس خانم همسا یو پسر دست و پا چلفت

 رو داشته باشه  ییایح

 شد  اهیس اهیچشمم س يجلو ایدن و

 هیو  دیسپ يوارهایاتاق با د هی يتو دمیتخت دراز کش هی يحتما رو امیاگر به هوش ب دمکریخودم فکر م با

و داره سرمم رو  ستادهیکنارم ا دیروپوش سپ هیپرستار با  هیدرخت چناره و  هیاش  یرونیب يکه نما لیپنجره طو

 هیو من  زمیعز يبه هوش اومد باالخره گهیو م زنهیباز من بهم لبخند م يچشمها دنیو با د کنهیم میتنظ

کابوس شوم بوده و من االن در  هیفقط  دمیکه د ییزهایکه تمام چ شهیراحت م المیو خ میکشینفس راحت م

 من  يدرست مثل اون روزها...رهینم شیپ میخوایاون طور که ما م زیچ چیه شهیهم... اما...امانم

رو نداشتم که  نیقدرت ا یو من حت...کردیام و حالم روبدتر م ینیب يدتویچیپیگس عودم يبو...بود نیسنگ سرم

لبهام خشک بودو ته گلوم از شدت ...از گلوم خارج شد يخفه ا يناله  یحالیچشمهام رو باز کنم از شدت ب

کردم چشمهام رو باز کنم تا بتونم  یو سع...سرم گذاشتم يلرزانم رو باال آوردم و رو يدستها سوختیم یتشنگ

شمع  يسو سو دمیکه د يزیچ نیباز شد و اول مهیقرار دارم به زحمت چشمهام ن یتیجام و تو چه موقعک نمیبب

کوچک که  ینیشمع تزئ يرقصان تعداد ينگاهم افتاد به شعله ها...باز کردم  شتریچشمهام رو ب!...بود شمع؟

 دهیکش یسطح نرم يبخورم که بدنم رو یخواستم تکان... نجایمن ا يخدا ودشده ب دهیچ قهیو با سل نیزم يرو

  یمخمل یسطح...شد

 جیاش از پارچه مخمل بود گ هیافتاد که رو یکردم و چشمم به کاناپه قرمز رنگ زیخ مین یکوفته ام رو کم بدن

بودم  دهیمن خواب کردمیقابل باور بود رو درك م ریرو که برام غ تمیکم کم داشتم با چشمهام موقع...شده بودم
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 يقرمز قرار داشت تو یبا روتخت بایو ز نهتخت دونفره شاها هی يکه درست روبه رو یمبل قرمز مخمل هی يرو

با گل  دیسف يها يواریاتاق با کاغذ د هیخودم بود  ياز هال خونه  شتریب دیاتاق بزرگ که اندازه اش شا هی

اتاق هم به همان  يکنارش و کمد گوشه  یسوخته بود و تخت و دو پاتخت يقرمز کف اتاق پارکت قهوه ا يها

گل رز و کف اتاق و  يوسط اتاق پهن بود که دورش پر بود از گل برگ ها قرمزو  دیسف يا چهیرنگ بود قال

طور دو آباژور بلند  نیو هم ینیکوچک تزئ يها با شمع ها یها و پاتخت زیهر کدام از م يگوشه گوشه اش و رو

عروس  ازهاتاق ت هیاتاق شب هی يچشمم به خودم افتاد و سرجام خشکم زد من توشده بود و در اخر  ينور پرداز

 دادینشان م انیبود که دستها و پاهام رو تا ران پا عر رتنمیرنگ از جنس حر یبادمجان راهنیپ هیها بودم و 

... لحظه کیو در بودم  دهیکه د يزیهرچ...ارمیب ادیکردم تمام اتفاقات رو به  یچه خبر بود سع نجایا...من يخدا

از شدت ترس ...دمیشنیقلبم رو م يصدا اومدیداشت سرم م ییچه بال...نه...من نه يخدا... امشب شیع...امشب

فقط ...فقط... باش يباش دختر قو يکرده بود دستهام به لرزه افتاده بود قو سیتنم رو خ يعرق سرد همه 

 دهینرس رهیاتاق اما دستم به دستگ یسمت درخروج دمیفرار باش در خروج آره در خروج دو يبرا یراه هیدنبال 

باعث شد سرجام  کردیزمزمه م یرو بلند بلند و با سرخوش یعرب يکه آواز يمردانه ا ورگهد يبود که صدا

 ستمیباا

که  یبه شماره افتاده در حال ییو من با وحشت و نفس ها شدیتر م کیو نزد کیهر لحظه به در نزد صدا

عقب عقب ...چمیتا دور خودم بپ گشتمیم يزیو اطرافم دنبال چ فشردمیپنجه هام م نیو بر انمیعر يبازوها

  رفتمیم

 ...و سکوت مطلق...باز شد مهیرفت و در ن نییدر که اروم پا رهیدستگ يثابت مونده بود رو چشمم

پارکت پخش  يباز رو مهیدر ن ياز او از ال يبلند هیو تنها سا...پشت در دست از آواز خواندن برداشته بود مرد

 افتاد که در چهار چوب ظاهر شد يشده بودباالخره در اروم باز شد و چشمم به مرد قد بلند و چهار شانه ا

شونه اش نگه داشته بود کراواتش کامال باز بود  ياش رو با دست چپش رو یکت مشک...داشت يآشفته ا ظاهر

باز بود و پوست براق و برنزه اش رو به  مهیتا ن دشیسف راهنیپ يو دکمه ها...شده بود زانیو دور گردنش آو

اما چهره ...زدیبرق م همو روشن فضا  کیاون تار يمردانه اش تو یورن يکفش ها...گذاشتیم شینما

 نبود صیقابل تشخ یکیتار يالبه ال...دمیدیاز چهره اش نم يزیچ...اش

زدو دودش رو باژست  قیو عم یطوالن یپک...رو به سمت دهانش برد سوختیانگشتش م يکه ال يگاریس

 به هوا فرستاد یخاص
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من که درست  انیعر مهیبدن ن يکه نگاهش ثابت مونده رو دادمیم صیخوب تشخ ستادنشیمن از طرز ا و

  دقرارداشتیکنار آباژورودر معرض د

 تشکسیبه شماره افتاده ام سکوت اتاق رو درهم م ينفس ها يمن انقدر وحشت زده بودم که صدا و

 شد صیتلو تلو خوران و باالخره چهره اش قابل تشخ...قدم برداشت سمت من اروم

رنگ که  يو قهوه ا دهیدرشت کش ییچشمها شیته ر یبا کم دهیکش یصورت....و مردانه رایگ...جذاب يا چهره

بلند  یو مژگان...و مرتب دهیکش یابروان...دادیبه چهره اش م یخاص يو جذبه  کردیبرقش آدم رو مسخ م

کم  یمشک يبود موها کیزدکه رنگشان به پوست صورتش ن کیبار یو خوش حالت و لبان یاستخوان ینیب...وپر

 بود  ختهیبه هم ر یپشتش کم

که  ياتاق رو فراگرفته بود و من هنوز وحشت زده بودم طور يسکوت عذاب آور...هنوز زل زده بود به من و

  شدیم دهیبه شماره افتاده ام به وضوح شن ينفس ها يهنوزصدا

 رهیبراقش از سر تا نوك پام رو خ يگوشه لبش بود با چشمها یبود و لبخند کج ستادهیبا فاصله از من ا یکم

خش دار هم شده بود سکوت رو در  یکم گاریدورگه اش که از دود س يصدا یورانداز کرد و بعداز لحظات رهیخ

 هم شکست

 زیو وسوسه برانگ بایز...يزیوسوسه برانگ -

شده بودمحاال درست روبه روم قرار داشت و  خکوبیبرداشت به سمت من که سرجام م گهیباز چند قدم د و

 آورده بود  نییپا یصورتش رو کم

 مشروب يتلخش و بو خیعطر  يبو...داغش ينفس ها...با صورتم فاصله نداشت  شتریب یسانت چند

 لرزاندیاستخوانهام رو م...زدیحالم رو به هم م...و همه همه

 زیترس وسوسه برانگ هی...زمیعز يدیترس -

 دو قدم به عقب برداشتم  دمیبازوم از جا پر يشدن دستش رو دهیکش با

  دادیکه دندانهاش رو نشان م يآورد باال و با لبخند میدستهاش رو به حالت تسل که

 من یتوهم مست ای یهست یواقع نمیبب خواستمیفقط م...آروم باش...آروم کوچولو...سیه -

حاضر بودم خودم رو از پنجره و چند طبقه هم پرت  يروزنه ا يدر هیاز  ییجا هیاز ...فرار کنم  خواستیم دلم

 تنم تحمل نکنم  يشرمانه اش رو رو یمرد نباشم و حرفهاش رو نشنوم ونگاه ب نیا ياما روبه رو نییکنم پا
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که  یاز من سواستفاده کنه با هر قدم یراحت نیاجازه بدم به ا دینبا...بکنم يکار هی دیبا...کمکم کن ایخدا...ایخدا

 و نگاهمون در هم قفل بود ...میدیسه دور دور اتاق چرخ بایتقر شدیتر م کیقدم بهم نزد هیاون  داشتمیبرم

 و پر از هوس اون رهیخ...روزمندانهیوحشت زده من و نگاه پ نگاه

 باز بود مهیهنوز ن شدمیم کیبهش نزد يطور هی دید باچشمم به در افتا نکهیا تا

من امشب  نیبب...دختر خوب یباش عیکن مط یسع...یفرار کن يخوایم یتا ک...من يپا اورده برا زیگر يآهو -

سفارشم کم خوردم تا با تمام وجود لذت ببرم  دنیامشب از ذوق د...بد مست نشدم يحالم خوبه شانس آورد

 سر جات  یسیپس بهتره آروم وا شمیگرسنه ات م شتریمن ب یفرار کن یهر چ یکنیم یحاال تو بدقلق

مردونه اش از  يفاصله نداشتم که دستها شتریقدم ب کیسمتش و  دمیحرکت دو هیبا  دمیدر که رس کینزد

هوا بلند کرد و انداخت  يحرکت رو کیرو با  زدمیشکمم حلقه شد و من رو که دست پا م يپشت دور کمرو رو

 دیچیفضا پ يمن تو غیج يتخت و صدا يور

که دونه  راهنشیپ يدکمه ها يو با هر حرکت انگشتهاش رو دمیچیپیمانده بود به خودم م رمیدرد دستم که ز از

 انمیعر يپاها يکوتاهم رو رو راهنیپ کردمیم یو با دست سع کشدمیخودم رو به عقب م کردیدونه بازشون م

 بکشم 

 نه...نه...ولم کن کثافت...بذار برم...ولم کن -

 گاهش کرد  هیتخت گذاشت و سپس دو دستش رو تک يزانوش رو رو اومدیخفه بود و انگار از ته چاه درم صدام

گرفته بود با دو دوستش خودش رو به سمت من  یطانیش یو چشمهاش رو برق یطانیش ياش رو خنده ا چهره

 انداخته و هر لحظه قصد داره بهش حمله کنه  ریمه اش رو گکه طع يریدرست مثل ش دیکشیم

و وادارم کرد که دراز  نییام و با قدرت هولم داد سمت پا نهیقفسه س يراستش رو آورد باال و گذاشت رو دست

 بکشم

بدنم انداخته  يرو رو نشیبدن سنگ...نداشت يا دهیفا گهیداشتم پسش بزنم اما د یو سع زدمیدست و پا م هنوز

سرم در جنب و جوش  يدست راستم اما هنوز باال دادیکرده ام رو تحت و شعاع قرار م خیود و حرارتش بدن ب

 گشتیم يبود و به دنبال روزنه ا

لبهاش رولبهام بدنم رو به لرزه در  یداغ نکهیتا ا گشتمیو من هنوز م شدیم کیآروم به صورتم نزد صورتش

 آورد 

 پشت سرش  دمیحرکت و با تمام قدرت بلندش کردم و کوب کیرو لمس کرد و با  يا شهیجسم ش دستم
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 هم فشرد  يرو به لرزه درآوردپلکهاش رو از شدت درد رو وارهاید ادشیکه فر يطور

کنار  هوشینگذشت که سرش ب یو لحظات ختیگردن و صورتم ر يشده بود رو يکه از سرش جار یخون

 گردنم افتاد 

 خودم کنار زدم و از جا بلند شدم يرو از رو نشیبدن سنگ روزمندانهیمن پ و

و  لرزاندیسرد که بدنم رو م ینیبه زم...و نمور کیتار یبه سلول دیمن رس يتلخ اون روزها يقصه  ي ادامه

 ...شدندیتر م کیو نزد کیبهم نزد کردمیکه هر لحظه حس م یمانیبلند و س ییوارهاید

اون سلول خفه هم عادت  یکیچشمم به تار گهیو منگ بودم و د جیهنوز گ...چند روزه که اونجام دونستمینم

کمر و  يرو يها يکبود يام و گونه ام خشک شده بود و جا یشونیپ يرو...لبم يخون گوشه ...کرده بود

 ...کردیشکمم هنوز درد م

شدم و قراره از قفس ازاد بشم اما پام  روزیپ ردمکیکه فکر م یشب...از اون شب شوم بود ییادگارهای نهایتمام ا و

 رنیبگ یرحم یبا ب...که دستور داد من رو یبا چند مرد گردن کلفت و باز شاهرخ روبه رو شدم کس دهیبه در نرس

نکرده  یو البته خودش هم کم لطف...نکنم یجفتک پرون گهیبار مشت و لگد تا به قول خودش آدم بشم و د ریز

مو از  کیکرده بود که اگر  دمیگذاشته بود و تهد ادگاریمشت محکم برام به  هیلبم رو با  ي بود و زخم گوشه

داده بودم و با تمام  لشیتحو روزمندانهیپ يو من تنها لبخند رهیگیسر برادر مستش کم بشه انتقامش رو ازم م

 بودم  گفتهجراتم در جواب 

 انتقام  يمن آماده ام برا...سرش اومده باشه ییبال دوارمیام -

 یفیدست مرد کث ریکنم تا ز يکه با تمام توانم تونسته بودم کار یلحظات...چقدر لذت برده بودم اون لحظات و

 ام تباه نشه ینرم و زندگ نیمثل اون از ب

 زیچ چیاز ه گهیاال دح...کردمیم يروزیو نمور خوشحال بودم و احساس پ کیسلول تار نیا يحاال هم تو یحت

 دیکه نبا دمیفهمیو حاال م...حفظ شرافتم يبرا یجنگ...کردمیجنگ سخت آماده م هی يخودم رو برا...دمیترسینم

کاال استفاده کنند و بعد  کی ایبرده  کی مثلمن رو بفروشند و از من  یباشم که به راحت نیو نظاره گر ا ستمیباا

 که داشتم  يزنانه ا ياز تمام صالح ها...از تمام فرصتم استفاده کنم دیمن با...آشغال دورم بندازن يمثل تکه ا

 ...اما شهیحساب م تمیعامل موفق نیبهتر کردمیفکر م يام که روز ییبایاز ز یحت

 هبست يدستها نیبا ا یکردمحتیام استفاده م یحفظ زندگ يکه داشتم برا ییاز تنها سالح ها دیبا حاال

 زود باش...باز کن درو -
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 نشستم  نیزم يو دو زانو رو دمیمتعلق به شاهرخ باشه از جا پر زدمیکه حدس م ییمردانه اشنا يصدا با

  یدر آهن يقفل و سپس باز شدن پر سر و صدا يصدا دادیهنوز عذابم م یلباس لعنت نیا

 کردیم یهم با من لجوج ییروشنا یروزها حت نیا...دیپام رس يتا جلو دویکه داخل تاب ينور و

که چند دفعه  يطور رفتیچشمهام فرو م يتو يعادت کرده بودم که نور مثل خنجر یلعنت یکیتار نیبه ا انقدر

 تا نور به چشمهام نخوره  نییپشت سر هم چشمهام رو باز و بسته کردم و سرم رو انداختم پا يا

 بیکه دستهاش رو داخل ج یبود در حال دهیپوش یرنگ يبار کت و شلوار خوش دوخت خاکستر نیکه ا شاهرخ

و چهره اش رو  دیتابیدر رو با تنه کنار زد و داخل سلول شدنور از پشت سرش م يشلوارش فروبرده بود مرد جلو

  کردیم صیقابل تشخ ریبرام غ

 دیچیسلول پ يخفه  يفضا يتو صداش

 !؟يهنوز زنده ا -

 بود زیتمسخرآم لحنش

 یرمق چیه گهیغذا بدنم د يآب و ذره ا يقطره ا یبدون حت...نجامیحق داشت معلوم نبود که چند روزه ا البته

مچ  يتو یخون چیه گهیدستهام هنوز پشتم بسته بود وانقدر طناب دورش محکم شده بود که انگار د...نداشت

 نداشت  انیدستهام جر

وگرنه همون شب قالتو کنده ...يشانس آورد...یچرا طالب خان اصرار داشت که زنده بمون دونمینم -

 ...بندازم نیحرف برادرمو زم تونمیکه نم فیج...فیاما ح...نمیماسماسک نازن نیخودم با هم...بودم

انگار سالهاس ...ازش نداشتم یترس چیه گهیمن د...بود اما ستادهیحاال درست روبه روم ا...جلو اومد گهید دوقدم

اما ترس اراده ام رو ...اون مرد ارزش ترس من رو نداره کردمیهم فکر م دیشا ایام  بهیبه نام ترس غر يبا واژه ا

  زدمیو من ناخوداگاه پسش م کردیم فیضع

پاهام  يو به زحمت رو دیلرزیزانوهام م یاز شدت ضعف بدن... مشتش و به زور بلندم کرد يام رو گرفت تو قهی

 بودم ستادهیا

 يسمت صورتش و من با خشم زل زدم تو چشمها دیاش رو محکم قفل کرد دور چونه ام و سرم رو کش پنجه

 به ظاهر خونسردش

  داشتمیو من از نشان دادن خشمم دست برنم کردیم یبا هم تالق نفسهامون

 فیبازم ح...فیبازم ح...اما...ادیخوشم م یلیخ...ادیمثل تو خوشم م یوحش ياز زنا -
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 نیزم يخوردم و نشستم رو زیحال ل یپشت سرم خورد و ب واریکه کمر به د يب هول داد طوررو به عق سرم

 سرد و نمور

 بود  ستادهیکه کنار در ا يرفت و روبه مرد یو به سمت در خروج دیپاشنه پا چرخ يرو

طول  شتریساعت ب مین عیسر...اتاق طالب خان دشیاریب دیسرو وضعشو مرتب کن...از بچه هارو صدا کن یکی -

 من پنهان شد  دیو از د.... نکشه

 کلفتش داد زد يبه طرفم اومد دستش رو پشت کمرم گذاشت و من رو به جلو هول داد و با صدا مرد

 ...تن لشتو تکون بده...زود باش -

  میاز سلولم هول داد و هردو خارج شد رونیمن رو به ب و

 نیا ییتنها روشنا...میشد يخاکستر يکهایبا موزائ دهیپوش ینیو زم یمانیس يوارهایبا د لیطو يراهرو هی وارد

خاموش و  کباریکنان وچشمک زنان هرچند لحظه  زیو زیبود که و يکم نور يها یدلهره آور مهتاب يراهرو

  شدندیروشن م

 دندیلرزیو زانوهام به شدت م دیدیکه چشمهام از شدت ضعف تار م یومن درحال داشتیجلوتر از من قدم برم مرد

و  دادمیم هیتک واریبه د یکه شونه راستم رو گهگاه یدرحال داشتمیقدم برم عیمط يآروم پشت سرش مثل بچه ا

 .رفتیدلم از حال م یمانیس وارید يشدنش رو دهیاز کش

که معلوم  یآدم شدیکه بجنبم اما مگر م گفتیو با تشر م انداختیبه من م یو نگاه ستادیا یم یگاه مردگاه

که  موندمیزنده م کردمیزنده موندن مقاومت م ياصال چرا من انقدر برا...گرسنه و تشنه مونده چند روزه ستین

اما مقاومت  رفتیم جیسرم گ...ج بودمیگ...ام باشم یشاهد بدبخت نیاز ا شتریکه ب...بشم یکه چ...بشه یچ

  کردمیم

با کف دستش به در ...ستادمیکنارش ا میبود دهیراهرو رس يانگار به انتها...ستادیا یدر آهن يروبه رو باالخره

 زد ادیو فر...دیکوب یآهن

 درو نیباز کن ا...اشرف...؟ییکجا -

 رومون قرار گرفت  يکوتاه جلو یساله با قامت يو اند یحدودا س یباز شد و زن یینگذشت که در با صدا یلحظات

 یبلند مشک يو سپس موهاچهره اش توجهم رو جلب کرد  يبود که تو يزیلپش تنها چ يرو یخال گوشت و

داشتم و  يلباس ها احساس عذاب آور نیانگار اونجا فقط من با ا...بود ختهیر انشیعر يشونه ها ياش که رو
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زانوهاش بود راحت  يکه تا رو یو دامن دیرسینافش م ياش تا باال یکه کوتاه يبند یاشرف با آن تاب مشک

 چشمهاش يبود وزل زده بود تو ستادهیمرد ا يروبه رو

 طلبکارانه  یو با لحن...به من و سپس به مرد انداخت ینگاه

 ...يمگه سراورد...چته -

 دادیهوا تکان م يکه دستش رو تو یدر حال يپرازتحکم و جد ییبا صدا مرد

 يطور نیا... ببرمش امیم گهیساعت د مین...یکنیدختررو روبه راهش م نیا...سرخر برات آوردم...ببند دهنتو -

رو دستمون و طالب خان  افتهینخورده االنه که نعشش ب یچیهم بده بخوره تا نمرده سه روزه ه یکوفت هی نباشه

 ...یدونیکه م

اش هستم و خودم خبر ندارم  یشک کردم نکنه من دشمن خون کهیپر از نفرت به من انداخت طور ینگاه زن

از  رفتیگوشتم فرو م يبلند و الك خورده اش داشت تو يناخونها کهیپنجه هاش فشرد طور نیشونه ام رو ب

 داخل اتاقش و روبه مرد دینداد و منو کش یتیاهم...کردم يدرد ناله ا

 برگرد  گهیساعت د میبرو ن -

 يتو ختیفرور یبیبرهنه ام فرش نرم رو لمس کردم انگار ارامش عج يباکف پاها یدر رو محکم بست وقت و

متوجه اوضاع شدم  یخشک شده ام نشست اما وقت تیمثل چوب کبر يلبها يرو يوجودم و ناخوداگاه لبخند

  دیلبهام ماس يلبخند رو

کنار  کیکوچ یکیکنیگاز پ هیکه  دمیفهم ییرو از آنجا نیآشپزخانه هم نداشت و ا یکه حت يمتر20اتاق  هی

قرمز ولو  يها یپشت يروو نیزم يکه بشه فکرشو کرد رو یروش قرار داشت هرچ یروح ياتاق بود و قابلمه ا

رو وسط اتاق  یانگار بمب يودواقعا خوش شانس ب یکن دایپ ستادنیا يبرا ییجا یتونستیاگر م کهیبود طور

 منفجر کرده بودند

بود  نییسرش پا...به حالت چمباتمه نشسته بود يکه گوشه ا یدختر جوان يدر آخر نگاهم ثابت موند رو و

 کردبهیم یو سع شدیبار با افتادن سرش چرتش پاره م کیو هر چند لحظه  زدیکه انگار داشت چرت م يطور

کار رو  نیقدرت ا یحت یبزنه اما ازشدت نعشگ یقرار داشت پک فشیو کث کیبار يانگشتها نیکه ب يگاریس

 هم نداشت 

 یشکل نیا يا ندهیمن از آ ایخدا...چشمم رو تارکرد يو اشک جلو...گلوم نشست يتو یبغض ناخودآگاه

 بهم رحم کن ایخدا...ترسمیم
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دو قدم به جلو پرتاب شدم و سپس  بایو به خودم اومدم وتقر دمیکه اشرف بهم داد از جا پر یهول محکم با

حرف زدن رو فراموش  کردمیاحساس م یاون روزها انقدر سکوت کرده بودم که گاه...برگشتم و نگاهش کردم

 کردم 

 بودم  جیوز گکه هن یمن...کردیبا نفرت نگاهم م هنوز

 ...يتا نمرد یبدم کوفت کن يزیچ هی نیبتمرگ زم -

و همان موقع بود که ...دادیعذابم م يبدجور ياحساس خفت و خوار...طرز حرف زدنش قلبم به لرزه دراومد از

 به دل گرفتم  نهیاز اشرف ک يبدجور

 لرزان گفتم  ییصدا با

  یدستهام روباز کن شهیم...شهیم -

 دمیفهمیم دادیکه موقع باز کردن طناب بهم م ییو از تکانها ستادیداد و رفت پشت سرم ا لمیتحو يغره ا چشم

  دهیکار رو انجام م نیکه با حرص ا

 يقرمز و متورم شده بود و خون رو...به مچم انداختم یداشتم نگاه یدستهام رو باز کرد حس خوب باالخره

 دور مچم جا انداخته بود يشده بود خشک شده بود و بدجور جادیشدن طناب ا دهیکه با کش ییزخمها

نگاه متعجب  يوسط راه جلو رفتیم یکین کیکه به سمت پ یماساژ دادم اشرف در حال یلحظات يرو برا مچم

 ینامعلوم يحرفها شدیم دهیکه به زحمت شن ییافتاد و با صدا نیزم يرو کهیدختر کرد طور يحواله  يمن لگد

 يبلند ادیرف هم با فربه اشرف زد و اش

 يکه از جنس خبر ارینعشه هارو در ن يادا یالک...یزنیحالمو به هم م يدار یگمشو نعشتو جم کن عوض -

 جنبه  یاشغال ب...ستین

تکه نون  کیو با  ختیر يبود جز سوپ رو داخل کاسه ا هیشب زیکه به همه چ یعیقابلمه رو برداشت و ما در

 و روبه من  يگذاشت گوشه ا

  میکار دار یلیکوفت کن که خ ایب -

بلند خودم روبه ظرف و  ییغذا ثابت مونده بود با قدم ها يکه نگاهم تنها رو یبزنم و در حال یحرف نکهیا بدون

غذا رو متوجه  يهم مزه  يذره ا یکه حت يزده ها شروع کردم به خوردن طور یتکه نان رساندم و مثل قحت

 گرداندمیپام برم رینخ نما شده ز زفرش قرم يمعده ام رو رو اتیمحتو ي شدم مطمئنا همه ینشدم که اگر م

 آوردم نییبود رو پا دهیدهانم رس کیافتادن چند دست لباس کنارم به خودم اومدم و قاشق رو که نزد با
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اشرف سرم رو بلند  يانداختم و با صدا یرنگ و رو رفته آب يو حوله  دیشرت سف یو ت نیبه شلوار ج ینگاه

 کردم و زل زدم بهش

منم حوصله  ادیاالن شاهرخ خان صداش در م...بسه پاشو خودتو تکون بده تنتو بشور گهید يخورد یهرچ -

 ندارم 

رفتار  یمدل نیشده بود انگار اونجا مرسوم بود که همه با هم ا يبرام عاد تمیبه شخص ینیمدت هر توه اون

 صورتم  يرت و برداشتمش و گرفتم جلوش یکننددستم رو بردم سمت ت

داشت به همراه  یجالب يزیبودند و رنگ ام دهیکوتاه که انگار با قلمو روش رنگ قرمز پاش نیشرت آست یت هی

 شرت ست شده بود  یاش با ت یخیکه رنگ  یلوله تفنگ نیشلوار ج هی

رو نشونم داد که  یچوب يشاره اش دربغلم که اشرف با انگشت ا ریجا بلند شدم و لباسها و حوله رو زدم ز از

 عبوسش گرفتم و به سمت در رفتم  ياز اتاق قرار داشت نگاهم رو از چهره  يگوشه ا

 رفهمه؟یش رونیب يایم یکنیگربه شور م يکه سه ساعت لفتش بد ستیخونتون ن نجایا ایطولش ند ادیز -

از  یقیدقا ينگاهش کنم در حمام رو باز کردم و خودم رو انداختم داخلش و در رو بستم تا فقط برا نکهیا بدون

روشنش کرد خودم  رونیکه از ب یکیتار يبود چراغ رو روشن نکردم و موندم تو دهیشرش راحت بشم انگار فهم

از  یمیکه ن ییوارهایمام ده بود تا حیخرابه شب هیبه  شتریکه ب ییجا هی دمیشش در شش د طیمح هی يرو تو

 یمیدوش قد هی...شده بود دهیرنگ پوش يدود ییها کیکه با موزائ ینیبودند و زم ختهیهاش شکسته و ر یکاش

که گوشه اش شکسته شده بود و درست روبه  يا نهیو آ افتهیسرم ب يبازش کنم مبادا رو دمیترسیم یکه حت

  گذاشتیم شیام رو برام به نما دهیالغر و رنگ پر يروم قرار داشت و چهره 

ترك  يگود افتاده و لبها يچشمها نیدختر زرد رو با ا نیا...من نبودم نیا...شدیباورم نم...از خودم گرفتم  چشم

 مال من نبود  یشونیپ يگونه و باال يرو يکبود نیلبم ا يورم باال نیزخم گوشه لبم ا نیخورده من نبودم ا

 ...پر از...پر از آرزو...بودم پر از نشاط ییبایمن پر از ز...با خودم همراه نداشتم نارویا نجایا امیب نکهیمن قبل از ا نه

 ...یزندگ يبرا يآزاد...بود يآرزو بودم اون هم آزاد کیحاال پر از تنها ...یچیحاال پر از ه اما

 ای...ادیقراره سرم ب یسرم اومده چ یچ دونستمیدلهره آور که نم طیاون شرا يتو یحت...کردمیمرگ نم يآرزو

 کردمیمرگ نم يافتاده آرزو ییدوستم اومده و االن کجاست و دست چه کسا نیسر بهتر یچ نکهیا

و کم  زنهیکه زود جا م یکس...بزدل يآدمها يبرا...ترسو بود يآدمها يمرگ برا...من نبود يمرگ برا يآرزو

االن انقدر قدرتمند شدن که آدم هارو به  هگید يجازدن و کم آوردن عده ا نیکه با هم ییکسا يجلو ارهیم
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لذت  يتنها برا کننیفروش م و دیخر شونییبایشون با استفاده از ز یرحم یو با پول و باتمام ب یراحت

من  یزندگ يجا انتها نیا...مهلکه نجات بدم نیخودم رو از ا دیبا...بترسم دینبا...دمیترسیاما من نم...خودشون

 ...نبود

و رفت اما مادرم موند و شجاعت  دیپدرم ترس...نداد ادیام بود و مادرم ترس رو به من  یاز زندگ یقسمت هی نجایا

 داد  ادمیرو  یبا سخت دنیو جنگ

 يبرا دیکه شا ییزخم ها...جادکردیزخمهام ا يرو تو قیعم ینجات داد و سوزش یولرم بدنم رو از کرخت آب

اجازه  یو ب دونستمیرو م کمیاگر قدر بهشت کوچ دیکه شا انداختیم ادمیو بعد ها ...موندیم ادگاریمدتها برام به 

 ادینبودن رو هم  صیبر ترسو نبودن حر وهو عال زدمیمن ممنوع بود نم يکه برا ییها بیدست به گندمها و س

 نبودم  نجایاالن ا گرفتمیم

لبش  يرو از رو گارشیمن س دنیاشرف با د رونیو از حمام اومدم ب دمیچیو حوله دور سرم پ دمیرو پوش لباسها

  رونیشده اش دودش رو فرستاد ب زیر يبرداشت و با چشمها

  يتو عمرت که انقدر لفتش داد یتا حاال حموم نرفت...رونیخودم بکشمت ب يبا دستا اومدمیداشتم م -

 چیشت هکه ندا دهیکرده بودند فا بیمواد مخدر تخر يزن که تمام روانش رو ملکولها نیبحث کردن با ا جرو

 وقتش  یوقت و ب يحرص خوردن ها يتنها راه مقابله با او سکوت بود و تماشا نیضرر هم داشت بنابرا

 رنگ و رورفته گوشه اتاق اشاره کرد  یپر از فکر کنم نفرت به سرتاپام انداخت و به دراور چوب ینگاه

  ستیاصال خوب ن ينطوریا...به سرو صورتت بکش یدست هیبرو  -

 شدمیم دیبا ؟یک ي؟برایچ يبرا...شدم؟یاراسته م دیبا...زدم يروش انداختم و پوزخند نهیبه دراور و آ ینگاه

 !؟يشب باز مهیعروسک خ

 تکون دادم یرو به عالمت نف سرم

 ...خوبم يطور نیهم -

 زد  يپوزخند

 ...ادیخوشش نم رنگ و رو یب ياون از دخترا...طالب خان يبرا میکن یمرده کش میخوایمگه م...ينطوریا -

 زل زدم تو چشمهاش تیقاطع با

 ...به من چه مربوط -

 ...میدیدر از جا پر يبزنه که هردو با صدا یحرف خواست
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 يبلند يکه پشت در بود با صدا یکس دنیو بازش کرد و با د دیبه سمت در دو اشرف

 واسا صداش کنم ...ییبازم تو -

جست و جو به  یاز کشوهاش رو باز کرد و بعد از لحظات یکیباز رها کرد و به طرف دراور رفت در  مهیرو ن در

هوا  يرنگ رو به طرفم انداخت که رو یمشک یپسیکشو درش رو بست و از همان فاصله کل ختنیهم ر

 گرفتمش 

 حوله رو باز کن ببند سرت منتظرتن -

سربازها اومده ...سرم جمع کردم وقت رفتن بود يباال پسیبا کل و دمیچیحوله رو باز کردم و موهام رو پ عیسر

 شون تا ببرنش  یبودند دنبال زندان

 یحرف چیه یپام ب يبا پاهاش هول داد جلو دیسف یجفت کفش عروسک کیسمت در رفتم که اشرف  به

آورده بود به اون جونم رو  مهیبدن ن شیساعت پ میافتاد که ن يو در روباز کردم وچشمم به همان مرد دمیپوش

 اتاق 

  دادیرو نشون م تشیکه رضا يبه سرتاپام انداخت و با لبخند ینگاه

  رونیب ایب... خوبه -

حرکت  هیشونه ام گذاشت و با  يگداشتم دستش رو رو رونیپر از تنفرم رو ازش گرفتم و پامو که از در ب نگاه

چشمهام گذاشت من که  يرو رو ينگذشت که پارچه ا یکه پشتم بهش بود و لحظات يمنو چرخوند طور

  يبلند يبکشمش با صدا نییپا کردمیم یسع کهیپارچه و درحال يبودم پنجه هام رو انداختم رو دهیترس یحساب

 يبندیولم کن چرا چشمامو م...احمق...یکنیکار م یچ -

 من  ياز صدا يبلند تر يرو محکم تر گرفت و با صدا پارچه

 شیپ برمتیکت بسته م بندمیدهن گشاد و دست و پاهاتم م یحرف اضافه بزن ستیتو مربوط ن ساکت شو به -

  یپس بهتره حرف اضافه نزن میطالب خان االنم به خاطر سفارش اون بوده که باهات راه اومد

ساکت شدم اما  نیبنابرا کنهینداره و فقط اوضاع رو بدتر م يا دهیفا نیاز ا شیاونا ب يمقاومت جلو دونستمیم

 یچ يبرا...دمیفهمیبه اصطالح طالب خان رو که انگار همون مرد مست اون شب بود رو نم يکارها نیا یمعن

کار اون شب  یتالف یچ يبرا...ششیپ ارنیب زیانقدر سفارش کنه که حواسشون به من باشه و من و تر وتم دیبا

  دیچرخیسرم هزار سوال م يبودم و تو جیگ...اوردیمن رو درن
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 ینخورم بعد از کم واریشونه ام رو گرفته بود تا به در و د...افتمیبه پشتم داد و وادارم کرد که راه ب یکیکوچ هول

که از  دمیفهم. که صورتم رو قلقلک داد یداغ میباز شدن درو نس يباصدا...میستادیا یلحظات يبرا يرو ادهیپ

قدم  زهیپر از سنگ ر یراه يکه تو دمیفهمیشد میم جادیپامون ا ریکه ز ییاز سرو صدا...میآنجا خارج شد

  میداریبرم

باز شدن  يو صدا میستادیباالخره ا...میشده بود یراه آسفالت هیانگار وارد ...راه رفتن راحت تر شد یقیاز دقا بعد

بود که هنوز پنجه  يو مخاطبش همان مرد زدیحرف م یکه به زبان عرب يمرد يو سپس صدا نیماش يدرها

 سرم گذاشت و گفت  يرو ومن رو جلوتر برد دستش ر نباریا...کردیم ینیشونه هام سنگ ياش روه

 ... سوارشو -

 يو بعد از اون در رو بست جرات نداشتم دستم رو سمت پارچه ا نمیبنش لیاتومب یصندل يوادارم کرد که رو و

 دهیشن ییصدا چیها باال بود و ه شهیکرده بودم اما انگار ش زیچشمهام بود ببرم فقط گوشهام رو ت يکه رو

  شدینم

 حرکت کرد نیکنارم نشست و دونفر هم جلو و ماش یکه کس دمیجلو و عقب باز شدند و فهم يدرها باالخره

 تکان تکان خورد و توقف کرد  یسنگالخ ینیزم يرو نیباالخره ماش میراه بود يچقدر تو دمینفهم

شونه  يمردانه قرارگرفت رو ییطرف من هم باز شد و باز پنجه ها شدند و در ادهیباز شد همه پ نیماش يدرها

  افتمیکرد و هولم داد تا راه ب ادهیپ نیام و منو از ماش

مثل ساختمان  ییبعد از باال اومدن از اون چند پله وارد جا دمیحس نکردم فهم گهیرو د رونیآزاد ب يهوا یوقت

 شد دهیبود شن ستادهیکه پشت سرم ا يمرد يو صدا میستادیو ا... میشد

  مشیآورد...سالم قربان -

 شاهرخ بود ...ذهنم ثبت و ضبط شده بود يخوب تو...آشنا بود يبعد يصدا

  رونیب دیخودتونم بر...خوب چشمهاشو باز کن اریبس -

پارچه باز شد و چشمهام با لمس نور واکنش نشون داد پلکهام رو چند دفعه پشت سر هم باز و بسته  يها گره

لم داده بود ناخودآگاه چهره درهم  یسلطنت یمبل يشاهرخ که رو دنیدم تا چشمهام به نور عادت کرد و با دکر

کراوات قرمزش ست شده بود با اون قد  و دیسف راهنیبا پ شیپا انداخته بود،کت و شلوار سرمه ا يپارو دمیکش

  شدید گم مبلن یاون مبل فاخر با آن پشت ينه چندان بلندش انگار داشت البه ال

 که صداش سکوت رو شکست  نیاش گرفتم و نگاهم رو دوختم به زم رهیاز نگاه خ چشم
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 يکه بهتر نمیبیم...خوب -

روبه روم دستهاش رو  دیآروم به طرفم قدم برداشت و رس...جا بلند شد دازیسکوتم رو د یوقت...کردم سکوت

که  یبار با تمام جرات نیشلوارش و کتش رو عقب داده بود سرم رو بلند کردم و ا يها بیج يکرده بود تو

 شد زل زدم تو چشمهاش  داشیاز کجا پ هوی دونمینم

 زد يپوزخند

 هیآره آره انگار قبال ....؟یحرف بزن یتونیتو م نمیبب...هوووم...طالب خان يدختر الل آورده برا هینکنه شراره  -

حرف بزن ...حرف بزن خورهیکه به درد نم زیو زیبابا و يا...زیزویو هیشب يزیچ هی...؟یگفت یچ...یگفت ییزایچ

 ...رو که يدختر يبذار صدا...صداتو بشنوم

 زد و جواب داد  يبه شماره انداخت و لبخند یتمام رها کرد نگاه مهیتلفن همراهش حرفش رو ن يصدا با

 فعال...ارمشیاالن م...االن...بله قربان آوردنش...بله -

 کتش گذاشت و به روبه رو اشاره کرد  بیج ياش رو تو یگوش

  نهیتورو بب خوادیم سیرئ...افتیراه ب -

 رو ازش گرفتم و راه افتادم و اوهم پشت سرم راه افتاد  نگاهم

باال  به طبقه باال راه داشت ییفرفورژه و طال ییوار با نرده ها رهیکه به صورت دا ینیمرمر ياز پله ها هردو

  میرفت

 ریبه غ دیقصر شباهت داشت که شا هیبه  شتریب ونیاونجا با اون نقشه و اون دکوراس...عمارت نبود ایخونه  اونجا

 هم داشت  يا گهید يقسمت ها ایاز اون دو طبقه مجلل طبقات 

کرد  یینماقرمز رنگ قرار داشت راه ییوارهایکوتاه با د ییراهرو يکه در انتها يمن رو به سمت در شاهرخ

بود اشاره کرد که کنار بره و دوضربه به در زد و  گاردهایباد هیبق هیکه درست شب يدر روبه مرد قد بلند يجلو

 داد و با چشم اشاره کرد که داخل بشم نییرو پا رهیآروم دستگ

 دیکه شا یرو ازش گرفتم و وارد اتاق شدم و اوهم پشت سرم وارد شد و در رو پشت سرش بست اتاق نگاهم

که  یکاربن یمدرن به رنگ آب یمبلمان...رنگ دیسف ییوارهاید شتریهم ب دیشا...من بود يبرابر خونه  میو ن کی

و تمام  يقد يپنجره ا يکه جلو بود یکار بزرگ زیم يو روبه رو یو آب دیسف يا چهیقال يدرست وسط اتاق رو

 يو و من چشمم ثابت مونده بود رو دادیم لیاتاق رو تشک وارید کیقرار داشت که درست  ضیو عر شهیش
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پشت به ما و روبه  یانگار کس... رفتیباال م گاریبلندش دود س یکه از پشت پشت یرنگ یچرخدار مشک یصندل

  بردیروبه رو لذت م دهکنن رهیپنجره نشسته بود و از چشم انداز خ

 ...اوردمش...سالم قربان-

 چشمم ظاهر کرد يلحظه باز جلو کی يشد و تمام اتفاقات شوم اون شب رو برا دهیشن يدورگه ا يصدا

 فرار نکن ...زیوسوسه انگ...ییبایز -

 ...و بعد نشیبدن سنگ...لبهاش یداغ

 ...رونیبرو ب -

  گارشیاش و دود س یصندل يخودم اومدم هنوز نگاهم ثابت مونده بود رو به

لذت بردم که ...بود يا ژهیتشکر و ایشاهکارش منتظر انعام  نیا يراپا و اون پا کرد انگار ب نیا یکم شاهرخ

 انقدر کنف شده 

آروم  یبعد از بسته شدن در باالخره صندل یبه سمت در رفت و از آن خارج شد لحظات يبلند يبا قدمها باالخره

  دیچرخ

سرش .سرش آورده بودم ییکه چه بال کردمیفکر م نینگاهم قرار داشت ومن فقط به ا ررسیدرست در ت حاال

گونه اش انگار  يو چند خراش هم رو کردیم ییدرست کنار چشمش خودنما قیعم یشده بودو زخم یچیباند پ

 ها کار خودشون رو کرده بودند  شهیخرده ش

فقط نگاهم قفل شده بود تو  یحس چینداشتم ه یحس چیناراحت،اون لحظه ه ایخوشحال باشم  دیبا دونستمینم

چقدر پر وقار و جذاب بود با اون  شدیتر م کیو نزد کیو براقش که هر لحظه بهم نزد ياقهوه  يچشمها

 گذاشتندیم شیماکه رنگ پرنزه پوستش رو به ن یو کراوات شکالت يکرم رنگ و شلوار نخود راهنیپ

از جامهارو  یکیو  دیکش ششیته ر يرو یدرست کنار بار مشروبش کف دستش رو عصب...ستادیفاصله از من ا با

هنوز .دیرسیبرداشت و اومد سمت من حاال درست روبه روم قرار داشت با چند سانت فاصله،صورتم تا گردنش م

 کرد یم يزیاز هرچ یکه تمام وجودم رو خال يبود طور ينگاهش پر از جذبه و جد

 جام رو به طرفم گرفت وسکوت رو شکست

 ...ستمیپس من مست ن...یو خال زیتم...ینیبیم...هیخال -

  کردمینگاهش م فقط

 ...عقلم سرجاشه مگر شهیهم هم یالبته من موقع مست...عقلم سرجاشه -
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  رفتیم زشیکه به سمت م یپشتش رو به من کرد و در حال یتمام رها کردبعد از لحظات مهیرو ن حرفش

 !چرا؟ یدونیم...اجازه ندادم بکشنت -

 سمتم و نگاهم کرد  برگشت

 نیزخمها رو دوست دارم ا نیمن ا...متفاوت رو دوست دارم يزهایاما من چ!...مسخره اس نه؟...یچون متفاوت -

 باشه مال منه  دیکه متفاوت و جد يزیو هرچ...دهیبرام متفاوت و جد...هارو دوست دارم هیبخ نیها و ا يکبود

 شده بودم  جیگ

  میکن يکار هی خوامیم...نیبب -

 نیب یلحظات يزد و صورتش برا یقیزد پک عم شیآت يگاریرفت سمت بار و جام رو گذاشت سر جاش س باز

 دودش محو شد 

 رو تنگ کرد  چشمهاش

 ...معامله -

و حرف بزن و بگو که  ستیمرد که انقدر قدرتش مسخت کرده باا نیمقابل ا...حرف بزن...یاسی یحرف بزن دیبا

 ...خوادیم یاز تو چ هیحرف حسابش چ نیبب...بپرس حرف بزن...يخوایم یچ

  یمنو نکشت یچ يبرا -

 زد  یابروش رو باال انداخت و لبخند کج هی...طرفم اومد به

 کردیکشتنت ارضام نم نکهیبه خاطر ا دیخوب شا...دمیجوابتو م یول...بود یسوال سخت-

  دیلبش ماس يدادم که لبخندرو لشیتحو زیتمسخرآم يپوزخند

 ...مسخره اس -

  يجد یلحن با

  ستین کیانقدرکوچ يکه با من کرد يجواب کار...ستین ایراحت نینه نه به ا...یکشته بش ینکنه دوست داشت -

به نفع من  کنهیم يقابل باور بود معلوم نبود کدوم طرف باز ریو غ بیحرفهاش عج...سکوت برقرار شد یلحظات

 به ضررم  ای

 ای...میکنیمعامله م یمدل نیا يبا مردن موافق بود یلیو چون خ...میکنیپس معامله م...ستین یباشه حرف -

 مرگ  ای...و بودن کنار من یزندگ

 ! بود؟ یمنظورش چ...گهیم یچ دمیفهمینم
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 معامله  يذاریم نویتو اسم ا -

 سر داد  يبلند ي خنده

جرات برام  نیا...جرات...تو یگیکه بهم م ينفر نیاول...وسط کار يناکارم کرد يکه زد یهست ينفر نیاول -

 متفاوته 

 ...فهممینم -

  یمهم منم که تو برام متفاوت یتو بفهم ستیالزم ن -

 ستیاسمش معامله ن نینه ا...که از دو طرف به نفع تو سود داره يمعامله ا...معامله يذاریم نویو تو اسم ا -

 محضه  یاسمش خودخواه

 ام یشونیپ يثل کوره داغ شده بود و عرق نشسته بود روو خشم م جان،اضطراب،استرسیاز شدت ه بدنم

 طرفش به نفع تواه  هیخوب  يریبم یخواستیتو مگه نم...تو هم داره يمن سود نداره بلکه برا يتنها برا... نه -

 !؟یچ یعنیبودن با اون ...بودن با اون ایمرگ  ای...گفتیم یچ ایخدا...داشت ییمرد انگار جدا مشکال نیا

 رمیقول داده بودم نم رمینکردم و نجاتش ندادم نم دایقول داده بودم تا رها رو پ رمیمن قول داده بودم نم نه

  کردمیبه نفع خودم استفاده م دیترسو بود با يآدمها يچون مرگ برا

 انتخاب کن ...؟يخوب فکراتو کرد -

 و نگاهم رو ازش گرفتم ...زدم نهیبه س دست

 ...من مسخره اس يبرا -

 !مسخره اس؟ یچ -

 معامله ات  نیا -

 داد  هیتک زیدستش رو به م کیو  ستادیرفت کنارش ا زشیسمت م به

 !دختر متفاوت بشم؟ هیصاحب  خوامیمسخره اس که من م نیا...چرا؟ -

  ياریمنو به دست ب دینه نه تو با!...؟یصاحب بش -

 شک داشتم که عقلش سرجاش باشه ... دیخندیکه انقدر م گفتمیفان م ایسرداد انگار براش جوك  يقهقه ا باز

 ...من تورو قبال به دست آوردم...متفاوته نمیا -

 !!!!با پول؟ -

 شد يحالت تمسخر لحنم باز چهره اش جد از
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 انتخاب کن ...حوصله بحث ندارم -

 دایپ یراه دیل شاحداق...نجات يبود برا یراه نیا دیشا...گرفتمیم میتصم دیتحکم لحنش جا خوردم با از

 کنم  دایداشتم تا رها رو پ یو فرصت کردمیم

 ازدواج؟-

 کرد نگاهم

 گذاشت  نیاسمش روا شهیم....اومم!...ازدواج؟ -

که  ،خودتینه ازدواج اما شرع یو قانون یاما شرع...هستم ارتیباشه من در اخت...کنمیاما من با تو ازدواج نم -

  نمیداده و د ادیبه من  نویرسوماتم ا...ام یرانیدختر ا هیمن  یدونیم

 کرد  بشیج يرو تو دستهاش

 ...باز هم تفاوت -

که  یچرخدارش و در حال یداد به دسته صندل هیاش و آرنجش رو تک یصندل يو نشست رو زشیسمت م رفت

 بود افکارش غوطه ور  يلبهاش انگار تو يرو دیکشیانگشت اشاره اش رو م خوردیبه چپ و راست تاب م

کم نداشت اون  يزیطور که معلوم بود چ نیا...همه تفاوت بود نیچرا خواهان ا...مرد نیا خواستیاز من م یچ

 بود؟؟؟ یاش خال یزندگ يتفاوت تو یکم يداشت که فقط جا زیانقدر همه چ یعنیداشت  زیانگار همه چ

 یو من تمام ذهنم پر شده بود از نگران خواستیمن به قول خودش متفاوت رو م...مرد نیدلش خوش بود ا چقدر

 تنها راهم بود...اون یسالمت يلحظه ا دنیو د...کردیتمام وجودم رها رو تمنا م...رها يبرا

مرگم  گفتمیکالم نه م کیبودم و اگر تنها  ریفعال تو چنگش اس...مرد تنها راه بود نیا يدادن به خواسته  تن

 شیمن داشت به کجا پ یزندگ...من هم یحت...به نفع اون زیهمه چ...يمسخره ا يچه معامله ...هه...بود یحتم

کنه خودم با  يکار هی خواستیم...بندازه؟منو به غلط کردن  خواستیم...دادیسرنوشت منو کجا هول م...رفتیم

همه دردسر  نیآخه ا کنمیخودت اعتراف م يجلو ایبابا سرنوشت جان بلند شو ب يزبون خودم اعتراف کنم؟ا

 ...انگار سرنوشت...من هم انگار خل شده بودمچرا؟

 !غه؟یص -

 درهم گره کرد  زیم يصاف کرد و دستهاش رو رو یخش دار بود گلوش رو کم یآهسته و کم صداش

اون صاحب  کردمیانگار درست فکر م...پشتش ییسرسبز و تماشا يرو ازش گرفتم و دوختم به منظره  نگاهم

 مناظر  نیباتریز یبود حت زیهمه چ
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 دیبرده خر هیدرسته بگم من شده ام ...نجایا يخودم بخوام آورد نکهیمن رو به زور و بدون ا...يدیمن رو دزد -

بود که زود تنهاش گذاشت  ضشینداشت و همه کسش مادر مر یکه درسته خانواده کامل يدختر...و فروش شده

تو و امثال ...شده بود تو خونش قیمادر تزر ریمثل ش ایو نجابت رو از مادرش به ارث برده بود و ح...اما پاك بود

اگر من ...بار هم نیا خوامینم...دیو نجابتم رو خدشه دار کرد ایو ح دیبهم تجاوز کرد...دیتو منو برهنه کرد

پس دوست ....دوست داشتن و عالقه به من رو داره یدوست داشتن تفاوت من معن نیاگر ا...يخوایمتفاوت رو م

 تنها خواستمه  نیا...و پاك یعشر...اشهب یدارم شرع

 بیج يدستش رو کرد تو کیآتش زد و  يگاریس...ستادیرفت سمت پنجره و پشت به من ا...جا بلند شد از

انگار ...سکوت بود و سکوت...بود قیپک هاش عم...رو برد سمت دهانش گاریاش س گهیشلوارش و بادست د

 ...کردیداشت فکر م

 خش دارش سکوت رو شکست يگذشت که باز صدا یقیدقا

نه به خودم  ایدوست داشتنه  ياز رو نکهیا...نیخاطره که تفاوتت رو دوست دارم هم نیقبولش تنها به ا -

نه حوصله اش رو ...ام باشه و دست و پامو ببنده یزندگ يتو یمحکم و قانون یکس خوامیچون نم...غهیمربوطه ص

 ...به خاطر خودم فقط...رو تشیدارم نه موقع

مهم  ياون روزها تنها مساله ...مهم نبود...و غرورش رو به رخم بکشه تیداشت که حاکم يچه اصرار دونمینم

  رانیمن نجات خودم و رها بود و برگشتمون به ا يبرا

رو از  يزیو چ دیکش رونیرو ب زشیم يخاموش کرد کشو يگاریجاس يرو تو گارشیطرفم برگشت س به

دستش  ياسلحه تو ختیفرو ر نهیاسلحه اش قلبم در س دنیدستش رو باال آورد با د یداخلش برداشت و وقت

بال بال  امچشمه يام حبس شده بود و هر لحظه مرگ جلو نهیبه سمت من که نفس در س يبود و با خونسرد

ام فاصله نداشت و من هنوز سرجام باه شتریب متریلیکه چند م ییتا جا شدیتر م کیو نزد کینزد.اومدیم زدیم

اش رو  ینیو ب دیخودش کش کیبا پنجه هاش محکم شونه ام رو گرفت و من رو نزد.شده بودم خکوبیم

ام حبس شده بود و قلبم پر سرو  نهیس ونفس ت...گشاد شده از ترسم يام و زل زد تو چشمها ینیمماس کرد با ب

سرد وتلخ و ...و عطرش با هم مخلوط شده بود گاریس يبو...ه امگون يسر اسلحه رو آروم گذاشت رو...زدیصدا م

 آزار دهنده 

 زمزمه وار  ییبستم که با صدا یلحظات يرو برا چشمهام

  هییفاصله چه تماشا نیاز ا دمیتازه فهم...بازشون کن -
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 گونه ام  يرو دیکشیپلکهام رو باز کردم و برق چشمهاش باز مسخم کرد سر اسلحه رو نوازش گرانه م اریاخت یب

 ایلحظه فکر فرار  کیاگر فقط  یدونیم!...شه؟یم یچ یدونیم...يریچشمهارو ازم بگ نیا ياگر بخوا...واما -

سر اسلحه  دیفقط با...یچیه!شه؟یم یمربوطه به ذهنت برسه چ انتیکه به انتقام و خ يزیهر چ ایتوطئه 

 و کشنده  ــــقیعم...یببوس...منو

 مقابله نداشتم  يبرا یقدرت چیکه ه کردیو زمزمه وارو آروم ادا م دهیو اونهارو کش کردیم يبا کلمات باز انقدر

 ...جمله تو ذهنم حک شد نیتنها ا و

 ))يو فرارو آزاد انتیخ ای...و فرارومرگ انتیخ ای...يعالمه تالش الزم دار هی...یاسیکارت سخت شد ((

که اسلحه اش رو کنار صورتش گرفته بود عقب عقب ازم دور  یدر حال یبه عقب هول داد و با لبخند کج منو

 شد

باالخره چشم از ...زشیبود کنار م ستادهیشماره بود برداره ا يقصد نداشت چشم از من که هنوز نفسهام رو انگار

شده بود ...نثارم کرد ینگاه میباز ن...اسلحه رو سرجاش قرار داد...دیکش رونیرو آروم ب زشیم يمن گرفت کشو

 شکارشونه  یکه تمام حواسشون پ ییها یمثل شکارچ

 دیحرکت جد هیدامه و هرلحظه منتظر  يکه تو يبودم درست مثل شکار ستادهیحرکت ا یمن هنوز ثابت و ب و

  هیاز شکارچ

خش  یکم يو همان صدا يدستور یبالحن یاز شماره هارو گرفت بعد از لحظات یکیتلفن رو برداشت و  یگوش

 اش  یدار رو به مخاطب تلفن

 االن نیهم...رو بفرست باال ایناد -

از مبل ها  یکیخونسردانه به  یفندك بزنه رو به من و با لحن نکهیلبش گذاشت و قبل از ا يرو رو يگاریس

 اشاره کرد 

 نیبنش -

 به مبل اشاره شده انداختم  جیگ ینگاه

من زهره چشم رو گرفتم و تو ...شدم روزیمن پ...نیبنش!...ده بود؟ش روزیپ یعنی!...نم؟یبنش...مرد نیا گفتیم یچ

 يباز...من يخدا يوا...هیمنه و کاف يچون جونش تو دستا...چون...باشه عیمط دیبرده با هی...یمن ياالن برده 

 ...یصاحب داشتم که به محض نافرمان هی عروسک و حاال هیشده بودم به  لیمن تبد...چقدر سخت شده بود

 ...کم هیفقط ...یکم تقلب برسون هیالزمه ...امتحانت نیسخته ا...خدا سخته
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 ؟ینیشیپس چرا نم -

 شد يزبانم جار يجمله رو نیو ناخوداگاه ا...کردم نگاهش

 ...ای...اعلحضرت...سرورم...سیرئ...قربان...صدات کنم؟ دیبا یبه بعد چ نیاز ا -

از حرفم  نکهیتعجب و ا شدیش رو باال داد خوب مابرو يتا هی یگرد شد و وقت یحرف من چشمهاش کم با

 رو از چهره اش خوند کنهیجاخورده و داره آروم آروم هضمش م یحساب

محکم و  ییشلوارش و با قدمها يبهایج يو دستهاش رو فروکرد تو...گذاشت يگاریرو لبه جاس گارشیس

دلم ...دیکشیهرچقدر قدرتش رو به رخم م...مرد رو دوست داشتم نیآهسته اومد سمت من مقاومت در برابر ا

 من هم قدرت زنانه ام رو به رخش بکشم خواستیم

آورد نگاهش قفل شده بود  رونیب بشیج ياز دستهاش رو از تو یکی...بود ستادهیمن ا يدرست روبه رو حاال

قدرت داشته  تونستیچه قدر م يوه اجفت چشم قه هیآخه مگه ...و مثل قبل مسخ کننده قیعم...نگاه من يتو

 کنه خکوبیحرکت سرجاش م یباشه که آدم رو ب

با لبهام فاصله  يمتر یلیلبهام و دستش م يبود رو زخوردهیحاال نگاهش آروم ل...رو آروم آورد باال دستش

 در دستش همان جا ثابت ماند  ينداشت که با صدا

 يافتاده پشتش رو کرد به من و با صدا یر نه انگار اتفاقانگا...شد ينگاهش رنگ عوض کرد و جد يلحظه ا در

 يبلند

 ...تو ایب -

شماره و  يرو يهراس و نفس ها ایدن هیرفت و باز من موندم وسط اتاق و  زشیبلند به سمت م ییبا قدم ها و

 براش نمونده بود  یجون گهیبودکه د دهیام کوب نهیقفسه س واریکه اون روزها انقدرخودش رو به درو د یقلب

افتاد که داخل شدو در  دهیموزون و تراش یکلیقد بلند با ه يباز شدن در سرم رو برگرداندم و چشمم به دختر با

 رو بست 

 دیداشت يامر...ریروزتون بخ...سالم قربان -

 اش لم داد  یصندل يرو

 هست  20-23...مورد...ایناد -

 مهین یبود چشمهاش از تعجب گرد شدو با دهان يرمز ایعدد که انگار کد  نیا دنیبا شن ایکه ناد دمیوضوح د به

 بودم ور انداز کرد  بیو غر بیموجود عج هیمن رو که انگار  يباز سرتاپا
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 !واقعا؟...قربان؟ 23-20 -

 باالخره چشم از من گرفت  و

 خصمانه  یخان با لحن طالب

 !!ن؟یبه زم دهیکه فکت چسب يدید یبیعج زیچ!...داره؟ یاشکال -

بلوندش رو که تا  يخودش رو جمع و جور کرد و موها عیبود سر دهیترس یکه از لحن طالب خان حساب ایناد

درست مثل  عانهیمط یو مدل پر کوتاه شده بود پشتت گوشش داد و با حالت دیرسیشونه اش م يرو

  ستادیسربازهاپاهاش رو جفت کرد و صاف ا

 از من ساخته اس يکارچه ...خوامیعذر م...نه قربان -

 روبه چشم انداز با شکوهش  دیخان باز چرخ طالب

 دیمرخص...نیهم...به نحو احسن زیهمه چ -

 نیبود که ا دهیرو فهم یمعلوم نبود با اون کدچ...نداشت یبه من انداخت انگار تعجبش تموم یباز نگاه ایناد

  کردینگاه م یمدل

 یبود که با کم یداشت چهره اش کامال معمول يا دهیتراش کلیو ه فقط قد بلند ییباینبود از ز ییبایز دختر

 دهیکه پوش ییو شلواربرمودا ياون تاب بند ریاز ز يزیاز هر چ شیرنگ گرفته بود اما پوست برنزه اش ب شیآرا

  کردیم ییبود خودنما

و خودش کنار در  افتمیگذاشت و در روباز کرد و با چشم اشاره کرد که دنبالش راه ب رهیدستگ يرو رو دستش

 ستادیا

 دمیبه صاحب جد ینگاه اریاخت یو باز ب ستادمیا یرو ازش گرفتم و راه افتادم دو قدم مانده به در خروج نگاهم

 که افتمینگاهم رو ازش گرفتم و خواستم راه ب...بودم یمنتظر چ دانمینم...دیکشیم گاریانداختم که پشت به من س

 !بود درسته؟ یاسیاسمت  -

 اش ثابت موند یبلند صندل یپشت يو نگاهم رو ستادمیا

 ...بله -

 خاموشش کنه  يگاریجاس يداشت تو یبود که سع يگاریس ينگاهش رو دیسمت من چرخ به

 ؟یصدا بزن یتو قراربود همسرت رو چ -
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من رو همسرت صدا بزن من رو ...باز هم اون برده بود باز هم دستور داده بود...بودم دهیرو خوب فهم منظورش

 عیبه بعد همسر تو هستم و تو مط نیمن از ا...يبه همسرت بد يروز هیبده که قرار بود  یهمان لقب

 ...و حاال دمشیکه با پول خر يهمسر...من

با عشق وارد  يکه قرار بود روز یمسرم بگذارم کسه يقرار بوده رو يکه روز یرو نداشت یاسم اقتیتو ل اما

زنده بودنم  لیدوستم رها که تنها دل نیزتریو عز نینه به شرط نجات بهتر...دیام بشه نه به اجبار و با تهد یزندگ

بودم  ادگرفتهیفقط  دهیچه فا نیهم یمن حبتو فقط صا...ياون لقب رو ندار اقتینه تو ل...اون بود و بس

 ...دلم و با خودم بگم و زل بزنم به طرف مقابل و سکوت يرو تو یاصل يحرفها

 یچقدر زندگ...که قرار بود صاحبش رو همسرم خطاب کنم  یاز اتاق...رفتم رونیاندختم و از اتاق ب ریرو ز سرم

 یاسی رفتیم شیپ بیات عج

توجه به اطرافم  یداخته بودم و بان ریسرم رو ز عیمط يرو مثل بچه ا ریتمام طول مس...راه افتادم ایهمراه ناد به

  رفتمیم شیو غرق در افکارم پ شدندیکه از کنارم رد م ییو آدمها

 يو از در دارمیقصر قدم برم هی يبودم تو دهیکه فهم نیهم...ادیبه سرم ب یقراره چ...مهم نبود که کجام برام

 ...بود یکاف رمیم گهید يبه سرسرا ییبه اتاق و از سرسرا یو از اتاق گهیوارد در د

که  یتا به نحواحسن رفتمیخونه بشم و حاال م نیکه من قرار بود همسر صاحب ا نیهم...بود یکاف نیهم

 يدوباره  دنید دیکه داشتنش تنها به ام یزنده بودنم بود زندگ نهایهمه ا يهمسرم خواسته بود آماده بشم و بها

 بود رانیکردن اون و برگشتن به ا دایرها و پ

 بودو من چقدر قانع شده بودم  یکافها  نیهم

پادشاهان  الدکهیاز م شیچندصدها قرن پ دانمیزنان و دختران در نم یات شده درست مثل زندگ یزندگ یاسی

به  دنیبخش نتیز يرا برا نشانیو بهتر اوردندیم متیشان غن دهیرس يروزیبه پ يآنها را از جنگ ها

 ...يبرا...کردندیانتخاب م شانیحرمسراها

 لیشکل وشما یبود فقط با گذشت زمان کم کسانیدورانها  يدر همه  شانیانگار انسانهاو کارها...خدا آخ

  گرفتیو مدرن به خودش م شرفتهیپ

 و فروش انسان  دیخر...که حاال شده بود يمثل برده دار درست

 ...میدیداخل رس ایب -

 بود ستادهیده بود و داخل و کنار در ارو باز کر یبه خودم اومدم نگاهش کردم در اتاق ایناد يصدا با
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بودکه با دقت از نظر گذروندم نه  ییجا نیبعداز اتاق طالب خان اول...رو ازش گرفتم و داخل اتاق شدم نگاهم

 زیشکل با دوم لیاتاق متوسط و مستط هی...جمع و جوربود شیسالن آرا هی هیشب شتریب...بزرگ بود نه کوچک

 ریتحر زیم کیشده بود و  دهیچ قرنگ چهار نفره که درست وسط اتا یپه آبدست کانا کیو سه کمد  شیآرا

 لب تاب روش قرار گرفته بود  کیکوچک که فقط 

لباس بسته  يبود در کمدها زیکف براق و تم يسنگها...و مرتب زیتم...اتاق کامال برعکس اتاق اشرف بود اون

 شده بود  دهیچ نهیآ يزوجلویم يمرتب رو شیآرا لیبود و وسا

 اتاق کار منه  نجایخوب ا -

 شیآرا يزهایاز م یکیبود کنار  ستادهیلبش بود و ا يلبخند رو...سمتش و نگاهش کردم برگشتم

 !اون قصر بزرگ بود؟ شگریاون آرا یعنی!...کار؟ اتاق

 رفتیراه م زدویحرف م دادیهوا تکان م يکه دستهاش رو تو یحال در

تو  یآخه ناسالمت یزوبدونیپس بهتره از االن همه چ یستین بهیغر گهیو هم که دت...االن بگم نیبذار از هم -

 ...یهست 20-23کد 

منظورشون از  دمیفهمیکاش م اینثارم کرد خدا زیآم طنتیش یباال انداخت و نگاه یابروش رو با حالت خاص هی و

 ه؟یکد چ نیا

 داد ادامه

 ...طالب خانه يکنم سرو سامون دادن به حرمسرا فشیبخوام تعر یکارم اگر خودمون...هستم ایمن ناد -

 تکان داد  يسر دیشدم بهش که خودش هم فهم رهیپرسشگرانه خ یتعجب و نگاه با

اونا عاشق  هیطالب خان هم مثل بق...هستن نیعرب هم يشاهزاده ها شتریاما ب يتعجب کرد دونمیم -

خودش  يدیمگه ند...و پدر عرب یرانیهاشه مادر اازاون دورگه  یکیالبته طالب خان ...هستن یرونیا يدخترا

اون روز ...بونشونهاس به خصوص ز یرونیچون طالب خان عاشق ا زننیحرف م یدستهاش فارس ریز شتریوب

اتاق طالب  ياالن تو یاما وقت هیمثل بق یکیهم  نیبا خودم گفتم ا کردمیوروبه راهت م يبود هوشیب یوقت

 ...طالب خان گفت تو کد یاز تعجب چشمهام چهارتا شدو وقت دمتیخان د

  دمیحرفش پر نیب

 ه؟یکد چ نیمنظورش از ا -
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به  یاما بعد از لحظات...جواب دادن يمستاصل بود برا یباز ازکالم قطع شده اش مونده بودکم مهین دهانش

 خودش اومد 

 فیبا کد تعر نجایکارها ا شتریه اصال بهست که کد دار زهایکارها و چ یلیخ نجایا...ستین یمهم زیچ -

طراح  هیمن فقط ...نگاه نکن يطور نیمن و ا یبفهم یات و معادالتت خوب باشه تا بتون یاضیر دیبا...شده

 کرده ام  لیمن تحص...ستمین شگریلباس و آرا

چرا اما حرف زدن و  دونمینم...اون رو هم به لبخند باز کرد يلبم نشست که لبها يرو يلبخند ناخوداگاه

 نشستیحرکاتش به دلم م

 شونه ام گذاشت  يطرفم اومد دستش رو رو به

 ییبایچهره و ز نیقدر ا دیتو با...دمیکه تاحاال تو عمرم د يبود يدختر نیتو خوش شانس تر...نگران نباش -

که فقط از زنها و  یکس...يمثل طالب خان رو جذب خودت کرد يانقدر که مرد یتو واقعا جذاب...یات رو بدون

زن چند ساله اس و از کجا و  ای خترکه اون د کردینم یبراش فرق...کردیلذت خودش استفاده م يدخترها برا

همه رو به خودت  يانگار تو بلد گمیرو به تو م نایرو ولش کن من چرا دارم ا نایآه اصال ا...اون...اومده يچطور

عمارت بزرگ و دم و دستگاه طالب خان  نیا یکه تمام اهال نهیاونم ا یروبدون يزیچ هیبذار  یول...ها یجذب کن

 هی سیکد اونم توسط رئ نیاستفاده از ا...داشته باشه يکد استفاده ا نیا يروز هیکه  کردندیوقت فکر نم چیه

 نیبش ایرو ولش کن ب نایا...شهیم یاگر شاهرخ خان بفهمه چه شکل دونهیخدا م...محال....امر محال بود

 یشام امشب آماده بش يبرا دیبا...نجایا

که  يزیبودم و تنها چ دهیبود که شن ییو من تمام حواسم به حرفها نمیو خواست که بش دیکش رونیب یصندل هی

کد مسئله رو  نیانگار ا...که هست مربوط به ازدواج من با طالب خانه یکد هرچ نیبود که ا نیا شدیم رمیدستگ

 دادینشون م يجد یلیخ

 يهمه  بیعج یلحظه ترس کیرو متعجب کنه؟در  هیرمزش بخواد بق ایکد  دنیانقدر که شن یعنی!...؟يجد

نکنه  ریقصر اس نیا يتو یزندان هیازدواج دست و پامو نبنده و من رو مثل  نیا نکهیوجودم رو فراگرفتترس از ا

  نمیقبل برنگردم و تا آخر عمر رها رو نب یبه زندگ گهیکه د يطور

 کردیفکرها فقط من رو از اهدافم دور م نیا...فکر اشتباه بود نینه ا نه
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آره ...يطالب خان رو جذب کرد نیبدجور ا داستیکه پ نطوریا...فرصته نیبهتر نیا...یتونیتوم یاسی

زندان از  يهم تو یزندان هی یحت کردمیزنانه ام استفاده م ياز مهارتها دیمن با...زنانه يمهارتها...خودشه

  کنهیفرارش استفاده م يکه داره برا ییمهارتها

 زهایچ یبه خواسته ام از بعض دنیرس يو برا کردمیتالش م دیبا....کردمیو نگاه م نشستمیم دیمن نبا پس

  کردمیفدا م زهارویچ یلیخ دیبا...گذشتمیم

 ...نجات رها يبرا...نجات خودم يبرا

قدمم  نیو اول دادیبرام انجام م ایکه ناد ییبایز شیلبهام و از آرا ينشست رو يافکار بود که لبخند محو نیا با

 لذت رو بردم  تینها شدیمحسوب م

 ...زدیم ینقش هیهر گوشه اش  ایکه ناد ینقاش يتابلو هی هیشده بودم شب باز

کار کرده بود که به  بایز يو دود یمشک هیبا خط چشم و سا یانقدر عال...هم که کارش حرف نداشت جدا

 داده بود  یشمهام حالت خاصچ

اصالح کرده بود و حاال با  شیابروهام رو قبل از آرا...مطابقت داشت یکه با رنگ پوستم به خوب يپودر کرم

و  یبا تن رنگ قرمز و نارنج یبیو در آخر رژلب ترک دادیبود خوش حالت تر نشان م دهیکه داخلش کش يا هیسا

  دادیکه لبهام رو براق وبرجسته نشان م يدر آخر رژحجم دهنده ا

سرم  ياز اون رو باال یتا خوش حالت تر بشه بعد کم دیو نمدار بود سشوار کش سیخ یرو که هنوز کم موهام

پف عقب  یموهام رو هم با کم يوجلو ختیشونه راستم ر يحالت داد و رو یکم سیرو با بابل هیجمع کرد و بق

 داد 

 يلبخند کردیکه خوب براندازم م یو در حال ستادیا نهیآ يشد پشت سرم و روبه روکارش تمام  یوقت باالخره

 زد  زیآم تیرضا

 شده  یعال...حرف نداره مگه نه؟...ه؟ینظرت چ -

 بهش انداختم  ینگاه نهیداخل آ از

 کرد  رییتغ دحالتشید شدیچهره ام م يکه به وضوح تو ینگران از

 بده؟...ه؟یچ -

 زدم  یتلخ لبخند

 ...یول...نه -
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که آروم آروم  يدست از سرم برداره شده بودم مثل سرباز خواستیدلشوره م نیا یک دونمیقفل کرد نم زبانم

 دیفهمیکه بود م یهر کس...دیحالم رو فهم...یزندگ ایمرگه  ایکه تهش  ينبرد شهینبرد سخت اماده م هی يبرا

 از کمدها  یکیزد و رفت سمت  یچرخ

از  دیبا...یشیقصر طالب خان محسوب م يندرالیتو االن س...ریرو به خودت نگ افهیق نیبلند شو دختر ا-

 امشب بخوره  یکه به درد مهمون یلباس میلباس مناسب انتخاب کن هیتا  نجایا ایبلند شو ب...یپرواز کن یخوشحال

 تعجب  با

 ؟؟؟یمهمون -

 در کمد ثابت موند و به طرفم برگشت  ينسبتا بلند من دستش رو يصدا از

طالب خان  انیاطراف نیمهمتر...حضور دارن یمهم ياما آدما ستنین ادیز...ساده یمهمون هی!...چه خبره؟...آره -

 ارنیاونجا باشم حتما شاخ در م شدیخدا کاش م يوا...یبش یبه عنوان همسرش به اونا معرف دیکه تو امشب با

و رنگ و وارنگ که  یماکس يها راهنیپر از پ فیرد هیشد به  رهید رو باز کرد و خو در کم دیخند ينخود بعد

 شده بود  دهیروشون مرتب کاور کش

عده رو شگفت  هیموضوع انقدر مهمه که قراره  نیا یعنی... شدیذهنم پشت هم تکرار م يحرفهاش هنوز تو و

 من  يخدا!...زده کنه؟

 ! کردم؟یکه فکر م يزیمهم تراز اون چ!...باشم؟ یمهم یلیمن قراره زن آدم خ یعنی

 ! بودم؟ ندرالیس نیمن چندم...سخت یلیباورش سخت بود خ!...قصر طالب خان؟ يندرالیس!!!...ندرال؟؟یس

کاورش رو دراورد و به  دیکش رونیرنگ رو ب ینبات یماکس راهنیپ هیکنار زدن لباسها  یبرد و بعد از کم دست

لباس رو کنار صورتش باال  گذاشتیم شیرو به نما دشیسف يدندانها فیکه رد يطرفم برگشت و با لبخند

 گرفت 

 فرشته  هیبه  کنهیم لیمطمئنم تورو تبد...هیعال یکی نیا -

و  شدیکلوش م نییزانو جذب بود و از زانو تا پا يدکلته،که از باال تارو...بود یبه لباس انداختم جدا که عال ینگاه

  دیکشیم نیزم يرو یدنباله اش کم

و  يبه صورت عمود نییاز باال تا پا ییبا راه ها...کم...داشت که با ظرافت روش کار شده بود ییبایز ي پارچه

 برده بود  يشتریلباس کار ب نییکارشده بود پا ییبایز يگل ها لهیاز آن با مل يجاها

 عقب رفتم  یبغلم انداخت که کم يرو تو راهنیپ
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 یتونیکه م هیلباس نیحرف نداره مناسب تر...اروپاس يبرندها نیاز بهتر یکیاز  لباس نیبپوش سفارش ا -

 عروس خانم...یامشب بپوش يبرا

 هی...بودم يشب باز مهیعروسک خ هی هیشب شتریب...به عروسها نداشتم یمن اصال شباهت یول!خانم؟ عروس

از احساس نبرده بود و فقط لذت و هوس رو  ییرحم که بو یخودخواه و ب یکه متعلق بود به آدم ياسباب باز

به  یشباهت چیمن ه...اما من شدندیعروس ها خوشبخت م...من یول...عروس ها خوشحال بودند...بود دهیچش

 نداشتم  ایدن يکدوم از عروس ها چیه

  يجد یدست به کمرزد و با حالت کنمیهنوز نگاهش م دید یکمد رو بست و برگشت طرفم و وقت در

 خوشبخت يندرالیس...ندرالیبرو س ؟يزل زد یبه چ گهیپوش دبرو ب -

از نظر اون  یعنی...اون آخر قصه اش خوشبخت شد و تمام...ندرالیس....صدا بزنه ندرالیداشت منو س ياصرار چه

 شاهزاده عرب و تمام؟  کیازدواج با  یعنیآخر قصه من بود؟ نیا

 يدرست مثل همه ...ازدواجم يام برا ندهیآ يبرا...داشتم ییاهایچه رو...و پر از دلشوره  جیگ...بودم جیگ

  رفتیم شیو دور از انتظار پ بیغر بیچقدر عج یزندگ یگاه...و شمیعروس م هیمثل بق کردمیفکر م...دخترها

رو باهاش ست کرد که قدم  یده سانت يبا پاشنه ها ینبات یو خودش هم کفش دمیلباس رو پوش ایکمک ناد با

  دادین مرو بلندتر نشا

 ... ستادمیا يقد نهیآ يکه تمام شد روبه رو کارمان

 ...اس قهیجدا که خوش سل...اس قهیخوش سل...حق داره -

برام  شیکه با اون لباس و آرا يخود...خودم بودم يرو گفت وبه سمت تلفن رفت و من محو تماشا نیا ایناد

 یعروسک... خواستیکه طالب خان م ییبایحاال شده بودم همون عروسک ز...قابل باور شده بود ریو غ بیعج

 ... یو بعد از مدت...که باهاش سرگرم بشه

 لبهام نشست  يرو يفکر لبخند محو نیبا ا... امدیبدشان نم ياوقات عروسک ها هم از باز یگاه اما

 به قصر  يومدخوش ا...ندرالیسالم س...همسر طالب خان يشد یعال

زدمتا االن حواست  بیاخم هام در هم رفت و به خودم نه...باز لباسم ي قهی يثابت موند رو چشمم

  ؟یجمع ظاهر بش يتو يخوایم ينطوریتو ا...کجابوددختر

 گاردهایاز همان باد یکیکه  کلیه يقو يبکنم که همان موقع درباز شدو مرد یتا اعتراض ایسمت ناد برگشتم

 رهیت يکرده بودم و عرق سرد خیمن که از خجالت ...من يبودوارد اتاق شدو در بدو ورود چشمش ثابت موندرو
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 یاز حت غیروبپوشونم اما در انمیعر يکه باهاش شونه ها گشتمیم يزیچشم دنبال چ کردبایم سیپشتم رو خ ي

 تکه پارچه ناقابل  کی

با عجله به  ایمهم نبود چون ناد یکس يانگار نظر من برا...اباشم ام يطور نیتونستم ا ینم...تونستم ینم من

و مرد هم پشت سر ما راه  میو هردو از اتاق خارج شد دیطرفم اومد دستم رو گرفت و با خودش به سمت در کش

 ... ستادیا ایکه ناد میبود دهیراهرو نرس يبه انتها میکه راه رفت یافتاد کم

 داشت  یبیانگار دلشوره عج...دیازحرکات و حالت چهره اش فهم یبه راحت شدیرو م ینگران

 به سرتاپام انداخت  ینگاه

 ...ستیصاف با...قوز نکن دختر ينطوریا...نه نه ...یهست یتو که عال -

 رفته بود  ادمی یانقدر هول بودم که مسئله لباس به کل...ستادمیصاف ا یکم

 نه نه صافت تر -

 رو صاف تر کردم  کمرم

نه با عجله نه ...یفهمیم بیقدم ها به ترت...محکم و خرامان خرامان...نیمنو بب...محکم قدم بردار...نهیها هما -

  نیمنو بب...و خونسرد زونیشل و ول و آو

 يکه قراره برا يشده بودم مثل شاگرد...که گفته بود دقت کردم يدرست همان طور...قدم به جلو برداشت دو

 ...ه امتحان مهم آماده بش هی

 ...حاال نوبت تواه -

 نجایکه مثال قرار بود ا ییهمان شو يبرا...داده بود ادیمدل راه رفتن رو شراره به من و رها  نیاومد که ا ادمی

چند قدم به همان صورت به جلو برداشتم که  نیمن بنابرا یشده بود به جشن عروس لیبرگزار بشه و حاال تبد

 لبهاش نشست  يرو تیاز رضا یلبخند کمرنگ

 يآدمها یلیکه اونجا حضور دارن خ ییادمها یعنی...مهمه یلیخ یمهمون نیا نیبب...یهست یتو عال...هیعال -

 یعال...یظاهر بش یعال دیمهمه توبا یلیتو اونجا خ دنینگران نباش اما د ستنین ادیز...هستن یسرشناس و مهم

تحمل کنه و برامون گرون تموم  تونهیمرن طالب خان نرو تو بذارن که اگر بذا يرادیا چیکه نتونن ه يطور

نترس نگران ...غذا خوردنت یکارهات حت يهمه ...رفتارهات يهمه  يپس خوب حواستو جمع کن رو شهیم

خودتو نشون بده تا ....بوده  یبرو بذار بدونن انتخاب طالب خان عال شیاما با تمام دقت پ ستینباش سخت ن

 حرف براشون نذار يته جرات ندارن که نداشته باشن اما جاقبولت داشته باشن که الب
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به  کردمیبه حرفهاش عمل م دیبا...خوردیبه دردم م...دادمیو با تمام دقت حرفهاشو گوش م کردمیم نگاهش

 ...نفعم بود 

سرتو ...هیآها عال...دو سه کی...اروم و خرامان خرامان...محکم قدم بردار... میراه افتاد...حواسم رو جمع کردم تمام

 منوببخش  ایخدا...فکر لباس...ییبایمغرورانه و پراز جلوه و ز...باال ریبگ

 يریاالن وقت درگ...زمیمعذرت وجدان عز...معذرت...بگذره زایچ یاز بعض یاهداف هیبه  دنیرس يبرا دیبا آدم

از  نیبنابرا...تا مطرح بشه و بره جلو...بره باال یاسیالزم بود تا  ییکارها...نکن بذاربه کارم برسم رمیدرگ...ستین

 تازه  ییایو وارد شدن به دن هشروع دوبار هی...دیجد یزندگ هی...همان لحظه شروع شد

برام سخت  یلیخ...که نه یقدم برداشتن با آن کفشها کم...میراهروها اتاق ها و سالن ها گذشت نیاز ب باز

نگاهش  ینیحضور آن مرد که سنگ دانستمیهنوز نم...نبود ياما چاره ا دیکشیم ریکه ستون فقراتم ت يبودطور

 ای شدمیاسکورت م گاردیباد هیتوسط  دیامن انقدر مهم شده بودم که ب یعنی...داشت یلیچه دل دادیهنوز عذابم م

کنار  يدگاریکه باز باد میستادیاز اتاقها ا یکیدر  يباالخره جلو! بود؟ یمهم تیقصر انقدر شخص نیا شگریآرا

من  يتکرار کرد و آن مرد هم روبه رو یرو به عرب یکه همراه ما بود روبه او جمالت يبود مرد ستادهیآن ا

باز بمونه و چشمهام از حدقه  مهینثارم کرد که باعث شد دهانم از تعجب ن یکوتاه میتعظدور از انتظارم  ستادویا

هم که همراهمون بود سمت  يو مرد ستادیپشت سرم ا ایمهم شده بودم ناد ییجورا هیانگار ...نه رونیبزنه ب

مردانه و  يصدا یظاتدر دوضربه به در زدو بعد از لح يقرار گرفت مرد جلو ایبا فاصله از ناد یام و کم گهید

 شد  دهیشن ییاشنا

 نعم؟  -

و به داخل اشاره کرد  ستادیاومد کنار ا رونیکوتاه ب یداد و داخل اتاق شدو بعد از لحظات نییرو پا رهیدستگ مرد

 زمزمه کرد  رگوشمیز ایبودم که ناد رهیباز خ مهیگذشت و من هنوز به در ن یلحظات

 ... برو داخل!...؟یهست یمنتظر چ -

آهسته  ییدل ناآرومم رو آروم کرد با قدم ها یداد که کم لمیتحو ينگاهش کردم که لبخند یو با نگران برگشتم

 يجلو یو اتاق بزرگ و مجلل دیپاشنه چرخ يو در رو کیهول کوچ هیتم و رفتم سمت در دستم رو روش گذاش

انتخاب شده بود و  ییایاسپان بکاتاق به س لیوسا هیروم ظاهر شد که تمام توجهم رو به خودش جلب کرد کل

 طالب خان به خودم اومدم  يبود محو تماشا بودم که با صدا يا روزهیف یو آب يقهوه ا زیرنگ همه چ بیترک

 ! نم؟یبیدارم خواب م -
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بار  نیو البته ا...شده بود بهم مثل قبل باوقار و جذاب رهیبودو خ ستادهیدرست روبه روم ا...طرفش برگشتم به

ست شده بود  ینبات یکرم رنگ و کراوات راهنیسوخته که با پ يبا آن کت و شلوار خوش دوخت قهوه ا شتریب

که  یمن ينه برا...من ياما نه برا...بود یه عقب شانه زده بود عالکم پشتش رو ب يموها دادیمردانه تر نشان م

بهم حمله  انهیوحش...بود دهیخر...رو که من رو انتخاب کرده بود یدوستش داشته باشم کس تونستمیوقت نم چیه

صاحب  شهیهم يباالجبار برا خواستیبه مرگم م دیخودش و حاال با تهد التیتما يارضا يکرده بود فقط برا

طرفه البته اگر فقط  کیدوست داشتن  نیاز ا بردیم یچه لذت...دنیبه من رس نیاز ا بردیم یباشه چه لذت ارمیاخت

 دهیترس یکم...ام که شک داشتم چند قدم به طرفم برداشت ییباینه صرفا ز خواستیمن رو به خاطر خودم م

باهام  شتریقدم ب کینگه دارم حاال  یرو مخفانگشتانم رو درهم قفل کرده بودم تا لرزشش  يبند ها...بودم

 ریدوختم که دستش رو آروم گذاشت ز نیبراقش گرفتم و به زم شهیهم يفاصله نداشت نگاهم رو از چشمها

بلکه  کردیصورتم کارهاش نه تنها معذبم م يتک تک اعضا يچونه ام و سرم رو آورد باال چشم چرخوند رو

  دادیعذابم م شتریب

 .. رهیسرش رو باال بگ دیکنار من باشه با ادخویکه م یکس -

 :وارگفتم زمزمه

 ... دستوره؟ هی نیا -

 جاخورده و البته ناراحت شده بود نگاهش رو ازم گرفت  یکه حساب یرو برداشت و با حالت دستش

 ... زهیزبونت ت...زبونت -

 داد  هیو به دسته اش تک ستادیاز مبلها پشت به من و کنار مبل ا یکیرفت و رفت سمت  عقب

 ياعالم نامزد يفقط برا...ساده یدور هم هی...یکه فکرش رو بکن یینه از اونا...گرفتم یامشب رو مهمون -

بعد از ...ننیمهمن که تورو بب...که برام مهمن ییکسا...من دعوت هستن يکاینزد یمهمون نیا يتو... مون

 ... هفته بعد هم عقد هو البت...شهیخونده م یاستخویکه م يا غهیدور از چشم همه همون ص یمهمون

 رمیو کامال اس بستیدست و پام رو م دیمن نبا يخدا...کلمه عقد چشمهام از تعجب گرد شد  دنیشن با

پام به طرفم  يبذار جلو یراه هیخودت  ایخدا...کارکنمیچ دیحاال با...موندیم يراه فرار هی دیبا...کردیم

به قدم هم  یفاصله مون حت ارب نیروبه روم ا ستادیا...اومد سمتم...شد یبیطور عج هیباز نگاهش ...برگشت

چشم دوخته بود تو چشمهام  کردیصورتم و عطر سردش مشامم رو پر م يتو خوردیداغش م ينفسها دیرسینم

 دیکوبیم نهیبه س يشتریقلبم با شدت ب شدیتر م کیهر لحظه که لبهاش به لبهام نزد...سرش رو آروم آورد جلو
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ضعف  هی...ضعف نشان دادم...چشمهام رو تار کرد يجلو اشکقدم به عقب برداشتم و  هینبود که  يفاصله ا

 دیکش ينفس صدادار...ستادیصاف ا...گذشت تا به خودش اومد یلحظات...زنانه سرش در همون حالت مونده بود

 بیج يکتش رو عقب داد و دستهاش رو فرو کرد تو...افتاده بود یانگار نه انگار اتفاق...دادیخونسردانه نشان م

 و نگاهش رو دوخت به سقف  رششلوا يها

 ... یکنیاما تو منو مسخ م...دونمیزود بود م...از تو گذشت شهینم -

 چشم به دستش اشاره کرد  با

خوشم ...اشکهاتو هم پاك کن...حتما مهمونا االن داخل سالن هستن...میبر افتیراه ب...که؟ یترسیاز دستم نم -

 ادینم

 دینبا...لحظه هیشده بودم  فیچقدر ضع...اشک بارم رو ازش گرفتم با نوك انگشت اشکهام رو پاك کردم نگاه

 یتاک...باشه اون قراربود همسر من باشه یهرچ...اومدمیراه م دیبا...کردیشک م يطور نیا...بودمیم ينطوریا

به سمتش  کردیو ناراحتش م یبانعص یبود که هر حرکت یزخم ریش هی اون مثل...ازش فرار کنم تونستمیم

 میگذرا بهم انداخت و راه افتاد یآروم دستم رو حلقه کردم دور بازوش نگاه...رفتم

 به روبه رو  رهیسرهامون باالو هردو خ...و درست کنار هم کسانیقدمها ...به شانه شانه

 ...پارکتها بود  يکفشهامون رو يبرخورد پاشنه ها يصدا...سکوت و سکوت و سکوت و تنها صدا و

 یمیما هر دو تعظ دنیبودند که با د ستادهیپوش ا یکه دوطرفش دو محافظ مشک میدیرس یبه در بزرگ باالخره

هل کوچک در از وسط به دو طرف باز  کیو بلند را گرفتندو با ییطال يها رهیاز دستگ یکیکردند و هرکدام 

 يکه در اون خونه ها انداخت یم ییلمهایف ادیما ظاهرشدکه من رو  يجلل روبه روبزرگ و م یشدو سالن

 بودند  دهیکش ریرو به تصو انیاشراف

در رفت و آمد بودند واز مهمانها که تعدادشان به ...بود دیرنگش سبز و سف بیکه ترک ییها فرمیونیبا  خدمتکارها

سالن دور هم نشسته بودند و مشغول صحبت  يرنگ گوشه  ییو طال لیشک يمبلها يو رو دیرسیشش نفر م

  کردندیم ییرایپذ

با لبخند از جا بلند  يگریپس از د یکیهرکدام ...ورود ما همه شان ساکت شدند و سرها به سمت ما برگشت با

 يتنها چهره  يمن و من نگاهم ثابت مونده بود رو يرو خوردیو نگاه ها آروم آروم سر م ستادیا یم شدویم

  کردیسر تا پام رو برانداز م زیآم نیتحس یو نگاه ضیعر يشاهرخ که با لبخند...جمع نیا يآشنا
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تا به خودم مسلط  کردمیرو م میو من همه سع...دادیفرط خجالت تمام تنم داغ شده بود و مثل کوره حرارت م از

 باشم 

که به من  یکرد و رو به آنها در حال یگرم یطالب خان با همه سالم و احوال پرس...میدیبه جمعشان رس باالخره

  یشروع کرد به معرف کردیاشاره م

 نامزد من...یاسی شونیا...کنم یبهتره که معرف...دیخوش اومد یلیخوب دوستان خ -

 کرد  یاشاره و معرف بیزد و به ترت یروبه من لبخند کمرنگ و

او حلقه کرده  يبود و دستش رو دور بازو ستادهیخ اتوپر که کنار شاهر بایتقر یبا قدمتوسط و اندام یبه زن اول

  نشستیچهره اش به دل م...نبود اما بایز...زدیبود و روبه من لبخند م

بزرگ هم نبود اما .. اش بودکه خوب یگوشت ینیکه تنها نقصش ب یو البته دوست داشتن یمعمول يا چهره

کم و  شیبود دورش و آرا ختهیختش رو ررنگ ل یشکالت يموها...نداشت یصورتش همخوان ياجزا هیبابق

و  يدلبر قهی دادویبود که اندامش رو موزون نشان م دهیپوش یرنگ یماکس یمشک راهنیپ...داشت یمیمال

طالب خان به طرفش  يبا صدا...نشستیلبخندش به دلم م...بود پوریداشت که از جنس گ يبلند يها نیآست

 برگشتم 

 همسر برادرم شاهرخ هستن ...ثمره شونیجان ا یاسی -

زدم و با هردو دست دادم و با  يلبخند زنان دستشان را به طرفم دراز کردند و من هم در جواب لبخند هردو

  يآهسته ا يصدا

 خوشبختم  دنتونیاز د -

 فشرد  یدستم رو به گرم ثمره

 ...زمیطور عز نیما هم هم -

 اکتفا کرد  يبه و شاهرخ تنها به لبخندعر لیزن اص هیکه  دیفهم شدیلهجه اش م از

به رنگ زرد  يمدل مصر یاشاره کرد زن بلند قد و الغر اندام بود لباس ماکس يخان به زن و مرد بعد طالب

سرش  يساده باال یلیبلوندش رو خ يراستش کار شده بود موها يپهلو يهم رو یبودکه گل مشک دهیپوش

 جمع کرده بود 
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 یب رسهیم يکه سنش به چهل و اند دیفهم شدیرنگ گرفته بود م یظیغل شیچهره و پوستش که با آرا از

به  يادیکه دقت کردم شباهت ز یاز غرور داشت کم یو نگاهش رنگ کردیمن روبرانداز م يتفاوت سرتاپا

 به خصوص حالت گونه و لبهاش ...شاهرخ داشت

 و همسرشون حسام خان تنها خواهرم مهرخ ...هم شونیجان ا یاسی -

حسام خان ثابت موند هم قدمهرخ بود و الغر اندام  ينگاهم رو...زن خواهرش بود  نیا...حدسم درست بود پس

سنش ...یو استخوان دهیکش یو پرپشت داشت که به عقب شانه خورده بود و صورت یجوگندم ییموها...دهیو کش

 ضر بود فرد جمع حا نیانگار مسن تر دیرسیهم م 50به  دیشا

 کردم  یباهام برخورد کردند دست دادم و اظهار خوشبخت يهردوشون که به سرد با

 زد  يبه دونفرآخر طالب خان لبخند دینوبت رس و

که مثل تو تازه وارد جمع  سنایدوستم مهردادخان ِمجد و نامزد مهربونش  نیو باالخره بهتر...خوب اریبس -

 ماشده یخانوادگ

 دیفهم شدیم کردیاش که آدم رو جذب م یآب يو برق چشمها سنایو خندان  نینمک يکردم از چهره  نگاهشان

 داره  يشاد و سرزنده ا هیکه روح

 کرد  دایدر چهره اش پ شدیرو نم ینقص چیداشت و ه یمیمال شیتپل بود و آرا یگرد و کم صورتش

 شیرو به نما دشیو سف فیرد يکه دندانهاکوتاه کرده بود و لبخندش  یاش رو سه سانت یپر کالغ يموها

  کردیتر م نیچهره اش رو دلنش گذاشتیم

 نداشت  یتوپر بود اما نقص یکم نکهیبا ا کلشیمتوسط بود و ه قدش

 کیو تنها  دیرسیزانوش م يداشت و اندازه اش تا رو يدکلته ا قهیبود که  دهیپوش یجذب یکاربن یآب راهنیپ

 دور کمرش کار شده بود  یمشک پورینوار گ

 یبا نگاه...بود دهیهم پوش یخوش دوخت يکه کت و شلوار سرمه ا دهیورز یبلند قد با اندام يکنارش مرد و

که انگار به  يطور...بسته بود خیانگار نگاهش ...دادیم یتفاوت یب يکه بو ینگاه...سردزل زده بود به من

 شده  رهیخ يارزش و عاد یب يموجود

خوش حالت و  ینیب یاستخوان یصورت کردیم رهیرو خ یکه نگاه هر زن يطور...دانه و جذاب بوداش مر چهره

پرو خوش حالت و  یمشک يابروها دادیم ،نافذنشانيکه نگاهش رو برخالف سرد یمشک دهیکش يچشمها

 داشت که به عقب مرتب شده بود  یمشک ییموها
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 دست داد  يتنها نگاهم کرد و به سرد...لبخندهم نزد یاما مهرداد حت...فشرد یدستم رو به گرم سنای

شاهرخ دستش رو  میآنها قرار گرفت يو من و طالب خان درست روبه رو میدور هم نشست یاز معارفه همگ بعد

 دور گردن ثمره حلقه کرد و روبه طالب خان 

 ....خوب فرخ خان -

 باشم  يحالت بدم و عاد رییتغ عیکردم سر یاسم چشمهام به وضوح گرد شد که سع نیا دنیشن با

صاحب  یعنی!...طالب خان همون فرخ بود؟ نیا یعنی...بودم دهیاسم و قبال از زبون شاهرخ شن نیا!!!....فرخ؟؟؟

 ...نفر بود و اون االن  هیدو اسم  نیا

 ...مرد  نیدو اسم چقدر مرموز بود ا ایکد داره  ای زیهمه چ...اس دهیچیپ زیچرا انقدر همه چ نجایمن ا يخدا

 ادامه داد  شاهرخ

 يسفارش داد یعال یدنینوش هی دمیشن!...؟یکن زمونیسورپرا یحساب يخوایامشب م دمیشن -

 زدند  يالبته جز مهرداد لبخند هیزد و به دنبالش بق يقهقه ا فرخ

امشب به افتخار  يبه هر حال برا...ذارمیزنده اش نم یدونیمنو لو داده که م یاما اگر بفهمم ک...يدیدرست شن -

 مطمئنم ...دیکه تابه جال امتحانش نکرد يزیچ میکنیرو سرو م یدنینوش نیبهتر یاسیجشن کنار  نیاول

 هوا زد  يدستش رو باال برد و دو وشگن رو و

بلند کنارمان حاضر شدند و شروع به  هیپا يها السیب و گ*ا*ر*ش يها شهیخدمتکارها باش دهینکش هیثان به

 از مهمانها کردند  ییرایپذ

 مهرداد...يناباور نیکه دست رد زد من بودم و البته در ع یها به مهمانها تعارف شدوتنها کس السیگ یوقت

 رو به همه  يبلند يرو باالبرد و با صدا السشیگ شاهرخ

که  طور فرخ نیو هم یاسی یبه سالمت...تازه وارد جمعمون یبه سالمت...یبه سالمت...خوب دوستان یلیخ -

 داد  یباالخره دم به تله عاشق

و  یعکس العمل چیبدون ه...کردمینگاهشون م يجز من که مثل مجسمه ا...دندیخند یآخرش همگ يجمله  با

گاه مبل  هیتک يکمرنگ تر از کمرنگ اکتفا کرد فرخ دستش رو پشت من و رو يباز مهرداد که تنها به لبخند

 قرار داد و روبه شاهرخ 

 !!!؟یچ یچ يتله  -

 بود  یکه انگار ذات یطنتیکرد و با ش يبا گوشه چشم به ثمره اشاره ا شاهرخ
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 ترهاشم دم به تله دادن  ينگران نباش از تو قو...داداش...نترس منم افتادم -

که انگار همه بهش عادت داشتند  يجد یبار به مهرداد اشاره کرد که البته از چشمش دور نماند و با لحن نیا

 روبه شاهرخ

  یخوارگ یو م یمست نینه در ع...تو دام میافتاد میباز ما با عقل سل -

درهم رفت و شاهرخ  قیعم یچون هردو چهره شان با اخم ومدیبه مزاج دوبرادر خوش ن ادیجمله اش انگار ز نیا

و هر لحظه رنگ پوستش به قرمز  دییسایهم م يو دندانهاش رو از حرص رو خوردیکه انگار خون خونش رو م

خونسرد رو به مهرداد که  یبزنه که فرخ دستش رو به نشانه سکوت باال برد و با لحن یخواست حرف کردیم رییتغ

  زدیآتش م يگاریپا انداخته بود و س يپا رو

 مرد؟ یشیوقت عوض نم چیتوه -

 رو باالبرده بود  السشیکه گ یدر حال هینگاهش رو ازمهرداد گرفت و روبه بق و

  زمیعز یاسی یبه سالمت -

 تکرار کردند کصدایهمه  و

  یبه سالمت -

  دندیهاشون رو آروم به هم زدند و الجرعه سرکش السیگ و

من شراب  یسالمت يکه برا یکسان...یبه چه کسان...زل زدم یبه چ...که کجا نشستم کردمیفکر م نیمن به ا و

فرخ که انقدر ...هستم یک...کجا اومدمخبر دارن که من از  نایاصال ا...کنندیم یخوشبخت يو برام آرزو خورندیم

تازه  يو برا خوردندیم یفقط م نایا...نبود؟ مهماصال براشون  یعنی...براشون قابل احترامه چطور با من آشنا شده

 عروس خانواده شون؟ شدمیمن م...؟یو بعد چ...کردند؟یم یسالمت يوارد جمعشون آرزو

 يو مهرداد که برا سنای يسالن رو در برگرفت و من نگاهم ثابت موند رو يفضا یتیال کیموز یاز لحظات بعد

و زل زدم بهش و  دمیدست فرخ بود که از جا پر يو بعد از آنها مهرخ و حسام ،با گرما رفتندیرقص وسط سالن م

 کرد شتریخواستم دستم رو کنار بکشم که فشار دستش رو ب

سرش رو آروم به  نکهیکردم اما هربار ناموفق تر تا ا یباز هم سع...منامعلو يبه نقطه ا...به روبه رو بود نگاهش

قدرت حرکتت  شدیکه باعث م ییاز همان نگاه ها...قینافذ و عم ینگاه...شد تو چشمهام رهیطرفم برگردوند و خ

رو داشت که با چشمهاش منو  نیقدرت ا نگارا...شنیم زمیپنوتیکه ه ییدرست مثل آدمها...يرو از دست بد

 ادو کنهج
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  یآروم يبا صدا باالخره

 !من انقدر ترسناکم؟ -

کلمات رو گم ...قدرت حرف زدن نداشتم...خودم بخوام نکهینه ا...اما من سکوت کرده بودم...منتظر جواب ماند و

 کرده بودم

 ؟ینیبیم والیه هیتو منو !...؟یگینم يزیچرا چ -

 بستیکه راه گلوم رو م نیسنگ یبار همراه بغض نیهم سکوت و ا باز

که بعد  یکس هیآدم با عقل و شعورو بالغم هیمن ...یسمیو ساد یآدم وحش هینه ...والمیمن نه ه...اشتباه نکن -

از  یکیحاال عاشق ...مردها یجنس الیرفع ام يان برا لهیوس هیزنها فقط  نکهیا يو ادعا یسال زندگ 31از 

 کنهیم يکار...کنهیام م وونهید...هتو خلس برهیشمهاش منو مکه چ یعاشق کس...شده فیموجودات ظر نیهم

 ریپا و براش اعتراف کنم که همه قلبم رو تسخ ریبذارم ز...نازمیبهش م شهیرو که هم يزیچ...غرورم رو

 ...که ییاز همان شبها یکیو گذران ...ام یو مست شیکامل کردن ع يبودمش برا دهیکه خر يدختر...کرده

 سکوت کرد و باز ادامه داد یلحظات

که  یکس...من فرخم...از من نترس...یاسی...ازش چشم بردارم تونمینم...ازش جدا بشم تونمیلحظه نم هیحاال  -

از  یکیاز  تونهیفقط از انواع مختلفشون لذت برد اما حاال نم دیو با خورنیزنها به درد ازدواج نم کردیادعا م

رو  شیحاضره همه زندگ...عاشق بشه يروز گرا دونستیاما م شناختیعشق رو نم...فرخ...زنها دل بکنه نیهم

و باهاش ...یعادت کن دتیجد یکن به زندگ یپس سع...من همه حرفم رو بهت زدم...یاسی...عشقش يپا زهیبر

 پس...یینجایا نکهیاز ا...ینش مونیپش یکه گرفت یمیکه از تصم کنمیم يکار...نترس...يایکنار ب

 ...لرزان از بغض ییو با صدا دمیحرفش پر نیب...خونم به جوش اومده بود گهید

 !...مگه نه؟ هیتوهمات مست -

 گونه ام  يرو دیآروم غلط یاشک ي قطره

 مگه نه؟ کنمیخوب سرگرمت م...ام برات یخوب ياسباب باز...خوبه

 بهاش ل يکف دستم رو گذاشتم رو عیدهان باز کنه که سر خواست

که حرفهات  یکن ينکن کار یسع...ات ادامه بده يفقط به باز...از عشق حرف نزن...نگو يزیچ گهید...سیه -

 یعنی...باور کنم تونمینم...یرامم کن یداستان ها رو برام سرهم نکن که بتون نیا...رو باورکنم چون محاله ممکنه

داشته ومعلوم نبوده سرنوشتم بعد از اون  ازم یوقصد سواستفاده جنس دهیکه منو خر یباور کنم که کس خوامینم
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چون ازش ...که عاشقم شده کنهیادعا م... کنمیکار م یچ نجایا دونمیو نم جمیگ...و امشب شهیم یشب چ

من ...کنمینم یام کنارت زندگ یقلب لیوقت با م چیمن ه...طالب خان...خوبم رو ازم گرفت ياون روزا...متنفرم

چون  یمدت باهاش سرگرم بش هیعروسک که قراره  هی...یسرگرم لهیوس هی...نیهمام  لهیوس هیتو  يبرا فقط

 ... رو تو گوشم نخون اتیچرند نیپس ا...شدیچال م یابونیاالن معلوم نبود جنازه اش تو کدوم ب يشدیاگر نم

صدادارش که به  يخوب از چهره اش و نفس ها شدیرو م نیشده بود و ا یحرفهام کالفه و عصب دنیشن از

 بست و دوباره باز کرد  یلحظات يچشمهاش رو برا...دیفهم خوردیدستم م

روبه  ستادیاز جا بلند شدو ا....به نشانه تاسف تکان داد يدهانش برداشت سر يدستم رو گرفت و آروم از رو مچ

 ...روم و دستش رو گرفت سمتم 

 بهم افتخار رقص بده  -

  ستادمیکنارش ا...دستش گذاشتم و از جا بلند شدم يرو تو تمدس

  یمن ارینره تو صاحب اخت ادتی...بهم دستور بده ازم خواهش نکن -

 منو ترساند یخشم نگاهم کرد که حساب با

 ؟يدیفهم...یاسی یشیم مونیچون اون وقت پش یام کن ینکن عصب یحالم خوبه سع یوقت -

دور تانگو رو بهم  هی دیبا کردیفکر م دیشا...هم يروبه رو میستادیا میسالن رفت و با هم وسط دیدستم رو کش و

  ستادمیا ددرستید یآموزش بده اما وقت

 گرفت يعاد یزود به خودش مسلط شد و حالت یلیحالت دادکه البته خ رییاز تعجب تغ یکم چشمهاش

به  شهیکه هم يپدر...پدرم بودم ونیرو مد نیو ا دمیرقصینه اما خوب م یعال...دمیرقصیخوب م...میشروع کرد و

 کردیم هیپول براشون ته يو درازا...بود هاشیکه سفارش مشتر ییلمهایف...اوردیم لمیخونه برامون ف یخرج يجا

لمها بود وهرروز به خاطرشان با پدرم جنگ یطور مادرم که مخالف صددر صداون ف نیو من دور از چشم او و هم

وقت فکر  چیکه ه ییرقص ها...میکردیم نیو ساعت ها تمر میکردیو دعوا داشت همراه رها آنها رو تماشا م

  ادیبه کارم ب ییجا نیچن يروز کردمینم

 ...گوشم زمزمه کرد ریو ز اوردیکه باالخره فرخ طاقت ن دمیرقصیخوب م انقدر

 انقدر خوب برقصه دهیکم بع هی یونریدختر ا هیاز  -

  يشد یرونیکامل ا ياز دخترها یکینره تو صاحب  ادتی نویا -
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 یجواب چیچشمهام و ه يشده بود تو رهیابروش رو باال انداخته بود خ هیکه  یرو عقب برد و در حال سرش

  دیکوبیم نهیکه زده بودم تو س یحرف ینداشت که بهم بده و من قلبم از خوشحال

هست که از رقص دست  یمدت میکه تازه متوجه شده بود هیبق قیدست و تشو يکه تمام شد صدا کیموز

 دیچیدر سالن پ ستادندیما ا يو به تماشا دندیکش

  گذاشتیم شیرو به نما فشیرد يکه دندانها يرو به من با لبخند ظشیبا همان لهجه غل ثمره

 امرحب...یرقصیم بایز یلیتو خ...زمیعز يبود یعال -

 نیا يکه تو يلبهام لبخند ينشست رو يفرخ ته دلم قنج رفت و لبخند ياون هم جلو فشیاز تعر ناخوداگاه

 مدت به کل فراموشش کرده بودم

 يلطف دار...زمیعز یمرس -

 یکی یکیبا قهوه مهمانها  ییرایو بعد ازپذ میشده بود دور هم سرو کرد هیمفصل ته یلیرو هم که خ شام

 شد یکوتاه خال یقیکردند و سالن بعد از دقا یخداحافظ

از  یکی يمن رو کردویرو پر م السشیبود و گ ستادهیآن طرف ترکنار بار ا یتنها من ماندم و فرخ که کم و

 رفتمیسر دسته مبل کلنجار م يبا منگوله  دادیلرزان که اوج استرسم رو نشان م ییمبلها نشسته بودم و با دستها

 داشتم  رنظریز یمچش ریاما فرخ رو ز

مطلق فضا رو در بر گرفته بود لوستر بزرگ وسط سالن خاموش شد و چند چراغ و آباژور که گوشه گوشه  سکوت

 يهنوز دست نخورده رو السشیبود گ ستادهیپشت به من ا کردفرخیم کیو رمانت تیسالن قرار داشت فضا رو ال

 فرستادیبه هوا م یرو با ژست خاص گارشیبار بود و دود س زیم

  خونهیرو م غهیص...امشب نیهم...ادینفر م هی -

 يکه ال يگاریبود و چشم دوخته بود به س نییخش دارش گفت و به طرفم برگشت سرش پا يرو با صدا نیا

 دو انگشتش قرار داشت

  رفتمیکلنجار م ییطال يمن هنوز با منگوله  و

 من خواسته تو رو اجرا کردم -

  خوردیهوا تاب م يمنگوله رو...راست...چپ...راست...چپ

که اگه ...که تو حال خودم نبودم يشانس آورد...يشانس آورد...يدار يزیزبون تند و ت...امشبت يحرفها -

 ...بودم
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رص وانگار قصد داشتم با ح دمیکشیرو با تمام وجود م ییمنگوله طال...دیلرزیدستهام م...نییپا...باال...نییپا...باال

که  يریدرست مثل ش...داشت یو روشن فضا چشمهاش برق خاص کیتو تار...زده بود بهم ارمزلیاز جا درش ب

هوا کم ...کردیام م وونهیداشت د یخفگ احساس...بودم یعصب...ترسوندینظر داشته باشهمنو م ریطعمه اش رو ز

 بود برام 

 ینگن دوست دخترم هیبق خوامیم...ینباش هیمثل بق خوامیم...نه فقط تو...خوامیچون من م...میشیمحرم م -

 ...اسم...خوامینم...ای

از وحشت گرد شده  ییبلندش بود که با چشمها ادیبا فر یبعد از لحظات دیکش يسکوت کرد و پوف بلند و

 گاه مبل هیبه تک دمیچسب

 !!!؟؟یکنده نشد اون لعنت -

اش  نهیکه قفسه س ينفس هاش بلند و پر سرو صدا بودطور...ستادیرو به روم ا...بلند به طرفم اومد ییقدم ها با

ام حبس شده بود با وحشت به دسته مبل  نهیدرست برعکس من که نفس در س رفتیم نییبه وضوح باال و پا

 صورتم  يحرکت منگوله سر دسته مبل رو کند وگرفت جلو هیتو  زدمیچنگ م

 کردیرو تار م دشید يزل زد تو چشمهام که حلقه اشک جلو دیباریازش م تیکه خشم و عصبان یبا نگاه و

 یاسی...شهینگو باورم نم...نگو نه...يقلبم رو مال خودت کرد يهمه  گمیم یوقت...عاشقت شدم گمیم یوقت -

 يکه بدجور ادینذار به جوش ب...يدیفهم ادینذار خونم به جوش ب...منو بدون یخوش اخالق يقدر لحظه ها

به  لشیدل...فکر کن مخم تکون خورده...نداره یلیدل چیفکرکن ه...نخواه لیازم دل...اشقتمع...یشیم مونیپش

 ات استفاده کن و لذت ببر یپس ساکت بمون و از لحظه لحظه زندگ...يدیخودم مربوطه فهم

رو برداشت گرفت کنار صورتش و  السشیبلند رفت سمت بارگ ییپرتاب کردو با قدم ها يرو به گوشه ا منگوله

  اوردیهارو به لرزه در م واریکه د يبلند يبا صدا

پس حرفهام از !!...؟يدیعقلم هم سر جاشه فهم...دهیسر شب هم از سرم پر یمست...هنوز پره...نخوردم نیبب -

 فهم شد ریش...سر شعورمه

 ...دیلرزیکه از بغض م ییصدا با

 ...بله قربان -

که نصف  يطور دیکنار دستش کوب زیم يرو رو السیرو دوبرابر کردم گ تشیفم عصبانحر نیبا ا انگار

  ختیدستش ر يرو اتشیمحتو
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 ...کلمه مسخره رو نشنوم نیا گهید...نشنوم گهید...قربان قربان قربان -

 يطور نیچرا ا...مرد چش شده بود نیا ایدخدایکوبیم واریوحشت راه انداخته بود خودشو به در و د یسمفون قلبم

 بهم وارد کنه  دیشوك جد هیچرا انقدر دوست داشت که هر لحظه ...گفتیم یچ...کردیم

؟مگه  یچ يبرا یاز ک يکه عاشق من شده آخه چطور کردیادعا م دیچرا با!!؟یچ یعنی!!!!!!....عاشق؟؟؟

 یفارس لمیگه فم...مزخرفه مسخره اس...نه !!!نگاه؟؟ کیعشق در ....مگه چقدر با من برخورد داشت...شدیم

 !!!مگه قصه بود؟؟؟....بود ایمگه خواب بود رو...بود

من ...شدن تا آخر عمر و تمام ریاس...شدن ریاس یعنی نیا...افتادیم یاتفاق نیچن دینه نبا!!!....بود؟؟؟

 یلذت نم یزندگ نیمن از ا...به زور تصاحبم کنه  خواستمیفرخ عاشقم باشه نم خواستمینم...خواستمینم

 چیکه ازش متنفر بودم ه یکس با ياز همبستر...بهش نداشتم يعالقه ا چیکه ه یمن از موندن کنار کس...بردم

که هنوز ازش وحشت  یکس...خواستمیبه مرگ کرد نم دیرو که منو تهد یمن عشق کس... بردمینم یلذت

  دوستم آورده نیسر بهتر ییکه معلوم نبود چه بال یکس....وحشت و تنفر...داشتم

بود و  ستادهیکه حاال پشت به من ا ینیو من هنوز زل زده بودم به مرد خشمگ کردیم سیگونه هام رو خ اشک

 بود  نییبار قرار داده بود و سرش پا زیم يرو یگاه هیدو دستش رو مثل تک

 دمیکه سکوت رو در هم شکست از جا پر يبلند يچقدر گذشت که با صدا دونمینم

 !؟ییکجا...فرهاد...فرهاد -

 يداخل شد چهره اش تو اهپوشیس ياز همان محافظ ها یکینگذشت که در بزرگ سالن باز شد و  یلحظات

صدا رو  نیانگار سالها بود که ا...صداش...نبود اما صیکه باهام داشت قابل تشخ ياون نور کم و فاصله ا

صدا  نیدور ا يبه سالها بردیم نوکه م...بودم دهیصدارو شن نیکجا ا...اما کجا...آشنا یلیآشنا بود خ...شناختمیم

 زیاعتراض آم يادهایفر يصدا...کمیبه اتاق کوچ...اطمونیبه خونه و ح بردیبود که منو م یمتعلق به چه کس

 ...مادرم

 !د؟یدار يامر...بله قربان -

 ...کجا مونده کهیمرت نیشد ا یفرهاد پس چ -

 داخل ادیبودم تا بمنتظر دستور ...وقته یلیخ...اومده قربان -

 ؟يدیفهم 42-7کد ...فرهاد حواست باشه -

  شهیبله قربان اطاعت م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ١٢٧ 

 ...ارشیبرو ب -

 يانگار برا...شدم خکوبیبود و من مات و مبهوت سرجام م صیچهره اش قابل تشخ...که کرد یکوتاه میتعظ با

خواب از سر  هی...خواب بود هی نیآره ا...دمیدیداشتم خواب م...نداشت تیواقع...نه...ستادیکوتاه قلبم ا يلحظه ا

 يکه تو يمردانه ا يصدا...همون صدا بود نی؟ایپس صدا چ...اما نه...ییاز سرتنها يتوهم لحظه ا هی...ترس

  کردمیباز مونده بود و رفتنش رو تماشا م مهیبند بند وجودم حک شده بود دهانم ن

 ...از کجا اومد...لحظه من رو از جا کند کیه در ک یو اون قدرت رویاون ن دونمینم...شد یچ دونمینم

 يبود و من تمام اجزا ستادهیحاال درست روبه روم ا...و برگشت سمتم ستادیقدمهام ا يسمتش که با صدا دمیدو

 لرزان ییدستم رو بردم سمت صورتش و با صدا...درست بود...کردمیدقتم نگاه م يصورتش رو باهمه 

 !؟یبابا خودت...بابا -

اش زل زده بود  یشیم يهوا خشک شدبا چشمها يقدم به عقب برداشت که دستم رو کی يناباور نیع در

 ...روح ینگاه سرد و ب هی...نگاه سرد هی...توچشمهام

نجاتم  کنمیخواهش م...دنیمنو دزد نایا...بابا کمکم کن...بابا نکنه توروهم مثل من....تو...یاسی...منم...بابا -

چقدر کتکم  نیبب...نیبب...بهم تجاوز کنن خواستنیکتکم زدن بابا م....نجایآوردن ا دنیت رو دزدا یاسیبابا ...بده

خدا چقدر  يدیبمونم چقدر خوب شد که منو د نجایا خوامیمنو ببر خونه بابا من نم...دستم هنوز کبوده نیبب...زدن

 ..دوسم داشت

  کردمیام بلند شد هنوز التماس م هیهق هق گر يرفتم سمتش و خودم رو انداختم تو آغوشش و صدا.

 دمیتهد...کرده دیمنو تهد نیبابا ا...دیبرده خر هیمنو مثل ...دیبود که منو دزد یهمون کس نیا...مرد نیبابا ا -

من رها رو گم ...برگردم خونه خوامیمن م...بکن يکار هیتورو خدا  کشهیکرده که اگرباهاش ازدواج نکنم منو م

منو از  دمیتورو به روح مامان قسمت م...خدا وسرش اومده تور ییکجاس و چه بال دونمینگرانشم نم...کردم

 ....ببر خونه...نجات بده نجایا

شونه ام  يبود دستهاش رو رو ستادهیا یاز احساس مثل تکه سنگ یکه خال یدر آغوش کس کردمیناله م و

 يزیربات برنامه ر هیح بوددرست مثل رو یهنوز هم نگاهش سرد و ب دیکش رونیگذاشت و من رو از آغوشش ب

 کردیشده رفتار م

 ...سمیخ يزد تو چشمها زل

 دیبهتره آروم باش...اشتباه شده کنمیاما فکر م...خانم دیببخش -
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 دیدیبار بود که من رو م نیاول نیبود و ا بهیسالها باهام غر دانگاریدور سرم چرخ ایحرفش انگار دن نیا با

 ...پرالتماس یبا لحن...مگه من پاره تنش نبودم...مگه پدرم نبود؟...چرا؟ اما

تو چت ...؟یشناسیمنو نم یبگ يخوایم یعنی...یکنیم یباهام شوخ يدار...حالت خوبه؟؟...؟یگیم يدار یبابا چ -

 ...به دخترت تجاوز کنن خواستنیم نایا...شده بابا

 ...خانم خوامیعذر م -

 ...زدم ادیکرد و به سمت در رفت و من با تمام وجود فر یکوتاه میلتماس من تعظدر مقابل نگاه پر ا و

ازم دفاع ...برگرد و بگو که من دخترتم...برات مونده برگرد رتیجو غ هیاگر هنوز ...خوامیتو نم یعذر خواه -

 برگرد رحمیب...مینه تعظ ینه عذرخواه خوامیدمیام خوامیمن پشت و پناه م...کن

که سالها ترکم  يکه نسبت به پدر یو آن اندك عشق...تصوراتم...تمام باورهام يدر رو به رو يناباور نیع ودر

 ... دیام نیآخر یحت...کس نبود چیه گریو د...کرده بودوگمش کرده بودم داشتم بست

از سر  هیگر..ام هیگر يدستهام پنهان کردم و باز صدا نینشستم و صورتم رو ب نیزم يهام سست شد و رو زانو

 ...یکس یب...یپناه یب

مردانه اش رو و  رتیکه حاال تمام غ يپدر...فراموشم کرده بود...پدرم هم تردم کرده بود یبودم که حت یکس من

سرد و  یشده بود به تکه سنگ لیطور روحش رو و تبد نیناموسش رو به پول و مقام فروخته بود و هم یحت

 روحیب

 دیکنیمرا خاك نم چرا

 ست سرد ا تنم

 سرد

 زده است خی احساساتم

 زندینم قلبم

 فاسد شده است مغزم

 کشمینفس م فقط

 کنمیهوا را حرام م ژنیاکس و

 است شتریکرم ها ارزشش ب انیخاك به سر بردن م در

 که اسم خودشان را  یکنار موجودات از
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  "انسان"اند  گذاشته

 ام خسته

اشک بار چشم دوختم تو چشمهاش که  ییشونه هام سرم رو بلند کردم و با چشمها يدست فرخ رو يگرما با

 یگونه ام و اشکم رو پاك کرددر حال يرو دیانگشت شستش رو آروم کش...زدیدرش موج م یاز نگران یانگار رنگ

  دمیپریبار مثل حالت سکسکه از جا م کیهر چند لحظه  هیکه از شدت هق هق گر

 ...من يبرا...من يگاهه و برا هیهمه تک يکه برا ياز پدر نمیا...درماز پ نمیا...نمیا -

 ينقطه ضعف من بود که پدرم جلو نیا...نداشتم یاجیو ترحم اون احت يمن به دلسوز...نییرو انداختم پا سرم

 ...ازش متنفر بودم...بودم يکه من از دستش فرار یچشم کس يجلو...چشم اون منو تنها گذاشت

 ...یاسی يایدن يهمه ...یاسی زیهمه چ...تموم شد زیهمه چ -

 درست تو چشمهاش...نگاهش کردم باز

 التیخ...يتو صاحبش شد...کس و کاره طالب خان یآدم ب هی یاسی...رو ندارم یکس گهیمن د...راحت التیخ -

 هیمگه ...يزل زد یبه چ..هیچ...یهمسر قانون هی...همسرت باشم تونمیم یو حت...من کامال تحت امر توام...راحت

 هیفقط ...فقط...که اونم جور شد و تمام میخواستیپدر م تیرضا...کس و کار انقدر نگاه کردن داره یدختر تنها و ب

 ...حرف من...داره یتیچه اهم..یچیه...که نهیاونم ا...اونم...مونده يزیچ

 دستهاش گرفت نیرو ب صورتم

 ؟یبگ يخوایم یچ...؟یحرف تو چ -

 چیاز آنها که به ه یکیو  ستادندیما سرجاشون ا دنیباز شدو دومرد داخل شدندو با د ییموقع در با صدا همان

 ...دمیزد که خوب مفهومش رو فهم ینداشت لبخند کج یاون خونه شباهت يکدام از مردها

  ستمیصاف کرد و از جا بلند شد دست من رو هم گرفت و کمکم کرد تا باا یگلوش رو کم فرخ

  يکامال جد یمرد با لحن هروب

 ...منتظر بمونم ادیکه خوشم نم یدونیم...؟يکرد رید -

 ستادیجمع و جور کرد و صاف ا یخودش رو کم مرد

 ....خوامیعذر م...بله قربان -

مرد هم به ...میاز دونفره هاش نشست یکی يو کنار هم رو میدست من رو گرفت و با هم سمت مبل ها رفت فرخ

 يزیچ چیه گهید...دمیترسیو نه م دیتپیقلبم م گهیحاال نه د...ما نشست يمبل کنار يشد و رو یدنبال ما راه
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سپردن  يلب خطبه رو تکرار کنم و برا ریزاالن کنار فرخ باشم و زل بزنم تو چشمهاش و  نکهیا...برام مهم نبود

پر از ...پر از يایدن نیشم و دور از اخاك با رخروارهایز نکهیا ایو ...رمیوجودم به دست او ازش قَبِلت بگ يهمه 

 يمرد اریکه در اخت یبه عروسک...متحرك يبه مرده ا شدمیم لیتبد یاسی...حاال من...پر از اشتباه...یرحمیب

 ...پرستهیعاشقانه دوستم داره و من رو م کردیبود که به قول خودش ادعا م طلبثروتمند و جاه 

 تمام زیخوانده شد و همه چ تیمحرم غهیص و

وگرما و نور  دیتابیبه داخل م گذاشتیم شیرو به نما يریکه منظره چشمگ لیو طو ضیعر ياز پنجره  آفتاب

  دیپاشیمطبوعش رو تا وسط اتاق م

بندربدوشامبر ساتن  دادیرو در هوا تاب م دیسف ریحر يوزش باد که پرده  يجز صدا...شدینم دهیشن ییصدا چیه

شدم  دهیآهسته کش ییبا قدم ها...پشت پنجره گرفتم يچشم از منظره ...کردم رو دور کمرم گره دمیسف یصورت

نقش بسته  ریزدم به تصو لدقتم ز يروبه روش و با همه  ستادمیا...شیآرا زیبزرگ م ي نهیسمت آ

 ...اما درونش...نکرده بود اما يرییتغ چیکه ظاهرش ه یرزنیتصو...ازخودم

و لختش که  یمشک يلبهاش سرخ و جذب کننده و موها...گونه هاش برجسته بود...بود بندهیچشمهاش فر هنوز

 ...بود ختهیواردورش ر شمیابر

 ...با انزجار...با تنفر...گذرانده شده با عذاب یو خاطرات شب...دیلباس خواب سف نیا...اما...اما روحش...اما

 دكیلقب دختر را با خودم  گریبودم که د یکس من...من ينه برا...صبح مطبوع شروع شده بود اما کی حاال

پر ...لقب زن که تنها با گذران چند ساعت پر از نخواستن...زن بودم يحاال صاحب لقب ناخواسته ...دمیکشینم

 ...شده بود بمینص... ازانزجارواجبار

دوش پر فشار آب  کی...داشتم ازیدوش آب گرم ن کیبه ...کردیم ینیبدنم سنگ يرو يزیانگار چ...بودم نیسنگ

جسمم بشوره و پاك  ياش رو حداقل از رو یعذاب آور و طوالن يساعت ها يهمه ...رو شبید يگرم تا همه 

 سبک ترم کنه  یکم دیشا...دیکنه و شا

 ...صورتم کردم لیدو دستم رو حا کف

وقت از روحت پاك  چیکه حتما ه...از جسمت...رو زیهمه چ...رو شبید يهمه ...یاسیبشور ...بشورش -

 ...شهینم

بازش کردم و خودم رو پرت کردم ...اتاق بزرگ دونفره قرار داشت يکه گوشه  یرنگ دیسمت در سف دمیدو

لباسهام رو ...پر بشه نیآب رو باز کردم تا وان مرمر ریش...بود تا حمام هیبه اتاق خواب شب شتریکه ب یداخل حمام
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عطر و  یپر از گل و ماه يو تنگها نروش يچشم دوختم به شمعها...گوشه هیدرآوردم و با تنفر پرت کردم 

 ...دیشا...قدرتش رو داشتن تا روحم رو بشورن نهایا یعنیمن  يخدا...رنگ و وارنگ  يادکلن و شامپوها

رو  فیل...کردیحالم رو بدم...زدیم یلبهام هنوز به تلخ...دادیم يدهانم هنوز مزه بد...رو برداشتم فیبردم و ل دست

خون  دنیو با د دمیکه با سوزشش دست کش يطور...لبهام يرو دمیغرق به شامپو کردم و با تمام قدرتم کش

 ....با خون؟...پاك شده بود؟...ختیفرور نهیقلبم در س فیل يرو

اما نه دردناك تر از ....داشت یلبهام سوزش دردناک...به صورتم دمیبار پشت هم مشتم رو پر آب کردم و پاش چند

 ......روحم يسوزش زخم ها

 ییدندان نعنا ریمسواك رو برداشتم و خم...مسواك...شراب یتلخ يمزه ...دادیعذابم م یتلخ يهنوز مزه ... نه

ام و با  چارهیب يلثه ها و دندان ها يرو دمیبار هم با تمام قدرت کش نیو ا دمیروش مال شدیکه م ییرو تا جا

کار  یمن دارم با خودم چ يخدا...رونیب ختمیدهانم رو ر اتیحتوشور خون با حرص تمام م يمزه  دنیچش

 نیهم هم نیو بعد از ا اومدندیدنبالم م هیمثل سا شهیکه هم یخاطرات...پاك کنم خوامیرو م یمن چ...کنمیم

مغزم از کار افتاده ...دمیفهمینم...مثل هم و پر از نخواستن يشبها نیتمام ا...و تکرار و تکرار شدیتکرار م زهایچ

وان و خودم رو غرق در  يتو دمیدراز کش......ناخواسته را پاك کرد يبوسه ها يجا زهایچ نیبا ا شدیمگر م...بود

 یزنانگ...اما باز روحم...کردیم نمیبدن کرخت و سنگ يرو حواله  یبیکه آرامش عج یآب گرم...آب گرمش کردم

 ریناپذ انیپا ییک هاو اش...دیکشیناخواسته ام را به رخم م

وجودم رو به تو  يکه همه  یهمان شب...يکردیرا تمام م زیکاش همان شب همه چ...همان شب اول کاش

رو از دست داده ام و  زمیکه مطمئن شده بودم همه چ یهمان شب...مهم نبود میبرا يزیچ گریبودم و د دهیبخش

 ...از ترحم متنفرم که یدونستیمگه نم...یمثال درحقم لطف کرده باش یچرا خواست...چرا...هم روش نیا

 ...ریشبت به خ...برو بخواب -

خودت بهم فرصت داده  الیتو خ یو مثال خواست گهید یسمت اتاق یمثال پراز مهر و محبت و رفت يزد لبخند

 یرصت چه معننداشت ف زیچ چیه گریکه د یکس يبرا...خواستینم یفرصت گهیکه د یبه کس...یباش

که باالخره  یبو فکر کردن به ش یو نگران شیهفته پر از تشو کی!...هفته؟ کی...هفته کیآن هم ...داشت

 شتریب شیو ساعت ها قیها دقا هیو تنها ترس من به اندازه تمام ثان...تمام  زیو ختم قائله و همه چ دیرسیم

که دارم توش جلو  یبه زمان...تیبه واقع...شدمیتر م کیاطرافم نزد يعاد يایترس چون هر روز به دن شدیم
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 یاسی گریهمان شب که د...کاش همان شب...کنمیم یزندگ یکجام و دارم کنار چه کس نکهیا رمیم

 ...کاش...نبودم

کنار حمام و زل زده بودم به  یراحت یصندل يشده نشسته بودم رو چیدونم چقدر گذشته بود ومن حوله پ ینم

و بعد  دمیدو ضربه به در بود که از جا پر يبا صدا...کردیم ریفکرم کجا س دانمیو نم...امعلومن يروبه رو و نقطه ا

 ...ناشناس یزن ياز چند لحظه صدا

 ...خانم صبحانتون اماده اس-

 ...باز هم در زد...شهینما...هیباز...مسخره اس!!!...خانم؟؟؟

 ...دیالزم دار یاگر کمک...دییخانم شما اونجا -

 فرمیونیو  کیخدمت ش شیهفته روبه پ کی نیمثل تمام ا يسرد و جد یرو با شتاب باز کردم و با لحن در

  دهیپوش

 ...ستیکمک هم الزم ن...خورمیخودم گرسنه ام باشه م -

موهام رو خشک کردم با ...رفت رونیسکته کوتاه از اتاق ب هیکه احتماال بعد از ...دمیدر رو محکم به هم کوب و

 سرم جمع کردم  يکش باال

تخت دو  يورود به اتاق نگاهم ثابت موند رو يو از ابتدا...اومدم رونیو از حمام ب دمیپوش یو مناسب یراحت لباس

رنگ شب قبل که  دیسف ياز ملحفه  يخبر چیمرتب شده بود و ه يدیساتن سف ینفره که حاال با رو تخت

 ...نبود...عذاب آور خون بود يآغشته به لکه ها

دونفره صبحانه از داخل  زیپرده ها رو مرتب به دوطرف پنجره کنار زده بودندو م...رو از تخت گرفتم نگاهم

شده  دهیچ قهیبا سل...ستادمیا زیبه سمت تراس رفتم و داخلش شدم و کنار م...زدیتراس بزرگ بهم چشمک م

چه خبر ...و کالباس و چند نوع نان تازه اتو مرباج اتیانواع لبن يچا يقور...گرم ریآب پرتقال ش...تخم مرغ...بود

 هیمگه ...دمیفهمیرو نم يا قهیدق 5 يصبحانه  کی يبرا یهمه خوراک نیا یهفته معن کی نیا يبود هنوز تو

 ...داشته باشه تونستیم شیآدم اون هم اول صبح چقدر گنجا

 ...ریبه خ باتیصبح ز...من يسالم بانو -

زده زل زدم  رونیاز حدقه ب ییو با چشمها...و چند قدم به عقب برداشتم دمیفرخ مثل فنر از جا پر يصدا با

و راکت  دیسف یشرت و شلوار ورزش یت کیکه حاال فرو رفته بود در  یمن از مرد جذاب...وحشت داشتم..بهش

اون ...وحشت داشتم انداختیم هیچشمهاش سا يرو دشیو نقاب کاله سف دادیدستش تاب م يرو تو سشیتن
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که برام  يزیتنها چ...از من گرفت یرو در حال مست تمیکه تمام هو يمرد...انداختیم ادمیرو  شبیمرد د...مرد

لبهام و اخمهاش هر لحظه  يرو خوردیم زیو نگاهش از چشمهام آروم ل...کردیبا تعجب نگاهم م...مونده بود یباق

 ...رفتیقبل در هم م شترازیب

دستش رو آورد باال سمت صورتم که خودم رو ...رفتمیدم به عقب مق کی...داشتیهر قدم که به سمتم برم با

 که با تشر ...دمیعقب کش

 ...نمیصبر کن بب -

 چونه ام رو گرفت تو دستش ...سرجام ستادمیا عیمط يدختر بچه ا مثل

 ......چرا انقدر ورم داره...یاسیشده  یلبهات چ...با خودت يکار کرد یچ -

 ...دیکوبیم نهیبه س قلبم

 ...لب زمزمه کردم ریز

 ...ستین يزیچ...يزیچ -

 یناراحت با

کتک  يمثل آدم ها يشد...ست؟ین يزیلبت پاره شده چ...زخمت خشک شده يخون رو...ستین يزیچ -

 ...خورده

فوت  رونینفسش رو پرصدا به ب...ستادیو پشت به من ا دیلبهام گذاشتم که دستش رو کش يدستم رو رو کف

 ...کرد

 ...خوردم...حمام يصبح تو...صبح -

 ...انتظار داشتم باورکنه...گفتمیم یچ...تمام قورت دادم مهیشتاب به طرفم برگشت که حرفم رو ن با

 !...باور کنم؟ يانتظار دار -

جلو رفتم وروبه ...روبه روش اشاره کرد یخال یبه صندل...صبحانه زیانداخت و نشست پشت م يرو گوشه ا راکت

 خواستیدلم م...کردیم تمیاذ شتریسکوت او ب نیو هم...به خوردن میروش نشستم و هردو در سکوت شروع کرد

 يزیچ هیذهنم از نو بسازه کاش  يرو تو يبهتر ریتا تصو...رو فراموش کنم شبیحرف بزنه تا مرد د...حرف بزنه

 یخسته کننده کارد و چنگال و نبود حت يو صدا...سکوت و سکوت...اما سکوت...کنه فیتعر يزیچ هیبگه کاش 

 نگاه مین کی

 نگاهم کنه به سمت درب تراس رفت نکهیبلند شد و بدون ا زیاش که تمام شد از سر م صبحانه
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  رمیدوش بگ رمیم -

 دید یطرف من بود اما وقت ازیانگار منتظر عکس العمل ستادیا یلحظات...بهش انداختم و سکوت کردم ینگاه مین

 ریبه مناظر چشمگ رهیکه من خ دیچقدر طول کش دمینفهم...راهش رو گرفت و رفت سمت حمام ستین يخبر

 فرخ به خودم اومدم  ينشسته بودم و غرق در افکارم بودم که با صدا یصندل يروبه روم رو

 ...تو بودم يروبه رو يکاش من اون دار و درختا -

بود نگاهش رو از روبه رو گرفت و با  ستادهیو مرتب کنارم ا دهیم و نگاهش کردم لباس پوشرو بلند کرد سرم

 لبخند 

 محوطه قدم بزن يکم تو هیبلندشو ...نینش نجایتو هم انقدر ا...به کارهام برسم رمیم -

که دور  باغ بزرگ هیقصر شاهانه وسط  هی...بزرگ بود يپارك مرکز هیخودش به اندازه  گفتیکه م يا محوطه

 بایتقر...بودم دهیتراس بزرگ فهم نیتو هم ستادنیاز ا نهارویا يداشت البته من همه  انیتا دورش رودخونه جر

 خبر ازاطرافم یب...شب تا صبح...اتاق بودم صبح تا شب نیا يو من هنوز تو گذشتیهفته و چندروزم کی

و رفت از جا بلند شدم و داخل اتاق  دیاعتنا راهش رو کش یاوهم ب...رو ازش گرفتم و باز سکوت کردم نگاهم

فرخ ولم ...شد؟یم بمینص یچ...کنم؟ یزندان نجایخودمو ا خواستمیم یتا ک...انداختم واریبه در و د ینگاه...رفتم

و  مدیپوسیم تینها نکهیا ای...ران؟یا گشتمیبرم...کردم؟یدامیرها رو پ...شد؟یم یعصبان اومدیحرصش در م...کرد؟یم

 يزیو چ موندمیحرکت م یگذر زمان ثابت و ب يمن تو نکهیجز ا یاتفاق چیه...افتادینم یاتفاق چینه ه...تمام؟

 و فراموش شدن يریو گوشه گ یجز افسردگ شدینم بمینص

 يو بر یبش یسوار زندگ دیحاال هر طور که باشه با يبر شیبا زمان پ دیبا...یکن یزندگ دیبا...یتو انسان یاسی

 هیجا نشستن و زل زدن به  کی...به هدفت دنیرس يبرد برا يکن برا یزندگ...بره شیجلو هر طور که بخواد پ

 نیا يآدمها نیب نهییهدف تو اون پا کنهیمازت دوا ن يدرد چیه یآسمون آب هی ای يوارید اچهاریعالمه درخت 

  نهیا یفعال زندگ یبرو و کنار فرخ باش تا به هدفت برس...يبر شیکن تا به سمتش پ یخونه برو باهاشون زندگ

چشمهام گود رفته بود و ...سوختیچقدر دلم به حال خودم م...به خودم انداختم ینگاه دمیپوش یمناسب لباس

با  يکه روز یمن...کردمیم یخداحافظ ایخود به خود داشتم با دن دادانگاریحال نشان م یو ب دهیچهره ام رنگ پر

 حاال خودم رو سپرده بودم دستش کردمیست وپنجه نرم ممرگ د
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کم کرم پودر  هی...به داخلش انداختم ینگاه...یشیپره از انواع لوازم آرا دونستمیاول م يبردم سمت کشو دست

موهام رو شانه زدم ...اوردیم رونمیب یدگیرنگ پر نیباز هم از ا...شدیبد نم...یرژ لب کالباس یو کم ملیکم ر هی

 بستم  یسرم دم اسب يو باال

کرده بود  دایپ انیدوباره تو رگ و پوست و استخوانهام جر یانگار زندگ...به سرتاپام انداختم ینگاه...رفتم عقب

 دادمیخودم رو نجات م دیخودم با...لبهام ينشست رو یلبخند کمرنگ...بود یحس خوب

پوش که  یمشک يگاردهایشدم و چشمم افتاد به باد لیطو يارد راهروسمت در اتاق و بازش کردم و و رفتم

 رمیقرار بود من هرجا م یعنیمن  يخدا...بودند ستادهیاز راهرو ا يو هر کدام گوشه ا دیرسینفر م 5تعدادشون به 

 ادیلحظه  کیدر...خواستیمحافظ م نقدرکاره بود که ا یمگه فرخ چ...بغل گوشم باشن؟؟؟ نایو هر جا هستم ا

 داشتند اجیبودند که به مراقبت احت ایدن نیا يتو یمهم يچقدر آدمها...اووف...شاهزاده عرب...افتادم ایحرف ناد

از  ییجا هیبه  دیراه داشت رفتم باالخره با نییکه به طبقه پا نیمرمر يو به سمت پله ها نییرو انداختم پا سرم

 ...گهید رفتمیقصر بزرگ م نیا

پوش  یبه اطراف انداختم بازهم به جز دوسه مرد مشک یبزرگ شدم نگاه یرفتم وارد سالن نییپله ها که پا از

بزرگ  ونیزیتلو ياز همان مبلها روبه رو یکی يدادم رو حیترج...خلوت و سوت و کور...نبود  یاز کس يخبر

  نمیبش

 به خودم اومدم  يزنانه ا ينگذشته بود که با صدا یلحظات

 ریروزتون به خ...خانم -

در  کردینگاهم م ینیبود و با لبخند دلنش دهیخدمتکار هارو پوش فرمیونیبود که  ییبایکردم دختر جوان ز نگاهش

 زدم يجواب لبخند

 ممنونم -

 ارم؟یبراتون ب دیدار لیم يزیچ -

  شمیممنون م دیرو بد ونیزیکنترل تلو شهیفقط اگر م...نه ممنونم -

 ...بله چشم -

 گرفت سمتم ...رفت و با دو کنترل برگشت ونیزیسمت تلو به

 ...در خدمتم دیداشت يکار...خانم دییبفرما -
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آدم  نجایانگار ا...حس احترام هی...بودم دهیمدت شن نیا يبود که تو ییزهایتمام چ نهایا..بانو...خانم...خدمتته در

 يهر دختر يآرزو نهایا...درخدمت من بودند چون همسر طالب خان بودم نجایا...اومدمیبه حساب م یمهم

کنار  یهمه خوشبخت نیبا ا تونستمینموقت  چیاما چراه...بود يهر دختر يایرو یهمه خوشبخت نیا...بود

 برده ام؟...ام یزندان کردمیچرا هنوز فکر م...ام؟؟؟یب

 دهیرو انقد بزرگ و واضح ند لمهایف يتو يتا به حال آدم ها...روروشن کردم ونیزیکردم و اوهم رفتتلو تشکر

و خش دار  یبرفک یبودند و گاه یمن اندازه معمول ونیزیتلو يآدمها تو...خودش يبود برا ییایخودش دن...بودم

 صاف و واضح نجایاما ا

 ...نمیبیفکر کنم دارم خواب م...نجاسیا یک نیبب -

به احترامش از جا بلند شدم و بعد  اومدیسمت صدا برگشتم و چشمم به ثمره افتاد که لبخند زنان به طرفم م به

 میمبل دونفره و کنار هم نشست يهردو رو یاز سالم و احوال پرس

 زنش رو نشون ما بده؟ خوادینکنه برادرت نم گفتمیهفته به شاهرخ م کی نیا يتو -

 زدم يلبخند

 ...کم هیمن فقط ...نه -

 دیحرفم پر نیب

تو  شهیهمون دوسه روز اوله بعد تموم م يخجالت تازه عروس ها برا...شهیکه باورم نم يدیکشینگو خجالت م -

  ادیبا خودم گفتم حتما از ما خوشت نم ياون اتاق خودتو حبس کرد يده روزه که تو

 به حساب همون خجالته  دیبذار دیحرفو نزن نیا...نه نه  -

 دستم گذاشت و با محبت نگاهم کرد يرو رو دستش

رفتار  یتونیم یتو هر طور راحت...ذارمیزنمیچ چیمن رو حساب ه...کم سربه سرت بذارم هیخواستم  ریبه دل نگ -

 خوامیعذر م گهید میشد هیمتعلق به تواه حاال ازشانس بدت اگر ما باهات همسا نجایا...یکن

 تعجب گفتم با

 !ه؟یهمسا -

 کرد  يا خنده

 مگه فرخ بهت نگفته بود؟ ياره چرا تعجب کرد -

 ...نه -
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 رو برداشت و خاموشش کرد ونیزیتلو کنترل

  میکنیخوبش روشن م ينداره موقع برنامه ها يزیموقع روز چ نیول کن االن ا نویا -

 به طرفم برگشت و

 و فرخ؟ ییقصر فقط تو نیا يتو يفکر کرد-

 خوب راستش آره  -

خونه تو و  نیا يتو...يدش تیخانواده پر جمع هیوارد  سنایراستش تو هم مثل من و ...يخوب اشتباه فکر کرد -

عمارت هم پدر  یو البته در قسمت جنوب کننیم یو مهرخ وهمسرش زندگ سنایمهردادو ...من و شاهرخ...فرخ

  ادیاش به حساب م یشاهرخ و فرخ که خوب اونجا عمارت اختصاص

  !پدرشون؟ -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 کننیو پرستارها ازش مراقبت م ضهیمر...نداره یحال و روز خوب...بله -

  یشونه ام گذاشت وبا نگران يازش گرفتم که دستش رو رو رو نگاهم

 ؟يناراحت شد...زمیشد عز يزیچ -

 کردم نگاهش

  ستمیخونه تنها ن نیا ياتفاقا خوشحالم که تو...هیچه حرف نینه ا -

 دستم رو فشرد یزد و به گرم يلبخند

 میهم بمون يبرا یخوب يدوستا میبتون دوارمیام -

  میدیسالن هردو از جا پر يدر ورود یباز شدن ناگهان يبزنم که با صدا یزدم و خواستم حرف يجواب لبخند در

 ...دمینشونت م...دمینشونت م...کثافت...حروم لقمه...یلعنت -

 برو گورتو گم کن ...ارمیهم سر تو م ییبال هیوگرنه ...ایدنبال من ن...به من دست نزن-

ال برد و دو قدم به عقب برداشت و من زل زده بودم بهش و تاسف با میدست هاش رو به نشانه تسل فرهاد

سال از تو کوچکتره بهت  ستیحداقل ب دیکه شا یجوون هی دیبه تو پدرمن که با يوا...به حالش خوردمیم

 !!؟يدیبه کجا رس...کنه و ناسزا بگه یدرشت
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ول  یبود که تورو وسط معرکه به اون سخت یمرد همون کس نیا...یاسی یشیم یرتیوسط غ نیتو چرا ا حاال

روبه روت و فقط نگاهت کرد و  ستادیتکه سنگ ا هیمثل  يکردیو التماسش م يزدیجلوش زار م یکرد و وقت

 ...یگفت اشتباه گرفت

و داخل اتاق رفتثمره  دیفرهاد هم دنبالش دو...از درها رفت و داخل شد یکیبلند به سمت  ییبا قدم ها مهرداد

به  میو زل زده بود میبود ستادهیحاال هر سه داخل اتاق ا...دنبالشون رفت و من هم به دنبال او دویجا پرهم از 

 کردیم یمحکم طول و عرض اتاق رو ط ییها دماش رو تو دست گرفته بود و با ق یمهرداد که هنوز دست زخم

ن موقع بود که مهرداد سر بلند رفت سمتش و هما یثمره با نگران.خون يپر شده بود از لکه ها نیزم يو رو

 کرد و با خشم رو به او 

تنها  خوامیم رونیب دیبر ستین میزیمن چ...دیرو تماشا کن یچ دیاومد...دیدنبال من راه افتاد هیچ!...چه خبره؟ -

 ...باشم

 شده بود چند قدم به عقب برداشت  خکوبیکه سرجاش م ثمره

 ...يزیخونر...دستت...اما مهرداد -

 کنه  یو حرصش رو سرما خال تیبلندش تمام عصبان يو صدا یدر پ یپ يها ادیبا فر خواستیم انگار

 ...گفتم رونیب دیبر...به فنار...به جهنم...داره که داره -

انگار ...يذاتم بود لجباز يتکان داد و به سمت در رفتانگار تو يپشتش رو به مهرداد کرد و با تاسف سر ثمره

 هیاون مدت کوتاه  يهم تو دیشا...و بنشونمشون سر جاشون...بشم ریلجبازدرگ يمهاذاتم بود که با آد يتو

 ...کرده بودم دایجنگجو پ هیروح

 ...ثمره جان -

 و نگاهم کرد  ستادیمن ا يبا صدا ثمره

 هم پنبه  یکم هیو  ارنیب لیو گاز استر نیبتاد یبگو کم -

ندادم و رفتم  یتیهم نداشت اهم یچندان رینثارم کرد که البته تاث ینیحرف نگاه خشمگ نیا دنیبا شن مهرداد

 ...اومده بود ایدرهم به دن يچهره  نیانگار با ا...سمتش اخمهاش در هم بود

 ...رو بردم جلو دستم

 ...دستتونو نمیبب -

 چند لحظه قبلش بود  يها ادیاز فر یخش دار که ناش ییصدا با
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 ستین يزیچ...الزم نکرده  -

  يجد یلحن با

 ...به من دیلطفا دستتونو بد -

  يزل زد تو چشمهام و من هم با خونسرد نیرو بلند کرد و با همان نگاه خشمگ سرش

کردن لکه  زینکردن که بخوان تمام روز رو صرف تم یخدمتکارها گناه...مهرداد خان ستیدست شما مهم ن -

 ...میخونه دار نیا يتو يمهمتر يما کارها...خون بکنن يها

 ...انگار حرف من براش گرون تموم شده بود دییسایهم م يحرص دندانهاش رو رو با

 ...که  نهیخدمتکارها کارشون ا...داشته باشه یتیاهم کنمیفکر نم -

 دمیحرفش پر نیب

 ...که من دستور ندادم یاما نه تا زمان -

نخواستم خودم رو به  يلحظه ا یحت...نه...بحث رو خاتمه بدم خواستمیم دیشا...حرف رو زدم نیچرا ا دونمینم

فرد اون عمارت حساب  نیموضوع اصال برام مهم نبود که من بعد از فرخ مهمتر نیبدم چون ا تیاونا ارجح

باالخره چشم از .به هم و نگاهمون در هم قفل شده بود میچند لحظه از زمان رو زل زده بود دونمینم.شدمیم

 داد به دست سالمش هیاش رو تک یشونیمبل و پ يو نشست رو چشمهام گرفت

از  یکیباالخره درباز شد و  میفرهادو مهرداد داخلش بود...که تنها من یاتاق يسکوت مطلق تو یقیاز دقا بعد

ازش ...بود داخل شد هیاول يکمکها لیآب و وسا کیتشت کوچ هی يبزرگ که حاو ینیس کیخدمتکارها با 

 رفت رونیگفت و از اتاق ب یکه چشم ارهیخواستم دستگاه فشار رو هم ب

 رو روش گذاشتم ینیمهرداد قراردادم و س يپا يکه کنار مبل ها قرار داشت رو جلو یکیکوچ زیم

نشستم  مهرداد يگذاشتم و روبه رو زیها رو هم کنار همون م یازصندل یکی کردمینگاه پدرم رو حس م ینیسنگ

سرش رو بلند  دویدستم رو بردم سمت دستش که انگار فهم...بود و چشمهاش رو بسته بود نییهنوز سرش پا

  دمیعقب کش یکرد دستم رو کم

 دستتونو  نمیبب تونمیم -

 دستم گرفتم  يدادو با اکراه دستش رو آورد جلو دستش رو تو لمیتحو يغره ا چشم

شده بود  جادیا یپارگ هیدرست کف دستش ...به زخمش انداختم یسردتر نگاه خیتکه  هیاز  دیشا...سرد بود سرد

خون  یکم سینداره با پنبه خ يازین هیداد که به بخ صیتشخ شدیم یبه راحت یعنینبود  قیهم عم ادیکه ز
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گفت و  یآخ آروم سوزشکه از شدت  ختمیزخمش ر يرو رو نیکردم و بعد بتاد زیاطراف زخمش رو تم

  کردمیم زیبود و زخمش تم نییکه سرم پا یهم فشرد و من در حال يوپلکهاش رو ر

  کنهیبشه وگرنه عفونت م یضدعفون دیبا...دیتحمل کن دیبا خوامیعذر م -

رو کنارم حس کردم سرم رو که بلند  یحضور کس دمیچیزخمش گذاشتم و باند رو دورش پ يرو رو لیاستر گاز

 اومده  یبودم که ک دهیاصال نفهم..کردیبود و با لبخند کارم رو تماشا م ستادهیکه کنارم ا دمیکردم ثمره رو د

 ببندمش  ایدست بزنم  یبه زخم کس تونمیخوش به حالت من اصال نم -

 ...زدم يلبخند

 دمید ادیام زخم ز یزندگ يتو...عادت دارم ثمره جان -

 تعجب با

 ؟يپرستار بود یبگ يخوایم یعنی -

 ...کردم  يا خنده

 ...پرستار نه...نه -

ازحرصم رو  یکم نکهیا ای ارمیب ادشیگذشته رو به  یاگر کم دونستمینگاه پدر روم بود و بد نم ینیسنگ هنوز

 کنم یلجوج سرش خال يمثل بچه ها

 شهیهم...شدیجا بند نم هی...خونه اومدیم یراستش هفته که هفت روز بود پدر من با دست و پا و صورت خون -

 خواستیکه م یحاال هرک...خورنیو حقش رو م گنیهمه دارن بهش زور م کردیبا همه دعوا داشت و فکر م

 ...اهل نبود مادرمبه قول ...بردیم شیکارش رو پ يباشه با دعوا و قال و داد و خالصه کتک کار

 ختیچرا فرو ر دونمینم هویو  دیجمله آخرم دلم لرز با

من هم که تنها ...گرفته بود ادیزدن هم  هیدرم رو بسته بود که اون آخرا بخپ يخالصه انقدرم مادرم زخمها-

  نکهیخالصه ا...باشه اما بعد عادت کردم ادشیپدرم  دیشا...شدیاوال حالم بد م...بچه خانواده و کمک دست مادرم

گرفتم  یر رو کمرفت با خنده دستگاه فشا رونیموقع در باز شدو خدمتکار دستگاه فشار رو داد دستم و ب همان

 باال و رو به ثمره

مادرم هم سرم زدن آمپول زدن و خالصه فشار خون  يماریموقع ب...گفتمیم...دیرس بیشاهد که از غ نمیا ایب...-

پرستار  هیمن با پدرو مادر مرحومم !!!...خنده داره نه؟؟...ژنیکار با دستگاه اکس یگرفتم حت ادیگرفتن رو هم 

 شدم
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 يبهایج يکه دست هاش رو کرده بود تو انداختمیبه پدرم م ینگاه یچشم ریاز حرص بود و هر بار ز لبخندهام

دستگاه فشار رو بستم  نیاز احساس زلزده بود به زم یخال...مثل اون شب قایبود و دق نییشلوارش و سرش پا

 متعادل بود ...دوردست مهرداد و فشارش رو گرفتم

 و روبه ثمره  ینیذاشتم داخل همون سفشار رو باز کردم و گ دستگاه

 دستهام رو بشورم رمیم...کار من تموم شد -

 يتو...ندادم یتیاهم...کلمه هیاز  غیاما در...از طرف مهرداد بودم یتشکرخشک و خال هیمنتظر ...آره...دروغ چرا

 طرز برخورد با آدمها تو خونش بود نیانگار ا...اون دوبار برخورد خوب شناخته بودمش

 دنبالم راه افتاد  مرهث

  يکرد یلطف بزرگ...جان یاسیممنونم  -

 کنه  یمهرداد رو ماستمال یادب یب خواستیم انگار

 نکردم يکار...کنمیخواهش م -

که چشم دوخته بودم به  ینگاهش کنم و در حال نکهیپدرم و بدون ا يجلو ستادمیبرم ا رونیاز در ب نکهیاز ا قبل

بزنم  یخواستم حرف يمثال جد یآب دهانم رو به زورقورت دادم و با لحن...دیکوبیم نهیدرو قلبم به شدت به س

 کرد یدست شیکه مهرداد پ

 بزن شیبرام آت گاریس هی...فرهاد -

 ستادیمن ا يبکنه که با صدا یخواست حرکت پدرم

که فشار  یاهیگ اتیاز عرق یبیترک ایمثل آب پرتقال  يزیچ هی...ارنیب نیریش یدنینوش هیبراشون  دیبگ -

 کنن دایافت فشار پ دیشا...باال ببره یخونشون رو کم

  کردیبه مهرداد انداختم که هنوز با غضب نگاهم م یو نگاه برگشتم

 یزخم یپدر من هم وقت...خوب بشه ریزخمتون د شهیباعث م نکهینداشته باشه جز ا ریتاث گاریس کنمیفکر م -

 دیکشیم گاریس...شدیم

 رونیاز احساس زل زده بود به من انداختم و به همراه ثمره از اتاق ب یخال یکه با نگاه به پدرم ینگاه مین

 یپدر خال هیو خون که منظره اش  ادیگردش با طعم فر هی...یگردش عال هی...هم از گردش امروز من نیاومدم ا

 از احساس بود
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کنم و  ياخمو لجباز شهیبخوام با مهرداد هم نکهیبهتر بود تا ا یلیخ موندمیاتاقم م ياگر امروز رو هم تو دیشا

جلوش ...بود دهیبهم رس بهیغر هیبهش نداشتم و از  يعالقه ا چیکه ه یقدرت...ثابت کردن قدرتم به اون يبرا

احساس و فراموش  یگذشته به پدر ب ياداوریبا  مبخوا...از سر حرصم نکهیا ای...داشت یتیچه اهم...قد علم کنم

 نداشت یتیهم اهم نیا...مبزن بیکارم بهش نه

فرخ گذاشته بودم  يرو ایبود که تازگ يدیاسم جد بهیغر...بهیاتاق من و غر...اتاقمون... اتاقم نه...اتاقم برگشتم به

 ...شناختمشیاسم م نیاما تو ذهنم به ا...چرا دونمینم

بلوز و شلوارك بود  هیکه  یلباس راحت هیام رو با  یکم رسم هیلباس ...کردم یرو شستم و ضدعفون دستهام

 يجا...در تراس يجلو یصندل يعوض کردم در تراس رو کامل باز کردم و پرده ها رو کنار زدم و نشستم رو

  بردیم یقیکه من رو به خواب عم خوردیانقدر تاب م یکه گاه یام صندل یشگیهم

 سرش اومده  ییو چه بالکجاس  دونستمیکه نم ییرها...خلوتم تمام حواسم رفت سمت رها يو باز تو نشستم

و در آخر جز چند قطره ...ام یزندگ ینگران يهمه ...فکر و ذهنم شده بود يمدت همه  نیا يکه تو ییرها

کار  یچ دیو فکر و فکر که با کردمیفکر م...اومدیاز دستم برنم يکار چیه...گونه هام يرو خوردیکه سر م یاشک

 دونستیم يزیچ هیشراره حتما ...اما دبو یمحموله قاچاق لعنت نیاون هم جزو ا...دنبالش بگردم يچطور...کنم

 ...که مارو از هم جدا کرد

من حاال ...پله از تو باالترم هیمطمئن باش که من ...مطمئن باش نویا...شراره رمیگیازت م یروز انتقام سخت هی

 ...دستش ریز...همسرفرخ هستم و تو

 ...بلکه...بود دهیمهرداد بر يکاش دست من به جا يا...سالم خانم پرستار من -

 اتاق ياومده تو یبودم ک دهینفهم یغرق افکارم بودم که حت انقدر

 لب ریبهش انداختم و ز ینگاه مین

 !؟ییتو...سالم -

 گذاشت و اومد سمت من  شیآرا زیم يرو از دور مچش باز کرد و رو ساعتش

 ...لبهاش بود يهنوز رو لبخند

داشتم  گهید دیبوکش قیموهام و عم يو دستهاش رو حلقه کرد دور گردنم و صورتش رو فروبرد تو دستایا پشتم

بهم دست  يشدنش به خودم حس بد کیبا نزد گهید...کردمیانزجار از ابراز عالقه هاش عادت م نیبه ا

درست  شدمنیاور م ابهر روز برام عذ ینکنم وگرنه زندگ دایپ يکه حس بد کردمیم یسع یعنی...دادینم
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من اون روزها ...دادندیجور مواقع عکس العمل نشان م نیا يکه تو...شوهردار بودم يزنها يبرعکس همه 

 ادمها  يشده بودم برعکس همه  ایبرعکس کل دن

 ...شونه ام گذاشت يرو رو دستش

 !!!گن؟؟؟یراست م -

 سردجواب دادم یلحن با

 رو؟ یچ -

 نمیبیمن خواب م ای...؟يدست مهرداد رو پانسمان کرد نکهیا...يتو امروز پرستار شده بود نکهیا -

  رونیزل زدم به ب نهیدادم به در تراس و دست به س هیجا بلند شدم و تک از

که راه  يمن فقط خواستم زودتر قاعله ا...بکنه تونستیم یکار رو هرکس نیا...نکردم یکار مهم...چرا خواب -

 نیانداخته بود رو خاتمه بدم هم

 سر داد  يبلند ي خنده

 نیا ياما از نظر کل آدمها هیکار عاد نیو از نظر تو ا ياز مهرداد ندار یتو شناخت...نهیخوب منظور من هم هم -

سر جا  یشده بتون شیزیچ هی ای هیکه عصبان تیاون موقع يکه مهرداد رو تو نیا...مهمه یلیکار خ نیخونه ا

 بهیکم عج هی...یبنشون

 کردم که با انگشت به خودش اشاره کرد  نگاهش

 ...البته به جز من -

 اعتنا ازش گرفتم که گفت یرو ب نگاهم

 ...دمیروز اول که عکستو د -

 و زمزمه وار کنار گوشم ستادیپشتم ا شهیم کیکه آروم بهم نزد دمیشنیقدمهاش رو م يصدا

هر ...کنهیدختر چشمهاش جادو م نیگفتم ا...ساحره هی...یجادوگر بش هیفرخ قراره تو صاحب ...با خودم گفتم -

 ...رو رام یو هر وحش کنهیم یرو اهل ینااهل

 ینداشتم وقت یحس چیه...کردیتنم رو به قول خودش عاشقانه لمس م ینداشتم وقت يحس انزجار چیه...نداشتم

 بودم ارشیدر اخت خواستیهروقت م ینداشتم وقت یحس چیه...شدمیبازوانش گم م نیب

شکارم  هیمثال از نظر فرخ جادوگرم اما در آخر  نکهیجز ا نکهیا...نبود راه فرار هم عادت کرده بودم نیبه ا یتح

 بودم ارشیدر اخت...کردیکه هروقت اراده م یتو دست کس...دستش يتو
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سکوت اتاق رو در هم  یرکیرجیج يبار صدا کیکه باز کردم آفتاب غروب کرده بود و هر لحظه  چشم

 شکستیم

 ......زدیام حرف م ییجادو يداشت از چشمها...دارم یچه وضع دهیتازه فهم...کم که سرجام جابه جا شدم هی

ملحفه رو  عیسر...به خواب رفته بود که انگار سالهاست خوابه ينگاه به فرخ انداختم که پشت به من طور هی

آب داغ و چشمهام روبستم و به  يروبردم توبدنم رو ف...وان يتو.و به دو خودم رو به حمام رساندم دمیچیدورم پ

 زدم بینه مکنن و هزار بار به خود سیقطرات اشک اجازه دادم گونه هام رو خ

 ...عادت...یاسیعادت کن ...تکرار و تکرارو تکرار...تواه یزندگ نیا...هیرسم زندگ نیا...یاسی اریب طاقت

چشم از ...دو دستش گرفته بود نیتخت و سرش رو ب ي شده بودو نشسته بود لبه داریاومدم ب رونیحمام که ب از

مردانه  يها تیفرخ پر از جذاب...گرفتم گذاشتیم شیبرهنه اش که پوست براق برنزه اش رو به نما يتنه  مین

 ...نه من یهر زن يبرا...بود یهر زن يبرا

 یاز سر آسودگ یقیبسته شدن درحمام و من نفس عم يصدا یسمت تراس و داخلش شدم و بعد از لحظات رفتم

 دمیکش

 ...نمیشاهرخ رو ساعتها روبه روم بب نکهیو من متنفر بودم از ا میشب شام رو با شاهرخ و ثمره خورد اون

برادرش باشه و هنوز  يجا تونستیکاش م کردیادعا م يکه روز یکس...سختم بود يروزها اداوریروکه  یکس

  زدمیچشمهام م ریهوا با ت ياش رو رو رکانهیز ينگاه ها یهم گاه

و تا  مونهیفرخ با شاهرخ م دونستمیچون م نیبنابرا افتادیهم م يپلکهام رو یاز صرف شام از شدت خستگ بعد

برگشتم به اتاق خودم و  ریشب بخ هیاز جا بلند شدم و بعد از  شنیتخته م يگرم صحبت و البته باز روقتید

 بهیغر

و پناه  دمیپوش یدغدغه بخوابم لباس راحت یامشب رو راحت و ب تونمیم نکهیخوشحال از نبود حضور او و ا و

 فرو رفتم  یقیکه به خواب عم دیبردم به رختخواب و به لحظه نکش

 نه نه...رها...ایخدا...نجامیمن ا.....نجامیمن ا...رها...دست بهش نزن...ینزنش لعنت...نزنش...نه...صبر کن...رها

ام  نهیقلبم پر سر وصدا تو س...از عرق سیتمام بدنم داغ بود و خ...دمیاز خواب پر یدست دیشد يتکان ها با

در ...لرزانم رو باال بردم يدستها...باز مونده بود مهیو نفسم به شماره افتاده بود لبهام خشک و دهانم ن دیکوبیم

 روبه روم زمزمه کردم واریکه زل زده بودم به د یحال

 ...اون مرد...اون...رها بود...رها -
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 دیترکیو نه م رفتیم نییکه نه پا فشردیگلوم رو م نیسنگ یبغض

 ...نیمنو بب...یخوب...يدیخواب د...زمیعز...یاسی -

 ...منو به خودم آورد بهیغر يصدا

 ...نگاهش نگران بود...براقش چشم دوخته بود به من يبا چشمها...سمتش برگشتم

 ...زدیکتک م...دیکشیاون مرد رها رو م...زدیرها رو کتک م...اون مرد -

 شدیگونه ام بلندتر م ياشک رو زشیهر لحظه صدام با ر و

داشت با در  یفرخ سع شدویاتاق رو در بر گرفت و هر لحظه بلند و بلند تر م يام فضا هیهق هق گر يصدا

 ...آغوش گرفتنم آرومم کنه

 نداشت يا دهیانگار فا اما

 زدیصدام م دادیم تکونم

 با توام یاسیاروم باش ...کابوس هیخواب بود  هیاون ...نیمنو بب...يداریتو ب...یاسی -

به  خواستیانگار م...شدم خکوبیکه به صورتم زد مثل برق گرفته ها سر جام م یمحکم یلیباالخره با س و

 که البته موفق هم شد ارهیهوشم ب

زل زده بودم ...رو از آب پارچ پر کرد و گرفت سمتم وانیموهام رو آروم پشت گوشم داد ل...زدمینفس م نفس

 دادمینشان نم یعکس العمل چیبهش و ه

 آرومم کرد یآب کم يلبها و دهانم رو تر کنم سرد یرو آورد سمت لبهام و مجبورم کرد تا کم وانیل که

 دیکش سمیخ يبه گونه ها یدست

 ؟یخوب -

چشمم  يصورت غرق به خون رها هنوز جلو ریتصو...حالم خوب نبود...مت مثبت تکان دادم امارو به عال سرم

 شدیمغزم تکرار م يو کمک خواستن هاش هنوز تو ادیو فر غیج يصدا رفتیرژه م

 ؟يآرامبخش بخور هی يخوایم -

گردنم باال  ریتکان دادم شونه هام رو گرفت و کمکم کرد تادراز بکشم و ملحفه رو تا ز یرو به عالمت نف سرم

 سرم ریدستش رو گذاشت ز دویکش

 آباژور رو خاموش کنه که با ترس داد زدم خواست

 خاموش نکن...نه...نه -
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 هول شده بود دستش رو باال برد  یهم که حساب اون

 خوب بخواب یلیخ...باشه...باشه -

فرورفت و من هنوز زل زده بودم به سقف و کابوسم رو پشت هم مرور  یقینگذشت که به خواب عم یقیدقا

  ختمیریصدا اشک م یو اروم و ب کردمیم

 کنمیم داتیپ...کنم داتیپ دیبا...به سرت اومده یچ...من يرها...رها

 شد و به خواب رفتم نیزده بود که پلکهام سنگ دهیسپ تازه

*** 

 :رها...حال زمان

به  شدیکه شبهاش ختم م ییروزها یکالفگ ینگران یسردرگم يروزها...کننده شروع شده بود وانهید يروزها -

به  زدمیو زل م يگهواره ا یچوب یبه اون تراس و صندل بردمیهر روزو هر ساعت پناه م...درد آور يکابوس ها

 ...چیه...اما آخرش...که کردمیآسمون و اونقدر فکر م

 چیفرخ کرده بودم اما تا اون موقع ه میکردن اون روح و جسمم رو تسل دایپ يمن برا...رها رو گم کرده بودم من

 بود ومدهیاز دستم برن يکار

قهوه و من برگشته بودم  یفنجان خال زویکه اشک توش حلقه زده بودچشم دوخته بود به م ییبا چشمها یاسی

 ...عالمه وهم هی...اهویعالمه ه هی نیشده بودم ب گم...که گم شده بودم یبه زمان...به عقب

 يشد که صدا یچ دمیکردمنفهمیزجرآورم فکر م يبه اون خاطرات تلخ و روزها یوقت گرفتیتنم درد م تمام

 ام سکوت رو درهم شکست هیهق هق گر

 که داشتم یبشم از تمام بغض یخال...بشم یرو با کف دستم پوشوندم و به خودم اجازه دادم تا خال صورتم

 يشونه هام قرار گرفت صدا يبودکه رو مانیگرم و مردانه ا يدستها کردیکه ارومم م يزیاون لحظه تنها چ و

 پر از آرامشش

 يادامه بد ستیالزم ن کنهیم تتیخاطرات اذ يادآوریاگر ...میداشته باش هیقرارنبود گر...رها -

  مانیرو به ا یاسیصورتم برداشتم که  يرو از رو دستم

 ده؟یقهوه نرس یبه نظرت هنوز به تلخ...مانیا -

 هیرفت و پشت به ما به اپن تک رونیو از آشپزخانه ب دیاز سر تاسف کش یبعد آه...متفکرانه...نگاهش کرد مانیا

 در سکوت گذشت که گفت یزد لحظات
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 سوال ازت بپرسم هی...یاسی -

 ..اوهوم -

 ای...شون کردند؟ یرو خوردند که خودشون با زندگ يگذشته چوب کار يو رها یاسیکه  يتو قبول کرد -

 طعم تلخش رو به خوردشون بده؟ یخودشون باعث شدن که زندگ

 يکه صدا يواریساعت د يرو به رو ستادیرفت ا رونیاز جا بلند شد و از آشپزخانه ب...کرد یمکث کوتاه یاسی

به عکس دونفره خودش و مهرداد که  ایزل زده بود به ساعت  دونمینم...پاندولش تنها شکننده سکوت فضا بود

 بود وارید يرو

 ؟يدیتو قصه آدم و حوا رو شن...مانیا -

 آدم و حوا؟ -

 اره -

 ادیز یلیخوب خ -

مخلوقش که انسان حساب  نیبهتر يبرا...اونا قرار داد یبهشت رو مکان زندگ...دیآدم و حوارو آفر یوقت خداوند

آرامش رو  نیحوا قدر ا یول...به خصوص آرامش...اونجا براشون فراهم بود زیهمه چکه  یبهشت...شدیم

و بهشت رو فروخت به ...شد ندمرو که خدا بهش داده بود ندونست و جذب گ یندونستقدر اون همه نعمت بهشت

باعث ...شده باعث شد نهینهاد يزادیذات هرآدم يکه تو یخواه ادهیحرص و طمع و ز یدونیم...لذت کوتاهش

 یادم وحوا سمبل کسان...مانیا...طور آدم که دنبال راه حوا رو گرفت نیو هم...شد که بهشتش رو از دست بده

 ایدن نیا يخدا تو...خدا ادم و حوا رو فراموش نکرد...یدونیم...یخواه ادهیبار دل دادن به طمع و ز کیشدند که 

 هی ایدن نیا يما ادمها هرکدوم تو...بنده اش اقتیبهشت اندازه ل هی...عطا کرد کیبهشت کوچ هی يبه هر بنده ا

قدرش رو  دیاما با میکه ممکنه داشته باش یکه با وجود هر سخت مونهیکه همون زندگ میبهشت دار

از ما فکر  یاما بعض...سخت تر یلیخ...که هست باشه ینیبرامون سخت تر از ا تونستیم یچون زندگ...مینبدو

با عقل ...از راه درست باشه...درست اما اگر سهم ما باشه...میاره داشته باش...میداشته باش نیاز ا شتریب دیبا میکنیم

 شیو پ خورهیچوبش رو م...خورهیرو م ادرستشن یخواه ادهیچوب ز یانسان گاه...نه با حرص و طمع...باشه

 ...اش شده یخودش باعث تلخ شدن زندگ...رو ازدست داده زیقبول کنه که خودش همه چ خوادیاما باز نم رهیم
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 شهیو هم باختمیو باز م دادمیمن باخت بودومن باز ادامه م يکه کلش برا يباز...رفتمیم شیپ ياون باز يتو من

باور برسم که  نیوقت نخواستم به ا چیمن ه...فرخ... سرنوشت یزندگ...گردن شانس انداختمیباخت رو م نیا

 گهیکس د چیه هن...خود خودم...رو ازم گرفت خودمن بودم کمیه بهشت کوچک یتنها کس

 ...از روبه روش گرفت و برگشت سمت ما چشم

ما چوب ...گفتیراست م یاسی...کردمیبه من که هنوز به حرفهاش فکر م...و بعد به من انداخت مانیبه ا ینگاه

  میبود دهیباور رس نیبه ا مینداشت زیچ چیو حاال که ه میخوردیرو م میمان کرده بود یکه خودمان با زندگ يکار

 زد یاز اشک لبخند تلخ سیخ ياون چشمها با

 د؟یستیشما گرسته ن -

حاکم به  نیجو غمگ خوادیو م گهیراه د هیبه  زنهیبه پاست که داره خودش رو م ییتو دلش چه غوغا دونستمیم

 شناختمشیخوب م...کردمیاما من باور نم...و حالش خوبه تسین شیزیببره و به ما ثابت کنه که چ نیفضا رو از ب

 سمت اشپزخونه  اومد

 شبه 8ساعت ...دیحتما گرسنه ا...میدرست کنم تا بخور يزیچ هی دیبذار -

 ما يروبه هر دو مانیاشپزخونه که شد ا وارد

 ه؟ینظرتون چ...ارنیشام ب رونیاز ب میزنیزنگ م...یدرست کن يزیچ ستیالزم ن یاسی -

سفارش داده بود  مانیرو که ا ییتزایو در سکوت پ مینشسته بود زیساعت هرسه دور م میاز ن بعد

تکه خورده بود و غرق در افکارش زل زده بود  کیمدت تازه  نیانداختم بعد از ا یاسیبه ظرف  یمنگاهیخوردیم

 یاسیبود انداختم و روبه  شده یاسیکه اوهم متوجه بهت  مانیبه ا یدستش بودنگاه يکه تو يتکه ا نیبه دوم

 زمیعز...جان یاسی -

 ظرف گذاشت يرو تو تزایانگار تازه متوجه اطرافش شده بود تکه پ...من به خودش اومد يصدا با

 جان یاسی يخوریچرا نم -

 افکارش بود ریاز مغزش درگ یمیکه انگار هنوز ن يطور...کرد نگاهم

 ...رها -

 جان رها -

 ؟ياریدفترم روب شهیم -

 !دفترت؟ -
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 رو به عالمت مثبت تکان داد سرش

 خاطراتو؟ یبخون شهیم...مهرداد رو کرده يدلم هوا...م؟یادامه بد شهیرها م -

 حرفش قلبم به درد اومد  نیا با

ظرفها رو جمع و  عیهم گذاشت از جا بلند شدم و سر يانداختم پلکهاش رو به عالمت توافق رو مانیبه ا ینگاه

مبلها منتظر من نشستندو من بعد از جوشاندن قهوه با سه  يرو ییرایهم داخل پذ مانیو ا یاسیجور کردم و 

 فنجان و البته دفتر خاطرات به انها ملحق شدم

چونه اش در هم  ریدستهاش رو ز مانیپاهاش گذاشته بودو ا يزانوهاش رو بغل گرفته بود و سرش رو رو یاسی

 قفل کرده بود و هردو منتظر بودند تا من شروع کنم 

 میروباز کردم و هرسه باز غرق در خاطرات شد دفتر

و فندك و بعد هم  نیکوتیبره به ن یدر همه پناه م یبودم وقت دهید...زدیبود که آتش م يگاریس نیچهارم نیا

پس حتما ...کردیرو که به ظاهر آروم م بهیغر...کردمیاگر امتحان م شدیبد نم...خوش به حالش...دود پشت دود

 داشت يریمن هم تاث یو دل پرشور و آشفتگ ریذهن درگ يرو

تا اون روز ...اما انگار اون هم مثل من تو حال خودش بود شدیم قهیچند دق دونمینم...بود ستادهیبه من ا پشت

از شدت ترس از  یفقط انگار شبها وقت...بودمکلمه هم باهاش حرف نزده  کی یبود که حت يهفته ا کی بایتقر

 تا رها رو نجات بده کردمیالتماسش م دمیپریکابوس هام از خواب م

 

 بردیتا خوابم م ختمیریکنارش انقدر اشک م و

 اره؟ يامشب هم شام نخورد -

به زبانم دستور بده تا  خواستیدلش نم رمیقفل کرده بود چون ذهن درگ....زبانم قفل کرده بود...من نبود ریتقص

 حرف بزنم خواستیدلم نم...حرف بزنه

دادم آسمون و ستاره هاش رو تماشا  حیترج دمیطرفم برگشت و زل زد تو چشمهام که نگاهم رو ازش دزد به

 کنم 

ادامه  يخوایم یتا ک!؟يکلمه حرف نزد کیچند روزه که  یدونیم!؟ينزد یچیچند روزه که لب به ه یدونیم -

کابوس  نیا...بهت نیاعتصاب غذا ا نیسکوت ا نیا یمعن!...تو چت شده؟!...ه؟یکارهات چ نیا یمعن!...؟يبد

 ...بگو یدردتو به من لعنت...المصب به من بگو ؟بابایهست ینگران ک!؟یاسی یهست یتو دنبال چ....هر شبت يها
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دلم  یحت گهید...دمیچیپیدورم م شتریقرمز رنگم رو ب یو من شال بافتن رفتیهر لحظه باالتر م صداش

و رفت  نیزم يرو با حرص پرت کرد رو گارشینسییسرم رو انداختم پا...ستاره ها رو هم نگاه کنم خواستینم

 سمت در تراس که گفتم

 !چرا من؟ -

 پرسشگرانه زل زد بهم  یگذشت که برگشت سمتم و با نگاه یپشتش به من بود لحظات...ستادیا

 رو ازش گرفتم  نگاهم

 !چند نفر انتخاب شدم؟ نیبمن از  -

 سمتم اومد

 ...یاسی نیبب -

 دمیحرفش پر نیب

چرا ...پس باهام صادق باش...ستمیمگه عشق تو ن ستمیمگه من زن تو ن...جواب بده...کنمیازت خواهش م -

 !چند نفر؟ نیمن از ب!من؟

 کنارم ستادیا نهیبه س دست

 قبال هم بهت گفتم چرا انتخابت کردم -

که به  یکدومشون رو باور ندارم و تازمان چیچون ه...تو قانع نشدم يوقت با حرفها چیمن ه...اره اما قانع نشدم -

 ...باور نرسم

 کردم و ادامه دادم  یکوتاه مکث

 يبا پولت همه کار یکنیکه فکر م یهست یکس... یپر ازخودخواه...مرد پر از غرور هی...يسرتاپا غرور...تو -

 رییتو سرنوشت من رو تغ...يکه داد يبد رییسرنوشتشون رو هم تغ...آدمها رو یزندگ یحت یبکن یتونیم

تو سرنوشت ...دوستمه نیبهتر ه؟اونیرها ک یدونیم...دوستم نیبهتر نطوریسرنوشت من و هم...شیدیخر...يداد

 ...يو عوض کرد يدیمارو با پولت خر یتو زندگ...يدیمن و رهارو خر

هوا تکان  يبودم و انگشت اشاره ام رو رو ستادهیکه روبه روش ا یو در حال دمیاز جا پر پرخاشگرانه یحالت با

 کرده بود ادامه دادم دایپ یام تالق هیو صدام با هق هق گر دادمیم

رها  دونمینم...کجام دونمیدوستم رو گم کردم من اصال نم نیمن بهتر...رهارو گم کردم...و حاال من  -

و زنده  رمیمیم...شمیو زنده م رمیمیم...من يخدا يوا...اصالزنده هیحالش چطور...هییچجور آدمها شیکجاسپ
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فکر  نیبه ا یوقت لرزهیتمام تنم م...ترسمینه م ایرها زنده هست  ایکه آ کنمیفکر م نیشبانه روز به ا یوقت شمیم

ات شده  یکه همه زندگ ییتو...یفهمیچه م...از حال من یفهمیتو چه م...هیکه االن رها تو چه وضع کنمیم

از پس خواسته  تونهیکم افسرده اس و نم هیکه حاال  یکه برات جذابن و بودن کنار زن ییبا زنها یهمخوابگ

طالب خان ...خوامیچون رهارو م کنمیتحمل م کشمیمن نفس م...خوامیرو م هامن ر...یفهمیچه م...ادیهات برب

همه ...تو دلم غوغاست...زنهیمن دلم شور م...همسر...سیرئ...قربان...صاحب من...قصر مجلل نیصاحب ا...بزرگ

فقط ....ای یشوهر باش یتونیم...؟یکمکم کن یتونیم...رها يوجودم ترسه برا يهمه ...یفهمیم...وجودم ترسه ي

 ایتا آخر دن...مونمیباهات م یکن دایرهارو برام پ...ایکه عاشقت بشم  یکن يکار یتونیم...يرختخواب شوهر يتو

 قول دمیبهت قول م مونمیعاشقانه کنارت م مونمیباهات م

 درهم قفل شده بود نگاهمون

که مات و مبهوت نگاهم ...زبونم و پرت شده بود سمت فرخ يشده بود رو ریاز کجا سراز هویهمه حرف  نیا

گرفته ام کم بود  يها هیر يآزاد هم برا يهوا نیا...کم بود ژنیاکس...خواستمیهوا م...تنگ شده بود کردنفسمیم

شدن در اتاق به هم خاتمه بحثمان  دهیکوب يصدا یبعد از لحظات. رفت  رونینگاهش رو ازم گرفت و از تراس ب

 شد 

از فرخ  يخبر چیشب گذشته بود و هنوز ه مهیچهار ساعت از ن...نگران و کالفه...نگران بودم...نبودم خوب

تر  کیو نزد کیدارن لحظه به لحظه بهم نزد وارهاشید ردمکیحس م...تحمل اون اتاق رو هم نداشتم ینبودحت

 خواستمیآزاد م يهوا...من کم بود ياما هوا برا دیوزیم یخنک میباز بود و نس شنپنجرهیم

 يجلو شهیکه هم اهپوشیتوجه به دو نگهبان س رونبدونیو از اتاق زدم ب دمیچیسه گوش قرمزم رو دورم پ شال

پا بذارم به اون باغ بزرگ که  خواستمیبار بود که م نیراهرو راه افتادم اول يدر اتاق ما بودند به سمت انتها

زنانه  يقدم برنداشته بودم که با صدا کی زهنو...دمیبه پله ها که رس کردمیتراس تماشاش م ياز باال شهیهم

 ...شناختمشیم شدخوبیم دهیپشت در اتاق شن راهرو از يانتها نازیصدا بلند بود وخشمگ...ستادمیا ییآشنا

 یات زندگ يبا هوس باز...يسرم آورد یکه خواست ییهر بال...ادیازت بدم م...یآدم پست آشغال هیشاهرخ تو  -

 ...وقت چیشاهرخ من عاشقت بودم اما تو ه...يام رو نابود کرد

 قطع شد یمحکم یلیس يحرفش با صدا و

 ...دمیشاهرخ از جا پر نیخشمگ يفاصله نداشتم باصدا شتریحاال دو قدم ب...کشوندیمنو به سمت در م پاهام

 ...دهنتوببند وگرنه...دهنتو ببند ثمره -
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 شده بود لیتبد غیثمره که به ج يصدا و

ات  يکه با اون کثافت کار نیبدتر ازا!...؟ینابودم کن يچطور يخوایم گهید...؟یوگرنه چ...آشغال یوگرنه چ -

 دیکه با ینیبدتر از ا...هان!!...ن؟یبدتر ازا!...رو دستم؟ یبچه حرومزاده گذاشت هیکه  نیبدتر ازا...!؟يآبرومو برد

  نمیسنا رو ببی...عشقم...کنار شوهرم...تختم يرو...اتاقم يتو امیب

 ارمیآخرش از تعجب حس کردم دارم شاخ در م يجمله  دنیشن با

 ...مهرداد چارهیب...من چارهیب...من يخدا يوا...يوا -

 !چه خبر بود؟ نجایا...کنار شاهرخ...نامزد مهرداد...سنای...هم هضمش برام سخت بود هنوز

 شاهرخ بلند شد ادیفر يصدا

اصال ...کنمیام که انقدر نگاهش م یاسیعاشق ...سنامیاصال من عاشق !...؟یگیم یحاال چ!...که هست؟ نهیهم -

اما سقطش کردخوب ...هم باردار شد ایبه جز تو ناد...یرو هم بدون گهید تیواقع هی يخوایاصال م...امیعاشق ناد

تا  رونیام برو ب یاز زندگ... کنمیتورو تحمل م ارممن د...راحت شد التیندارم خ...دوست...تورو...ثمره من!...شد؟

ام  یحرص نخور من آدم تنوع طلب...نفر باشم هیفقط با  خوادیدلم نم...هیکاف یاندازه که دست و پامو بست نیهم

چرا تن به ازدواج  یکنیکار برام لذت بخشه فکر م نیرو هم بچشم و ا هیطعم بق خوادیدلم م یکنیو تو ارضام نم

 هیتو فقط ...و خالص مشیو بست...نیهم...دو دره بازت يبا اون بابا یفقط بابت اون قرارداد لعنت...ادمبا تو د

 ؟يبشنو یخواستیم نویهم...راحت شد التیخ...نیهم يبود لهیوس

که حاال زل زده  یمن...من هم بودم...کردیساکت شده بود و انگار تنها ثمره نبود که تو بهت و سکوت سر م فضا

 دیکشیمغزم داشت سوت م...انتیهمه خ نیا...شدیذهنم تکرار م يشاهرخ مو به مو تو يو حرفها نیبودم به زم

حرفهاش اسم من رو  يتو یاون حت...هوس باز باشه تونستیچقدر م...وجدان باشه یب تتونسیچقدر م شاهرخ

اون اتاق و اون  يانگار موندن هر روز من تو...من کجا بودم...شدمیداشتم کالفه م...بچه!...ا؟یناد...هم برده بود

تعفن  ياون حرفها رو که بو دنیتحمل شن نیاز ا شتریب گهید...بود زیجا کردمیکه از پشت قفل م يتراس با در

برخوردم  یبه دو چشم براق مشک يناباور نیبه عقب برگشتم وخواستم برم که در ع...رو نداشتم  دادیم انتیوخ

 يکه تو یتیخشم و عصبان...دیتپیبه عقب قلبم به شدت م دمیدو قدم پر دمیکه کش يکوتاه و خفه ا غیو با ج

 ...خوب یلیخ...شناختمیم وبرو خ زدیاون چشمها موج م
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 ادیبحثمون و  ادی...صبح ادی...شده اش یچیدست باندپ يخورد و ثابت موند رو زینگاهم ل اریاخت یب

و شاهد اون  ستادهیکه اونجا ا یاز ک دونستیخدا م!!بود؟ دهیشن یعنی...من يخدا يوا...کنار شاهرخ...سنای...االن

 اثر بود یباشه اما انگار ب دهیکه نشن کردمیو فقط دعا م...دعواس

 !بهم؟ يزل زد يکه اونجور سوزهیدلت به حالم م-

 پرسشگرانه نگاهش کردم که ادامه داد یبا حالت...کم جاخوردم هیاز حرفش ...خش داربود صداش

و  یاون اتاق يخوش به حالت هر روز تو...يحس نکرد نجایتعفن رو ا يهنوز بو...تازه اولشه نیا...تعجب نکن -

 يخبر ندار زیچ چیه از

 زدم يرو ازش گرفتم و پوزخند نگاهم

انگار  دیکنیاز امثال شما که به خودتون هم رحم نم یکیغرق هوس ...تعفن شدم نیمن غرق ا!تعفن؟ يبو -

 ...هم نداره یتعجب...قانون جنگل برقراره...نجایا کردمیدرست فکر م

 که حاال متفکرانه زل زده بود به من یچشم دوختم تو نگاه يرو بلند کردم و با خونسرد سرم

 عتهیقانون طب نیا...يدیهم د انتیکه خ يکرد انتیحتما خ -

 دونستمیاون خونه متنفر بودم و همشون رو مقصر م يمن اون روزها از تمام آدمها...همشون متنفر بودم از

اهرخ ثمره رو دوست نداره و برام مهم نبود ش...ادیبه سرشون م یبرام مهم نبود چ...رسرنوشتمییتغ يمقصر تو

رو  يمرد نیآدم هوس بازه و ثمره هنوز چن هیشاهرخ  نکهیا ای...فقط با ازدواج با اون ازش سواستفاده کرده

که از شاهرخ  يبچه ا ایناد ای...زل زده به در اتاقش نهیبوده و مهرداد با ک سنایشاهرخ با  ای...عاشقانه دوست داره

 گهیعالمه حرف د هی...بوده رو سقط کرده و

 .. از کنارش رد شدم و رفتم سمت پله ها که صدام زد ...زیچ چیه...مهم نبود برام

 ...زن فرخ...یه -

اش و سرش رو به  یشلوار راحت بیبه طرفش برگشتم دستهاشو کرد تو ج...دو قدم به سمتم برداشت ستادمیا

  زیپوزخند تمسخر آم هیکرد و با  لیسمت شونه راستش ما

 يکه االن افتاد يرو زد یحرص چ...؟یکنیکار م یچ نجایتو ا...اما...وونیمشت ح هیجنگله و ماها همه  نجایا -

 قانون جنگله نیا...میدیخواه رو راه م ادهیو ز صیحر يچون ما تو جنگلمون آدمها!...جنگل؟ نیوسط ا

پرت شده بودم به ...نییانگار ار پرتگاه زمان پرت شده بودم پا...بهم وارد کرد يدیشوك شد حرفهاش

 فشردیگلوم رو م یبغض...عقب
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وقت  چیکه ه یتیواقع...بودم يازش فرار شهیچشمم زنده کرده بود که هم شیرو پ یتیلحظه واقع هیتو مهرداد

کنم حتما از شدت  دایپ مانیبهش ا يروز هیکه اگر ...دمیترسیازش م...دمیترسیقبولش کنم چون م خواستمینم

 زیهمه چ دادیکه بهم نشون م یتیواقع ياما اون دستم و گرفت و منو نشوند روبه رو رمیم نیعذاب وجدان از ب

که  ییکرده بودم به آدمها میتقد یو سرنوشتم رو دو دست یخودم زندگ يکه خودم با دستها...خودم بوده ریتقص

 ام یزندگ يبودم تو دهیکه خودم پاشو کش...گردن فرخ...هیگردن بق انداختمیو من م...تنها طالب جسمم بودند

 نیبب...نیرو درست روبه روش قرار داد و گفت که بب قتیاز حق يمن فرار...من رو...تلنگر محکم هیمهرداد با  اما

 ...گهیکس د چینه ه يسخت خودت بود يروزها نیو قبول کن که مسبب تمام ا

 يانرژ گهیتنها گذاشتد ریگلوگ یرفت و من روبا بغض نییو از کنارم رد شداز پله ها پا نییرو انداخت پا سرش

 يهواخور هیکه بعد از  یزندان هیدرست مثل ...اولم يرفتم سمت اتاقم و باز هم برگشتم سرجا...برام نمونده بود

 به سلولش گردهیبرم

شدو  نیپلکهام سنگ یک دونمینم...رو لبه تخت نشسته بودم و غرق در افکارم بودم یدونم چه مدت زمان ینم

 خوابم برد یک

 ...د؟خانمیداریب...خانم...خانم -

بازم چشمم افتاد به  مهین يپلکها يتشک زدم و از ال يرو یغلط یحال یبا ب...نمیبیدارم خواب م کردمیم فکر

آروم آروم منو به خودم  کردیکه منو خطاب م ییخوردوصدایکه بهش م یدر پ یدر اتاق و ضربات پ

سر جام باز  نمیبنش صافکه زمان و مکان رو گم کردند ازجا بپرم و  ییگذشت تا مثل آدمها یلحظات...آورد

 زدمیم جیگ...دو ضربه به در يصدا

 اهپوشیس ياز همان نگهبان ها یکیجا بلند شدم و رفتم سمت در و بازش کردم و چشمم افتاد به  از

 تحکم گفتم با

 !شده؟ یچ...بله -

 ...کرد یکوتاه میتعظ

 کتابخانه منتظرتونن دیببر فیکنم دستور دادن تشر دارتونیطالب خان خواستن ب خوامیم عذر -

بهم  خواستیم یچ...فرخ برگشته بود...دادم بهش هیرو به عالمت مثبت تکان دادم و در روبستم وتک سرم

آخ که ...نه برمولم ک خوادینکنه از دستم خسته شده و حرفهام بهش برخورده و م...داشتم یبیعج يدلهره ...بگه

 افتاد یاتفاق م نیاگه ا
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از خدمتکارها خواستم تا کتابخونه  یکیرفتم از  رونیاز اتاق ب...سرحال بشم یبه دست و صورتم زدم تا کم یآب

 کردیخدمتکار که جلوتر از من حرکت م شناختمدنبالیاز اون قصر شاهانه رو نم ییجا چیهنوز ه...رو نشونم بده

و بادست  ستادیا یدر بزرگ يجلو میبا کوتاه رد شدیتقر يراهرو هیاز دوسالن بزرگ و  نکهیراه افتادم و بعد از ا

 بهش اشاره کرد

 نجاستیهم...خانوم دییبفرما -

 رو ازش گرفتم وبه دردوختم  نگاهم

 د؟یندار يبا من امر -

 نگاهش کنم نکهیا بدون

 يبر یتونیم...نه -

و تاب  چیسرم پ يدر بسته و هزار سوال و جواب و حدس و گمان که تو هیموندم و  کردو رفت و من تشکر

 ...شدینم دهیشن ییصدا چیه...باز شد ییو آروم در رو هل دادم که با صدا رهیدستم رو بردم سمت دستگ خوردیم

و  دیسریتا سقف م نیکه طولش اززم یبزرگ يکتابخانه  يکه شدم چشمم افتاد به فرخ که روبه رو داخل

 کیهمان نردبان چرخدار کنار کتابخانه بود و عرضش هم  ییباال يبه طبقه ها یدسترس ریاحتماال تنها مس

 بود از انواع کتابها  پوشاندوپریرا کامال م وارید

 یچرم یصندل کیمطالعه و  زیم کیکه شامل  لیوسا يهمه ...سوخته داشت يقهوه ا يزیرنگ آم فضا

رنگ  نیهم قرار داشت هم به هم يکه دو طرفش و روبه رو یلهستان یگرد با دوصندل یچوب زیم کیچرخدار و

 بودند

پابلو نرودا پائلو ..از کافکا ییو عکسها ینقاش سینف يهم پر بود از تابلوها وارهاید يرو...کف پوش اتاق یحت

  شناختمشانیکه نم يا گهید تیو چند شخص يفرخ زاد و سپهر...ویکوئل

که مشام رو نوازش  يعود يداشت به خصوص با بو یآروم يم مثل تراس دوست داشتم فضاسالن رو ه اون

 ...کردیم نیو پلک رو ناخوداگاه سنگ دادیم

 که دستهاش رو پشتش در هم قفل کرده بود  یدر حال رهیچشم از کتابها بگ نکهیبدون ا فرخ

 !؟ياومد -

 به سرتاپاش انداختم ینگاه
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زدم  بیگونه بهش نه ادیو فر ستادمیکه روبه روش ا...شیشب قبل افتادم درست چندساعت پ ادیلحظه  کی در

 ...بهم انداخت یآدم هوس بازه و اون فقط سکوت کرده بودبه طرفم برگشت و نگاه هیکه 

 !؟یخوب -

 يباره همه  کیو به  کنمیچرا ساعتها در مقابل حرفهاش وسوالهاش فقط سکوت م دمیفهمیوقت نم چیه

  زنمیم ادیصورتش فر يحرفهام رو تو

 یچوب زیمطالعه و با تلفن سفارش دو قهوه داد و بعداز اون رفت سمت م زیرفت سمت م دیسکوتم رو د یوقت

  دیکش رونیرو ب یگرد وسط سالن و هردوصندل

 میزنیکم حرف م هی...نیبش ایب -

 نشستم  یصندل يرفتم سمتش و روبه روش رو عانهیمط

پک ...آورد و گذاشت گوشه لبش و با فندك روشنش کرد رونینقره اش ب يگاریرو از داخل جاس يگاریس

کننده رو امتحان کنمگلوش رو  لکسیر لهیوس نیباشه حتما ا ادمیزد اون لحظه باز با خودم فکر کردم  یقیعم

  يخش دار يبودبا صدا نییکه سرش پا یصاف کرد و در حال یکم

 ت گفتم؟تابه حال از خودم برا -

 دود نیو صورتش محو شد ب گهید قیپک عم هی...کرد که سرم رو به چپ و راست تکون دادم نگاهم

 ياون موقع من تو نییام انداخت پا يساله بودم که مادرم خودش رو از پشت بوم خونه پدر 15پسر بچه  هی -

شده و  یجنازه متالش یوحشت کرده بودم وقت دمیمهرخ از خواب پر ادیو فر غیج ياتاقم خواب بودم که با صدا

 و تارشد  رهیچشمهام ت يجلو ایدن دمیوجودم رو د ي مهیغرق به خون ن

 

 یکه تمام عمر و جوون يمادر...منبع آرامشم...ام بود یزندگ يکه همه  يمادر...مادرم رو از دست داده بودم من

مرد  هیبه خاطر بچه هاش ...سال به خاطر ما 20که  یکس...من و مهرخ يبود به پا ختهیاش رو ر یو زندگ

 کردیهوس بازو زن باز رو تحمل م

خونه اش رو کرده  نیزم ریکه ز يپدر...زن و بچه اش بود يهاش جلو يکثافت کار يکه همه  یکس...رو پدرم

 هم مادرم رایاخ شدویسر خانواده اش همخواب م ریزن به جز زن خودش ز کیخونه و هرشب با  یبود روسپ

 مسئول تدارکات سور و ساتش شده بود
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به اجبار  یسالگ 14و پاك که تو سن  بیزن نج هی...یرونیا لیزن اص هیو مادرم ...عرب بود لیمرد اص هی پدرم

ما  يتالش کرد برا یلیخ...تالش کرد یلیپدرش و به خاطر ثروت پدرم تن به ازدواج با اون رو داده بود مادرم خ

 یروز قبل از خودکش کینداشت چون  يا دهیشدفایهر روز بدتر و بدتر م...نداشت يا دهیاش اما فا یزندگ يبرا

 اش کرد  یساله رو آورد خونه ما و به عنوان پسرش معرف 11اش پدرم شاهرخ 

بودند که  ادینامعلوم ز يبچه ها نیالبته از ا...کارهاش بود جهیکه نت يپسر..نبود یزن قانون هیکه از  يپسر

پدرم بود و  يمعشوقه  يچون بچه  نجاسیاالن ا ینیبیشاهرخ هم اگر م...من اجازه ندادم...کردند امابعدها ادعا 

 البته اون زن مرده بود

 مکث ادامه داد یو بعد از لحظات دیکش یآه

 يرو...ذهنم يکه اسمش تو یبه آخر خط و خودش رو خالص کرداز اون روز به بعد تنها زن پاک دیمادرم رس -

 بایز يزنها يهمه  دازیکشیو نفس م کردیم یکه به خاطر بچه هاش زندگ یتنها زن...مادرم بود...قلبم حک شد

 يشون و کارها ییبایکه با ز ییاز زنها...وجود مادرم رو گرفت...که وجودشون ییاز زنها...همه شون...متنفر شدم

 کردندیم یمثل مادرم رو قربان ییو زنها بردندیمثل پدرم رو م يهوس باز يدل مردها بندهیفر

داشتند و  يظاهر ییبایز یکه به نوع ییاز اونا...نه همه شون...رمیاز همه شون انتقام بگ تونمیگرفتم تا م میتصم

 رو ممکن بود جذب کنند يهر مرد

و  ادیم دستم از کجا ریز ادیم یبرام مهم نبود ک...که فقط دنبال لذتهاشه...سنگ دل روحیآدم ب هیشدم به  لیتبد

 ادیسرش ب ییقراره بعدش چه بال ای

 یم ای کشتمشونیم ایو بعد از تموم شدن کار  دمیخریکاال م هیمن زنها رو مثل ...بردمیلذتم رو م من

 فروختمشون 

 صورتش و ادامه داد يرو گرفت باال جلو دستهاش

ذهن  نیا...فهیدستها کث نیا...از زنها یلیخون خ يآلوده ...آلوده به خونه يبدجور...ینیبیدستها رو م نیا -

که اگر  یآدم هی....رحممیآدم ب هیمن  یاسی....سنگه کهیت هیدلم  فهیمن کث یزندگ یحت فهیروح من کث...فهیکث

 گزهیکنن هم ککش نم کهیت کهینفر رو زنده زنده ت هیچشماش  يجلو

بود  نیشاه...دستهام  ریاز ز یکیبود که  شیهفته پ نیهم...نداره چون روحش با مادرش مرده یتیاهم براش

دستور ...مهره هام رو به کشتن داده نیاز بهتر یکی...دیکرده و اون بوده که حم انتیبهم خ دمیفهم یاسمش وقت

 يدستگاه چوب بر ریچشم همه زنده زنده بندازنش ز يدادم جلو
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الن درست روبه روت نشسته چنان که ا یآدم نیچن یتا بدون یتا خوب منو بشناس گمیدارم بهت م نارویا

روبه  ستهیا یخودش ساخته چنان محسور چشمهات شده که م يبرا یتو شده که دوتا زندگ يمحسور چشمها

 یحرف چیه یهات رو با دل و جون و ب نیفحش ها و توه یهات و حت تیشکا...حرفهات يو همه ...روت

  گهینم يزیو چ دهیگوش م

بهم ...خوردمیتلو تلو م...نبود میحال یچیه...مست مست بودم...شب اول...يکه تو اتاقم بود...ادتهیشب رو  اون

 یاون موقع سع...بودم دهیقبال عکس تو و رها رو د...ارنیکه انتخاب کردم رو م يخبر داده بودن دارن دختر

والبته تا چند روز  رهیگیبودم که م مطمئنچون  رهیبرق نگاهت منو بگ خواستینگاهت نکنم دلم نم ادیکردم ز

 ...رها رو...تو فکرت بودم اما من دوستت رو انتخاب کرده بودم

تنها  يچشمها ادآوریبشم که  ییکه گرفتار چشمها نیاز ا...دمیترسیرها رو انتخاب کرده بودم چون از تو م من

 ......مادرم...ام بود یزن پاك زندگ

 دونستمینداشتم نم صیاصال قدرت تشخ دادمینم صتیشخخوب ت...بود کیاتاق تار...دمیفهمیشب نم اون

عرب  خیش هیدوست تو قبال توسط ...رها دونستمینم...آورده زیشاهرخ خودش انتخاب کرده و شراره برام سورپرا

 شده  يداریخر

چون  دمتیبوس...کردمیچون باز داشتم فرار م دمتیبوس...دمینفهم يزیچ گهیچشمم افتاد تو چشمهات د یوقت

  يسرم خورد کرد يرو تو ستالیکه تو اون کر...نگاهت کنم  خواستمینم

 یپاك بمون یخواستیچون م...یچون مثل مادرم پاک...یکنارم باش خوامیم...نکشتمت...ولت نکردم...دارم  دوستت

 یهمون آرامش...یکنیتو آرومم م...یاسیبود  یزن واقع هیمن سمبل  يمادرم برا...يو از پاك بودنت دفاع کرد

 !؟یفهمیم...دادیکه مادرم بهم م يدیرو بهم م

و من فقط ...حرفهاش رو نداشت لیو تحل هیقدرت تجز...جا بلند شدو رفت سمت پنجره مغزم هنگ کرده بود از

دو فنجان قهوه داخل شد و  يحاو ینیبا س يهمان موقع در باز شد و خدمتکار کردمیمات و مبهوت نگاهش م

 رفت رونیگذاشت و ب زیم يرو رو ینیس

 ادیمن اونو  نکهیا ای...به سرش اومده ینداشت که چ یتیدوستم داره برام اهم ینداشت که مدع یتیاهم برام

 یمن و رها عوض شدهگفته بود هر زن ياون گفته بود جا...اون گفته بود رها رو انتخاب کرده...اندازمیمادرش م

 ...دست ریاالن اگر رها ز یعنی...کشهیدستش رو م ریز ادیکه م
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مثل برق گرفته ها از ...دهیعرب خر خیش هیاما انگار گفت رها رو ...فکر کردن بهش هم وحشتناکه اما...نه يوا

 استرس و ترس  ایدن هیاز  گرفتیکه نشات م يبلند يو با صدا دمیجا پر

 !!!ده؟؟؟یعرب خر خیش هیرها رو  -

رفتم  مهیبه عالمت مثبت تکان داد که سراس ينگاه سردش رو دوخت به من و تنها سر..طرفم برگشت به

  دادمیکه تکونش م یاش رو با دو دستم مشت کردم و در حال قهیروبه روش  ستادمیسمتش ا

رها ...یشناسیم باتویچون رق...یشناسیکجاس چون امثال خودت رو م یدونیم...کجاس یدونیپس تو م -

 بهم بگو..؟یدونیتو م...فرخ...کجاس

مشتم باز شدو ولش کردم و اون ...ادامه بدم دستهام شل شد دادیاجازه نم بستیه گلوم رو مکه را ینیسنگ بغض

 کردینگاهم م روحیهنوز همان طور ب

 شدیم دهیلرزان که به زحمت شن ییقدم به عقب برداشتم و با صدا چند

 نه؟؟؟ گهیرها زنده اس د...فرخ...عرب خیاون ش...اون...رها...یدونیمطمئنم م...یدونیم -

که  گفتیچرا بهم نم...سمتم اومدیچرا نم!چرا؟؟...ناراحت بود...چهره اش در هم رفت...از چشمهام گرفت چشم

نگذشت  یگفتلحظات يزیچ یرو گرفت و در رو کامل باز کرد و به عرب رهیدستگ...رفت سمت در کنمیاشتباه م

 يسه رو گذاشت وسط سالن رویرد و کک یمیتعظ...بزرگ در دست وارد سالن شد سهیک کیبا  يکه خدمتکار

 رفت  رونیو ب نیزم

نفر محافظ چون  20با ...عمار خیراست رفتم عمارت ش کی...کنم دایبرم و رها رو برات پ یازم خواست یوقت -

 یکه سالهاس باهاش دشمن خون هیعمار همون کس خیچون ش...شهیبه خاطر تو باهاش دعوام م دونستمیم

و مسخره ام کرد و  دیاومدم تا تونست بهم خند یبهش گفتم دنبال چ یوقت...مذاکره زینشوندمش پشت م...ام

 محافظ هاش وحشت کرده بودند ...دمینگفتم و روش اسلحه کش يزیچ...نگفتم يزیغرورم رو له کردم اما چ

 زایچ نیفقط هم...کردم اما مویمن همه سع...چقدر کله خرابم دونستنیچون م...جلو ادیکس جرات نکرد ب چیه

 ...ساعت قبل از 4درست ...رید یلیخ...دمیرس رید....شد بمینص

 بشیهانص نیهم...رها رو خواسته بود...بود دهیاسلحه کش...رفته بود...زدیچقدر مبهم حرف م..ادامه نداد گهید و

که  يطور...دیلرزیتمام بدنم م...بودم دهیترس...نگاهم رو ازش گرفتم...پس رها...شده بود بشینص یچ...شده بود

  دمبرف وسرما مون يساعتها تو کردیفکر م دیدیمن رو م یهر کس
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 سهیک هی هیشب شتریکه ب اهیس سهیسمت اون ک دیکشیاما من رو م دیلرزیزانو هام م...دهیو رنگ پر خی...بودم خی

 زباله بود

و بازش کردم و دستم رو داخلش بردم  سهیرعشه گرفته ام رو بردم سمت ک ينشستم دستها نیزم يرو دوزانو

  رونیدستم لمس کردم و آروم آوردمش ب ریرو ز ینرم ئیش

 ...رنگ یزرشک یچرم فیک هی

 )چنده؟ متشیق فیک نیآقا ا...فمیک نیمن عاشق ا!!!...خوشگله؟؟ نیا یاسی(

 ) یکنیزود انتخاب م يکم دار هی...مینیرو هم بب گهید يبذار مغازه ها...رها(

 )کترهیشراره هم ش فیاز ک نیا...خوامیم نویمن ا یاسینه ...نه(

 دیخر نیآخر...دیخر نیآخر...میبود دهیکه با هم خر یفیهمون ک...خودش بود يبرا...تو گوشم دیچیپیم صداش

و  رفتیم نییام به وضوح باال و پا نهیکه قفسه س يطور اومدیباال م ینفسم به سخت یاون سفر لعنت يبرا

 یمشک يمانتو...ختمیر رونیرو ب سهیک اتیبا وحشت تمام محتو...شدیازگلومخارج م يله انا يصدا

رو به من  یچ خواستیم نایا...؟یچ یعنی نایا...من يخدا...رشیز يلباسها یحت...بلوزش...ساپورتش...اش

اش  یسالمت... خواستمیمن آغوشش رو م...خواستمیمن خودش رو م خواستمیرها رو نم لیمن وسا...بفهمونه

 لبخندش رو...رو

بود و سرش رو انداخته  ستادهینگاه به فرخ که روبه روم ا هیو  انداختمیم لینگاه به وسا هیو گنگ  جیگ یحالت با

 و چهره اش درهم بود  نییبود پا

 شدیم دهیکه به زحمت شن ییصدا با

 ...ياریرها رو ب یمگه نرفت...پس رها کجاس...پس...؟یچ یعنی نایا...نایا -

  دهیچرا انقدر با تاسف سرشو تکون م...چرا انقدر ناراحته...رو ازم گرفت نگاهش

بار با  نیا کردمینگاه م لشیکه با بهت به وسا یدر حال...سوختیمعده ام م...رها رو گرفتم تو دستم يمانتو

 يبلندتر يصدا

 ....خوامیمن رها رو م...خوامیرو نم نایمن ا...رها کجاست گمیبهت م -

 زدم ادیفر دیدزدینگاهش رو ازم م...رفتم سمتش شونه هاش رو گرفتم و تکونش دادم...دمیفنر از جا پر مثل

 يمن حاضرم به خاطر حرفها....فرخ ستین یانتقام خوب...ستین یاصال انتقام خوب نیا...رها کجاس گمیبهت م -

 ستین لیوسا نیبگو چرا رها با ا...فقط بهم بگو...حاضرم بگم غلط کردم فقط...کنم یازت عذرخواه شبید
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گونه هام مچ دو دستم رو گرفت  يرو خوردیو با هر بار پلک زدن سر م کردیرو تار م دمید ياشک جلو قطرات

که آرومم ... يجمله ا یو شونه اش رو آزاد کرد و آروم رفت عقب و من منتظر زل زده بودم به دهانش تا حرف

 اما ...کنه

 کننیخالصت م...يبه دردشون نخور گهید یوقت...دمیرس رید یاسیمتاسفم  -

 یعنی؟يبه دردشون نخور...گفتیم یچ...دیچرخیدور سرم م زیهمه چ...سرم خراب شده يرو ایدن کردمیم حس

 ...رها...یچ

 ...یگیم يدار یچ...یچ -

 شدیاز دهانم خارج م دهیبر دهیکه کلمات بر يهق و هق افتاده بودم طور به

 ...یگیدروغ م ينداره تو دار قتیاحقیخدا...بدون رها...فرخ من...خدا...رها...بدون...من...من...فرخ-

جمع  يکه تمام عقده ها ییها غیج...شده بود لیتبد غیکه به ج يطور شدیصدام هر لحظه بلند و بلندتر م و

 ...زدمیم ادیو فر...ختیریم رونیام رو ب یمونیتمام پش...ام رو یتمام دلتنگ...مدت رو نیا يشده تو

 دروغه...رها زنده اس دیگ یقاتلهادروغ م...قاتلها -

 زدم تا از حال رفتم غینداشت و انقدر ج يا دهیفا...آرومم کنه اما کردیم یسع

 نیتمام شدن ا يکاش فرمان کات برا...شدیکاش زمان همان جا متوقف م يکه ا کردمیزمان آرزو م اون

 ...و تمام شدیم از سمت خدا صادر شینما

 ادامه داشت زیاما انگار هنوز همه چ...اون روز بود ایروز دن نیآخر کاش

 يکابوس ها دنیمدت بارها دراثر د نیا يچند روز اما انگار تو ایبودم چند ساعت  هوشیچقد ب دونمینم

نبود  شتریو ب شتریکه هر بار ب ییفرو رفته بودم کابوس ها یقیوحشتناك به هوش اومده بودم و باز به خواب عم

 دیکشیرها رو به رخم م

نکرده بودندکه درست نشونه رفته بودند  دایرو جز صورت من پ يا گهید يجا چیه دیداغ خورش يپرتوها انگار

تراس وبا هم قرار گذاشته بودند که با  ياون منطقه جمع شده بودند تو يانگار تموم گنجشکها...پلکهام يرو

 کنن  داریمن رو از خواب ب يجور هیسرو صداشون 

 يال یکم یبه سخت...سرمه بدنم کوفته بود يقلوه سنگ بزرگ تو هیمغز  يجا کردمیبود حس م نیسنگ سرم

به  يکردم اما انگار چشمهام بدجور یباز هم سع...چشمم روزد يبدجور دیپلکهام رو باز کردم که نور خورش
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 یقیچشمهام کنم که با سوزش عم لیخواب عادت کرده بود خواستم دستم رو باال ببرم و حا يایدن یکیتار

 پشت دستم آخم به هوا رفت 

بودو قطره  زانیسرم آو يسرم نصفه که باال هیبه  شدیافتاد که ختم م کیشلنگ بار هیکه کردم چشمم به  نگاه

 رگهام يتو شدیم یقطره خال

 !م؟؟زیحالت بهتره عز...جان یاسی -

ذهنم تازه داشت به  يچند بار پشت سر هم پلک زدم چرخ دنده ها...دمیدیکم تار م هی...طرف صدا برگشتم به

 به لب داشت يزیلبخند محبت آم...لبه تخت نشست يثمره کنارم رو افتادیکار م

 ام کنار زد  یشونیپ يرو آروم آورد جلو و موهام رو نوازش کردو از رو دستش

 !نه؟ يبهتر-

سمت در  رفتیکه م یبودم؟؟؟سرم رو به عالمت مثبت تکان دادم که بلند شد و سرم رو چک کرد و در حال ربهت

  يورود

 يزیو نه چ دهیفرخ االن سه شبه که نه خواب شتریاز همه ب...همه نگرانت بودن يشد داریخدا رو شکر که ب -

 یلیخ يسرت بود اگر بفهمه به هوش اومد ياستراحت کنه دائم باال یخورده تازه به اجبار فرستادمش تا کم

 برم صداش کنم  شهیخوشحال م

 گفتم يبلند يو با صدا دمیاز جا پر اریاخت یحرف آخرش ب با

 ...نه -

کردم با فشار آوردن کف دستم رو تشک از جا  یبه طرفم برگشت وبا تعجب نگاهم کرد سع...ستادیجاش ا سر

از ترس تمام تنم ...چونه ام ریتا ز دمیزدم به تاج تخت و ملحفه رو کش هیو تک...دمیخودم رو عقب کش...بلند بشم

داشتم با اون  یراه انداخته بودانگار سع صداقلبم دوباره سرو  کردیم سیپشتم رو خ ي رهیت يعرق سرد...دیلرزیم

جا خورده بود به  یبود و حساب دهیخودم درست کنم ثمره که حال و روزم رو فهم يبرا یدفاع وارید هیملحفه 

 طرفم اومد 

 یترسیم یاز چ...تو چت شده..زمیعز یاسی -

کنارم باشه جز  یهر کس خواستیاون لحظات دلم م...دمیترسیمن از فرخ م...دمیترسیم...فشردیگلوم رو م یبغض

 ..فرخ
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ن که او ییجا هیمنو ببر  کنمیازت خواهش م...ترسمیمن م...من...صداش نکن...کنمیثمره خواهش م -

 ادیدرو قفل کن االن م...در...کشهیثمره اون منو هم م...نکنه دامیکه پ ییجا هیببر ...نباشه

از حرفها و عکس العمل  یبه در ثمره که حساب کردمیلرزانم اشاره م يو با دستها شدیهر لحظه بلندتر م صدام

 من هول شده بود به سمت در رفت  يها

 کنمیم باش من درو قفل مآرو...تو فقط آروم باش...زمیباشه عز -

بلند من کار خودش رو کرده بود چون  يبود انگار صدا ریخواست قفلش کنه اما د....بهش دیرس...سمت در رفت

 یفرخ برام کاف دنیاتاق و من همان د يتو دندیپر مهیدر با شتاب باز شد و فرخ و پشت سرش شاهرخ سراس

کنم  هیدو سه ساله گر يبچه ها لبکشم و از جا بپرم و خودم رو پشت تخت پنهان کنم و مث يبلند غیبود تا ج

 و به ثمره التماس کنم

رهارو  نایا...همشون قاتلن نایا...اون قاتله...ترسمیثمره من ازش م ادینذار ب...ادیثمره تورو به مقدساتت نذار ب -

 ...کن رونشونیب...رونیبگو برن ب...کشتن

 جا خورده بود  یسابکه ح فرخ

 تو چت شده ...؟یاسی یگیم يدار یچ -

 سمتم که متوقف شد اومدیچون داشت م دمیکش غیهم ج باز

 ..وگرنه...سمت من وگرنه این....این -

 یگیو به من م یکنیو همرو خبر م یزنیداد م...؟یکشیم غیج...؟یکشیخودتو م...؟یکشیمنو م...؟یوگرنه چ -

 ...من رها رو کشتم یکنیفکر م...من کشتمش یکنیفکر م...قاتل

  دمیلرزیکه به شدت م یگوشم گذاشتم و در حال يرو رو دستهام

 ...ترسمیمن از تو م...یفهمیم ترسمیمن ازت م...برو و تنهام بذار...تورو خدا برو -

 زدم ادیفر و

 ...یلعنت ترسمیم -

 هقم بلند شده بود  هق يرو تار کرده بود و صدا دمید يکه اشک جلو یدر حال و

منو  کنمیخواهش م...نجایا يچون تو مارو آورد ترسمیمن ازت م...چون رها رو ندارم ترسمیمن ازت م -

چرا ...ينابود کرد مویچرا زندگ...نجایا يچرا منو آرود...چرا...فرخ منو بکش و راحتم کن کنمیخواهش م...بکش

 یچیه...ندارم یچیه گهیمن د...تونمیمن بدون رها نم...تونمیمن نم...منو ینکشت
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من رها رو  یکنیفک م...يدار ؟حقیترسیاز من م...کشتنت برام مثل آب خوردن بود...تونستم؟ینم یکنیفک م-

 يحق ندار...يریخودت رو ازم بگ يحق ندار...ياما حق ندار...يبازم حق دار...ادیاز من بدت م يکشتم؟حق دار

بدون انقدر  نویاما ا...آره من به کشتن دادم...من رها رو به کشتن دادم یاسی...؟يدیفهم...يریچشمهاتو ازم بگ

 تاوانشه بدم یمردم که حاضرم هرچ

 بود  ستادهیو خطاب به برادرش که کنارش ا نییسرش رو انداخت پا...به عقب برداشت دوقدم

 مزرعه  رمیرو م یمدت...من رو آماده کنن لیدستور بده وسا...شاهرخ -

 نگاهم کرد زدیکه انگار هزار حرف توشون موج م ییبه عقب برگشت و با چشمها ستادیباز ا...رفتبه سمت در  و

 نیهم...فقط خوب شو...تو فقط خوب باش...یاسی -

من احساس  نکهیرفت و شاهرخ هم به دنبالش راه افتاد ثمره در اتاق رو بست و به خاطر ا رونیاز اتاق ب و

کرد  یسرم رو در آغوش گرفت و سع...نشست نیزم يداشته باشم دو قفلش کرد اومدطرفم کنارم رو تیامن

 آرومم کنه 

 اروم باش...زمیاروم باش عز...یبترس يزیاز چ ستیالزم ن...شتمیمن پ...نداره يباهات کار یکس گهید...سیه -

  دیکش یمکث کرد و آه یلحظات

 ترسمیمن هم م...جان یاسی ترسمیمن هم م -

حرفش تکان داد  دییزد و سرش رو به نشانه تا یو نگاهش کردم لبخند تلخ دمیکش رونیرو از آغوشش ب سرم

 یکه چشمش به دستم افتاد و با نگران نمیتخت بش يخواست کمکم کنه رو

  یانداخت يدستتو به چه روز نیبب...داد يا -

شده بود و پوست  دهیکش رونیسوزن سرم ب..چطور سوزش و دردش رو متوجه نشده بود..به دستم انداختم ینگاه

 کرده بود  یدستم رو زخم

شدت زخمش به زخم از ...د؟یرسیکه به روح و قلبم وارد شده بود م یشدت زخمش به زخم...داشت یتیاهم چه

 د؟یرسیدست دادن رها م

حاضر شد خودش بره اما من اونجا ...که با نبودش آرامش داشته باشم خوادیمو  رهیگفت که م...رفته بود فرخ

از همان اسلحه  ریت کیکاش با  کردیکاش راحتم م...اش بمونم یحاضر شد نباشه اما من باز هم زندان...بمونم

 تموم بشه  زیکه همه چ دادیو اجازه م دادیم انیام پا یاش به زندگ
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قبل  یاسیهمون  شمیو من م شهیبا چند روز نبودن اون تموم م غم از دست دادن رها کردیم فکر

 هیو هر لحظه منتظر فرصت کشهیجسمه که نفس م هیمرده متحرکه و تنها  هیبعد از رها  یاسی دونستینم...اما

 رو تموم کنه زیاش خاتمه بده و همه چ یکه به زندگ

 يتو يگهواره ا یصندل ينشستن رو...ارامبخش يهر روز خوردن قرص ها يام خالصه شده بود تو یزندگ

بتونه سرم رو گرم کنه اما  دیتا شا زدیزل زدن به ثمره که حرف م یو گاه یتراس و زل زدن به آسمون آب

 يها هیگر يبود تو همن خالصه شد یتمام زندگ گهید يایدن هیکه تمام حواس من پرتاب شده به  دونستینم

من خالصه شده  یکه ازش داشتم زندگ ییادگارهایتنها ...لباسهاش دنییبا بو رها و لمس خاطراتش يشبونه برا

که که از پشت عمارت  یکیبه رودخونه بار دنیباغ بزرگ و در اخر رس يگاه به گاه تو يقدم زدن ها يبود تو

گم  يتو... ییو تنها یعالمه پوچ هی ياز آن روزها تو زیچ چیه يمن خالصه شده بود تو یزندگ گذشتیم

بذار  گفتیبا خودش م... کس نبود چیه...نداشت زیچ چیه گهیکه د...یاسی...کردن احساساتم گم کردن خودم

برگشتن؟  يبرا يدار يحاال چه اصرار..گفتیبذار فراموش کنن با خودش م...یستین گهید...يهمه فکر کنن مرد

محبت ...ستین يمادر گهید یوقت...یداره وقت يا دهیاصال برگشتن تو چه فا...رگشتنب يبرا يدار یچه حرف

 یخونه خودت فرق يتو ای یباش نجایا گهیاصال حاال د ؟یچ یبگ يبرگرد يخوایم...ستین ییرها...ستین يپدر

 ایدن نیا يداره تو یتمومش کن و خالص چه فرق...یاسیمنتظرت هست؟ پس تمومش کن  یکس...هم داره

موندنت  گهید... آسمون نیا نیزم نیا...زنهیهوا پست م نیا...زنهیداره تورو پس م یزندگ نیا ینباش ای یباش

کنار  نجایا ینیشیم يایم یشیآب بلندم وانیل هیمشت قرص و  هیهر روز با هیخودت تمومش کن چ...ستیزنیجا

تمام خاطرات رو هزار بار  یزنیم فبا رها حر یزنیبا خودت حرف م يدیآب گوش م يبه صدا ینیشیرودم نیا

 و  یکنیپشت هم مرور م

 هیروز تکرار هیتا ...تخت تا روز بعد يرو یکشیتو اتاقت و صاف دراز م يگردیبرم...چیه آخرش

خدا ...آره!!...ته جهنم؟؟ يریم!! ه؟؟یخودکش...نییطناب و ببر و خودتو پرت کن پا...ببرش...گهید

با  کنهیم یچه فرق...کنهیم یآره اما چه فرق!!!...؟؟؟یمونیو سرگردون م ریآره تا آخرالزمان درگ!!...بخشتت؟؟ینم

 به آخر خط  يدیتورس...تمومش کن... يکه حاال دار یبا زندگ...االنت

هم گرفته بودم موهام رو  یبودم تازه صبح دوش آب گرم دهیپوش دیبلند سف راهنیپ هی...رها شیپ رفتمیم داشتم

از  گفتیم...و مرتب باشم زیدوست داشت من تم شهیبودم دورم رها هم ختهیبودم و مرتب ر دهیسشوار کش

 يو کبود يگود...بودم اما دهیرسبودم به خودم  زیتم یبه خودت برس شهیکن هم یسع ادیشلخته بدم م يدخترا
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 هی يقرص هارو تو کردمیم حیام رو چطور توج یدگیالغر بودن و رنگ پر...کردمیم حیچشمم رو چطور توج ریز

 ییجا يهوا...دمیباغ قدم زدم هوا رو نفس کش يام آروم تو گهیدست د يآب رو تو وانیدستم گرفته بودم و ل

درختها رو  يتوش گم شده بودم تنه  بانهیرو که غر یغربت ياس هوایدن يکجا دونستمینم قایرو که هنوز دق

خورده اجازه دادم  یچیسبز و مرتب و ق شهیهم يبرگ شمشادها یرز و اقاق يگل ها يگلبرگ ها...لمس کردم

لذت  یعیطب ییبایاون همه ز دنیبعد از مدتها از د...بردمیکنه لذت م سیوسط باغچه صورتم رو خ يفواره 

بند  نیو من از ا...شدیتموم م زیکه همه چ يام روز ییروزرها...ام يروز آزاد... اون روز روز من بود چون...بردمیم

 يتمشک و درختها يبوته ها يکه از البه ال یرودخونه آروم...روخونه پشت عمارترفتم سمت  شدمیخالص م

 یشگیهم يجا شستمن کردیرو حواله روح و روان م یبیآب آرامش عج يو صدا گذشتیزبان گنجشک م

 به خودم انداختم  ینگاه...رو صاف و مرتب کردم راهنمیسبز کنار رودخونه پ شهیهم يچمنها يرو...دوزانو...ام

همش به  نایا...چقدر مرتب شدم نیبب ؟يدوسش دار...اد؟یازش خوشت م...؟يدید دمویلباس سف...سالم رها -

 شتیپ امیب خوامیم...مرتب باشم زویتم شتیپ امیم یوقت...دنتید امیم یوقت خواستیدلم م...خاطر تواه

که تورو به کشتن دادن و  ییکسا کنار...تونمیبودن رو نم نجایا..تونمیبدون تو بودن رو نم...تونمینم گهید...رها

 نیاخر نینمونده ا يا گهیراه د چیه گهیپس د...کس رو ندارم چیه...چقدر تنهام نیازمن گرفتنت نگاه کن بب

 راه  نیاخر...راهه

 ستیتعداد قرصها به ب دیتا حل بشه شا ختمیریآب م وانیل يو تو کردمیباز م یکی یکیقرص رو  يها خشاب

 يداره من فقط دست برده بودم تو يهست و چه اثر یچ ياصال برا دونستمیکه نم ییقرص ها دیتا رس یس ای

آب که  وانیبه ل ینگاه تمندانهیو مشتشون کرده بودم قرص ها که خوب حل شدند رضا هیاول يجعبه کمک ها

رو بردم سمت  وانیپشت هم و ل قیشده بود انداختم چشمهام رو آروم بستم چندتا نفس عم يریحاال رنگش ش

 دمیاز جا پر ییمردانه آشنا يرو لمس نکرده بود که با صدا وانیل يدهانم و لبهام هنوز لبه 

 ... يجا زد -

رو سر  وانیندم و ل یتیجا خورده بودم خواستم اهم شتریبودم البته ب دهیترس یکم...دچار توهم شدم کردمیم فکر

 بکشم که باز

بعد کم کم افت فشار رو حس  يندار یحس چیاولش ه...يخوریم نویا...بچه گانه اس...هیکار مسخره ا -

فلج رو  يدست و پاهات حالت آدمها شهیحس م یبدنت ب چرخهیدور سرت م زیهمه چ رهیم جیسرت گ...یکنیم

رد  نجایداره از ا يمن که گذر ثلنفر م هیبعدم  نجایا یافتیدراز به دراز م...تاالپ..و شهیتار م دتید کنهیم دایپ
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بزنه که حتما  فیالبته اگه هنوز نبضت ضع مارستانیب رسوننتیو م کنهیرو خبر م هیبعد بق نهیبیتو رو م شهیم

 یچیه...؟یآخرش چ... سرم و مرخص هیو  دنیبعد با اون شلنگ مسخره دوسه بار معده ات رو شستشو م زنهیم

تورو مضحکه خاص و ...رسونهیتورو مکه فقط کمبود محبت و توجه  يداد مکار بچه گانه و احمقانه انجا هیتو

 خسته شدم  یزندگ نیمن از ا دیکه مثال به من توجه کن کنهیعام م

 که دوقدم به طرفم برداشت  دمیپاهاش فهم ریخش خش سبزه ها ز يصدا دنیشن با

 من چندتاراه بهتر سراغ دارم  یخودت رو خالص کن يخوایو واقعا م ياگر جرات دار -

مزاحم رفتنم برگشتم سمتش و باخشم ...مزاحمم بود...کردیمتشنجم م ختیریاعصابم رو به هم م حرفهاش

شلوار  بیج ينگاهش کردم اما اون خونسردانه زل زده بود به روبه روش و باآرامش دستهاش رو فروکرده بود تو

 امه داد اد التهمون ح يخودش حس کرد که تو يفکر کنم نگاهم رو رو دونمینم کشینا يسرمه ا

  دونمیم دیبع...که یالبته اگر جراتشو داشته باش -

 داد  لمیتحو يپوزخند...نداشت یرنگ چینگاهش ه...از احساس یکردهمان طور خونسردانه وخال نگاهم

اوه نه وحشتناکه خون و  یاما صددرصد با خودت گفت...غیبا ت یخودکش...يبهش فکر کرد نکاریحتما قبل از ا -

شدم  مونیهست که اگه پش يا کهیراه بار هی ينطوریجراتشو ندارم با قرص بهتره حداقل ا داره يزیخون ر

 گمیدرست م!...هووم؟...حداقل فقط بترسونمشون ای...برگردم

 خواستیرو م یش؟چیلباس وآرا نیا...بود یکارا چ نیمنظورش از ا...نه ای هیکار درست دونستمیدل بودم نم دو

 بهم ثابت کنه؟

که به  یدستم جا خوش کرده بود و درحال يرنگ تو یگذشته بود و من هنوز رژلب کالباس قهیچند دق دونمینم

 ...شده بودم ماتم برده بود رهیخ نهیآ يخودم تو ریتصو

 نیحالم رو از ا یو ب دهیاز رژگونه به زور تونسته بود صورت رنگ پر يو هاله ا...ملیکم ر هیکم خط چشم  هی

که مهرداد قصد داشت  يزیچرا انقدر کنجکاوشده بودم تا چ...بود یکارا چ نیا لیصال دلرو به اون رو کنه ا

  نمینشونم بده رو بب

 هیو  یلوله مشک نیکوتاه و شلوار ج نیآست یمشک شرتیت هیرو با  دمیانقدر کنجکاوشده بودم که لباس سف چرا

به همون رنگ عوض کنم وبه قول مهرداد و همون طور  یپاشنه ده سانت يو کفشها ینفت یکت چهار دکمه آب

 ...زده بودم یمهمون هی يمثال برا پیت هیکه سفارش کرده بود 
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کار  یهست؟تو قرار بود چ ؟حواستيریم يکجا دار گفتیذهنم داشت بهم م...شدمیمنصرف م داشتم

داره  یتیشون بده اصال چه اهمرو بهت ن ییزایچ هی خوادیداره که اون م یتیچه اهم ؟اصالیپس رها چ...؟یکن

انداختم و پشتم  زیم يروکالفه و در هم رژ رو ...ولش کن...رو بهت ثابت کنه گاهتیکه اون قصد داره مثال جا

 و با دو دستم به موهام چنگ زدم و هلشون دادم عقب  دمیکش يپوف بلند...نهیرو کردم به آ

 جواب دادم  يبلند يبا صدا...دمیدر از جا پر يصدا با

 بله -

من رو برانداز  يگرد شده سر تا پا ییازخدمتکارها داخل اتاق شد و اول با چشمها یکیباز شد و  یبه آروم در

 يبودند اما حاال برا دهیخونه من رو آشفته حال د نیا یتمام اهال شیساعت پ کی نیکرد حق هم داشت تا هم

 م هم مسخره بود آماده شده بودم به نظر خود یمهمون هیرفتن به 

 یداشت يکار -

 سکوت کرده دستپاچه خودش رو جمع و جور کرد  يادیکه ز دیلحن من فهم از

 شهیداره شب م دیگفتن عجله کن...صداتون بزنم امیخانم مهرداد خان دستور دادن ب -

 شه؟یشب م داره

 ر حال غروب کردن بود آفتاب د گفتیراست م...انداختم رونیبه ب یرو برگردوندم و از پنجره نگاه سرم

 دیندار يخانم با من امر -

 باز و بسته شد  یتکان دادم و در بعد از لحظات ینگاهش کنم سرم رو به عالمت نف نکهیا بدون

 دیاش با یزندگ صیآدم حر هی...ییتو ترسو...یفیتو ضع...مثل خودت رو بهت نشون بدم ییاصل دخترا يخوایم

 ...مثل جهنم باشه

 دیشا دنشید...هرچه باداباد...رونیاز اتاق زدم ب کردیو کالفه ترم م شدیذهنم تکرار م يبارها و بارها تو حرفهاش

 ؟يتاحال به فکر سود و ضرر افتاده بود یضرر؟از ک...ضرر هم نداشت

 یکروك مشک نیماش هیرفتم و از سالن بزرگ گذشتم و از ساختمان خارج شدم که چشمم به  نییپله ها پا از

دراز و پهن بود و مهرداد  یکشت کیتوقف کرده بودو مثل  نیمرمر يپله ها يگ افتاد که درست روبه رورن

زده بود  هیتک نیعقب ماش هپشت به من و به پهلو ب یکت اسپرت سبز رنگ و شلوار کتان مشک کیدر  دهیپوش

رو جمع و جور  باشیز نیماش دنیاز د میو متعج ریمتح ي افهیمتوجه اومدنم بشه ق نکهیکردم قبل از ا یسع

 کنم که موفق هم شدم چون تا به خودم مسلط شدم به طرفم برگشت 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ١٦٩ 

  يجد یبه سرتاپام انداخت و با لحن يبهش نگاه سرد دمیرفتم رس نییپا نیمرمر يپله ها از

 نیتو ماش نیبش -

 دمیپرس ینگران با

 میریکجا م -

 زیتمسخر آم یکنار در سمت راننده و نگاهم کرد و با لحن ستادیا

و تو به کار عقب افتاده ات  میگردینترس زود برم کشهیطول نم شتریساعت هم ب کی میرینم يبد يجا -

 یرسیم

بودم اخمهام در هم رفت هر  دهیهم برام گرون تموم شده بود و خوب منظورش رو فهم یلیحرفش که خ نیا با

من هنوز ...کنه و بهم بفهمونه که کارم احمقانه اس اما  رمیبه خاطر کارم تحق ينحو هیداشت به  یلحظه سع

 نبود نیهم نظرم ا

 ینگاهم کنه با لحن محکم نکهیاستارت زدو بدون ا...جلو کنارش نشستم یصندل يرو

 کمربندت رو ببند -

حدودا  کنمیاز جا کنده شد فکر م نیاز ماشگ شین هیرو ازش گرفتم و دستم رو بردم سمت کمربند که با  نگاهم

و من  میکردیحرکت م کردیکه عمارت و باغ رو به درب ورود و خروج متصل م یراه آسفالت يرو تو يا قهیدق 5

که شاخه هاشون از ...کاج و چنار دهیدرختان بلند و سر به فلک کش...اطراف ریچشم دوخته بودم به مناظر چشمگ

  یراه آسفالت يسقف باال هیشده بود و درست شده بود مثل  دهینقطه در هم تن نیباالتر

بعد ...کم حالم خوب بود هی دادیبهم دست م یبیحس عج دادیو حرکتشون م دیچیپیموهام م يباد البه ال یوقت

 يایو وارد دن گذاشتمیم رونیبود که پام رو از اون قصر بزرگ ب يدفعه ا نیاول نیا یطوالن بایتقر یاز مدت زمان

زندان مرخص شده  نیاز ا یچند ساعت يبشه وحاال برا یزندان ییکه مدتها جا یدرست مثل کس...شدمیم رونیب

اصال چرا تابه حال فرخ ...نرفته بودم رونیب نجایاصال چرا تا به حال از ا شدیم قیدلم تزر ينوع ترس تو هی

نکرده بود که من رو از اونجا  یه حال سعچرا تا ب...قصرش رو به من نداده بود رونیگردش اونم ب هی شنهادیپ

 ...ببره رونیب

برخورد  یزندان هیبا من مثل  شهیباغ قدم بزنم چرا هم يبار هم از من نخواسته بود که کنارش تو کی یحت اون

با  یگاه...کنه تا من رام بشم ينکرد کار یوقت سع چیهم به خاطر رفتار خودم بوده هر چند اون ه دیشا کردیم

 ينکرده تا در عمل خودش رو و عالقه ا یوقت سع چیکه اون فقط بلده خوب حرف بزنه و ه کردمیخودم فکر م
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بهم ثابت کنه که دوستم داره  تونهیبه جسم من م دنیبا رس کردیفکر م شهیکه بهم داشت رو ثابت کنه اون هم

 ارهینکرده بود روحم روبه دست ب یوقت سع چیکه ه یدر حال

و دوطرف آن قرار داشت با  وارید يرو یآهن ریدر بزرگ طرح فرفورژه که دوسر ش هی...میدیبه درباغ رس باالخره

در رو باز کرد در آرام  موتیر کی لهیاز آنها به وس یکیکردند و  یکوتاه میدوتا ازنگهبان ها تعظ نیتوقف ماش

ما و آنطرف در توقف  يدرست روبه رو یبلند مشک یشاس نیماش هیکه همان موقع  شدیآرام از دو طرف باز م

 نداشت يدید چیه نیبودو به داخل ماش يدود نیماش يها شهیکرد ش

ما متوقف شد  نیداخل بره درست کنار ماش نکهیحرکت کرد و قبل از ا ییروبه رو نیکامل باز شد و اول ماش در

هرخ روشن شدکه با پوزخند رفت و چشم من و مهرداد به جمال شا نییعقب آرام پا شهیگذشت تاش یلحظات

 يدج یبه من و بعد به مهرداد انداخت و مهرداد هم با لحن ینگاه يزیتمسخر ام

 امضا کرد؟ -

 معذب شده بودم ثابت مونده بود جواب داد یمن که حساب يکه هنوز نگاهش رو شاهرخ

 ...کنهیامضا م -

 باز در همون حالت مهرداد

 شاهرخ؟ هیپشت سر من خبر -

جاخورده بود خودش رو  یشاهرخ که حساب رمیخنده ام روبگ يحرف مهرداد به زور تونستم جلو نیا دنیشن با

 بار خونسردانه  نیحرفش کارساز بوده ا دیجمع و جور کرد و چهره اش به وضوح در هم رفت مهرداد که فهم

 ازش؟هووم؟ رمیگیکه اگرامضا نکنه خودم امضا م یدونیم -

  زهیشاخش ت یلیخ میمهرداد خان دار هیگفتم ما ...اتفاقا بهش گفتم -

شد و خواست  رهیبود که با حرص قصد داره متلک بار مهرداد کنه و مهرداد هم انگار نه انگار به روبه رو خ معلوم

 آخر شاهرخ متوقف شد يحرکت کنه که با جمله 

 ! ن؟؟بازماندگا هیروح یابیباز يبرا دیبریم فیگردش تشر -

که چقدر غضبناك شده و انگار اون هم مثل من از شدت خشم گر گرفته بود که اون طور رگ  دمیرو د مهرداد

دست و پا  ریشاهرخ رو ز ریدل س هیو  میشدیم ادهیپ نیگردنش متورم شده بود کاش جا داشت و هردو از ماش

 میکردیله م

 زد  يبار پوزخند نیا شاهرخ
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 خوش بگذره -

 فاصله جبهه گرفتمهرداد بال و

  اریب فیشمام تشر یمهمون میریم...گذرهیمسلما م -

 نداره  یمزرعه اس و اصال حال و روز خوب يجمع دونفره تونو خراب کنم در هر حال فرخ تو ستینه خوب ن -

 يعادت کرده بودو تو انتیخوب منظورش رو رسونده بود و انقدر خودش به خ...خاله زنک ها بود نیع درست

به  نیبزنه ماش یاجازه بده مهرداد حرف نکهیبدون ا کردینگاه م دیمنجالبش غرق بود که همه رو به همون د

 سرعت حرکت کرد 

لب زمزمه کرد  ریرو ز یجمالت یسیبه زبان انگل دییسایهم م يکه از حرص دندانهاش رو رو یمهرداد در حال و

پدال گاز گذاشت  يداشته باشه و پاشو رو تونهیهم نم یخوب يمعنا نیکه همچ دیفهم شدیکه از حالت گفتنش م

 و به سرعت از باغ خارج شد

گذشت انگار دست بردار نبود که لب  یقیدقا...نیماش یبودم به صندل دهیبود که از ترس چسب ادیسرعتش ز انقدر

 به اعتراض باز کردم

 ترسمیمن م... دیکم آروم تر بر هی شهیم -

سرعتش رو هم  دادیکه سرش رو با حرص دوبار به چپ و راست تکان م یبه من انداخت و در حال ینگاه مین

 کم کرد 

 ...روز به عمرم مونده باشه  هی...ه*د*ا*ز*م*و*ر*ح کهیمرت-

 تمام گذاشت  مهیحرفش رو ن و

 يایندارن و البته قضاباهم  یخوب ونهیبودم که مهرداد و شاهرخ م دهیاون خونه فهم يبا اعضا ییروز اول آشنا از

من  یحاال هم از بدشانس زدویاز قبل دامن م شتریموضوع ب نیو شاهرخ هم به ا سنایبه  شدیهم که ختم م ریاخ

 یسرش بود و مهرداد حق داشت عصبان يتو يفکر مسخره ا نیو مهرداد بود که شاهرخ جلومون سبز شد و چن

 داشته باشه یافکار مسموم نینبود که چن دیکه به همسر دوستش هم رحم نکرده بود بع یبشه کس

باز چشم دوخته بودم به  مهین یمن با دهان مویو وارد شهر شد دیرس انیو سرسبز باالخره به پا کیبار ي جاده

 اتشویبودم و وصف دهیمجالت د يکه قبل از سفر عکسهاشو تنها تو يبلند ياطرافم به برج ها يها ییبایتمام ز

 بودم دهیبود شن دهیشن يگریاز زبون رها که البته او هم از کس د
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بودم  دهیرو ند رشونیکه تابه حال نظ کیو ش متیگران ق يها نیماش...بزرگ يها و فروشگاه ها مغازه

 وسط بلوارها  دهینخل سربه فلک کش يدرختها

ره با آرامش و کنار بهتربن دوستم قرا کردمیکه فکر م يمن شده بود روز يایرو يروز همه  کی نهایتمام ا و

اما ...کنم هیسوغات رو ته نیبزرگ بهتر يو معابر پر رفت و آمد قدم بزنم و از فروشگاه ها ابانهایخ نیا يتو

 برخالف آرزوهام گذشته بود  زیهمه چ

و من تمام حواسم به مناظر  کردیم یدرهم رانندگ يمهرداد با چهره ا میرو هر دو سکوت کرده بود يادیز مدت

  هیرها خال يچقدرجا نکهیاطرافم بود و ا

 رو متوقف کرد و کمربندش رو باز کرد  نیماش ابانیازخ يمهرداد گوشه ا باالخره

 شو ادهیپ -

سنگفرش شده و پر رفت و آمد که دردو  ابانیخ هیبه اطرافم انداختم  یشد نگاه ادهیرو باز کرد و پ نیماش در

 شدیم دهید سکویو البته کالب و د ،مغازهیمیقد يز آپارتمان هاطرفش به ج

 يها ابانیجزو خ ابانیانگار اون خ...بودم فرق داشتند دهید یقبل يها ابانیخ يکه تو یکم با کسان هی...اماآدمها

جلب  شتریزنها ب یباز بعض يمتفاوت بود و لباسها...و لباسهاشون شیشهر بود مدل مو آرا نییارزان و مثال پا

  کردیتوجه م

 بود  نجایکه قرار بود مهرداد به من نشون بده ا يزیچ یعنی...میاومده بود کجا

 مهرداد به خودم اومدم يصدا با

 ؟یبش ادهیپ يخواینم -

از همان  یکیشدم مهرداد راه افتاد و من هم به دنبالش و رفت سمت  ادهیاکراه کمربندمو باز کردم و پ با

 انداختم کردیکه رقص نورش جلب توجه م ییلوبه تاب ینگاه سکوهاید

-boom boom club 

 داشت ییکارا چه معنا نیا!...کالب؟

 و معترضانه  ستادمیو ا دیطاقتم به سررس میدیدرکه رس به

 نمیصبر کن بب -

 داد  لمیسردش رو تحو شهیو همان نگاه هم ستادیمن ا يصدا با

 !ه؟یچ -
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 ...معلوم هست...سکو؟ید يمنو آورد...کجاس گهید نجایا -

 رو قطع کرد  حرفم

 یکه باهات قر بدم تا شاد بش نجایا اوردمتینترس ن...انقدرم غرنزن ایدنبالم ب -

بهم فرصت بده در رو باز کرد و داخل شدو من هم باز دنبالش راه افتادم و داخل شدم  يلحظه ا نکهیبدون ا و

گوش رو تکه تکه  يپرده  خواستیهر لحظه م کیموز يصدا!!...کجا بود؟؟ گهید نجایا...دمیدیم یچ

 شدیم شتریب جانیقرمزش هم انگار باعث ه يفضابا اون نور پرداز...کنه

 نکهیشباهت داشت جز رقص درست مثل ا يزیو حرکاتشون به هر چ خوردندیهم وول م يالبه ال تیجمع و

 هیداشت با  يگرد يزهایاز سالن م ییشده باشن قسمت ها ختهیر کیکوچ یقوط هی يمشت مورچه تو کی

در  یسع لیاست ي لهیهمون م ي لهیزننده به وس ییها شیبا پوشش و آرا ییهرکدام زنها يوسطش که رو لهیم

  کردندیم قشونیتشو جانیجمع شده بودند با ه زهایکه دور م یصیحر يداشتند و مردها ییخودنما

روبه روش  زیم يکه رو میشکل نشست يا رهیدا میمبل ن کی يو رو میهمراه مهرداد از گوشه سالن گذشت به

 مهیاون همه زن ن دنیبا د...نداشتم یحس خوب...قرار داشت یخال السیو چند گ...ب*و*ر*ش*م شهیدو ش

 شتریهر لحظه خودم رو ب...بود ایکدوم تکه دن گهید نجایا...شدیتمام بدنم مورمور م صیبرهنه و اون همه مردحر

  رفتیم جیو مواد گ گاریس نیسنگ يحالم بد شده بود و سرم از بو...کردمیجمع م

انگار آب ...ازش نبود ياثر چیه يناباور نیسرم رو برگردوندم در ع یبکنم اما وقت یبه مهرداد اعتراض خواستم

که  دهیدو مرد نخراش دنیبا د...دیکوبیم نهیاز شدت ترس قلبم با سرو صدا به س...نیزم يشده بود رفته بود تو

هم در گوش  یبودند و درست زل زده بودند به من و گهگاه ستادهیمن ا يآن طرف تر و درست روبه رو یکم

 شدیم شتریب شترویترسم ب کردندیهم پچ پچ م

خفقان آور نجات  طیخودم رو از اون مح يجور هی دیبا...بود یچ نکاریمنظورش از ا...تنهام گذاشته بود چرا

 ...راه خروج...اما...کردمیفرار م دیبا...دادمیم

 يافتاد که باالش رو ییباالخره چشمم به راهرو نکهیگم شده بودم تا ا اهویه نیجا بلند شدم و راه افتادم ب از

بود با  کیبار يراهرو هی...خوشحال شدم...کردیم ییکوچک و چشمک زن کلمه خروج خودنما ییتابلو

  دکریم تیکه چشم آدم رو اذ يقرمز طور ينورپرداز

اون  يهمه ...قفل بود...اما دادمیم نییاش رو پا رهیدستگ دمیرسیکه م يو به هر در داشتمیعجله قدم برم با

 نداشت یراهرو هم انگار تموم...شدیم دهیشن یبیعج يدرها قفل بودند و ازپشتشون صداها
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 افتاد  يباز مهیباالخره چشمم به در ن نکهیا تا

اون صحنه سرجام  دنیدر رو که باز کردم با د...اما هیسمتش خوشحال بودم فکر کردم حتما راه خروج دمیدو

 يهم بدتر و زننده تر طور دیکه اونجا بودند شا یکسان هیبق هیشب ییحدودا ده زن با پوشش ها...شدم خکوبیم

 اسمش رو پوشش گذاشت  شدیکه نم

چندش آور و تکان دهنده درست  ییصحنه ها نیزم يو رو واریدهم گوشه  ییو چند تا...تخت يرو ییتا دوسه

  دندیفهمیرو نم یروابط جنس یکه معن یواناتیمثل ح

 وارید يگرداندم پاهام قدرت حرکت نداشت خواستم از اتاق خارج بشم که نگاهم ثابت موند گوشه  چشم

بود  هوشیکه انگار ب يطرف افتاده بود طور کیصورتش رو کامل پوشانده بود وسرش به  يبلوندش رو يموها

 شدیتنها لباسش محسوب م یمشک ینیکیدست ب کیو 

از  انهیپنجه هاش گرفت و وحش نیبلند به سمتش رفت بازوش رو ب ياز همان زنها با قدمها یکیموقع  همان

 ...دمیرو شن فشیخف يناله ...بلندش کرد نیزم يرو

سرم خراب  يرو ایصورتش کنار بره و تمام دن يد موهاش از روبه او داد که باعث ش يدیتکان شد زن

قلبم دوباره سرو صدا راه بندازه و از ته دلم با تمام وجود ...ادیزانوهام سست بشه و تمام تنم به لرزه در ب...بشه

 !!!!!رهـــــــــا....بکشم غیج

 نیزم يکه عقب عقب رفت و به پشت رو يرو هل دادم طور یسمتش و با تمام قدرتم اون زن وحش دمیدو

صدادار از سر  ییمشت کرده و نفسها يبا دستها یزخم ریش هیسمتش و من مثل  دنیدو گهید يافتاد زنها

 بودم ازش  کیعکس العمل کوچ هیسرش و منتظر  يبودم باال ستادهیخشم ا

افتادم روش و ... بهش مهلت ندادم يا هیبلند بشه که ثان نیزم يموقع خواست به قصد حمله به من از رو همان

اون زن رو که هم  نکهیا يهم به جا هیو بق دمیکوبیمشتم رو به سر و صورتش م تونستمیبا تمام قدرتم و تا م

 ستادهیبه تماشا ا ننیبیرو م یجذاب شینما نکهیخودشون بود رو نجات بدن درست مثل ا يو هم کاسه  شیک

 لباسم رو گرفت و با قدرت بلندم کرد  ي قهیاز پشت  یدست نکهیتا ا کردنیم قیبودند و من رو تشو

 و تمام تنم مثل کوره داغ بود  زدمینفس م نفس

 ؟یکنیکار م یچ -
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حال  یسمت رها که ب دمیشده بود خالص کردم و دو داشیاز کجا پ هوی دونمیرو از دست مهرداد که نم خودم

که اسلحه اش  یدر حال دمیمهرداد از جا پر ادیفر يصدا افتاده بود سرش رو در آغوش گرفتم که با نیزم يرو

 رو به سمت همان زن نشانه گرفته بود 

 ...برو عقب -

داشته  يبا من و رها کار تونهیراحت شده بود که با وجود مهرداد اون زن نم المیخ گهیاون صحنه د دنید با

 یشیصورت غرق در آرا هی...دمیدیم یمن چ يخدا...لرزان از صورتش کنار زدم ییباشه موهاش رو با دستها

و تورم لبهاش رو پنهان کنه با  يصورتش و کبود يرو يچشمهاش و زخم ها یزننده که نتونسته بود گودرفتگ

 لرزان از بغض  ییصدا

 ...یاسی...منم نیبب...چشمهاتو باز کن یاسیجون ...رها...من يبه سرت اومده رها یچ -

  شدیم دهیکه به زحمت شن ییلبهاش آروم تکان خوردند و با صدا...باز کرد مهیرو به زحمت ن چشمهاش

 !زنده ام؟...هنوز...من -

 رو تار کرده بود  دمید يجلو اشک

 برو کنار...میبر نجایاز ا عیسر دیبا -

کمرش انداخت و  ریاش رو ز گهیدست د کیرها و  يپاها ریدستش رو ز کیخم شد و ...بود روبه روم ستادهیا

 حرکت بلندش کرد و راه افتاد سمت در هی با

 !؟یهست یپس منتظر چ...بلندشو -

صورت کبود اون زن  دنیبه دنبالش خارج بشم و با د نکهیو قبل از ا دمیاز جا پر نشیلحن پر تحکم و خشمگ با

بلند  ییگفتم مهرداد با قدم ها نیدلم خنک شد و به خودم آفر ایدن هیاش اومده بود به اندازه  ینیکه از ب یو خون

 هیکه به  يو از در میدیهمون راهرو رس ينتهاباالخره به ا دمیدویدنبالش م بایو من هم تقر کردیحرکت م

باالخره  میکه جلوتر رفت یکم ابانیبه خ میدیو رس میاز کوچه گذشت میخارج شد شدیو خلوت باز م کیکوچه تار

 يبار برا نیا میو حرکت کرد میعقب خواباند و هر دو سوار شد یندلص يشد رها رو رو دهیمهرداد د نیماش

چشمم  کی...از اون هم تندتر بره دل تو دلم نبود خواستیدلم م یو حت کردمینم یاعتراض چیه ادشیسرعت ز

 بود  هوشیچشمم به رها که هنوز ب کیبه روبه رو بود و 

 یبود حال خوب دهیمهرداد که فهم دادمیدهانم فشار م يام دستم رو محکم رو هیساکت کردن هق هق گر يبرا

 بهم انداخت  ینگاه میندارم ن
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  مارستانیب میریم...ستین يزیچ -

توقف کرد و انقدر محکم ترمز  مارستانیب يباالخره جلو کردیرفتار م يجد يخونسرد نیاما در ع..بود خونسرد

که اگر  يآسفالت بلند شد و من با شتاب به جلو پرت شدم طور يرو کیشدن الست دهیکش يگرفت که صدا

 جلو ي شهیکمربند نبسته بودم حتما با سر رفته بودم وسط ش

 رفتمیم رفتیومن هم به دنبالش هر طرف که م دیدویم نباریباز مهرداد رها رو بغل کرد و ا...میشد ادهیعجله پ با

و بعد ...به اطرافش یانداخت و نگاه انشیعر مهیبه بدن ن یکالفه نگاه...از برانکاردها خوابوند یکی يرها رو رو

روش رو برداشت و  يحرکت ملحفه  هیو تو کاردهااز بران گهید یکیبلند رفت سمت  ییبا قدمها یاز لحظات

  دیگردنش باال کش ریرها و تا ز يبرگشت و ملحفه رو انداخت رو

آرامش  یاز سر کم یاش احسنت گفتم و ناخوداگاه لبخند تلخ یو مردونگ رتیهمه غ نیبه الحظه ته دلم  اون

 لبم نشست يرو

داد و  حیرها رو براشون توض طیشرا ینگذشته بود که دو پرستار به سمت ما اومدن و مهرداد هم به عرب یلحظات

راهرو در  يپا به پاشون تو...کردند تیهدا مارستانیدست به کار شدند و برانکارد رو به داخل ب عیاونها هم سر

و  میدیرس یبه دربزرگ نکهیتا ا دمیدویم وداز اشک ب سیو صورتم خ فشردمیدستم م يکه دست رها رو تو یحال

التماسش ...وراهم رو سد کرد ستادیمن ا يجلو گهیاز پرستارها با عجله برانکارد رو داخل برد و پرستار د یکی

  کردیمخالفت م شترینداشت وهر بار ب يا دهیکردم که اجازه بده برم داخل اماانگار فا

 دینداره بازوم رو گرفت و من رو عقب کش يا دهیاصرار فا دیدیکه م مهرداد

 واهی یس یس نجایا ینیبینم...داخل يبر ذارنینم-

 ملتمسانه  یکردم و با لحن نگاهش

 داره  اجیاون به من احت...رهااما  -

 ...اون دختر هم تیوضع...داخل رفتن همراه ممنوعه يبر دهیاما اجازه نم دونمیم -

 کرد و باز ادامه داد یکوتاه مکث

 و منتظر باش نیپس بش..کننیم یدگیاونا خودشون بهش رس ادیاز دست تو برنم يکار -

 اون در  يکنار راهرو اما من هنوز نگاهم ثابت مونده بود رو يهایکرد سمت صندل تیمن رو هدا و

 نجاسیا یک نیبب-
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 یپزشک یافتاد که گوش دهیمسن و الغر اندام و کش يو چشمم به مرد....میهمزمان به سمت صدا برگشت هردو

د از جا مهرداد که تازه نشسته بو دشیروپوش سف بیبه ج شدیبود و ادامه اش ختم م زانیاش از دور گردنش آو

  فشرددستش رو  یو به گرم کردیبلند شد و رفت سمت دکتر که با لبخند نگاهش م

 دکتر؟ دیچطور -

  چارهیب نیقلب ا دبایکار کرد یباز چ...شده دوباره مهرداد یچ -

 از دوستانه  یکی ستیفرخ ن دینه دکتر اشتباه نکن -

تازه  زیچ هیفرخ؟قلب؟هر روز ...گفتندیم یچ...از تعجب گرد شده بود و زل زده بودم به آنها چشمهام

 !!داشت؟؟ یمگه قلب فرخ چه مشکل...دمیشنیم

 ...حواسم نبود یاها دکتر راست -

  کردیکه به من اشاره م یدر حال مهرداد

 ...همسر فرخ...یاسیخانم  -

باز شد و  من و کم کم چهره اش از هم يبه مهرداد انداخت و بعد نگاهش ثابت شد رو یبا تعجب نگاه دکتر

  تیاون موقع يچقدر خوشحال بود تو...سر داد يبلند يقهقهه 

به انتخابش چه فرشته  گمیم کیپس مرد سرسخت و مغرور ما باالخره دم به تله داد تبر...شهیباورم نم...ووو -

 پس خودش کجاست...يا

 زد  یلبخند کمرنگ مهرداد

  يسفر کار هی -

 تم و با لبخند اومد سمت من و دستش رو گرفت سم دکتر

 ...خانم گمیم کیتبر...بهرام جاودان...من دکتر جاودان هستم -

 مکث ادامه دادم یزدم و باهاش دست دادم و تشکر کردم و بعد از لحظات يرسم ادب به زور لبخند به

 ...رها...دکتر -

قرمز و  يبه خودش گرفت انگار تازه متوجه چشمها يجد یبود چهره اش حالت دهیمنظورم رو فهم دکترکه

 متورم من شده بود 

 ...آوردن که یاورژانس ضیمر هیاالن بهم خبر دادن که ...آروم باش دخترم -

 وسط حرفش  دیرها حرف بزنه که مهرداد پر تیدرباره وضع خواستیم انگار
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 وی یس یاره دکتر بردنش داخل س -

 به کارش برسه رو به هردومون دیو با هیجد یلیخ هیقضبود  دهیهم که انگار فهم دکتر

  دیخوب نگران نباش اریبس -

 رفت و داخل شد  وی یس یس يبه سمت در ورود و

 کارشو بلده -

 یصندل يبهم بفهمونه نگران نباشم رو خواستیانگار م...وی یس یکردم چشم دوخته بود به در س نگاهش

 نشست 

 نیبش -

راه  ایجا بند نبودم  کی دادمیچپم رو تکان م ياز شدت استرس پا یصندل هی يکنارش به فاصله  نشستم

اما  ختمیریصدا اشک م یآروم و ب ایو  دمیجویناخن م ای خوردمیوسرجام دائم تکون م نشستمیم ای رفتمیم

 يداده بود پلک رو هیتک واریکه پشت سرش رو به د یدر حال یصندل يرو نهیبرعکس من مهرداد دست به س

 هیتو یطوالن يرو ادهیپ هیو اون بعد از  ستیدر حال رخ دادن ن یاتفاق چیه نکهیدرست مثل ا...هم گذاشته بود

 یتیمهرداد اهم يبرا ایتو دن يزیچ چیه کردمیفکر م یگاه کردیتازه م یخوش آب و هوا حاال داشت نفس يجا

 نیاما ا...سخت و سرد...تکه سنگه هیمهرداد درست مثل  کردمیحس م...جز خودش کنهینداره و نگرانش نم

صاحب اون لحن پر  يازهراحساس صاحب اون نگاه سرد و جد یپر نفوذ و خال يچشمها نیصاحب ا...مرد

نداشت  یتیکرده بود براش اهم انتیکه بهش خ يهمسر یحت زیچ چیکس و ه چیکه ه یتحکم و کوبنده کس

 ...کردیکار م یجا چ نیا

مثل من و رها رو بهم نشون بده  ییداشت عاقبت دخترا یمنصرف کنه چرا سع یکرد من رو ازخودکش یسع چرا

 بود يا دهیچیچون آدم پ دمشیفهمینم...دمشیفهمیمن نم

 دمیدو مهیاومد و من سراس رونیاز همان پرستارها ب یکیو عذاب آوردر باز شدو  یانتظار طوالن هیبعداز  باالخره

برگشتم سمت  نینه من زبون اونو بنابرا فهمهیافتاد که نه اون زبون منو م ادمی دمیبهش رس نکهیسمتش اما هم

بود  دهیام رو فهم یطور نگران نیمنو و هم يکارا یانگار معن...کردیبودونگاهم م ستادهیپرستار هم ا...مهرداد

 سر مهرداد و صداش زدم يباال ستادمیا

 ...مهرداد خان...مهرداد خان -
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 ینگران و مضطربم صاف سرجاش نشست و درحال ي افهیق دنیرو باز کردو با د من اروم چشمهاش يصدا با

 زدیخواب آلود پلک م یکه پشت سر هم با حالت

 شده؟ یچ -

 دست به پرستار اشاره کردم با

 باهاش حرف بزنم تونمینم...اومد -

و شروع کرد  کردینگاه م بود و مارو ستادهیرو ازم گرفت و از جا بلند شد و رفت سمت پرستار که هنوز ا نگاهش

 باهاش به حرف زدن 

 سمت مهرداد  دمیپرستار رفت و من دو یباالخره بعد از لحظات...تو دلم نبود دل

 شد؟ یچ -

 دستهاش رو باال برد يخونسرد با

 سرشه يدکتر باال ستین يزیآروم چ...چه خبره؟ -

 ...یزنیباهاش حرف م يدوساعته دار...نیفقط هم -

 تحکم جواب داد با

  یمنتظر باش دیبا نیآره هم -

ها و هنوز ننشسته بود که  یصندل فیرها کرد از کنارم گذشت ورفت سمت رد یبهت و نگران نیمن رو در ع و

رفتم  فهمهیزبونم رو م یکی نیاومدو من اون لحظه خدارو شکر کردم که حداقل ا رونیدر باز شد و دکتر ب

 داد لمیتحو یآرامش بخش لبخندرو از چهره ام خونده بود  یکه نگران ستاددکتریجلوش که ا ستادمیسمتش و ا

 حالش خوبه...نگران نباش دخترم -

  کردیبود و نگاهمون م ستادهیبزنم رفت سمت مهرداد که ا یاجازه بده حرف نکهیبدون ا و

به من انداختند که تمام حواسم بهشون بود و هنوز آروم نشده بودم و  ینگاه یرچشمیهردو ز ستادیا کنارش

 دادویم حیرو براش توض یداشت مساله مهم يجد یکه انگار با حالت يدکتر شروع کرد به حرف زدن طور

 دادیبار سرش رو به عالمت مثبت تکان م کیمهرداد هم هر چند لحظه 

پنهان شد و  دمیراهرو از د چیبود باالخره دکتر رفت و در پ یچ يبرا حیهمه توض نیاگر حال رهاخوب بود ا پس

اما از عمق  کردیشلوارش نگاهم م يبهایج يروبه روم و دستهاش رو فروبرد تو ستادیمهرداد اومد سمت من ا
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چرا ...کردیانقدر دست دست م چرا...وغرق درافکارشه ستین نجایحدس بزنم که حواسش ا تونستمیچشمهاش م

  کننیم ينطوریبا من ا نایا

 ملتمسانه  یو حالت دیلرزیکه از شدت بغض م ییصدا با

  کنمیبه خدا دارم دق م...کنمیدارم دق م...شده؟ یچ دیگیچرا بهم نم -

  یخش دار و اروم يبا صدا...دیدیانگار تازه داشت من رو روبه روش م...به خودش اومد مهرداد

 یبدون دیبا...گمیبهت م -

 نگاهش کردم که ادامه داد منتظر

و  يدستهاش هم کبود يرو یحت...از اندازه مواده شیهوش بودنش به خاطر مصرف ب یاش و ب یحال یب -

درست مثل  هیصورت و بدنش پر ازجراحت و کبود يرو...نادرسته مواده قیشده که علتش تزر دهید یوخونمردگ

و ...ستیباکره ن گهیتو د ستدو...وز شده و باعث شده کهبهش تجا رحمانهیو ب...و...کتکش زده باشه یکس نکهیا

 ...دکتر خواست بهت نگم اما من رنیگیم يو ياچ ا شیمعتاد به مواد مخدر شده و االنم دارن ازش آزما

 يبود تانابود یکاف...بود یکاف نیسرم خراب شده بودوهم يرو ایتمام دن دمیشنیمهرداد رو نم يصدا گهید

  میبه باد داده بود یکه دودست یخودم ورها بهم ثابت بشه زندگ یزندگ

ذهنم جا  يتو...دیگنجیکلمات تو ذهن من نم نیمن ا يخدا...يو ياچ ا...یجنس یبردگ...تجاوز...قیتزر...مواد

 جزو اهداف زهایچ نیدردبزرگ رو داشته باشه ا نیا ینیدلم هنوز انقدر بزرگ نبود که طاقت سنگ...دلم...شدینم

من ورها  ياهایجزو رو يروز هیکه  بودن ییزایاون چ نایما نبود اصال ذهن من قدرت هضمشون رو نداشت ا

ما ...میکرده بود ریجهنم گ نیا يشبه ره صد ساله رو رفتن من ورها کجا هی...هامون يباشه جزو بلند پرواز

 میدادیتاوان م

 لرزان حرفش رو قطع کردم ییاز اشک نگاهش کردم و با صدا سیخ يچشمها با

 مگه نه؟؟...تاوانه نیا -

 باز مونده بود مهین دهانش

 ...نهیسنگ یلیتاوان خ نیا...نهیسنگ -

 یسع رفتمیها م یصندل فیکه به سمت رد یو دوبار به نشانه تاسف تکان داد در حال نییرو انداخت پا سرش

 کردمیتکرار م رلبینه پشت سر هم و زنز نمیزم جهیتا سرگ رمیکمک بگ واریدست از د کیداشتم با 
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راهو اشتباه  يکجا...شد ينجوریچرا ا...رها يتاوان آرزوها...تاوان کار من...نیتاوان سنگ هی...تاوانه نیا -

 همه شو؟؟ یعنی...م؟یرفت

 نداشت انیبدنم جر يتو یخون چیکه انگار ه يطور...تمام بدنم سرد بود...نشستم

 دینبا...داشت اجیبهم احت طیاون شرا يرها تو...داشت اجیرها بهم احت...شکستمیم دینبا...ومدمیاز پا درم دینبا...نه

 ....کوه محکم هی...کوه پشتش بودم هیمثل  دیبا...گذاشتم یتنهاش م

 کردیبارباتاسف نگاهم م نیبود آن طرف تر و ا ستادهیرو برگردوندم و نگاهش کردم ا سرم

 کردم زمزمه

 ؟يو ياچ ا -

 باال انداخت يا شونه

 ستیمشخص ن يزیهنوز چ -

 کردمیبودم پشت هم مرور م دهیدکتررو که از مهرداد شن يحرفها یوقت انداختیبه دلم چنگ م يبدجور دلهره

 دستم ادیتا عمق فاجعه ب

 نگاهش کردم باز

 مواد؟ -

بار نگاهش سرد سرد هم نبود  نیروبه روم چشم دوخت تو چشمهام ا ستادیآهسته اومد سمتم و ا ییقدمها با

 هم داشت یاز دلگرم یرنگ

 شانس اورده...دنیترکش م -

قرار بود چه  اوردیشانس؟پس اگر شانس نم گفتیم تیوضع نیاون به ا...شانس؟...جمله اخرش خنده ام گرفت با

 يو ياچ ا...قیتزر...مواد...از تجاوز شتریب یچ ادیسرش ب ییبال

 ...محوطه قدم بزن تا يکم تو هی يخوایم -

 دمیحرفش پر نیب

 نمشیبب خوامیم -

 سمت من بود مرخشیکه ن يطور ستادیرو ازم گرفت و به پهلو ا نگاهش

 ...شهیم یچ دید دیبا -

 دمیجا پر از
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 داره اجیرها االن به من احت نمشیبب دیاما من با-

 رو کرد بهم پشتش

  زنمیبا دکترش حرف م...نیبش -

 اسوده شد و اروم سرجام نشستم و اوهم رفت تابا دکتر صحبت کنه المیکم خ هی

که زمان  انداختیافکارم غرق بودم و دلشوره به دلم چنگ م يچقدر گذشت چون انقدر اون لحظات تو دونمینم

 و مکان رو گم کرده بودم 

 مهرداد به خودم اومدم يصدا با

 یاسیخانم  -

 رو بلند کردم و نگاهش کردم  سرم

 تو هماهنگ شد دیبر -

از  یکیباز شد و  ژهیو يجا بلند شدم انگار از قبل دکتر هم هماهنگ کرده بود که در اتاق مراقبت ها از

به مهرداد نگاه کردم که اوهم منظورم رو  یجیمن هم با گ...گفت يزیچ یاومد و روبه ما به عرب رونیپرستارها ب

  دیفهم

 برو داخل  گهیم -

سالن بزرگ  هیدل تو دلم نبود چشمم افتاد به  میفتم سمت پرستار و هردو داخل شدرو ازش گرفتم و ر نگاهم

 طیبا مح...ختیفرو ر نهیقلبم تو س کردیاستراحت م يماریهرکدوم ب يبودند و رو دهیکه دو طرفش تخت چ

سرکردم و هرلحظه  طیمح نیا يتورو شب و روز با مادرم  يخوب هم آشنا بودم روزگار...آشنا بودم مارستانیب

  شدیبودم که مادرم مثل شمع زره زره آب م نیاش رو شاهد ا

 هیشب...دمیدیمرگ م هیرو شب مارستانیب...دمیترس...با تمام وجودم متنفر شدم مارستانیروزها به بعد از ب ازآن

شدنم  فیضع يرابود ب یها کاف نیو هم دنیچیزدن و به خود پ ادیو هرشب از درد فر دنیدرد کش هیشب...ییجدا

از تختها اشاره کرد نگاه مات و مبهوتم رو ازش  یکیو با دست به  ستادیباالخره پرستار چند قدم جلوتر از من ا

سرش  يباال توریبودو مان دهیتخت خواب يکه رو يبه دختر دمیگرفتم رد انگشت اشاره اش رو گرفتم و رس

 دادیکنان نشان م کیت کیلحظه لحظه ضربان قلب مهربونش رو ت

 هیو با گر دیکه با خنده هام خند يدختر...ام رو کنارم بود یزندگ يروزها نیو سخت تر نیکه آروم تر يدختر

 کننده  رهیخ شییبایبود و ز انشیزبانزد اطراف يروز طنتشیکه ش يکرد آرومم کرد دختر هیهام گر
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 دهیبود که انگار پوست تنش به استخوانش چسبشده  فیحاال اون دختر سر به هوا انقدر بدنش الغرو ضع اما

برجسته بود که با هر حنده  يازآن گونه ها ينه خبر گریشده بود که د دهیبودچهره اش انقدر الغر و رنگ پر

و قرمزش که هر  یگوشت يلبها زا يرو دو چندان کنه و نه خبر تشیو جذاب افتهیروش ب کیچال کوچ هیاش 

بغض  هی شدمیم کیآروم رفتم سمت تختش وباهر قدم که بهش نزد کردیم ییرنگ رژ لب خودنما هیبار با 

 کتریو نزد کینزد تیشدن بهش به واقع کیوسط گلوم انگار با هر قدم و نزد کردیجاخوش م شتریب نیسنگ

 قابل باور بود ریو غ نیکه برام سنگ یتیواقع شدمیم

 يکه رو یهر زخم دنیروم زدم کناروبا دموهاش رو ا...کنار تختش دستم رو بردم سمت صورتش ستادمیا

کبود و متورمش که نشون از  يلبها انداختیبه دلم چنگ م یانگار کس کردیم ییو گونه هاش خودنما یشونیپ

  اوردیقلبم رو به درد م دادیرو م رحمیب یودست يریدرگ هی

 مهرداد افتادم  يحرفها ادیلحظه  کی در

و  یخونمردگ يکه از آرنج تا مچ پر بود از جا ییدستش دستها ينادرست ونگاهم ثابت موند رو قیتزر

  خواستینبود که رها م ییجا نجاینادرست اما ا قیاثرات تزر...يکبود

و  شگاهینما يتو يریم یگفتیمگه نم...یمعروف بش...یمگه قرار نبود مدل بش...دختر یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 کاریچ نجایرها ما ا...یکنیکار م یچ نجایپس ا يریگیرو م رتبه نیو باالتر يبریطراحا رو م يدل همه 

ذره شده  هیدلم ...دلم تنگ شده برات...دلم...رها...مه؟یچه جهن نیا....؟یدونیبه سرمون اومدتو م یچ...میکنیم

 ياچ ا...سرت آوردن ییچه بال...کردن باهات؟ کاریچ...هات يواسه شلوغ باز...واسه خنده هات...واسه صدات

 شمیدارم خفه م...کنمیرها دارم دق م...؟یچ یعنی یدونیم!!...؟؟يو

 يگونه هام نشستم رو يرو خوردیبا هر بار پلک زدن غلط م کردویرو تار م دمید ياشک اروم اروم جلو قطرات

 يلبه  ياش سرم رو گذاشتم رو دهیو کش فیظر يانگشتها نیانگشتهام رو اروم جادادم ب...کنار تختش یصندل

 تنش رو استشمام کردم  يمهام رو بستم و با تمام وجود بوتخت و چش

 استراحت کنه  دیبا ماریب...وقت مالقات تمومه گهیم -

بود کنار همون پرستار و هردو  ستادهیسرم رو بلند کردم و برگشتم طرفش ا...چقدر گذشته بود...دمیجا پر از

 کردندیمنتظر نگاهم م

 چشم از هردوشون گرفتم و باز به رها نگاه کردم  دمیلبم رو گز ي گوشه

 تنها باشه خوامیاما من نم...اما -
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 دیلرزیبه وضوح م صدام

 میباش طیتابع شرا دیفعال با-

اون با ...کردیاحساس رفتار م یروبات ب هیچرا درست مثل ...کردیو کالفه ام م یهمه درك نکردن عصب نیا

باز .احساس یچرا انقدر سرد و ب...کردینم ياما چرا کار...قیعم یدوست هی...هم آشنا بود یلیخ...دکتر آشنا بود

 گرفتیکه قدرت مقابله رو ازم م کردندینگاهم م ينگاهش کردم طور

به رها ظلم شده بود و اون فقط من رو داشت و اما باز ...زدندیشده بودرهمه حرف زور م ریاونجا نقس گ يهوا

 ریهوا نفس گ...بودم یزندان هیرها تباه شده بود و من  یزندگ...بود ختهیبه هم ر زیهمه چ...گذاشتندینم

غم  نیکردن ا یخال يته دل برا ادازیفر هعالم هی...خواستمیم ادیفر...لحظه هم دست بردار نبود کیبغض ...بود

 ...همه رنج نیا...همه درد نیا...نیسنگ

 یراه نفسم تنگ شده بود و با بغض تالق...ت هواسم...یسمت در خروج کشوندیپاهام منو م...جا بلند شدم از

زانوهام ...کم آورده ژنیکه اکس یدرست مثل کس...شدیاز گلوم خارج م فیخف ییها غیج هیشب ییصدا کردویم

از پله ها ...از راهرو گذشتم...ستمیتا باا...تا نشکنم...نخورم نیتا زم گرفتمیم واریبه د یدستم رو گهگاه...دیلرزیم

دورتر ...گرفتیازم فاصله م شتریب شدیکه به محوطه باز م یدر برق داشتمیانگار هر چند قدم که برم...رفتم نییپا

 پله ها  يباال ستادمیا...رونیو خودمو انداختم ب دمیباالخره رس...خوردمیتلو تلو م شتریمن ب شدویم

لحظه بغضم  کیو در  دمیفس سر کشن کیچشمهام رو بستم و تمام هوا رو ...تمام بدنم رو لرزاند یخنک مینس

 سر دادم  هیراه باز کرد و آوازهق هق گر

و تمام بغضم  نمیقلب سنگ يدستم رو گذاشته بودم رو کردیاطرافم رو جلب م يبلند که توجه تمام آدمها انقدر

  دادمیم رونیرو با صدا ب

 قفل شد تو نگاه سردش سمیاه خحلقه شد دور بازوم سرم رو برگردوندم و نگ يمردانه ا يموقع پنجه  همان

 خش دارش زمزمه کرد يپنجه هاش فشرد و با صدا نیرو محکم ب بازوم

 ایبا من ب -

و من  داشتیبلند برم يبرد اون قدم ها نییو من رو به دنبال خودش از پله ها پا دیبازوم رو کش...خوردم جا

  یو در رو برام باز کرد و اشاره کرد به صندل ستادیا نشیکنار ماش دمیدویدنبالش م بایتقر

 نیبش-
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که نگاهم قفل شده بود تو نگاهش آروم جا گرفتم  یدر حال دمیکم ترس هی زدیصداش موج م يکه تو یتحکم از

رفت سمت در راننده و خودش هم پشت فرمون نشستناخن هامو از  دویو اوهم در رو به هم کوب یصندل يرو

  فشردمیم شدت استرس به کف دستم

بزنه و بهش بگه  ادیفر خواستیتفاوت بود که آدم دلش م یاوقات انقدر ب یگاه...باز چش شده دمیفهمینم

 گرفتشیلحظه چنان برق م نیاوقات مثل هم یو گاه یبه داد من برس دیتو االن با...نگاه کن...مرد... یه...که

 ه؟یچ دهیکه انجام م يمنظورش از کار يدیفهمیکه اصال نم

 دهیکه از ترس چسب کردیاز جا کنده شد انقدر با سرعت حرکت م کیالست ژیق يبا صدا نیزد و ماش استارت

 کردیم شتریترسم رو ب نیموتور ماش يراه انداخته بود و صدا يکوبنده ا یو قلبم سمفون نیماش یبودم به صندل

ازش بپرسم اما با کم شدن فروشگاه  مکردیو انقدر چهره اش در هم بود که جرات نم رهیداره کجا م دمیفهمینم

  میکه از شهر خارج شد دمیبزرگراه و بعد هم جاده فهم کیبلند و ورودمون به  يها و ساختمانها

 دهید يا گهید زیچ چیمحض ه یکیو اطرافش جز تار رهیکه انتهاش معلوم نبود به کجا م يا جاده

 شدیم شتریوترس من هر لحظه ب...شدینم

که به  يدیشد يکرد و از تکان ها تیهدا یراه انحراف هیرو به سمت  نیسرعتش رو کم کرد و ماش باالخره

 میکنیحرکت م یراه سنگالخ هیکه تو  دمیفهمیم شدیوارد م نیماش

 نیباالخره توقف کردو از ماش دمیچیو کتم رو محکم دورم پ دمیبه خودم لرز خوردیکه به بدنم م يسوز سرد از

 نگاهم کنه  نکهیگذشت و اومد سمت من و در رو باز کرد و بدون ا نیماش يوشد از جل ادهیپ

 شو ادهیپ -

 نگاهش کردم ینگران با

 ...نجایا -

 نداد حرفم رو کامل کنم  اجازه

 شو ادهیپ -

دو چراغ و پشت به  نیدرست ب نیماش يبلند رفت و جلو ییشدم با قدم ها ادهیگذاشتم و پ نیزم يرو رو پاهام

 ادیفر هیشب بایتقر يبلند يدستهاش رو از دو طرف باز کرد و باال برد و با صدا ستادیمن ا

وزمان  نیو زم هیبه خودت و بق...بکش غیج...داد بزن خوادیو تا دلت م نجایا ستایبزرگه وا يصحرا هی نجایا -

  شنوهیصداتو نم یکس نجایبگو ا راهیبدو ب
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وحشت کردم و  یاسلحه کلت مشک هیدرآورد چشمم افتاد به  یدستش رو برد پشتش و وقت...برگشت طرفم بعد

 دو قدم به عقب رفتم 

 رو باال برد  اسلحه

تمومت رو  مهیهمون کارن...یخالص کن نیخودتو با ا یتونیم يکرد یخودتو خال یحساب یوقت...اسلحه نمیا -

که  شهیخبردار نم نیکره زم يرو یآدم چیو ه کنهینم داشیکس پ چیبمونه ه نجایاگر جنازه ات ا...یتموم کن

و استخوانهات هم بر اثر  شهیسرت اومده فقط صبح که بشه تمام بدنت توسط الشخورها خورده م ییچه بال

  فهممیمن هم نم یحت...شهیم هیتجز ییآب و هوا راتییتغ

ها  شهینشست کروك رو زد و ش نیگذاشت و رفت سمت در راننده و داخل ماش نیکاپوت ماش يرو رو اسلحه

  دیرو باال کش

ومن مات و  شدیم دهیشن رونیبه وضوح از ب کیکرد که موز ادیرو انقدر ز نیضبط ماش يصدا یبعد از لحظات و

داده بود به  هیو مهرداد که سرش رو تک ن،اسلحهیماش نیب دیچرخیبودم و نگاهم م ستادهیو گنگ ا جیمبهوت گ

 يپر سر و صدا یقیداشت از موس گارخونسردانه به خودش گرفته بودو ان یو باز چهره اش حالت نیماش یصندل

 بردیپارك لذت م نینکیل

 مهردادو چشم دوختم به اسلحه  يدرست روبه رو...ستادمیا...نیآهسته رفتم سمت کاپوت ماش ییقدمها با

 شهیمتوجه نم نیمکره ز يرو یآدم چیه...خورنیتا صبح الشخورها جنازه ات رو م...خودتو خالص کن نیا با

 ...من...یحت...من یحت...يکه تو مرد

  کردیمغزم کالفه ام م يحرفهاش تو پژواك

که انگار  ياسلحه ا...پشتم رو کردم به اسلحه فشردمیدهانم گذاشته بودم و با حرص لبهام رو م يرو رو دستم

 کیروبه روم که هر لحظه انگار بهم نزد یکیاون همه تار دنیبا د زدیو پوزخند م کردیم یداشت بهم دهن کج

  کردمیوحشت م بردیمن رو تو خودش فرو م شدویتر م کیو نزد

از اول و  یینمایس لمیف هیام مثل  یتمام زندگ ویاون اسلحه لعنت يبه عقب برگشتم و باز نگاهم ثابت موند رو باز

 دندیچیپیگوشم م يبودم و صداها تو زمان به عقب پرتاب شده يچشمم گذشت انگار تو يبه سرعت نور از جلو

اسم  - یاسی -  ه؟یاسمت چ میکن يبا هم باز ایخوب ب -اره - ؟ییتنها -سالم  - ...؟يستادیا نجایسالم چرا ا(

 )منم رهاس
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 يزد شیآت لماشویف فهمهیاما مامان بابا م -  شهیم ریدخترم تو برو امتحانت د یاسی -من کجاس؟؟؟  يلمهایف(

 )نباش یچیتو برو نگران ه فهمهینه نم -

آره خر هم  -راحت شد؟؟؟  التیخر مغز منو گاز گرفت که اومدم تورور گرفتم خ يروز هیاصال  يخسته ام کرد(

 نهیالقبا شدم و االنم وضعم ا هیو زن تو  سادمیوا رمیپدرو مادر پ يو تورو زیهمه چ ریمغز منو گاز گرفت زدم ز

به  یخواستینم - خواستمیرو ازت نم یندگز نیمن ا یستین شناختمین مکه م يتو فرهاد يفرهاد تو عوض شد

 )که از دست تو و بچت راحت بشم یقبرستون هی رمیم ذارمیجهنم اصال م

 یکیمغازه داره اونم نه  سیپاساژ تند يکه تو پهیهمون پسر خوشت...داد شنهادیکامران بهم پ شهیباورت م یاسی(

 )هیاگه بشه مخشو بزنم واسه ازدواج عال يوا....سه تا...نه دوتا

هرچه زودتر تحت درمان  دیبا شرفتهیهستن اونم از نوع پ نهیسرطان س يماریخانم متاسفانه مادرتون دچار ب(

 )رنیقرار بگ

بدم من پول  فیتخف تونمینم دیخانم باور کن...تومن 5سه جفت ....یجوراب پشم...اقا جوراب...خانم جوراب(

 )دمیرو م مادرم يداروها

 )االن اومدم -... تنهام ستیمامانم اصال حالش خوب ن شمیپ مارستانیب ایب -... باکامرانم -... ؟؟ییکجا...الو رها(

خدا راحتم کن  رمیمیدارم ازدرد م...درد دارم...تونمینم - اریمامان توروخدا طاقت ب...اریمامان طاقت ب...مامان (

 )کنهیتمام تنم درد م

 )سیاز دست ما ساخته ن يکار گهیخونه د دشیببر...میما تمام تالشمونو کرد...متاسفمخانم ...خانم(

مامانم داروهاتم ...زمیعز...يداریمامان جونم ب...سوپ خوشمزه هی...شوبرات سوپ درست کردم داریمامان ب(

  يشنویمامان صدامو م...هنوز ينخورد

 ) زوده یلیاالن تنهام نذار زوده مامان خ...تنهام نذار...نه مامان....نه

و  اطیامروز دوباره تمام فرشارو پهن کرده وسط ح کنهیم وونهیوسواس مامانم داره منو د...خسته ام یاسی(

 )ه امخست یپول ینئشه خسته ام من از ب شهیهم يبابا هیو  یمامان وسواس هیهر روز  دنیمن از د یاسی...شسته

 مانیبه ا يعالقه ا چیخاله هر روز خونمونه من ه خوامشیمن نم فهمهینم...شده چمیپاپ یلیخ مانیا یاسی(

 )لقمه نون جون بکنم هی يام بشه مثل مامانم و صبح تا شب برا یزندگ خوامیمن نم...اون...ندارم اون پپه اس

 )يمنه گورتو گم کن تا کتک نخورد يجا نجایا يبساط کرد نجایا یچ يبرا(
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 یخواستینم یخوش یخواستیمگه پول نم یخواستینم نویمگه هم یاسیچرا  -... میکارو بکن نیا دیرها ما نبا(

 )تا اخر عمر یو راحت یخوشبخت یعنیروشن  ندهیا هی یعنی شرفتیپ یعنیبودن با شراره  یخواستینم یراحت

 هیکامران  نمیارزو داشتم اونجارو بب شهیهم ایخدا...یدوب...امشب شب من و تواه میریگیامشب جشن م یاسی(

 شگاهینما هیتصور کن  يوا مونهیکامران مثل شمال رفتن م يبرا یکرده رفتن به دوب فیعالمه از اونجا برام تعر

 )هیباور نکردن نگایدلم نیاز بهتر یکیو من و تو هم  ایاز سر تا سر دن یطراح خارج یبا حضور کل یدوب يمد تو

پرواز به سمت  يپرواز به سمت ازاد یخوشبخت يپرواز به سو...میامشب پرواز دار...میامشب پروازدار(

 )میسالم ما اومد یدوب...تیموفق

 يها قهیبا دو انگشت اشاره ام و باتمام توان شق رفتیم جیسرم از هجوم اون همه خاطرات گ....رفتیم جیگ سرم

  دادمیمنقبض شده ام رو فشار م

  کردمیلب تکرار م ریز و

 ...غلط کردم...غلط کردم ایخدا...خواستمیرو نم یزندگ نیمن ا...خواستمینم...نه...نه -

 يکه با صدا ییها ادیکر کننده فر يادیشده بود به فر لیکه تبد يطور شدیهر لحظه صدام بلند تر و بلندتر م و

جا  شیآت يگلوله  هی کردمیزدم که حس م ادیراه انداخته بود انقدر فر یترسناک یسمفونو  کردیم یخواننده تالق

 خوش کرده وسط حنجره ام 

زانوهام  يشده بود دو دستم رو رو لیهام به ناله تبد هینشستم گر نیزم يهام سست شد و دوزانو رو زانو

 نیکروك ماش یک...قطع شد کیموز یک دمیگذاشته بودم و موهام انگار دور صورتم رو محصور کرده بود نفهم

 روبه روم دوزانو نشست یشد و ک ادهیپ نیمهرداد از ماش یو ک...باز شد

چونه ام بود که به خودم اومدمسرم رو اروم بلند کرد و نگاهش ثابت شد تو  ریدست مردانه اش ز يبا گرما اما

 ...از یرنگ...از آرامش...از گرما یرنگ...داشت یبینگاهش رنگ عج سمینگاه خ

داد به  هیو تک نیزم ينشست رو نیآروم بلند شد و رفت سمت ماش دیزد و دستش رو عقب کش یکمرنگ لبخند

 و پاهاش رو دراز کرد نیدر ماش

 ...رو گرفت باال و چشم دوخت به اسمان سرش

آرومم ...شمیپرم یاز خستگ...شمیپرم یتنگاز دل یکه وقت هییتنها جا...کنهیکه آرومم م هییتنها جا...نجایا -

به  يکس کار چیکه ه هییتنها جا...بزنم و صداش کنم ادیکنم فر یخودم رو خال تونمیکه م هییتنها جا...کنهیم

کنارت  یمدت...نکنن داتیپ یو چقدر خوبه که ادمها مدت کننینم دامیبمونم پ نجایکارم نداره و اگر سالها هم ا
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هات و  یدل مشغول...غمهات...هات یروزمرگ...هاتیبه کارت نداشته باشن و تو از تمام خستگ يکار...نباشن

 هیتا باالخره  یبه زندگ...به بقا يادامه بد...يو ادامه بد نشونیب يو برگرد یبش یهات خال یمونیپش یحت

تو تمام و  یزندگ لمیف تمام يباز...تمام زیفرمان کات صادر بشه و همه چ...یساعت هیسر ...ییجا هی...يروز

 خودش شیپ يبرگرد

 و نگاهم کرد نییاورد پا سرشو

 سرت بنداز يباال و به نگاه به باال ریسرتو بگ -

پر از ستاره  یسرم رو گرفتم باال و چشمم افتاد به اسمان...بود تا فرمانش اجرا بشه تا حرفش رو گوش کنم منتظر

 ياز سرما باشیبودم از آسمان ز دهیصحرا شن يسوزن انداختن هم نبود قبال از شبها يکه توش جا

و ته دلت  دادنیم لتیز تحویچشمک ر هی بیشده بودم که هر کدوم به ترت ییستاره ها يمحو تماشا...شبش

  زدنیکه انگار باهات حرف م ییستاره ها...رفتیقنج م

منو  کیتار يها شبها نیهم...ستاره ها متعلق به منه نیتمام ا...نهم يایتمام دن...ینیبیاسمون شب رو م نیا -

  گهیشروع د هیو  گهیصبح د هیواسه  کنهیم دوارمیو ام کنهیروشن م

 من يکردم نگاهش ثابت مونده بود رو نگاهش

 االن حالت چطوره؟ -

 بزنم که اجازه نداد  یباز کردم تا حرف دهان

امشب شب اثبات ...ات بود یشب زندگ نیچون امشب بدتر...يشد ین خالبهتره چو...خوب که نه...حالت خوبه-

وقت  چیه...رو به اون روکرده بود و تو نیات رو از ا یکه زندگ یاثبات تمام اتفاقات...قیاثبات حقا...بود زیهمه چ

نگاه  هی...معرکه هیوسط  يو افتاد يشد داریب قیعم بخوا هیانگار تازه از ...االن ...يایباهاش کنار ب یخواستینم

 کاریمن چ...سر من اومده ییمن چه بال يخدا يوا یگیو با خودت م...نگاه به اطرافت هیو  ياندازیبه خودت م

 ام  یکار کردم با زندگ یچ...کردم

 انقدر خوب حالم رو درك کنه  تونستیانقدر خوب ذهنم رو بخونه چطور م تونستیم چطور

 داد ادامه

 دهیته ذات به کثافت کش مهیحال ییزایچ هیام اما هنوز  یفیادم کث...ام یادم پست...ننگاه نک يطور نیمنو ا -

هنوز اون ...مهیهنوز حال...زنهیبهم م يتلنگر هی ییجاها هی ییموقع ها هیمونده که  ییزایچ هیشده ام هنوز 

که  افتهیم ادمی يهم بدجور ییجاها هی...اام کنمیهست که فراموشش م ییجاها هی ادمهیکه اون باالس  یکس
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که داشتم  یقدر زندگ...زیام که پشت پا زدم به همه چ یادم...مهردادمجد...من...یاسیتمام حواسش به منه خانم 

که  ییایدن...خودم ساختم يکه خودم برا ییایدن يتو...نجامیو االن ا ستیمهم ن اتشیرو ندونستم و جاال جزئ

اسلحه  يها یقاچاقچ نیاز بزرگتر یکیو حاال  نجامیمن ا...دهیتعفن م يبو دهیخون م يبو دهیم انتیخ يبو

رو در  فیکث لهیوس نیا...و من زنیریخون م...کشنیکه باهاش ادم م يا لهیوس...امیبه حساب م انهیخاورم يتو

 افتهیم يبه دختر ممچش یاما وقت ستمین یخودم ادم خوب...فهیمن کث يایدن فهیپول من کث دمیقرار م ارشونیاخت

 هیچون هنوز  شمیم يحال بد...شمیم يکرده حال بد ریما گ فیکث يایتو دن یسادگ يکه ناخواسته و از رو

 !!نه؟؟ بهیکم عج هیبرام مونده  ییزایچ

 ادامه داد دیسکوتم رو د یجواب دادن نداشتم وقت ییحرفهاش شده بودم انقدر که توانا محو

رو از چهار چوب اون  ایاون اتاق و تمام دن يتو يردهر روز و هرساعت خودت رو حبس ک دمیدیم یوقت -

خوشحال بودم ...ما جداس يایفرخ جداس از دن يایاز دن اتیکه دن شدمیخوشحال م ییجورا هی...يدیدیتراس م

 نیا لیدل یکشینفس م يدار و يخودتو دار يایخوشحال بودم که دن يذاریکه پاتو فراتر از مرز اون اتاق نم

رفع هوس  يشده که برا يعاشق دختر گفتیفرخ م ستیمهم ن...فهممیهنوز هم نم...دمیفهمیرو نم یخوشحال

 یمردخودخواه و ب يایو دن یدختر تونسته زندگ هیکه چطور  دمیخندیدوسش داره و من م گفتیم...بودش دهیخر

کنه با خودم  ریو اس بندیپا گهید يزنها ياون اتاق و دوراز همه  يمثل فرخ رو دگرگون کنه و اون رو تو یرحم

مثل جنس  اینشده  ختهیکه خونت ر يچقدر خوش شانس بود...يدختر تو چقدر خوش شانس بود یه گفتمیم

خوش  چقدریفرخ نشد يطعمه سگها ای يفروخته نشد گهیمشت الشخور د هیدسته دوم و دست خورده به 

رو دفن  سنایداشتم خاطراتم با ...کنار اون رود خونه...مشت ادم هینه هوس  يعشق شد ریکه اس يشانس بود

عاشقش ...نگام نکن ياونجور...نه...نه ...و ازش خواستم که کنارم بمونه دمشیکه بوس ییجا نیاول...کردمیم

 فقطدرکش کنم من  تونمینم...اس بهیحس برام غر نیکلمه و ا نیاصال ا...وقت عاشق نشدم چیمن ه...نشدم

 ...نیهم...همراه  هیو  یهمزبون گهگاه هیفقط  خواستینم ییتنها گهیکنارم بمونه چون دلم د سنای خواستم

 یوقت ستیمهم ن...نداشت اقتیاما برام مهم نبود البد از کنار من بودن خسته شده بود خوب ل..کرد انتیخ بهم

 يکه برا یهمون شب...کردمیم ینیب شیرو پ يروز نیچن قایخنده ام گرفت چون دق دمیدستت د يرو تو وانیل

 دهید يزیچ چینگاهت ه يکردم چون اون شب تو ینیب شیاون روزرو پ يشد یباربه همه ما معرف نیاول

و نخواستن  ینگاه تو پر از ترس بود پر از نگران یتفاوت یب ینه خواستن نه عشق و نه حت تینه رضا...شدینم

مهرداد  نیقهقه خنده رو سر بدم و به خودم بگم افر استخویم شددلمیم دهید ینگاهت فکر مرگ و خالص يتو
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 ییاز آدمها خورهیچون حالم به هم م دادیازارم م يکردیکه م يکارتنفر از ...اما يکرد ییشگویپ یخان چه عال

 سازنیبدتر م يایدن هی...کننیو خرابش م شونیبه زندگ زننیکه خودشون گند م ییادمها...زننیکه انقدر زود جا م

  دوننیخودشون اما بازقدر همون رو هم نم يبرا

که دوسش ندارم و ازش  یقدر بودن کنار کس...رو خواستمیکه نم یقدر زندگ...دونستمیم دیرو با یمن قدر چ -

 دونم؟؟یهام م یبدبخت يمتنفرم و اون ومسبب همه 

 رو به نشانه سکوت باال اورد که اروم گرفتم  دستش

 ...م نشدههنوز حرفهام تمو...عجله نکن -

 کرد و ادامه داد  یکوتاه مکث

تره اون انسان ها و تمام اعضا  فیاما کار اون از من هم کث کنمیمن اسلحه قاچاق م...کنهیفرخ با من فرق م کار

  کنهیو فروش م دیو جوارحشون رو خر

فرخ  يدستها ارهیدرنم لشیموبا یسر از گوش ارهیانقدر که سر از دل و روده ادمها در م...ه؟دکتریلقبش چ یدونیم

 الوده به خونه 

نه تنها تو ... کنهیم ریادم اج یکل گهید يجا هیبفرسته  ییجا هیرو از  يمحموله ا هی خوادیم یوقت فرخ

کار اون ...داره یچه اوضاع یبدون دیافغانستان و به خصوص پاکستان که شا منی تیلبنان کو يبلکه تو...رانیا

که فقط  ییدنبال کسا رنیم اشاز ادمه يسر هی...خودش تو راس شبکه اسو  مونهیشبکه م هیدرست مثل 

 هیو  کنهینم یفرق چیباشه ه ریجوون باشه پ خوادیم...بچه باشه خوادیحاال م ادیبه کار م شونیداخل ياعضا

رو دارن باز هم بچه و  ازاتیامت نیبهتر يکه از لحاظ ظاهر ییسراغ اون کسا رنیاز ادمهاش هم م يسر

و گزارش  یسوژه رو بررس یزندگ يمو به مو ید قبل از هر اقدامینداره و تمام ماموراش با یفرق چیبزرگسال ه

هم  یکنار و گاه ذارهیخودش م يدوتا سفارش برا یکی شهیوسط هم هم نیکنن و بعد دست به اقدام بزنن ا

 یوسط هر کس نینکنه و ا ياون دست دراز يارش هاتا دهانش بسته شه و به سف شهیشاهرخ م بینص یکی

که  هیو اون روز رهیگیدرجه م عیترف يپاداش رو به عالوه  نیکنه باالتر یها رو بهش معرف سیک نیکه بهتر

بچه  يسر هیرحم  یگرسنه و ب يمثل کفتار ها....درست مثل گرگ....به تکاپو افتنیم...به جون هم افتنیهمه م

 مثل تو يساده ا يرو مخ ادمها رنیم یواه يهم با وعده ها يسر هیو  دزدنیم

 نیاز بهتر یکیکرده بود شراره  شنهادیکه شراره انتخاب و پ نیبود ییها سیو رامش از ک ستهیشا...تو...رها

هم  يادیز يها یمهره هاش که تابه حاال از خودگذشتگ نیاز مهمتر یکی ادیفرخ به حساب م يمامورها
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کردباز هم مثل  لیم يفرخ ا يجا کرده شراره عکس شما چهار نفر رو برا یو خودش رو حساباون داده  لیتحو

اتاق کارش  يچهار ساعت خودش رو تو يبرا يناباور نیدر ع دویعمل کرده بود فرخ عکسها رو د یعال شهیهم

 دهیمشروبش به اخر رس شهیو ش گاریاتاق کف اتاق پر بود از ته س يصدام زد و رفتم تو یحبس کرده بود وقت

 یچه اتفاق دمیپرس یوقت...جاخوردم یحساب ختهیاش به هم ر يقرمز بود و اوضاع ظاهر يبود چشمهاش بدجور

 عکس تو توقف کردو گفت زنده شده  يافتاده عکس ها رو بهم نشون داد و رو

 ادیدوباره خوردن ز ردمکیبگم فکر م دیبا یچ دونستمیماردم برگشته نم يچشمها...گفت مادرم...؟یک دمیپرس

 مشروب متوهمش کرده 

 ستیبرن تو ل هیدختر بق نیدختر سفارش منه بگو به شراره بگن فقط ا نیعکس رها و گفت ا يرو رفت

  خوامیبگو اونو نم ارهیبرم که صدام زد و گفت مهرداد بگو اون دختر رو ن رونیفروشخواستم از اتاق ب

حساب  شنهادیرو انتخاب کرده و تو آس اون پ یچ دونستیبود اون خوب م دهیانگار شراره از قبل نقشه کش اما

با فرخ  نکهیفرخ بده و شاهرخ هم بدون ا لیتحو یعال زیسورپرا هیخودش  الیبه خ خواستیو م یشیم

با شراره  کنهیبرادرش جا م شیپ شتریکار خودش رو ب نیبا ا کردیخودش فکر م الیهماهنگ کنه و به خ

 يکه چشم هر مرد...یدختر عال هی...فرخ يبرا يو رامش فروخته شدن و تو موند ستهیو شا همدست شد و رها

 کردیم رهیرو خ

شد  زینه اما فرخ سور پرا ایاون اتاق باشه و االن معلوم نبود که زنده باشه  يتو تو يشب قرار بود رها به جا اون

گوشه و پشت سر  هیزل زده بود به  زدیفا نمکس حر چیبه هوش اومد با ه...یهوشیبعد از اون ضربه و ب یوقت

کرده و  یچیرو داد که از دستورش سرپ ارهاومد دستور کشتن شر رونیاز اتاقش ب یوقت دیکشیم گاریهم س

 کرد و ادامه ماجرا مهیجر یو به مبلغ هنگفت یکنه و البته شاهرخ رو هم از لحاظ مال ینیریخواسته خود ش

تفاوت  یب ایناراحت  ایخوشحال باشم  دیبا دونستمینم...شراره کشته شده بود...از تعجب گرد شده بود چشمهام

 من بود يارزو يروز هی نیا

 موضوع رو ازدست دادم نیمهرداد فرصت فکر کردن به ا يادامه حرفها با

 یکه اون کس دمیدیا فهمکه پدرش رفته بودو م يتورو نوشته بود دختر یتمام زندگ لیم ياون ا يشراره تو -

 یتنها زندگ...فرهاد و مادرش هم براثر سرطان مرده یعنیخودمون  يدرجه باال ياز مامورها یکیجز  ستین

  ستین یاش اصال راض یو از زندگ...فروشهیو جوراب م کنهیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

 گهید يدخترا هیو مثل بق یکنیقبول م لیو تو هم با کمال م دهیسالن مد رو م هی يکارتو شنهادیبهت پ شراره

که  یفرار از زندگ يتازه برا یزندگ هیشروع  ياستارت برا...یزنیوتو استارت م... راهه نیبهتر نیا یکنیفکر م

 نیچاه ا يتو يکه از چاله افتاد یالدر ح یخودت ثروتمند و معروف بش الیبه خ یخواستیو تو م یداشت

خودت سرنوشتت رو عوض  يسرنوشت تو نوشته نشده بوده اما تو خودت با دستا يتو...میتصم نیا...اتفاق

که  یعرب کم نداره کس ياز شاهزاده ها يزیکه چ یکس...طالب عمران يخونه  يتو یینجایو حاال ا يکرد

  ستینثروتش سر و ته نداره و صفرهاش قابل شمارش 

 عیمط...يرحم رو جادو کرد یو طالب عمران ب یینجایتو ا...یو همسر طالب عمران هست یینجایاالن ا تو

 يعاشق کرد...يخودت کرد

ساله  18 يمعامله هاشو معلق نگه داشته و درست مثل پسر بچه ها نیکه دوتا از مهمتر يباهاش کرد يکار

و  افتهیم هوشیو تا بعدازظهر فردا ب خورهیقهر کرده و پناه برده به مزرعه اش و شبها تا سرحد مرگ مشروب م

 مان رو گم کرده ز

 و فرستادن دودش به هوا قیعم یو بعد پک گاریس کیبه اندازه آتش زدن ...کرد یکوتاه مکث

الزمت بودبا خودم  یتلنگر حساب هی يخبر یبعد ازاون همه مدت خواب و ب...یبعد از اون همه مدت سرکش -

 نیتر فیکه به کث یینقطه شهر بردمت جا نیبا کالس تو بهتر...خوب يسکوید هینه ...سکویبردمت به اون د

بردمت اونجا  شهیها استفاده م هدختر بچ یکه فقط اززنها و دخترها حت ییجا شهیشکل ممکن اززنها استفاده م

  یاون همه گرگ تنها بمون نیکم ب هیاون همه ادم تنهات گذاشتم الزم بود  نیو ب تیواقع ينشوندمت روبه رو

لجن  يتو یمدت زمان کوتاه يالزم بود برا یرام بفهم يرو با گرگ نماها یوحش يبود فرق گرگها الزم

 چشمهات رژه بره يجلو تیو واقع يفروبر

ات بود که  یسهم توباشه عاقبتت باشه و از خوش شانس يروز هیرو که قرار بود  يا ندهیبا تمام وجود ا تا

مثل  ییکه توسط ادمها ییدخترا ینیبب یو با پوست و گوشت و استخونت حسش کن ینشد لمس کن بتینص

 افتنیم يبه چه روز شنیفرخ فروخته م

 ریاون راهرو ز ياز همون اتاق ها یکیکه تو  هیاون دختر یو برده جنس هیبا تو چ یفرق برده جنس یبفهم تا

 ریز یو گاه شهیبهش تجاوز م انهیو وحش زنهیم ادیو از درد فر کشهیزجر م يتا مرد گردن کلفت چطور 5دست 

خوراك  ای شهیخارج شهر دفن م يها ونیایاز ب یکی يو اخر سر هم تو دهیجون م انهیوحش يتجاوز ها نیا

 ینیرو بب تیواقع ندهیا قهیچند دق يتنهات گذاشتم تا برا شهیسگها م
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قدر زنده ...یبدون يرو هم که دار یزندگ نیباز هم قدر هم يخوایو نم یقبول کن يخوایو نم یفهمیتو نم و

تو شده  يداده و جادو قلیاز وجودش رو با عشق تو س یمیکه ن يرو بودن کنار مرد دنتیموندنت رو نفس کش

و خوب نگاهش  ینیبش وشروز روبه ر هی هیکاف یدوستش داشته باش یتونیرو تو م یطعم خوشبخت دنیچش

رو  یخودت خوشبخت یتون یو مت یفقط نگاهش کن یحرف چیه یکه باهات حرف بزنه و ب يواجازه بد یکن

شده  نیاش عج یبا زندگ گهیفرخ که د يها يبد يچشمهاتو رو یکن یزندگ یتونیم...يخودت بساز يبرا

 نکهیا ای يلذت ببر ارتهیو حاال در اخت یارزوش رو داشت يکه روز ییزهایچ ازیادامه بد یو به زندگ يببند

 ایبه خودت ب ادیکه سر رها اومد سر تو هم ب ییبال نکهیا ایقبل  یبه همون زندگ يدوباره برگرد يدوست دار

 خوب باشه  تونهیشو حال االن تو به خواسته خودت م داریب

مرد رو  هی يخودت بساز يو امن برا کیبهشت کوچ هی يافتاد ریتوش گ یکنیکه فکر م یاز جهنم یتونیم تو

ات  یخودخواه يات روبساز ندهیو ا یکن ینبود مادرت و نخواستن پدرت کنارش زندگ يوتو یگاهت کن هیتک

و با تمام  ریبرگرد کنار فرخ دستش رو بگ یشانس اخر تو باشه پس برگرد به زندگ تونهیفرخ م...رو بذار کنار

 وجودت نفس بکش و از هوا لذت ببر

 شد نیکه برام ساخته بود تنها گذاشتو سوار ماش ییایتمام دن نیسکوت کرد وباز من رو ب...کرد سکوت

قلب و ذهنم حک  يتمام اون لحظات رو يفکر کنم چون کلمه به کلمه اش تو ينبودبه حرفهاش لحظه ا الزم

 هیصورتم خورده بود و من رو از  يو محکم تو یدر پ یپ يها یلیشده بود چون کلمه به کلمه اش مثل س

و اون رو کلمه  تیواقع يجلو دوکرده بود باز مهرداد من رو نشونده ب دارینخواستن ب نیپر از تلق یخواب خرگوش

 قانعم کرده بود و راهم رو نشونم داد..ارومم کرده بود...کرده بود دارمیگوشم خونده بود مهرداد ب يبه کلمه تو

کنم  یزندگ تونستمیمن م گفتیراست م گذاشتیرو برام نم یمخالفت چیه يبود که جا یکه انقد واقع یراه

 نیا يانگار تو...ارزوش رو داشتم اما يبودم که روز ییزهایچ يمن حاال صاحب همه ....لذت ببرم تونستمیم

 نیواقع ب تونستمیم کردمیم رارمدت خواب بودم چشمهام رو بسته بودم وگوشهام رو محکم گرفته بودم و فقط ف

 ش نزنمتازه و دست به تکراردوباره ا یزندگ هیو با شروع  رمیباشم اشتباهاتم رو بپذ

 يا لهیبه دوست داشتنش بکنم و عشقش رو وس نیتلق تونستمیکه م يکنار مرد...کنار فرخ ادامه بدم...بدم ادامه

به خواست  یهم بستگ نیخوب باشه و ا شدیکه م ییایدن هیتازه  يایدن هیاروم  یزندگ هیساختن  يکنم برا

 خودم داشت 
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ببره  مارستانیهرچقدر به مهرداد اصرار کرده بودم که من رو به ب میدیدر حال طلوع بود که به عمارت رس آفتاب

ما در رو باز کرد از جاده  دنینگهبان با د.استراحت کنم و منتظر باشم یقبول نکرده بود و ازم خواسته بود تا کم

رها از خدمتکا یکیها متوقف کرد و همان موقع  هپل يرو درست روبه رو نیو مهرداد ماش میگذشت یارتباط ي

  میرو به او سپرد و هردو به سمت پله ها رفت نیو مهرداد ماش دیبه سمت ما دو

به سمت  ینگران و عصب يبا چهره ا.ستادمیپله باالتر از او ا کیستادیبه ساختمان مونده بود که مهرداد ا دوپله

ف ترپارك شده آن طر یافتاد که کم یرنگ یمشک نیشده بود ردنگاهش رو گرفتم و چشمم به ماش رهیچپش خ

 مهرداد نگاهش کردم  يبود با صدا

 پس کار خودش رو کرد !...برگشته؟ -

 يجلو ستادیباال رفت و ا یکیمونده رو دوتا  یباق يپله ها دییسایهم م يکه از حرص دندانهاش رو رو یحال در

هوا  يکه انگشت اشاره اش رو رو یدر حال کردمیدر ساختمان و برگشت سمت من که هاج و واج نگاهش م

 کرد دیتاک دادیتکان م

 یکنیم فیالزم شد تمام ماجرا رو موبه مو تعر...وجه دروغ نگو چیبه ه -

 یپله هارو ط دمیفهمیمنظورش رو نم... شده بودم جیگ یحساب...در رو باز کرد و منتظر شد تا از پله ها باال برم و

 میو داخل سالن شد میگذشت يورود يو در رو بست از راهرو میبهش و هر دو داخل شد دمیکردم ورس

خاموش بودندبا  يوارید يها زیکنار سالن وآو يچراغ ها به جز آباژور ها يشده بود و همه  دهیپرده ها کش تمام

که  يچشمم افتاد به مرد میو به سمت صدا برگشت میستادیپارکت هردو ا يرو يگهواره ا یصندل ژیژقیق يصدا

تمام  يبزرگ کنارش رو يو مجسمه  خوردینشسته بود و آرام آرم تاب م يگهواره ا یصندل يپشت به ما رو

 داد صشیخوب تشخ شدیانداخته بود و نم هیسا کلشیه

دو انگشتش قرار داشت با نور آباژور  نیکه ب يگاریگذاشته بود و تنها دود س یدسته صندل يرو رو آرنجش

 بود  صیشخو قابل ت کردیم یتالق

 !!خوش گذشت؟؟ -

گرد شده زل زدم به همون  یشدم وباچشمان خکوبیسرجا م شناختمشیصدا که خوب م نیا دنیشن با

 برگشته؟ یعنی...هیسا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ١٩٦ 

که دستهاش رو مشت کرده بود ناخنهاش رو  دمیدیم...به سمت او ستادیدرست ا دویپاشنه پا چرخ يرو مهرداد

 یشده بود کالفه و عصب صیپشت دستش متورم و قابل تشخ يکه رگها فشردیانقدر با حرص کف دستش م

 خونسردانه رفتار کنه  کردیم یبود اما سع

 ؟یبرگشت یک -

کنارش  ستادیخاموش کردرفت سمت آباژورو ا يگاریجا س يرو تو گارشیس...بلند شد یصندل ياز رو نهیطمان با

هم نداشت اما  شیته ر یرفت حت یاون وقت...دم؟یدیمن خواب م ایفرخ بود؟ نیا...اما...دمشیدیم یحاال به خوب

بلند  یبود و محاسن صورتش حساب کردهن دایپ یتماس چیه غیت ایاصالح  نیاالن انگار مدتها صورتش با ماش

خش  يمهرداد و با صدا ينگاهش ثابت مونده بود رو دادینشان م ختهیشده بود و موهاش درهم و به هم ر

 دیپرس يدار

 خوش گذشت؟...یمهمون -

 جواب داد يجد یبا لحن مهرداد

 اما...نبود یمهمون هیشب!...؟یمهمون -

به پا بود اما فرخ اجازه نداد حرفش  ییبکنه و تو دلم غوغا يو منتظر تا کار کردمیبا ترس به مهرداد نگاه م من

 رو تمام کنه 

 که رفع کسالت شده نمیبیم...بانو -

ترق ترق تمام اعضا و جوارح گردنم بلند شد چشمهام رو  يگردوندم سمتش که صداباشتاب سرم رو بر انقدر

نور  افتهیبود که نفسم به شماره ب یبازکردم نگاهم قفل شد تو نگاه فرخ وهمان کاف یبستم و وقت یلحظات يبرا

و رگه  کردیهم مکرده بود وبا دقت نگا زشونیمرموزانه ر یرو که حاال با دقت و حالت شیقهوه ا يآباژور چشمها

هزار  يانقدر که ضربان قلبم رو رو کردیداد براق تر م صیتونگاهش تشخ شدیو خشم رو خوب م نهیک يها

 زبانم بند اومده بود...بردیم

 یهمراه دوستان تازه مهمان یو جسم یو بهتر شدن حال روح هیروح دیتجد يو برا یکه سالمت نمیبیم...خوبه -

 یاوقات چقدر احمقم و چقدر از اطرافم ب یبفهمم گاه نکهیا...اتفاقا خوبه...دیبریم فیشبانه تشر

شب خوش زل  هیاتون نباشه که بعد از  یموقع باعث ناراحت هی...بانو؟ هینظرتون چ...نه؟...برام هیتلنگر...خبرخوبه

 ...کنهیاگه ناراحتتون م...قاتل؟ هیبه  دیزد
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سرم  يکار نکرده رو تو کردیحالم رو بد م...اومدیرم فرود مس يو حرفهاش مثل پتک تو دادیادامه م فرخ

که  ییها غیبود؟ ج یمهمون هیکه من رفته بودم شب ییواقعا جا ؟یمهمون...دیکشینرفته رو به رخم م يجا...زدیم

اون  يرها تو دنیاومد؟دیم ساببه ح یمهمون نیاز ا ییجز ختمیکه ر ییکه زدم اشکها ییادهایفر دمیکش

ناجور درمورد من  يو فکرها زدیتهمت م...زدیسرم م يتو زدیم ادینکرده ام رو فر دکاریچرا با...تیوضع

به  دیچرا با...دیدیم سنایمن رو مثل  دیچرا با...دیدیاطرافش م يرو به چشم زنها یاسی...من رو دیچرا با...کردیم

 دیبا...دادمینشان م یعکس العمل دیبا زدمیم یحرف دیبا...بزنه انتیکه بهم انگ خ دادمیاجازه م یراحت نیهم

 گفت؟یداشت م یاز حقم از شرفم از نجابتم چ...کردمیدفاع م

شروع بشه مگه قرار نبود اون رو به عنوان همسرم و همراهم قبول کنم پس چرا  دیجد یزندگ هیقرار نبود  مگه

 شروع کار بود  نیبه من عوض بشه ا دشید دادمیاجازه م دینبا کردمیشروع نم

بگم آب دهانم رو به  يزیوقت بود که حرفهاش تموم شده بود و منتظر بود تا چ یلیخودم اومدم انگار خ به

کردم به خودم مسلط باشم دو قدم به طرفش برداشتم که صاف  یتوانم سع يفرو دادم و با همه  یسخت

 کردیمشکوکانه نگاهم م...نگاهش کردم ستادیسرجاش ا

 جلوتر  يایب شهیم -

 حدس بزنم که جاخورده تونستمیچهره اش خوب م از

 کرد زمزمه

 !؟یچ -

 جواب دادم  خونسردانه

 !جلوتر؟ يایب شهیگفتم م -

 چند قدم باهام فاصله داشت ستادهنوزیمکث کوتاه چند قدم به طرفم برداشت و ا یاز لحظات بعد

به تمام حرفهاش گوش کن و فقط نگاهش  یحرف چیه یروبه روش و ب نیروز بش هی...نگاهش کن(

در  یآرزوش رو داشت يرو که روز ییزایتو تمام اون چ يبخوا هیفقط کاف یدوستش داشته باش یتونیم...کن

 )گاهت باشه هیاجازه بده تک...یاما چشمهاتو بست يدار اریاخت

به  یو باز تکرارش کن ینکه بارها به عقب برگردو یلمیدرست مثل ف شدیذهنم تکرار م يمهرداد تو يحرفها

که  نهایا يستادیوجودت قرار داده پس چرا ا يخداوند هزار مهارت زنانه تو یزن هیتو  یاسیزدم  بیخودم نه

 زن هی...یزن هیتو  یاسیاستفاده کن  ستین یقشنگ يبرا ستین یالک
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 مبلها اشاره کردم به

 ؟ینیبش شهیم -

چشمهام  دنیاز د دونستمیخودش گفته بود م...دونستمیم...شهیمحسور م کنهیبه چشمهام نگاه م یوقت دونستمیم

 دید یتک نفره نشستم وقت ياز مبلها یکی يخودم رو گرفتمینگاهم رو ازنگاهش نم يومن لحظه ا برهیلذت م

 من نشست  يمبل روبه رو يلبهامه رو يرو ینشستم و لبخند کمرنگ

بودم  دهیکه حاال فهم یا تمام وجود ازش متنفر بودم به کسکه ب یاما نه به فرخ به کس...زدمیاول رو م ریت دیبا

  شهیاز گور اونه که بلند م شهایآت نیتمام ا

و  يات رو کارت رو ول کرد یتو مرد زنت رو زندگ يالو فرخ سالم چقدر ساده ا...شاهرخ باهات تماس گرفته -

خوش  رهیبا زنت م دهیم یمهرداد چه جولون نجایا هیچه اوضاع نیبب ایبلند شو ب يگوشه غمبرك زد هی یرفت

 نبود؟؟ نیهم!!هوم؟؟...خندهیم شتیو به ر یگذرون

 هم نداشت که بزنه  یداد و سکوت کرد حرف رونینفسش رو با صدا ب دیرسیبه نظر م یکه کالفه و عصب فرخ

 يریم شیپ يکه خوب دار نمیبیخوب م-

و تا اون لحظه  دادیحضورش عذابم م دادیصداش هم آزارم م دنیشن ستادهیکه درست پشت سرم ا دونستمیم

 نیاما حاال ا کردیرو که راه انداخته بود رو تماشا م یشیسالن پنهان شده بودو با لذت نما نیا يمعلوم نبود کجا

 ام دست نکشم خونسردانهکردم به خودم مسلط باشم و از موضع  یدست من بود باز هم سع شینما

 من نگاه کن  يلطفا تو چشمها...فرخ -

 سرش رو گرفت باال و نگاهم کرد  فرخ

 مثل روز روشن باشه زیهمه چ دیامروز با...کنمیخواهش م...نه بگو چراغها رو روشن کنن -

سالن روشن شد وپرده ها  يچراغها یتمام یتکان داد و دوبار دستهاش رو به هم زد و بعد از لحظات يسر فرخ

گذشت تا چشممون به نور  یلحظات زدیکه نور چشم هر چهار نفرمون رو م يالن روشن شد طورکنار رفت س

بودو با تمسخر نگاهم  ستادهیا نهیپر از تنفر نثار شاهرخ کردم که دست به س یعادت کرد از جا بلند شدم و نگاه

 م تاج مبل گذاشت يدستم رو رو کیسر فرخ و يباال ستادمیچشم ازش گرفتم و ا...کردیم

داشته من  یکه با حرفهاش سع يمرد نیا...مزاحمت شده یکه امروز بعداز ظهر وسط مست يمرد نیا -

مرد که انقدر  نیا...رهیاز دوستت بگ ایرو از من  یچ دونمیهمسرت رو از چشمت بندازه و انتقام نم...یاسی...رو
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شباهت به  یب کنمیفکر نم...کنهیم ماشاو تو با لذت به جون هم افتادن ما سه نفر ر ستادهیخونسردانه روبه روت ا

 پدرت باشه فرخ

من ثابت موند و شاهرخ حاال با خشم زل زده بود بهم اما من با جرات ادامه  يلحظه نگاه هرسه شون رو کی در

 دادم

که هر شب  یتخت دهیهمسرش رو م يکه بو یتخت...تختش ياتاقش رو يکه تو هیمرد همون کس نیا -

دوستت  نیبا نامزد بهتر...کنهیازاون رو پر م یو قسمت رهیگیعالقه و عشق کنارش آروم م ایدن هیهمسرش با 

 ...نکهینداره از ا یباک چیو ه فروشهیعشق همسرش رو به چند ساعت لذت پر هوس م

 شدم خکوبیشاهرخ سرجام م ادیفر يصدا با

 ...دروغه -

رگ گردن شاهرخ رو ...درست زده بودم به هدفبه پا بود چون  یحرفم رو خوردم اما ته دلم جشن يادامه  و

  یزخم یوحش وونیح هیدرست شده بود مثل  زنهیکه از شدت خشم متورم شده و نبض م دمیدیم

 زد ادیفر باز

 ...ي کهیدهنتو ببند زن -

 زد ادیو فر دیلحظه فرخ مثل فنر از جا پر همان

 ...خفه شو احمق -

به  یزدم فرخ عصب نهیخراب کرده و من خونسردانه دست به س دونستیچون م دیعقب کش نیخشمگ شاهرخ

اش  یشونیپ يصورتش قرمز شده بود و رو ارهیدرشون ب شهیاز ر خواستیکه انگار م يطور زدیموهاش چنگ م

 عرق نشسته بود 

هره اش و باز نگاه سردش برگشته بوداما چ کردیزده بود و مارو تماشا م هیبه مهرداد افتاد که به ستون تک چشمم

 چون چشم دوخته بود به شاهرخ  دادینشان م یراض

شده و  دایچرا ثمره انقدر کم پ یشده تاحاال بپرس ست؟ین يخبر سنایچرا از  یمدت شده از مهرداد بپرس نیتو ا-

 ییایح یکه ب یآدم نیکه چن نیا...نه؟؟ بهیعج...خودش شاهد بوده يچون با چشمها نهیافسرده و غمگ شهیهم

 ...بارهیاز سر وروش م

 یو با ناراحت دیاز جا پر فرخ

 وجه چیبه ه...کنهینم هیرو توج شبیوجه د چیحرفها به ه نیبشنوم ا يزیچ خوامینم...یاسیبس کن  -
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  میمرد امروزبا هم کار دار نیتو مهرداد و ا...من...صبر داشته باش فرخ میرسیدرسته اما به اونجا هم م...اوهوم -

 ه ادامه دادمکرد ک نگاهم

 ...امروز رو بده به من فرخ -

 انداخت و به چپ و راست تکان داد  نیرو ازم گرفت ودست به کمر زد وسرش رو پا نگاهش

حاال مهم  ستین دیکار بع چیه یآدم نیاز چن...و با خودم گفتم به من چه مربوط دمیرو شن زیمن همه چ -

من  يکه حرفها یکن دایپ نانیچطور اطم ایاش  یچطور بشناس يریگیم میکه چطور در موردش تصم نیا ستین

که تو تحت  یرو بدون نیا خواستیمن دلم م...نه به خودت مربوطه اما ایاتفاق واقعا افتاده  نیا ایدرسته و آ

 کنهیبه همسر دوست خودش هم رحم نم یآدم فاسد که حت هیفکر فاسد از  هیذهن فاسد و  هیمغز فاسد  هیریتاث

آدم نه  نیاز تو دارم نه از ا یمن نه ترس...و من متعجبم فرخ یقرار گرفت کنهینم یچشم پوش یزن چی از هو اصال

 نیرو بهت بگه تا ا قتیرو راحت کنه تا حق التیتو تا خ يروبه رو ستادهینجا ایامروز ا یاسی...گهیکس د چیه

 ...آدم رو

 يکلمه ا یتوزانه زل زده بود بهم و از ترس فرخ جرات گفتن حت نهیبا حرص به شاهرخ نگاه کردم که هنوز ک و

 و ادامه دادم دمیکش یقیکردم نفس عم یرو نداشت مکث کوتاه

جا زده بودم دست کردم تو ...بودم دهیبه آخر خط رس...بود ختهیبه هم ر زیکه چقدر همه چ يدیدیخودت م -

 ...و هیاول يجعبه کمک ها

که  دمیدیصحرا فاکتور گرفتم و م يمهرداد رو تو يکردم و البته حرفها فیش تعرماجرا رو موبه مو برا تمام

  رهیگیمتفکرانه به خودش م یو حالت دهیحالت م رییچهره اش چطور تغ

دوست تو  نیرها بود فرخ بهتر ينجات دهنده ...من بود يدوست تو امروز نجات دهنده  نیفرخ بهتر -

مهرداد من ...کرد دارمیب قیخواب عم هیبرگردونداز  یرو به زندگ یاسیت دوست نینکرد بهتر انتیامروزدرحقت خ

داد که کنارت  ادیبهم ...لذت ببرم نداد که ازش لذت ببرم از کنار تو بود ادیو بهم  یزندگ يرو نشوند روبه رو

 برگشت رو خراب نکن  نیا...رو خراب نکن نانیاطم نیفرخ ا...کنم نانیبهت اطم...باشم

 دستهاش گرفت نیسرش رو ب يلحظه ا...منتظر...دیپر ام...پر التماس..کردمیم نگاهش

نگاهش  نکهیو بدون ا ستادیاز سالن خارج بشه و به سمت پله ها بره کنار مهرداد ا نکهیجا بلند شد و قبل از ا از

سط قلب بود تا با خودم ته دلم و یکارش کاف نیفشرد و هم یشونه اش گذاشت و به گرم يکنه دستش رو رو
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لبهام  يرو تیرضا ياز رو يلبخند مبگم که موفق شد کیتبر...بگم کیو به خودم تبر رمیناارومم جشن بگ

 رفتم  شیپ یپلک زدن آرام بهم فهموند که موفق شدم و عال هینشست و نگاهم افتاد به مهرداد که با 

ممکنه  ییو اصال برام مهم نبود که چه بال افتهیگوشه چشمم هم به شاهرخ ب خواستمینم یلحظه حت اون

 که هم انتقام خودم رو ازش گرفتم هم مهرداد و هم ثمره  کردیخوشحالم م نیسرش آورده باشم و فقط هم

با شاهرخ تنها نمونم با عجله از پله ها باال رفتم و راه اتاق خودم  نکهیا يبه اتاقش برگشت و من هم برا مهرداد

صداش نزنم من تمام  بهیذهنم هم غر يتو یحت گهیگرفته بودم د میتم از اون روز تصمگرف شیو فرخ رو در پ

 ...يروز هی مبه دوست داشتن ه نیتلق نیبودم هم دواریو ام کردمیرو م میسع

بار  نیاول يانگار برا دمیکش قیتمام جودم رو گرفته بود چند نفس عم ياسترس بدجور...در اتاق يجلو ستادمیا

 دینبا...دادمیوجودم رشد م يحس رو تو نیا دیاما نبا...جا تنها باشم کیبا فرخ روبه رو بشم و  ستمخوایبود که م

 شدیمن حساب م یاز زندگ ییلحظات جز نیا زدمیجا م

بود و نور سحرگاه  کیدر بردم داخل اتاق تار يسرم رو آروم ازال...دادم و در رو آروم باز کردم نییرو پا رهیدستگ

 يرو به رقص درآورده بود آروم داخل اتاق شدم و در رو طور دیسف يو باد پرده ها کردیروشن م یاتاق رو کم

 نکنه  جادیا ییبستم تا صدا

 راحت شد و حدس زدم که حتما داخل تراسه المیتخت خ يکتش رو دنید با

رآوردم تا پاشنه د کردیم تیپام رو اذ یتخت انداختم کفش هام رو که حساب يرو درآوردم و کنار کتش رو کتم

 نکنه  جادیا ییصدا چیهاش ه

زده بود به ستون  هیو تک یسنگ يبود کنار نرده ها ستادهیپرده ها رو کنار زدم وداخل شدم ا...سمت تراس رفتم

خوب چهره اش رو از نظر گذروندم چه به  دیکشیم گارینامعلوم س يکه چشم دوخته بود به نقطه ا یو در حال

 يچشمهاش گود افتاده بود و حلقه  دادینشان م دهیچهره اش الغرورنگ پر...مرد نیروز خودش آورده بود ا

 دیچشم پوش شدیدرهمش هم نم يدورش رو گرفته بود و از محاسن بلند و موها یاهیس

 کرد؟ تتیحرفهام اذ -

بود  دهیکرد که به آخر رس گارشیس يحواله  یسکوت کردو پک محکمنزد و  ینگاهم کنه حرف نکهیا بدون

 نیا...و عقلم متعجب بود کردیشدن به فرخ رو طلب م کیدلم نزد...کرده بودم دایجلوتر رفتم چقدر جرات پ

 گرفتیمرد از کجا سرچشمه م نیکشش نسبت به ا

 ش کردمقدم کوتاه فاصله خوب نگاه کیبودم با  ستادهیدرست روبه روش ا حاال
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همون ...یو اجازه نداد بهش دست بزن دیسرت کوب يکه با گلدون تو يهمون دختر...ام یاسیمن ...فرخ -

 ...که من شهیتو باورت م...فرخ تو...یاما شرع یکه اجازه داد کنارش بخواب يدختر

صداش اروم ...تمام رها کردم چشم دوخت تو چشمهام مهیرو از اون نقطه نامعلوم گرفت که حرفم رو ن نگاهش

 بود

 یباش یاسی...که تو نهیاونم ا...کنمیرو باور نم يزیچ هیمن  -

 تعجب نگاهش کردم که ادامه داد با

 گذاشتیرو به دلم م مینگاه مستق هیحسرت  شهیکردهمیمن نگاه نم يتو چشمها میوقت مستق چیه یاسی -

گرفته که تو دلم رو  یبیرنگ عج هیاما حاال چشمهاش  دیدزدیاز من م یلینگاهش رو به هر دل شهیهم

اما  زدینم مبه يا گهیحرف د چیسالم اوهوم و نه ه يسه کلمه  ایوقت جز دو  چیه یاسی...لرزونهیم

نبود من براش  انمینگران اطراف واطراف کردیوقت متقاعدم نم چیه یاسی.....زدیاصال با من حرف نم یاسی...االن

 نیقاتل بهتر زدیمن رو قاتل صدا م...از من متنفر بود یاسی...مهم نبودم افکارم نسبت به اون براش مهم نبود 

وقت  چیکه من شناخته بودم ه یاسیاون ...نشستیکنارم م اجباربه  خوردیبه اجبار با من شام م یاسی...دوستش

 یاتفاق چیو آرومم کنه و بهم ثابت کنه که ه ارهیاز دلم در ب که کردینم یو سع ستادیایروبه روم نم يطور نیا

 نه؟...من توهم دارم...نمیبیمن دارم خواب م...افتادهین

ام که  یمن کس...ام فرخ یاسیمن ...ینیبیو نه خواب م يشد وونهینه د يوتو نه توهم زد...ام یاسیمن ...نه -

 هیگرفت ساختن  ادیرو  یزندگ يگرفت استفاده از فرصت ها ادیگرفت دوست داشتن رو  ادیرو  یزندگ شبید

روبه روت و نگاهت  ستمیبا ا...روبه روت ستمیدوستت گفت با ا...که دوستم داره یبهشت تازه موندن کنار کس

من  ياز روحت رو برا یمیو ن یچون تو بهم دل باخت...يچون تو دوستم دار...چون...کنم و دوستت داشته باشم

محکم از خواب  یلیس هیبا  شبیفرخ دوست تو د...خورده رو بدونم قلیروح س نیقدر ا دیو من با يداد قلیس

 نه از خودم  رمیرو نه از تو بگ اداد فرصت ه ادیبهم ...کرد دارمیب

 ما نبود  نیب يفاصله ا گهیقدم برداشتم و حاال د کی

و چقدر راحت بود دوست داشتن و من ...شدم تو چشمهاش رهیمردانه اش گذاشتم و خ يبازوها يرو رو دستهام

 کرده بودم غیحس رو از خودم در نیا

 ام؟ یاسیمن هنوزم برات ...فرخ -
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 یبیبرق عج...داشت یبیرو آروم آورد باال و با کف دستهاش صورتم رو قاب گرفت نگاهش رنگ عج دستهاش

 چرا تا به حال دقت نکرده بودم...داشت

  نیزم وارویدر و د يبودم و اکتفا کرده بودم به تماشا دهیچشمها رو ند نیتابه حال ا چرا

 ستیلحظه خواب ن نیو ا دارمیبگو که ب...من...یاسی -

 و زمزمه کردم...پر از ارامش...زدم يلبخند

 ...ستین -

 قیم تزرآرامش رو به تمام قلب نیتر قیلبهام عم يلبهاش رو یبار بود که با حس کردن گرم نیاون لحظه اول و

 دوست داشت شدیکردو سرتاسر وجودم سرشار از عالقه شد و چقدر راحت م

 هی شهیم...داشت زیصبح دل انگ هی...داشت یروز عال هی شهیم...دوست داشت شهیم...خوب بود شهیم...شهیم

که با هر  قیآرامش عم هی...و آرامش...ومتعلق به تو باشه یکه متعلق به اون باش یآغوش...آغوش گرم داشت

ات و وجودت و غرقت  یپبشه تو رگ و  قیپر از محبت خالصانه تزر یهر هم آغوش...هر نگاه...بوسه

 حال خوب هیغرقت کنه تو ...کنه

که انگار  يجور هی...با دو دستم بازوهامو گرفته بودم...قهیچند دق هیچند ثان دونمینم...تخت نشسته بودم ي لبه

 خودم رو بغل کرده بودم

به  خواستیلبهامو دلم نم يرو که خوب جاخوش کرده بود رو تیرضا ياز رو یقیلبخند عم...کردمیم حسش

 بره نیاز ب يزود نیا

فواره  يصدا...و گنجشکهایدر پ یپ کیج کیج...دیسف ریحر يرقص پرده ها...باد يزوزوه ...دوش حمام يصدا

 ...وسط باغ نیحوض بزرگ و مرمر ي

چرا مثل پر کاه سبک ...برام لذتبخش شده بود زهایچ نیا يچرا همه ...تکرار روزمره بود اما اون روز نهایا تمام

 ...بودم

 من  يبانو دیشد داریب-

و بهتر  زهیفروبر نهیس يتو هویبود تا قلبت  یکاف نیخش دار و هم یدورگه پر صالبت و کم...مردانه يصدا هی

 یاز بهتر بش

 شیر ينبود صورتش به واسطه  شیاز فرخ چند ساعت پ يخبر چیه دمیدیم یچ...رو برگردوندم سمتش سرم

که کالهش تا  ینفت یآب یاون حوله لباس يبراق شده بود چقدر تو ویافتر ش يتراش صاف و پوستش به واسطه 
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پس چرا تا به حال توجه ...دمیدیرو که هر روز صبح تنش م نیا...شده بود یدوستداشتن اومدیاش م یشونیپ يرو

 نکرده بودم اومد سمتم که از جا بلند شدم ورفتم به استقبالش

 ییچشمها...مردانه نیلبخند دلنش هیروبه روش  ستادمیگره زدم و ا هیرو  دمیسف یربدوشامبر ساتن مشک کمربند

 ...کردیکه برقشون تا عمق قلبم نفوذ م

 کرد زمزمه

 ؟يشد داریباالخره ب -

دستم رو آروم  کردیعقلم رو رد م يدلم چقدر خط قرمزها...کرده بودم دایچقدر جرات پ...بردم باالرو  دستم

 بست تیرضا ياز رو يصورتش که چشمهاش رو با لبخند يرو دمیکش

 چقدر نرم شد -

خوب شامپو مشامم رو پر  يصورتش رو اورد جلو وچسبوند به صورتم بو...دمیخند زیر...خنده ریحرفم زد ز نیباا

 کرد

  اسمیگل ...شهیمثل مال تو نم یول -

 به اسم منتوجه کرده بود؟ یاسم صدا زده بود؟اصال کس نیمن رو به ا یتا به حال کس...اسم؟ی گل

 عقب و با لبخند نگاهش کردم که گفت  دمیرو کش صورتم

 خوابو دوست دارم نیمن ا یاسی -

 تو هم دمیهامو کش اخم

 !خواب؟ -

 مونهیمثل خواب م -

 و غرولندکنان یناراحت با

 فرخ؟ -

 اش انداخت ینیبه ب ینیبه سمت چپ خم کرد و چ یرو کم سرش

 اخمو دوست ندارم هیاسی -

 چقدر ضربان قلبش باال بود...اش نهیس يآغوشش و سرم رو گذاشت رو يتو دیحرکت من رو کش هیبا  و

 من فقط بخنده یاسی خوادیدلم م -

 صورتش قرار داشت رید کردم حاال صورتم درست زرو بلن سرم
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 ستیخواب ن نیاما فرخ ا -

 ام گذاشت ینیب ياشاره اش رو رو انگشت

 من يایدن...شده یکیام  يداریبا تو خواب و ب...نمیبیم يداریرو دارم تو ب اهامیبا تو رو...سیه -

 آرامش...آرامش و آرامش و...لبهام گذاشت و باز يآروم لبهاشو رو و

نگران فرخ و اوردن اسم دکتر  يچهره  دنیتلفن و د کیفقط ...کنمیکار م یدارم چ دمیفهمیشدت دلشوره نم از

کوتاه بپرم  یخواب خرگوش هیبخورم و از  یمحکم یلیس نکهیدرست مثل ا...امیبه خودم ب يبود تا لحظه ا یکاف

 افتاده  یکه شب قبل چه اتفاقات ادیب ادمیو

داشت آرومم کنه  یتا حاضر بشم فرخ هم دنبالم راه افتاده بود وسع دمیدویطرف اتاق م مرغ سرکنده به هر مثل

 ریرفتم سمت در اتاق که پام گ يبلند يبا قدم ها...میهم داشت هر دو به سرعت حاضر شد يا دهیاما مگه فا

 ...و تاالپ یقرمز و مشک چهیقال يکرد به لبه 

 دیباریاز سر وروش م یفرخ که نگران نیبغض سنگ هیو کردمیزانوهام حس م يرو کف دست و تو یقیعم درد

 سمتم وبازوهام و گرفت و کمکم کرد تا از جا بلند بشم  دیدو

 ...زمیعز...یاسی یکنیکار م یچ -

 چشم دوخت تو چشمهام  و

 اروم باش  کنمیاما ازت خواهش م مارستانیب رسونمیمن تورو به سرعت نور م...چت شده -

 باشم فیانقدر ضع خواستمیمن نم...انداختیجاخوش کرده بود وسط گلوم و صدام رو به لرزه م یبغض لعنت هنوز

 ترسمیمن م...من...فرخ -

 لبهاش  ينشست رو یآرامش بخش لبخند

  شهیدرست م زیهمه چ یبترس يزیاز چ ستیالزم ن...من کنارتم -

راحت شد در رو باز کرد و  الشیخ یزدم و دوبار سرم رو به عالمت مثبت تکان دادم وقت یمقابل لبخند تلخ در

  میهر دو از اتاق خارج شد

شاهرخ که کنار پنجره  دنیبا د میو داخل سالن که شد میرفت نییو از پله ها پا میبلنداز راهرو گذشت ییقدمها با

 لیدل یضربان قلبم ب دنشیچرا اما با د دونمینم میستادیبود و البته متوجه حضور ما شده بود ا ستادهیا يقد ي

 يچشمها ادیکه من رو  ینگاه...داشت یبیکه رنگ عج ینگاه...به خاطر نگاهش بود دیشا نیباال رفت و ا

 حرکته تا بهش حمله ور بشه هیزل زده به سوژه شکارش و منتظره  نهیکه پر از ک یگرگ...انداختیگرگ م
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با  دیبه وضوح در چهره اش د شدیرو م نیاتفاقات شب قبل افتاده بود و ا ادیبرادرش  دنیکه انگار با د فرخ

 دست به در اشاره کرد و روبه من

 رهید...افتیراه ب -

 ستادمیشاهرخ ا يقدم برنداشته بودم که با صدا کیرو از هردوشون گرفتم و هنوز  نگاهم

 فرخ  -

فاصله  یچند قدم به سمت ما برداشت وبا کم دیکش يدبا حرص چشمش رو در کاسه چرخاند و پوف بلن فرخ

 ستادیا

 میباهم حرف بزن دیبا -

 يرنگش رو عقب داد و دستهاش رو فرو کرد تو یسمتش کت اسپرت ارغوان دیدوپا چرخ يپاشنه  يرو فرخ

 شده بود شیشلوارش صداش کلفت تراز چند لحظه پ بیج

ممکنه سرمون  یچ یسر گروه نباش يدرصد باال هی یگیمشد؟ن یچ 2/68 تیپس مامور یینجایتو که هنوز ا -

 اد؟یب

 بالفاصله روبه من  و

 امیتا ب نیماش يتو نیبرو بش یاسی -

مجسمه خشکم  هیانگار سرجام درست مثل ...خودش و برادرش نباشم اما من نیشاهد بحث ب خواستیم انگار

چندساعت  يها يبزنه حتما مربوط به شفاف ساز خوادیکه شاهرخ م ییحرفها دونستمیو م دمیترسیم...زده بود

  شهیپ

 میبا هم حرف بزن دیفرخ ما با -

 نمونده یحرف -

  يبلند بایتقر يبار با تحکم و صدا نیا و

  امیتا ب نیتو ماش نیمگه نگفتم بش -

  ادیفر هیشب بایتقر ییبار شاهرخ با صدا نیقلبم به شدت باال رفته بود ا ضربان

 ...کهیاون زن يحرفها يخوایتو که نم -
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و  دیچیسالن پ ينعره اش تو يبهش حمله ور بشه صدا یزخم ریش هیبود تا فرخ مثل  یکلمه آخر کاف نیهم و

که  يبه ستون وسط سالن طور دشیمشتهاش گرفت و محکم کوب يلباس شاهرخ رو تو ي قهیحرکت  هیتو

 شاهرخ شکست  يحس کردم حتما دوسه تا از مهره ها

 زد  ادیتوصورت شاهرخ فر زدیم يو خشم سرخ شده بود ولبهاش به کبود تیورتش از شدت عصبانکه ص یدرحال

تکرار کن تا بهت نشون  گهیبار د هیفقط ...بار هیفقط  يشاهرخ جرات دار...تکرار کن گمیم...تکرار کن -

 يمحوت کنم طور یگاز زند شهیهم يجا به لجن بکشم و برا نیکارمونو هم مهینصفه ن ينذار حق برادر....بدم

 برام نداره  يکار چیو ه تونمیکه م یدونیم...کس خبردار نشه چیکه ه

رو دوباره به  دییسایهم م يو دندانهاش رو رو زدیدر آخر شاهرخ روکه مثل او از شدت خشم نفس نفس م و

 اش رو ول کرد قهیو  دیستون کوب

کنم فقط با ترس زل زده بودم به  کاریچ دیبا دونستمینم دمیشنیفرخ رو به وضوح م نیخشمگ ينفس ها يصدا

بودند فرخ دو قدم به  دهیهم از فرخ ترس دیشدن به اونا رو نداشتن شا کینگهبانها هم جرات نزد یدوتا برادر حت

 تر اما وجود همون خشم ادامه داد ومآر يبار باصدا نیکتش رو صاف کرد و ا ي قهیعقب برداشت کراوات و 

 نیاول ا يبانو...شد تیحال...زن طالب عمران...زن فرخ...زن منه..ستادهیاونجا ا ینیبیکه م یاون زن -

هات خبر  ياز تمام کثافت کار...ياون شکر و بخور گهیبار د هی هیکاف...نه ای يدیفهم...خونه نیخانم ا...خونه

 ...هات و هرشب يدارم از تمام دله دزد

 داد رونیکردنفسش رو باز پرصدا ب یکوتاه مکث

بکنن  خوادیکه دلشون م یهام هر غلط يدور و بر دمیبرف و اجازه م ریفکر نکن سرمومثل کبک کردم ز -

 ترسمیم...دمیسگم رو هم دست تو نم گهیمن د يگند زد...شاهرخ خان يگند زد...بهت سلب شده  نانمیاطم...نه

 تمام...لندن يگردیبرمو  يدیرو انجام م 2/68 تیمامور...به زن مهرداد یوقتیاونو هم به لجن بکش

 زل زده بود به من نهیشاهرخ که پر از ک ياومد سمت من اما من هنوز نگاهم ثابت مونده بود رو فرخ

 میبر-

من انتقام ...رفتمیو با خودم کلنجار م کردمیم ریخودم تفس شیرفت سمت در و من داشتم نگاه شاهرخ رو پ فرخ

از حقم و  ادیز یحت...بهم وارد کرده بود رو گرفته بودم نجایکه شاهرخ در بدو ورودم به ا ییکتکها و آزارها

 کردینگاهم م نهیپراز نفرت و ک...اون
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جواب  یکارت رو ب...حواست باشه هیشب يزیچ...رو با پوزخند گوشه لبش بهم هشدار بده يزیچ خواستیم انگار

 تازه اول راهه نیا...ذارمینم

باالخره  دمیدویم بایتقر داشتیبرم يبلند يومن پر از استرس دنبال فرخ که قدم ها...میشد نمارستایب وارد

داخل شد و من هم  دیدکتر رو شن يصدا نکهیو دو ضربه به در زد و به محض ا ستادیا یاتاق يمقابل در بسته 

 از جا بلند شد گذاشتیم شیبه نما روکه دندانهاش  يما با لبخند يهردو دنیبه دنبالش داخل شدم دکتر باد

 :حال رها زمان

کوره  هیحالم دگرگون شده بود تمام بدنم گرگرفته بود درست مثل ...زیم يخاطرات و بستم و انداختم رو دفتر

 دیلرزش شد تونستمینم کردمیپشتم حس م ي رهیو ت یشونیپ يسرخوردن قطرات داغ عرق رو رو شیآت

 میعال نیمن با تمام ا شدویدم و باز دم م یه بود نفسم به سختدستهام رو کنترل کنم پاهام به شدت سر شد

 موقع مرور خاطرات ....یحمله عصب میعال... شده بودم نیمدتها بود که عج

هام رو فشار  قهیبا تمام قدرت شق ارمین ادیبه  کردمیرو م میخودم رو کنترل کنم تمام سع کردمیرو م میسع تمام

 چشمهام رژه نرن يجلو یات لعنتتا خاطر دادمیفشار م....دادمیم

 ؟يآرامبخش بخور هی يخوایحالت خوبه؟م...رها-

لحظه  کیحرکت در  هیچاه افتاده باشم و با  هیبود که تو قعر  نیدرست مثل ا...شونه هام يگرمش رو دست

 شدم تو چشمهاش رهیاز اشکم خ سیخ يبا چشمها...نجاتم داده باشه سرم رو بلند کردم

 نیا...من يحس کرد خدا دویتو عمقش د شدیو آرامش رو م یکه مهربون...و درشت و گردش یمشک يچشمها

 چرا پسش زدم...شد یافتنیچرا برام دست ن...چرا...دمیچرا ند...چشمها

 ...رها -

و وجودم صدام کن بذار با  یحک بشه تو رگ و پ...هزار بار صدام کن بذار صدات حک بشه تو ذهنم...کن صدام

 نه ات فراموششون کنم مردو يصدا

 کردم زمزمه

 مانیا -

 لبهاش ينشست رو يمحو لبخند

 مانیجان ا -

 دمینال
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 منو ببخش -

ستبر و مردونه اش گذاشت  نهیس يسرم رو رو مانیفضا رو شکست ا نیام سکوت سنگ هیهق هق گر يصدا و

  کردمیو من پشت هم تکرار م

منو ببخش که تورو از داشتن خودم محروم ...مانیببخش ا...ببخش که خودمو از تو گرفتم...منو ببخش -

 ...ببخش که خودمو ازداشتن تو محروم کردم...کردم

 شد تو چشمهام رهیدو دستش گرفت و خ نیرو ب صورتم

هر لحظه خودت رو به  ستینقرار ...تموم شده شهیهم يگذشته برا...تموم شده زیهمه چ...رها هیچه حرف نیا -

من و تو هنوز فرصت  میرها من و تو االن کنار هم...یکه افتادن وتموم شدن سرزنش کن یخاطرات اتفاقات

 !!هوم؟؟...میاز نو شروع کن میتونیم...میاما کنار هم میدار یراه طوالن هی...میدار

 ...زیچ چیبودن ما بشه ه مانع کنار هم تونهینم زیچ چیداره دختر خوب و ه انیهنوز جر یزندگ

 ...وهم...یالیاما خ...خوب بود آرامش دهنده بود...بود بایز حرفهاش

 تکون دادم  یرو به عالمت نف سرم

 شهینم...مانیا شهینم -

 گرفت  دیاز ترد یکردو رنگ رییبه وضوح تغ نگاهش

 !رها؟ یگیم یچ -

 مرگ من...مگربا...مگر...وقت چیه...رهینم نیوقت از ب چیمانع ه نیا...امکان نداره مانیا شهینم -

ترس و ...خوندمینگاهش م يترس رو تو...ازجا بلند شد...صورتم برداشت يلرزونش رو از رو يدستها

 بود روبه روم ستادهیا...ترس و شک...دیترد

 رها؟ یزنیحرف م یاز چ -

 ...مانیا -

 يرد و جدس...کردیبود و نگاهمون م ستادهیا...میبرگشت یاسیدو به سمت  هر

 ...میبا هم حرف بزن دیبا -

 خواست مخالفت کنه مانیا

 ...یاسیاما  -

 حرفش رو قطع کرد یاسی
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 اتاق يتو ایب -

من رو از  خوادیوم دهیکه خوب حال من رو فهم دونستمیبه من انداخت ورفت سمت اتاق و من م ینگاه مین و

  شهیمثل هم...بار رو به دوش بکشه نیاتفاق خالص کنه و خودش ا نیا حیتوض نیبار سنگ ریز

 راه افتاد یاسینگاهش رو از من گرفت وبه دنبال  دیرسیکه هنوز مضطرب به نظر م مانیا

 :یاسی

 يکه تو يهمون روز دادیو حاال داشت رخ م دمیترسیازش م يروز هیبود که  یهمون اتفاق نیا...نبودم خوب

چشمهام شکل  يجلو مانیا يچهره  شهیو هم کردمیرها بهش فکر م دنیو هر بار با د شهیدوسال هم نیا

   دهینشون م یاگر بفهمه چه عکس العمل نکهیو ا گرفتیم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

مرور  نیدر ع...دادمیم حیبراش توض دیچطور با...گفتمیبهش م دیبا یچ...دمیترسیبودم و م جینبودم وگ خوب

داره خودش  یکه با تمام قدرت سع دمیدیبه وضوح م رها افتاده يبرا یبود که چه اتفاقات دهیفهم یخاطرات وقت

 نشون نده  يرو کنترل کنه و عکس العمل حاد

هم و مشت  يدوفکش رو دنییسا...نهیشیاش م یشونیعرق به پ میریکه هر چقدر جلوتر م میدیوضح م به

 دمیدیتمامش رو م...کردن دستهاش

 از کنارش بگذره  یبتونه به راحت مانیکه ا ستین يزیموضوع چ نیا دونستمیو م...دمیترسیباز هم م...اما

بودم و اون درست روبه روم واون طرف  ستادهیدر رو بسته بود من کنار پنجره ا مانیا میدو داخل اتاق بود هر

 تخت دونفره و منتظر بود تا حرف بزنم

 رو ازش گرفتم  نگاهم

 یبه آخراش تلخ یشیم کیوسطاش و نزدبه  یرسیم یوقت...ظیقهوه ترك غل هی...يخوریقهوه م یوقت يدید -

دلتو  ییجورا هی یتلخ نیبازم ا...یام باش يکه اگر قهوه خور قهار يطور...شهیاش دوبرابر م

 ....رها یقسمت از زندگ نیا...درست همونجاس...نجایا...زنهیم

 دادیسکوتش بهم جرات ادامه م نینزد و هم یحرف
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اگر ...اصال...نه ستمیاونم درست روز رفتن مهرداد ناراحت ن...داره یخاطرات چه معن نیمرور ا فهممیهنوز نم-

 رمیچند ورق م شهیهم...قسمت از خاطرات نیا...اما...شمیهزار بار هم مرورشون کنم ناراحت نم يروز

 ...خود رها ینه حت...نه من...خونمشونینم...جلو

 ام  یوسط راه تنفس کننیم ریجمالتم گ کردمیحس م....و ادامه دادم قیآه عم هیکردم و  سکوت

 نیدرست ع...قابل لمس ریقابل درك بودغ ریغ...من نامفهوم بود ياما برا...دکتر اسمش رو به زبون آورد -

 حیاون داشت توض....دمیشنینم یعنی...دمیفهمیاز حرفهاش نم يزیچ چیه...ومنگ زل زده بودم بهش جیگ يآدما

انگار درکش برام  رفتمیم شیپ شتریو هر چقدر ب...رفتمیکلنجار م یومن هنوز داشتم با اون کلمه لعنت دادیم

 گرفتیچشمهام جون م يجلو وید هیمثل ...و اون کلمه به ظاهر کوتاه شدیراحت تر و خودش برام ملموس تر م

نه امکان ...زدمیم ادیو من فقط فر دادیدور گلوم وباتمام قدرت فشار م گذاشتیو دو دستش رو م گرفتیجون م

تالش کرد تا آرومم کنه اما من  یلیفرخ اون وسط خ دونمینم...نه ایکنن  ممارو کردنیم یسع دونمینم...هندار

 ادیوفر کشهیو قدرتش رو به رخم م خندهیو م کنهیکه با تمسخر بهم نگاه م دمیدیزشت و م اهیس ویفقط اون د

وبا  دکترتوهم احمقانه حمله کردم سمت  هی...تو چنگ منه توهم زده بودم...مال منه گهیکه رها حاال د زنهیم

 اون سالمه...ستیمال رها ن نیا...نیا....دیریبگ شیدوباره آزما دیبا....زدمدروغه ادیوفر زشیم يرو دمیمشت کوب

 کرده بود سیمات ومبهوت زل زده بود به من که اشک صورتم رو خ مانیا

 یتا االن سع...دهیعذابش م...اش هیبه سا هیسا...رها درست پشت سر...نمیبیرو م یلعنت ویهنوزم اون د...مانیا -

که همخونه اش رو ...که خسته اس خونمیتو چشمهاش م...که کنار اومده اما کنهیتظاهر م ادیکرده باهاش کنار ب

 دوست نداره 

 !؟یاسی یبگ يخوایم یچ -

 دیلرزیاز شدت بغض م صدام

 ...رها یزندگ ياجبار کیشده همخونه و شر دزیا...مانیا -

که چطور قامت مردونه اش خم  دمید...افتهیتا ن واریکه چطور زانوانش سست شد و دستش رو گرفت به د دمید

 دیچشمهاش و نال ينشست و اشک حلقه زد تو يشد و چهره اش به زرد

 امکان نداره نیا...نه....نه -

شکستنش رو  خواستمیم و نه نهیاشکمو بب خواستمینه م ستادمیرو ازش گرفتم و پشت بهش ا نگاهم

 ...مرد عاشق هی...مرد هیشکستن ...نمیبب
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باز و بسته شدن در اتاق و  ينگذشت که صدا یلحظات ختمیدو دستم پنهان کردم و آروم اشک ر نیرو ب صورتم

 رها  يبعد صدا

 ...مانیا -

حرف و بسته شدن در  ایدن هیبه اندازه رد و بدل شدن دو نگاه با  یلحظات...یفقط لحظات يبرا...سکوت و

 ساختمان 

رو به من سپرده بود در رو باشتاب باز کرد نگاهم  مهیسراس يو رها یحرف چیه یرفته بود ب...رفته بود مانیا

 نگران وآشفته...کردیم

 !؟یبهش گفت یچ...مانیا...یاسی -

و من آغوشم ...شبشه رو گونه ها ياشک و جار يبود تا بغضش بشکنه وبشه قطره ها یمن کاف ياشکها دنید

 اجیآرامش احت ایدن هیآغوش گرم و هیبه ...که صاحبش یآغوش...بذارم و بشم مامن آرامشش ارشیرو در اخت

 داشت

 واریبه د میلبه تخت دونفره وزل زده بود مینشسته بود میاما هردو آروم تر شده بود...چقدر گذشته بود دونمینم

 روبه رو  دیسف

 یاسی -

 جان دلم -

 نه؟...گردهیبرنم گهید مانیا-

 زدم یلبخند تلخ...دینگران و ناام...نگاهم کرد...دمشیفهمیم...کردم نگاهش

 میبهتره بهش فرصت بد -

 زد و نگاهش رو ازم گرفت يپوزخند

 !فرصت؟ -

 جواب دادم يجد یلحن با

 یدونینم ندهیدرباره آ يزیچ چیتو ه...کم صبر هی...فرصت...اره -

 یاسی ستیمتعلق به من ن ندهیآ -

 تعجب نگاهش کردم با
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از کجا معلوم  نکهیهرشب با ترس ا...کنهیم یسرش هر لحظه زندگ يمرگ رو هیمتعلق به من که با سا ندهیآ-

 یاسی ستیمتعلق به من ن ندهیآ...خوابهیم...نه ایبشه  داریصبح ب

کدوم از  چینه من نه ه ستیمتعلق به من هم ن ندهیآ یفکر کن يخوایم يطور نیپس اگر ا -

لحظه بعدمون خبر  کیاز  میاگر سالم هم باش یکدوم حت چیچون ه...همه ماست يچون مرگ برا...انمونیاطراف

و  يدیتو ناام دیبا همهباشه  يطور نیاگر ا...انهی شمیم داریاگر شب بخوابم صبح ب دونمیمن هم نم یحت...میندار

رو  يا گهیراه د نکهیکام خودشون تلخ کنن مگر ارو به  یافکار زندگ نیکنن و هر لحظه با ا یترس زندگ

که مهرداد انتخاب کرد و  یراه...که یراه...به استقبالش میسراغمون ما بر ادیب نکهیقبل از ا یعنی میانتخاب کن

 ...چرا فهممیمن هنوز نم

باور  يلحظه ا یکه حت یکس...ام یحمام آغشته به خون تنها کس زندگ ادآوردنیبا به ...اوردن صبح ادیبه  با

راه گلوم رو بست از جا بلند  ینیبغض سنگ دمیفهمیکارش رو نم یو هنوز معن ستیکنارم ن گهیکه د کردمینم

رو کنار صورتش گرفته بود و راکت  سیتوپ تن هیکه دراون  یعکس...سمت قاب عکس دیکشیشدم پاهام منو م

  زدیمن لبخند م نیدوربشونه اش گذاشته بود و مردانه به  يرو یرو با ژست خاص سیتن

 ...دلم براش تنگ شده...رها -

 شونه ام احساس کردم يرو رو دستش

کاش ....خواب بود هی نیکاش ا کنمیآرزو م...خوادیدلم م....جمیگ...فهممینم...کارو کرد نیرها چرا مهرداد ا -

 يتو رفتمیحال م یخواب آلو و ب...صبح ها شلخته یمثل بعض يهمون جور...يزییصبح پا هیتو ....شدمیم داریب

  خورهیو قهوه م خونهیمبل و روزنامه صبح و با دقت م يکه نشسته رو دمیدیهال و م

 )اشفته حال يبانو دیشد داریباالخره ب...شلخته خودم يسالم خانم خواب آلو(

 يسرفه ها نیب شدیم یکه قاط ییه هااز اون قهق...قهقه سر بده هی کشمیبلند و پر سرو صدا م ازهیخم هی یوقت

 به شماره افتاده  يو بعد نفس ها یخش دار و طوالن

 )برو تا بلند نشدم پرتت کنم وسط حموم ...برو(

و به  کشهیم گاریس یواشکیداره تو تراس  میدیوم شدمیم داریکاش ب...ژنیتو عمق ماسک اکس قینفس عم هی و

با ترس  گاررویبلندمن سه متر از جا بپره و س غیج هیوبا  دهینم یتیداره خفشون کنه اهم یسرفه هاش که سع

  ابونیبندازه تو خ

 رها  يدوختم تو چشمها چشم
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چشمک ...يلبخند مهرداد هی...ينگاه مهرداد هیدلم ...خوادیدلم مهرداد م...برا اون روزا شهیدلم تنگ م -

 کیت کیت يصدا...خوادیدلم نفسشو م...رها خوادیدلم صداشو م...خوادیم يبغل گرم مهرداد هیو ...يمهرداد

 قلبشو

شونه رها  يسرم رو از رو یبعد از لحظات...رو دربرگرفت يخونه شصت هفتاد متر يام فضا هیگر يوصدا

 برداشتم و نگاهش کردم 

 ؟ياریدفتر رو ب شهیرها م -

 یاسیاما  -

 برام بخونشون...میدیخاطرات رس يکه به کجا یدونیبرام بخون خودتم م...رها کنمیخواهش م -

 میدادیشب بود و ما ادامه م 12 بایرفت و با دفتر برگشت ساعت تقر رونینگاهش رو ازم گرفت و از اتاق ب رها

 مشترکمون یبه مرور زندگ

 :خاطرات

که استفاده  يقو يشد تمام حواسم بهش بود هنوز در اثر مسکن ها ادهیپ نیبه کمک دو خدمتکار از ماش رها

 ...فرخ بود که سرم رو بلند کردم  يبا صدا خوردیکم تلو تلو م هیداشت و  جهیرگس یکم کردیم

 يخوش اومد...زمیسالم عز-

بود تا  یاش ست کرده بود کاف یصورت راهنیکه با پ يسه پله مونده به آخرشلوار نخود يبود رو ستادهیا

 رو دو چندان کنه  تشیجذاب

زدم و رفتم سمتش که  يدر مقابل لبخند گذاشتیم شیوبراقش رو به نما دیسف يزد که دندان ها يلبخند

محافظ ها و راننده و چند  نیب یوقت...اومد و دستهاشو از هم باز کرد و اومد سمتم نییهمون سه پله آخر رو پا

 نیرو بو نگاه متعجب رها صورتم  دادنیتوجه به ما کارشون رو انجام م یکه اونجا بودندکه البته ب يخدمتکار

 يسنگ فرش ها ياز خجالت آب بشم والبه ال خواستیام زد دلم م یشانیبه پ يدو دستش گرفت و بوسه ا

 کردیبا لذت و دقت نگاه م ییگرانبها یبه ش نکهیکف باغ محو بشم نگاهمون در هم قفل بود اون درست مثل ا

  يحواس و سرسر یو من اما ب

 بود  ستادهیبود که حاال درست پشت سر فرخ ارها  جینگاه متعجب و گ ریحواسم درگ تمام

 بانو يخوش اومد-

 قدرشناسانه یرو از رها گرفتم و با لحن نگاهم
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 ...ممنون-

 روبه خدمتکارها و

نگران نباشه  نکهیا ینگرانش دوختم و تنها به معن يتا استراحت کنه و چشم تو چشم ها دیرها رو ببر لطفا

 زدم و پلکهامو بستم وباز کردم  يلبخند

 به فرخ و باز به من انداخت و به همراه خدمتکارها از پله ها باال رفتند یآروم شده بود نگاه یهم انگار کم اون

 گفت؟ یدکتر چ-

  دمیکش یآه

حواسم بهش  یلیخ دیفقط با شهیاش خوب م یگفت خونه باشه براش بهتره به مرور زمان حال روح یچیه-

 باشه

 خوبه یلیکه خ نیخوب ا-

 زده بود يکه انگار حرف بد ينگاهش کردم طور یناراحت با

 ...شیاصل يماریاش خوب بشه اما ب یافسردگ دیرفته شا ادتی نکهیمثل ا-

 خکوبیسرجامون م یلحظات يهردو برا شدیم دهیبلند و مکرر رها که از داخل ساختمان شن يها غیج يصدا با

و فرخ در رو با شتاب باز کرد و هردو  میخودمون رو به ساختمان رسوند یچطور و با چه سرعت میدیو نفهم میشد

داشتند  یو دو خدمتکار سع کردیم ماسو الت کشدیم غیرها ج یوقت شدیانگار قلبم از جا کنده م میدیداخل پر

 آرومش کنن 

 کشهیبارحتما منو م نیا کشهیتما منو ماون ح...نجاسیاون ا...اون...نجاتم بده...تورو خدا کمکم کن....یاسی-

 نذار بهم دست بزنه نذار اون کثافت بهم دست بزنه  یاسیات نجاتم بده  هیتورو روح مامان مرض یاسی

 اینگاه کردم و دن کردیکه اشاره م یحبس شده بود با ترس به سمت نهیرها نفسم تو س يکه با التماس ها من

 دیدور سرم چرخ

 یحت نکهیبدون ا کردیبود کنار مبل سه نفره و خونسردانه نگاهمون م ستادهیا...بود ونیاون در م يهم پا باز

 نیب تونستیم یکه چه ارتباط کردمیفکر م نیبه ا یوقت دیکوبیم نهینشون بده قلبم تو س یکیعکس العمل کوچ

حال بهش دست  نیشاهرخ ا دنیکه با د ياچه رابطه ...شاهرخ و رها بوده باشه که اونو انقدر وحشت زده کرده

  دادیم
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سمت رها و دو خدمتکار رو کنار زدم و شونه هاشو تو دستم گرفتم و  دمیتنفر نگاهم رو از شاهرخ گرفتم و دو با

  کردنیو وحشت زده اش که خردم م سیخ يزل زدم تو چشمها

 ...منو نگاه کن...اروم باش-

 دیلب نال رینگاهم کرد و ز...زدینفس م نفس

چرا بهم  یاسیتموم شده  زیهمه چ یمگه نگفت...میکن دایمگه قرار نبود نجات پ میکنیکار م یچ نجایما ا...یاسی-

 اون روزا تکرار بشن گهید خوامیمن نم...ترسمیمن م یکنیکار م یچ نایا نیتو ب یدروغ گفت

  کردیکه آرومش م یینگاهش کردم از همون نگاه ها نانیاطم با

 زویام دروغ نگفتم به موقعش همه چ هیمن بهت دروغ نگفتم رها باور کن دروغ نگفتم به روح مامان مرض-

بهت بزنه پس آروم  يصدمه ا چیه تونهیکس نم چیه نجامیرو بدون که تا من ا نیفقط هم کنمیم فیبرات تعر

بشه اجازه  کیبهت نزد همقدم  هی یهم جرات نداره حت ستادهیکه پشت سر من ا یاون کس یحت...باش خوب؟

  شتیپ امیبشه پس برو تو اتاقت و استراحت کن تا ب کیکه بهت نزد دمینم

 يانگار داشت حرفهام رو تو...یترس و دودل...خوندمیچشمهاش م ينگاهم کرد هنوز ترس رو تو یلحظات يبرا

 کنه  دایپ نانیبود تا بهم اطم یلیو دنبال دل کردیذهنش مرور م

 به خدمتکارها کردم  رو

راحت باشه در رو  الشیتا خ دیبمونه در اتاق رو از پشت قفل کن ششیاز شماها هم پ یکیاتاقش  يتو دشیببر-

 داروهاشو بخوره و استراحت کنه  رهیتا دوش بگ دیکمکش کن دیکنیکس جز خودم باز نم چیه يهم رو

 تر شده بود دنبالشون رفت اطاعت کردند و رها که انگار آروم  يبا لبخند خدمتکارها

به  خواستیو دلم م دیکشیم ریکه بند بند انگشتهام ت يشدت خشم دستهام رو کنارم مشت کرده بودم و طور از

بشه و  اهیپنجه هام و انقدر فشار بدم تا کبود و س نیب رمیعقب برگردم و حمله کنم سمت شاهرخ گلوش رو بگ

 ...که زدمیانقدر مشت تو صورتش م واستخیدلم م نمیچشمهام بب يجون دادنش رو جلو

منفورش  يچهره  يتو شدیبود کنار گرامافون و هنوز همان نگاه خونسردانه رو م ستادهیسمتش ا برگشتم

 يصفحه  يرو دیکشیکه انگشت اشاره اش رو م یدر حال...زیتمسخر آم يپوزخند يبه اضافه  دالبتهید

 گرامافون صداش رو صاف کرد 

اما  خورنیالبته ادمها چوب طمع خودشون رو م...سخته یلیخ...نچ نچ نچ...بودم تحت نظر روانپزشکه دهیشن-

 خونه بشه  وونهید هیبه  لیخونه واقعا قراره تبد نیا کردمیفکر نم
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که با جمله آخرش نتونستم خودم رو  يطور کردیخشم من رو داغ تر و داغ تر م شیتک تک حرفهاش آت با

رو  زیبزنم انگار فرخ همه چ یانگشت اشاره ام رو باال آوردم و خواستم دهان باز کنم و حرف کنترل کنم و تا

  یبلند و پرتحکم يکرده بود که دستش رو به نشانه سکوت باال برد و باصدا ینیب شیپ

  یاسی-

 نگاهم کنه به سمت پله ها اشاره کرد  نکهیخشم نگاهش کردم بدون ا با

 کناتاق واستراحت  يبرو تو-

 کردم  زمزمه

 ...من...فرخ-

  کردیکه قدرت مقابله رو ازم سلب م يبار محکم تر طور نیو ا دیحرفم پر نیب

 برو تو اتاق و استراحت کن  کنمیازت خواهش م-

به من زل زده بود گرفتم  حانهینداره با تنفر نگاهم رو از شاهرخ که هنوز وق يا دهیمقابله فا دونستمیکه م من

 یبه کمک تله پات خواستیهم م دیشا ای کردیم رمیکه انگار تحق يمن داشت طور يکه هزار معنا برا ینگاه

  يمساو 1-1 يعدداشته باش تا ب نویبار به نفع من تموم شد ا نیبهم بفهمونه که ا

 یشاهرخ لعنت...یلعنت

پله  يباال اوردمیم طاقت ناما باز ه دیچیپیسالن م يکفشم تو يپاشنه  يکه صدا داشتمیمحکم قدم برم انقدر

 به برادرش بگه  خوادیم یبشنوم که فرخ چ اومدیبدم نم ستادمیها ا

 یتو راه فرودگاه باش دیاالن با کردمیفکر م-

اومدنش  يخودمو برا دیدارم با ژهیمهمون و هی گهیاما شرمنده راستش ماه د...یگیراست م...آره داداش...اووو-

 آماده کنم

 !!مهمون؟-

 هی ستیاصال برام لذت بخش ن ییتنها...از محموله افتهینجات  يدخترا يخونه  وونهید نیا يتماشا گهیآره د-

 ...که یدونیتماشا کنه م رهینم ییتنها لممیکه باهام همراه باشه آدم ف یکس هیالزم داره  جانیکم ه

 اجازه نداد حرفش رو تموم کنه و با تحکم فرخ

 يکرد یتو چه غلط گفتیم یرها چ یخفه ش دیکه تو با دونمیم نویمن فقط ا-

 سر داد  يخنده بلند شاهرخ
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مست بودم  یلیچون خ ادینم ادمی يادیز زیکم خوش گذروندم هرچند چ هینبود  یکار خاص...غواهیج غیهنوز ج-

رو  ينبودمجرد ادمیاوه اصال ...که ییباهاش آشنا...یخوش گذرون...یشگیهم يمهم نبود همون کارا ادیاما ز

بره  ادتیه موقع عشق چشمهاتو ببنده و یاما فرخ جان نکنه ...يکنار و االن درخدمت خانواده ا یگذاشت يدیبوس

 !هووم؟!اصلت کجاس؟ نکهیا ای...یهست یکه چ

 !شه؟یم یآخر عاقبتت مثل ک یخوش بگذرون يادینره که اگر ز ادتیوتوهم -

  کردیشاهرخ کم نم الیخ یهم از لحن خونسرد و ب يفرخ اندازه ا يدهایتهد انگار

 ؟يبا زنت آشنا شد يکه چطور یبه مهرخ گفت یراست-

 نکهیعالمه عالمت سوال و ا هیو من و  رفتیم یکه به سمت درخروج ییقدمها يو صدا نیسنگ یبعد سکوت و

 یاصال فرخ اون شب در مورد من به خواهرش چ نکهیا ایکه من از کجا اومدم  دونستیهنوز خواهر فرخ نم

 ودگفته ب

به خودم اومدم  یرفتم تو اتاق و لباس هام و درآوردم و وقت يچطور دمیبود که نفهم ختهیذهنم به هم ر انقدر

 دویچرخیو م دیچرخیسرم م يبودم و زل زده بودم به سقف حمام و هزار جور فکر تو دهیوان آب داغ خواب يتو

  دمیرسیم جهینت کیدر آخر به 

افکارم غوطه ور بودم  نیبود و من هنوز ب ختهیبودن و دورم ر سیموهام هنوز خ...بودم دهیپوش یراحت لباس

متوجه ورود فرخ هم  یحت دیسف ریتراس و زل زده بودم به پرده حر يتخت درست روبه رو ينشسته بودم لبه 

 به اتاق نشده بودم 

 !؟یخوب-

عشق  نیتلق دبهیمن با کردویم وبالبخند نگاهم مسر يبود باال ستادهیا...نگاهش کردم  جیرو بلند کردم وگ سرم

 دادم؟یو دوست داشتنم ادامه م

نشست کنارم و دستش رو انداخت دور گردنم و خواست منو بکشونه سمت خودش که از جا بلند شدم و  اروم

 بردارم که ینگاهش کنم خواستم قدم نکهیبدون ا

 !شده؟ يزیچ-

ادامه  نیو بخوام به تلق افتهیچشمم تو چشمش ب نکهیتم جرات اهم نگاهش نکردم انگار جراتش رو نداش باز

باز ...کردمیم يکه مدتها ازش دور یرفتار نداشته باشم من نیا يبرا یجواب چیو ه افتهیچشمم تو چشمش ب...بدم

 زدمیبا پا پس م...و باز مونمیبرگشتم سمتش وادعا کردم که کنارش م
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چونه امو سرم رو آروم آورد  ریدستش رو گذاشت ز...نییروبه روم سرم رو انداخته بودم پا ستادیجا بلند شدو ا از

براق چشمهاش که مثل برق گرفته ها من رو سر جا  يشدم تو قهوه ا رهیباال و زل زد تو چشمهام و من خ

  کردیم خکوبیم

 !درسته؟ ینگران-

 کردم که ادامه داد سکوت

 ...دستهاش آلوده یفرخ واقع...مونهیدرست مثل شاهرخ و پدرش م یقعفرخ وا...من که بهت گفته بودم-

 تر نیسنگ یو آه...نیسنگ یباز سکوت...تمام رها کرد مهیحرفش رو ن و

که  یبرسه فرخ يکه دوستشون دار ییبه کسا ایبه تو  یبیآس دهیوقت اجازه نم چیکه کنار تواه ه یاما فرخ-

که  يشاهرخ رو به خاطر کار تونمیمن نم...بهت داره پس ازش فرار نکن یکه چه حس یدونیکنار تواه خودتم م

بهت قول ...یاسی...آزار تو و رها باشه عثکس اجازه نداره با چیکنم اما ه هیتنب...من هم يشده و برا يبراش عاد

 ...بذارم ستمیمرد ن...دمیم

 دیلرزیکه از بغض م ییوبا صدا دمیحرفش پر نیب

لحظه عمرم  نیتا آخر...و هرچقدر هم عاشق یهر چقدر هم دوستم داشته باش...یهر چقدر هم خوب باش...اما-

رو متحمل  يبرامون افتاده و چه زجر یچه اتفاقات نکهیکه به من و رها گذشته و ا ییلحظه ها یتونیهم نم

وقت از ذهن آدمها پاك  چیه لحظه ها نیبدتر...فرخ یتونیوقت نم چیه...یاز صفحه ذهنمون پاك کن میشد

 به اتفاقات خوب بعدش ختم بشن یبه خصوص وقت شنینم

 رونیتنها گذاشتم و از اتاق زدم ب يناباور نیاونو در ع و

 !؟ییمامان تو....مامان

پوست  يرو شدیم دهیکه آروم کش فیگرم و لط یدست... کردمیرو خوب احساس م کردیکه نوازشم م یدست

چشمم زنده  شیکه مادرم رو پ ییایرو دوست نداشتم رو بایز يایرو نیصورتم و موهام و من تمام کردن ا

بخش و همون  آرامشپاهاش گذاشته بود و همون لبخند  يسرم رو رو...سرم نشسته بود يدرست باال...کردیم

 يلحظه ا يفقط برا...يلحظه ا يراام رو بدم تاب یکه حاضر بودم تمام زندگ ينگاه و لبخند...نگاه مهربون

مادرم سرش رو بلند کرد و به سمت ....زدیآشنا که از دور من رو صدا م ییکوتاه دوباره نظاره گرش باشم و صدا

 زد يلبخند...صدا نگاه کرد

 اون مراقبته ...بهش اعتماد کن...چشمهاتو باز کن یاسی-
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  شدیباز اون صدا که تکرار م و

 شو  داریب زمیعز...جان یاسی-

  یواقع يایمادرانه ام سر خوردم وباز افتادم تو دن نیریش يایرو يایلحظه از دن کیمن انگار در  و

کم پلک زدم تا چشمهام به  هی زدیچشمهامو م دیتابیکه از پنجره به داخل م دینور خورش...پلکهامو باز کردم آروم

حس کردم ....بدم صیتا زمان و مکان رو تشخ دیطول کش یبود که لحظات قیخوابم انقدر عم...نور عادت کرد

 يلبخند اریاخت یکه اصال انتظار نداشتم ب یکس دنیسرم انداختم و با د ينگاه به باال هی...هیکس يسرم رو پا

 لبم نشست  يرو

 ...من...ییثمره جان تو-

 اش گذاشت که حرفم رو قطع کردم ینیب ياشاره اش رو رو انگشت

  يخسته ا یلیمعلوم بود خ یبود انگار صدساله خواب قیت عمخواب...اروم باش...سیه-

 زد یچشمک و

دختر  سهیناراحت شدم موهات هنوز خ يدیخواب ينجوریا دمید یاما وقت...يدیدیام م یخواب قشنگ یراست-

 يخوریسرما م

 با تعجب نگاهش کردم دمیدیم یبود چه خواب دهیتو خواب حرف زده بودم که فهم حتما

 !کدوم وضع؟! وضع؟ نیتو ا-

 نیزم ياتاق و رو هیوصاف نشستم سر جام من درست وسط  دمیبه خودم و اطرافم انداختم وازجا پر ینگاه و

 خوابم برده بود 

 !نجا؟یا-

 یکنار اتاق و وقت کنفرهیبرگشتم سمت تخت  اریاخت یذهنم مرور شد و ب يتو شبیلحظه تمام د کیدر  و

 وبا ترس  ختیرفرو  نهیقلبم تو س دمشید یخال

 رها کجاس...رها-

  یبا نگران ثمره

 کنهیم تشیزیدکتر روانشناسش اومده داره و...تره زیکم از تو سحرخ هیآروم باش حالش خوبه فقط -

 از جا بلند شدم ورفتم سمت در اتاق  ینگران با

 ؟يریم يکجا دار-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٢٢١ 

 وبرگشتم سمتش  ستادمیا

 ترسهیم...تنها باشه دیاون نبا-

 داد لمیتحو یتلخ لبخند

 !شاهرخ؟-

 جاخوردم

 ؟یدونیتواز کجا م-

  اومدیکه به سمتم م یحال در

 دمیرو د زیهمه چ روزیهم د شناسمشیهم م-

شرم  ای دیکشیخجالت م يهمسر نیکه انگار از داشتن چن زدیحرف م يلحظه دلم به حالش سوخت طور کی در

که خودش ادعا کرده بود دوست داشتنش  اش و همون طور یچقدر به خاطر وجود شاهرخ تو زندگ...داشت

 شدیم ریتحق

 رفت  شبیشاهرخ د...نگران نباش-

 !رفت؟-

همه از دستش آرامش  یمدت هیراحت تا  التیحاال حاال ها هم برگرده خ کنمیفکر نم...بود يسفر کار هی...آره-

 میدار

اومد و من  یبدش نم یمدت يجاخوش کرد وسط قلبم انگار ثمره هم از نبودن شاهرخ برا یبیعج آرامش

 باشه فرخ کار خودش رو کرده بود  تونهیم یکار ک يسفر کار هیرفتن اون به  دونستمیم

مادر باز تو ذهنم تکرار  يلحظه صدا کیشونه ام گذاشت و  يبود آروم تر شدم دستش رو رو دهیکه فهم ثمره

 شد

 اون مراقبته...بهش اعتماد کن-

نداشت  یکه خودش راحت یاما کس!که مادرم خواسته بود بهش اعتماد کنم؟بود  یاون کس یعنی!!...ثمره؟ اما

 مراقب من باشه  تونستیچطور م

 نگرانت بود یلیفرخ خ...يبود دهیحاال چرا وسط اتاق خواب-

 نگاهش کردم...خودم اومدم به
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 دمیرها باشم اصال نفهمکنار  نکهیکم تنها باشم هم ا هی خواستمیافتاده بود هم م روزیکه د یبا اتفاقات دونمینم-

 ...و زل زده بودم بهش نجاینشسته بودم ا ادمهیچطورخوابم برد فقط 

 فکر کنم اون دوبرابر دوستت داره يکه تو دوستش دار يانقدر-

راحت  المیخ گهیچند ساله نشستم لبه تخت انگار د یدوست هیحس خوب اثبات ...بهم داد یحس خوب حرفش

 رها امنه  يشده بود که جا

 ...هم کنارم نشست ثمره

شبه ره صد ساله بره و من  هی خواستیرها م کنهیبا هم نم یتفاوت ادیکه ز یبا دوتازندگ میآدم هیمن ورها -

و من اصال  کردیتالش م يادیرها ز...شده بودم دیکرده بودم و کامال ناام یزندگ يها یسخت میخودمو تسل

 ...نداشتن تعادل نیو هم کردمینم یتالش

 يبهانه ا نکهیا ایباشه  انیتو جر خواستیدلم م...کنم فیثمره تعر يبرا خواستیانگار دلم م دمیوتاه کشک یآه

گوش شنوا مهم  هیاز اول و  زیباز مرور کردن همه چ يبرا يکرده بودم بهانه ا دایکردن خودم پ یخال يبرا

 بود که اون روزا الزم داشتم  يزیچ نیتر

وثمره دستش  کردمیمن به تمام گذشته فکر م... میفرورفته بود یقیهردو در سکوت عم....تمام شده بود حرفهام

 دستم يرو گذاشته بود رو

 هیاما  ییندرالیاالن س...یاالن تو قصر طالب عمران...یبعد از گذروندن اون همه سخت...یینجایاما االن ا-

درسته اون ...غمشو پشتش پنهان کنه نکهیا ياما فقط برا زنهیلبخند م...ستین یکه هنوز راض نیغمگ يندرالیس

 یفراموش کن یتونیونم ادتهیتو  نوزها ه یدرسته سخت يدرسته هنوز ازش دلخور یخواستینبوده که م يزیچ

 شیبساز اهاتیرو هیشب یتونیم يبد رشییتغ یتونیاون قصر آروزهات نبوده اما م نیدرسته ا...درستش کن...اما

ات از  یمثل من نباش حسرت گذشته رونخور از زندگ...يخوایکه م ییزایبده به چ رشییتغ...يبخوا هیفقط کاف

بار  نیاول يکه برا یکس...کرده متیکه عشقشو صادقانه تقد یکس...لذت ببر فرخکنار ...االنت از لحظه لذت ببر

رو از پا در  یت گذشته هر کسحسر...یاسی...کردهیکه به زن به چشم ابزار نگاه م یزن به دلش نشسته کس هی

 آدم رو نیتر يقو یحت...ارهیم

 ...بهش اعتماد کن...مراقبته اون
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رو راحت  المیتا خ ارهیب ادمیاونو  يمهرداد بزنه تا حرفها يبه حرفها يبود تا مهر اعتماد یثمره کاف يحرفها

رو  یکنه زندگ یزندگ خواستیکه م یاسیدوباره سر پا شده همون  یاسیکنه به همون  لیکنه ودوباره منو تبد

 ...دوست داشته باشه وبا شوهرش باشه

 نجایرو ا شبید دونستینگرانت بود م یلیخ دیرفت بهت بگم فرخ منتظر بود تا باهم صبحانه بخور ادمیپاك -

 ...بوده داریانگار تا صبح ب... يدیخواب

 هی تونستیخودش م نیو ا یکس يبرامهم بودن ...حس مهم بودن...بهم دست داد یحرفش حس خوب نیا با

 ...نعمت باشه

  یآسمون صبح گاه یاش انداخت و من نگاهم ثابت مونده بود سمت آب ییطال یبه ساعت مچ ینگاه

 گرسنه مونده  چارهیحتما ب...ساعت ده صبحه میکرد ریکم د هیاما انگار -

 ...جا بلند شدم از

 دوست دارم نویثمره من ا...باهاش بدحرف زدم اما اون هنوزم نگرانمه شبید-

 کردیثمره مصمم ترم م يلبها يلبخندرو

 قدرشو بدون-

  یسمت دروبا خوشحال دمیدو

 گرسنمه یلیخ...دارم ازیزنیدست لباس تم هیروز خوب باشه من به  هیامروز  دیبا-

اروم  یبودن فرخ و زندگ...احساس بودن رها...بود خوب یاحساس زندگ نیا...ثمره خوب بود يخنده  يصدا

 کردینگاهم م تیو برگشتم سمتش هنوز نشسته بود وبارضا ستادمیقدرشناس باشم در رو باز کردم و ا دیبا...

 ؟يخوریتو هم باما صبحانه م-

 تنهاتون بذارم  دمیم حیترج-

و با عجله رفتم سمت اتاقم در کمدم رو که باز  رونیوفوت کردم سمتش و از اتاق زدم ب دمیدستم رو بوس کف

آوردم و  رونیچند دست از لباس هارو ب شدمیم جیاون همه لباس رنگ و وارنگ و جورواجور گ دنیکردم با د

شلوار  هیباالخره  نکهیتخت تا ا يرو شدیو پرت م اومدیکدوم به نظرم خوب نم چیبهشون انداختم اما ه ینگاه

چشمم رو  اومدیآرنجم م يتا رو نشیکم شل بود وآست هیاش  قهیکرم رنگ که  يبلوز کم رنگ و یکتان نارنج

موهام رو شانه  نهیآ يروبه رو ستادمیهم پام کردم ا ینارنج يگرفت با عجله لباسم رو عوض کردم و پاپوش ها
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رو با وسواس اش  یکیباالخره  نکهیتمام ادکلن ها رو بوکردم تا ا...مشانه ام بافت يسمت رو کیزدم و به 

 دادیکه چهره ام رو شاداب نشان م میمال یشیانتخاب کردم و درآخر آرا

لبم  يرو تیرضا يازرو يلبخند..مرتب و سرجاش بود زیهمه چ...به سرتاپام انداختم یعقب رفتم و نگاه یکم

گرفتم قدمهام  شیرو پ يرفتم و راه سالن غذاخور نییاز راهرو گذشتم و از پله ها پا رونینشست و از اتاق زدم ب

  دمیدویکه انگار م يبلند بودند طور

قدم و برخورد صورتم بااون  نیراه داشت رو باز کردم و با اول يغذاخور یاز سالن هارو که به سالن اصل یکی در

 بکشم یکوتاه غیباعث شد ج یجفت چشم مشک کی

در هم قفل  کردونگاهمانیم یه تالقبود که بهم واردشد ینامنظمم که از سر شوک يداغش بانفسها ينفسها

 رهیخوردنمو بگ نیزم يبودم وخواست جلو دهیبه عقب پر یوقت...و دستش دور کمرم...شده بود

 دمیکه د ینگاه...داشت یبیرنگ عج...داشت یبیعج يکه گرما یکرد نگاه رییلحظه رنگ نگاهش تغ کی در

 چشمها و لبهام نیردوبدل شدنش رو ب

ومن هنوز شوك زده نگاهش ...و آروم دوقدم عقب برداشت...دیسرد و خاموش دستش رو عقب کش...سرد شد باز

 کردمیم

 پوست صورتم ریازشدت خجالت تمام خون بدنم جمع شده ز کردمیم حس

 مونهیاونجا م يتا شب هم نر...از هشت صبح نشسته اونجا -

که ...یانقدر هول باش خوادینم نکهیا...دیفهمیورش رو مهم بود منظ يا گهیهرکس د...گفتیم هیباکنا جمالتشو

 نیزم يبا کله بخور

 ستادیدوقدم نرفته ا...کنارم رد شد از

 زن فرخ ...فرش باش يمراقب لبه ها -

غرور مردونه اش  دمیشا اینگرفته بود  ادیانگار هنوز اسمم رو  گرفتیخنده ام م کردیاسم خطابم م نیبا ا یوقت

 پشتش به من بود...بود برگشتم سمتش بیرفتاراش واقعا عج یرو صدا بزنه بعض یزن کیکوچ اسم دادیاجاره نم

 خوامیمهرداد خان عذر م-

 رفت رونیتکان داد و ازسالن ب يبزنه سر یحرف نکهیا بدون

انقدرم بهش فکر  یحواستو جمع کن گهید یتا توباش...اتفاقه...گهیاومده د شیپ...یاسی گهیحواست نبوده د خوب

آره ...باشه به فرخ بگم ادمی...زنهیم يچه عطر نیا...لبم نشست يرو يناخوداگاه لبخند...زن فرخ یه...نکن
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به  کنهیصددرصد مهردادم شوت م...شینسقوط آزاد داشتم تو بغل دوست جون جو هیمونده به فرخ بگم  نمیهم

 يمدت کار یطوالن تیمامور هی

نشسته بود  يغذاخور زیپشت م...دم ووارد شدم چشمم به فرخ افتاد که پشت به منسالن رو اروم باز کر در

که  ییتوجه به خدمتکارها یاش و ب رچونهیگاه صورتش کرده بود ودستهاش رو گذاشته بودز هیآرنجش رو تک

زل زده بود به روبه  دندیچیم زیم يصبحانه رو لیتازه ووسا يو از نو چا کردندیرو جمع م فیکث يظرفها

 که انگارغرق در افکارش بود يطور...رو

 کردندیانتظار چندساعته که همه ازش صحبت م نیبعدازا دیبا اومدیم رونیافکار ب نیازا یسادگ نیبه ا دینبا..نه

آروم ونوك پا نوك پا رفتم سمتش و از دور به  نیبنابرا ساختمیبراش م یموندن ادیلحظه خوب وبه  هی

ادامه بدن اونا هم که انگار  رشونبه کا يکه متوجه حضور من شده بودند اشاره کردم که عاد ییهاخدمتکار

 سالن رو ترك کردند عیاز چه قراره سر هیبودند قض دهیفهم

و صاف نشست و دستهاش رو  دیچشمهاش که از جا پر يپشت سرش و آروم دستهام و گذاشتم رو دمیرس

 دستهام يگذاشت رو

 ستین یبه سرت زده االن اصال وقت مناسب یسما اگه هوس شوخ-

 موردم رو داد یکه جواب شک ب دینکش ياما لحظه ا!!سما؟...ختیلحظه قلبم فرور کیاسم در  نیا دنیشن با

  ستین یات امروز اصال رو دور خوب ییسما دستت رو بردار دا-

کار رو داره جز من پس حتما با  نیانتظار ا یکه از هر کس دونستمیکردم م شتریزدم وفشار دستم رو ب يلبخند

  خوردیجا م یمن حساب دنید

 !؟ییتو!...سما؟-

 شک کرده بود  انگار

 ستین یخوب هیاصال شوخ نیا-

  دادمیکه کالفه شده اما من مصرانه به کارم ادامه م دمیفهم

 بدم صیصدا تشخ يبگو از رو يزیچ هیبابا حداقل  يا-

 نچ نچ نچ-

 چ که نشد حرف ن-

 نچ-
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 نیاز ا شتریگرفتم ب میتصم نیجوش آورده بنابرا یکه حساب دمیگذاشت فهم زیم يمشت کرد ورو دستهاشو

 که برگرده طرفم نیچشمهاش برداشتم و قبل از ا يبود آروم دستهام وازرو یاندازه براش کاف نیآزارش ندم هم

 يام دار گهیملکه عذاب د هیبه بعد به جزخواهر زاده ات  نیاز ا-

 زدم  زیام طنتیش يمن درست مثل برق گرفته ها برگشت سمتم که دستهام وباال بردم ولبخند يصدا با

 !!نه؟ یدارا راااام انتظار نداشت-

  یانتقام وتالف يکه زوم کردن رو سوژه برا ییادمها هیکرد درست شب زیلحظه چشمهاش و ر کی در

  نمیبب نجایا ایب -

 دمیبرداشت طرفم که پا گذاشتم به فرارو دو زیاز جا بلند شد و خ... دمیکه عقب پر رهیخواست دستم رو بگ و

و با  دمیکشیکوتاه م يها غیمن ج...درست مثل بچه ها میدیچرخیم زیدور م دیکه دنبالم دو زیم گهیسمت د

  رتمیگیکه م کردیم دمیو اون تهد دمیخندیم جانیه

 من  يو اون درست روبه رو زیسمت م کیمن  میو متوقف شد میهردو به نفس نفس افتاد باالخره

 یاسی رمتیمگر نگ-

 باال انداختم  يا شونه

 یفکر نکنم بتون -

 ؟یگیراست م...اها-

 گمیاره راست م -

 ها ینیبیبد م رمتیبگ یاسی-

 شدم تو چشمهاش  رهیخ طنتیو با ش دمیرو فهم منظورش

  ریمنو بگ ایباشه پس ب يخوایکه تو م یاگه بد اون-

  دمیاز سالن دو يا گهیسمت د نباریشروع کردم به فرار ا وباز

 يشد که رو یچ دمیرو نرفته بودم که ناغافل نفهم ياما هنوز فاصله ا دیچیپیپاهامون م يبود وصدا یخال سالن

به  يلحظه ا يکه چشمهام رو بست ومن رو برا قیهوا و داغ و عم یب يو بوسه ا دمیهوا بلند شدم و چرخ

 ارامش بخش فرو برد  يخلصه ا

 باز کردم چشمهامو

 !؟یکنیکارا م نیباز هم از ا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٢٢٧ 

 زدم یسردادم و چشمک يا قهقهه

 باشه چرا که نه نیریاش انقدر ش هیاش و تنب جهیاگه نت -

 شد تو چشمهام  رهیخ....لبهاش گذاشتم يجلو که دستم رو رو ارهیباز صورتش روب خواست

 باال انداختم  يا شونه

 کننینم هینخوردم ادم گرسنه رو که تنب یچیتاحاال ه شبیمن گرسنمه از د-

وروبه  میرفت زیگذاشت و هردو به سمت م نیدوپام زم يو من رو اروم رو دیسر داد و گونه ام رو بوس يا خنده

انداختم خنده ام گرفت من  دادیصبح رو نشون م ازدهیکه  يواریچشمم به ساعت د یوقت میهم نشست يرو

 یزندگ شدیو چه اسان م دمخوب بو يومن پر از حس ها میخوردیرو م زمونیصبحانه خاطره انگ نیفرخ اولو

 کرد

 سالن رو باز کرد  یما در خروج دنیبا د خدمتکار

 فرخ-

 !جانم؟-

 زنهیدلم شور م-

 ام شده بود که نگران نگاهم کرد  یمتوجه استرس و نگران ستادمیکه ا ستادیا

 !رو؟ یشور چ!...زنه؟یدلت شور م-

 نشون بده  یاگر بفهمه ممکنه چه عکس العمل دونمیاش خبر نداره نم یاصل يماریاون هنوز از ب...رها-

 وبازوهام و گرفت تو دستهاش  ستادیبه عالمت تاسف تکان داد روبه روم ا يسر

 منو نگاه کن -

آرامش نگاهش رو به  نیداشت ا یآروم بود انگار سع یکه به طرز محسوس شیقهوه ا يدوختم تو چشمها چشم

 کنه  قیمن هم تزر

 !!هوم؟؟...میکنیما حلش م-

بود تا قلب پر تپشم روح نگرانم وتمام وجودم  یکاف زدیکه تو صداش موج م ینانیواطم...حل کردن...ما ي کلمه

 لبهام  يلبخند جاخوش کنه رو دویسرشار بشه از آرامش وام

 ...بهم اعتماد کن-
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چون تنها  دیشا...یزنیچون انقدر مطمئن حرف م دیشا دونمینم...چون کنمیبهت اعتماد م... کنمیاعتماد م بهت

تمام حواست ...وحواست یکنارم...یهست...که یهست یوتنها کس...یکنیارومم م قیکه انقدر عم یهست یکس

  یمن يها ینگران نگران...منه شیپ

 !فرخ؟-

 جان دل فرخ-

 یاسی...در مقابل جان ودل و خودم....فرخ...دل...جان

 یکه هست یمرس...یکه کنارم یمرس-

 دیبه سرم کش یمردانه وجذاب دست يوبا لبخند آروم

 کارشون تموم شده  گهیفکر کنم د میبا دکترش حرف بزن میبر-

به سمت ما  زدیحرف م که با ثمره یحال دم،دریدکتر رو د میدیرس یوقت میراه افتاد یدو به سمت سالن شرق هر

  اومدندیم

با من وفرخ سالم  دیرسیساله به نظر م يواند 50مسن و حدودا  يزدند دکتر که مرد يما لبخند دنیدو با د هر

  کردیکه به دکتر اشاره م یکرد و فرخ رو به من در حال یگرم یواحوال پرس

 ارمونیدکتر طاها دکتر روانشناس رها هستن من ازشون خواستم لطف کنن ووقتشونو در اخت شونیجان ا یاسی-

 دکتر جان دیمارو شرمنده کرد...هم شونیبذارن با رها مالقات داشته باشن که ا

 فرخ جان  کنمیخواهش م-

تر از  ظیهم غل دیبود درست مثل ثمره شا ظشیلهجه غل کردیکه در دکتر توجهم رو جلب م يزیچ نیاول

 نگه داره یلهجه اش رو مخف تونستیصحبت کنه والبته نم یرو به خوب یداشت فارس یکه سع یمرد عرب...اون

رو درمورد  تیتمام واقع کنمیم یهستم و سع یمن ادم رک دونهیفرخ م...راستش من با رها صحبت کردم خوب-

اش  يبهبود يبرا ماریبه ب کانیکه نزد نهیراه درست هم کنمیاطالع بدم چون فکر م کانشونیبه نزد ضهامیمر

رو حل  ضیاز مشکالت مر مقدار نیکمتر از ا یحت ایدرصد  70بتونه  دیدکتر شا...کمک کنن درست مثل رها

دارن االن هم رها  ماریرابطه رو با ب نیتر یمیکه صم ییالبته کسا ضهیمر کانهیاش به عهده نزد هیکنه اما بق

به من  خوادیحدس بزنم و مشخصه که نم تونستمیکه خودم هم م ییزهایبه من نگفت همون چ يادیز زیچ

که بتونه درکش  یبگه کس کهیبهش نزد یلیکه خ یبه کس ادینمداره که بدش  يادیز ياون حرفها...بزنه یحرف

 خوادیاون م...که دوستش داشته باشه ورها هم در مقابل  یکس...بشه کیکنه بفهمتش و تو دردش باهاش شر
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 هی ادیطور که معلومه از مردها اصال خوشش نم نیکنه اما نه به من اون ا ینگفته خال يخودش رو از حرفها

 یاسی نهیسنگ یلیداره که خ یبغض هیمشکل رو برطرف کنه  نیا دیمتنفرشده کمکش کن ازشونانگار  ییجورا

 بغض بشکنه وسبکش کنه  نیا دیکن يکار هی دیخانم شما با

 کرد ورفت  ین حرفهاش از هرسه ما خداحافظاز تمام شد بعد

که رها هنوز داخلش  یسالن يو من زل زده بودم به در ورود میموندم و فرخ وثمره هرسه سکوت کرده بود من

 بود 

نگفته  يرها حرفها!قطره اشکش رو ندارم؟ هی دنیکه طاقت د یمن!...آخه من؟...دیبغض رها رو بشکن دیبا شما

 !بغض؟..!..حرف نگفته؟...داره

 یاسی-

  کردینگران نگاهم م ثمره

 انگار گم شده ...رها...رو بکنم میتمام سع دیثمره من با-

سالن  هیبهش گفت  شدیم...گذشتم وداخل شدم يتکان داد رفتم سمت سالن از ورود دییرو به عالمت تا سرش

 شدمیاش م ییبایبودم و هربار محو جالل و ز دهیقصر بود که هنوز ند نیاز ا ییجاها ییمجلل و تماشا منینش

بود و  نییبود و سرش پا شستهکه البته خاموش و سرد بود ن نهیرنگ کنار شوم یصورت یمبل راحت يرها رو

 انقدر غرق در افکارش بود که متوجه حضور من هم نشده بود رفتم سمتش

 رها جان-

سمت  دیو دو دیمثل برق گرفته ها از جا پر که دیمن سرش رو بلند کرد وبه لحظه نکش يصدا دنیشن با

 شده بودم  خکوبیکه سرجام م عیانقدر سر...من

  يباالخره اومد-

 دیلرزیم صداش

 یچ نجایتو ا...تو...قصر درن دشت نیا!...؟يمنو کجا آورد...من کجام!چه خبره؟ نجایا رهیم جیسرم داره گ یاسی-

 ...بند بند وجودم داره از وحشت ترسمیم یاسی...دکتر...گرفتن لیتحو ییرایهمه پذ نیا یمعن یکنیکار م

 به زحمت فرو داد  گرفتیرو که اجازه ادامه صحبت رو ازش م یبغض
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با  يکرد کاریتو چ یاسی... دیتورو بوس روزیکه د یاون...با تو داره؟اون مرد یچه صنم یاون شاهرخ لعنت...اون-

 نجایاز ا خوامیم...دست شاهرخ ریز افتمیدوباره ب خوامیاول تکرار بشه نمدوباره از زیهمه چ خوامینم...خودت نکنه

  کنمیم نجاببرخواهشیمنو از ا...برم

  دادیداشتم آرومش کنم اما مگه مهلت حرف زدن م یوقرار نداشت سع آروم

 !؟يدیبه تو صدمه بزنه نه به تو نه به من فهم ستیقرار ن یآروم باش کس نیرها بش-

  کردیشده بود نگاهم م میکه تو صدام بود سکوت کرد انگار تسل یتحکم با

 کنم  فیبرات تعر زویتا همه چ نیبش-

 و شروع کردم دمیکش یقینفس عم...از مبلها نشست که روبه روش نشستم یکی ياکراه رو با

 يهمون لحظه اتا...ووهم آورچشم باز کردم کیاون کانکس تار يکه تو ياز همان لحظه ا...از شروع...ابتدا از

داستان خنده دار صبحانه امروز و اون تمام  یکردم وتمام لحظات بعدش حت داشیپ فیاون کالب کث يکه تو

 دادینشون نم یعکس العمل چیمدت زل زده بود به من وه

 که تمام شد هم هنوز ساکت بود حرفهام

 ...رها-

 !هووم؟-

 ؟یچرا ساکت -

 ؟يتوازدواج کرد-

 راحت وآسوده  الیخ هیحس  زدیتو صداش موج م یبیعج حس

 جا بلند شد از

که ...کردمیخودمو لعنت م...هیهر ثان...هر روز و هرشب...تو بود شیمدت تمام فکرم پ نیا يتو...يتوازدواج کرد-

 نیتمام ا...ایاصال زنده اس ...کجاس...اومده یاسیسر  ییاالن چه بال ستیمعلوم ن...لعنت به تو...لعنت به تو رها

 کنهیم یکار اشتباه یکه کس ییوقتا...جور مواقع نیا...یبانقر هیفقط ...و اون...یسر تو بود لعنت ریز...اتفاقات

تمام مدت شکست رو فقط ...اگر همراهشو دوست داشته باشه... کنهیم کیرو هم تو اون اشتباه شر گهید یکیو

تومخالف ...خواستم نویمدت فقط هم نیت کنه و من تمام اکه اونو ببخشه و از همراهش محافظ خوادیاز خدا م

و  دونستمینبود و من م یدلت راض يتا لحظه اخر دو دل بود...يدیتو ترس...من ذوق کردم...موافقمن ...يبود

که ازم تشکر هم  رهیگیاونجا انقدر زرق وبرقش چشمشو م میبر گفتمیبا خودم م...دادمینم یتیاهم
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گفتم وگفتم وگفتم  انقدر...من آلوده ات کردم يباز نیتو ا دمیمن تورو کش...يگناه بود یتو ب یاسی...اما...کنهیم

و تو  ستهیشا...رامش...من...ومن دادم نیتاوان سنگ...چقدر خوشحالم که حالت خوبه...تا چشم وگوشت بسته شد

 ...مرد رو جادو کرده نیات اچقدر خوبه که چشمه...یچقدر خوبه که خوب یول...تو من بودم یزندگ طانیش...هم

دو  نیمبل و سرش روب ينشست رو...کردیانگار داشت اثر م...انگار بغض شدیدم وبازدم م یبه سخت نفسش

سر باز کنه سرش رو که بلند کرد  نیبغض سنگ نیا دادیدستش گرفت نگرانش بودم اما سکوت بود که اجازه م

  دیلرزیدستهاش به وضوح م

 یاسی-

 یاسیجان -

 زد یتلخ لبخند

 !؟ ارنیب گاریبرام س یبگ شهیم...گاریس-

 بود  دهیاز تعجب گرد شده بود رها به کجا رس چشمهام

 اما!...گار؟یس-

 يزینداد حرفم رو تموم کنم و با لحن تمسخرآم اجازه

تنها ...بارم روش نیا دادمیوقت به حرفهات گوش نم چیه ادینم ادتی!!...برام ضرر داره؟ یبگ يخواینکنه م-

 اریبرام ب کنمیخواهش م کنهیکه آرومم م هیزیچ

در حد خودش داشته  يریتاث تونستیهم م گاریو س شدیبستر حرف زدن براش فراهم م دینبود با زیجا مخالفت

 باشه 

شدم چشمم به فرخ  ینبود از راهرو گذشتم ووارد سالن اصل یرفتم کس رونیاز جا بلند شدم و از سالن ب ناچار

 من تماسش رو قطع کرد و اومد سمتم  دنیافتاد که مشغول صحبت با تلفن همراهش بود با د

 شده؟ یچ-

 لب  ریپا اون پا کردم و ز نیکم ا هی

 !؟يدار گاریس-

  ادیفر هیشب ییجاخورده بود که با صدا انقدر

 !! !ـــــــــگـــــــــار؟یس-

  دمیکش یقیاروم بشم نفس عم یکم نکهیا يقلبم گذاشتم وبرا يدستم رو رو دمیسه متر از جا پر ادشیفر با
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  خوامیرها م يبرا...که خوامیخودم نم يبرا گاریاره س!...چه خبره؟-

 چرخوندم  يبزنه با حرص سر رونیاز حدقه ب خواستیم بایبار چشمهاش تقر نیا

 فرخ جان -

 ...زمیجان فرخ آخه عز-

  دمیحرفش پر نیب

 باهاش مخالفت کنم  تونمینم کنهیآرومش م گهیم-

 رونیب راهنشیپ بینقره اش رو ازج يگاریجاس...دیکش يوتاسف تکان داد و پوف بلند میبه نشانه تسل يسر

  طنتیدستم رو گرفتم سمتش و با ش دیاز حدمعمول طول کش شیانداخت که ب گارهایبه س یآورد و نگاه

 خان انقدر نگاشون نکن سیبده خس-

 آورد  رونیب گارینگاهم کرد و دو نخ س یچشم ریزد وز يحرفم لبخند دنیشن با

  ادایخوشم نم يرینگ گاریس يبو-

 ندم حاال گاریس يتا بو رمیبا عطر دوش بگ دیبا چارهیمن ب یکشیم گاریس قهیبه دق قهیجالبه دق -

 زدیدماغم م ریبه ز يضربه ا گاریکه با سر س یودرحال دیحرفم پر نیب

 !؟يدیفهم... کنهیمن فرق م گاریس يبو-

 به کمرم زدم دست

  ادیمنم که اصال خوشم نم گارهیس گاریس...مثال یچه فرق-

 وفندکش رو گذاشت کف دستم  گارهایمردونه اش گرفت و س يپنجه ها نیرو آورد جلو و مچ دستم رو ب دستش

 بچه پر رو  ينشد هیبرو تا تنب-

 بلند عقب عقب رفتم  ییهاوبا قدم  دمیها و فندك رو قاپ گاریس

  کنهیاش م هیکه تنب هیعاشق کس چیه...ادیبدش که نم هیبچه پر رو ازتنب نیا-

 گفت  يبلند يبا صدا شدمیکه ازش دور م یسر داد و در حال يحرفم قهقه ا نیا دنیشن با

 ثابت کنه دیبا-

  کنهیثابت م-

  دمیدو رونیاز سالن ب و
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از  هیکه کنا...دونستمیاش رو م یمعن...هیتنب...که به فرخ زده بودم ییحرفها کردمیحرفهام فکر م به

افکارم عوض شد  ریلحظه مس کیتو مشتم در  گاریاما با حس کردن دونخ س!....مطمئن بودم؟!...عشق؟...هیچ

 دیبا...ومن...زدیو دست و پا م خوردیغلط م یمونیعالمه پش هی نیکه ب يو دختر منیورفت سمت سالن نش

اش فقط  یزندگ دونستیهنوز نم...ستیفقط افسرده ن دونستیکه هنوز نم يکمک دختر...کردمیکمکش م

  شترینبوده و نه تاوان ب نیهم

آروم  یوقت... کردمیهم من بهشون فکر م يروز هیوفندك انداختم  گارهایبه س ینگاه...روبه روش ستادمیا

وفندك  گارهایمسکن بودم سرش روبلند کرد س نیل ادنبا...و من شهیفرخ باهاشون آروم م دمیدیم یوقت...نبودم

 اش رو با فندك برداشت  یکیزد و  یرو گرفتم سمتش لبخند تلخ

چقدر اعصابش متشنج ...فندك زد یوقت...لبش بود يدو انگشتش و رو يال گاریس یوقت...دیلرزیدستهاش م هنوز

زل زد  ياز دود و طور يهاله ا نیشد بمحو نشیو غمگ بایو صورت ز قیپک عم هی...اتش زد..فندك زد...بود

گرفته  یمانیاز عذاب وجدان وپش یگعمق نگاهش رن...کردیمرور م...دیدیم نشیبهش که انگار تمام اتفاقات روب

 دوم قیاز حسرت باز سکوت و پک عم یرنگ...بود

درد  نیا کردویبود بدنم درد م نیتنم سنگ...دیرسیبه نظر راحت م...نرم بود...چشم باز کردم جام گرم بود یوقت-

ذهنم کامال قفل کرده بود وزمان ...وکمرم...عضالت و استخوان هام نیدرست ب...تو پاهام کردیم داینفوذ پ قایعم

تا به  دیطول کش...ببرم یاون پنجره روبه روم پ متا به مفهو دیطول کش...دیطول کش دادینم صیومکان رو تشخ

 هیباالخره ...وزنه روم انداخته بودن هیبودم انگار  نیببرم کرخت وسنگ یبح پروشن وآفتاب دم ص يمفهوم هوا

که لباس  يپارچه ا...کنمیتنم حس نم يرو رو يپارچه ا...يزیچ دمیفهم...دمیبه خودم دادم و فهم یتکون

خوابم  کردمیفکر م...هنوز مسرانه قفل کرده بود...و ذهنم...تنم از ترس به رعشه افتاده بود تمام...که یلباس...باشه

 یکیفقط تار...اما ارمیب ادیبه  يزیهم فشردم تا چ يچشمهامو بستم وانقدر پلکهام رو رو...زنمیدارم توهم م ای...ای

 يزیچ هیراه  ونیم دیشا...نییآروم آوردم پا....رگلومیز نجایدرست ا...دستم رو با ترس بردم سمت گردنم...دمیدیم

نفس هام به شماره افتاده بود وبا سروصدا از گلوم خارج ...تکه پارچه هم نبود کی یاز حت يخبر...لمس کنم اما

  کردیبغض داشت خفه ام م...شدیم

بودم که تازه متولد شده با  يدرست مثل بچه ا یول...بدنم يهمه اجزا...پاهام يشکمم رو يرو دمیکش دست

خورد و  يدیکه تخت تکان شد عیانقدر سر...ونشستم سر جام دمیوحشت و درست مثل جن زده ها از جا پر

 دمیترسیرو برگردونم م مجرات نداشتم سر یبود تا وحشتم رو دو چندان کنه انقدر که حت یصداش کاف دنیشن
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بگردم تا خودم رو باهاش  يزیبود تا دنبال چ یون صدا کافاما هم...نمیرو بب خوردیکه تو ذهنم چرخ م يزیچ

کاش کور ...کاش...شکستیملحفه بود اما کاش گردنم م شدیم دایکه اونجا پ ییزیبپوشونم و تنها چ

 ریخون درست ز...تا شاهد بدبخت شدنم نباشم...نباشم نمشد دهیتا شاهد به لجن کش...تا...مردمیکاش م...شدمیم

چشمم  يرو جلو ایکه تمام دن يا رهیدا...نکبت شباهت داشت رهیبه دا شتریداده بود که ب لیتشک يا رهیپام دا

 از شدت ترس سردم شده بود دیلرزیپاهام آغشته به خون بود وتمام تنم م کردیوتار م رهیت

 يایرو تمام دن تمیتمام هو...شبه کیکه  یکس...ام یسرم رو برگردونم سمت مسبب واقعه شوم زندگ اریاخت یب

رو  بتیخروپفش تمام مص يصدا...وچندش آورش انیعر مهیبدن ن دنید...سوال برده بود ریدخترونه ام رو ز

رو  یخون يوملحفه  دمیکشیم غیجو من از درد با تمام وجود ...رو بتیتمام مص...دیکوبیمثل پتک تو سرم م

فحش وناسزا  یحت زیچ چیکس و ه چیدتر انقدر که هبلند وبلن دمیکشیم غیج...دمیچیپیدور خودم م شتریشتروبیب

فقط  دمینفهم...کردیساکتم کنه فقط صدامو بلندتر م تونستیهم نم زدیکه به صورتم م یدر پ یپ يها یلیوس

 وتار شد رهیچشمم ت يجلو زیلحظه همه چ کیو در  وستمپ ریسوزن ز هیسوزش از درد فرو رفتن 

تخت  هی يگوشه اش رو هیو خوفناك که من  کیتار مهین يواریچهار د هیکه باز کردم نگاهم افتاد به  چشم

تمام تنم رو سست کرده  یهوشیب يدارو...بسته افتاده بودم یزوار در رفته با دست و پا و دهان یمیقد يفلز

تو  ادمیفر ياما صدا زدمیوجود داد م مبا تما...کردم ناله کردم هیوحالت تهوع داشتم گر رفتیم جیسرم گ...بود

 دیمردن گردن کلفت شا هیدر باز شد و  نکهیزدم تا ا ادیانقدر فر شدیکه به دهانم بسته بودند خفه م یدستمال

واون  زدمیبازم داد م...وگفت که ساکت باشم اما من دیکش ادیروبه روم سرم فر ستادیبرابر خودم اومد تو وا ستیب

افتاد به جونم و انقدر شالقو زد  زدیرو م وونیح هی نکهیل ادرست مث...شالق بلند هینداره با  يا دهیفا دید یوقت

 یینا گهید دید یوقت رفتیم یاهیچشمهام س...برام نمونده بود ییبه بدنم که از شدت درد و سوزش عضالتم نا

 يبرا سشیرئ يبرا نهعقب رفت که راهو باز ک...موفق شده بود دیزد وکنار کش يبرام نمونده قهقهه ا

 ...یهمون لعنت...همون

مبادا مانع ادامه صحبتش بشم بغض اون سرباز ...زمیمبادا اشک بر دادمیبغضم رو به زحمت فرو م...کرد سکوت

  دیکشیشده بود و تمام وجودم رو به آتش م يجار فشیظر يگونه ها يکرده بود و از چشمهاش رو

 ...من آورده یسر ماه یینگا نگا چه بال...رونیبرو گمشو ب یزنیمنو م يکوچولو یماه ستین فینزنش ح-
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درست ...اما اون زدمیزجه م...کردمیم هیتلخ عطرش تو دماغمه نشست کنارم ومن هنوز گر يجلوتر هنوز بو اومد

 دمیدستش رو آورد سمت سرم که خودمو عقب کش زدیخونسردانه زل زده بودبهم ولبخند م...روزید نیمثل هم

 و برد عقب زل زدم بهش که دستش نهیوباک

 يمن برنامه ها میهمه خوش گذروند نیا شبیمن وتو د...بشه ينجوریقرار نبود ا زمیعز...یاو چه عصبان او

باالخره کاره ...نباشه یواژه درست گهیآخ آخ فکر کنم د!...دختر؟...صبح قشنگمون داشتم دختر خوب يبرا یخوب

لذت  نیا...که نهیمهم ا...کنهیم یچه فرق...گهید یکیشد حاال من نه  هویدست من نبود  افتهیم....اتفاقه... گهید

 يا...اگه دختر ستیکم اخالقم خوب ن هیمن  ادیاخم نکن بهت نم...من شد بیشده که خوب نص یک بینص

اون از ...آدم بهتر از خودم هیدست  سپارمتیم يو سرو صدا راه ننداز یباش یاگه خانم خوب...باز گفتم دختر يوا

 یخوب یپس ماه...خودت شد ریبزنمت تقص خواستمیمنم نم زنهیکمتر کتکت م...خوب ینه بهتر ول...ن بهترهم

  يناز نیکار کرده تن وبدن به ا یباهاش چ یروان کهینچ نچ نچ نگاه مرت!...باشه؟ یافتیتور خوب ب هیباش تا تو

ام  وونهید...کابوس شبهام...دهیهنوز آزارم م...نحصش هنوز تو سرمه يجمله هاش تک تک حرفهاش صدا تمام

 ...کنهیم

 گرفت قیعم یزد وباز کام شیدوم رو آت گاریس

تمام اون مدت درست مثل ...بودم هوشیب...کرده بودن هوشمونیب میشده بود نیاز فرودگاه سوارماش یوقت-

عرب  خیجنس دسته دوم منو فروخت به اون ش هیاش گفته بود مرده بودم مثل  یکه خود لعنت یهمون ماه

تمام ... کردمینم سح یچیه...متحرك ریغ دمیشا ای...مرده متحرك هی...جون یعروسک ب هیشده بودم ...

و من ...روحمو...شاهرخ روحمو کشت...مشت آدم هیلذت  لهیشده بودم وس...شبه کشته شده بود کیاحساساتم 

دستاش تا اونا  ریهم ازم خسته شد و منو سپرد به ز خیش...ارضا لهیوس هی..بودم فیجسم دست خورده کث هیفقط 

آشغال منو  هیمثل ...خورمیبه درد نم گهید دنید یبعد وقت وبشم  دهیبه لجن کش شتریتا ب...نمونن بینص یهم ب

  يکرد دامیکه تو پ یانداختن تو همون زباله دون

 کردیکه کامران ادعا م..بود يهر پسر يکه داشتنش آرزو...بلند پرواز يرها...شاد وسرزنده يرها...من...یاسی

نداشت فقط  دهیدست وپازدم فا یهرچ...غرق شدم...نیمن با کله خوردم زم یاسی...مانیا يوا...مانیعاشقشه وا

 گهیغرغرو د يرها...مرده گهید یاسیخوب  يروزا يرها...يمامان پر يرها...رها... یاسی...رفتمیفرو م شتریب

روح آلوده  هی...ستیرها ن...جسم الجونه هی کنهیآرومش م گاریجلوت نشسته و دو نخ س ینیبیکه م ینیمرده ا
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 یسوغات هیفقط ...نجایشب وروزشه و از ا يآبرو که مرگ آروز یب تیهویجسم الجون ب هی...اس نه رها

 که شاهرخ بهش داد  يا هیهد...دزیا...یشگیهم یسوغات هی...برهیم

 زد  ياز صورت گر گرفته ام حدس زد پوزخند شدیکه م یگرد شده ام وخشم يچشمها دنید با

که  يادگاری هیبرات دارم  هیهد هی...روز آخرگفت...خودش بهم گفت ينه اشتباه کرد!...دونستم؟ینم یکنیفکر م-

 ییکسا هیچرا فقط من،تو هم مثل بق...هیفقط مال من باشه خودخواه خوادیدلم نم... مونهیتا آخر عمر باهات م

حق ...هیادگاری نیحق تو ا...ببر مثل من تازش لذ...يسهم دار يادگاری نیندارن از ا یفرق چیکه باخودت ه

 ... نیبلند پرواز و احمقن و با کله خوردن زم يادیکه مثل تو ز ییهمه کسا

 !!نه؟ ایبهم بگو حقم بود !!؟؟یاسیحقم بود ...حقم بود...گفتیم راست

 ...بلند وسوزناك کردیم هیگر

حقش  نیا خواستیم یکم راحت هی خواستیم یکم خوش هیکه فقط  طونیشوخ وشاد وش يبهم بگو رها-

داشته  يادگاریبود که  نیحق رها ا رهیبشه و بم ریپ یبود که تو جوون نیبگو حق رها ا یاسی!بود؟

 سهم من نبود؟...خواستمیم یکم خوشبخت هیفقط ...فقط...من...نه!!...باشه؟

با تمام ...دمشیلحظه بغضم سرباز کرد و تو آغوش کش کیدر  ارمیهاشو طاقت ب هیگر تونستمینم گهید

 نداشت  یو تموم شدیم يچشمهامون جار چهیکه ازدر یدر پ یپ يبغضها...اشک يشور...دمشیبوس...وجود

آروم باش تنها ...من يآروم باش رها...سرنوشتت نبود نیحق تو نبود و ا نیسهم تو نبود ا نیمن ا يرها نه

 آروم همه کسم...کسم

 ...نجامیمن ا...سیه...رها-

 خوامیآرامش مرگ م...کم هیفقط ...خوادیکم مردن م هیدلم ...دلم...خوادیم يدلم مامان پر...یاسی-

  گردونمیخودمو برم يمن رها...گردونمشیمن برم...ذارمینم -

لبه  یحت...کردیم دیزوزه باد حس سرمارو تو بدنم تشد يصدا...دورم دمیچیرو محکم ترپبافت سه گوشم  شال

مطمئن ...نه!زمستان؟...بود یاصال چه فصل...درخت زبان گنجشک ریز...باغچه که روش نشسته بودم نیمرمر

 میاز خونه زد یلمن و رها چه فص...پس حتما بهار بود...دادینشون م نویدرختها ا يسبز...ستیبودم که زمستان ن

االن  دیشا...حتما گذشته بود...نوروز دیع...پس حتما االن بهار بودو...زمستون يآره آخرا...زمستون بود!رون؟یب

 ...داشت يا دهیگذر روزها چه فا...ماهها...فصلها...داشت یتیاصال چه اهم...آخرهاش ایبود  بهشتیارد
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 شدینه باعث م...سرد باغچه نیلبه مرمر یحت...سرما نیته باغ و ا ییجا یکیتار نیبودو ا کیکه هوا تار االن

رو که انتخاب کرده بودم  ییتنها تونستینم يزیچ چیه...ساختمان يپناه ببرم به گرما شدیبترسم و نه باعث م

 هیکم مرتبشون کنه تا حداقل  هیو رهیبگافکار در هم وبرهممو  يجلو تونستیهم نم زیچ چیو ه...رهیازم بگ

از اشک  سیصورت خ کردمیفقط هر لحظه که به آسمون غرق در ستاره نگاه م ارمیازشون سر در ب يزیچ

که از  ياش و ترس وتنفر ختهیلرزون از اعصاب متشنج وبه هم ر يدستها...هاش هیهق هق گر يصدا...رها

  شدیچشمم ظاهر م يجلو زدیصداش موج م يشاهرخ تو

اما ...از چه قراره هیبفهمه که قض...ارهیببره و ازشون سر در ب یپ ییزایچ هیاوقات آدم دوست داره به  یگاه

ترس رها و شاهرخ  نیب يدرست مثل من که حاال به رابطه ...خبر بودن هزار بار بهتره یو ب دنینفهم دونهینم

و  ردمکیوخاطرات تلخش رو حس م...بود رو دهیکه کش ییها یسخت...دردهاش رو...برده بودم وباتمام وجودم یپ

 دیکرد تا خواب هیچقدر گر...بود که تا به حال تجربه کرده بودم يزیچ نیو لمسش عذاب آورتر کردمیلمس م

 کل خونه رو دنبالت گشتم ...زمیعز یینجایا...یاسی-

 ات  ییبپره وسط تنها هویکه  یکس و

 کنه شهیبشه و تنفر باز ر یشاهرخ تداع دمیترسیم...نگاهش هم نکردم یحت

 هم به خودش گرفته بود  ینگران ي افهیمسلما ق...اومد سمتم و نشست کنارم دیرو که د سکوتم

 !توحالت خوبه؟-

 دمیلب نال ریفقط ز... دمیسال درد کش نیمعلوم بود که کوه کندم وبه اندازه چند...ستمیبود که خوب ن معلوم

 دیکرد تا خواب هیچقدر گر-

 هیروزا رو تو  نیا دمیترسیم...دمیترسیهنوز م...ستادمیشت بهش ارو آورد سمتم که از جا بلند شدم وپ دستش

 پر درد رها ياز روزها یبا مخلوط دهیخوب تازه از راه رس يروزا...لحظه خراب کنم

 ؟یحرف بزن يخوایم-

 تا آروم باشه...داشته باشه تیانگار خودمو محکم بغل گرفته بودم که احساس امن دمیچیدورم پ شتریرو ب شال

حاال ...همه عذاب نیراه ا نیا...نه رها رو...گردونهینه منو به عقب بر م...کنهیم رییتغ يزیچه چ...حرف زدن من-

سالها زمان  دیشا دنشیفهم...درکش...رها دهیکش یچه عذاب...گرفتم جهیسرگ..خوب کنار تو يروزا نیا

 یکه بگ يدار یچ...شدنم رومآ يبرا یبگ یتونیم یچ...یآرومم کن یتونیم يچطور...حاال تو...ببره
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 یسهم هیبودن که هرکدوم  ییهمه کسا...من و تو رها و...سرنوشت رو زدن نیکه استارت ا ییکسا...یوقت

 ...همه اتفاق ودرد نیاز ا رهیم جیسرم داره گ...داشتن ومن

 يبدجور یباور نکردن يچشمهاش که اون شب به طرز يهمون قهوه ا...سمتش وزل زدم تو چشمهاش برگشتم

 کردیجذبم نم...دمشیفهمینم...برام نامفهوم وگنگ بود يبدجور...درکش برام سخت بود

ام  یهر لحظه تو زندگ...با تمام وجودم از تنها برادرت متنفرم وهر لحظه...یوقت یآرومم کن یتونیم يچطور-

 يادگاری هیو فقط ...کرد وکشت ریپ یکه تنها کسم رو تو جوون یکس...که یمرگ کس...کنمیمرگشو م يآرزو

 روح مرده هیو...ننگ...براش گذاشت

سهم رو داشتم و  نیشتریچون من ب...یمرگم رو داشته باش يو هر لحظه آرزو یاز من هم متنفر باش دیپس با -

 شاهرخ فقط کنار من سود برده 

 حلقه زد تو چشمهام  اریاخت یب اشک

تو شکارت ....يرام کرد...يچون شکارت رو سحر کرد يتو برنده ا...طالب خان بزرگ...يتو بازم برنده شد...نه-

طاقت  گهیبهش زهر بشه چون د یزندگ خوادیازت متنفر باشه چون نم تونهیواون االن نم يرو رام خودت کرد

 ...آغوشه که نیو فعال ا کنهیاش آرومش م یشکارچ...شکار نیچون ا...رو نداره یبد زندگ ياون رو دنید

 ...یاسی -

 رو به نشانه سکوت باال گرفتم که حرفش رو خورد  دستم

رو با اون  ریاتفاقات اخ نیا...کم ذهنمو مرتب کنم هیبذار ...کنم دایبذار خودمو پ...کم تنها باشم هیفقط بذار -

 ...نیکم ارامش بدون فرخ هم هی...کنم یهالج....ها یقبل

شلوارش و سرش رو انداخت  بیدستش رو فرو برد تو ج...نشانه مثبت تکان دادبه  يرو ازم گرفت وسر نگاهش

بلند وسر  يدرختها نیشب گره خورده بود ب یکیباغ که با تار یکیتار نیبزنه من وب یحرف نکهیو بدون ا... نییپا

 تنها گذاشت نیمرمر يباغچه ها نیو ب دهیبه فلک کش

ازش سر در  یچیکه ه یدرست مثل سرنوشت...رسهینم ییآخرش هم به جا دونستمیعالمه فکر که م هی نیب تنها

 ومعلوم نبود آخرش کجاس اوردمینم

 يادامه بد...يوادامه بد یبه زندگ يروز کامل تا دوباره برگرد هیحداقل  ای کشهیفقط چند ساعت طول م یگاه

 ...تواه  فهیاش وظادامه ...تا کجا اما یدونینم...ادامه داره...هنوز مونده یوبه خودت بگ
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که  يدینور خورش...روچشماته دیسف ریحر يپرده  يازالبه ال دینور گرم خورش دنیکه آغازش تاب يروز هی

و باز  یباش يقو یلیخ دیبا وجود هر مشکل با یحت...یشاداب...شروع دوباره هیحس ...کنهیگرماش حالتو عوض م

 ارزش داره  ایدن هی نیبده و هم یگرمودل دیبهت ام تونهیکس بهتر از خودت نم چیاوقات ه یگاه...یاستارت بزن

هنوز به ...چشمهام يگرماش خوب ولذت بخش بود اما نه درست رو...دمیغلط زدم وپشت به نور آفتاب خواب هی

  کردمیم یتو بدنم احساس کوفتگ...داشتم اجیچرت کوچولو احت هی...کم خواب هی

 ممیتصم يکم رو هی يدار فیدرصد انقدر تنبل تشر هیرصد فقط د هی کردمیاگر فکر م دمتیروز اول که د-

  کردمیتر فکر م شیوب ذاشتمیوقت م

بهش انداختم  یچشم چپموباز کردم ونگاه يال اطیبا احت...حرفش هم جا خوردم هم خنده ام گرفته بود نیا از

داشت خودشو با ادکلن خفه  ییجورا هیبود و دهیبه خودش رس یو طبق معمول حساب نهیآ يبود جلو ستادهیا

کم از ادکلن زد کف  هی...ام ییایبو ياتاق ونفوذ کرد تو سلول ها يتو فضا دیچیتلخ عطرش پ يبو کردیم

 گونه هاش وصورتش  يزد رو یدستش و با چند ضربه متوال

  یپیخوشت گهیبسه د-

بدش  دیفهم شدیرق چشمهاش ماز عکس العملم جاخورده بود واز ب یانگار حساب...صدام برگشت سمتم دنیباشن

که اومدسمتم وپتو رو  دمیشنیقدمهاشو م يصدا دمیخند زیرو سرم ور دمیحرکت پتو رو کش هیتو...ومدهیهم ن

کننده رو زوم کرد وسط  خکوبیمهمون نگاه براق  دمیکش یکوتاه غیکنار که ج دیسرم کش ياز رو عیانقدر سر

ودوتا پا هم قرض کردم  دمیاز جا پر...دستم اومد زدیکه توش موج م یطنتینگاهم که حساب کار از اون ش

 داخل و در روبستم واز پشت قفل کردم  دمیو پر دمیاما من زودتر رس دیسمت حمام که دنبالم دو دمیدو

  دمیخندیبلند م ينداشت و من با صدا يا دهیداد اما فا نییرو باال و پا رهیبار دستگ دوسه

 !؟ياردوست د يدنبال باز-

 ام  يعاشق دنبال باز!!؟يدیتازه فهم-

 ...وگرنه رونیب ایبازبون خوش ب-

  شهیبدتر م...ادیاو او به زور متوسل نشو که اصال خوشم نم-

  نمیزشت خواب آلوتو بب افهیق یزندگ یبرم پ نکهیقبل از ا خوامیم...رونیب ایندارم ب يباهات کار-

سوما من اصال  امینم گهید رونیب امیب خواستمیاگرم م يکه زد یحرف نیدوما به خاطر ا یاوال زشت خودت-

 ندارم  نانیبهت اطم
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-ا ا ا 

 ...گهیخوب ندارم د هیچ-

مخصوصا ساکت شده که  دونستمیم شدینم دهیاز اون طرف در شن ییصدا چیه...لحظه سکوت برقرار شد چند

  يبلند ياندادم و با صد یتیمنو به شک بندازه تا در روباز کنم اما اهم

 زود برگرد ...زمیمواظب خودت باش عز-

 فرخ  يو بعد صدا ستادمیدر اتاق ا يبرم سمت وان که با صدا وخواستم

رفت  یاسیداخل االن  دییبفرما دییبفرما نیکرد زیسورپرا یطرفا حساب نیبه به سالم رها خانم چه عجب از ا-

  رهیدوش بگ

 ...که رونیب دمیاسم رها با عجله خودمو به در حمام رساندم و درروباز کردم وپر دنیشن با

گول نخورم وخوب اون نقطه  يزود نیبه ا نکهیکم روش فکر کنم وا هی يبرام تجربه شد تا قبل از هرکار خوب

  دونستیضعفامو خوب م

 هیچ دونستمیز کارهاش که خوب ما يسر هیتا هم به  نییدوش آب گرم حالمو بهتر کرد فرخ رفته بود پا هی

 صبحانه منتظرم بمونه  يبرا يچپ برسه وهم توسالن غذاخور یوخودمو زده بودم به کوچه عل

مرتب بود از اتاق  زیهمه چ...کردم یمیمال شیدورم و آرا ختمیموهامو خشک کردم و ر دمیلباس مناسب پوش هی

کنار ما روزشو شروع  دیخونه بود وبا نیا ياز اعضا یکیبه بعد اون هم  نیاز ا...ورفتم سمت اتاق رها رونیزدم ب

  کردیجمع حالش رو بهتر م نیبودن ب دیشا شدیوبا همه آشنا م کردیم

بودو انقدر غرق  ستادهیدادم ووارد اتاق شدم چشمم به رها افتاد که کنار پنجره ا نییدر رو اروم پا رهیدستگ

 متوجه ورود من هم نشد  یافکارش بود که حت

 جلوتر رفتم و صداش زدم یرو اروم بستم و کم در

 رها جان-

 زد يبرگشت سمتم ولبخند محو...خودش اومد به

 ياومد یتو ک...تو-

 االن نیهم-

 رو انداخت و رفت سمت تختش  پرده
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 تونمیامشه که اصال نمبه داشتن ار نیجور تلق هیمثل ...یاسی کننیم جمیگ يبدجور...قرصها نیا...متوجه نشدم-

 امیباهاش کنار ب

 کنارش لبه تخت نشستم و دستهامو در هم گره کردم...سمتش رفتم

 ..یسخت طیتو ،تو شرا...خواب برات الزمه نیا...ارامش برات الزمه نیا..یاروم باش شنیباعث م نایاما رها جان ا-

 دیحرفم پر نیب

هزار ...يکه اگه هزار تا قرصم بخور یطیشرا...چوقتیه...یاسی شهیفراموش نم چوقتیکه ه یسخت طیشرا-

چون با بند بند وجودت تجربه ...رهیچشمت رژه م يلحظه لحظه جلو یینمایس لمیف هیبازم مثل  یساعتم بخواب

 هیفقط  گهیرها د...مرده گهیروح د نیا...ستیبه خوب بودن درمون درد من ن نیتلق...یاسینه ...ياش کرد

 هیچون  کننیم يجسم متحرك به درد نخور که همه ازش دور هی...به دردنخور جسم متحرك هی...جسمه

 دنبالشه هیمثل سا یدرمون لعنت یب يماریب

صورت ...شکست يبو...دادنیم يدیناام يحرفهاش که بو دنیشن...زدیچشمهاش که اشک توشون حلقه م دنید

 يرها...ماهها قبل يرها يبرا کردیدلم رو تنگ م...نهایتمام ا...لرزون از بغضش يصدا...اش دهیالغر ورنگ پر

اما ...حاال...کردن بود یگکه تمام عشقش زند يدختر...جلو دارش نبود يزیچ چیشاد و سرزنده قبل که ه

که از اتفاقات گذشته  ياش و زجر یمونیپش يو ذره ذره آب شدنش رو تو نمیفقط بش تونستمیم یتا ک...یتاک

و دست و  شدیغم غرق م يرها داشت تو...به نجات داشت اجیرها احت...کردمیم يکار هی دیبا...نمیبود بب دهیکش

و کمکش  گرفتمیدستش رو م دیبا...دادمینجاتش م دیبا...کردمیم ماشاو ت ستادمیا یفقط م دیو من نبا زدیپا م

چند ماه  یاسی ادی...انداخت یخودم م ادیرها من رو ...بلند بشه و از نو شروع کنه...تا بلند بشه کردمیم

زودتر از  خواستیقصرطالب خان م یمشت قرص کنار رودخونه پشت هیبود وبا  دهیکه بر یهمون کس...شیپ

و ...کنار رها...هست یاسیاش شد و حاال  یناج...اش شد یمهرداد ناج...کنه اما یاش خداحافظ یموعد با زندگ

 باشه یبار نوبت اونه که ناج نیا

افتادم که  يزیچ نیاول ادیو ...نگاهش کردم...از جا بلند شدم...میبود دهیهنوز به اخر نرس...تمام نشده بود هنوز

 نهیکار هم نیبهتر دونستمیحال رها رو عوض کنه وم تونستیم

 رها؟-

 رو بلند کرد ونگاهم کرد سرش

 !جانم؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٢٤٢ 

 !از صبح تاشبِ رها مال من باشه امروز؟ شهیم...امروز رها مال من باشه شهیم-

 پرسشگرانه گرفت که ادامه دادم یرنگ نگاهش

 کنمیخواهش م-

 تفاوت  یباال انداخت و ب يا شانه

 یتو بگ یهرچ...باشه-

 از خدمتکارها جواب داد یکیرو که گرفتم  یدستهامو به هم زدم و رفتم سمت تلفن داخل یخوشحال با

 در خدمتم-

 باشه نجایا گهید قهیدق 10بگو تا ...اتاق رها ادیب عیبگو سر ایبه ناد-

 ختهیموهاش آشفته دورش ر...کردیم هیتنش گر يبه رها انداختم لباس خواب تو یرو که گذاشتم نگاه یگوش

 ...نداشت یفیبود و صورتش هم تعر

 ایبلند شو دنبالم ب-

 سمت حمام  رفتمیکه م یحال در

تو چرا انقدر  دونمیداره من نم یکیخونه درندشت تا دلت بخواد حمومه تو هر اتاقش  نیا يخداروشکر تو -

 اصال ازت انتظار نداشتم...يشلخته ا

تخت و مات ومبهوت نگاهم  يحمام رو که باز کردم برگشتم سمتش و نگاهش کردم هنوز نشسته بود رو در

 کردیم

 ...گهیبلند شو د-

 در کنار رفتم ياز جا بلند شد و اومد سمتم از جلو...خودش اومد به

مخصوص  يا قهیدق 10 يدونه از اون دوش ها هی خوادیدلم م...ادیم ایاالن ناد يقت ندارو شتریب قهیدق 10-

 گربه شور...نرفته که ادتی...رونیب يایب عیو سر يریرها بگ

 به عالمت مثبت تکان داد يلبش نقش بست و سر يرو یتلخ يگذشته خنده  يادآوریحرکاتم و  از

 گربه شور...چشم-

  دمیاش رو بوس یشونیپ

 زمیعز نیفرا-

 داخل حمام رفت و در رو بست و من چقدر سخت بغضم رو قورت دادم و لبخند زدم یمعطل یاون ب و
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 کردمیکه به رها اشاره م یاومدن رها دوضربه به در اتاق خورد در حال رونیبا ب همزمان

  میهمونجا االن لباس نپوش فعال کار دار نیبش-

 خواستیبود انگار نم نیینشست اما سرش پا يقد نهیآ يجلو یصندل يسکوت کرد و رو عانهیهم مط باز

 اون روزها نداشت يبه نگاه کردن به رها یلیانگار تما...نهیبب نهیآ يخودش رو تو

 در به خودم اومدم انگار فراموش کرده بودم يصدا با

 داخل ایب -

 داخل شد و با لبخند  ایباز شد و ناد در

 سالم خانم-

 زدم يمقابل لبخند در

  میکار دار یامروز حساب....يچه خوب که اومد...ایسالم ناد-

 کار کنم یچ دیمن آماده ام با...هیعال یلیخ -

 يبرا ینحو دلم رو تونست حت نیبود که به بهتر ينفر نیروز اول نیکه اول یکس...شک نداشتم ایبه مهارت ناد و

 ...آروم کنه یقیدقا

 رها اشاره کردم  به

 شگریآرا هیذره شلخته شده وگرنه رها خودش  هیاالن  اینگاهش نکن ينجوریا...دوست منه نیرها بهتر ایناد-

 ...خوادیخبره اس دلم م

 زیآم طنتیش یو با لحن دیحرفم پر نیب

تنگ  یخبرگ هیدلش واسه روزا کنمیم يکار هیاما نگران نباش ...خبره شگریآرا هیکار کردن رو  هیکارسخت-

 بشه 

 بود  ایمن وناد نیماشاگر مکالمه برها در سکوت فقط ت و

رو فقط در  دیرسیکمرش م نییاندازه شان را که تا پا...را عوض کرد شیکارش رو شروع کرد رنگ موها باالخره

 حاال صورتش رنگ گرفته بود...دیکش شیبه ابروها یدست...مرتب شدن کوتاه کرد یحد کم

 دادینشان م دهیانگشتانش را کش شیناخن ها یبود ورنگ صورت ختهیدورش ر دهیمرتب و سشوار کش شیموها

 بود  لشیکه کارش تمام شده بود و مشغول جمع کردن وسا ایناد

 باشه  یخبره ما راض شگریآرا دوارمیخوب کار من تموم شد ام-
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 ستادهیا نهیآ يگرفتم و چشم دوختم به رها که روبه رو ایزد نگاهم رو از ناد يبه سمت رها برگشت و لبخند و

 داشتیبود و چشم از خودش برنم

 دمیداد و به وضوح لبخندش را د یآنها فروبرد و تکان نیرا ب شیرو برد سمت موهاش آروم پنجه ها دستش

 خوشش آمده  رییو ته دلش از آن همه تغ ستین یکه ناراض دمیفهمیم

 ایکه از بابت او راحت شد رو به ناد المیخ

 هیرها هم مطمئنن راض...یعال شهیمثل هم ایممنونم ناد-

 ایرو به ناد دادینشان م یکه راض يبه طرفمان برگشت و با چهره ا رها

 ان  یهمه اش عال...نهایتمام ا...ممنونم-

 شونه رها گذاشت يبه سمت رها رفت دستش رو رو ایناد

 نیا يندرالیپس قراره س یینجایگفتم تواگر االن ا...خونه باشه گفتم نیروز اول به دوستت که حاال خانوم ا -

 نیبه ا کنمیوفکر نم یینجایو حاال تو هم ا...یخوش شانس یعنیقصرطالب خان بودن  يندرالیو س...یقصر باش

هر روز گوشه  نکهینه ا...یکن یزندگ نجایکن ا یپس سع...یینجایاما االن ا..یباش دهیرس نجایها به ا یراحت

 پس ادامه اش بده...دمینرس نجایها به ا یراحت نیمن هم به ا...رها...يات دنبال مرگ بگرد یگوشه زندگ

داشته باشه اما خوشحال بودم  تونستیم یبود؟چه معن دهینرس نجایها به ا یراحت نیبه ا...جاخوردم ایحرف ناد از

 که روز اول به من زد ییکه به رها زده بود درست مثل حرفها ییاز حرفها

لباس مناسب  هیسمت کمد لباس ها رفتم و شروع کردم به انتخاب  عیرفت و من سر رونیاز اتاق ب ایناد باالخره

جفت کفش  کیبلوز کرم رنگ رو انتخاب کردم و همراه  کیو  یشلوار سبز لجن هیگشتن  یو باالخره بعد از کل

 به رها دادم و منتظر نشستم تا آماده بشه یراحت

 ل بود به لباس ها انداخت انگار مستاص ینگاه اول

 ها شهیم ریصبحه صبحانه د 9 کیساعت نزد...یهست یبپوش رها پس منتظر چ-

 يسمت غذاخور میوراه افتاد میاومد رونیو با هم از اتاق ب دیلباس ها رو پوش باالخره

هرسه  ایشاهرخ وثمره  ایاوقات مهرداد  یگاه میستیکه متوجه شدم امروز تنها ن میداخل نشده بود میدیرس یوقت

خواستم پامو داخل بذارم که رها از  میهم من وفرخ تنها بود ینهارو شام و گاه ای خوردندیباهم با ما صبحانه م

وحشت زده اش و نگاهش  ي افهیق دنیوبا د تشبرگشتم سم...ستمیووادارم کرد با دیپشت لباسم رو گرفت وکش

  دمیترس یمهرداد حساب يکه قفل شده بود رو
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 !؟رها حالت خوبه-

 !ه؟یک...اون مرد-

 تو دستم گرفتم  دستهاشو

 !!ش؟؟؟یشناسیم-

 ...نه-

 دمیکش یراحت نفس

 دوست خوب هم باشه  هی تونهیم ستینترس اون خطرناك که ن-

اشراف کامل داشت گرفت خدارو شکر  يفرخ نشسته بود وبه در ورود يرو از مهرداد که درست روبه رو نگاهش

  کردیرها هنوز نگران نگاهم م...هنوز متوجه حضور ما نشده بودند 

کرده بودم  فیبرات که تعر کنهیم یاش با ما زندگ یمیمطمئن باش اون مهرداده دوست فرخ دوست صم-

اما فقط  رسهیظر ماحساس به ن یکم خشن وسرد وب هیکمکم کرد  یکردم کل دایتورو پ یکه وقت هیهمون کس

 ظاهرشه 

ما به  دنیکه مهرداد وفرخ با د میکم آروم تر شده بود دستش رو گرفتم وبا هم داخل سالن شد هی انگار

کردم  یرها رو به فرخ و مهرداد وبالعکس معرف یبعد از سالم واحوال پرس دمیکه رس زیطرفمون برگشتن کنار م

 رش اشاره کرد کنا یخال یفرخ از جا بلند شد و به دو صندل

  نیبش ایرها خانم راحت باش ب...کن  ییجان رها رو راهنما یاسیرو االن آوردن  يچا دینیبنش دیایب-

پر  ییو نگاه ها ستیاصال راحت ن نکهیا...نگران وپر استرس رها شده بود ياون هم مثل من متوجه چهره  انگار

 انگار شک رخنه کرده بود تو مغزش  انداختیبه فرخ ومهرداد م یچشم ریکه ز دیاز شک و ترد

و  نییمهرداد که سرش رو انداخته بود پا يمن کنار فرخ ورها هم کنار من و هرسه روبه رو مینشست باالخره

رو به  یکه هر کس خوردیو انقدر با لذت صبحانه م دیمالینونش م يو با دقت کره رو رو دیکشیسرم يآروم چا

  انداختیهوس م

  زمیخوب چه خبر عز-

 داشت  اجیموقع بود رها هم احت نیرو به فرخ بزنم بهتر کردیم ینیرو که مدتها رو دلم سنگ یگرفتم حرف میتصم

عالمه مرد  هیودارودرخت و واریدرود دزدنیخونه و د نیا يهر روز تو ستیمن ن شیخوب خبر که صد درصد پ-

 ...نداره  يگردن کلفت دور وبرم که خبر
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موند  رهیکرد وچشمهاش خ ستیبازفرخ ا مهیو هوا و دهان ن زیم نیحرفم رو زده بودم که لقمه ب زیتندوت انقدر

 افهیبه ق ینگاه یچشم ریزد وز یمهرداد لبخند کج کردیبه روبه رو انگار داشت کلمه به کلمه حرفم رو هضم م

 شده فرخ انداخت  خکوبیم

  يسمت من و با دلخور دیگذاشت و کامال چرخ باالخره به خودش اومد لقمه رو آروم کنار فنجانش فرخ

 ! ؟ينجوریا-

 زدم به اون راه خودمو

 !؟يچطور-

البته حق هم داشت اما جدا خسته شده ...رها يجلو...مهرداد يلحن جلو نیبا ا یعنی هیمنظورش چ دونستمیم

 هی شنهادیبار هم پ کی یو تااون روز فرخ حت دادیآزارم م یحس حساب نیرو داشتم و ا یزندان هیبودم حس 

  کردیم تمیاز همه اذ شتریب نیگردش رو بهم نداده بود و هم

 !ه؟ینجوریا-

 !ه؟یچه جور-

  يجد یمهرداد با لحن روبه

  میکم برنامه هامونو عوض کن هیبهتره امروز ...مهرداد-

 گذاشت زیم يفنجان رو رو يبا خونسرد مهرداد

  میکنیعوض م-

 روبه فرخ  جا بلند شد وقبل از رفتن واز

 ادیبهت م-

 نگاهش کرد  فرخ

 !؟یچ-

 زد  یچشمک مهرداد

 کراواتت-

  دیفهمیرو م نیا شدیهم از اونجا رد م ياگر رهگذر یکه حت يبود طور هیپر از کنا حرفش

 زد يلبخند فرخ

  یکراواتا بزن نینکردم تو هم از ا يکار هیبرو عوضش کن برنامه روتا -
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  رفتیکه به سمت در سالن م یدر حال مهرداد

 به داشتن کراوات ندارم  يمن عالقه ا یدونیتو که م-

باز ...که مخاطبش مهرداده دونستمیم دیخند زیگفت ور یلب به عرب ریرو ز يرفت وفرخ جمله ا رونیاز سالن ب و

 برگشت سمت من 

خاطر به زبون آوردن مسائل شما به : کی...خانم یاسیسراغ بانوان محترم و البته اول شما  میریخوب م-

  یشیم هیتنب یجمع بعدا حساب نیب یخانوادگ

 طنتیش با

 ..!!!عمرا-

  ینیبیحاال م-

 بزنم که دستش رو به نشانه سکوت باال برد  یحرف خواستم

 !م؟یباشما و بنده امروز غالم حلقه به گوش و تحت فرمان حاال کجا بر يزیبرنامه ر:دوم...یمونیبچه ها م نیع-

 دستهامو به هم زدم و از جا بلند شدم  جانیحرفش درست مثل بچه ها با ه نیا با

  هیعال-

  زدیرها که از عکس العمل من لبخند م وروبه

 میداشته باش یروز عال هیامروز قراره  میحاضر بش میخوب بر-

رو پشت سر  یجمالت يو دستور يکامال جد یولحن یبه همان زبان عرب میگذشتیکه از سالن م نطوریهم فرخ

و من ورها درست مثل دختر بچه هابا  کردیم فیدستهاش باشه رد ریاز ز یکی زدمیکه حدس م يمرد يهم برا

  میفاصله دنبالش راه افتاده بود یکم

چهار  کلیودرکمال تعجب مرد مخاطب فرخ که قدبلند وه میستادیکه ماهم ا ستادندیا یدر خروج يجلو باالخره

از همه  شیکه درش ب يزیچ نیواول دیرسیهم رفته خوب به نظر م يداشت وچهره اش رو يا دهیشانه و ورز

 روشنش بود روبه فرخ يچشمها کردیجلب توجه م

  شنیراحت تمام دستورات اجرا م التونیقربان خ-

 نکهیوبدون ا دمیمن زدکه از جا پر يبه پهلو يکه درست مثل من متعجب زل زده بود بهش سقلمه ا رها

 آهسته زمزمه کرد  رهیرو از سوژه اش بگنگاهش 

 !!مگه تا االن عرب نبود ؟ نیا-
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 باال انداختم  يا شونه

  یکنیعادت م نهیبیم دیجد زیچ هیخونه هر روز  نیبگم آدم تو ا یچ-

 ...حتما به فرزادبگوامروز با شا نکهیا يمورد بعد... هیاتیح یلیمساله خ نیحواست باشه ا اریخشا-

گذرا به ما انداخت انگار تازه متوجه حضور من ورها پشت سرش شده بود اما من  یحرفش رو خورد ونگاه عیسر

 یلیکم که نه بلکه خ هی...نیشک مرتبط با شاهرخه وا یادامه اش داد ب یکه باز به عرب یبودم موضوع دهیفهم

 متوجه نشده باشه که رها هم مثل من  کردمیوفقط دعا م کردیونگران م ترسوندیمن رو م ادیز

کارش و فرخ با لبخند از من ورها استقبال کرد و هرسه از  یدست از سرمون برداشت و رفت پ اریخشا باالخره

طول  ياز قبل آماده شده بود چون چند لحظه ا زیو با ورودمون به تراس انگار همه چ میساختمان خارج شد

بود  یسلطنت يها نیمثل ماش تبود و درس نیا ماشاندازه دوت دیکه طولش شا یرنگ یمشک نیکه ماش دینکش

 پله ها توقف کرد  يجلو زدیبرق م يزیواز تم

کردن رها وبعد هم  دایپ يهم نداشت چون تا اون موقع جز برا یبودم تعجب دهیرو ند نیحال اون ماش تابه

ذوقم رو کور  نیداشتم اما اون ماش جانینرفته بودم وحاال به شدت ه رونیخونه ب نیاز ا مارستانیبرگشتم از ب

هم که شده  یچند ساعت يبرا خواستیجز خودمون سه نفر همراهمون باشه دلم م یکس خواستیدلم نم کردیم

  نمیوبه دردنخور اون خونه رو نب يا هیاون همه محافظ وراننده وخدمتکار و خالصه تمام اشخاص حاش ختیر

کرد وخواست دستم رو دور بازوش حلقه کنم اما من باز مثل دختر با لبخند دستش رو به سمت پهلو گرد  فرخ

 بچه ها غرغر کنان 

 فرخ -

 لحنم جاخورد از

 !شد؟ یجان فرخ چ-

 فقط  میخودمون باش-

  دمیکوب نیپاموبه زم هیو

 ...کنمیخواهش م-

موهام  يبه الودست برد ال دیسر داد و منو در آغوش کش يکه از حرکات من خنده اش گرفته بود قهقهه ا فرخ

  ختیوبه همشون ر

 آخه  يبه خدا منو ترسوند يا وونهید...تو زن يا وونهید-
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 هیداره  یشده بود که سع يدرست مثل پدر گرفتیپدرانه گرفته بود خنده ام م یاون که شکل ياز کارها ومن

باشه با دست به راننده اشاره کرد که صاف  ارشیروز کامل رو اختصاص بده به دختر کوچولوش وکامال در اخت

  ستادیا

  میریخودمون م اریزرده رو ب-

کروك  نیزده من ورها ماش رتینگذشت که در برابر نگاه ح یکوتاه قیرو برد و دقا نیاطاعت کرد وماش راننده

 دیرو لمس کنه شا نیهرلحظه امکان داره فکم زم کردمیپله ها متوقف شد و من حس م يجلو یزرد رنگ

  دمیدیرو تو خواب هم نم ینیماش نیهمچ

 ؟یهست یخوب چطوره؟راض-

 بود آروم کنار گوشم زمزمه کرد  ستادهیکه تا اون لحظه ساکت ا رها

 رهینظ یب-

به من زد انگار عکس العمل رها اون رو هم مثل من خوشحال کرده  یبود چشمک دهیرها رو شن يکه صدا فرخ

 بود 

 قابل شمارو نداره رها خانم -

هم نداشت تنها  یبهش انداخت و سکوت کرد خوب تعجب ینگاه مین کردیم یبگیکه هنوز هم با فرخ غر رها

 یکه خوب من سع شدیحساب م یاش بود والبته خودفرخ مقصر اصل یزندگ يروزها نیبرادر اون مسبب بدتر

  کردیخراب م زویمه چموضوع ه نیبهش فکر نکنم چون فکر کردن به ا کردمیم

 آروم به کمرم زد فرخ

 م؟یبر-

  نیچشم دوختم به ماش جانیه با

 میبزن بر-

 هیکه من و رها  یهمون...پر از زرق وبرق يایدن هی...خارج از قصر يایمنتظر ماست دن رونیب يایکه دن میبر

تا تجربه اش  میرفتیبعد از اون همه اتفاق م...وحاال زیبه همه چ میبهش پشت کرد افتنیدست  دیبه ام يروز

 نه  ایارزشش رو داشت  مینیتا بب میکن

پر سروصدا از جاش کنده شد وحرکت  نیپدال گاز گذاشت وماش يو فرخ پاش رو رو میشد نیسه سوار ماش هر

و از باغ  میگذشت یاز جاده ارتباط دادیرو م شتریسرعت ب جانیهم به آدم ه نیموتور ماش يصدا یحت میکرد
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که کمکم کرد تا  یبودم کس هکرد یکه کنار مهرداد ط يهمان جاده ا... میکرد یوهمان راه رو ط میخارج شد

 جهیبهم فهموند قدر داشته هام رو بدونم هرچند دوستشون ندارم وحاال نت...که تکونم داد یکس...کنم دایرها رو پ

  دمیدیاش رو به وضوح م

که  يکنار جاده و مرد دهیسربه فلک کش يدرختها...مطبوع يوهوا میمال یقیموس...دیچیپیمموهام  يالبه ال باد

 ریس يا گهید يجا لیدل یب...محابا یومن ذهنم ب...کردیتماشا م تیرو آروم بودنم رو با رضا میخوشحال

در هم  ينفسها...نگاه سرد هیسمت  دیکشیپر از شوق داشته هام اما پر م...یذهنم پر بود از شوق زندگ...کردیم

  کردیم یرو ط یبیعج ریداشت مس یخش دار ضبط شده وزندگ يصدا هیلحن خشک و  هیو ...گره خورده

 دنیو در کنارش د دهیبلند سر به فلک کش يساختمان ها...مردم...ها ابونیها خ نیماش دنید میدیشهر رس به

 ییزهایچ...دیرسیبه نظر م یبود وراض ومدهیبدش ن بایز يزهایاون همه چ دنیاروم رها که انگار از د يچهره 

در کنار هم خوب ولذت  نهایا ي ههم...شهر نیپا گذاشتن به ا يرو داشت ارزو دنشید يارزو يروز هیکه 

 بخش بود 

  زدیاش رو م يدود نکیکه ع یرو کم کرد وروبه ما درحال یقیموس فرخ

 م؟یخوب اول کجا بر-

 انداختم به رها وبعد به فرخ  ینگاه

 خودت بگو دونمینم-

فروشگاه  هیبه  میریپوشاك اول م شتریکردن هستن البته ب دیعاشق خر دبندهیکه خانمها از د ییخوب از اونجا-

 !کنن چطوره؟ دیخر یتا خانومها حساب یعال

 به هم زدم  دستهامو

  هیعال-

 روبه رها  و

 !؟یموافق!ه؟ینظرت چ-

 هیکه  ییاز اون فرشگاه ها یکیاگر به  دونستمیم ابانیباال انداخت وباز چشم دوخت به خ يشونه ا يدیق یب با

  دهیو مثل قبل شوق وذوقش رو نشون م شهیحتما نطقش باز م میآرزوش رو داشت بر يروز

لحظه هم  کی میوارد فروشگاه شد یو وقت میگذاشت وبا آسانسور باال رفت نگیرو داخل پارک نیماش فرخ

 بودم  دهیند یبزرگ نیبه ا یتا به حال فرشگاه رمیچشم بگ ییبایاز اون همه ز ستمتونینم
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 دمیانتخاب کرد ومن پوش یلیم یبا ب یرها گاه...دیانتخاب کردم رها پوش...میتماشا کرد میورها گشت من

 هیوسط  نیا...اما مینگران پولش باش ای مینگاه کن متیبه ق نکهیبدون ا...زیهمه چ...میدیوخر میدیوخر میدیخر...

از هر  شیب...برام مهم باشه یلیخ تونستیم که...نظر هی...توجه هی...کم بود يزیچ هی...اومدیجور در نم يزیچ

 ازیبه توجه ونظر شوهرش ن یهر زن نکهیو ا کردیم رمیدلگ...اون هم حضور ونظر فرخ بود که با نبودش يزیچ

 يزیچ دیوهر بار که در مورد خر زدیاما فرخ تمام مدت رو با تلفن همراهش حرف م رهیامر انکار ناپذ هیداره 

  دادیجوابم رو م یزورک يو با لبخند ها يسرسر دمیپرسیازش نظر م

که جلومون بود سر در  ییغذا يمن ورها که از منو میرستوران مجلل رفت هیناهار به  ياز فروشگاه برا بعد

بندازه در  یبه منو نگاه نکهیواون هم که باز حواسش نبود بدون ا میهده فرخ گذاشتانتخاب غذاروبه ع میاوردینم

اش هم که مزه اش از زهر  یانتخاب يغذاصرف  نیغذا رو سفارش داد و در ح رفتیاش ور م یکه با گوش یحال

بلند شد تا با تلفن  زیما بارها از سر م یمیته جوب محله قد يلجن ها هیاش درست شب افهیمار بدتر بود وق

اما  یچه موضوع ریدرگ دونمینم...بود ریدرگ يهمراهش صحبت کنه واون طور که معلوم بود انگار ذهنش بدجور

 نیتر زیاز خاطره انگ یکی دیشا کردمیرو که فکر م یکرده بود وگردش تیبه من هم سرا یوآشفتگ يریدرگ نیا

از حالت چهره اش  یحس رو به خوب نیا تونستمیطور رها که م نیهم...ام باشه به کامم تلخ کرد یزندگ يروزها

 بدم  صیو حرکاتش ونگاهش به فرخ تشخ

 نیاز ا شتریروزمون ب خواستیاما من مخالفت کردم دلم نم میهم بر يا گهید يداد جا شنهادیاز نهار فرخ پ بعد

 يفنجان چا هیدوش آب گرم و  هی خواستمیکه م يزیام هم دوچندان شده بود وتنها چ یخراب بشه وخستگ

 فارغ از تمام اتفاقات اطرافم ...نیخواب آروم بود هم هیداغ و 

پله ها به قصد تشکر از  نییپا میشد ادهیرو برامون باز کردند وهرسه پ نیخدمتکارها در ماش دمیخونه که رس به

بهتر هم باشه به طرفش برگشتم وخواستم  نیاز ا تونستیکه م گهیمثل هر روز د یروز معمول هیفرخ بابت 

 داد  وجواببار هزارم زنگ خورد  يدهان باز کنم که همان موقع تلفن همراهش برا

لحظه  کیو در  کردیقبل چهره اش هر لحظه از شدت خشم رنگ عوض م يبار برعکس دفعه ها نیا اما

 زوم رو گرفته بودرها محکم با... میشد خکوبیکه من ورها سرجامون م دیکش ادیفر يطور

 عرضه  یب يایلعنت امیتا ب نیصبر کن-

  دیکش ادیاز نگهبانها فر یکیرو قطع کرد وسر  تماس

 ...دید بجنب...ارهیروب یلعنت نیماش نیا یکی-
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تحملش رو نداشتم دست رها رو گرفتم  گهیطور حال رها رو د نیهم...کردیاون صحنه ها حالم روبدتر م دنید

 دیپر رونیدر که در باشتاب باز شد ومهرداد ب رهیدست بردم سمت دستگ میدیمونده رو باال دو یباق يوپله ها

سمت فرخ و  دیگذشت ودو کنارمونمتوجه حضور ما هم نشد واز  یاز فرخ نداشت حت یانگار اون هم دست کم

ه دور نگه دارم و خودمون دونفر رو از معرک خواستیو من فقط دلم م میمن ورها به داخل ساختمان پناه برد

 ...حاال

 ...سمینویدفتر خاطراتم م نیصفحه و ا نیا انیپا در

باشه شروع  زیوخاطره انگ نیریش تونستیکه م یاز گردش زیهمه چ...گردش ساده شروع شد هیاز  زیچ همه

 بیعج يآغاز روزها... یزندگ یاصل ریو آغاز مس...شد

 :حال رها زمان

رو خونده بودم بارها  یاسیدفتر ...بود  یبه صفحه آخر انداختم ورق زدم اما پشتش هم خال یتعجب نگاه با

 ادیاز خوندنش وبه  دمیرسیخودم بود م داشدنیکه مربوط به پ ییبه قسمتها یوقت شهیهم...اما نه تا آخر...وبارها

 ...کردمیآوردنش صرف نظر م

زده بود وهوا  دهیسپ...پنجره لبه تخت دونفره نشسته بودرو بلند کردم ونگاهش کردم پشت به من وروبه  سرم

 یاسیامکان نداشت ...اون همه اتفاقات...اون روزها...شدیختم نم نجایاما خاطرات به ا رفتیم یکم کم روبه روشن

همه خواب  یشبها وقت یبعض میخونه فرخ بود هک ییاون روزا...خبر داشتم  دونستمیم...اونها رو ننوشته باشه

 ؟...اما االن...نوشتیو ساعتها خاطراتش رو م رفتیبودند به کتابخانه بزرگ فرخ م

 ...یاسی-

 دیتا صدامو شن دیطول کش یلحظات انگار

 !بله؟-

 !ازت بپرسم ؟ يزیچ هی -

 دیکش یآه

 وناریا! سوم؟ اگه هست کجاس؟ هان؟ ایهم هست؟  یمگه دفتر دوم...تموم شد؟ نجایکه چرا خاطرات ا-

 !؟یبپرس يخوایم

 ...اوهوم-
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بدون ... چهیاما دفتر اول وسوم بدون نبود اون دفتر ه...خودمه شیکرد سوزوندش اما دفتر سوم پ داشیپ یوقت-

 يخوبمو نه روزها ينه روزا... نهیبب تونستینم...اتفاقات رو توش نوشته بودم  نیتر یکه تماما اصل ينبود دفتر

احمق ترسو  هی...دیترسیم کردهمیثابت م شکه پست بودنش رو به ییشته هااز وجود نو یحت...پراز عذابمو

 خودم دفتر رو سوزوند  يچشمها يجلو...بود

 !!؟یعنی...شهیباورم نم-

 ...واسه مرور لحظه لحظه اون روزااما دهیدلم پر کش یعنی...تمام شد یعنی-

 رفت  رونیام گذشت واز اتاق ب يکرد واز جا بلند شد از مقابل بهت وناباور سکوت

 :یاسی

 يکه رو یلمیف...گذشتینظرم م ياز جلو یینمایس لمیذهنم آشفته بود تمام اتفاقات درست مثل ف...نبودم خوب

وجودم  يهمه ...روحم...دلم...بود یبیعج يتو دلم غوغا...کنهیم جتیانقدر تند که فقط گ...دور تند گذاشت شده

سمت ...اپن يرو چیسمت سوئ کشوندیکه پاهام منو م ییجا....دور از خونه...دور يجا هی...سمتش شدیم دهیکش

 ...سمت صورت خندان ومردانه قاب گرفته اش و سمت در...یجا رخت يپالتو وشال رو

 !؟يریکجا م-

 ...تنها...نه-

 ...حالت شهینه نم-

دم صبح  يدلم هوا...بردیهمه هوامو داشتن حوصله ام رو سر م نیا يهمه دل سوز نیا...بردیام رو سر م حوصله

از وجودم اونجا  یمیکه ن یبهشت...سمت بهشت میراه مستق هیپدال گاز و.... نیماش يبو...هوا يبو...خواستیم

  خوردیعالمت سوال ازار دهنده تو سرم چرخ م هیرفتنش مثل  لیاروم گرفته بود وهنوز دل

 حالم خوبه-

 یستین-

 يبو...به خدا خوبم رها فقط بذار برم...خوبم فقط دلم هواشو کرده...ششیفقط بذار برم پ...هستم...هستم -

 ...بذار برم کنهیام م وونهیخونه داره د نیا يتنش تو فضا يبو...تنش

 لرزان از بغض ییلب با صدا ریز

 ...یاسی-

 مراقبم نگران نباش -
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 دیکنار کش ستیجلو دارم ن زیچ چیکس وه چیه...بخوام برم یوقت دونستیم...رهیجلومو بگ تونهینم دونستیم

 ومن در رو بستم

 هیطلوع بعد از  هی...کردیوافتاب هر لحظه از روبه روطلوعش رو اعالم م روندمیبه بهشت م یجاده منته تو

 یه وجود بود ودلکه هم یبودن از وجود کس یپر از خال...یپراز دلواپس...یطلوع پر از دلتنگ هی...زیغروب غم انگ

 دیکشیکه پر م

بود پارچه ترمه  دایپ دشیاز دور خونه جد...گل یحت... یالزم بود ونه گالب یاب شهینه ش...رو پارك کردم نیماش

سرش هنوز تازه  يباال يها لیوگال...گل رز يکه روش پر بود از گلبرگها يکه روشو پوشونده بود ترمه ا يا

از گوشه چشم وراهشو  شدیم ریکه سراز یاشک...بود دید يرو که جلو يزیهرچ کردیکه تار م یواشک...بود 

 یکه خال یوزانوان دیکشیم ریکه ت یوقلب دیکشیخشک وترك خورده م ياش رو به رخ لبها يوشور گرفتیم

 مستیباا...خم نشم...بهش قول داده بودم که نشکنم يروز هی...رو که قول داده بودم یمن اوردیوبه زانو در م شدیم

قلب تکه  هینداشتم جز  يزیچ چیوه....بودم شکسته بودم خم شده بودم  هحاال سر مزارش کم اورد...اما

 ...شهیهم يبود تا برا گهید يزخم کار هیومنتظر  خوردیکه تازه داشت جال م یقلب...پاره

گرما ...گرم وارومش يچشمها يرو...لبخندش يرو دمیاروم دست کش...به عکس قاب گرفته اش انداختم ینگاه

 اش؟ یپس چرا ازم گرفت...فقط متعلق به توباشه  خوامیم گفتیم شهیکه هم یوارامش

 یچ!...نداشتم؟...مردونه ات رو يدستها اقتیل...نگاه مهربونتو يگرما اقتیل...لبخندتو اقتیل!...نداشتم؟ اقتشویل-

 کار کرده بودم؟

 نیا ریتو ز يجا...ستین نییتو اون پا يجا یلعنت...اوردیکم نم مهرداد من...زدینه مهرداد من جا نم...؟يجازد

ام  يبهش حسود...خاك سرد متنفرم نیاز ا...کنار منه...اقتهیل یتو کنار من ب يجا...ستیهمه خاك سرد ن

من ...بدون تو تونمینم...تونمیمهرداد نم!...؟یتو اغوشش...از من بود که االن  شتریخاك ب نیا اقتیل یعنی...شهیم

بود  نیا...لحظه خنده از رو لبت محو بشه  هی ذارمینم یپابه پاتم تا دم مرگ مگه نگفت یمگه نگفت...کنمیدق م

 یوقت یبفهم یتونینم...یچ یعنینبودنت نداشتنت  یبفهم یتونینم...یتونینم...معرفت؟ یبود ب نیقولت نامرد ا

فنجون قهوه ...روزنامه دم صبحت...ار پنجره اتکن یصندل...عکسهات...لباسهات ...عطر تنت يبو

 رمیمیم...کنم یزندگ نایبا ا تونمیمن نم یلعنت...یچ یعنی یستیتو خونه اس وتو ن...ات يگاریجاس...ات

 ....بخشمتینم...یخودتو از من گرفت بخشمتینم...يکارو کرد نیچرا با من ا...رمیمیم...مهرداد
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 يسرما يناله هام البه ال يو صدا دمیکشیم ادیاز ته دل فر...دمیکوبیم یتل خاک يبا تمام توانم رو...مشت با

 ...شدیگم م...شدیمحو م دهیسربه فلک کش يکالغها ودرختها يقبرستان وصدا

 ...کردیهم ارومم نم هیگر...پارچه ترمه گذاشتم يرو رو سرم

 يمن اون بنده ...ستمین...م نشد؟تمو يریازم امتحان بگ يخوایبسه چقدر م خوامیرو نم یزندگ نیمن ا ایخدا-

 رشیاز من بگ یزندگ نیمال خودت ا...ستمیبه خودت قسم ن...ستمین یکنیکه فکر م یو محکم يقو

  خوامیمن مهردادمو م...خوامیمن فقط مهردادمو م...خوامشینم

 دنیبا شن...شدنم اما هوشیدر حال ب کردمیکرده بودم که احساس م هیانقدر گر یچقدر گذشت ول دونمینم

قدم ها محکم وارام برداشته ...شدم اریهوش شهیم کیداره بهم نزد کردمیکه حس م یکس يقدم ها يصدا

 سرم  يبود باال ستادهیانگار ا...شد کینزد...شدیم

 پلک زدم تا تونستم بهتر يچندبار...تار شده بود دمیود کردیودرد م سوختیچشمهام م...سرم رو بلند کردم اروم

  نمیبب

بلند به  یوبارون یاز شلوار کتان مشک...اروم سرم رو بردم باال...جفت کفش مردانه براق درست روبه روم هی

  یشونیزخم کنار پ يهمون رنگ گذشتم ونگاهم ثابت موند رو

که  یکس...ام بود یزندگ يروزها نیسخت تر اداوریکه تنها  یجز کس...رو داشتم جز اون یهرکس دنید انتظار

 لحظه ها هم به کامم تلخ بشه  نیتر نیریروزها روهم فراموش کنم ش نیکرده بود تا بهتر يکار

مگه ارزوت مرگش نبود؟مگه ارزوت ...ریبرو جشن بگ...نی؟ببيخوایم یاز جونم چ گهید...يایام م هیبه سا هیسا-

 یخوش...مال تو ایدن...مال تو زیچهمه ...يدیخوشحال باش به ارزوت رس...م؟یکنار هم باش مینبود که نتون نیا

 ...ندارمش گهید...مهرداد رو هم ندارم گهید یمن حت...مال تو  يروزیپ...مال تو

 داونیلرزیصداش م...اما فرخ انگار...شدیم دهیکرده بودم که صدام به شدت گرفته بود وبه زحمت شن هیگر انقدر

تا  کردیبغض مردونه که تمام تالشش رو م هیرو درش پنهان کرده بود  یپر ابهت مردانه انگار بغض يصدا

 ...نشه انینما

 !من مرگ مهرداد بود؟ يارزو!!...من؟ يارزو-

 !نبود؟-

که  ییچشمها...سرم يچشمهاش برداشت و قطرات اشکش انگار اوار شد رو يرو از رو نکشیبرد واروم ع دست

 ...از اشک بودندو قرمز ومتورم سیخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٢٥٦ 

همه  نیکار کنم ا یچ دیمن با ؟یمن چ...یکنیم هیگر... یزنیم ادیفر...یکشیم غیسرش ج...نجایا يایتو م-

به  کردمیم یخودمو راض روزید نیتا هم...که بهش اعتماد داشتم تنهام گذاشت یدوستم تنها کس نیمدت بهتر

که بتونه ازت مراقبت  هیک گهید...تو تنها...ریز نیاما االن ا...که یخوشه کنار کس...حالش خوبه ...زنده اس نکهیا

 که حواسش به تو باشه  ستین یکس گهیکنه د

 يشکستنش در تمام فضا يوصدا...خرد شده...مردانه شکسته...زانو زد کنار قبر مهرداد که حس کردم يطور

 ...دیچیقبرستان پ

 یوزندگ يخندیاز ته دل م...یوشخ یراحت بود خوب المیخ...مرد کنارته هیراحت بود  المیخ روزید نیتا هم-

 یوقت...قمیتنها رف...بود قمیرف...شناختمشیبا تمام وجودش چون م گمیم...راحت بود عاشقته المیخ...یکنیم

االن که ...ستیاالن که ن...کار کنمیاما االن چ...یراحت بود تو عاشقش المیخ...هستم تا اخرش بود گفتیم

 ...کنم کاریاالن چ...ییتنها

 يرو دیچکیو م شدیم ریکه از چشمش سراز یمات وبهت زده زل زده بودم به قطرات اشک...کردمیم نگاهش

 ...گفتیم یچ...مدت نیتمام ا...فرخ نگران بوده...ترمه و

 ...پس-

 يرو دیرو به چشم زد واروم دست کش نکشیکاره موند ع مهیرو به نشانه سکوت باال اورد که حرفم ن دستش

 ...لرزانش خوند ياز دستها شدیرو م نیو ا...سرتپر از ح...عکس مهرداد

 نجایسمت ا يراه افتاد دمیرو بهت بدم اومدم در خونه ات اما د یتا دوتا امانت نجایمن فقط اومدم ا...نگو یچیه-

که مطمئن  یفقط تا زمان...باهات ندارم  يکار نیهم...بود نجایخودم هم هم يبعد ریمنم اومدم دنبالت چون مس

 ...رمیزمان بودن مهرداد حالت خوبه نم لکه مطمئن نشم مث یتا زمان رمینم رانینشم حالت خوبه از ا

 یحت...رو بهم داده بود ایدفترچه سبز رنگ رو گرفت سمتم انگار خدا تمام دن یاش و وقت یبرد سمت بارون دست

 نیدفتر وفرخ تا به خودم ثابت کنم که ا نیب شدیرو هم نداشتم فقط نگاهم رد وبدل م یعکس العمل چیقدرت ه

  ستیخواب ن هی

 ...دمید...يسوزوند...نویا...تو...نیا-

انگار  یکی نیازت داشت نگه داشتم اما ا یرو که نشون يزیهر چ...دستهاتو يبو...دادیتورو م يبو...وقت چیه-

 ...رشیبگ...خودت باشه شیپ دیبا کنمیحس م...چرا دونمینگهش دارم نم تونمینم...خودت باشه شیپ دیبا

 !؟...پس چرا-
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 ام هست گهید زیچ هیالبته ...برو دوباره بخونش-

 ینگاه...دفتر وگرفت سمتم يرو گذاشت رو یبار جعبه کوچک قرمز رنگ نیاش و ا یدست برد سمت بارون باز

 پرسشگرانه بهش انداختم 

 ...بازش کن-

که  يهمون گردنبند...رو تار کرد دمید يگردنبند حلقه اشک جلواون  دنیگرفتم وجعبه رو باز کردم وباد دفتررو

 ...قولمون...اون شب ...مهرداد هیهد نیاول...روزها بود نیبهتر اداوری

 ...گردنبند...نیا-

بود که هر شب وهر روز به خودم ثابت کنم که تو  نیازت فقط بابت ا نیگرفتن ا دیشا دونمینم...هم نیا-

فقط ...ستیمن ن شیدلت پ گهیو تو د هیا گهیلبت روحت وتمام وجودت متعلق به کس دق...یستیمتعلق به من ن

 ...نیهم

چندسال ارزو  نیا يگردنبند ودفترچه خاطرات بودم که تو يکوتاه ومن محو تماشا یلحظات يکرد برا سکوت

 ...نمشونیبب گهیبار د هیداشتم 

 ...یاسی-

 کردم  نگاهش

به خاطر مهرداد مراقب خودت ...اما مراقب خودت باش...ستیمهم ن...حرفها هست واسه گفتن یلیخ-

همه ...من درست پشت سرتم...حاال حاالها ازش دل بکنم تونمیتورو داره نم يشهر بو نیا...نجایا...باش

 ...بود یهرکمک...جا

 شدیم دهیکه به زحمت شن ییسکوت وصدا وباز

 خداحافظ فرشته پاك-

 ودورشدنش رو تماشا کردم  ستادمیارام دورشد ومن ا ییدمهاق وبا

صداش لرزان بود نه خش دار وپر ...کننده رو نداشت خکوبیاون برق م گهید...چشمهاش... شکسته بود چقدر

اش ستبر  نهیس...سرش باال نبود گهید...فرخ...رو بنشونه سرجاش یکه هرکس ينه انقدر قو...تحکم ومردانه

 ...شکسته بود...بودخم شده ...نبود

طالب خان  يبرا یحت!تلخ؟ انیپا هی!؟...بیبود اتمام اون سرنوشت عج نیا!به سرمون اومد مهرداد؟ یچ-

 !بزرگ؟
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شدم نگاهم افتاد به دفترچه  نیسوار ماش فشردمیمشتم م يعکس و دفترچه رو بغل گرفتم و گردنبند رو تو قاب

 لبهام  يجاخوش کرد رو یلبخند تلخ اریاخت یب

 ...کیدور ونزد ياور روزها ادیسالم -

  نیماش نهیکردم به ا زانیرو او گردنبند

 ...درست مثل اون روزها...من وتو تنها...خوبه...خاطرات کنار تو نیمرور ا-

 نیاون سه روز تنها ساکن يتو...گهید چکسیه یاز فرخ بود نه مهرداد نه حت يروز گذشته بود اما نه خبر سه

و رها  گذروندیاوقاتش رو کنار پدرش وخونه اون م شتریچون ب یگاه...هم ثمره یمن بودم ورها وگاه اون خونه

 هیو موندمیخواب بود و در اخر من م جیگ کردیکرده بود ومصرف م زیکه دکتر تجو ییهم که از بابت داروها

در  يجلو یحت...گردن کلفت گوشه وکنار خونه يو مردها گاردیعالمه خدمتکار و باد هیقصر درندشت و

  يخبر یب...و ییپر از سکوت و تنها هیو ثان قهیعالمه ساعت و دق هیو...اتاقم

استراحت کنه وبه کاراش برسه و من گوشه  یبود ثمره هم رفته بود اتاقش تا کم دهیرها تازه خواب...سوم بود روز

ام بود چشم دوخته بودم به مهره  رچونهیدستم ز...ته بودمنشس يا شهیشطرنج ش زیپشت م یاز سالن اصل يا

شطرنج بلد ...خواستیکه دلم م طرفبه هر ...دادمیبا دست حرکتشون م یو گاه اهیوس دیسف يا شهیش يها

قانون وار رو  ياون همه قاعده وحرکت ها تونستمیوقت نم چیخوب ه...اوردمیهم ازش سر در نم يزینبودم چ

 ..درك کنم 

به ...واحترام میهمه تعض نیداره ا یچه لزوم...کرد و رفت یمیگذاشت و تعظ زیم يرو رو يفنجان چا خدمتکار

ام شده که خودم حال  یمن چ نیبب نیبش ایب یدر خدمت من شهیکه انقدر ادعات م ییتو...خورهیچه درد من م

 هیچرا ...سه روز کجاس نیاصال فرخ تو ا...دونمینم...ستمین...کالفه ام...ستمین...نگرانم دونمینم...فهممیخودمو نم

مگه من خانوم ...کنه حمیکه به من بگه توج ستیخونه ن نیتو ا چکسیچرا ه...تلفن نزده هیچرا ...نداده يخبر

  ستمیمگه من براتون مهم ن... ستمیخونه ن نیا

مثل ...د صاف سرجام نشستم پدرم که وارد سالن ش دنیو با د...باز شدن در سالن رشته افکارم پاره شد يصدا با

 یمشک راهنیاش رو با پ یبود وکراوات اب دهیپوش يکت وشلوار سرمه ا...بود دهیواتو کش زیهمون شب اول تم

 اش رو به عقب شانه زده بود  یجو گندم يوکتش ست کرده بود و موها

 يتو بغلش و به اندازه تمام روزها انداختمیسمتش و خودمو م دمیدویم شدمیبلند م...کار کنم یچ دیبا دونستمینم

کار  نیشب اول هم ا...مطمئنا نه....نه!...نه؟ ای!...کردم؟یم هیوگر گذاشتمیمردونه اش سر م يسختم رو شونه ها
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من ...تکونش دادم...زدم ادیفر...سمتش التماسش کردم خواستم نجاتم بده ازم دفاع کنه دمیرو کردم دو

بود روبه روم  ستادهیروح ا یمجسمه ب هیمثل ...تکه سنگ سرد وسخت هیط مثل اما اون فق...نگام کن...دخترتم

که  یغیبه ت شدیم لیوتبد شدیاتفاق دوبار تکرار م هینداشت فقط  يا دهیپس فا...انگار نه انگار...کردیو نگاهم م

تو ...که سالها يپدر...دختر گم شده واشفته حال و عاشق پدر هیکردن نقش  يباز...رهیفرو م دمتا اعماق قلب ا

رو  بهیغر هینقش  دیمن االن با...نداشت يا دهیفا جیروزها دختر و همسرش رو تنها گذاشته بود ه نیسخت تر

 ییوقت تنها چیه ونچ...روحیسخت وسرد وب...درست مثل خودش شناسهیکه اونو نم یکس کردمیم يبراش باز

 يزیچ چیو تو عمق نگاهش هم ه کردیبود ونگاهم م ستادهیبه خودم اومدم ا...رفتینم ادمیم مادر یکس یوب

 وخواست بره که صداش زدم نییاز جا بلند شدم که سرش رو انداخت پا...نبود

 ...اقا-

 ...نیبغض چند ساله سنگ هیسخت بود فرو دادن  چقدر

 تا به طرفم برگشت ونگاهم کرد  دیکش یلحظات کوتاه...ستادیا

 بله خانوم-

 نکرده بود يرییصداش هم تغ تن

 خونه امیبه مادرتم بگو من امشب نم...اریمنو بردار ب لیدختر اون وسا-(

 !پارك؟ میریبا هم م يمگه قول نداد...بابا-

 ...)خداحافظ-

هر ده تاش فرو رفته  کردمیرو مشت کرده بودم وناخونهام رو انقدر فشرده بودم به کف دستم که حس م دستهام

 تو گوشتم 

 !د؟یندار ياز فرخ خبر-

اخه مرد ...رفتیکردن جواب سوالم با خودش کلنجار م دایپ يانگار داشت برا نییسرش رو انداخت پا کالفه

 ...گم شده...نگرانه کالفه اس...دخترته ستادهیکه روبه روت ا ینیا یحساب

 ...داشتن که یمهم یلیکارخ هی شونیا...خانم دیراستش رو بخوا...راستش-

 یوبا ناراحت دمیحرفش پر نیب

 !سه روز؟-

 کشهیهم طول م نیاز ا شتریب یگاه-
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 زدم  نهیحق به جانب دست به س یحالت با

 !عادت کنم؟ دیکه با نهیمنظورتون ا-

 کرد نگاهم

 ییجورا هیگفت  شهیم...خوب-

 !درست مثل شما؟-

 پرسشگرانه گرفت یرنگ نگاهش

عادت  نجایحاال هم دارم به ا...درست مثل شما...عادت کردم اقا زهایچ یلیمن سالهاس که به نبود خ-

 بازم مثل شما...کنمیم

 دیاش درو خوب تو چهره  رحرفهامیتاث شدیوم نییبود که سرش رو انداخت پا دهیخوب منظورم رو فهم انگار

 ...يبر یتونیم-

 کرد نگاهم

  دینگران نباش رسنیم گهیتا چندساعت د-

 کردم وفقط چشم دوختم توچشمهاش که راهشو گرفت ورفت سکوت

 چیه یباشم که ب ینگران کس دیچرا با...نگران نبودم گهید یعنی....نه اونقدرها هم نگران نبودم!...فرخ؟ نگران

خودش فکر  شیپ...اصال من به جهنم...گرفته يداده نه خبر يخبرمدت نه  نیا يگذاشت رفت وتو یلیدل

 یعنی...رو فراموش کرده زیکه همه چ گذشتهیبهش خوش م دیشا...داشت یتیاصال چه اهم!...؟يچه فکر...نکرده

 ...دیشا!...بهش خوش گذشته؟

 دیشا...داشتم اجیتازه احت يبه هوا...کردیکه کالفه ام م خوردیکننده تو سرم غلط م جیدرهم و گ يفکرها انقدر

 يزیاب تنها چ ياما صدا افتادمیسختم م يروزها ادیدرسته ...کردیکنار رودخونه پشت عمارت حالم رو بهتر م

 ارومم کنه تونستیبود که م

شام  دیبا...شده بود و گرسنه اش بود داریداخل االن حتما رها ب گشتمیبرم دیبا...شدیم کیکم کم تار هوا

 بردیداشت حوصله ام رو سر م گهید...شدیتا امروز زودتر تموم م میدیخوابیزود م...میدیخوابیو زود م میخوردیم

 از انتظار متنفر بودم ...دیکشیطول م انقدر دیکه نبا يخبر یوب یروز پر از نگران هی...بود دهیطول کش یلیخ

رنگ که درست  یمشک نیسه ماش دنیکه با د دمیرس یاصل اطیپشت عمارت گذشتم و به ح کیراه بار از

با عجله به سمت !فرخ برگشته؟ یعنی!چه خبر شده بود؟...ختیفرور نهیپله ها پارك شده بودند قلبم در س يجلو
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بودند  ستادهیدرست بودا دسمح...باال رفتم در ساختمان رو باز کردم و داخل شدم یکیو دوتا  دمیپله ها دو

 يها بیمهرداد که دو دستش رو فرو برده بود تو ج...زدیاش چنگ مبه موه یفرخ که عصب...درست وسط سالن

 يتو دنشیزده بود ود هیخونسردانه به ستون تک شهیکه مثل هم...وشاهرخ دیجویشلوارش و گوشه لبش رو م

کننده بود  رهیقابل تصور وخ ریاش غ یشونیکنار پ پانسماناز گردن و زونیاون وضع با اون دست آتل بسته واو

که شب اول  يهمان زن ومرد...مسن وکم حرفش یودر کنارش همان زن قد بلند والغر اندام و شوهر کم

 دمشونیند گهیباهاشون اشنا شدم وبعد از اون د

نشسته بود وآروم  يچه خبر بود که همه جمع شده بودند وثمره گوشه ا!کردند؟یکار م یچ نجایوحسام ا مهرخ

  شدینم دهیکه د یام متوجه ورود من نشده بودند درست مثل روحکد چیو ه ختیریاشک م

 ...یآخه لعنت-

  هیکاف گهید...فرخ بس کن-

 ...ستیالزم ن...مهرخ بارها بهت گفتم-

  یبلند وپر تحکم يبا صدا مهرخ

 !ات کنم؟ ياداوریالزمه !هان؟...رفته؟ ادتیرو  گاهتیجا نکهیمثل ا!که دخالت کنم؟-

االن ...ادیمسخره به نظر م یلیتو فقط خ دیتهد نیبحث سالهاس که تموم شده وا نیمهرخ باز شروع نکن ا-

 ...یمساله اصل

که  هیزن تیموضوع هو نیتر یاالن اصل...یمساله انقدر مهمه که بشه مساله اصل نینه بحث تموم شده نه ا -

  شهیهمسر تو محسوب م

 ناخوداگاه صداش زدم...دیتپیقلبم پر سروصدا م شدم خکوبیحرف سرجا م نیا دنیشن با

 ...فرخ-

انگار تازه متوجه حضور من شده ...فرورفت وهمه به طرف من برگشتند ینیمن سالن درسکوت سنگ يصدا با

 کردیپناهگاه مردونه وامن م هیوفقط من رومحتاج ...کردیمعذبم م...دادیبهم نم یاما نگاهشون حس خوب...بودند

 ...به خصوص نگاه مهرخ...بود ستادهیروم اکه درست روبه 

 سمتش  رفتم

 !؟یکنیم کاریچ نجایتوا-
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کار  یچ نجایمن ا...بودم؟ دهیمن اشتباه شن ایبود  دهیسوال رو پرس نیفرخ ا...جاخورده بودم...ستادمیا

 من من کنان...خوردیمثل پتک تو سرم م تیکلمه هو!...کنم؟یم

 ...من...من-

که  يبودم درست مثل دختر بچه ا دهیترس...رو نداشت نشونیزبونم تحمل حجم سنگ دیگنجیتو ذهنم نم کلمات

 بهش پناه ببره خوادیوم دهیپدرش رو د یگم شده وبعد از مدتها سرگردون تیو ازدحام جمع یشلوغ نیب

 قدم  کیفقط ...قدم مانده بود کی...کردم یط يبلند يمونده رو با قدم ها یباق ي فاصله

 !؟يفرخ کجا بود-

باورم ...بود دهیعقب کش...کردمیهاج وواج نگاهش م...بارسرجام خشکم زد نیکه ا دیقدم عقب کش کی

حوصله اش رد وبدل شد وثابت  یکالفه و ب يپاهاش و چهره  نیب هیانقدر که نگاهم هزار بار در ثان...شدینم

 ...نشو کمینزد...ایبه نشانه طرفم ن...ستیبه نشانه ا...که باال اومد یدو دست يموند رو

 !باشه؟ میزنیبعدا حرف م...ستیاالن اصال موقعش ن یاسی-

 هیاز طرف من بمونه روبه بق یمنتظر جواب نکهیا وبدون

 کتابخونه  میریم-

 مهرخ حسام ثمره و شاهرخ ...هم به دنبالش هیافتاد وبق وراه

پناه ببرم به اغوش مردونه  خوامیوم دمیمن ترس نکهیام؟ایدر ب یمن از نگران نکهیا!نبود؟ یموقع چ...؟یچ موقع

 یتونستیداشتم وتو م نیبغض سنگ هیمن  نکهیا...گاه باشه؟ هیتک تونهیم یطیشرا نیتو چن کردمیات که فکر م

 ام رو بهم ثابت کرد  ییکه تنها یکس...تر کرد نیکه بغضم رو سنگ يبود یاما تو فقط کس...که یباش یکس

 ...خواستم...فقط...من-

 دارم یچه حال دیفهمیم یکه هر کس دیلرزیصدام واضح م انقدر

 !؟یکن یخودتو خال یخواستیم-

 هیشدم تو  دهیلحظه کش کیفقط در ...شد یچ دمینفهم...کردیرو تار م دمید يحلقه اشک جلو...کردم نگاهش

که درست  یاروم و منظم قلب يتپش ها يو صدا دادیحصار محکم که دونه دونه اشکهام رو تو خودش جا م

و  یتو رگ و پ شدیم قیکه تزر یارامش...ارامش راه انداخته بود یگوشم سمفون ریحصار و ز نیپشت ا

 مردانه  ییپشت بازوها شدیمن که خفه م يها هیهق هق گر يوصدا...وجودم

 یبش یکن تا خوب خال هیانقدر گر-
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 وچشم دوختم تو چشمهاش که ادامه داد دمیکش رونیرو از اغوشش ب خودم

 ...کن هیگر يخبر یسه روز ب نیبه اندازه تمام ا-

حصار گرم و  هیکه به  نمیکه من انقدر از بغض سنگ يدیفهم ؟چطوريدیاز کجا فهم!...سه روز؟ نیاندازه ا به

 !به ذهن منه؟ کیچقدر ذهنت نزد...دارم ازیمردونه ن

 شد ياز چشمهام جار اریاخت یشک باون حصار و ا يشدم تو دهیکش باز

افتاد که ادم رو  یاتفاق م عیانقدر سر زیهمه چ...ستادیپشت بهم ا...دیاروم شدم خودش رو کنار کش دید یوقت

  کردیم جیگ

ادامه  یو بتون یتا جا نزن یبش یکم تر عصبان...یبش یتا کمتر عصبان یاروم بش... یاروم بش خواستمیفقط م-

 نیهم...يبد

 گرفت  شیراه کتابخانه رو در پ يوبلند عیسر يبا قدم ها و

مثل ...مردانه ياون حصار محکم وبازوها...مثل پر...سبک...اروم اروم...ارام شده بودم ییبه طرز معجزه اسا ومن

هنوز حسش ...وقت انتظارش رو نداشتم چیکه ه یحصار محکم...دلم  شیات يشده بود رو ختهیر یاب

 ییتپش ها يو صدا...رمگ يعطر...ام جاخوش کرده بود ییایبو يه تو تک تک سلول هاک يوعطر...کردمیم

 ...اون روزها کردویگوشم دائم خودش رو تکرارم یمنظم و ارام که هنوز پژواکش پشت حلزون

 واغاز بود انیپا ياون روزها روزها...شدیاغاز م يزیچ هر

دل پرآشوب ونگران  هیبا... ختهیذهن مغشوش وبه هم ر هیبره که دوباره با  شیپ يام طور یزندگ کردمینم فکر

وباز چشم بدوزم به روبه  نیبه همان تراس مرمر رفتندبرگردمیمغزم رژه م يکه دائم تو ییها یباز پر از دودل

 قرار نبود به صبح برسه  ایگو که دندیکشیرو به رخم م یروبه روم که شب يها یکیبه تمام تار...رو

 يحرفها...دنشیمثل کنار کش ییزهایبه چ...فکر کنم يزیبه چ خواستیومن دلم نم...از فرخ نبود يخبر

در اون  ییجا چیکه من ه یمهم و خانوادگ يجلسه ا يورفتنشان به کتابخانه برا...تیکلمه هو...مهرخ

کم ...کنه تا جا نزنم يکه به قول خودش فقط قصد داشت آرومم کنه و کار...آغوش امن کیبه بهتم و ...نداشتم

 ییو روزها یزندگ نیا...روزهارو؟ نیا...رو؟ یزندگ نیا!دادم؟یادامه م دیرو با یرو؟ چ یاما چ...و ادامه بدم ارمین

 بشه که به کجا برسم؟آخرش کجا بود؟ یکه معلوم نبود قراره به کجا برسه که چ

جا  یوقت...کرد واسه آروم کردنم یجا خال یوقتعاشقانه دوستم داره  کردیکه ادعا م یآم نیا...یمرد زندگ نیا

قرار بود به کجا ...من...آدم نیا...وچند ساله اش یمیکرد و من رو سپرد به آغوش تنها دوست صم یخال
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 يکار هی...کن خدا يکار هی...؟یکنیم اتماش يو دار ینشست ایخدا...ایخدا...االن که من..االن کجاس؟...میبرس

 کن 

صورتم  يرو میخوابم برده بود؟ نور آفتاب که مستق یک...دمیبسته شدن دراتاق بود که از خواب پر يصدا با

 نمیدرست بب دادیبود اجازه نم دهیتاب

 يگرفته ا ينگاهش رو ازم گرفت و با صدا...دارمیچشمهام کردم متوجه شد ب لیپلک زدم و دستم رو حا چندبار

  شدیم دهیکه به زحمت شن

 ؟کردم دارتیب-

به هم  یگود افتاده بودموهاش حساب رشیپف کرده بود و ز...نبود شهیچشمهاش مثل هم...دیرسیبه نظر م خسته

شده بود کتش رو دنبال  زانیباز بود و کراواتش ازدور گردنش آو راهنشیپ يبود و چهار دکمه باال ختهیر

 دیکشیم نیزم يخودش رو

 نکهیبه خاطر ا دیمنتظر بودم شا...بزنه یمنتظر بودم حرف سمت حمام که بلند شدم وسرجام نشستم انگار رفت

پشتش به من بود باز با همان ...ستادیا...که به عقب برداشته بود یهنوز از ذهنم پاك نشده بود اون دو قدم

 گرفته اش يصدا

 بخور يزیچ هیبرو ...بلندشو-

 اما انگار ذهنم رو خوانده بود میبا هم بر مونمیمنتظر م...تا بگم نه...بگم يزیباز کردم تاچ دهان

 رو به نشانه سکوت من و معاف شدن خودش باال برد دستش

 یلیخ...خسته ام یلیخ...یاسیبخوابم  خوامیم...ستمیمن گرسنه ن-

 ایکه گو گردهینبرد تن به تن و سخت برم هیادا کرد که حس کردم انگار از  يدوسه کلمه آخررو طور و

 سکوت کردم نیاهم نبوده بنابر روزمندانهیپ

رفتم و راه اتاق رها  نییگذشتم و از پله ها پا لیطو يرفتم ازراهرو رونیو از اتاق ب دمیجا بلند شدم لباس پوش از

 تونستیدارم وم اجیبهش احت یاز هرکس شیاون لحظه ب يتو کردمیکه حس م یگرفتم تنها کس شیرو در پ

 حالم رو بهتر کنه 

 نییرو پا رهیحتما خوابه دستگ خوردیکه م ییقرص ها ریاون ساعت از تاث دونستمیم...ستادمیدراتاقش ا پشت

بوددر رو بستم و جلوتر  یقیغرق در خواب عم...دادم ودر رو آروم باز کردم وداخل اتاق شدم حدسم درست بود

 ...تختش قرار داشت يکه درست روبه رو یرفتم و جاگرفتم رو صندل
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شاد و  يبشه همون رها خواستیحالش مثل قبل خوب بشه چقدر دلم م خواستیکردم چقدر دلم م نگاهش

موقعش  یب يها یدار و شوخ هیکنا يجرفها...بلند و از ته دلش يخنده ها يچقدر دلم برا یشگیهم الیخیب

 گهیفرو رفته بودد یگرن يقرص ها ریاز تاث یمصنوع یمن به خواب يکه رو به رو يتنگ شده بود اماحاال دختر

 داشت دهیرنگ پر يشاد قبل نبودوحاال چهره ا يصاحب اون چهره 

به نقطه  زدینشست و زل م یم يوبه جاش ساعت ها گوشه ا دیشن یکس نم چیخنده هاش رو ه يصدا گهید

 نامعلوم وفکر وفکر و فکر يا

 يماریب نیسنگ هیسا دادیو آزارش م شدندیخواب آور تنها راه آروم شدنش م يکه قطرات اشک و قرص ها انقدر

 به انزوا...ییبه تنها کردیکه محکومش م

گرفته  يشد وباصدا اریوهوش دیمن از جا پر دنیخورد که به خودم اومدمچشمهاش و آروم باز کرد وبا د تکان

  يا

 ؟یکنیکار م یچ نجایا...تو...تو-

 باال انداختم  يا شانه

 یبش داریمنتظر بودم ب -

 !واقعا؟-

 آره-

 حالت خوبه؟-

 دونمینم یعنیآره -

 و باز نگاهم کرد که گفتم دیمال یرو کم چشمهاش

 تنها نرم صبحانه بخورم گفتم با توبرم دمید-

 رد یتلخ لبخند

 ومده؟یفرخ هنوز ن-

 کنار زدم  یاز جا بلند شدم و رفتم سمتش پرده رو کم...رو برگرداندم سمت پنجره سرم

 اومد...چرا-

 خوب؟-
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فکر  خواستیدلم نم...رو بدونه زینداشت همه چ یدادم لزوم لشیتحو یبار من لبخند تلخ نیسمتش و ا برگشتم

استرس حالش رو بدتر  نیآروم هردومون بشه و ا تینگران موقع یوقت هیمن وفرخ شکر آب شده و  نیکنه ب

 کنه

 رمایمن گرسنمه دارم از حال م...یبلند بش ينمبخوا...دیخواب...خسته بود-

 تکان داد يسر

 ندارم  یخوب حاال از حال نرو که اصال حوصله نعش کش یلیخ-

و راه  میاومد رونیلباسش رو عوض کرد از اتاق ب نکهیبعد از ا یبهداشت سیاز جا بلند شد و رفت سمت سرو و

 يسمت سالن غذاخور میافتاد

هردوسرجا  نشیسنگ يخدمتکار هنوز در سالن رو باز نکرده بود که با صدا میپشت سالن که شد منینش وارد

  میشد خکوبیم

 سالم خانم ها-

 زیبا اون پوزخند تمسخر آم....دمشید شبید نیهم...چطور حواسم نبود...چطور فراموش کرده بودم ...من يخدا

 از گردنش  زانیو اون دست گچ گرفته آو

دستهاش ...نداشت یفیحالش تعر...از گوشه چشم به رها انداختم درست حدس زده بودم یترس و آروم نگاه با

 نکهیبودم از ا دهیفشردترسیهم م يرو کنارش مشت کرده بود و چشم هاش رو رو لرزدندیرو که به وضوح م

  یجانیدکتر منعش کرده بود از هر استرس و ه...مبادا حالش بد بشه

که  یوچشمهاش رو باز کرد و درست مثل آدم دیکش یقیسمتش که سرش رو بلند کرد و نفس عم برگشتم

زجر آورش و من حس کردم باز  يبرگشت سمت مصبب تمام روزها شهیسخت و تن به تن آماده م ينبرد يابر

 نمیبیو پرجرات قبل رو روبه روم م يقو يبعد از مدتها همون رها

 از رها من هم برگشتم سمت شاهرخ دیتقل به

 میگرفتیالبته اگر دست گچ گرفته اش رو فاکتور م دیرسیما وسرحال به نظر م يبود روبه رو ستادهیکه ا یشاهرخ

 اش  یشگیهم زیبا همون پوزخند تمسخر آم

 !صبحانه؟ دیبر یم فیتشر...ریصبح بخ-

 :جواب دادم من

 بله-
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 رها که با تنفر زل زده بود به شاهرخ  وروبه

 زمیعز میبر...رها-

و تمسخر و رها انگار قصد نداشت  نهیپر از ک يرد وبدل شدن نگاه ها نیبود خاتمه بدم به ا نیتمام تالشم ا من

 از جاش تکان بخوره و فکر انتقام بود

  شدمینگران م شتریهر لحظه ب ومن

 یبا لحن ییزور آزما یاز کم اومدیدرك کرده بود و بدش نم ینگاه رها رو به خوب يکه انگار معنا شاهرخ

 رها داد  لیتحو يخونسردانه لبخند

رو نبودم  یداشته البته من که مدت یخوب ریاعصاب و آرامبخش تاث يده انگار قرص هاحالتون بهتر ش نمیب یم-

 نیبه ا یکس دهیراستش بع دیبمون يرو بستر یمدت یروان مارستانیب يرو بشنوم که تو نیا کردمیفکر م یول

 يماریاون ب خصوصام ادیاومده کنار ب شیشما پ يکه برا یو اتفاقات ایبا اون قضا یراحت

 اومد  ادمیآها !!!...بود؟ یاسمش چ!!...اووم؟...خطرناکتون

 شدیم دهینفسهاش که از سر خشم بود راحت شن يوصدا دیلرزیبدنش م شتریرها هر لحظه ب!!...گفت؟یم یچ

  شدیهم منقبض و منبسط م يوفکش به خاطر فشردن دندان هاش رو

 !!!دزیا-

  ادیبمب منفجر بشه و به حرف ب هیبود تا رها مثل  یکلمه کاف نیهم و

 يجور نیکه من و ا یخوشحال یلیخ ه؟یچ...نمیبب کیآشغال رو دوباره و از نزد هی کردمیمن هم فکر نم-

خوب تو گوشت فرو  نویشده رو از تو دارم اما ا دهیتن دست خورده به لجن کش نیمن ا...دزیآره ا!...؟ینیبیم

که در حقم ظلم کرده قسر در بره  يبشر یبن چیاجازه ندادم ه ستادمیت اکه جلو ییجا نیتا هم....رها...من...کن

دستهام انتقاممو ازت  نیروز با هم هیمطمئن باش  نویو ا!؟يدیفهم...نمیشیتا انتقاممو نگرفتم آروم نم!؟يدیفهم

 پست فطرت  رمیگیم

سالن  يبلند و سرمستانه که صداش فضا يرو از شاهرخ داشتم جز اون قهقهه ها یمن انتظار هر عکس العمل و

 شتریاومد رو ب یاز دستم برنم يکار چیو من رو که ه کردیو حال رها رو بدتر از بد م گرفتیرو در بر م

  ترسوندیم

حواسم  شتریکم ب هی دیبه انتقامت با دیاز تهد دمیاووو چقدر ترس...لذت بردم....بود دختر شجاع یعال....بود یعال-

اصال فکر ...دمتیکردم که به لجن کش يچه کار بد...دمیام رو به باد م چارهیوگرنه سر ب!مگه نه؟رو جمع کنم 
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و حرص  تیهمه عصبان نیا...حرفها نیا...دهیکش جرز زیعز يرها...رها یآخ...یآخ...رو نکرده بودم  نجاشیا

و  يآرامبخشت رو بخور ياز اون قرص ها یکیبه اتاقت و  يبهتره برگرد...ستیخوردن اصال برات خوب ن

 یشیهم خطرناك م انتیاطراف يبره برا شیپ ينجوریا یخوب استراحت کن

از رها خونم به جوش  شتریحرفهاش و حرکات خونسردانه اش ب دنیکه باشن کردمنیم يماهرانه نقش باز چه

ت خودم اما سم دمشیرفتم سمت رها و دستش رو که مثل کوره داغ شده بود رو در دست گرفتم و کش اومدیم

  داشتیلحظه چشم از شاهرخ برنم کیاون 

 رها میبر ایب -

 بار شاهرخ رو به من  نیا و

 نیا!...دارن؟ یچه حال نینیبیداخل اتاقشون استراحت کنن نم ددوستتونیاجازه بد کنمیم شنهادیپ یاسیخانم -

 ينشون بدن که برا یعملو امکان داره عکس ال کنهیحالشون رو بدتر م ستیاسترس ها اصال براشون خوب ن

  گمیم یکه چ دیدون یم...خود شما هم خطرناك باشه یو حت انشونیاطراف

 دهیحال وروز بهش دست م نیا نهیبیاز سگ وحشت داشت و هر وقت سگ م شهیشاهرخ خان دوست من هم-

فعال رامه و از صاحبش  دهیکه د یآرومش کنم وبهش بفهمونم سگ دیحالش با نینکردم از ا یاالنم تعجب

 و جرات گاز گرفتن نداره  ترسهیم یحساب

حالت داد و اخمهاش در هم رفت و  رییشاهرخ تغ يچهره  دمیبه هدف زده باشم چون به وضوح د کردمینم باور

از دست هاش رو  یکی...آورد اما پشتش رو به ما کرد یسرم م ییبال شدویحتما بهم حمله ور م تونستیاگرم

 آخر رو زد ریاش رو باال برد وت گهیفرو برد و دست د بشیج يتو

 نجایا اقتشونیمثل شما ل يدخترها...بنداز خوش شانس بوده که با من همخواب شده ادشیحتما  نمیپس ا-

 ییها سهیپس لباس قد...کنن کشونیت کهیاطراف شهره که ت يها ابونیب يدر آخر شغال ها اقتشونیل....ستین

  شناسمیمن م فقطامثال شماهارو  صیذات حر....دینکش گرانیرو انقدر به رخ د نیرو که تن کرد

 که آروم نگرفت  ییرها... وسط قلب من و رها...آخر انگار درست به هدف خورده بود ریت نیا و

بلند خودش  ییدار و با قدمها هیپا زیم يرو ینیچطور دستش رفت سمت اون گلدون چ دمینگرفت و نفهم آروم

 بود یاتفاقات به فاصله چشم برهم زدن نیمحکم و تمام ا يضربه ا...شاهرخ رساند و بعدرو به 

که از  یو شاهرخ ختیر نیزم يگلدان که رو يتکه ها...خون...ناله شاهرخ يصدا...رها ادیفر...من غیج يصدا

 نیحاال ا کردیم دایراه پ دشیسف راهنیپ قهیموهاش به  يو خون از پشت سرش و رو دیچیپیدرد به خودش م
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داشتند کمکش کنند  یبودند و سع رفتهکه دور تا دور شاهرخ رو گ یینگهبانها و خدمتکارها يرها بود که البه ال

  کردیفلک رو کر م يکه صدا يقهقهه ا....زدیبلند قهقهه م يبا صدا

بار اون  نیانشست  نیزم يپرت کرد و دوزانو رو ياز گلدان رو که هنوز دردست داشت رو به کنار يا تکه

 و خونسرد بود روزمندانهیپ یصاحب نگاه

دستش رو به نشانه کنار رفتن نگهبان ها و خدمتکار ها باال  یشاهرخ عصب...گردنش رو به چپ خم کرد یکم

 برد 

 کنار دیگمش-

 يسووندیکه باهاشون بدنم رو م ییگارهایدردش به اندازه سوزش ته س!؟یکشیدرد م!...حالت بده؟-

ناله هات رو  يصدا!کردن؟یهست که نوچه هات هر شب حواله ام م ییه اندازه کتک هادردش ب!هست؟

 یکه تو گفت یمن همون...آشغال هیمن ...آره من...ستیمن ن يناله ها هیشب....اما نه...نهیآره هم...بلندتر...شنومینم

روز انداختن وگرنه من االن تمام حرص و طمعم خالصه شده بود  نیتو و امثال تو بودن که من رو به ا نیاما ا

  کردمیم شهیکه هم ياحمقانه ا يتو کارها

 بودند  ستادهیکه آماده ا ییرو بلند کرد و روبه نگهبان ها و خدمتکارها سرش

 ...کارتون تمومه دیدست بزن...دیبهش دست نزن-

گذاشت و به  کردیبهش غلبه م شتریهر لحظه ب جهیشونه شاهرخ که انگار سرگ يجا بلند شد و پاش رو رو از

 عقب هلش داد

 داره  دزیآشغال ا نیا -

 کردمیمجسمه فقط نگاه م هیشده بودم و درست مثل  خکوبیاومد سمت من که از ترس سرجام م و

  دیرو گرفت و دنبال خودش کش دستم

 !مگه گرسنه ات نبود؟-

  ستهیدم بااووادارش کر ستادمیا

 رها-

 به پشت سرم اشاره کرد یعصب یطرفم برگشت و بانگاه به

  یناسالمت زتهیبرو نجاتش بده برادر شوهر عز!...؟ینگرانش!...ه؟یچ-

  یزنیم هیچه حرف نیرها ا-
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 نکنه خوشت اومده ....بهت گفت دخترِ-

 ادامه داد دیرو که د سکوتم

ازم  گهید....افتهیآدم ب نیو چشمم تو چشم ا امیب رونیمجبورم نکن از اون اتاق ب گهید یاسیاتاقم  گردمیبرم -

انگار نه  کنمیرو فراموش م زیتظاهر کنم دارم همه چ...وتظاهر کنم که حالم خوبه رونیب امینخواه از اون اتاق ب

 يزیچ چیه یاسینه ...آرومه زیخوشبختم و همه چ یلیخ کهکنم  نیمثل تو هرروز تلق ای...افتاده یانگار که اتفاق

و  یمونیپر از پش تیکه هر لحظه زندگ یستیمن ن يجا....یستیمن ن يتوجا...ستیمن ن يحداقل برا ستیآروم ن

 يتو خوش شانس بود...يبود که کرد یچه غلط نیکه ا یعذاب وجدان باشه و هرروز خودت رو سرزنش کن

تنها چاره من مرگه  یاسی....هیس باند عاشق و محسور چشمهات شد و برادرش از من ییر...يکرد دایونجات پ

 یاسیمن غرق شدم  ينکن نجاتم بد یسع....مرگ...یفهمیم

 خوردیپتک تو سرم م هیدرست مثل  حرفهاش

 دیرو با یچ...در جواب بهش بگم تونستمیم یول کرد ورفت چ يبهت و ناباور نیبار رها بود که من رو ب نیا

 خوشبخت نبودم اما مثل اون هم نبودم ....و مثل اونم ستمیکه نه من خوشبخت ن نیا...تا آروم بشه کردمیانکار م

کردم و حاال ملکه  دایاز اون مهلکه نجات پ ییبودم که به صورت معجزه آسا يمن تنها دختر گفتیم درست

 ... جز سکوت یحرف چیه...زد شدینم یحرف!...؟یقصر بودم اما اون چ

 دیچیپیبزرگ سالن م يبود که تو فضا ییتنها صدا يگهواره ا یصندل يها هیپا ژیژقیق يصدا

 شاهرخ با خبر بشه يماریاز ب یکس میخواستیما نم-

اتاق کار بزرگ و مجللش  يکه تو يهمون روز...درست مثل همون روز اول...نیبم و سنگ....بم بود صداش

 گذاشت  جگاهمیگ يرو رو روبه روم وسر اسلحه ستادیا

 ....) ای یمونیبا من م ای-(

 ادیکه تازه  یفرخ...نبود شیماه پ کیفرخ ...فرخ نیوا...لرزوندیانقدر سرد که تمام وجودم رو م....سرد بود لحنش

 گرفته بودم دوستش داشته باشم 

سمت  دنشیبعد از دو...پله ها يپشت تلفن باال ادیمعلوم نبود بعد از اون فر...به سرش اومده ینبودچ معلوم

شده  لیبراش افتاده بود که تبد یاومده بود چه اتفاق رونیاز در ب مهیو رفتنش به همراه مهرداد که سراس نیماش

 رحم  یبود به طالب خان سرد وسنگ و ب

 شدیما حساب م يسر لیشاهرخ جزو مسا يماریب-
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که  یکف دست وقلب شدندیکه فشرده م ییناخن ها....ب*ا*ر*تلخ و گس ش يبو...گاریدود س...ژیق ژیق ژیق

 وجود نداره  یگاه هیتک چیه گهید نکهیحس ا یناامن نیو حس سنگ...دیچیپیمغزم م يصداش تو

که مصرف  ییداروها...اش يماریب...رها...داشته باشه ینیمجازات سنگ تونهیکه رها امروز انجام داد م يکار-

خطرناك  تونهیو م ستیکمتر از جنون ن...دهیاز خودش نشون م تیکه موقع عصبان ییعکس العمل ها....کنهیم

 باشه 

  گاریازدود س رگرفتهیتاث ییبار با صدا نیزد وا گارشیبه س یپک محکم...کرد سکوت

 گم؟یم یچ یفهم یم-

 رها خطرناکه؟...خطرناکه؟ نکهیا...نکهیا...آره...کنه؟یدارو مصرف م نکهیا...اره...ضه؟یرها مر نکهیا!...دم؟یفهمیم

 انیشما و اطراف يبرا تونهیم شونیدوستتون داخل اتاقشون استراحت کنن ا دیبهتره اجازه بد یاسیخانم (

 )خطرناك باشه

گهواره  یمن به صندل يکه روبه رو یآدم نیا...نه...فرخ نبود نیا...فرخ....شاهرخ رو تکرار کنه يحرفها دیبا چرا

و تمام اون  کردیکه به من نگاه نم یآدم نیا....زدیم گارشیبه س یبار پک کیلم داده بود و هرچند لحظه  يا

هم من وهم ...من بود یحام شهیکه هم بودن یآدم فرخ نیا...اش یدنینوش وانیمدت رو زل زده بود به ل

هشدار بده تا مراقب ...بدهبه من هشدار  خواستیو م...شدیآدم خطرناك محسوب م هیحاال رها براش ...رها

 مراقب دوستم...باشم

 زد صدام

 یاسی-

 یب ینگاه...نبود یشگیاز آن نگاه نافذ هم يخبر...بار سرش رو بلند کرده بود وزل زده بود تو چشمهام اما نیا

 روح 

 ...رها-

 یطوالن یخش دارو گرفته به خاطر سکوت ییبا صدا...قورت دادم وادامه دادم یدهنم رو به سخت آب

مرده متحرك ساخته و همه انتظار دارن اون حال  هیاز رها ...برادر تو...شاهرخ...رها زخم داره...دهیرها ترس-

 اون آدم خطرناك شاهرخه...اون ستیکه خطرناکه رها ن یکس یدونیفرخ خود تو هم م...داشته باشه یخوب

رو تو  گارشیگذاشت و س زیم يرو رو وانشیبلند شد که سکوت کردم ل یصندل يکالفه از رو یحالت با

 شلوارش يبهایج يخاموش کرد و دستهاش رو فرو برد تو ستالیکر يگاریجاس
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کار کرده به خاطر تو ودوستت  یشاهرخ باهاش چ میدیشد و فهم داشیرها پ یوقت...خوب گوش کن...یاسی-

گند  زتیدوست عز یول...داشتم اجیبهش احت نجایچون ا گشتیبرم دیگشتبایبرم دیبا...اما...تیفرستادمش مامور

اطراف ...دقت به اطرافت نگاه کن باکم  هیو  رونیب اریبرف ب ریسرت رو از ز...یاسیبرنامه هام  يزد به همه 

که دور تا دورت رو  ییخدمتکارها و نگهبان ها يبار از البه ال هیکه هر چند وقت  هیمن پر از جاسوس و نفوذ

هم  ندرالیقصر س...ستیخونه خاله ن نجایا...یاسی...افرادم و بعد نیبهتر نیاز ب یحت ای کنمیم داشونیگرفتن پ

باند قاچاقه انسان و  سییر...شوهر تو....و من همون پادشاهه که نجاتش داد یباش ندرالشیکه تو س ستین

 خورهیخونسردانه با من و تو غذا م نهیشیم زیم هیسر  ینیبیکه م ياون مهرداد....انسان یفهمیم....انسانه ياعضا

 یلقبش چ یدونیم!اد؟یم ادتیرو  سنای....کنهیمثل نقل و نبات اسلحه جابه جا م میخندیو م میگیو باهم م

موادمخدر تو  یاز سه زن قاچاقچ یکیخواهر من ...مهرخ...کردیمثل مورچه آدم قتل عام م)....SAW...(اره...بود

تو ورها دوستتت ...ینیبیم...ارهیبه دست ب شیریدستگ يبرا یونسته ازش مدرکهنوز نت سیاس که پل انهیخاورم

بهشت رو  هیازش توقع  دیکه نبا....دیکنیم یزندگ ایدن قطهن نیتر فیاالن تو کث....چیه دینکرد داینجات که پ

 هیاتفاق اسلحه شاهرخ رو به خاطر نقض  نیخوش شانس بود که من شب قبل از ا یلیخ...رها....دیداشته باش

 ....من ينه روبه رو يبود ستادهیسر جنازه اش ا يتو االن باال...گرفته بودم وگرنه نیاز قوان يسر

 یلیخونه ممکنه سر خ نیا يتو یاز هر کس...کیکوچ يخطا هی...حرف هی...کم چشمهات رو باز کن هی...یاسی

از  يسر هیاز سر  یکه به راحت ستمین یکه من آدم یدونیخودتم م....تو خود ای...من یحت...ها رو به باد بده

که برام مهمه حفظ  يزیچکارها کردم و تنها  یلیخ دنمیرس نجایمن واسه به ا...اتفاقات بگذرم

 رهیپام گ هی....االن....اما...تمهیموقع

 نییسرم رو پا کردیو وادارم م خوردیکه نفسهاش به صورتم م کیانقدر نزد...رو به روم ستادیسمت من و ا اومد

چشم دوخت تو چشمهام و باز ....رمیچونه ام گذاشت و وادارم کرد سرم رو باال بگ ریاما دستش رو ز...بندازم

 همون نگاه نافذ برگشته بود

  بندهیطالب خان رو م يچشمها دست و پا نیا...چشمها نیا...یدل لعنت نیو ا...رهیدلم گ يپا هی -

پشتم رو  رهیاز سر ترس ت يکوره داغم کرد اما عرق سرد هیدستش مثل  يدستش گرفت و گرما رو تو دستم

که روبه روم  ينگاه مرد يمن هنوز البه ال يطالب خان بود و چشمها دنیترس از د نیو ا کردیم سیخ

 مرد فرخ نبود نیا...نداشت يا دهیاما انگار فا...گشتیبود دنبال فرخ م ستادهیا

  یآروم يمشتم رو باز کرد و انگشت اشاره اش رو کف دستم گذاشت و باصدا....رو آورد باال دستم
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 شده به فرخ عاشق  لیو تبد...کف دست تو...نجایطالب خان قلبش رو گذاشته ا-

  ستادیو پشت به من ا دیپاشنه پا چرخ يرو ول کرد و چند قدم عقب رفت رو دستم

 ه دوستت رهاتو والبت...يبر دیبار تو با نیا-

برگشت به  یعنی!...م؟یآزاد یعنی!...من و رها؟...م؟یبر...زنهیم رونیتعجب حس کردم چشمهام داره از حدقه ب از

 !خونه؟

 دوام نداشت  شتریب یلحظات یخوشحال نیا اما

 ...دیمونیرو اونجا م یمدت...به مزرعه فرستمونیم-

 شباهت داشت تا زندان  دیبه تبع نباریاما ا میبود یانگار هنوز زندان...نه

آب ها  یتا وقت...یرو تحمل کن شیدور یتونینم دونمیچون م یو تو مراقبش..تا بهتر بشه کنهیرها استراحت م-

 دیکنیفردا صبح حرکت م...رو جمع کن لتیبرو وسا...افته یب ابیاز آس

موهام که  يبه جلو یگبرد چن یو به سمت در خروج دیکش نیزم يپام رو يچمدان رو از جلو نیآخر خدمتکار

 زدم  ختیریصورتم م يرو

اما انگار  ادیبدرقه ام هم ب يحاضر بشه برا یحت کردمیبودم فکر نم دهیاز زبانش شن روزیکه د ییوجود حرفها با

 از بابت رفتن من راحت بشه  الشیخ خواستیم

  یدونیخودت هم م...کار به نفع تو ورهاس نیا -

 کردیم يکرد داشت کار یبود و نگاهم م ستادهیکنارم ا نهیرو بلند کردم و نگاهش کردم دست به س سرم

چشمش دور بشم اما  يلحظه هم از جلو کی یقبل رو که حاضر نبود حت یفراموش کنم اون فرخ احساسات

 ینمدت طوال يبرا ينخواستن وخواستن دور نیاز ا....پس زدن نیاز ا گرفتیحرصم م...االن

 نیتا ا گشتمیم یچوب خشک شده بودند رو با زبانم تر کردم انگار دنبال جمالت يرو که انگار مثل تکه ا لبهام

 برداشت  يرو بشکنم و باالخره ذهنم دست از لجباز نیسکوت سنگ

انتخاب  یوبگ يجلوش بذار نارویا ياگر هردو!...کنه؟یهم م یبراش فرق دیتبع ایزندان ...یزندان هیبه نظرت -

 کنه؟یم یچه فرق یه...گهیو م خندهیحتما م!...خنده؟یکن به نظرت نم

 باز کردوباز نگاهم کرد ...چشمهاشو بست یلحظات يکالفه سرش رو باال گرفت و برا یحالت با

 یکنیبه دوستت کمک م يتو دار یاسی-

 اشاره ام رو گرفتم سمتش  انگشت
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 ...يو تو دار -

  میمهرداد هر دو به طرفش برگشت يجمله ام تمام نشده بود که با صدا هنوز

 د؟یحاضر -

 با تعجب نگاهش کردم که نگاه خونسردش رو ازم گرفت و رو به فرخ !گفت؟یم یچ گهید اون

 انجامش بدم  دیدارم که با يکار هیافتم  یمن بعد از ظهر راه م...خوب فرخ -

 داد  لشیتحو يلبخند محو فرخ

 برو ستین یه مشکلباش -

 پس فعال -

فرخ و من که متوجه مکالمه کوتاهشون و ربط حاضر بودن ما به اون نشده بودم رد شد و از در  ياز جلو و

 رفت  رونیب یخروج

 يبر گهیبهتره د نهیوقته تو ماش یلیرها خ گهیخوب د-

 یعنی...ستمین ادیمدت ز هی....رمیدارم م...یاسی...فرخ منم...بکشم ادیسرش فر خواستیدلم م...کردم نگاهش

ازم ...تموم شد؟...نم؟یب یگرم تر ازت نم یخداحافظ هیکه  ستیاصال برات مهم ن یعنی!...ست؟یبرات مهم ن

 هیینکنه مزرعه جا...برگشت باشه یب ياز اون رفتن ها نینکنه ا...نکنه...مصرفم گذشت؟ خیتار...؟يخسته شد

 ازم يچقدر راحت دل کند....درنده اطراف شهر ياوونیرسونه به همون ح یکه من ورها روم

 وسط گلوم  کردیخودش رو جا م شتریهر لحظه ب وبغض

 یپنجره ها رو م دیبا...نزنم خیلباس گرم بپوشم تا  دیاز تو با یخداحافظ يرفت برا ادمی...ادیم يچه باد سرد-

 خداحافظ طالب خان...من هنوز با سرمات انس نگرفتم...بندون شده خیدور وبرت ...فرخ یبست

 که گفت ستادمیپشت بهش ا دهیدونستم خوب منظورم رو فهم یم

 ...مراقب-

 رو به نشانه سکوت باال بردم که ادامه نداد  دستم

 ...آخرش باشه نیا دیشا-

  کردیرو تار م دمید ياشک جلو...بلند از ساختمان خارج شدم  ییقدمها وبا

 عقب جا گرفتم  یصندل يکنار رها رو...رو برام باز کرد نیدر ماش راننده
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فرخ انگار هنوز همان جا وسط ...و من چشم به در ساختمان دوخته بودم اما میسوار شد و حرکت کرد راننده

 ياز اول جاده ا رو که يلب خواندم فاتحه رابطه ا ریز....خواندم کردمویبود و من چه اشتباه فکر م ستادهیسالن ا

 یکه من در اون نقش لباس يرابطه ا...بود رزودگذ یکه اساسش هوس يرابطه ا...طرفه بود به نا کجا آباد کی

و حاال ...نداشت یاجیبهش احت گهیکه حاال اون لباس رو از کمدش در آورده بودو د یکس يرو داشتم برا بایز

 ...بود یشروع فراموش

لبخند ...دستم سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم و در جواب نگاه نگرانش لبخند زدم يدست رها رو يگرما با

 از اشک  سیخ ییبا چشمها

سربه  يشد که اطرافش پر بود از درخت ها کینسبتا بار يبزرگ واردجاده ا يورود کیبعد از گذراز  نیماش

 انبوه  يسبز وبوته ها يوتپه ها دهیفلک کش

ونسبتا بزرگ با  ییالیو يبزرگ و خانه ا یسبز زراع نیزم کی ریبودم تصو دهیکه اسم مزرعه رو شن يروز

 کردمیرفتار طالب خان فکر م دنیآخر هم با د يدر ذهنم نقش بسته بود و لحظه  یبه رنگ آب یروانیش یسقف

  شهیو حتما مقصد ما به ناکجا آبادختم م ستیدر کار ن ياصال مزرعه ا

 کیو در  ختیروم افتاد تمام تصوراتم در هم ر شیشدم وچشمم به عمارت پ ادهیپ نیهمراه رها از ماش یوقت اما

 لحظه به کل محو شد

 یچه اسم نامربوط کردمیبود جز مزرعه و من فکر م يزیهر چ هیشب آنجا

 !!مزرعه اس؟ نجایاسم ا-

 رها به طرفش برگشتم که نگاه متعجبش رو از عمارت گرفت ورو به من  يباصدا

  هیچه اسم نیا گهینداره پس د میکه توش بود يبا خونه ا یفرق ادیکه ز نجایا-

 حرفش سرم رو تکان دادم دیینشانه تا به

  کردمیفکر م نیداشتم به هم قایآره منم دق-

 باال انداخت  يشانه ا يدیق یبا ب رها

  شمیچشم تو چشم نم کهیکه با اون مرت نهیحداقلش ا-

شکل از  یمنحن ییکه پله ها نیمرمر یومن هم دنبالش راه افتادم عمارتاز جلوم رد شد و رفت سمت پله ها  و

شده  دهینفره چ6 يریحص یزوصندلیدست م کیبزرگ که وسط آن  یوانیا...کردیروبه باغ وصل م وانیدوطرف ا

 خورد  یبه چشم م ونفرهتاب کوچک د کیو گوشه سمت راست  يگهواره ا یصندل کیبود و گوشه سمت چپ 
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ستون ها  يبه شکل فرشته رو ییشده بود و مجسمه ها يگل کار ییبایو پله ها به طور ز وانیا يها لبه

 دادیساختمان رو مجلل تر نشان م وانیا يوسرنرده ها

با  یکوتاه میبعد از تعظ گرید يمن و رها رو به داخل ساختمان بردند وخدمتکار يخدمتکار چمدان ها دو

  یمصنوع يلبخند

 داخل  دییبفرما کنمیخواهش م...دبانویخوش آمد یلیخ-

 در ساختمان رو باز کرد و کنار رفت  و

 نییهمان طور بزرگ و مجلل تز...شباهت به قصر طالب خان نبود یب میرها و بعد من داخل ساختمان شد اول

 که هر کدام به یدنید يو مجسمه ها شمیابر سینف يو تابلو فرش ها یرانیا يو فرش ها بایز یشده با مبلمان

  کردندیم رهیچشم رو خ ينحو

 موقع استراحت و مسافرت هم دست بکشن  یحت یطور زندگ نیاز ا توننیانگار نم نایا یاسی-

 ساده تراز قصر طالب خان باشه  نجایا کردمیفکر م...یطرز زندگ نیعادت دارن به ا يآره انگار بدجور -

 کرد  ییجداگانه راهنما ییمارو به اتاق ها يهردو خدمتکار

کارهام رو انجام بدم از اتاق  خوامیخودم م دید یکردن چمدان به اتاقم اومد اما وقت یخال يبرا گرید يخدمتکار

که با فرخ در اون مشترك بودم  یدرست مثل اتاق لیاتاق بزرگ دونفره با تمام امکانات و وسا کیرفت  رونیب

تخت دونفره  يآدم تنها رو هی دنیخواب...دونفره اینفره داشته باشم  هیداشت اتاق  یچه فرق گهید نجایاما ا...

 اومد  یمسخره به نظر م

 لب زمزمه کردم ریو کفش زنانه خنده ام گرفت و ز فیاون همه لباس و ک دنیدر کمد ها رو باز کردم با د یوقت

 همه چمدان جمع کردن نیداشت ا یچه لزوم یاسی-

دور  يدار...يریم يدار يتا به خودت نشون بد يردگوشم تکرار کرد تو چمدان جمع ک يتو یانگار کس اما

 ...یشیم

 يخوایکه تو م هیمعن نیبه ا یگاه....دل کندنه یبه معن یگاه...ستیرفتن ن یچمدان جمع کردن تنهابه معن آره

  يخودت ادامه بد دیبا گهید...ییتنها گهیکه د يبه خودت نشون بد

 اومدم و راه افتادم سمت اتاق رها  رونیاز اتاق قرار دادم و از اتاق ب يها رو دست نخورده گوشه ا چمدان

 میمعرکه راحت باش يخرمگس ها نیاز دست ا نجایحداقل ا کردمیفکر م-

 نظر رو داشتم  نیخودم هم هم...خوب حق هم داشت....هیمنظورش چ دونستمیم
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قدم به  میگذاشتیباغ که پا م ياما هر جا میودرفته ب رونیقدم زدن از ساختمان ب ينبود که برا شتریساعت ب مین

شده سرشان به  يزیبرنامه ر يکه درست مثل ربات ها میشدیگردن کلفت چشم تو چشم م يقدم با نگهبان ها

 همه مراقبت نیداشت ا یچه لزوم دیچرخیهر طرف م

رها با  میما در ساختمان رو باز کرد و هر دو داخل شد دنیخدمتکار با د...شدیم کیکم کم داشت تار هوا

 از مبل ها انداخت  یکی يشالش رو رو یکالفگ

 بخوابم  رمیمن م -

 تعجب  با

 !االن؟-

 و برگشت سمت من  ستادیپله ها ا کنار

 آدمو عوض کنه  يکه حال و هوا يسراغ دار غولهیب نیسرگرم کننده تر از خواب تو ا يزیبه نظرت چ...آره-

نداشتم نگاهش رو ازم گرفت و از پله ها باال رفت که با  یباال انداختم باز هم حق با اون بود و جواب يا شانه

 گفتم يبلند يصدا

 !؟یپس شام چ-

 پله ها جواب داد يباال از

 شب خوش...یاسی ستمیگرسنه ن-

سرم رو باال بردم و چشم ...تاب دونفره نشستم يشدم و رو وانیدارم وارد ا اجیتازه احت يکردم هنوز به هوا حس

که تو ذهنم  يلحظه از فکر کیسوزن انداختن نبود در  يانقدر که جا....که پر بود از ستاره یدوختم به آسمان

همشون از اون باال  هویاز آسمون دل بکنن و  هلحظ هیستاره ها  نیتصور کن تمام ا...چرخ خورد خنده ام گرفت

اون موقعس که آدما به آرزوشون ...شهیپر از نور م نیو زم ادیبارون ستاره م هیاون وقت ...نیزم يرو زنیبر

آدما هر کدوم ستاره خودشون رو تو مشتشون  گهیاون موقعس که د...کننیو ستاره ها رو لمس م رسنیم

ون آدما خاموشش...مسخره اس....افتادن تو دست آدما یم ریها گ رهستا يجور نیاما نه ا...دارن

و اونا هر کدوم ستارشون رو به  زدیاز آدمها رو م یمدت کوتاه نور ستاره ها دل بعض هیبعد از ....آره....کردنیم

روز  هیکه  ییزایراحت دل کندن از چ...خصلت اوناس نیا...تا خودشون راحت بشن کردنیخاموش م یراحت

دور  زنشونیبر شدنیحاضر م یحت...ارنیبه دستشون ب خواستهیدلشون م ای...دوستش داشتن ای...بوده زوشونآر

 که ازشون دل کنده بودن  ییپر از ستاره ها....از ستاره شدیزباله پر م ياون موقع تو سطل ها
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 ...دیازش دل نکن...جاس واسه شماها نیآسمون بهتر...دیهمون باال بمون...نه

 وانیا يآروم به لبه  ادیب یقرار نبود کس....ب بلند شدمتا يو از رو دمیپر رونیافکارم ب يایاز دن نیماش يصدا با

 دمیدیرو م يمرد هیافتاد که آن طرف تر پارك شده بود و سا یکروك زرد رنگ نیشدم و چشمم به ماش کینزد

  دیدویکه به سمتش م يو خدمتکار شدیم ادهیپ نیکه از ماش

از نگهبان ها صحبت کرد و به سمت ساختمان آمد و هر قدر  یکیبا خدمتکار و  یبه نظرم آشنا بود لحظات چقدر

 شدیتر م صیقابل تشخ شدیتر م کینزد

 داشته باشه تونستیم یلیحضورش چه دل...نجایا...اما اون...درست بود حدسم

*** 

  ستادمیبار کنار تاب ا نیاولم و ا ينرده ها فاصله گرفتم و عقب عقب برگشتم سر جا از

که پشت  يگذرا بهم انداخت ورو به خدمتکار ینگاه ستادیمن ا دنیکه شد با د وانید و داخل اپله ها باال اوم از

 بود  ستادهیسرش ا

  اریلباس گرم ب هیبراشون  شهیخانم سردشون م -

 بله قربان -

که مات و ...به من....کردمیکه من حسش نم ییسرما...هوا يبه سرما!انقدرحواسش بود؟!....من؟ يگرم برا لباس

 لیدر هم گره خورده زبان به دهان گرفته بودم و زل زده بودم به اون که هنوز دل ییتعجب با دست هام

 مرد  نیکننده بود ا ریچرا انقدر غافلگ... دونستمیحضورش رو در مزرعه نم

 یپر معن ينگاه ها نیا...ها یحواس جمع نیا...پس لرزه ها نیا...لرزوندیها انقدر دست و دل من رو م یتازگ چرا

 !!!داشتند؟ یچه معن...نهایتمام ا...نشست یگرماش رو حس کرد و به دل م شدیسرد نبودند و م گهیکه د

که  یدر حال گهید يخدمتکار یسمت در رفت و داخل ساختمان شد و خدمتکار در روبست و بعد از لحظات به

تنا به اون از کنارش گذشتم و وارد اع یشد و اومد سمتم اما من ب وانیدر دست داشت وارد ا یکت قرمز رنگ

  کردیرو باز م راهنشیپ ياالبود کنار بار و دو دکمه ب ستادهیساختمان شدم چشمم به مهرداد افتاد که ا

 نجایا...شما -

 هارو برداشت  شهیاز ش یکیبود  ستادهیکه پشت به من ا ینگاهم کنه در حال نکهیا بدون

  دیتنها باش نجایا اخواست شما دو تا به خصوص شم یفرخ نم-

 من به طرفم برگشت يپا يبا صدا...تا نصفه پر کرده بود بایرو تقر وانشیقدم جلو تر رفتم ل چند
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و داخل  زیم ریهمه خدمتکار و نگهبان که دور تا دور باغ و احتماال ز نیبه نظرم ا...میستیتنها ن نجایاما ما ا -

 مراقبت از ما يان برا یتخت خواب هستن کاف ریکمد و ز

 زد يلبخند يرو به دست گرفت و با خونسرد وانشیل

 ...نظر شماس نه فرخ نیا-

 نداره  یتینظر تو اهم...يتو حق دخالت ندار...دستوره هی نیا...دمیرو خوب فهم منظورش

 تکان دادم يحرص سر با

 با قبل نداره  یوگرنه در کل فرق کنهیفقط ظاهر زندانش فرق م نجایا...هیعال-

 باال انداخت  يا شانه

 وگرنه ...خود شماس ریتعب نیا-

 خودش انداخت و رو به من ادامه داد يبه سر تاپا ینگاه و

 باشه  هیزندان شب سییر هی ایظاهر من به زندان بان ها  کنمیفکر نم -

 نداره  یلیدل نجایحضور شما ا...مسخره اس-

 جدا کرد و اومد سمت من  وانیبود که انگشت اشاره اش رو از ل امدهیخوشش ن ادیاز حرفم ز انگار

 زن فرخ  نیبب -

 بود  ستادهیدرست به فاصله چند قدم روبه روم ا حاال

 یبکش يو مجبور یهست یزندان هیدستور طالب خانه و تو به قول خودت  نیا...ستیدستور فرخ ن نیا -

  دیلبهاش کش يانگشتش رو رو و

به  نجامیو من اگر ا....کنهیرو عوض نم يزیغر غر کردن چ...ت تو الك خودت باشهدهنت رو و سر پیز-

خواهش  هیکه  یدوست...نجامیمن به خواست دوستم ا...نبوده يا گهید چکسیه ایفرخ  ایدستور طالب خان 

 کمیحضور دو تا زن رو نزد که خوادینه دلم م کارمیمدت کوتاه و من نه ب هی يدوستانه از من داشته اونم برا

زندان خوش آب و  نیکن از ا یسع...بود يا گهید زیشما چ ریاووو تعب...التیکن از تعط یپس سع...حس کنم

  يهوا لذت ببر

  دیرو سرکش وانشیل اتینفس محتو کی و

کرار مغزم پشت هم ت يبار گذاشت و رفت سمت پله ها و باال رفت اما حرفهاش هنوز تو زیم يرو رو وانیل

 شدیم
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 دهنت رو بکش پیدستور طالب خانه ز نیا...ستیدستور فرخ ن نیا

 يکه چشمها يمرد یعنی...دنبال فرخ نگرد گهید یعنی....ستیاز فرخ ن يخبر چیهنوز ه یعنیطالب خان  دستور

که  يترس از مرد...ترس یعنی...بار محترمانه تر نیاولت اماا يسرجا یبرگشت یعنی...تو سحرش کرده بود رفته

 هیبار هم مهمونش کردم به  کی اونبار باهاش روبه رو شده بودم و  کیکه فقط  یطالب خان...شناختمشینم

 مراقبت بشه  یاسیخواست از  یحاال طالب خان م...ستالیضربه محکم با گلدان کر

 خواد؟یم یچ نجایا گهید نیا-

 یم نییپا یآخر رو با حرص و عصب يسه پله  که یدرحال دمیبود از جا پر هیبه داد شب شتریرها که ب يصدا با

 اومد،اومد سمت من 

 یرو کم کردم وبا نگران ونیزیتلو يصدا رمینگاهم رو ازش بگ نکهیا بدون

 شده رها جان یچ -

 دادیهوا تکان م يکه دستهاش رو رو یدر حال...ستادیبه روم ا رو

  خوادیم یچ نجایا کهیمرت نیا یاسی-

 فهمم  یمنظورت رو نم...رها آروم تر -

 ش؟یدیند ینشست نجایاز صبح که ا یعنی...یبابا توام چقدر خنگ يا-

 !؟یگیمهرداد رو م-

 گمیو م یآره پس ک-

 ...رها اون که-

 دیحرفم پر نیب

 یآشغاال ب نیخوام چشمم تو چشم ا یمن نم...نمیرو بب نایخواد تک تک ا یمن اصال دلم نم...یاسیبسه -

مارو راحت  دیکه بلند شده اومده رو سر ما خراب شده بابا بکش اروی نیگرفته تا هم زتیاز اون شوهر عز...افته

 ...رو یکیور اون ورو هر دفعه  نیا دیدیکارش چرا انقدر پاسمون م یبره پ میبش

 خواستیدلم نم و ابدا اومدیساکت کردنش از دستم بر نم يبرا يکار چیو من ه دیکش یم ادیداشت فر بایتقر

تا آروم تر حرف  کردمیو التماسش م گرفتمیهوا م يدست هاش رو رو...مهرداد حرفهاش رو بشنوه

ها و به نرده ها  لهپ نیینداشت چون مهرداد پا يا دهیفا چیکردم به سکوت اما تالشم ه یم قشیتشو...بزنه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٢٨١ 

ازشدت  خواستیدلم م شتریو هرلحظه ب کردیرو تماشا م یعصبان يمن و رها نهیزده بود و دست به س هیتک

  نیزم يخجالت آب بشم و محو بشم تو

  دمیکش ادیطاقتم طاق شد و فر نکهیا تا

 هیکاف....بس کن رها-

وسرم از  دیکوبیم نهیباز زل زد تو چشمهام و من که قلبم پر سرو صدا به س یمن رها با دهان ادیفر يصدا با

انداختم و  ریاولم نشستم و سرم رو ز يلحظه زانوانم سست شد و سر جا کیدر  رفتیم جیگ تیشدت عصبان

 اروم ییباصدا

  ...کم انصاف داشته باش هی...کم اطرافت رو نگاه کن هی...ایکم به خودت ب هی...بس کن دختر-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 مهرداد به طرفش برگشتم يصدا با

 !بود؟ یاسمتون چ!!....خانم؟-

داره رها رو وادار به حرف زدن بکنه حاال درست کنار رها  یسع تمدونسیبهش رفت اما من م يچشم غره ا رها

 نیا یکه تا اون لحظه پشتش پنهان کرده بود چشمهام از تعجب گرد شد ک یگلدان کوچک دنیبودبا د ستادهیا

 بکنه  خواستیکار م یچ...دمیکوچک آنطرف تر د زیم يگلدان رو رو یخال يجا...گلدان رو برداشته بود

 رو گرفت سمت رها گلدان

 !کمکتون کنه؟ تونهیم نیا...خانم-

 من و مهرداد و گلدان  نیب دیگلدان دو قدم به عقب رفت و پرسشگرانه نگاهش چرخ دنینگاهش کرد و با د رها

آرامش  هیخوابونه و بق یداد و قال شمارو م يحداقل صدا...ستین یحرف...پشت سر من دیبکوب نویا دیتون یم-

 بشنون غیو سرو صدا و ج ننیشمارو بب یعصبان افهیق ینکردن که صبح اول صبح یگناه چیه هیبق...کننیم دایپ

بودم  دهیترس کردیم ریآدم رو غافلگ شهیباشه و هم تونهیم یکه از عکس العمل رها که هنوز مشخص نبود چ من

 از جا بلند شدم 

 ...آقا مهر-

 حرفم  نیب دیرهاپر
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 ساکت یاسی -

 رو به مهرداد و

از خودم خجالت بکشم و جمع کنم  یکنیم يکار هی ياالن دار يفکر کرد...یروانشناس یلیخ يفکر کرد هیچ-

که فقط  دیمشت آشغال هیازتون شماها  خورهیحالم به هم م...از همتون متنفرم يکور خوند ریخ...برم تو اتاقم

 يایب نکهیقبل ا...رمیبم یفهمیم رمیمب خوادیدلم م...افته یکدومتون ب چیچشمم تو چشم ه خوادیدلم نم...دیبلد

مغزم  يگلوله تو هی یاسیوتلف کردن وقت تو و  نجایمن به ا دیتبع يجا يبد شنهادیپ ستییبهتر بود به ر نجایا

  دمیکنه چون بر یخال

  دیلرز یرها که از خشم م يچشم دوخت تو چشمها يبا دقت و کامال جد مهرداد

 !؟يدیبر-

 زد ادیفر رها

 دمیآره بر-

 يریبم خوادیدلت م-

 دیکش ادیفر باز

 رمیبم خوامیآره م-

من  نکهیقبل از ا...بود بیعج...مهرداد نگاهش ترس داشت...بودم خواستم برم سمت رها و بکشمش کنار دیترس

که رها  عیبا قدرت و سر دانقدریلحظه مچ رها رو تو مشت گرفت و دنبال خودش کش کیبکنم در  یحرکت

که  یینه به فحش ها...کوتاهش يها غینه به ج...نداد یتیافته اما مهرداد اهم یب نیزم يبود رو کیچندبار نزد

که اشک تو چشمهام حلقه زده بود دنبالشون  یخوردنش و من در حال نینه به زم...کردیپشت هم تکرار م

 دمیدویم

 ...کنمیخواهش م....نیکنیکار م یمهرداد خان چ-

 نداشت دنیشن يبرا یگوش چیسمت خودم و ه گشتیو برم خوردیم واریدمن انگار به در و  يالتماس ها اما

 ایدنبالم ب -

 که به دستور مهرداد دنبالش راه افتاده بود ترسم دو برابر شد داد زدم ینگهبان دنید با

 کنمیازتون خواهش م-

  دمیدویم نییپا وانیا ياز پله ها حاال



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٢٨٣ 

 کردیو پشت هم تکرار م کشدیم غیج رها

 احمق دستم کنده شد  یکنیکار م یچ...ولم کن-

 يو مهرداد که هنوز مچ رها تو میستادیورها و من هم نفس نفس زنان ا ستادیا وانیا يپله ها نییپا مهرداد

بکشه صورتش رو  رونیداشت دستش رو از مشت مهرداد ب یو سع دیچیپیمشتش بود و رها از درد به خودش م

 يچهره  دنینبود و رها باد هفاصل نشانیب شتریسه انگشت ب ایگفت دو  شدیم که يصورت رها برد طور کینزد

 دیکش ادیمهرداد ساکت شدو همان موقع مهرداد فر نیخشمگ

 خودم خفت کنم  ای یشیخفه م-

وباز راه  دیمحکمتر دستش رو کش نباریا ستادیلحظه هم قلب من هم قلب رها از حرکت ا کیکردم در  حس

 افتاد 

گرفت از البه  شیراه پشت عمارت رو در پ کردمیو من التماس م دادینم یتیاما مهرداد اهم دیکشیم غیج رها

  میبوته ها و درختها رد شد يال

التماس هام به اون نگهبان  یحت دیشنیرو نم ییصدا چینبود وانگار به کل ه میمستق یصراط چیبه ه مهرداد

  رهیشده بود که فقط از مهرداد دستور بگ يزیرنامه رنداشت انگار ب يا دهیپوست گردن کلفت هم فا اهیس

  ستادمیلحظه ا کیافتاد در  عیوس اچهیکه به در چشمم

 کار کنه  یخواد چ یم

 بود که تو مغزم چرخ خورد يتنها فکر نیا و

بود و  ختهیصورتش ر يرها که موهاش تو ستهیو رها رو وادار کرد روبه روش با ا ستادیجلوتر از من ا مهرداد

 زد  ادیفر زدینفس نفس م

 باهام  يکار دار یچ...خوامینم-

 زد  ادیبلند تر فر مهرداد

 سایگفتم وا-

اما رها رو ساکت  دمیلب زمزمه کرد که نشن ریرو ز يزیرها رو تو مشتش گرفت و زل زد تو چشمهاش وچ قهیو

سمت من اما  دیاش فرار کنه دو یاز دست شکارچ خواستیکه م ياما درست مثل شکار یلحظات يکرد فقط برا

 جلوش و مانعش شد  ستادیا واریمثل د اهپوستیاون نگهبان س
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اعتنا  یاما اون مرد که اسمش جوزف بود ب کردمیو التماس م دمیکشیم غیمن ج دیکشیم ادیفر زدیمشت م رها

 يمهرداد رو يبلند کرد و رفت سمت مهرداد و رها رو درست روبه رو نیزم يحرکت از رو هیبه ما رها رو تو 

  نهیبش نیزم يشونه هاش وادارش کرد دو زانو رو يفشار رو هیگذاشت و با  نیزم

 بار مهرداد داد زد نیسمت مهرداد اما ا دمیدو

 جوزف  -

به  تیاهم یت و مهرداد بمن و دستهام رو از پشت سرم تو مشتش گرف يروبه رو ستادیا اهپوستیاون مرد س و

 من رو به جوزف  ادیالتماس و فر

 بدش به من  -

هوا اسلحه رو گرفت و تو  ياش رو پرت کرد سمت مهرداد و اون هم رو يحرکت اسلحه کمر هیجوزف تو  و

 رها که با ترس زل زده بود بهش یشانیو سر اسلحه رو گذاشت رو پ دیحرکت خشاب رو کش هی

  دمیکش غیج

 نه ...نه...یکنیم يارکار د یچ-

 نگاهم کنه  نکهیبدون ا مهرداد

  خواستیخودش م-

 خونسردانه  يرو به رها با لبخند و

  یخواستیمگه نم-

 چشم هاش رو بست و آب دهانش رو قورت داد  رها

 زدم  ادیفر

  رمیم یرها من بدون تو م...رها -

 یزندگ دیگرفت ق میات رو براش آوردن تصم یپاره و خون يلباس ها یوقت...يخبر ندار...رهیمیم...گهیراست م -

 رو بزنه 

 کرد  یام گوش فلک رو کرد م هیهق هق گر يو صدا کردیم سیگونه هام رو خ اشک

 میتمومش کن ایب یول میرها ما خودمون خواست....میدیرس نجایرها ما خودمون به ا....میکنیما تمومش م...رها -

 زد ادیبسته فر يبا همان چشمها رها
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به  میمن و تو محکوم...یآخرش که چ...خسته شدم...خوام تمومش کنم یم...یاسیتمومش کنم  خوامیمنم م-

 من طاقتم تموم شده...میریبذار بم...حبس ابد

فراموش ...جلو دارش نبود یچیرو که ه يقو ياون رها يفراموش کرد...رفته ادتی...؟یزنیجا م يدار...نه رها-

رها تو خودت رو گم ...خودت رو رها يفراموش کرد..اراده اش نبود فیکس حر چیرو که ه ییرهااون  يکرد

اما  میما تاوان داد...ستیآخرش ن نیا...رها چشمهات رو باز کن...يرو گم کرد یزندگ...يمن رو گم کرد...يکرد

مرگ آخر قصه من و تو ...میبا مرگ تمومش کن دینبا...میجا تمومش کن نیا دیرها ما نبا هیکاف گهید...هیکاف

و پسرش که  یحاج مرتض یبقال...یمیمحله قد....رفته ادتی...هستن که منتظر ما هستن ییهنوز کسا...ستین

 یسرش تالف دیو تو هر جور شده با شدیانداخت روزش شب نم یمآبدار بهت ن کهیت هیروز  هیاگه 

 یاسمش رو چ...ادتهیرها اقدس خانم و ....و سرشت يکرد یبار سطل ماست و از حرصت خال هی ادتهی...يکردیم

چقدر حرف پشت سرت زد  ادتهی...محل رو داشت يآمار کل رفت و آمد ها ادتهی...اقدس فضول...يگذاشته بود

 رو آب یختیو پته شوهرش رو ر يآورد رشیتوام از حرصت وسط کوچه گ...چزوند يچطورو مادرت رو 

اون هنوز منتظر تواه که ...دست نداشت هیکه ...که ونیساله کتا 7بچه  همون پسر...نرفته که ادتیرو  نیآرم

 يها هیهمسا...صاحبخونتون...پدرت...مادرت...مانیا...خاله ات...چقدر دوستت داشت ادتهی...يبد ادی یبهش نقاش

 ...زن عمو...خونمون...عمو جهان.....کامران...وارتونیبه د وارید

من ...به بهشت خودمون میبرگرد دیما با...ستینبود و ن نجایرها بهشت ما ا...میبرگرد دیما با...میگردیما برم رها

 ...مثل قبل...شهیمثل هم...کنارم...یکه تو باش خوامیمن م...میکه برگرد خوامیم

 مهرداد زمزمه کرد میمنتظر عکس العمل رها بود همه

 انتخاب کن-

داشته و من  ریبود حرفهام تاث دهیانگار فهم دیه رو عقب کشچشم باز کرد آروم از جا بلند شدمهرداد اسلح رها

 اچهیآدم سرکشه رفت سمت در هیآروم کردن  يخاص خودش برا ياز همون روش ها یکیهم  نیا دونستمیم

کرد تنها  دصداشیکش ادیدستهاش رو از هم باز کرد سرش رو برد باال و با تمام وجود صداش کرد و فر...ستادیا

 یبلند و وطوالن....بلند...بار نیاما ا زدیلب صداش م ریآورد ز یکم م یوقت شهیرو که هم یکس

 نیو ا ستمیرها که مهرداد اشاره کرد با ا شیمن رو رها کرد خواستم برم پ يبا اشاره مهرداد دست ها جوزف

 چقدر حواسش بود...مرد

 آب ریو برد زلحظه سرش رو فر کیخاك رو چنگ زد و در ...نشستم...رها نشست...ستادمیا
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 10....1.2.3.4.5...شمردم

  قینفس عم کی و

اون  دیشا...الزم بود....دیام یکم...گذشته يآور ادی یکم...لمس مرگ یکم...ترس یرها کم يبرا...الزم بود و

دست و پا  یمونیکه داشت تو پش ییرها...باعث بشه رها برگرده تونستیبود که م یتنها اتفاق یاتفاق اول صبح

بود که  یرو که حاال تنها کس يمرد اسمخوب بشن...تا بشناسم...من يبرا دویکشیآخر رو م يو نفس ها زدیم

 یراه هی شهیانداخت که هم ادمونیبرگردوند و  یکه اول من و بعد رها رو به زندگ یکس...کنار من ورها بود

 آرامش بود هیاجبران و چقدر وجودش م يبرا یراه...ادامه يبرا یراه هی...برگشت هست يبرا

 !کن؟ کیشل گفتیاگه م-

نگاهش رو ....انداختند یم هیصورتش سا يرو وانیا يکم سو يچراغها...گذاشت زیم يقهوه اش رو رو وانیل

 کنهیداره با حوصله تمام اتفاقات رو مرور م کردیکه آدم حس م ينامعلوم طور يدوخته بود به نقطه ا

 درختان و به رقص آوردشون  يشاخه ها يالبه ال دیچیگرفت و پ دنیوز یخنک مینس

 امکان نداشت-

 د؟یاز کجا مطمئن-

سمت من چشم دوخت  دینگاهش رو از همان نقطه نامعلوم گرفت وسرش چرخ...تکان داد يزد و سر يپوزخند

 بیاز همان عج دادیته دل آدم رو قلقلک م يجور هیکه  ییها بیازهمان عج...بود بینگاهش عج...تو چشمهام

 خوب حواسم بهت هست گفتیه مک ییها

دلت ...یهست یکه نگران چ...زدیتو وجود ادم انگار حرف م کردیم قیگرم که آرامش رو مثل سرنگ تزر ینگاه

 زنهیرو م یشور چ

 هرسه مارو گرفت به خصوص شمارو ياتفاق انرژ نیا!د؟یاستراحت کن یکم ستیبهتر ن-

 آدم رو دنبال خودش بکشونه  خواستیکه م نیا...خهبود آ یچه اخالق نیا...از جواب؟ رفتیطفره م چرا

 دیجوابم رو نداد-

 ادامه دادم یتندوپر استرس با نگران...زدیم قلبم

 !د؟یکردیم کیشل-
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نگاهم رد وبدل  ينگاهش البه ال...ستادیقدم تا من ا کیو به فاصله ...از جا بلند شد و اومد سمتم...زد يلبخند

سرجام  شدیقلبم چند برابر م يتعداد ضربان ها شدیتر م کیدستهاش رو آورد باال وهرچقدر بهم نزد شدیم

 ...کار درست نبود نیا...کردیکار رو م نیا دینبا...نه...حبس شده بود نهیو نفسم تو س خکوبیم

بودم  دهیچیه دورم پروک یبه عقب برداشتن تکان نداده بودم که باسر انگشتانش سر شال یقدم يپام روبرا هنوز

 شلوارش يبهایج يآورد وفروبرد تو نییرو آروم پا دودستهاشیشونه هام باالکش يرو گرفت و رو

 دیتپیقلبم حاال خونسرد م...و گرم...آروم یلیخ...شدم آروم

 ...هوا سرده-

  يا گهید يچقدر خوب بلد بود حواسم رو پرت کنه جا...ختیتو دلم فرور يزیچ

 يریسبک حص یداشت صندل یکه با نوك کفشش سع یانداخت ودر حال نییسرش رو پا دیسکوتم رو د یوقت

 جهت جا به جا کنه  یرو ب

 يجد یلحن با

در  یکینفس هاش ...کنمیام حس م یترس رو از چند فرسخ يبو...من...تو گوشم دیچیپیقلبش م يصدا-

هر لحظه ممکنه خرد  يکردیه حس مک يطور هی دادیدندونهاش رو روهم فشار م...دیلرز یدستهاش م...ونیم

با تمام وجود  شتکرده بود وسط حنجره اش و دا ریو التماسش گ غیج...نیزم يبشن و همشون رو تف کنه رو

از ترس زهله  دیشا...دمیبا چشمهام د...بارها حسشون کردم...شناختمیها رو م نیتمام ا....کردیبه ترسش غلبه م

که  کننیادعا م دنیمرگ رو به چشم ند یآدمها تا وقت یبعض...کن کیاما امکان نداشت بهم بگه شل شدیترك م

افتن تا از  یبه دست و پاش م...شنیچشم تو چشم م...شنیم وباهاش رو در ر یوقت...یندارن ول يازش واهمه ا

 شهوجود نداره که از مرگ نترسه مگر خالفش ثابت ب یآدم چیه...دل نکنن ایدن نیا

 ...رها یول-

 دیحرفم پر نیب

احتماال ...شک براش الزم بود هیاتفاق مثل  نیا...نشیدیکه مدتهاس ند دینیرو بب ییفردا ممکنه همون رها-

 کرده دارشیب

 گذاشت رهیدستگ يدستش رو رو...ستادیا...سمت درب ساختمان رفت

 روانشناس هام نه؟ هیشب-

 لبم نشست يرو يحرفش ناخودآگاه لبخند از
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رو  زیافتاده که همه چ یاتفاقات...مثل قبل نشه يزیچ گهیو ممکنه د گردهیزمان به عقب برنم...یاسیخانم -

 شب خوش...رو نجایاون خونه و ا يآدم ها یحت...داده رییتغ

حرفهاش درست مثل هشدار ...بهم بفهمونه خواستیرو م یچ دیلبم ماس يآخرش لبخند رو يحرفها دنیشن با

 بود

 !؟يریمکجا  يدار-

بود و  ختهیدورش ر دهیآشفته بودموهاش نامرتب وژول یوضع ظاهرش حساب...ستادیقدم مانده به در ا چند

 بود  دهیکه رنگ حمام رو به خودش ند شدیم يروز3

 شهیاولش و م يسر جا گردهیو برم شهیافتادم که مهرداد بهم قول داده بود حتما رها حالش بهتر م یشب ادی

 يزیو حاضر نبود لب به چ کردیاتاق حبس م يهرروز خودش رو تو...شدیروز به روز بدتر م...همون آدم قبل اما

از قبل  شتریها من رو ب نیبشه و تمام ا ریبود با خدمتکاردرگ کیموقع داروهاش هم چنددفعه نزد یبزنه حت

 کردینگران م

 به من نگاه کن  زمیرها عز-

تنها  يآورد اون روزها تنها آرزوم بهبود یاش قلبم رو به درد م دهیرنگ پر يه چهر دنید...سمت من برگشت

گذاشتم ورفتم سمتش  زیم يرو رو يچا وانینداشت ل يا دهیفا چیاما ه کردمیدوستم بود و تمام تالشم رو م

 روبه روش  ستادمیا

 ...من-

ورها  میبه طرفش برگشت دیچیپیالن مس يبلند مهرداد که درفضا يرو کامل نکرده بودم که هردو با صدا حرفم

 دیکش يپوف بلند یبا کالفگ

 نفر سه روزه که حمام نرفته  هینگو ...بد از کجاس يبو نیا گمیمن م-

بود منظور  دهیداد اما رها که فهم لمونیتحو زیآم طنتیش يو دست به کمر زد و لبخند ستادیا دیما که رس به

قابل  ریغ شهیاز عکس العملهاش که هم یاخمهاش در هم رفت و برگشت سمتش و من که حساب هیمهرداد چ

کردم که ادامه نده اما با  اشارهبودم از فرصت استفاده کردم و دوراز چشمش به مهرداد  دهیبود ترس ینیب شیپ

 تو سرشه  يخوب ته دلم مطمئن بودم فکر یتر بودم ول نیسنگ زدمیحرف م وارید

 رها انداخت  يه سرتاپاب ینگاه
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 ادیخانم اصال بهشون نم نیا!!!...شما بودن؟ شگریآرا دهیخانم ژول نیا دیبگ دیخوا یشما که نم یاسیخانم -

 باشن  شگریآرا

 نقطه ضعفش نیرو حساس تر قایمهرداد دست گذاشته دق دونستمیحواسم به رها بود و م تمام

 به حرف اومددست به کمر زد و سرش رو جلو داد  باالخره

 نجایبودم نه ا ایوگرنه االن من اون دن یباش يآدم کش ماهر ادیبه توام نم -

 ...دنیمدل خند نیا اومدیچقدر بهش م...زد يداشت مهرداد قهقهه ا یمهارت خاص یحاضر جواب در

 !اد؟یبه من نم -

 آره-

گرفت و دستهاش رو دوبار به هم  دیکشیم يصدادار ينگاهش رو از رها که هنوز داشت با حرص نفسها مهرداد

 زد 

 نبوده یبار برات کاف هیفک کنم ....یرو دوباره تجربه کن ییزایچ هیباشه پس انگار قراره که -

 زد وداد

 احــــــســــــان..احسان-

  دمیدوباره نه با ترس نگاهش کردم و ملتمسانه نال ایخدا...دیلبم ماس يو لبخند رو ختیباره فرور کیبه  قلبم

 ...بار کیهمون  دیکن یفکر نم...هیکاف کنمیآقا مهرداد خواهش م-

 مطمئن  یو با لحن دیحرفم پر نیب

  دیتجربه کن دیبار شماهم با نیا-

 زده رونیاز حدقه ب ییچشمها با

 د؟یگ یم دیدار یچ-

سر  يبامو ایقدبلند و چهارشانه بود و گو...اومد یکه به سمت ما م يمت مردتوجه به من برگشت س یب مهرداد

 مثل کف دست...کرده بود دیدست سف کیموافق نبود که کالسرش رو  ادیز

 کنار مهرداد ستادیا

 بله قربان در خدمتم-

 نیهم...جنگ تن به تن رو تجربه کنن هی ادیانگار بدشون نم نجانیا ینیبیکه م ییخانم ها نیا...خوب احسان-

  یرو آماده کن زیهمه چ يبر خوامیاالن م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٢٩٠ 

 کردیم شتریزد که ترسم رو ب يدار به من و رها انداخت وپوزخند یمعن ینگاه احسان

 فقط اندازه اش چقدر باشه ؟ شهیبله مهرداد خان اطاعت م-

 من و رها انداخت  يبه سرتاپا ینگاه مهرداد

 بهتره آب باشه ...رنگ نه...یراست...تجربشونه متوسط باشه بهتره نیولچون ا کنمیفک م-

احسان که رفت مهرداد برگشت سمت !بود؟ یمنظورش از رنگ و آب چ گذرهیتو سرش م یآوردم چ یدر نم سر

که انگارداشت توذهنش  کردینگاهمون م يلبهاش بود و طور يرو زیآم طنتیما هنوز اون لبخند مرموزانه و ش

  دیکشیشه برامون منق یکل

 دیایدنبالم ب!د؟یستادیچرا ا...خوب-

پشت ...ستادیکرد ا یاما نه من از جام تکان خوردم نه رها که مشکوکانه نگاهش م یراه افتاد سمت در خروج و

 به ما

 ادیو نه قراره جوزف همراهون ب اچهیپشت عمارت و کنار در میر ینه م دیمطمئن باش-

جلب کنه  میافت یدنبالش راه ب نکهیا يمن و رهارو حداقل برا نانیاطم يحرفش انگار موفق شد تا حدود نیا با

 از من  شتریب یحت...کنهیو خوب من ته دلم هنوز مطمئن بودم مهرداد داره تالشش رو م

 یرنگ دیسف نیشچشمم به ما میدیکه رس وانیا يپله ها نییپا میدر رو باز کرد و از ساختمان خارج شد خدمتکار

 شهیداخل مزرعه ازش استفاده م ییجابه جا ينبود و حدس زدم حتمافقط برا گهید يها لیاتومب هیافتاد که شب

رو  نیوعمارت راننده ماش یاصل يدورو یارتباط کیجاده بار يها انهیم میو حرکت کرد میهرسه سوار شد

 کرد  تیدرختان کنار جاده هدا يالبه ال یسمت خروج

 زیانگ جانیه يها لمیکه فقط تو ف ییاز همان ها...جنگل بزرگ ومرموز هیبود درست مثل  يوهم آور يفضا

شده بودند  دهینقطه در هم تن نیتنومند که شاخه هاشون در باالتر يازدرخت ها دهیشد تجربه اش کرد پوش یم

 گرفتندیکه امکان داشت م ییرو تاجا دیخورش میعبور نور مستق يو جلو

 نیآهنگ یو خش خش شدندیهوا بلند م يرو نیماش عیرو پوشانده بودند با عبور سر نیزم يکه رو يزرد يبرگها

 انداختندیراه م

اطرافش  يتوجه به من محو تماشا یبهش انداختم اما اون ب یدستم در دست رها قفل شد و نگاه ناخودآگاه

 انگار منتظر بود...الهیخ یگفت ب شدینه م دهیگفت ترس شدیشده بود نه م
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پر درست مثل  يها یکه دور تادورش رو با گون يمحوطه ا ستادیبزرگ ا يمحوطه ا يجلو نیماش باالخره

بود با لبخند  ستادهیمحوطه ا یدر چوب يکه جلو يکرده بودند مرد یکش واریجنگ د دانیم يسنگرها وارید

  یوبو مهرداد رفت سمت در چ میشد ادهیکرد هرسه پ یکوتاه میتعظ

 خانم ها دیایدنبالم ب-

داد و راه افتاد دنبال مهرداد ومن هم  رونیموهاش زدو به عقب هلشون داد و نفسش رو ب يبه جلو یچنگ رها

 پشت سرشان 

 یمنظره روبه روم حت دنیو با د میمحوطه شد ستادداخلیشدن ما در رو کامال باز کرد و کنار ا کیبا نزد مرد

 لب زمزمه کرد ریبازم رو جمع و جور کنم چه برسه به رها که ز مهیرو نداشتم که دهان ن نیقدرت ا

 نجارویمن ا يخدا يوا-

 و دستهاش رو از هم باز کرد  ستادیما ا يروبه رو مهرداد

 دیخانم ها به قلعه من خوش اومد-

 هیر لحظه ممکنه ازدور وه ستادمیا يالدیم60جنگ متعلق به اواسط دهه  دونیم هیدرست وسط  کردمیم حس

بلند  يوارهایبا د کیبزرگ و کوچ يبمب کنار پام منفجر بشه پر بود از سنگرها هی ایبشه  کیشل رسمتمیت

 وکوتاه 

رو تو  یبه وضوح برق خاص شدیکردم یکه اطرافش رو با دقت تماشا م یآرام راه افتاد درحال ییبا قدمها رها

به لب داشت  يلبخند محو...کرده دایپ انیخون تو رگهاش جر کردمیحس م...دیچشمهاش د

که داخلش  ییامثل همان ج ییجاها...نو ياتفاق ها...تازه يعاشق تجربه ها...بود جانیعاشق ه...شناختمشیم

 یبود که با حال شیربع پ کی ينه انگار همون رها بردمانگاریحال خوبش لذت م ياز تماشا میبود ستادهیا

 بره  خواستیبود و معلوم نبود کجا م ستادهیلن اآشفته وسط سا

 کجاس گهید نجایا-

 يمهرداد به من از چشمم دور نماند ولبخند زیآم تیجمله از زبان رها دلم گرم شدوچشمک موفق نیا دنیشن با

 لبم نشاند يرو زیآم تیرضا

 دادن حیشروع کرد به توض جانیرفت سمتش وبا ه مهرداد

 غیج...یزنیم ادیفر...یکنیرو با تمام وجود توش حس م جانیکه ه ییجا هی...جنگه دونیم هی نجایا -

 یوکل...يخوریشکست م...یشیم روزیپ...یکنیدنبال م...یزنیم...یکنیفرار م...یکنیم هیگر...يخندیم...یکشیم
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 نجایا...یرو اصال تجربه نکن هاش یبعض ای یبار تجربه کن هیهرچند وقت  رونیب يایتو دن دیکه شا گهیحس د

  یبا تمام وجود لمسشون کن یتونیم

 رها اشاره کرد و مرموزانه زمزمه کرد  يخودش و بعد به چشمها يدو انگشتش به چشمها با

 رو در رو ...فتیچشم تو چشم حر-

 دیمشکوکانه پرس رها

 ؟يچطور...اما-

 نداره يکار-

 ادیفر هیشب بایتقر يبلند يبا صدا و

 دیاریها رو باسلحه -

بود دو  دهیاز من ترس شتریدهانم گرفتم ورها که ب ياسم اسلحه من ناخودآگاه با ترس دستم رو جلو دنیشن با

 قدم به عقب برداشت 

 هردومون داد لیتحو يلبخند يمهرداد با خونسرد که

 خوب باحاله  یکم درد داره ول هی-

که با سه اسلحه بزرگ که از صد  يمرد دنیو باد میبه پشت سر من اشاره کردمن ورها رد نگاهش رو گرفت و

 دمیرها از جا پر غینداره ضربان قلبم آروم گرفت و با ج یشباهت چیه یبه اسلحه واقع دیفهم شدیم یفرسخ

 از اون گنده هاش يوا...تفنگ آب پاش -

از ته دلم رو  يخنده ها تونستمیسمت اون مرد و من نم دیهفت هشت ساله دو يدرست مثل دختر بچه ها و

 کنترل کنم 

 بود زیآم تیمرحله اول موفق -

 تیبود که داره مراحل درمان رو با موفق ينگاهش به رها درست مثل دکتر...بود ستادهیکنارم ا...سمتش برگشتم

  کنهیم يسپر مارشیب يرو

به جا وبه موقع ...طیشرا نیتو سخت تر...اون هم اون روزها...ام یزندگ يو همه جا شهیحضورش هم چقدر

کنار من و رها حضور داشت و هوامون رو  یبود وقت یچه حس خوب....کرد هیبهش تک شدیچقدر خوب م...بود

 ...به من...همه توجه به ما نیداشت ا یلیداشت اما چه دل
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از  شدیپر م يمنبع آبش با دو بطر دیآب پاش رو که در نوع خودش بزرگ بود و حتما با ياز تفنگ ها یکی رها

 ما  شیربع گذشت تا برگرده پ کیجا بند نبود وفقط  کی گهیاون مرد گرفت و د

آب پاش گنده  يتفنگ ها نیچون اگه جوان مردانه بود االن ا...نبرد ناجوانمردانه اس هی نیا...خوب خانم ها-

نبرد به  نیتمام لذت ا چون دیکار رو نکن نیا کنمیم شنهادیپ یول دیاستفاده کن ریاز بادگ دیتونیم...دستتون نبود

موش آب  دشیکن یو م دیکشیماشه رو م دیدیو که د فیحر...دیکن یصبر نم...ندیکیرحم نم...شدنشه سیخ

 یب يوجود نداره چون باز یقانون چیه نکهیتر بود اون بازنده اس و ا سیهرکس از همه خ يآخر باز...دهیکش

 قانون لذت بخش تره 

 جانیمهرداد با ه يحرفها دییرها به نشانه تا-

 موافقم...هیعال-

 دهیخوب ژول-

نداد و من هم  یتینگاهش کرد اما مهرداد اهم ضیرو خطاب به اون گفته با غ دهیمهرداد ژول دیکه فهم رها

 خنده ام رو کنترل کنم  کردمیم یسع

 ماند  یخواه دهیو ژول يا دهیتو ژول...یکنینگاه م يچرا اونطو هیچ-

 دست به کمر زد رها

  کنمیم دایاسم مستعار برات پ هیاما منتظر باش چون حتما  دهیاشه من ژولب-

 یتونینم-

  تونمیم-

 حرص خورد شتریب دورهایبلند خند مهرداد

  يخوریشکست م-

 شونه اش گذاشت يتفنگش رو رو مهرداد

  دهیژول ینیبیم -

 ینیبیم-

  میت هی یاسیمن و خانم  یهست يقو یلیخ یکنیباشه حاال که فک م-

 بهم برخورده بود چپ چپ نگاهش کردم یحساب حرفش

 مهرداد خان دیریمن و دست کم نگ-
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 باال آورد میدستش رو به نشانه تسل مهرداد

 دیمن هم چون شما رو دست کم نگرفتم خواستم با من باش...نه سوتفاهم نشه-

 که رها گفت  زنهیحرف رو م نیام ا یدل خوش يداره برا دونستمیم

 با دونفر بجنگم  ییتنها ادیآره بدم نم-

 به من که هنوز دلخور بودم انداخت  ینگاه مهرداد

 خوادیخودش م!...د؟یدید-

 که رها دوست داره پس قبول کردم کردیرو طلب م يزیدلم چ...مخالفت کرد شدینم

 من ومهرداد خان تو تک...باشه-

 داد لمیتحو يمهرداد لبخند و

 دید یافتخار م-

 زد ادیفر يوپرانرژ دیلحنش خنده ام گرفت که او هم خند از

 1...2....3...آماده...افراد...با شمارش من-

 نیزم يو رو يا گهیشد سمت د دهیشد که دستم کش یچ دمیو من نفهم میدیهرسه به سمت سنگرها دو و

 درست کنار مهرداد ...افتادم 

 باال انداخت يا شانه

  دیرفت یاشتباه م دیداشت-

که مدتها بود نه من  يزیتمام وجود هرسه تامون رو گرفته بود چ جانیجنگ ه دانیشده بود به م لیتبد وطهمح

 تجربه کرده بودم نه رها

و  زدیم ادیمهرداد فر دیکشیم غیو ج زدیرها قهقهه م نیزم يرو دمیخواب یو م دمیکشیم غیپرتاب آب سمتم ج با

 نخورم  نیزم اینشم  سیو هربار مراقب بود تا من خ دیکشیخط و نشان م

هر طرف فرار  کردیومهرداد از سنگرمون دفاع م کردمیهردومون رو به سرعت پر م يمنبع آب تفنگ ها من

 دمیدویدنبالش م کردیم

 بند اومده بود  نفسم

 حالت خوبه؟-

 رو به عالمت مثبت تکان دادم سرم
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  میدیما شکستش م-

 یبود مهرداد درحال فیدو نفر رو حر ییو جدا که رها به تنها میدیجنگید انگار واقعا با دشمن مام گرفته بو خنده

 آهسته رو به من  ییبا صدا میزده بود هیسنگر تک واریکه هردو به د

  میکن رشیغافلگ هینظرت چ -

 هوا مشت کردم يروبه نشانه موافقت رو دستهام

 هیعال-

 دونمیمن االن م شهیمتوجه نم میکه بر نجایاز ا ینیبیراه روبه رومون رو م نیا...خوب پس خوب گوش کن-

 دستا باال...و بعد میایاز پشت سرش در م قایبلدم که دق یراه مخف هیشده  میپشت کدوم سنگر قا قایدق

 میبر...هیعال یلیخ-

 ایپس دنبالم ب-

بار  نیهمان قدم هارو به عقب برگشت و ا...ستادیا...از جا بلند شد و به حالت دوال دوال دو قدم به جلو برداشت و

 روبه روم چمباتمه زد 

صورتم  يتو کنهیکه حس کردم تمام خون بدنم رو جمع م يطور...بود قینگاهش عم...دوخت تو چشمهام چشم

 نیو هرلحظه ممکنه از خجالت فروبرم تو زم

خودت رو آماده کن واسه ...يسخت رو رد کرد ياز مرحله ها یکی...گمیم کیبهت تبر...رها حالش خوب شده-

 ...نه دمیشا...تنها دیشا...بار سخت تر نیاما ا...مراحل بعد

 شدینم یچیبشه وه یو مگه قراره چ یچ ياز چرا و برا کردیکه ذهن رو پر م بیعج يهم از همان حرفها باز

 ازش سر در آورد

 فهمم یمنظورتون رو نم-

 ...فقط زمان حال...کن ین حال زندگزما يتو...ستیمنظور من مهم ن-

دورتر از اون  یلیخ ییاز سوال وبهت به دنبالش راه افتادم و حواسم پرت شده بود جا ییایومن با دن...راه افتاد و

 جنگ دونیم

سنگر  واریباالخره پشت د امیسمت من تا مطمئن بشه دنبالش م گشتیبرم داشتیهرچند قدم که برم مهرداد

 دیکشیلب خط و نشون م ریکه داشت ز دمیشنیرو مصداش  میدیرها رس

 خونه يخشک بر يعمرا اگه بذارم همونجور...يفک کرد...کنمیم تیحال-
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 دهیقطره هم بهش آب نپاش کی یو مهرداد حت میبود دهیمن ورها موش آب کش گفتیام گرفت راست م خنده

آب از دست من افتاده بود مهرداد دستش  يبود که بطر یوقت يبود اون هم برا سیشلوارش خ نییبود فقط پا

 3...2...1رو باال بردو شمرد 

 مندانه  روزیاش و پ یشونیخودش رو رسوند پشت سنگر رها و سر تفنگش رو گذاشت رو پ عیحرکت سر کی ودر

  کنمیترت م سیخ نیاسلحه ات رو بنداز دختر دست هاتم ببر باال وگرنه از ا -

 يبلند غیا ججا خورده بود ب یکه حساب رها

 دیکرد یشما جر زن ستیقبول ن نینه ا-

 باال انداخت يشانه ا مهرداد

کال  يباز نیکه ا میوگفته بود مینذاشته بود یقانون يچون ما اول باز...نداره یحرفت معن نیخوب ا-

 ناجوانمردانه اس 

 برگشت سمت من  و

 نه خانم  -

کاره رها  مهیاستفاده کرده بود حرفش رو ن یسرو صورتش توسط رها که از فرصت به خوب يآب رو کیبا شل و

 کرد 

 باال انداخت يگرفت و شانه ا نییاش رو پا اسلحه

 بود یعال-

 دستهاش رو باالبرد و

 منم نبردم-

خوب رها حال  دنیمن د يبود که تمام لذتش برا زیانگ جانیه يدهنده اون باز انیقهقهه هر سه ماپا يوصدا

 بود 

هفته  کی يفک کنم برا يشستشو شد یهرچند امروز حساب یبه آب بزن یتن هی کنمیم شنهادیمن پ دهیژول-

 باشه یات کاف

 دستشو به کمر زد هیمهرداد و  يروبه رو ستادیو ا دیباالپر بایآخر رو تقر يپله  رها

 یکه اگه سرما هم نم يانقدر عطسه کرد...یجنگ برگشت دونیخودت خشک از م نکهینه ا...آقارو...هه-

 میخور یم میبخور میخواست
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 انگشت اشاره اش رو گرفت سمت رها  مهرداد

 ست؟ین ادتیحواست باشه اون فرصت هم خودم بهت دادم ...دختر خانم یه-

 باال انداخت يشانه ا يدیق یبا ب رها

 خودت بود یعرضگ یاز ب-

 دمید یلبش م يلبخند رو رو یبود وقت یچقدر حال خوب...رها رو ياه یحاضر جواب نیچقدر دوست داشتم ا و

 یمن داره دوباره زندگ يرها...بار حتمابرگشته نیمن ا يرها دادیم دیچشمهاش رو که بهم نو يواون برق تو

 يزیاز چ گهیو د خندهیم لاز ته د...دلش آروم گرفته...کنهیلذت هاش رو لمس م...هاش رو یخوش...رو

بودم کل کل  ونشیبا مهرداد که تمام اون حال خوب رو مد یوقت دمیخندیبه مهرداد اعتماد داره و م...ترسهینم

 و مهرداد چقدر خوب هواش رو داشت کردیم

و غروب  ادیدلش به رحم ب دیو خورش ستهیزمان با ا خواستیدلم م...اون روز به شب نرسه خواستیم دلم

تا سرما  میکه از قلعه مهرداد آورده بود ینازک يدر آن پتوها دهیپوشرها ومهرداد ...غروب نکنه ومن...نکنه

ورها رو  افتهیام راه ن ینیآب ب اشهو مهرداد پشت هم عطسه کنه و من حواسم ب میبخند ایتا آخر دن...مینخور

ه نفر و ما س میفقط ما سه نفر باش ایشد تا آخر دن ینلرزه کاش م کباریتا گرم بشه و هر چند لحظه  رمیبغل بگ

 سرمان  يباال یخنک و آسمان آب میبزرگ و آن نس وانیآن ا

 طلبت یکی-

 من خط و نشون نکش يبرا دهیبرو ژول-

 دیسمت در و داخل ساختمان شد و در رو محکم به هم کوب دیمهرداد در آورد و دو يبچه گانه برا ییادا رها

و برگشت سمت من حاال هردو  دیشانه هاش کش يپتوش رو رو گرفتیکه نگاهش رو از در م یمهرداد در حال

 یتله پات هی...میکه موفق شد میدونستیو م مینگران نبود...هردو دلمان آرام بود...میخواندیذهن هم رو خوب م

 دوستانه

 ...دیبا يچطور دونمینم-

 رایمردانه گ يکنه با آن صدا یچیکاره ق مهیعادت داشت حرفت رو ن انگار

حاال ...یشیم کیافته که تو هم ناخودآگاه در آنها شر یم انتیاطراف يبرا ییاتفاقا یتو زندگ یگاه..یاسیخانم -

 کیبه طور مطلق هم ناخودآگاه شر یحت....برعکس ایبه ضررت باشه  تونهیاون اتفاق م يشدن تو کیشر نیا
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 يمن از اون دست آدمها....به عقلت  شهیم روزیدلت پ...دلت ییوقتا هی...دست خودته ییوقتا هی...یش ینم

 ...اهل احساس...ونه...بایز ينه اهل دل و حرفها...یقینه اهل کافه ام و شعرو کتاب و موس...ستمین یاحساس

 شیحال گهید...وابره خشیاتفاق  هیبا ...بعد از سالها هوی یوقت...سر لج باعقلت و با خودت بذاره یدل وقت یول

 ...ای یکه تو سنگ ستین

 هیانگارعقل ...خوب بلده واسه عقل ناز کنه و خامش کنه کنمیوقتا فکر م هی...بازهیدل م يجلو شهیهم عقل

 ...لهیدل ذل ییجورا

 يکار هیدل ...یبش یقیاهل موس...یشبه شاعر بش هی کنهیم يکار هی...یبش شیشبه درو هی کنهیم يکار هی دل

و  یسرت بادقت نگاه کن يو به آسمون باال یو بلند کنسرت ...یبا خنده دوست بش یکن یبا اشک آشت کنهیم

و به  يگوش بد قیبارونو عم يابه ستاره ها صد یشبا زل بزن کنهیم يکار هی...یپات بکن ریز نیدل از زم

دارو  کنهیم يکار هی...رهیگر بگ...گرم بشه یوقت...زنده بشه یدل وقت...یبش سیخ رشیز يخودت اجازه بد

 هیو...دهیکار دل بودنش رو انجام م ستیدل حواسش به ما ن...یبش گهیآدم د هیشبه  هی...يندارت و از دست بد

 ...و تمام کنهیوقتا عقلت و خاموش م

 یول...من بود یناخودآگاه وسط زندگ ياز اون اتفاق ها...خوب شدن رها يشدن با شما برا کیشر...یاسی خانم

 ...که ناخودآگاه واردش بشم یینه از اونا

شده بودم گرفت و خنده  جیگ یحرفهاش حساب دنیتکان داد ونگاهش رو از من که با شن يسر یفگکال با

 به لب آورد يزیتمسخر آم

 ...قرص خواب هیو...خوادیم گارینخ س هیانگار دلم !...من؟ گمیدارم م یچ-

 سرش رو بلند کرد ونگاهم کرد باز

کار رو باهام  نیفقط نگاه فرخه که ا کردمیتا اون لحظه فکر م...سرجام کردیکه منجمدم م...قینگاه عم هی

 یول...بگه يزیچ هی خواستیم...پر از حرف...پر از آرامش...گرم بود...فرق داشت نیا...جنس نگاه نیاما ا کنهیم

 دهانش رو گرفته بود يدست محکم جلو هیانگار 

 قورت داد یدهانش رو به سخت آب

 ...مراقب خودتون هم...دیشمراقب دوستتون با-

مغزم  يمهرداد که دائم تو يسمت در ساختمان و داخل شدو در رو پشت سرش بست و من ماندم وصدا ورفت

 شدیتکرار م
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چقدر ...به حال رها داشت یچه ربط...به من بگه خواستیم یچ...اتفاق...کافه...شعر...شدن کیشر...عقل...دل

همون مرد خشک و ...اول يقابل حدس بودو چقدر فرق داشت با مهرداد روزها ریچقدر غ...مرد نیمرموز بود ا

زده که حاال جاش رو داده  خیسرد و ینگاه...محو وتمام يلبخند...آن هم نه خنده...دیخندیکه به زحمت م يجد

 قیگرم و آرامش بخش و عم یبود به نگاه

 ه؟یخوب نظرتون چ-

کاره ول کرد و هردو  مهیگرفتم و مهرداد صحبتش رو با خدمتکار ن لمهایرها من چشم از قفسه بزرگ ف يصدا با

 میصحنه روبه رومون هماهنگ با هم زمزمه کرد دنیسمتش و باد میبرگشت

 !!!!نــــــــــــــه-

گذاشتم و رفتم  ونیزیتلو زیم يکه تو دستم بود رو رو يد يو يد رمینگاهم رو از رها بگ نکهیوواج بدون ا هاج

 يهفت هشت ساله دستهاش رو پشتش گرفته بود و با ذوق لبخند ين درست مثل دختر بچه هاسمتش اما او

  گذاشتیم شیرو به نما فشیرد يکه دندان ها زدیم

 من کنان  من

 !!!تو دختر؟ يآخه مگه عقل ندار...آخه!با خودت؟ يکرد کاریتو چ...خنگ...وونهید...خل...دختر....رها-

 باال انداخت يشانه ا کردیفقط نگاهم م الیخ یروبه روش اما اون ب ستادمیا

  يخوام نظر بد یات کامال برعکس من بود پس نم قهیسل شهیتو هم-

 حرصم گرفت  شتریحرفش ب از

 هیآخه چرا خودت رو شب هیچه رنگ نیا...دختر يپسرا شد هیشب...ه؟یچ نیآخه ا!...اون موها نبود؟ فیرها ح -

 !!!؟يکرد یگوجه فرنگ

رها هم حرصم  دیجد افهیق دنیمهرداد ود يمن که از خنده ها میه مهرداد هردو نگاهش کردقهقه يصدا با

رها از کنارم گذشت و رفت سمت  شدیبه خودم مسلط باشم اما مگه م کردمیم یگرفته بود هم خنده ام سع

 رو به روش  ستادیمهرداد وا

 !؟يخندیم رمردیپ هیچ-

 چشمهاش گرد شد وتکرار کرد رمردیکلمه پ دنیبا شن مهرداد

 !رمرد؟یپ-

 ارهیرو در ب دهیکلمه ژول یتالف خوادیدونستم م یم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٣٠٠ 

 رمردیپ...آقا رمردهیسن عذب مونده باشه پ نیکه تا ا یکس...اوهوم -

 رمیکل کل رو نگ نیا يحاال جلو نیاگه هم دونستمیابروش رو باال انداخت م هیشد و  يچهره اش جد مهرداد

  شهیم لیتبد یحساب يدعوا هیحتما به 

 وکوبنده رو به رها  يجد یبزنه با لحن یمهرداد بخواد حرف نکهیرفتم سمتشون وقبل از ا نیبنابرا

 !ها؟ يزد یچیاون موها رو از ته ق یبا اجازه ک-

دختر  يکوتاه برا يمن از مو دونستیکنه رها خودش م خکوبیاونقدر بلند بود که هردوشون رو سرجا م صدام

 چیه میو به هم قول داده بود میمتنفرم و خودش به خاطر من موهاش رو تا کمر بلند کرده بود تا مثل هم باش

از ...کوتاه کرده بود و رنگ قرمز موهاش خوب یاما االن اون موهاش رو دوسانت...میوقت موهامون رو کوتاه نکن

 نبود  یدلم راض...اما...کردیمحسوس چهره اش رو دوبرابر م طنتیش میحق نگذر

 ارهیکار اشتباهش رو از دل مادرش درب خوادیبار م نیکه ا يباز مثل دختر بچه ا...اومد سمت من ینگران با

 بازوهام رو گرفت 

 ...جونم یاسی-

 رو با اخم ازش گرفتم  نگاهم

 داد تکانم

 ام خوشگله  ينجوریبه خدا ا یاسیاما ...دونمیم...نگام کن-

 کردم  نگاهش

  ياز قول هامونو شکوند یکیتو -

 دهانش  يافتاده بود دستش رو با اضطراب گرفت جلو ادشیرو ول کرد انگار تازه  بازوم

 من  میعجب احمق...یگیراست م...خدا يوا-

 ایرها ما اگه قرار بود موهامون کوتاه باشه پسر به دن...ادیدختر بدم م يکوتاه اونم برا يمن از مو یدونستیتو م-

 يلباس ها...ناخن بلند ومرتب...بلند يمو...دخترونه اس ياز ظرافت ها یکی نیا...نه دختر  میاومد یم

  تشینه فقط جنس... هدخترونه باش زشیهمه چ دیدختر با هی!...رفته؟ ادتی...دخترونه

 بغض جوابم رو داد با

 هست...یاسیهست -

 خانم تلفن با شما کار داره-
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 خدمتکار به طرفش برگشتم  يصدا با

 !با من؟-

 طالب خان هستن ...بله-

  ختیاسم طالب خان قلبم فرور دنیشن با

اصال ...به کل فراموشم کرده کردمیتااون روز فکر م!...هفته زنگ زده بود؟ کیبعد از !...هفته؟ کیبعد از !...فرخ؟

 !بگه؟ یزنگ زده چ

برگشتم  یلیچرا و به چه دل دونمیتم نمبه خدمتکار و بعد به تلفن انداختم با اکراه تلفن رو از دستش گرف ینگاه

 يتو وانیو زل زده بود به ل نییکه اخم هاش در هم بود و سرش رو انداخته بود پا يمهرداد...سمت مهرداد

 دستش 

تو  یزندگ نجاسیا...خوش ییایاز رو دنیوپر...قلبم يصدا...نفسهاش يصدا...گوشم گذاشتم يرو رو یگوش

 يهواخور انیوپا...زندان بانت شیپ...نقطه اس نیهر چقدر هم بهت خوش بگذره آخرش برگشتت به ا...یاسی

 سرمستانه 

 اومد یکه انگار از ته چاه در م ییصدا با

 ...الو-

 بست یلحظات يکه چشمهام رو برا يمردانه ا يوصدا

 جان یاسی-

از  یو موج...سالم عشق من یبگ...زمیجانم عز یبگ...جان دلم یقلبت بگ زیداشت به همسرت به عز یلذت چه

مال من باشه و  تونستیوقت نم چیبود که ه ییها لذتها نیتلفناما تمام ا يخط ها يال به ال يمحبت راه بنداز

 زده  خیسرد و یکلمه با لحن کی...کلمه کیبه  کردمیمن اکتفا م

 ...سالم -

 ؟یسالم خوب-

 ....خوبم-

 خوبه؟...رها-

 براش خوب بود نجایا-

 يوقتشه که برگرد گهید کنمیچه قدر خوب پس فک م-
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 قبول نکرد شدیکاش م...نشه شدیکاش م...به اون خونه برگشت

 یاسی-

 بله-

 !افتاده؟ یاتفاق-

 ازش ممنونم...مهرداد خان حواسش به ما هست...رها خوبه...من خوبم...یچه اتفاق...نه-

دلم  ینرو باش...گذرهیبمون به ما که داره خوش م!...باال؟ رهیم یچ يبرا!...چرا رفت سمت پله ها؟ پس

 مکالمه رو ادامه بدم تونمیم یباش...گرمه

 زبانم اما ادامه داد...هوا ماند يکه به مهرداد اشاره کرده بود رو یدست

 ...کم سرگرم بشم هی...کم هی نمیتا بب کردمیانتخاب م لمیف هیداشتم -

 یاسی...هیعال-

 !بله؟-

 رو از پله ها گرفتم نگاهم

 باهات صحبت کنم یموضوع هیدر مورد  دیاما قبلش با...خونه يکه برگرد خوامیمن م...هیجا جات خال نیا-

 !؟یچه موضوع-

 کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

 بار با دل خودت  نیاما ا يکه برگرد خوامیمن م-

 حرفش جا خوردم از

 !بهت داد؟ یچه قول ادتهی میهم شرط گذاشت يدفتر کارم برا يکه تو یروز اول-

 ...بره ادمی شدیم مگه

 میبه هم محرم بش دیبا-(

 ادامه داد)بشم یپابند کس خوامینم...غهیص...عقد نه...اما میش یباشه محرم م-

 ...يقبول کرد!...ادته؟ی غهیگفتم ص...یتو خواست...میکه محرم بش-

بره  ادمی شدیمگه م...فراموش کنم جگاهمیگ يسر اسلحه سردش رو رو شدیمگه م...بود ادمیآره !...بود؟ ادمی

شد فراموش  یمگه م...که نجاتم بده اما ختمیاشک ر...التماسش کردم...اون سالن يرو که فرهاد اومد تو یوقت

 چند وقت يبرا...اما گفتم قبلت...ختمششنا ینم...خواستمشیکه نم يکه نشستم کنار مرد...خواستمیکنم که نم
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خونده بود  یچ!...گفته بود؟ یاصال اون شب حواسم بود اون مرد چ!...بود؟ ادمیاصال !...گفتم قبلت تا کشته نشم؟

که گفت عاشقمه  يمرد...به دوست داشتن نیبعد شد تلق...اولش تنفر بود...ما که محرممون کرده بود نیب

که به  يمرد...گنگ بود مسخره بود...ودب ایدن زیچ نیکنارش برام نامفهوم تر قحس عش...کلمه عشق...اما

تونست  یکه م ییروزها...روحم رو...دیام رو ازم دزد یبود دخترانگ دیکه پشتش تهد یقبلت زورک هیواسطه 

 بد گذشت...خوب بگذره اما

 گوشت با منه؟ یاسی-

 ...مبل نشستم يرو...خودم اومدم به

 آره-

که به من تلفن شدو مجبور شدم  يهمون روز!...ادته؟یرو  رونیب میگردش رفت يکه من وتو ورها برا يروز-

 اون روز...برم

 دیکش یآه

 روز بود نیاون روز آخر-

 !روز؟ نیآخر

 ...بود که نیهم يبرا...میبه هم محرم نبود گهیمن وتو بعد از اون روز د...ما تیروز محرم نیآخر-

 مشدیانگار در زمان به عقب پرتاب م... دمیشنیصداش رو نم گهید

 ؟یفرخ برگشت(

آغوش  هی...میکتابخونه صحبت کن میبر...بعد يبذار برا یاسی...به عقب برداشته بود دستش رو آورد باال دوقدم

 ...يتا ادامه بد ياریتا کم ن...یخواستم فقط آروم بش...هوا یو ب ییهویگرم و 

 ...نگاهم نکرده بود...نشده بود کمینزد...بخوابم خوامیمن خسته ام م یاسیصبحانه بخور  برو

چون ...بهت نگفتم چون-...)نهایحرف نزدنش تمام ا...انداختنش نییسرپا...دنشیعقب کش...دنشیند نبودنش

 یموضوع فقط کار رو سختتر م نیا دنیکش شیکه پ...افتاده بود که یاون مدت اتفاقات يتو...فرصت نشد

واسه ...رو آماده کنم زیچمن همه ...یآروم بش یاستراحت کن تو...میرو از هم دور باش یخواستم مدت...کرد

خونه به  نیتو ا يزیچ هی...هیخال يجات کنارم بدجور یاسی...واسه داشتن تو...شروع دوباره هیواسه ...برگشتنت

حس وحال ...ستینفس ن...ستیهوا ن...ستین یچیانگار ه یستیتو ن یوقت...ییکمه واون تو يبدجور یبزرگ نیا

مسخره اس چون تو  يکه بگم چقدر تو قلبم جا دار نیا...بده وشخوب به حرفم گ یاسی ستیاعصاب ن...ستین
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مرده متحرکم اما  هیاالن ...مسخره اس چون چمیکه بگم نفسم به وجودت بنده و بدون تو ه نیا...یخود قلبم

بار فرخ  نیا...یباش مال من دیو گفت با جگاهتیکه اسلحه گذاشت رو گ ستین یطالب خان گهیفرخ د نیا

نه با ...یاسی يبا دلت برگرد خوادیدلم م...اما کنمیبار عقدت م نیا...ریبگ میتصم...گهیتلفن بهت م نیپشت ا

نه  رمیآرامش بگ کنمیقلبت رو گوش م يصدا...رمتیگیتو بغل م یوقت خوادیاجبار دلم م ينه از رو...ترست

رو  یاسینه جسم ...خوامیم روروحش ...خوامیرو م یاسیمن خود ...یبه اجبار کنارم...دل نگران بشم که تو نکهیا

 خداحافظ...پس خوب فکر کن

 !تموم شده بو؟ زیهمه چ...یعنی!...تموم شده بود؟...رو قطع کردم تلفن

 ...شش دانگش قیرف...اش بود یمیدوست صم...خبر نداشته باشه شدیمگه م!...خبر داشت؟!دونست؟یاون م...اون

مراقب ...دیخوریهوا سرده سرما م...اریخانم ب يلباس گرم برا هی...يتا ادامه بد یآروم بش...یبش خواستم آروم(

 یپر معن ينگاه ها...شونه هام يکشه رو یشالم رو م...دوستت باش و مراقب خودت

 که یاتفاقات...پشت سنگرها دنیگرفتن دستهام تو دستش و دو...تالش واسه خوب شدن رها...خنده...يباز آب

 ...لهیعقل دل ذل...بشه روزیبه عقلت پ یدل وقت...دله ریشدن تو اونا تقص کیشر

رو به  نیشبه از ا هی کنهیم يکار هیدل ...اما دل...یاحساس يونه حرفها...نه کافه...یقینه اهل شعرم نه موس من

 ...قهقهه هاش...يبارونو با لذت گوش بد يصدا...یاون روبش

 ...)قرص خواب هیو  خوادیم گاریس هیدلم  انگار

دلم  یاسی...دستش رهیدل افسار عقلتو بگ یوقت...سمت پله ها دیکش یندونه پاهام منو م شدیمگه م دونستیم

 يبار با دلت برگرد نیا خوادیم

 کنه  ریجا گ هی یوقت دل

 پله آخر...پله دوازدهم...پله سوم...اول پله

 يدست رو...پشت در اتاق...کیبار يراهرو...ن بزرگسال...تموم شده بود...شد ندونه یمگه م...دونست یم

 باز شدن در با شتاب...يشد ینم ییوقت در نزده وارد جا چیتو ه یاسی...سرد رهیدستگ

 يقطره قطره رو...شد ریسراز زیکه از سر م یدنینوش....که افتاد و یوانیخورد و ل وانیکه به ل دستش

 رنگ خون...چشمهاش که قرمز بود...نیزم

 تلخ مشروب و ادکلن سرد وتلخ  يو بو گاریاز دود س یمخلوط...تند وگس يبو هی
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کف ...سوختیکف دستم م...ضربه محکم هیو...زل زدم تو چشمهاش...روبه روم ستادیا...روبه روش ستادمیا

 ...صورتش گذاشت يدستش رو رو

 دمیخشم غر با

 !؟یدونست یتو م-

 ...دمیکش ادیفر...ساکت...کرد نگاهم

 !؟یدونستیتوم-

 !؟یاسی یکنیکار م یچ-

 توساکت شو رها-

 ...یاسی-

 و در رو ببند رونیاالن برو ب نیهم...رها رونیبرو ب-

 دندیلرز یم...کرد چونه ام صدام یرو تار م دمید ياشک جلو...روبست در

 یم!...قتو؟یرف یدور بزن یخواست یم...ستمیمال اون ن...ستمیزنش ن گهیکه د یدونست یم...یدونستیتو م-

 ینم یکنیفکر م...مهربون شدن مهردادو ییهوی نیفهمم ا ینم یکنیفکر م...مالشو یرو هوا قاپ بزن یخواست

و دوستم رها و خوب شدن  نشبه عوض بشه و تمام دغدغه اش بشه م هی هوی یفهمم اون مهرداد از خودراض

اگه آدم هم جلوش سر  کردیکه ادعا م یکس...نبود الشیخ نیع دینامزدش رو فهم انتیخ یکه وقت یکس...اون

خونه  هیهفته کنار دوتازن تو  کیکه از زن ها متنفر بود حاال قبول کرده  یکس...ستین الشیخ نیببرن ع

من مگه ...من...که همسرش بود یرفتن کس هویاز  بودباشه که گنگ  يکنه و تمام حواسش به دختر یزندگ

 کردمیفکر م یچ...کردمیفکر م یچ...ییتو ام مثل اونا...میسباب بازمگه ا یلعنت...آخه میشب باز مهیعروسک خ

طعمه اش رو  يهوا...شکارشو داشت يهوا...نه...هوامو داره...حواسش هست...مرده...که مهرداد خان فرق داره

از ...دیزنیحالم و به هم م...ترسم ازتون یم...دیگله گرگ هیشماها  یخودت گفت...ادتهی...دیهم مثلهمتون ...داشت

 ...شهیهمتون چندشم م

 اومدیدر م یبه سخت صدام

دور زدن  نیخاکش کن ا...انتویخ نیجا ا نیخاکش کن هم...به فرخ...به من يبد کرد...مهرداد خان يبدکرد-

 ياز حال و هوا...از دل یفهمیم یتو چ...از دل واسه من حرف نزن...هوا و هوس رو نیا...رو یرتیغ یب نیا...رو

 ...اون هوست بوده که افسار عقلتو گرفته دستش...یدل ودلدادگ
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نگاهش کنم قدمهامو به عقب برداشتم تا به  نکهیبدون ا...با حرص بود و نامنظم...دمیشنینفسهاش رو م يصدا

 ...بازش کردم...دمیدر رس

 ...دمیکش ادیفر...کردیدر سکوت نگاهم م هنوز

 نمتیبب ستمیحاضر ن گهید-

ساختمان رو در هم  نیهام سکوت سنگ هیهق هق گر يصدا...سمت اتاقم دمیتوجه به رها دو یوب

 ...خودم رو انداختم داخل اتاق ودر رو از پشت قفل کردم...شکستیم

 ...که کرده بودم برام نامفهوم و گنگ بود يکار لیدل هنوز

التماس کرد در رو باز ...خواهش کرد...باهام حرف زد...صدام زد...در زد...رها چند دفعه اومد پشت در اتاق دونمینم

 يبغض ها دادمیقورت م...زانوهام رو بغل گرفته بودم...اتاق يگوشه  نیمن فرو رفته بودم در گوشه تر...اما...کنم

و سر  شدندیاشک م...دندیترک یم...حرفها بودند نیز اتر ا وجلج...هم داشت يا دهیمگه فا...یمزاحم رو ول یلعنت

 گونه هام يرو خوردندیم

 هیبشه  روزیدلت به عقلت پ یوقت...نه جسمش رو خوامیرو م یاسیمن روح ...یاسی يبا دلت برگرد خوادیم دلم

 کنهیم ریکه دلت توروباهاشون درگ تیوسط زندگ انیم ییهوی ییاتفاقا هی...شیدرو یش یم...شاعر یش یشبه م

 یهمه اش رو ازم گرفت!...ام مونده برام؟ یاحساس...هم مونده برام یدل!...کدوم دل؟!...با دلم برگردم؟-

 ینم...یگرفت مویتو همه زندگ...یازت متنفرم لعنت...ندارم یروح گهید...شیازم گرفت...يخوایروحم رو م...یلعنت

 نیتلق نیمن از ا...حرفهات از کنار تو بودن متنفرم از...نگاهتاز ...ادیاز صدات بدم م...خوامینم...خوام کنارت باشم

 ...برگشت از اجباره نیا...طالب خان ستین یدلم راض...به دوست داشتنت متنفرم نیمن از تلق...متنفرم

 !اد؟یم ادتی...گمیپدرت رو م...فرهاد-

بلند حرف ...واریزدم به د هیتک...و من رو کشوند پشت در ختیفرور نهیصداش از پشت در قلبم تو س دنیشن با

 ...تا صداش رو بشنوم زدیم

 ..صداش گرفته بود چقدر

 یهنوز خودت رو زن فرخ نم...شده بود یدستم زخم ادیم ادتی...؟یاون روز رو چ....ادیم ادتیحتما -

خونه رو  يخانم ها يو ادا يستادیجلوم ا یول یدونست ینم یخودت رو ملکه قصر به اون بزرگ...یدونست

که  یزخم...يرو ببند خممز یکن ممیتسل يتا دهنم رو ببند...نیزم زهیخواد خون دستم بر یکه دلت نم يدرآورد
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رو با  یمیقد يچاقو هیاز اول هم که عضو باند فرخ شدعادت داشت  شهیپدرت فرهاد هم...به خاطر تو بود

 ...خودش داشته باشه

 اومد از اون چاقو یمچقدر مامان بدش ...پدربزرگ یمیقد يچاقو

فقط نگاهت کرده  يالتماسشو کرد یوقت...وونیح هیمثل ...آشغال هیمثل  دمیفهم یوقت...پدرته دمیفهم یوقت-

گروهک ...خراب نشه خونم به جوش اومد تشیدخترش رو زده که موقع دیق دمیفهم یوقت...برات نکرده يوکار

 گهیشده و د جادیا يریبا اونا درگ ام نیوبارها ب...باند فرخ ندارن يبه اعضا یربط چیباند من ه يمن و اعضا

اما مهرداد ازشون ...فرخ وشاهرخن يجاسوس ها نجانیا ینیبیکه م یینگهبان ها نیتمام ا یحت...هیبرامون عاد

رن کف واو جا بندازن بذا هی یحت نکهیزنم رو بدون ا یکه من االن بهت م ییوممکنه تمام حرفها...نداره ییابا

 ...ستیاونم مهم ن...دست فرخ اما

اون زخم روانداخت کف  یمیقد ياما با همون چاقو...اش نشد يزیاون چ...داشتم يبد يریروز با فرهاد درگ اون

 ...ياما اون روز تو برام زن فرخ بود...رو که دخترش برام بست یزخم...هنوز جاش هست ناهاشیا..دستم

فکر احمقانه تو  هی دمیفهم دمتید یاز صبحش وقت...یخودت رو خالص کن یخواستیرو که م يروز ادتهی

کنار رودخونه  یرفت یوقت...آب وانیتو ل شونیختیر یم یوقت...دمتید یداشتیقرص ها رو برم یوقت...سرته

 هی یدونم چرا ول ینم...نبودآخرش اونجا ...شد یاونجا تموم م دیقصه ات نبا...يمرد یم دینبا...دنبالت بودم

 ...ات که گهید يبا دوستا ینداشت یفرق يموند یکه اگه زنده نم...يموند یزنده م دیبود که با يجور

که با هر  دمید یرو م یزن هی...يکرده بود مشیکه قا دمیدیرو م يزن قو هیچون تو وجودت  يموند یم دیبا

جلوت رو ...یباش خواستیجلوت رو گرفتم چون دلم م...يتو دست و پاش رو بسته بود دامایجنگ یم یسخت

اون شب فرخ نرفته بود ...بود هچون فرخ بهت دروغ گفت...بود دیکردن دوستت رها ام دایگرفتم چون هنوز واسه پ

راه رفت و فکر ...دیکش گاریتا صبح مشروب خورد و س...من شیاون شب فرخ اومد پ...عرب خیسراغ اون ش

شاهرخ با رها  یاگه بفهم گفتیم...تو اون خونه ارهیکنه و ب دایاگه رها رو برات پ دهیاز دستت م گفتیم...کرد

 يکار هیرو بکنه و هیخواست قال قض یم...مونه یآوردن دلت نم دستواسه به  يدیام چیه گهیکار کرده د یچ

دونست اگه رها  ینم یول...دونستمیمن هم م...دونست یرها رو م يجا...کردن دوستت دایاز پ یبش دیکنه نا ام

 ...شهیتموم م زیهمه چ شینیدونست اگه نب ینم...ده ینباشه تو رو از دست م

 يگردیوباز برم شهیو تموم م یکن یم يو زار هیدوماه گر ای کیرو راه انداخت و گفت حداقل  يصحنه ساز اون

 ...جلوت رو گرفتم یاون کار احمقانه رو بکن يخوا یم دمید یوقت...دونست ینم یسرخونه اول ول
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 يتو هنوز برام زن فرخ بود یول

فرخ هوات و ...یدوستت رو داشت يهوا...حالت خوب شده بود...يدیخند یم...يکنارش خوش بود گهید

کم  يزیچ هیانگار ...دمیفهم یحال خودم رو نم...چمه دمیفهم یوسط نم نیمن ا...من یول...داشت

هنوز انقدر ...بسه...دمر...که زدمیم بیهر روز به خودم نه....ور و بر تود ییجاها هیحواسم پرت شده بود ...داشتم

تو سرت وول  گهید یکیزن  يکه حال و هوا يانقدر پست شد...قتهیکه چشمت دنبال زن رف ينشد فیکث

کنار  یوقت...ينبود یوقت یول...زد یمنظم م...حالش خوب...قلبم گرم بود يتو بود یوقت...نداشت دهیفا...خوره؟یم

 بمونیهفته غ2با فرخ  ادیم ادتی...دمیکش یم ادیفر...شدم یم یعصب...شدم یکالفه م...حالم بدبود...يفرخ بود

 ...یستیزنش ن گهیاونجا بود که فرخ بهم گفت د...زد

مال فرخ  گهیمهرداد اون د...ستیزن فرخ ن گهید...که مهرداد...تو سر عقلم دیکوب یهر روز با پتک م یه دلم

مگه دل ...مگه یول...گفتم دهنتو ببند یم یه...گفتم خفه شو یبه دلم م یه...آزاده گهیمهرداد اون د...ستین

خواب آروم شبم ...خواب و خوراك ازم گرفته...ارهمال من ند...دل تو فهم و شعور داره؟...فهم و شعور داره؟ یلعنت

 حالم رو عوض کرده...رو ازم گرفته

 آه بلند هی...پشت همدوسرفه ...کرد یطوالن یمکث

از  یکیداره تو  يمغازه عطار هی...میوقته باهم دوست یلیخ...هیرانیدختر دورگه ترك و ا هی...آلما...دارم یدوست هی-

 هی...خونهیکنه تا ته دلت رو م یتو چشمهات که نگاه م...فهمه یخوب حال و هواتو م...حومه شهر يها ابونیخ

همون ...میبرگشته بود هیکه من و فرخ و شاهرخ و بق ادتهیاون شب رو ...داره بیکنم علم غ یحس م ییوقتا

رو توچشمهات  يدیناام...تو گوشم دیچیشکستنت انگار پ يصدا...عقب دیسمتش وکش یشب که رفت

تو تازه خوب ...نمتیخواست تو اون حال بب یدلم نم...حالت بند دلم و پاره کرد دنید...ترس...یخستگ...خوندم

آرومت  دیبا...کردم یم يکار هی دیبا...دیبا...هیدورت خال...هیپشتت خال...ییهاتن یفک کن خواستمینم...يبودشده 

 ...دمیبخش یکردم هرگز خودم رو نم یکار رو نم نیکه اگه ا...کردم یم

 دمیعقب کش یوقت...قلبت مهرداد مرده رو زنده کرد يصدا...همه وجودم رو پر کرد...قلبت يصدا...کردم بغلت

که ...دور ازتو يجا هی...رفتم یم دیبا...نداشتم یچیانگار دوباره ه...انگار قلبم و تو دستهات جا گذاشتم

دلم رسوام ...که...یکنم که برنج يکار هیدلم  يحال و هوا ياز رو...ياز رو دمیترس یم...دمیترس یم...نمتینب

بهم  ینگاه هی...آلما اومد و کنارم نشست...کیپنج پ...کیپ دو...کیپ هی...رفتم بار...لو برم دمیترس یم...کنه

 ...وزد رو شونه ام دیخند...به حال و روز آشفته ام...انداخت
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 اندازه یم رتیباالخره گ...یاز دستش فرار کن یتون یگفتم نم يدید-

 ه؟یمنظورت چ گفتم

  یبا فرخ کل کل داشت شهیهم ادتهی يپسر مدرسه بود نیتو مغرورتر رستانیمهردادزمان دب ادتهی گفت

 ...ادمهیحرفش خنده ام گرفت گفتم آره  از

حرصم  بتیاز علم غ شهیگفتم آره هم شهیدوست تو م نیتر یمیروز صم هیفرخ ...بهت گفتم مهرداد ادتهی گفت

 گرفت یم

وقت تلف کردنه حرف زدن با دختر رابطه  یگفتیم يشد یدوست نم يدختر چیمهرداد تو با ه دوگفتیخند

 یو مسخره ام م يدیخندیتو م یول یشیعاشق م يبدجور يروز هیبهت گفتم مهرداد  ادتهی...باهاش

 سطو ادیم هوی...شناسهیوجوون نم ریپ..و بزرگ کیکوچ...نداره یشوخ یعشق با کس گفتمیم..يکرد

رو به اون رو  نیات از ا یکه زندگ يطور هی یته باشکه راه فرار نداش يطور هی رهیگیات و م قهی...تیزندگ

برات  یکه زندگ يخودیب مهیآدم نصفه ن هی ینرس یکه عاشقش یتا به کس...یستیکامل ن گهیاون موقع د شهیم

 ومسخره اس یمعن یب

درست ...یازش فرار کن یتون ینم...رنیم یبارهم م هیو  شنیبار عاشق م هی...انیم ایبار به دن هیآدما  مهرداد

 یازش فرارکن یتون یمثل مرگ که نم

 دمیمن دم به تله اش نم...امکان نداره یگفتیتو فقط م یول

بندازه نه عشق نه مرگ گفتم آره  رمیگ تونهیعشق تا من نخوام نم...تاخسته بشه...بدواه تا بهم برسه انقدر

 اام کرده آلم قهی يبدجور...شترهیتجربه اش از من ب دونستمینم...ادمهی

نقطه  نیعشق قشنگ تر...گم یعشق رو م...مهرداد دمیام د یکه تو زندگ هیظالم نیباتریوگفت ز دیخند بازم

 تویزندگ کنهیبهشت م...هیزندگ

 آلما مویجهنم کرده زندگ گفتم

بذار نفوذ کنه تو ...کنهیجهنم م تویزندگ یاگه باهاش بجنگ...عشق بجنگ يپابه پا....با عشق نجنگ مهرداد گفت

 يعشق بجنگ برا يپابه پا یرحم یپر از ب...پر از خشم...پر از نفرت...شده یاهیمهرداد دورت پر از س...قلبت

 ...یات دور کن یها رو از زندگ نیمعشوقت تا تمام ا
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چند ...زنهیمچشمهات داره خواستتو داد ....ياریدووم نم یاگه بهش نرس...خونمیمن دارم تا ته دلت رو م مهرداد

که  یهمون قلب شنوهیتاپ تاپ قلب مهرداد رو م يآلما داره صدا...نگاه سرد مهرداد گرم شده دهیآلما فهم هیوقت

 ...داره گوش بده یحس زندگ...مونه مهرداد یم یقیمثل موس...احتماال خدا واسه تو جا انداخته گفتمیم شهیهم

 ...گفتم آلما من امشب بغلش کردم...کردیآرومم م حرفهاش

 يکرد یبا عشق آشت گمیم کیو با ذوق گفت بهت تبر دیخند

 نیا...پنهان کنم با دست اشکم رو پاك کرد و گفت نشیب زیت ياون قطره اشک مزاحم رو از چشمها نتونستم

به دست آوردنش  يابر گهیآلما بهت م...الماس جهان هم با ارزش تره نیتر متیاز گران ق ینیب یاشک رو م

وقت آدم  چیه گهیو د یتو باختیکل زندگ...ياریمهرداد اگه به دستش ن...اریو بجنگ وبه دستش ب...تالش کن

 رو يپس ببر باز...مونهیمثل قمار م شیباز...یش یقبل نم

دلم تورو  یوقت...زدیقلبم برات م یوقت...يزن فرخ نبود گهیتو د...داد دیبهم ام...آلما اون شب آرومم کرد يحرفها

 یوقت...نگرانت بودم یوقت...يتو بغل گرفتمت تا آرومت کنم تو زن فرخ نبود یوقت...يتو زن فرخ نبود خواستیم

دلت ...ينبود یچون راض...شیخواست یچون نم...ينبود ياون موقع هم که زنش بود یحت...کردمیبهت فکر م

تو ...یاسی...يازش متنفر...يکرد یتحملش م...يدیکش یچون کنارش عذاب م...یدوستش نداشت...نبود ششیپ

اون دلم نبوده و ...باشه!...من دنبال هوسم رفتم؟...باشه!...فم؟یمن کث...یدونیم نویو خودت هم ا ياز فرخ متنفر

 یلحظه ام زندگ هی یتون یانگار بدون فرخ نم یزنیحرف م يجور هی!؟یتو چ یول...باشه!...هوا وهوسم بوده؟

 ...انگار یزنیحرف م يجور هی...یکن

رو راحت  سنایکه  ستمیمن شاهرخ ن...يزنش بود یاما نه وقت...قمویدور بزنم رف خواستمیم...کردم انتیمن خ آره

 ازم گرفت

تو اسمش رو بذار ...گم یرو به تو م نایاصال چرا ا...اگه دنبال هوسم بودم مثل فرخ دورم پر بود از حرمسرا من

عشق  ذارمیمن انقدر مردم که اسمش رو م یول...من یول نجایخاکش کن هم...بذار دور زدن...انتیبذار خ...هوس

حاال عاشق ...رحم یآدم مغرور حال به هم زن ب هی...مهرداد مجد...که من زنمیهمه داد م يجلو...زنمیو داد م

 ...هیزندگ يمن برا دیدره تمام ام نیکه پشت ا یزن نیوا...ندارم ياحد چیاز ه یترس چیو ه...شده

 هیعشق ...بار اشتباه کرد نیاول يآلما برا..یدون یم...برو دنبال دلت...کن یبرگرد و کنار فرخ زندگ...یاسیتو  اما

کنه  یرو جهنم م یزندگ...طرفه بکنه آدمو کیاحساس  هی ریدرگ یوقت...رهینفر رو بگ هی قهی یوقت...ذره احمقه
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که دونفر رو درجا باهم ...ادیدونفر به وجود ب نیکه ب... شقهع یعشق وقت...نه زنده کنهیآدم رو نابود م...نه بهشت

 ...بزرگتر ییتنها هیتو کنهیو پرتت م رونیب ارتتیبزرگ م ییتنها هیچون از ...نفر رو تنها هینه ...کنه قهی

 ...قصر فرخ گردمیبر م...گردمیمن برم...یاسی

جشن بزرگ برات  هی...فرخ منتظرته...زودتر برگرد...برمیخودم م من همه اش رو با...وخاك کن زیهمه چ تو

 ...یخوشبخت بش...داده بیترت

 خداحافظ

 خداحافظ-

آورد دستم  یوجودم رو به لرزه در م کیبار يکف راهرو يپارکت ها يمحکم و بلندش رو يقدم ها يصدا

  دیچیپیدر گوشم م ییدرصدا رهیسمت دستگ رفتیم

 رهیداره م...یاسی يبادلت قهر کرد چرا

 آقا مهرداد-

 ستادیرها ا يصدا با

 بله-

 بم و گرفته بود صداش

 ...شما-

 خونه گردمیبرم-

 ...اما-

  دیاحسان حساب کن يرو دیتونیم دیاگر داشت يکار-

 داشت؟ قتیحق دیکه زد ییحرفها-

  یطوالن یو مکث نیسنگ یسکوت

 خداحافظ-

عاشقانه  يگرفت و کتاب قصه  یدل م یکه دل از من ب يومرد...دور یلیخ...شدیکه دور م ییقدم ها يوصدا

 بغل و تمام ریز زدیو م بستیاش را م

 گرفتیکه تمام وجودم رو فرام یوترس

 دمیچند ضربه محکم به در از جا پر يصدا با
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  میبا هم حرف بزن دیدر رو باز کن با یاسی-

من جا  شیبه خاطر دلش که پ...به خاطر دلش یه زندگرها رو برگردوند ب...یرها رو برگردوند به زندگ اون

 یحق انتخاب داده بود ول!...بود؟...که اسم روم بود یمن...که دوست داشتنم ممنوع بود یمن!...من؟...گذاشته بود

خودش هم ...شدینه نم!...نه گفت؟ هشب شدیم!...بود؟ ینه گفتن به طالب خان چ متیق!...؟یمتیبه چه ق

که قبل از اومدن به مزرعه بهم زده بود نه از زبانم  ییروز اول و حرفها دیهمه تهدبا اون  دونستیم

دلش رو خوش کنه که دوستش داشتم که  ای...قدرتش رو به رخ بکشه ایدلم رو خوش کنه  خواستیم...دیشنینم

 !دوستش داشتم؟...برگشتم

به دوست  یکن نیاگه صد سال هم تلق یحت...یرو دوست داشته باش يکه ازش تنفر دار یکس شدیم مگه

 ازش متنفر باش کشهیم ادیداشتنش باز دلت تو گوشت فر

 چند ضربه به در  باز

 در روباز کن گمیم یاسی-

 ییروبه روم ومن با صدا ستادیدادم که در باشتاب باز شد و رها ا نییرو پا رهیدر رو باز کردم و دستگ دوقفل

 لرزان

 ...رها-

 یبانگران ورها

 مهرداد ...دهیچرا انقدر رنگت پر...تو حالت خوبه؟...یسای-

 ...من...رها-

 شدیقفل م...و زبانم شدندیمقدمه در مغزم منجمد م یب کلمات

 باز سروصدا راه انداخته بود قلبم

 نذار بره یاسیبرو دنبالش -

 داخل اتاق و در روبستم وباز قفلش کردم داد زد دمشیرو محکم گرفتم و کش بازوهاش

  یکنیکار م یچ يدار-

  ستادهیوسط قطب جنوب ا یکه با لباس تابستون یدرست مثل آدم...دیلرزیشدت ترس تمام وجودم م از

 ام گذاشتم  ینیب ياشاره ام رو رو انگشت

 کنمیخواهش م...سیه...رها...سیه-
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  يریجلوش رو بگ دیتو با....یفهمیمهرداد رفت م...یاسی یگیم يدار یچ-

 جلوش ودستهام رو از هم باز کردم  ستادمیو ا دمیبره سمت در که که دو وخواست

 دمیمن هم نشن...من هم...يدینشن یچیتو ه...بره دیرها مهرداد با...نه-

 ...اون دوستت یاسی-

 دمیکش ادیفر

 رو خوب تو گوشت فرو کن نیرو دوست نداره ا گهیکس د یکس چیه...رو دوست نداره رها یکس یکس....نه-

 داشتیاشک دست از سر چشمهام برنم نییمات ومبهوت زل زده بود به من صدام رو آوردم پا رها

کور باش کر ...باش عیمط یعنی...سیه یعنی....چشم یعنیعمارت طالب خان ...عمارت طالب خانه رها...نجایا-

 یب یدل و دلدادگ...قعش...تو عمارت طالب خان...دیتبع یعنیزندان  یعنیعمارت طالب خان ...الل باش...باش

 !؟يدیفقط اون فهم...رهیگیم دل دهیکه دل م...شهیفقط طالب خانه که عاشق م نجایا!...؟یفهمیم هیمعن

پس انتخاب کن  ياون خودش بهت گفت حق انتخاب دار ستین ادتی یستیزن طالب خان ن گهیتو د...یاسی-

 یاسیاون مرد عاشق تواه  رهیانتخاب تو داره م یاسی

به تو  یبیآس نیتونم به خودم اجازه بدم کوچکتر یرها من نم...تمام...بله...کلمه اس هیحق انتخاب که جوابش -

 برسه 

 هوا تکان داد  يدستش رو رو یکالفگ با

 یستیزن فرخ ن گهیتو د یفهمیتواه م هیزندگ نیا...ولم کن...یاسیمن و ول کن -

 دمیکش ادیفر

 هستم-

 دیکش ادیفر بلندتر

 !؟یترسیم یاز چ-

 گذاشتم  جگاهمیگ يانگشتم رو مثل سر اسلحه رو دو

اون ...تو سرته انتیخ ایبه حالت اگر بفهمم فکر فرار  يسرم و گفت وا يگذاشت رو نویروز اول ا...نیاز ا -

 ...یسر اسلحه من رو ببوس دیکه با...موقعس که

 ...نییدستم رو آوردم پا...روبه روش ستادمیسمتش و ا رفتم
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 گهیهرکس د ایمهرداد باشه ...یتوباش...تو...من باشم...براش نداره یفرق...طالب خان دستهاش غرق خونه رها-

 مرگ یعنیبه طالب خان  انتیخ...يا

 ستیجنگ تن به تن با طالب خان که معلوم ن هیشروع کردن  یعنیرفتن با مهرداد ...از دستت بدم رها خوامینم

زنده  خواستمیزنش شدم چون م...میعشق خام رو پس بد هیتاوان  دیو کدوممون با شهیم یآخرش چ

 ...وحاال...کنار تو باشم بتونمکردم وباهاش موندم تا  داتیکنم و پ دایزنده بمونم تا تورو پ خواستمیم...بمونم

 ...موندن تا ابد یعنیبرگشتت !...؟یمتیبه چه ق!...؟یاسی يبرگرد يخوایم-

 رفت یم جیسرم گ...خورد یوتاب م چیدرون معده ام پ يزیچ

 ...من-

دهانم گرفتم  يبه سمت دهانم دستم رو جلو کردیتلخ مثل زهر انگار راه باز م یعیو ما رفتیم یاهیس چشمهام

 دارم ادیبود که به  يزیچ نیرها آخر غیج يافتادم و صدا نیزم يورو

 سرد يسوز...مطلق یکیتار...از دور یزن ییالال يصدا

 !ست؟ین نجایا یکس...من کجام...من-

 ...یاسی-

 ...آشنا بود صدا

 اونجاس یک-

 ...یاسی-

 !ثمره؟

 ییتو!...ثمره؟-

چندبار پشت هم پلک زدم تا چشمهام به نور عادت ...نیزم يچند شمع رو يسو سو...قدم به جلو برداشتم چند

 نشسته بود  نیزم يرو...کرد

به تن داشت و  يبلند دیلباس سف...شده بود وزانوهاش رو بغل گرفته بود دهیکه دورش چ ییشمع ها نیب

 بود ختهیبلندش نامرتب دورش ر يموها

 شده؟ یثمره چ-

 رو بلند کرد  سرش
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تو تنش  یخون چیانقدر که انگار ه...بود دهیورنگش به وضوح پر کردیم ییدور چشمهاش خودنما یاهیس ي حلقه

 نداشت انیجر

 نیزم يرو روش زانو زدم روبه

 اونجاس نیبب...رمیبهداد رو بغل بگ تونمینم -

در  ییو تماشا بایز یکه وسط باغ دمیرو د يپشت سرم اشاره کرد سرم رو برگردوندم و پشت سرم پسربچه ا وبه

 من و ثمره و او نیبود ب يبود که مرز ستادهیا يچهار چوب در

 ...ستین یراه برگشت چیه-

 کردم نگاهش

 ...ستین یراه برگشت چیه-

 يشنویصدام رو م زمیعز یاسی...یاسی-

پلکهام رو باز کردم  يچوب خشک شده بودندبه زحمت ال يدرست مثل تکه ا کردلبهامیم تیچشمهام رو اذ نور

 دمیسرم نال ينگران رها باال يچهره  دنیو با د

 کجام...من...م-

 تم گف يدست راستم آخ بلند يتو يدیتکان بخورم که با درد شد وخواستم

  زمیآروم باش عز-

  دمیدستم غر يسرم تو دنیرو برگردوندم و با د سرم

 ...نه...مارستانیب-

 شونه ام گذاشت  يدستش رو رو رها

 بوده  یحمله عصب هیجان دکتر گفته  یاسی ستین يزیچ-

 يتو دیفهمیسرم خورد اگر فرخ م يپتک محکم تو هیو انگار تمام اتفاقات درست مثل !؟یعصب حمله

 ...من يخدا يوا...بود دهیحتما تا االن فهم...مارستانمیب

 ...نجایا دیچرا من رو آورد-

 به من و بعد به رها انداخت یموقع در اتاق باز شد و احسان داخل شد و نگاه همان

 ارنیم فیطالب خان دارن تشر -
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رو  یکه لبخند به لب داشت و از شانس خوبم فارس یورود دکتر به اتاق رشته افکارم رو پاره کرد مرد مسن و

 زدیخوب حرف م

 د؟یبه هوش اومد -

بود  ستادهیسرم ا يکه پشت سر دکتر وارد اتاق شده بود اومد سمت تخت من و کنار دکتر که باال يپرستار

ه من ک نهیگوشش گذاشت و شروع کرد به معا ياش رو رو یپزشک یو سرمم رو چک کردو دکتر گوش ستادیا

 دمیپر استرس پرس

 د؟یمرخصم کن شهیم-

 ام رو از پرستار گرفت  یگوشش برداشت و پرونده پزشک يرو از رو یکردوگوش نگاهم

 بدگذشته بهت؟-

 به در و باز به دکتر انداختم  یکالفه نگاه یحالت با

 برم خونه خوامیم-

  يریصبر داشته باش م-

  کنمیدکتر خواهش م-

 رو به من يجد یبار با لحن نیپرونده رو بست و ا دکتر

 ها دهیانقدر عجول بودن کار دست خودت و مسافرت م...گفتم صبر داشته باش -

 تعجب تکرار کردم  با

 مسافرم؟-

 رو به رها کرد  دکتر

  یگذاشتیم انیمن رو در جر یکن رشیغافلگ یخواستیم!...رو؟ یمهم نیخبر به ا ینکنه بهش نگفت-

 شده بودم گرفت ومن من کنان رو به دکتر  جیمن که گنگاهش رو از  یبا نگران رها

 راستش...نه -

 دیحرفش پر نیب دکتر

 رو  مارستانیب طیطور مح نیکنه هم نیصبر و حوصله رو تمر دیمادر با هی...کن نیتمر -

انگار قدرت  شدومنینم دهیازش شن ییصدا چیقلبم انگار ه...ستادیلحظه حس کردم زمان سر جاش ا کی در

 کلمه رو نداشتم  نیهضم ا
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شدن  ریپاگ یعنی...موندن یعنیمادر شدن ...یعنی نیا!...بچه طالب خان؟!؟یمادر ک...امکان نداشت!...من؟!...مادر؟

 ....يچه نخوا يچه بخوا

 ...نه...ادیشکم گفت باال ن نیبه ا شدیمگه م...کرد نفهمه يکار شدیمگه م...دیفهمیم دیطالب خان نبا نه

 بره که صداش زدم رونیاق بخواست از ات دکتر

 دکتر -

 و برگشت سمت من ستادیا

 ازتون بکنم  یخواهش هی تونمیم-

 بله حتما-

 کنم  رشیغافلگ خوامیم...خوامیم...دینگ يزیبه همسرم چ-

 گشتمیباالخره که برم...بود یچ يهمه پنهان کار نیا لیر؟؟دلیغافلگ...همسرم...یدروغ بزرگ چه

 داد لمیتحو يلبخند دکتر

 ...حتما-

 شکمم يرو دیگونه ام و دستم خز يرو دیرفت و اشک آروم غلط رونیاتاق ب واز

که ...بشه یکه چ ایدن نیتو ا يایب يخوایم...شد دایسروکله ات از کجا پ گهیتو د...يخوایم یاز جونم چ گهید تو

ازت خواهش  این...مادرت پدرت رو دوست نداره!رحم وآدمکش؟ یب يبابا هیو  یداشته باش یمادر زندان هی

 یکه هست ییخودش همون جا هبرگرده خون خوادیم...دست و پاش رو نبند کنمیازت خواهش م...کنمیم

 ...برات شهیجهنم م ایدن نیتو بهشتت بمون ا...یدوست داشتن يبمون کوچولو...بمون

 :یاسی...حال زمان

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

چشمهاش قرمز ...جلو ودر رو بستنگاهم کرد یصندل يپام گذاشتم نشست رو يخاطرات رو بستم ورو دفتر

 از خجالتشون دراومده  یحساب هیگر ریدل س هیحدس زد با  شدیم...ومتورم بود

 رو ازم گرفت و چشم دوخت به روبه رو نگاهش

 ...کنم دایپ تونمیتورو کجا م دونمیخوبه که م یول دونمیرو نم مانیا-

 چقدر حواسم پرت شده بود از حال وهواش...کرد یکوتاه مکث
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اش رو سرش خراب شده  یچند سال دلبستگ نیتمام ا...رو سرش خراب شده بود ایدن...مانیا-

 يتو هم بود...من روسرش خراب کردم...روسرش خراب شده بود....خاطراتمون...مونیپچگ...بود

 ...رفتمیمن هم بودم م...من...یرفتیم

 دیدیرو م یخوش زندگ يبار هم که شده رو کی يکاش برا...سمتم و چشم دوخت تو چشمهام برگشت

 ...که ستین یشوخ...دزهیا...یاسی-

 باال و گرفت سمتم nدستهاش رو آور...گونه اش يرو دیآروم غلط اشک

باورش  خوامیمن چرا نم دونمینم...فقط موننیلحظه عمر تنها م نیدستها تا آخر نیا!...؟ینیبیدستها رو م نیا-

 کنم

 دهانش رو به زحمت فرو داد آب

 نه؟ گردهیبرنم گهید مانیا...یاسی-

 یگذاشتیکاش م...نه اما ای يدل ازش کند دونمینم...يکردیوآرومش م يموندیکاش م...مانیا یرفتینم کاش

 يکاش برگرد...چندسال نیبشه ازا یخال...بشه یمردونه ات تا خال يحداقل سرش روبذاره رو شونه ها

 ...تورو يآروم کنم رها يچطور...مانیا

 رو تو دستهام گرفتم دستهاش

 جاگذاشته شتیقلبش رو پ مانیا...رها-

 مانیکه از ا ییرها...عاشقش بود مانیکه ا ییرها...يمرده مگه خبر ندار مانیا يرها...یاسیام نده  يدلدار...نه-

داره تو برزخ ...رها نیا...مرده...دیجنگیبه دست آوردنش م يبرا مانیاکه  یاون...اومدودوستش نداشت یبدش م

  یبرگردونتش به زندگ تونهینم زیچ چیو ه زنهیدست وپا م

 شونه ام گذاشت يرو آروم رو سرش

 منتظرش بمونم دیمنم که با نیحاال ا-

 رو به زحمت فرودادم  بغضم

 داستان برات بخونم؟ هی يخوایم-

 ؟یچه داستان-

اندازه  کیبهشت کوچ هیکه دونفر رو از جهنم نجات داد وبرگردوند به  یداستان....عشق پاك وناب هیداستان -

 !باشه؟ يو فقط گوش بد یسکوت کن خوادیخودشون دلم م
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 رو به عالمت مثبت تکان داد سرش

 شدنش دایاز پ شدیم ریچقدر غافلگ...خاطرات رو باز کردم دفتر

 :خاطرات

 ؟یگبهم ن یخواستیم-

  دونمینم-

 ؟یکن زمیسورپرا یخواستیم-

 ...هه!با بچه فرخ؟-

 بود؟ یچ لشیدل دونستمیکه اصال خودم هم نم يازسر دلخور...کردم نگاهش

 من هم هست رها يبچه ...بچه نیا-

 يجد یوبا لحن ستادیسرم ا يسمتم وباال اومد

 ؟یتونیم...یمادرش باش یتونیتو نم-

 !خوند؟یرو م ذهنم

 ....حس مادر بودن-

 دیحرفم پر نیب

 ...یکنیتجربه اش نم-

 راه گلوم رو بست نیسنگ یبغض

 !چرا؟-

 يفرخ رودوست ندار...چون...يچون دوسش ندار...چون-

 تکان داد  يسر کالفه

 یفهمینگرانتم م-

 روازش گرفتم وچشم دوختم به سقف اتاق اشک حلقه زد تو چشمهام  نگاهم

 ؟يریبگاومدنش رو  يجلو یتونیم-

 ...یعنیاومدنش -

 بار من اجازه ندادم حرفش رو تموم کنه نیا

 ...خانم خونه اش شدن...مادر بچه اش شدن یعنی...موندن کنار فرخ شهیهم يبرا یعنی-
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 کردم نگاهش

 !کرد؟ شهیم نیجز ا يکار-

 ...یاسی يکم اورد-

 ...کنمیقصه تو هنوز تموم نشده و خودم تمومش م...نه تو...قصه من...آخر قصه منه نیا...رها ارمیمجبورم کم ب-

 کنار تختم وتلفن همراهش رو گرفت سمتم  ستادیبه در خورد و احسان داخل شدجلو اومد وا دوضربه

 باهاتون صحبت کنن  خوانیفرخ خان م خوامیعذر م-

 رو ازش گرفتم و گرفتم کنار گوشم یگوش

 الو-

 زدیتو صداش موج م ینگران

 ...ياحسان گفت مسموم شد!...با خودت؟ يکرد کاریچ...یاسی...الو-

 يزیچ هیبه احسان انداختم که نگاهم کردمهرداد حتما  یلبهام نشست و نگاه يرو يلبخند ناخودآگاه

  میکن نانیکه از رها خواسته بود به اون اطم دونستیم

 آره مسموم شدم-

 راحت بود المیحاال خ...رو از احسان گرفتم ونگاهم

 هیاما  مارستانیب امیمن خواستم ب...هیکاف يچشمم دور بود يتا االن هرچقدر از جلو...خونه يبرگرد دیبا گهید-

گفت ...با مهرداد هم تماس گرفتم...زمیعز خوامیمعذرت م...شدم ریپاگ نجایاومده بود که ا شیپ یموضوع مهم

 تونهیداره و نم یش توورها اما گفت کار مهمیازش خواستم برگرده پ یمارستانیتو ب دونستینم گردهیداره برم

 برگرده 

خروارخاك  هی ریز مارستانیب ياگر به جا یحت...بود یمگه شوخ...دل کنده بود...مهرداد...گشتیبرنم

 دل کنده بود...گشتیبرنم...رفتمیم

  گردمیبا رها برم...خونه گردمیمن برم-

 انداخت گرفتم  یم نییپا رو از رها که سرش رو ونگاهم

 زمیپس منتظرتم عز-

 خداحافظ -

 رو قطع کردم وتلفن رو گرفتم سمت احسان  تماس
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 دینگفت يزیممنونم که به فرخ چ-

 رو از دستم گرفت  تلفن

 دیرو خواست نیاز دکتر هم هم-

 رفت  رونیاتاق ب واز

 که ازم دل کنده بود يچرا هنوز هوامو داشت مرد پس

 یاونجا بمون ذارمیاما نم...میگردیبرم-

 برگرداندن من و رها به خونه آماده شده بود يکه برا میشد یرنگ یمشک نیموزیل هردوسوار

سلول  يانداختمش تو یبستم و م یدهانش رو م...بستمیدلم رو م يودست وپا...کنار فرخ گشتمیبرم ومن

 بود يگرید زیرو که حرفش چ یکردم به سکوت دل یاش ومحکومش م يانفراد

وجودم  يتو لمیکه برخالف م کردمیفکر م یبه کودک...من ورها فقط سکوت بود وسکوت ومن نیراه ب يتو

که دستش به خون آلوده  يمادر فرزند مرد...تجربه حس مادر بودن...به حس مادر بودن کردمیم کردفکریرشد م

 ...که يمرد...بود

 شدیکاش م...لنگه یگم که م یمن که مادرتم م...لنگهیکار م يجا هی....ستیدرست ن....اشتباهه اومدنت

پدر مستبد  هی...ینیرو بب یچ...یرو تجربه کن یکه چ...بشه یکه چ ایدن نیتو ا يایب يخوا یم...يبرگرد...ياین

 يمادر....ياجبار یزندگ هیداده به  تناحساسش رو زده و دیکه دلش رو کشته وق یمادر زندان هی...رحم رو یوب

 ایدن نیا...بمون تو بهشتت...بمون سرجات...نه...زنه یهاش دست و پا م یمونیزش رو داره تو پشکه هر رو

 شه برات یجهنم م...برات بزرگه يادیز

  یبه رها انداختم و با نگران یراننده در رو برام باز کرد نگاه...میبود دهیرس...توقف کرد نیماش

 ...يدیاگر شاهرخ رو د...اگر-

 رو به نشانه سکوت باال برد دستش

موفق  یاگر مهرداد تو برگردوندن تو موفق نبوداما تو برگردوندن من به زندگ.... امیتونم باهاش کنار ب یم-

من قراره خودم قصه ام رو تموم کنم همون طور که تو خودت قصه ات رو تموم  یاسی...شو ادهیپس پ...بود

  يکرد

گشتم به قصر طالب خان نگاهم رو ازش گرفتم و  یکرده بودم و برم من قصه ام رو تموم...گفت یم راست

 دیشا ای...نبود يگریکس د یشگیهم يبه جز نگهبان ها و خدمتکارها...به اطرافم انداختم اما یشدم نگاه ادهیپ
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 ستادهیپله ها منتظرم ا يفرخ باال هانتظار داشتم ک يادیز ایتوقع داشتم که ازم استقبال بشه  يادیهم من ز

 ...باشه

 یاونم فقط به خاطر افت فشار و فشار عصب يبود يبستر مارستانیدوروز هم ب...یاسی يچند روز نبود فقط

 کرده  رییتغ زهایچ یلینبودن پس خ ایخونه بودن  نیخانم ا نیمعلق ب...یاسی یتو فعال معلق...ات يباردار...و

رها به  میبه استراحت داشت ازیو ن میهردو خسته بود...میشد و داخل ساختمان میهمراه رها از پله ها باال رفت به

 نیبودم اون اتاق دونفره با آن تراس مرمر ستادهیهنوز وسط سالن و کنار دو چمدانم ا...اتاقش رفت اما من

همان روز ...تیمحرم انیپا خیاز همان تار...تبه من تعلق نداش گهیبود که د يادیمدت ز شیگهواره ا یوصندل

که تازه وارد اون  یدرست مثل کس...نداشت یهم تعجب ادیز...ستادنمیپس وسط سالن ا...شدن فرخ بیغ ییهوی

 خونه شده باشه

 شدیم دهیقهقهه خنده اش شن يصدا...باز شد درسالن

 قایآره دق-

 دیخندیم يکه نخود يزنانه ا فیلط يمردانه صدا يآن خنده ها يال والبه

 دوباره شروع نکن...فرخ-

وقلبم رو در ...زنانه ست شده بود یماکس راهنیبا رنگ آن پ ینشستاما نه وقت یکتش به دل م یوانارغ رنگ

 ختیر یفروم نهیس

مهرداد که پشت سر آنها داخل ...آن اندام زنانه بود که متوجه من نشد نه او و نه آن زن اما ریحواسش درگ انقدر

 ين تمام حواسم پرت دست فرخ بود که باال رفت و روو نگاهش در نگاهم قفل شداما م ستادیمن ا دنیشد با د

رفت سمت اتاق دونفره زانوهام  یکه م ییاپله ه...کرد سمت پله ها تشیآن زن قرار گرفت و هدا کیکمر بار

 دندیلرزیم

 سالم-

مهرداد سالم  دونستمیو برگشتند سمت مخاطبش که من بودمو من م ستادندیآنها ا يبلند مهرداد هردو يصدا با

و آن  دیلبش ماس يمن لبخند رو دنیتا از اون بهت نجاتم بده فرخ با د...تا فرخ رو متوجه حضورم کنه کردیم

 رفت  االزن هم ومهرداد که کار خودش رو انجام داده بود رفت سمت پله ها وب

 ؟يدیرس یک-
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همان ...مردانه وجذاب يبود روبه روم باز همون چهره  ستادهیا...رو از پله ها گرفتم و برگشتم سمتش نگاهم

 نداشت شینکرده بود فقط قبل از رفتنم ته ر يادیز رییتغ...براق و پرنفوذ والبته نگران...چشمها يقهوه ا

 ستین شتریب يا قهیچند دق-

 تکرار شد خیو تار دمیکه با دوقدم عقب کش رهیرو از هم باز کرد وخواست در آغوشم بگ دستهاش

 هوا مانده بود که گفتم يهاش روومبهوت نگاهم کرد هنوز دست مات

 خسته ام -

 آورد نییاومد و دستهاش رو پا رونیتا از بهت ب دیطول کش یلحظات

  یاستراحت کن دیبا -

 داشتیبود وچشم از من برنم ستادهیپله ها ا کیبه آن زن که هنوز نزد یسمت پله ها اشاره کردنگاه وبه

و اون رو جلوتر از من به طبقه باال  ستادهیانداختم چقدر حواسش پرت من بود که فراموش کرده بود هنوز آنجا ا

 ...پس بردیم

 فشردم  یپنجه ام م نیکه دسته چمدانم رو ب یبه فرخ در حال رو

 ...گمیاز خدمتکار ها م یکیبه -

 مثل زهر...تلخ یدنیشنو هیدرست مثل قورت دادن ...حرفها یبود گفتن بعض چقدرسخت

 اتاق برام آماده کنن  هی گمیم-

 از خدمتکارها رو صدا زدم  یکیبازش  مهیمقابل نگاه متعجب و دهان ن ودر

 چمدان ها رو هم ببر نیلطفا ا...اتاق برام آماده کن هی -

 وبرد دیکش نیزم يکرد و چمدان ها رو دنبالش رو یکوتاه میتعظ خدمتکار

 باز به اون زن و به فرخ انداختم  ینگاه

  دیتنها نذار نیاز ا شتریمهمونتون رو ب-

ازش متنفر ...دوستش نداشتم...شهیآروم نم يزیچ چیدلم با ه دونستمیبه دنبال خدمتکار راه افتادم وم و

سمت  دیکشیداشت که مثل آهنربا من رو م یمادر بچه اش بودن چ نیمادر بچه اش بودم ا...اما...بودم

 !...بچه ام؟...سمت پدر بچه ام...فرخ

اون  يلحظه چهره  کی دادیکه اجازه نم یحسادت...کرد از حس حسادت یمادر بودن که پرم م نیداشت ا یچ

 چشمم کنار بره  يزن از جلو
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 یکه متشکل بود از صورت رایجذاب و گ يگندمگون وچهره ا یو موزون پوست دهیکش یقد بلند با اندام یزن

 یاش هر کس یکه رنگ عسل ییبرجسته وچشمها ییخوش فرم و گونه ها یخوش حالت و لبان ینیب یاناستخو

بسته شده  یاسب مولخت که د یپرکالغ ییکرد وموها یم خکوبیسرجا م یلحظات يرو چه زن و چه مرد برا

 خورد یهوا تاب م يرو داشتیکه برم یبود وبا هر قدم

ام  یبار هم که شده دست از نجات من از بهت و سردرگم کی يکاش برا...مهرداد يکردیسالم نم کاش

 ...نبودن کنارش اما يبرا کردمیجور م يبهانه ا...کندم یآنجا دل از فرخ م دیشا یداشتیبرم

که  ياتاق دونفره ا کیبرام آماده کرد نه در طبقه باال نه نزد لیرو با تمام امکانات و وسا یاتاق بزرگ خدمتکار

بود بلکه  يگریکسان د یحت ای گریهم مدتها بود که متعلق به کس د دیبود شا يگریبه کس د متعلق ایحاال گو

و رودخانه وهوس برگشتن به تراس  یرو به باغ پشت شدیکه باز م يبا پنجره ا...منیوپشت اتاق نش نییطبقه پا

 گرفتیرو از من م نیمرمر

  يبلند يت پنجره گرفتم و با صداچشم از منظره پش...دوضربه به در به خودم اومدم  يصدا با

 دییبفرما...بله-

 کرد یکوتاه میوارد اتاق شدتعظ یباز شد و خدمتکار زن جوان در

 دیطالب خان دستور دادن اساعه خدمتشون بر...خانوم ریروز بخ-

دادن خبر  يآماده برا...حرفها یلیگفتن خ يآماده برا...جاخورده بودم چون آماده نبودم هنوز....بودم جاخورده

ازبه  دیبا...نبودن من اینداشت آماده بودن  یتیاهم...بودم رفتم سمتش دهیام تازه سه ساعت بود که رس يباردار

  کردمیقول خدمتکار،دستور اطاعت م

آن قرار داشتآروم  يرو یشکل بزرگ یضیب نهیکه آ شیآرا زیم يدرست در راستا...ستادمیوسط اتاق ا ناخودآگاه

 طور نیو دستم هم هم...و نگاهم رفت سمت شکمم هنیسمت آ دمیچرخ

 ...دستور پدرت...دستوره هی نیا....موجود کوچولو ستین يا ؟چارهيدیهم ترس تو

 يبرق چشمها دادیم حیترج عتایخوب طب...حداقل چشمهاش...بود باتریاز من ز...نهیچند قدم بلند رفتم سمت آ با

 یرنگ گرم نگاه اون زن رو به نگاه سرد و ب دادیم حیترج زدیمن موج م يکه تو چشمها یاون زن رو به غم

 روح من 

 !نداشت؟ تیاهم....داشت یتیچه اهم...يچه سوال مسخره ا!...داشت؟ دوستش
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رژ گونه ومژه  یکم...رنگ قرمز رژ لب...خط چشم دنیداشت کش يا دهیرفت سمت کرم پودر اما چه فا دستم

 گریکه د يمرد...و مجبور بودم به خواستنش خواستشیکه نم يمرد يآراستن خودم برا ملیآغشته به ر يها

 جز من یزنان ای...جز من یزن دادیرو م يگریتن زن د يکه حاال تمام وجودش بو يمرد...شوهرم نبود

کرم پودر رو که  یرنگ گندم ای نهیصورتم رو بب دهیداشت رنگ پر یتیچه اهم...زن کینبود به  یکه راض يمرد

 زدیصورتم م يماسک خوب بودن رو

 دیرسیزانو م يبلندکه اندازه دامنش تا رو يها نیگرد وآست قهیرنگ با  یمشک یراهنیپ...به لباسم انداختم ینگاه

چه ...نداشت یتیهم اهم نیرنگش قرار داشت وخوب ا ییطال کیکمر بار يگل کوچک رو کیوتنها 

 هماهنگ بود يا گهیزن د راهنیرنگ کت او با پ یوقت يا گهیهر رنگ د ایچه قرمز ...چه زرد...یمشک

 بود ستادهیگرفتم و رفتم سمت زن خدمتکار که منتظرم ا نهیاز آ چشم

 میبر-

نساز  والیه هیاز فرخ ...کردمیو من به دنبالش وبا خودم تکرار م رفتیخدمتکار جلو م ختیفرور نهیدرس وقلبم

 بچه اس نیاون پدر ا یاسی

که در  یمدونگهبانیستادیداشت ا یقرمز رنگ یکه بدنه چرم یدر بزرگ يراهرو روبه رو کی يانتها باالخره

بزرگ در رو گرفتند و در از وسط به دوطرف باز شد و کنار  يها رهیمن دستگ دنیبودند با د ستادهیدوطرف در ا

 يانگشتها رفتمیبه بعد رو تنها م نجایاز ا دیبا ایبه خدمتکاروبه آن دو مرد بلند قامت انداختم گو ینگاه...ستادندیا

 دستم رو در هم گره کردم و داخل شدم

 يا شهیگذشتم و به در ش کردیم تیچشم رو اذ يقرمزش با آن نورپرداز يوارهایکه رنگ د یکیبار يراهرو از

در رو آروم باز کردم و داخل شدم پشت به من خم شده  دیرو د یسالن بزرگ شدیکه از پشتش م دمیرس یبزرگ

  بردیبا دقت عقب و جلو م ور اردیلیکه درست وسط سالن قرار داشت وچوب ب یبزرگ اردیلیب زیم يبود رو

 ایقلبم انقدر بلند نبود  ياصدای دندیلرز یدستهام نم شدیکاش م کردیم يریضربه اش نشونه گ يداشت برا انگار

 ادیتا  کردمیم نیتمر یکاش خونسرد بودن رو کم کردینم سیپشتم رو خ رهیو عرق سرد ت تگرفیبدنم گر نم

 رمشیبگ

رنگ  دینداره انگار قصد نداشت به توپ سف یلیدل چیتورو دوست داره و ترس تو ه...اون فرخه...یاسیباش  يقو

ازار  شدیکه پخش م یآرام کیموز يباز شدن در متوجه ورود من نشده بود؟چقدر صدا يبا صدا یعنیضربه بزنه 

 خاموشش کرد  شدیم دکاشیرسیدهنده به نظر م
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 سالم-

ضربه  هی...وتق گهیگرفته من بود تا چوب رو بزنه به توپ وتوپ بخوره به چند توپ د يصدا دنیمنتظر شن انگار

 ناموفق 

 به سرتاپام انداخت و با لبخند یو آروم برگشت سمت من نگاه ستادیا

 يخوش اومد -

 که انطرف تر قرار داشتند اشاره کرد  یچرم مشک يکاناپه ها فیرد وبه

 نیبش-

 راحتم-

 پر کرد  یدنیرو از نوش خیپر از  وانیگذاشت و رفت سمت بار کنار کاناپه ل اردیلیب زیم يرو رو چوب

 ...ستیدر ناا يپس جلو-

 انداخت  وانیبه ل یبودم برگشت سمت من ونگاه ستادهیا اردیلیب زیقدم جلوتر رفتم و حاال درست کنار م چند

 ...نیجمع و جور کردن تمرکزه هم يفقط برا-

رنگش  ییبرداشت و گذاشت گوشه لبش و با فندك طال يگاریس...گذاشت زیم يرو رو وانیل دیجرعه نوش کیو

 که به هوا رفت گلوش رو صاف کرد و اومد سمت من  يو دود قیعم یآتشش زد وپک

 تونهیکه م شهیراحت م الشیو خ کنهیو ترسم رو حس م شنوهیم...شنوهیقلبم رو م يصدا ردمکیحس م یگاه

 بهم غلبه کنه 

  اردیلیب زیزد به م هیدست تک کیرو به روم و با  ستادیا

 ؟يبهتر-

 رو از نگاهش گرفتم  نگاهم

 ...بهترم-

 ...نه ادیاما انگار ز-

  کنمیبهش فکر نم-

 ؟یبه چ-

 ...به حالم-

 فقط به اون؟-
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 کردم نگاهش

 مثال من؟...گهید يزایچ یلیبه خ ای یکنیفقط به حالت فکر نم یاسی-

  ستادیزد و پشت به من ا گارشیبه س یقیهم نگاهش کردم پک عم باز

 یکنیموقع سکوت م یب ییوقتا هی-

 سمت من دیو چرخ ستادیسمت کاناپه اما ا رفت

  یاول تو شروع کن خوادیودلم م ندمونیا...تو...من....در مورد خودمون...میتا با هم حرف بزن نجایا يایخواستم ب-

 خاموش کرد  يگاریرو داخل جاس گارشیتکان داد و س يکالفه سر دینگاهش کردم سکوتم رو که د باز

 یمونم تا شروع کن یمنتظر م-

 دستوره؟ هی نیا-

 پرسشگرانه نگاهم کرد ...از حرفم جاخورده بود انگار

 دستور؟-

 ...که نیا...که من همسرت بودم نیا...نجامیکه من االن ا نیا...که من اول شروع کنم نیا-

 دیحرفم پر نیب

 نداده يدستور چیبه تو ه یکس-

 يذاریم یتواسمش رو چ-

 ؟یاسی یناراحت یاز چ-

 دادم لشیتحو يپوزخند

 هم داره؟ یتیاهم-

 جواب داد قاطعانه

 دمیپرس یاگر نداشت نم-

 ناراحتم؟ یو اگر بگم از چ-

 پرسمیمهمه که م...یاسی-

تا از چنگش  کنهیرام م...کنهیو مطمئن بودم فقط داره شکارش رو رام م دونستمیم...گفتیمهم نبود دروغ م...نبود

اگر دور تا دور اون سالن بزگ قدم بزنم  کردمیوقته رام شدهحس م یلیوخ...دهیشکارش ترس دونستینپرهاما نم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٣٢٨ 

تمرکز کنم پس قدم اول  تونستمیو م فتادا یحداقل چشمم تو چشمش نم ينطوریو حرف بزنم برام راحت تره ا

 رو برداشتم و شروع کردم

ومرتب  زیمن رو تم یگفت ادتهیروز اول رو....کنمیاما من بازم تکرارشون م... يتکرار یلیخ...نیحرفهام تکرار-

 یچرا نگفت یدونیم...از جسارتم خوشت اومده یگفت....یعاشقم ینگفت...روبه روم يستادیا...تواتاق کارت ارنیب

کنارت بمونم وگرنه جام تو شکم گرسنه  وبگم بله  دبهتیبا یگفت...چون غرورت جلوت رو گرفت...یعاشقم

 لهیوس هیفقط  کردمیاون موقع فکر م...دمیبعدا فهم نویالبته ا...شهره رونیولگرد ب يسگها و شغال ها

 هیاون روز فقط ...ادیبراش خاص به نظر م ارهیبه دستش ب خوادیم یکه صاحبش وقت ییاز اونا...ام یخوشگذرون

از اون  شتریباشه تا ب یشرع....باشه یبود که شرع نیگذاشتم واونم ا براتشرط  هیفقط ...ازت خواستم زیچ

و  یسرم تا قدرتت رو به رخم بکش يرو یو در مقابل تو مغرورانه اسلحه گذاشت من شرط گذاشتم....عذاب نکشم

دلم  یهرچ شمیبرم نداره حاال که دارم زن طالب عمران م الیحرف فقط حرف تواه وبس تا خ یبهم بفهمون

 کنارت...زنت شدم...شرطت قبول اما به شرطه ها وشروطه ها یهرکار دلم خواست بکنم گفت ایخواست بخوام 

 ...کردم متیام رو تسل یباکرگ...دمیخواب

دوستش ...مهرداد گفت فرخ دوستت داره...یعاشقم یگفت...رمیدارم از دست م يدید...ستیحالم خوب ن يدید

  ياریگرگ ها دووم ب نیب یدوستش داشته باش تا بتون...داشته باش

 کردیبود وسط سالن ونگاهم م ستادهیا...و نگاهش کردم ستادمیا

تو دروغ ...اما...کردم دوستت داشته باشم یاما من سع يبهم دروغ گفته بود...کردم دوستت داشته باشم یسع-

 يگفته بود

 !دروغ؟-

 يرها مرده تا من رو از دست ند یگفت-

 ...اما-

 دمیحرفش پر نیب

 ...ستیمهم ن-

 شروع کردم به قدم زدن ودوباره

من ...ت دوستش داشته باش و خواستم دوستت داشته باشممهرداد گف یوقت....مونمیبهت گفتم کنارت م یوقت-

 ...هم دروغ گو شدم
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 یدل وقت...با دل واحساس روراست نبود شهیاما مگه م...تو دروغ گفتم به خودم دروغ گفتم وبه همه به

 ...پس بزنه یوقت...زنهیپس م...نخواد

هرروز که نگاهت ...شهیاما مگه م....رو زدم دشیاحساسم رو هم کشتم و ق...بادلم...کردم یخداحافظ باهاش

واحساسم رو ....نهیتلق هیفقط  نیانداخت دوستت ندارم وا یم ادمیو  کردیو کنارت بودم دلم سرزنشم م کردمیم

دوستم رو نابودکرد دوست  نیبهتر یگزند...ام رو نابود کرد یرو که زندگ یکس شهیمگه م...کردینبش قبر م

 داشته باشم

 شدم تو چشمهاش رهیخ...روبه روش ستادمیسمتش وا رفتم

 به تو نه گفت؟ شهیم...فرخ خان...طالب عمران-

 کردیم نگاهم

 دادم ادامه

 نه گفت شهینم گهید...شهینه نم-

 خوادیمن رو نم یگیکه م یهمون دل...ه؟یحرف دلت چ-

 نه گفت شهینم گهید یداره وقت یتیحرف اون چه اهم-

 گهیدلت م...یکنیانکارش م يداره اما تو دار تیحرف اون اهم...داره تیاهم-

 دندیلرزیدستهام م...ام گذاشتم که ادامه نداد ینیب ياشاره ام رو رو انگشت

 ...سیه-

 شکمم يرو گرفتم وآروم گذاشتم رو دستش

من رو ...اون حق داره تورو داشته باشه...اگر بگم نه درحقش ظلم کردم!...؟یحسش کن یتونیم...؟یکنیم حسش

 ...و تو پدر اون...من مادر بچه تو هستم...فرخ...میریجلوشو بگ میتونینم ادیداره م...ستیدست ما ن...داشته باشه

 يو رو به من وبه شکمم انداخت چند قدم عقب رفت یباز نگاه مهین یبا دهان دیرو آروم عقب کش دستش

 کاناپه نشست

 ...امکان نداره نیا-

 دو دستش گرفت  نیرو ب وسرش
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 شناسنیسر از پا نم شنونیخبر بچه دار شدنشون رو م یتمام پدرها البته به جز پدر من وقت کردمیفکر م شهیهم

قشنگ  کردمیکه تو شکم داره فکر م يحواسشون جمع زنشونه وبچه ا يوهمه  دنیم ینیریو تمام شهر رو ش

 ...به شوهرش بده خبر بچه دارشدنشونه اما تونهیزن م هیکه  يخبر نیرت

ساعت بود که در سکوت ودر همون حالت رو کاناپه نشسته بود ومن هم نشسته بودم 1به  کینزد دیشا فرخ

 روبه روش

 وانیل...جرعه اکتفا نکرد کیبار به  نیرو پرکرد ا وانشیل...رفت سمت بار...کردینگاهم نم...از جا بلند شد باالخره

 به موهاش زد  یچنگ...گذاشت زیم يرو رو

بهتر از  یاونم حاال که مهرداد بهت ابراز عالقه کرده و ک...یکنارم بمون يخواینم دونمیم...يازم متنفر دونمیم-

که  رو ییزهایچ ستمیحاضر ن یمتیق چیگفتم؟گفتم من به ه یمزرعه بهت چ يکه بر نیقبل از ا ادتهی...اون

نه  کنمیمن فقط به خودم فکر م یاسی...هباش ونیکسم درم نیتر زیجون عز ياگر پا یحت...دارم از دست بدم

که  ییزهایتمام چ...خودم دوست دارم نیکه دوست دارم به خاطر هم يزیهر چ یحت...گهیکس د چیه

 ....دمیاز دست نم یتیقم چیبه ه...وتو...یزندگ نیا....کارم...تمیموقع....دارم

 سمتم و زل زد تو چشمهام  برگشت

اتاقت رو ...یاگر نگاهم نکن یحت...یاگر ازم متنفر باش یحت....دمیاز دست نم یمتیق چیتورو به ه...یاسی...وتو رو-

وتو حاال بچه من ...من عاشقتم یاسی...یکلمه هم باهام حرف نزن کیاگر  یحت...گهید زیهر چ ای...یازم سوا کن

به من  یتونیآره تو نم...دلت رو آروم کنم وبس ستمفقط خوا ریبگ میاگر بهت گفتم تصم...يشکمت دار يرو تو

 ...به طالب خان نه بگه تونهینم گهیکس د چینه تو نه ه...ینه بگ

 ...خم شد وحاال صورتش به فاصله سه انگشت تا صورتم فاصله داشت...روبه روم ستادیاومد ا جلوتر

 دهانم رو به زحمت قورت دادم  آب

 ؟يدوستش دار-

 ....کردم سکوت

خوش شانس که االن به اون و  یلیخ...هیمهرداد آدم خوش شانس!...ه؟یکه کرده چ یانتیجواب خ یدونیم-

 ....دارم وگرنه ازیگروهش ن

 ستادیرفت و ا عقب
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بچمون به ...شهیم یزندگ نیهتردوستت رها صاحب ب...خونه نیخانوم ا یشیم...میشیعقد م....میریگیجشن م-

 ...ادویم ایدن

 شودیم نیریش یزندگ-

 و نگاهم کرد برگشت

 رانیرها رو برگردون ا...اما رها نه...ارمیم ایبچه ات رو به دن...شم یعقدت م...میریگ یجشن م-

 دمیبزنه که از جا پر یرو باال برد وخواست حرف دستش

 ....بذار اون برگرده....اما رها نه مونمیزنم و م یرو م زیهمه چ دیق...مونمیمن م...رها رو برگردون فرخ-

 شهینم-

 ...خواهشه هی نیواسه موندن فرخ ا ستیشرط ن نیا-

 شهینم-

 ستادیبهم ا پشت

 رها مرده -

 زدم ادیفر بایتقر

 مرده؟-

 دیهردوتون مرد...هم تو وهم رها...آره-

 ؟یگیم يدار یچ-

خونه اش به  يکه از جلو...کامران...دوست پسر رها نیبا ماش...دیتصادف مرد هیتو  دیخارج شد رانیاز ا یوقت-

و لباسهاشون قابل  لیوسا يکه فقط از رو کنهیم دایخارج شهر دوتا جنازه سوخته رو پ سیپل رهیسرقت م

 ....رنیم ییشناسا يعمو جهان ومادر رهابرا...بوده ییشناسا

عمو  چارهیب...میکار کرده بود یما چ....به سرما اومده بود یچ...دمیشنیفرخ رو نم ياز حرفها يزیچ گهید

خشم ...از جا بلند شدم و رفتم سمتش فشردیبغض گلوم رو م...چارهیب مانیا...بود مادر رها دهیکش یچ...جهان

 روبه روش ستادمیکه تمام تنم گر گرفته بودا يطور...تمام وجودم رو پر کرده بود

 هیسر ...یزنیچونه م یسر چ يدار...يوقته برد یلیلب عمران تو که خطا...یکنیتالش م یسر چ يدار-

من هم که شدم مادر بچه ...يخوایم یچ گهید يجهنم کرد مونویزندگ...رها...من...یتو مارو کشت...جنازه
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 یاسیدل  نیا...یاسی نیا اسیدن ایرو بدون تا دن نیا یول....مال تو زیهمه چ...مال تو طالب خان زیهمه چ....ات

 ازت متنفره یاسی...باش یاسیتو عاشق ...مونهیازت متنفر م

 سمت در  ورفتم

 یاسی-

  ستادمیا

 ...یمال من گهیچون دلم م...یمال من....یازم متنفر باش ایاگر تا آخر دن یحت....هم یاگر از من متنفر باش یحت-

 کردیرو تار م دمید ياشک جلو...سمتش برگشتم

به لجن ....عشق مقدسه...دل حرمت داره طالب خان...نییپا اریحرمت دل رو ن...ه؟یدل چ یدونیتو م-

کنار اون زن که انقدر غرق ...کنار اون زن که لباست با لباسش ست شده بود؟...؟یمن مال تو کنار ک...نکششون

 کنم؟یو دارم نگاهت م ستادمیمن ا يدینفهم یکه حت يبود زشیاندام هوس انگ

 

 دیکش ادیفر بایتقر

 ...اون زن فقط ستین یکنیاون طور که تو فکر م-

 دمیحرفش پر نیب يبلندتر يصدا با

 يا گهید زیچ چینه در مورد اون نه ه...بشنوم خوامینم-

 ادامه دادم يبار با لحن آرامتر نیا

 مونمیاما ازت متنفر م...ارمیم ایبچه ات رو به دن...شمیهمسرت م...میریگ یجشن م-

 هیا گهید يچون دلت جا یمونیمتنفر م-

تو ...شیکشت...ستین ادتیباشه  ییندارم که بخواد جا یمن دل...طالب خان ستین ییجا چیدلم ه...ستینه ن-

تمام  تیپروژه با موفق نیا...راحت التیپس خ...مرده نه احساس داره نه دل هیطالب خان  یرو کشت یاسی

خان به عشقش هم رحم  بباشه طال يا گهیکس د شیاگر دلم پ یدونینم یکنیفکر م...مال تو یاسی...شد

احساس فقط مال ...دل فقط سهم اونه...تو عمارت طالب خان عشق فقط مال اونه...دونمینه م...کنهینم

حاال اسلحه  نیاگر هم ینداره حت یتیمردنم برام اهم یدونیو تو م...مرگ یعنیعمارت طالب خان نه  يتو...اونه

تو انقدر ...رها...یدونینقطه ضعفم رو م دونمیاما من م... غزمم يتو یکن یگلوله خال هیسرم و  يرو يات رو بذار
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رو  زیهمه چ دیمن ق...نه...چشمم ياون رو جلو ياریبه دست ب يخوایکه م ییزهایچ يبرا يکه حاضر یرحمیب

 کن  يزیجشن برنامه ر يبرا...زدم طالب خان

 ...گوشه اتاق يقد نهیآ يروبه رو ستادمیا

 سرد یتنها در آستانه فصل یزن...منم نیوا

سرد ...میشیتنها م یاز زندگ ییجا هیکه  ییاز ما زنها یلیخ...از ما زنها بوده یلیفروغ حواسش به خ انگار

چند وقت ...یاتفاقات زندگ يچقدر گم شده بودم البه ال...چقدر خودم رو فراموش کرده بودم اون روزها...میشیم

 بود  نشدهچند وقت بود صورتم اصالح ...بود که ابروهام دست نخورده بودند

 یاسی...چقدر حواسم پرت بود...به ارث برده بودم اما هیکم مو بودنم رو از مامان مرض...به دستهام انداختم ینگاه

الغر  هست ؟حواستيریرو به زوال م يحواست هست دار...يحواست هست خودت رو فراموش کرد

 ...موهات نامرتبن و لباست...يشد دهیرنگ پر...يشد

 شیسه روز پ نیرفته هم ادتی یشیعروس م يدار یچشمهات گود افتاده ناسالمت يهست چقدر پا حواست

 کرد يازت خواستگار

رو ...با خودت رو راست باش...به خودت دروغ نگو گهیحداقل د...یگ یچرا به خودت دروغ م...يخواستگار...هه

 نهیآ نیا يبود االن روبه رو شیاگه حال...ستینه ن...شه؟یمن ،روراست بودن حال...بشه یراست باشم که چ

 بود ستادهیناا

اگر روراست بود با رها هم ...با دلش هم روراست بود...هم رو راست بود هیرو راست بود با خودش با بق اگر

 ت بودروراس

 بهش گفت شدیچطور م...دیفهمیم يزیچ دینبا...نه...رها با

مادرش دادن و  لیکه دوست داشته سوزوندن و تحو يپسر نیماش يکه جنازه اش رو تو...که مرده گفت

 داشت مادرش یکه االن چه حال يوا...يوا

 بزرگ یلیراز خ هی...راز بزرگه هی نیا یاسی...نه...سر خونه اول گشتیبرم دیشا دیفهمیکه اگر م دیفهمیم دینبا

رو که تازه برگشته به  یینه رها....بذار فقط خودت رو بسوزونه...عمق قلبت نیتر قیعم يدفنش کن تو پس

 شده دوباره دواریرو که ام یینه رها...یزندگ

باالو  فیو رد...فیسه طبقه ک...لباس فیرد کیو باز کردم  دمیاش رو کش ییدرکشو...سمت کمد لباس ها رفتم

 انواع کفش نییپا فیرد کی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٣٣٤ 

کفش ...ختمیریم رونیها رو ب فیک نیزم يانداختم رو یو م داشتمیچوب برم يلباس ها رو از رو یکی یکی

 ها و دستمال گردن ها  يروسر...ها

 سرشون يباال ستادمیبود ا یداخل کمد و حاال کمد خال اتیپر شده بود از محتو نیزم يرو

پدر بچته برات مهم  يدیحاال که فهم ای...؟يکه ازش متنفر يمرد يبرا...؟یکن یمبارزه م یچ يبرا يدار

 بچه ام؟...شده؟

از  هویتو  دونم؟اصالیمن تورو بچه خودم م...؟یمن چ...؟یدونینکنه تو من رو مامان خودت م...کوچولو یه-

 ...شد دایکجا سروکله ات پ

شد که  داتیاز کجا پ...رهیچشمم کنار نم يکه از جلو شد که صورت اون زن سه روزه دایکجا سرو کله ات پ از

سروسامون  ؟منيسروسامون بد مویزندگ يایب يخوایم...که پدرته يتن بدم به بودن کنارمرد دیاالن با

اس  گهید يجا هیکه  یواسه دل...دلم واسه دلم تنگ شده...یاسیواسه ...من دلم واسه خودم تنگ شده...خوامینم

 ...تا هوا برم نداره...نشم ییپشت کردم بهش تا هوا...و من پشت کردم بهش

کفش  نیا ذارهینم...رو بپوشم رهنیپ نیا ذارهینم...دامن ست کنم نیبلوز رو با ا نیمن ا ذارهینم...ذارهیدل نم نیا

به خودم دارم دروغ ...گمیگه دروغ م یدل م نیا...کنم يپاشنه بلند رو بپوشم و موهام رو باز بذارم و لوند

 ...زن نیگه ا یدل م نیا...گمیم

 یامشب مهمون...عمارت طالب خانه نجایا یحرف بزن يساکت شو تو حق ندار...ساکت شو یلعنت دل

 یدل لعنت...کاره اس چیپس اون زن ه...کنارش باشه...همسرش باشه...فرستاده من باشم...فرستاده غامیپ...مفصله

اون ...چشمهام يجلو ياریچرا چشمهاش رو م...بهش یدو دست يدیرفته چرا چسب هگیاون مرد د...ساکت شو

 ...جون رها ریگ...رها ریگ...بچه نیا ریگ...رهیمن پام گ یدل لعنت...فراموشم کرده

 ...پس ساکت شو فهممینم یچیمن از عشق ه یلعنت دل

 یکس يبرا!؟یکن يدلبر يخوایم یک يبرا...دارمیرو برم یعناب یماکس راهنیپ...لباس ها يالبه ال برمیم دست

 ...ای ششیپ رهیکه دلت گ

 ...فقط پدر بچه ام...پدر بچه ام يبرا

 شده بود يو خوب برام عاد شدیفقط اون بود که در نزده وارد م...اتاق باز شدو رها وارد اتاق شد در

 خدمتکار گفته بودم صداش بزنه به
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جفت کفش رو داخل کمد  نیاز کمد بود آخر ختهیر رونیب لیاکه مشغول جمع کردن وس يا گهید خدمتکار

 گذاشت و در رو بست و روبه من 

 د؟یندار يا گهیامر د...تمام شد خانوم -

 يبر یتونیم...ممنون...نه-

به  یبه من و نگاه یتشکر کنم رها نگاه مانهیکنم تنها من تو اون خونه عادت داشتم از خدمتکارها صم فکر

 کنار اتاق انداخت  یاز چوب رخت زانیآو راهنیپ

 ؟یرو بپوش نیا يخوایامشب م-

 شیآرا زیسمت م رفتم

 بده؟-

 ...يادیکم ز هی یکنیفکر نم-

 ...دمیحرفش پر نیسمتش و ب برگشتم

 !بازه؟...؟یچ يادیز-

 یبپوش ییلباس ها نیچن يخوب تو عادت ندار-

 نداره یتیاهم گهید-

 ستادیبه کمر ا دست

 ؟یباهاش بجنگ يخوا یم-

 نگاهش کردم پرسشگرانه

 ؟یبا ک-

جدا که ...کردیداشت بافرخ صحبت م...دمشید یاتاق تو ،تو سالن اصل امیب خواستمیاالن که م نیهم...دمشید-

 باسیز

 با اون بجنگم؟ خوامیکه من م یدونیوتو از کجا م-

با  یرابطه معمول هیبفهمم اون زن  تونمیم یو چند سال زندگ ستیبعد از ب...شامه زنانه دارم...زنم هیمن  یاسی-

 ...من مردها رو یاسی....نگاه کردنش به فرخ ای....حداقل از طرز حرف زدنش...فرخ نداره

 دیلرزیرو که به وضوح م یدست...رو به نشانه سکوت باال بردم دستم

 بس کن  -
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 دست بردار نبود انگار

 ...عقب خودش رو دیکش دیتا من رو د...دادیفرخ کم دل به دلش نم یاسی -

 بلند تر از حد معمول ییبار با تحکم و صدا نیا

 ...گفتم بسه رها-

 شهیرو م رویبود دلم ز دهیانگار فهم...خورد یانداخت انگار به حال وروز من تاسف م نییسرش رو با تاسف پا رها

پدر ...یاسیرفته  ادتی...هکه ازش متنفره هم حسادت کن ينسبت به مرد یزن شدیمگر م...اون حرفها دنیبا شن

 بچته

  يارام تر يصدا با

 ؟یبرام بکن يکار هی یتون یم-

 رو بلند سرش

 تو جون بخواه-

 کمرنگ و تلخ...لبم نشست يرو يلبخند

 ...جونت سالمت-

 کردم و ادامه دادم یکوتاه مکث

 ...دیمن امشب با...رها...بارهیهنر م هیاز هر انگشتت  ينشونم بد خوامیم-

 ادامه بدم نگذاشت

 ...بسپار دست من...یدرخش یم یمهمون نیا يامشب تو تو...یاسی یدرخشیامشب م-

 ...رفت سمت حمام  و

 یمو رنگ کن يریگینم ادیوقت  چیرها تو ه گفتیم شهیهم ادتهی!...نه؟ هیخانوم خال میمر يجا-

 دیلرز یم نیسنگ یبغض ریازتاث صداش

 دلت براش تنگ شده؟-

 یوفرش و قال واریکردن درو د یصدبار آبکش يروز...مامان يبرا...نیمیکل کل با س...شگاهیآرا...اون يبرا-

 ...يبرا...کامران...يبرا...دم به دم بابا يچرت ها يبرا...اش

گونه اش رو پاك  ياش باعث شد سرم رو بلند کنم با پشت دست اشک رو هیبار هق هق گر نیکرد وا مکث

 کرد 
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 اونم دلش برام تنگ شده؟ یعنی...ارزن شده هیاندازه  مانیا يدلم برا یاسی...مانیا يبرا-

 دستم گرفتم  يرو تو دستش

 چارهیب...خواستیچقدر عاشقانه تورو م...مانیا چارهیب...کرده بودند هیمن و تو گر یسر قبر خال يباال چقدر

 عمو جهان چارهیمادرت و ب

 نگاه کردم  دشیاشکهاش قهقهه م يخنده اش که البه ال يصدا با

 شده نگاه کن یتمام دستت رنگ یاسی يوا-

 نیو پاهام رو زم دمیکش یکوتاه غیدستم که با گرفتن دست رها حاال آغشته شده بود به رنگ مو ج دنید با

 دمیکوب

 کارت نکنه یخدا بگم چ...بود؟ يریاالن موقع آبغوره گ...رها يبد یلیخ-

 يدست قهوه ا نیبا ا...یدرخش یوضع م نیامشب حتما با ا-

 اتاق رو پرکرد  يخنده اش فضا يصدا و

 من راهش رو بلدم  شهیغصه نخور بابا پاك م-

 تکان دادم يحرص سر با

 به حالت اگر پاك نشه ياز دست تو رها وا-

  کردیبه کارش نگاه م تیبا رضا يقد نهیآ يپشتم و درست روبه رو ستادیسشوار رو خاموش کرد وا رها

 ...يشد رینظ یب...هیعال-

دورش  دهیگرفته بود و سشوار کش یرنگ بلوط کردموهاشینگاهم م نهیآ يکه تو یشده بودم به زن رهیخ ومن

هاش  دادناخنینشان م باتریو رژقرمز ز شیومرتب بودند وصورتش با آن آرا زیشده بود ابروهاش حاال تم ختهیر

 شده بودند یرنگ طراح یومرتب با الك عناب دهیسوهان کش

 ....مرتب بود زیهمه چ و

 لبم نشست يرو تیرضا ياز رو يلبخند

 ...رها-

 ...جان رها-

 ...برگشته انگار یاسی-

 گذاشت شیآرا زیم يرو رو سشوار
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 طیشرا نیهنوز هم بلده تو سخت تر...آروم ومرتبه یهنوز هم بلده خودش رو بزنه به اون راه و بگه همه چ-

 یاسیآره ...ب بلده دل پرآشوبش رو پشت چهره آرومش پنهان کنهخو...رو خوب ومرتب جلوه بده زیهمه چ

 ...هم سرجنگ برداشته روننیکه اون ب ییانگار با اون آدمها...برگشته

 ...سمتش و نگاهش کردم برگشتم

 ...حال تورو خوب کرد و من رو....هم به من گفت هم به تو...ستین ادتی...ادامه داره یچون هنوز زندگ-

حرفهام تا خبر دلم رو  دنیشن يگوش شدن برا وارهایتمام د کردمیچرا فکر م...از آوردن اسمش دمیترس یم چرا

 فرخ شیببرن پ

 دیاز تاسف کش یآه زنمیحرف م یبود از چ دهیکه فهم رها

 یوبهش دروغ بگ یدلت رو گول بزن يچقدر خوب بلد -

 دایاون بحث ادامه پ خواستمیخودم نم يشده بودم برا ییاون روزها خوب دروغ گو...گفت یم راست

 و بباره  رهیدلم کار دستم بده و اشک راهش رو بگ دمیترسیم...کنه

  میباش یسالن اصل يتو دیبا گهیساعت د مین...ساعت هفته...برو حاضر شو-

 بره  رونیب نکهیرو ازم گرفت و رفت سمت در وقبل از ا نگاهش

ات  چارهیچشمهات دارن حرف دل ب...گنیهنوز دروغ نمچشمهات ...یاسی یتونیبه من نم یبه خودت دروغ بگ-

 یاسی دنیچشمهات تا ته دلت رو دارن لو م...يو خفه اش کرد یکه دست و پاش رو بست زننیرو م

  رمیاشک هام رو بگ يتخت نشستم نشستم و نتونستم جلو يرفت و در رو بست و من رو رونیاتاق ب واز

 گذاشته بودند  يکه سرناسازگار ییها اشک

 ....یاسی-

لحظه حس  کیبودودر  ستادهیکه کنارش ا یشد سمت کس دهیرها به طرفش برگشتم اما نگاهم کش يصدا با

انگشتهام رو در هم ...شدینم دهیازش شن ییصدا چیه گهیو انگار د نیزم يکردم قلبم از جا کنده شد افتاد رو

 ...دیدیلرزش دستهام رو م دینبا....گره کردم

که پر از حسرت به من دوخته بود و سرتاپام رو  ینگاه...در نگاهش گره خورده بود يانگار بدجور...اما اهمنگ

 گرفتیو من تمام وجودم گر م کردیبرانداز م

 ....مرد نیچقدر حواسم رو پرت خودش کرده بود ا...با آن کراوات و یاومد اون کت وشلوار مشک یبهش م چقدر

 ...یاسی-
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 باشه نگاهش کردم  دهیپر قیعم یاز خواب یلیس کیکه با  یه خودم اومدم ودرست مثل آدمرها ب يصدا با

انقدر  یعنیمهرداد حلقه کرده راحت کنه  يدستش رو دور بازو نکهیرو از بابت ا المیخ خواستیچرا م دونمینم

 زد؟یچشمهام حرف دلم رو داد م

 مهرداد ازم خواست امشب همراهش باشم -

  دیلرزیکه م ییبه لب آوردم و با صدا یمصنوع يلبخند

 ...هیعال یلیخ نیا-

 پنهان کنه  دمیانداخت اما نتونست فک منقبض شده اش رو ازد نیینگاهش رو ازم گرفت و سرش رو پا مهرداد

 ؟...یاسی یینجایچرا ا...تو-

 ياالن چه فکر...سرم بکوبه يچوبش رو تو ییقبل حس تنها قهیاز چند دق شتریبود تا ب یحرفش کاف نیهم

داشت که  یتیاصال چه اهم...سرش گرمه يا گهید يشوهرت جا...چارهیگفت زن ب یحتمابا خودش م...کردیم

 ...من هم که...فرخ که هنوز شوهر من نبود...کردیم ياون چه فکر

 دنیکه دورت کش ییها لهیم نیپشت ا...کم به خودت نگاه کن هی...یاسی یگ یبه خودت دروغ م چقدر

 گهید زیدلم چ یزنیم ادیفر...نجاتم بده یکش یم ادیفر يسمت مهرداد و دار يو دستت رو دراز کرد يستادیا

 ایبا تموم دن...کجاس اما یدونیکه خودت هم نم یسمت يریم يدار...ات ییاز تنها یکشیدرد م يدار...گهیم يا

 ...یاسی يدیترس...يدیترس...یاسی يلج کرد

فرخ حلقه کرده و شانه به شانه هم  ياالن اون زن دستش رو دور بازو نکهیرو به زحمت فرو دادم و فکر ا بغضم

هم  يپلکهام رو رو یلحظات يباز هجوم آورد به ذهنم و برا گنیبه مهمان ها خوش آمد م یسالن اصل يتو

  یمصنوع يبار باز هم با لبخند نیفشردم و ا

 ...رختا ف...تا نجامیا...خوب...من-

  دمیصداش رو شن یچقدر دلم آروم گرفت وقت...دیبه موقع به دادم رس وچقدر

 ...یینجایتو ا یاسی-

 سرتاپام رو برانداز کرد  زیبرانگ نیتحس یبا نگاه ستادیسمتش روبه روم که ا برگشتم

  یمهمون یمن رو تنها بفرست یخواستینکنه م یشما خانم ما هست یناسالمت....چقدر دنبالت گشتم؟ یدونیم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٣٤٠ 

بود که من رو ازفکر بودنش با اون  نیفقط به خاطر ا دیشا دادیچرا انقدر حرفهاش ته دلم رو قلقلک م دونمینم

دستم گرفتم و  ينجات داده بود انقدر که با لبخند دستش رو تو نهیبیم ییمهرداد من رو غرق تنها نکهیا ایزن 

 چشمهاش  يچشم دوختم تو قهوه ا

 سر از کجا درآورده بودند هویزنانه  یضیغر يها يمعلوم نبود آن عشوه ها ودلبر و

 گشتم  یمن هم داشتم دنبال تو م-

مهرداد به  يکه با صدا زمیپنوتیدرست مثل ه...رو سمت گونه ام باال آورد انگار محو چشمهام شده بود دستش

 شده  ودخیبود فرخ ازخود ب دهیانگار اون هم فهم...میخودمون اومد

 حتما االن مهمونا اومدن ...رها جان میبهتره بر -

 به من و بعد به مهرداد که ابروهاش درهم گره خورده بود انداخت  ینگاه یبا نگران رها

 ...میبر-

 هردو از کنار ما رد شدند که فرخ دستش رو دور کمرم حلقه کرد و

 مهرداد-

 و مهرداد برگشت سمت ما  ستادندیا هردو

 بله-

 رو نشان داد مهرداد هم سرش رو به عالمت مثبت تکان داد که فرخ گفت 3و 4.6رخ با انگشت هاش اعداد ف و

 شده یطوالن ادیداستان ز نیا کنمیفکر م...امشب تمومش کن مهرداد-

 داد لشیتحو يپوزخند مهرداد

 ...چون...یشیم تیاذ يوتو دار-

 پر تحکم حرفش رو قطع کرد یبا لحن وفرخ

 ...تمومش کن بره مهرداد-

 ستبر کرد نهیفرو برد وس بهاشیج يبا دودستش کتش رو عقب داد و دستهاش رو تو مهرداد

 رمیگیاز تو دستور نم گهیومن مدتهاس که د...يدیبه من دستور نم گهیتو مدتهاس که د....فرخ-

شده بود و چشمهاش رو  که ازشدت خشم دستهاش رو کنارش مشت کرده بود و صورتش تا بنا گوش قرمز فرخ

 که کلفت تر از حد معمول بود ییتنگ کرده بود با صدا

 ...هنوز دست منه زهایچ یلیخ یدونیوتو خوب م-
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 دست گرفت يو دست رها رو تو ستادینگاهش رو ازما گرفت وپشت به ما ا مهرداد

 ينقطه ضعفات بر یپ...یروز بهم گفت هیرفته خودت  ادتی...وقته دل از نقطه ضعفام کندم یلیفرخ من خ-

 ...نیزم يخوریم

دو  نیهم فشرد وانگشت اشاره اش رو ب يراه افتاد و رها رو هم دنبال خودش برد و فرخ پلک هاش رو رو و

 کردمیفکر م نیبا فشار دستش سرش رو آروم کنه و متمرکز بشهومن به ا خواستیابروش گذاشت و انگار م

 ...ختهیبه هم ر زیچقدر همه چ

رو بلند کرد انگار به خودش مسلط شده بودبرگشت سمتم ودستش رو باز گذاشت پشت کمرم و من رو  سرش

 یتمام اون خوشحال کردمیتا صورتم قرارداشت وحس م یسمت خودش حاال صورتش با فاصله کم دیآروم کش

 لحظه دود شده وجاش رو ترس و تنفر گرفته  کیدر  یضیغر يو اون عشوه ها دنشیام از د

 

از کنار من بودن  يودار يدوستم دار نکهیبه ا...یکنار من خوشبخت نکهیبه ا...یاون تظاهر کن يکه جلو نیمه-

  خوامیکه من م یاسیهمون  یشیچون م هیکاف...هیکاف يبریلذت م

 هیشب يزیچ...خورد چیمعده ام پ يتو يزیحس کردم چ...گونه ام زد يکه رو يرو جلوتر آورد و با بوسه ا سرش

رو از  دونگاهشیشد سرش رو آروم عقب کش خیقبل سرد و  قهیوانگارتمام تنم برعکس چند دق...حس تهوع

 ...چشمهام گرفتو بازوش رو گرفت سمت من

 پس تظاهر کن-

 يتظاهر جلو يبرا...مهرداد يتظاهر جلو يو دستم حلقه شد دور بازوش اما نه برا...من زبانم قفل شده بود و

 يکردیرو با خودت معلوم م فتیمن رو پرکنه کاش تکل يجا خواستیبودم چرا دلم نم دهیکه هنوز نفهم یزن

 یاسی

به آن  یانگار تمام مهمان ها آمده بودند و من هنوز مناسبت مهمان....میشد یبه شانه هم وارد سالن اصل شانه

  داستمیه بود نمقصر طالب خان را از سه روز قبل به تکاپو انداخت يرا که تمام خدمتکارها یباشکوه

شده بود ومن  رهیبه ما خ يادیز يو چشمها دندیاز مهمان ها از صحبت با هم دست کش يریورود ما جمع کث با

از همه  شیکه توجهم روب ينفر نیکه به تن داشتم واول یبه خصوص با وجود لباس شدمیم شترمعذبیهرلحظه ب

 به خودش جلب کرد آن زن بود 
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کوتاه که باعث شده  یآب راهنیبودبا آن پ زانیبود کنار شاهرخ که هنوز دست شکسته اش از گردنش آو ستادهیا

 ياش رو رو یلخت مشک يموها...کرد یرو جلب م يبود چشمهاش هم به همان رنگ به نظر برسه هر نظر

شداز طرز  یرو م نید و ایرس یبه نظر نم یمن کنار فرخ راض دنیاز د ادیبود و انگار ز ختهیشانه چپش ر

که  يمن بودم و بچه ا دانیم روزیفعال پ دانستیخودش هم م...اما دیکه حواله ام کرد فهم ينگاهش وپوزخند

 پس ثمره کجاست...شاهرخ با آن زن یدر شکم دارم ول

آن ها رو به من و من رو به آنها به عنوان  کردویفرخ با همه خوش وبش م...مهمان ها نیچرخاندم ب چشم

 ادیمن رو  شتریشد و هر لحظه ب یاش حس م یخال ياما من دنبال ثمره بودم جا کردیم یش معرفهمسر

 ببود ثمره در آن خوا دهیچقدر ترس...شدمیبودم و نگران م دهیانداخت که د یم یخواب

 ...میدیبه آن زن رس باالخره

با شاهرخ دست داد و ...دستش رو پشت کمرش گذاشت و هردو جلو آمدندفرخ با لبخند به سمتشان رفت شاهرخ

 نیداشت از ا یچه هدف...دیوگونه اش رو بوس دیمتعجب من آن زن رو گرم در آغوش کش يدر مقابل چشمها

 کار 

انقدر فرخ کم طاقت شده بود ...اون سه روز کم با هم بودند که حاال يحداقل تو ایمدت که من نبودم  نیا يتو

 چند ساعت يفقط برا

 بودم  ستادهیکه رو به من که عقب تر ا فرخ

 ...زمیجان عز یاسی-

 دستش گذاشتم و جلو تر رفتم وفرخ رو به او يدستش رو به طرفم گرفت دست تو و

 یادگو خانو یمیاز دوستان قد یکی...هستن) ناسیا(خانم  شونیجان ا یاسیکنم  یفرصت نشد معرف-

 همسر من...یاسی شونیجان ا ناسیا...و شنیدوستان من حساب م نیاز بهتر یکیعماد  خیماوپدرشون ش

 قرص کرد یکلمه همسر از دهان فرخ دلم رو کم دنیشن

 داد  لمیتحو یمصنوع يچشم از فرخ گرفت و دستش رو دراز کرد سمت من ولبخند ناسیا

 ...زمیخوشبختم عز-

لهجه عربش رو  تونستیاما نم...حرف بزنه یتا فارس کردیانگار تمام تالشش رو م...ادیز یلیخ...داشت لهجه

 کوتاه فشردم  یلیدادم و دستش رو خ لشیتحو یمصنوع يپنهان کنه درمقابل من هم لبخند

 طور نیمن هم هم...ممنون-
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 رو به فرخ ناسیا

 یهست قهیفرخ هنوز هم خوش سل-

 رصت جواب رو از فرخ گرفت کرد که ف یشاهرخ خنده کوتاه نباریا و

 ...اس برعکس من قهیخوش سل ییمسائل و انتخابا نیآره فرخ تو چن-

 رو باهام داشت یلفظ یانگار قصد شروع جنگ...رو به من نباریا و

 دیاومد رونیباالخره از اتاقتون ب-

 من جواب داد يبه جا فرخ

 بود ضیکم مر هی یاسی-

 ...دمیحرفش پر نیب

 ...اتاقم بمونم يدادم تو حیخوب بودم فقط ترج-

 زد ياشاره کرد وپوزخند يا گهیبه سمت د شاهرخ

 ایکرده گو دایقرص هاش پ يخوب برا یلیخ نیگزیجا هیاش رو به دست آورده و یانگار دوستتون سالمت-

 بهش ساخته  یمزرعه و آب وهواش حساب

رقص بودند و رها حالش خوب بود و انگار مهرداد  ستیکه اشاره کرده بود برگشتم مهرداد و رها در پ یسمت به

 زدیلبخند م یو مهرداد هم راض دیخند یوم دیرقصیم طنتیزده بود که رها با ش يحرف خنده دار

 دادم  لشیتحو زیتمسخر آم يسمت شاهرخ و لبخند برگشتم

 یراست...ییزایچ نیهمچ هی ایبا گلدان ...شکسته بود انگار...شما هم سرتون خوب شده ایگو...طوره نیهم قایدق-

 ...نمشیبیثمره کجاس نم

 ...آب وهوا کار دست شما هم داده نکنه

بود که ابروهاش درهم گره خورد  امدهیبه مزاج شاهرخ خوش ن ادیحرفم ز ایزدم گو يزهرخند ناسیرو به ا و

ن نداشت چهره از او یهم که دست کم ناسیو ا...شهیدندان هاش رو هم منقبض م دنییفکش ازسا دید شدیوم

  سالناز  يا گهیکرد و رفت سمت د یشدو چشم از من گرفت و از فرخ عذرخواه ياش جد

 من وشاهرخ بود نیبود وتماشاگر جنگ ب ستادهیشاهرخ رو به فرخ که تا اون موقع ساکت ا نباریا

 یتونیغه ونمگفت تو سرت شلو...نداره که یافتخار داد همراه من باشه از نظر تو مشکل ناسیفرخ امشب ا-

  يارینبودت رو از دلش در ب یبتون دوارمیام یباهاش باش
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 یوحت...کردمیومن مات ومبهوت رفتنش رو نگاه م...بار برنده اون بود نیا...آخر رو زدو خوب موفق هم بود ریت

 بزنه  یاجازه نداده بود فرخ حرف

 کیشر يا گهیام رو باکس د یقرار بود زندگ یعنی....بود؟ نشونیب یچ...نبودش رو؟...رو؟ یچ...اره؟یدلش در ب از

 باشم؟

 ینیبغض سنگ کردمیوتمام تالشم رو م فشردمیمشتم م يرو تو راهنمیدامن پ يسمت فرخ گوشه ها دمیچرخ

گلوم جا خوش کرده بود کار دست چشمهام نده فرخ که مثل من مات ومبهوت مانده بود وخشم از  يکه تو

 برگشت سمت من دیباریچشمهاش م

 ...که شاهرخ یدونیم -

 روبه نشانه سکوت باالگرفتم دستم

افته و کمکت  یشامه زنانه ات هم به کار ب یبه خصوص وقت....ساده اس فرخ یلیخ زهایچ يسر هی دنیفهم-

 کنه

 ...اما-

 بگذره  یبحث چیامشب بدون ه هیبذار...من فقط مادر بچه تو هستم تمام...ادامه نده کنمیفرخ خواهش م-

 لب غرولند کرد ریرو دور بازوش حلقه کردم نگاهش رو ازم گرفت و ز ودستم

 لعنت بهت...احمق کهیمرت-

 میافتاد وراه

 ینیدور چ یمشک راهنیکوتاه قرمزوپ يبا آن موها گذرهچقدریحال بودم که رها با مهرداد بهش خوش م خوش

 دادینشان م یبود دوست داشتن دهیکه پوش

 یکیتعارف کردند،من امتناع کردم و فرخ  یدنیخدمتکارها نوش میالن نشسته بودنقطه س نیو فرخ در باالتر من

دستم گذاشت که نگاهش  يدستش رو تو دندفرخیرقص یاز مهمان ها م ينواخت و تعداد یم یقیبرداشت موس

 کردم

 ؟یباهام برقص يد یافتخار م-

 فرخ؟ هیچ یمهمون نیمناسبت ا-

 يزیوبغل گوشش چ ستادیکه کنارش ا یسوالم اما نگهبان نیگرفتانگار جاخورده بود از ا يا گهیرنگ د نگاهش

 بده  یزمزمه کرد اجازه نداد فرخ جواب
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 نگاه کنه  نکهیبدون ا دیرس یبه نظر م یوفرخ که انگار عصب ستادیعقب ا نگهبان

 امیاالن م-

نداشتمنگاهم سمت  یومن تنها احساس خوبمهمان ها گم شد يجا بلند شد و به همراه نگهبان ال به ال واز

  ختیفرو ر نهیشاهرخ قلبم در س دنیکنارم نشست سرم رو که برگردوندم با د یبود که حس کردم کس يگرید

 یکن یبه ضررته انقدر جلوم حاضر جواب-

ن سوله او يانداخت که تو یم يروز نیاول ادیانقدر که من رو ...ترساندیانقدر که من رو م...بود يجد نگاهش

تمام توانم  نیبنابرا...تمام یعنیاماشکستن مقابل شاهرخ  رفتیم جیآوردن اون روزها سرم گ ادیو از به  دمشید

 جنگ تن به تن  کی يرو جمع کردم برا

 من زن طالب خانم...پله ازت باالترم هیمن هنوز ...یرس ینم ییجا چیحرفها به ه نیبا ا...نره ادتی...وتو-

 داد لمیتحو يپوزخند

 ...که االن با دوستت یهست يتو فعال معشوقه اون مرد...يزنش بود-

 ...دمیو غر دمیحرفش پر نیب

 خفه شو-

 داد  لمیتحو یعصب قهقهه

 ییبایاش که تو ز یمعشوقه قبل یمخصوصا وقت...هندستون کنه؟ ادی لشیمرد ف هی يتا به حال تجربه نکرد-

 یتا فرخ رو برگردون یتالش کن دیبا یلیخ...ببرتش تو خلسه یحساب یمدت هیزبانزد خاص وعامه برگرده و

گرمه انقدر  گهید يو دلش جا هچندساله اش تورو نباز قیرف يسرخونه اول فرخ فعال چشمش دنبال تواه تا جلو

امسال به عنوان نامزد شرکت  ناسیا...ياوه حواسم نبود خبر ندار...فرخه ونیرو مد یمهمون نیا...ناسیگرمه که ا

 انتخاب شده  ییبایتو مسابقه ملکه ز

چقدر ...یاالتیچه خ...جمع شده بودند يگریکس د يبرا...داشت يا دهیپس حضورم چه فا...من...یمهمان نیا

رو اعالم کنه  مونیمن و نامزد يداده تا باردار بیرو ترت یمهمان نیفرخ حتما ا کردمیساده بودم که فکر م

 ...رخ چقدر خوب بلد بود شکستم بدهوشاه

  یو هوا معلق نیزم نیهنوز ب-

 ...نه با وجود بچه فرخ-
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آخر رو  ریبار من بودم که ت نیافته کف دستش انگار ا یحرف حس کردم االنه که چشمهاش ب نیا دنیشن با

 زدم 

 صورتش گرفتم ياشاره ام رو جلو انگشت

بو برده  یکه از مردونگ يمرد...کنهیمرد محکم م هیپاشو تو خونه  يبا بچه اش جا شهیزن هم هیباشه  ادتی-

 فرخ اگر از من هم دل بکنه از بچه اش محاله دل بکنه...باشه

 دیلب غر ریو ز دیدورو بر عموش نره درست مثل گندم برشته از جا پر ادیز دادمیم ادیبه بچه ام  دیبعدها با انگار

 کان ندارهام نیلعنت به تو ا...لعنت به تو زن-

بود  کیکه نزد يطور دیاز خدمتکارها قاپ یکیدر دست  ینیس يداشت که از رو اجیاحت یدنیبه نوش یلیخ انگار

  و رفت زهیبر نیزم يرو گهید يجامها

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

من که قرار بود مثال همسرش بشم وچقدر من  ایمهم تر از بچه اش  یحت...فرخ مهم شده بود يبرا ناسیا چقدر

 حسود شده بودم  لیدل یآن روزها ب

گذشته  یاز زمان مهمان یمین دیوقت که نه شا یلیخ...وقت بود منتظر فرخ مانده بودم یلیخ...جا بلند شدم  از

نفس  يبرا آوردمیهوا کم م بهیاون همه آدم غر نیانگار ب...قابل تحمل بود ریماندن آنجا برام غ...بوداما

به من  یان مهمان نکهیا...بودم دهیرو هم که فهم زیهمه چ...شاهرخ هم که کم زخم زبان نزده بود...دنیکش

معشوقه برگشته ازراه دور  يبرا...رو نداشت دنمیکه چشم د یکس يبودبرا يگریکس د ينداشت وبرا یربط

 ...نکهیا...تا فقط مهرداد رو شکست بده خواستیفرخ من رو م نکهیا...فرخ

من  دیرس یاز راه م یانقدر که هرکس...شده بودم  يشب باز مهیعروسک خ هیچقدر شب....شده بودم ریحق چقدر

رو  زمیهمه چ...کرده بود ریداد ترس چقدر من رو حق یام م يخواست باز یگرفت وهرطور م یرو به دست م

 یمزاحم لعنت نیگرفته بود ا

نداشت  یبیع...بودند یسرگرم خوشگذران ییحتما جا...مهمان ها گذشتم پس رها و مهرداد کجا بودند نیب از

 بود یکه رها حالش خوب بود کاف نیهم

 مغزم بود يمسخره رو کیآن موز يچقدر صدا...رفتیم جیسرم گ چقدر
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 يکفش ها نیوا نیلباس سنگ نیکه من باشم بدون ا...گوشه دنج وساکت هی...خواستیگوشه دنج م هی دلم

که من باشم ...داغ کنار پنجره رو به رودخانه پشت عمارت يچا هی...دوش آب گرم هیکه من باشم و...پاشنه بلند

 ...وفقط من

 و من دیوتو موجود کوچولو شما دوتا هست...خدا یخوبه تو هست باز

دست در  کی...بود ستادهیآن طرف تر ا یشدم کم خکوبیسر جام م دنشیقدم به در اتاقم مانده بود که با د دو

 رها کجا بود دپسیرس یسوختچقدر خسته به نظر م یکه فقط م يگاریاش س گهیدست د کیشلوارش و  بیج

 ...رها-

 ..گرفته بود صداش

 وشما...مثل من...خسته بود-

 بود بهیانگار سالها با من غر...ادا کرد نیچقدر سنگ شمارو

 ...من هم خسته ام-

شه  یکه م یمونده اونه تنها کس یکه باق یچون حس کردم تنها کس ستادمیا...ستادمیسمت در اتاق اما ا ورفتم

 ازش خواست زیچ هیحاال موقع غرق شدن حداقل 

 سمتش و نگاهش کردم برگشتم

 گهید...مرداب شدم نیغرق ا گهیمن د...نیکنه هم دایجهنم نجات پ نیکه رها از ا نهیا خوامیکه م يزیتنها چ-

 يباز نیرو تو ا زمیمن همه چ...ام یخال یخال....زنده ماندن ینه حت...یبرگشتن نه حت يدارم برا يدینه ام

 رهیباشه که دستش رو بگ یچوب هی دیبا...برگرده دیااما رها نه اون ب...دم یوحاال دارم تاوان باختم رو م....باختم

از دوست  يدزد نیاون ماش يدونه جنازه اش تو یاون هنوز نم...رونیمرداب بکشه ب نیبهش و خودش رو ازا

 دیرها با...اما من مردم...خروار خاکه هی ریکه تنها بچه اش االن ز کنهیادرش فکر مپسر سابقش سوخته وم

اما ...داره اجیچون مادرش بهش احت...برگرده چون دلش تنگ شده دیرها با...مادرش باشه رکنا دیبرگرده چون با

 ...مرداب غرق شده نیا يپدرم هم تو یمن حت...داره اجیبهم احت ینه کس...منتظرمه ینه کس...من

 ادامه دادم نیسنگ یکردم و با بغض یکوتاه مکث

هنوز ...اگر هنوز...یاگر هنوز رو حرف دلت هست...اگر...نیفقط هم...جهنم نجات بده نیرها رو از ا...مهرداد-

 ...يدوستم دار

 که چقدر سخت بود حرف زدن آخ
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 نینجاتش بده هم-

 و دل لجبازتر از اشک زبان باز کرد...گونه ام ياه باز کرد رواتاق رو که پشت سرم بستم اشک لجباز ر در

 دونهیخدا م...که چقدر دوستت دارم دونهیخدا م...کنارت باشم مهرداد شدیکاش م...کاش-

اعتنا  یداغ و رودخانه پشت پنجره ب يچا وانیل کی...که قطع شد یاشک...آب گرم یبا دوش...آن روز تمام شد و

به اندازه چند ساعت ...کم هیبرگرد و بذار ...معشوقه ات مرد شیپ زدبرگردیت در صدام مفرخ که از پش يبه صدا

 آرامش رو حس کنم

تو  یازش نبود حت يخبر چیروز بود که ه 4فرخ از اومدن پشت در اتاق من منصرف شده بود که حدود  انگار

 دمشیهم ند یسالن اصل

سرگرم بود که به کل  ناسیانقدر با ا دیشا...ه بودبهم نگفت يزیدر مورد مراسم عقدمان هم هنوز چ یحت

 ...ینه رقبت...داشتم ينه عجله ا...نداشت یتیاداهمیمن هم ز يفراموش کرده بود برا

 بخوام يزیچ هیازت  شهیم یاسی-

 کنار پنجره نشسته بود  یصندل يکه رو شدیم یساعت میاون لحظه ن تا

 شدیرو نم زدیکه تو چشمهاش موج م یخوب نگران...اومدنش به اتاقم رو لیبودم دل دهیازش پرس يدفعه ا چند

رو که از داخل گلدان در آورده بودم رو کنار  يخشک شده ا يانداخت گل ها یانکار کردانقدر که دلم رو شور م

 گذاشتم  زیم يگلدان رو

 رو گرفت  روبه روش که دستم ستادمیآروم گرفت از به حرف اومدنش رفتم سمتش و ا یکم دلم

 به من يو زل زد ینشست نجایساعته که صم و بکم ا میاالن ن...شده رها یچ-

 نییرو ازم گرفت وسرش رو انداخت پا نگاهش

  یبه سالن اصل يایشه با من ب یم-

 ن؟یهم-

 مضطرب بود...گرفت ینه انگار دلش آروم نم...نگاهم کرد باز

 ؟يایشه باهام ب یم-

 باال انداختم يشانه ا یالیخ یب با

 چه خبره؟ یبگ يخوا یاما نم...امیچرا ن...امیآره که م-

 شدم سمت در اتاق دهیکه دنبالش کش دیو دستم رو کش دیجا پر از
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 ...ایتو ب-

مهرداد هردو  ادیفر يبا صدا میوارد شد یو وقت میگرفت شیرو در پ یو راه سالن اصل میدو از اتاق خارج شد هر

 ...میشد خکوبیسرجا م

 ...فرخ رمیگ یمن از تو دستور نم-

 نهیدر هم دست به س يبا چهره ا ناسیو ا...به موهاش زدیچنگ م یفرخ که عصب...فرخ يبود روبه رو ستادهیا

 هیچقدر دا...داشت آرومش کنه یانگار سع...کردیرو کنار گوشش زمزمه م ییبود کنار فرخ و حرفها ستادهیا

 مهربان تر از مادر شده بود

 بود انداختم  دهیبه رها که انگار ترس ینگاه

 چه خبره رها؟-

 لب زمزمه کرد ریز

 میدیرس ریبشه انگار د يجور نیقرار نبود ا-

 که متوجه حضور ما شده بود گفت مهرداد

 ایب زمیعز ستین يزیچ -

 بود؟من؟؟؟ یک زم؟بایعز...؟ی؟سمت ک...دستش رو دراز کرد سمت و

 ...اما دادیبه نشانه تاسف سر تکان م ناسیمن و ا زل زده بود به یعصب یبا نگاه فرخ

 شده؟ یچ...مهرداد-

دور شونه اش و  کردیکنارش و مهرداد دستش رو حلقه م ستادیا یم...سمت مهرداد رفتیرها بودکه م نیوا

 بودم سرجام ستادهیهمچنان ا...من

موضوع مطلع  نیفقط قرار بود که از ا یاسیتو و ...میخودمون رو گرفت میفرخ من و رها تصم-

 ...دوست من...دوست رها هست و تو یاسیچون ...مطلع...دیباش

 به من انداخت و ادامه داد ینگاه مین مهرداد

 میجا بر نیو ما قراره از ا-

 زد ادیفر بایبار تقر نیا فرخ

 ...بس کن-

 مهرداد باز خونسردانه  اما
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  نمیب یمخالفتت نم يبرا یلیدل-

 بودم از حرفهاشون وادارشون کردم به سکوت جیبار من که کالفه و گ نیا و

 جا چه خبره؟ نیبه من بگه ا یکیشه  یم -

و با  نییکرد سرش رو انداخته بود پا ینگاهم هم نم یحت...بود ناسیبا ا یکرداز من وقت یم يانگار دور فرخ

 رها مضطرب نگاهم کرد که مهرداد به حرف اومد  دادیحرص پاشو تکان م

 از دوست شما...یاسیکردم خانم  يمن از رها خواستگار -

 رو بلند کرد و نگاهم کرد سرش

 ...نگاه آروم هی...نگاه مطمئن هی

  میباهم ازدواج کن يما قراره به زود-

 فرخ مثل بمب منفجر شد و

 ...يتو احمق شد-

 ب دادبار با تحکم جوا نیا مهرداد

 ...تمام...یما شرکت کن یتو جشن عروس میکارت دعوت برات فرستاد یوقت یتون یم...یمطلع هیتو فقط ...فرخ-

که راحت  المیو خ...شدیکه کنده م يدیام...شدیقلب من که از جا کنده م...مهرداد...رها...ازدواج...یعروس جشن

نجات  یعنی نیا...میریم نجایما از ا...ده یمدستش رو گرفته و داره نجاتش ...دهیداره نجاتش م...شدیم

 رها هنوز زنده بود...خانواده اش رگشت کنا یبرم...رفت یرها م...دادم اما یمهرداد رو ازدست م...رها

  یکار رو بکن نیا یتون یمهرداد تو نم یفهمیتو نم-

 یم یو هرچ سیپل شیبره پ رونیدر بذاره ب نیکه رها پاش رو از ا...یترسیم تتیاز موقع...فرخ یترسیتو م -

 هیچون قراره  کنهیکار رو نم نیرها ا...نه...دونه رو بگه و طالب عمران ودارو دسته اش فوت بشن برن هوا

 ...آروم براش بسازم یزندگ

 سر داد  یعصب يقهقهه ا فرخ

ه از سر و کولتون باال ک ییشاد و خوشحال با بچه ها...ایکنار در الیو هیتو ....کیآروم و رمانت یزندگ هیآره -

 يکور خوند...رنیم

 به سمت رها اشاره کرد  یوعصب

 سالم کن مهرداد  دزیا يماریبه ب-
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 دمیکش ادیبار من فر نیا و

 فرخ-

که با  کردانقدریرها که حالش رو دگرگون م يماریاسم ب دنیاز شن دیلرزیبرگشت سمت من تمام وجودم م که

 کرد یم سیبود به مهرداد و اشک گونه هاش رو خ دهیترس چسب

 ...فرخ هیکاف-

ام رو  يچقدر انرژ...کردم یرفت اما خودم رو کنترل م یم یاهیچشمهام س...رفتیم جیسرم گ...رفتم سمتشان و

 ...موجود کوچولو يریگیم

که کنارش  یفرخ و زن يبودم روبه رو ستادهیحاال ا...نخورم نیتا زم گرفتمیسر راهم م لیرو به وسا دستهام

 بود ستادهیا

تو که !...؟يدوستت شد نیازش که حاال نگران بهتر یفهمیم یچ!...ها؟... يماریب نیاز ا یفهمیم یتو چ-

 ...يخودت رو دار یزندگ

 دیکه چهره در هم کش...اشاره کردم ناسیا به

 ...من که حاال یسلب آرامش از زندگ ستیبس ن...نمیب یمخالفتت نم يبرا یلیدل...سرت گرمه-

 کردیرو برام سخت م دنینفس کش دیچیشکمم پ يکه تو يادیز درد

 چت شد؟ یاسی-

 دستش رو دورم حلقه کنه که کنارش زدم خواست

 به من دست نزن -

 دیکش کنار

 ستیتو حالت خوب ن یاسی -

 سیتمام تنم رو خ يعرق سرد...از اشک بودنفسم تنگ شده بود سیهنوز چشمهاش خ...رو به روم ستادیا رها

 کردم لبخند بزنم  یدستهاش رو کنار زدم و سع دهیلباسهام به تنم چسب کردمیکرده بود حس م

 یشیعروس م...ع...يدار-

 بود دهیترس

 ...مونه یدکتر گفت استرس برات مثل سم م ستین ادتی...ستیتو حالت خوب ن...یاسی-

 ...من خوبم...به من دست نزن رها-
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 مبل رو گرفتم به دستم

 ...خوشحالم...خوش یلیخ...خوشحالم رها...خوش-

 ...دیکش ادیفر فرخ

 نینکن بش يلجباز یاسی...دیدکتر خبر کن-

  دمیکش ادیفر

 برو کنار یبهم دست نزن لعنت -

 يکوچولو...به دل لجباز من...نشست ینگاهش به دل م نیچقدرآخر...هنوز نگرانم بود...سمت مهرداد برگشتم

 که غش نکنم حداقل يریام رو نگ يانقدر انرژ یتونست یلجبازنم

 ...شدیتار م دمید...یراض...زدم لبخند

 ...مراقبش باش-

 نبود ییصدا چیه گرید و

چند ...همه کمک کردنخوب بودم نیاما الزم نبود ا نمیتخت بنش يخدمتکار کمکم کرد تا رو...بهتر بود حالم

ازش خواستم تنهام بذاره و او هم  نیآرامبخش اثر کرده بودبنابرا يبود که سرمم تمام شده بود و دارو یساعت

خوب ...دمیکردم و پرده ها رو کنار کش زپنجره ها رو با...رفت از جا بلند شدم رونیاز اتاق ب یحرف چیه یب

 خوب یلیخ...بودم

تازه رو نفس  يواوبا تمام وجود ه...دستهام رو از هم باز کردم و چشمهام رو بستم...رو به پنجره ستادمیا

آرامش  يهوا...راحت بود الیخ هی يهوا...اون هوا...رها يآزاد يبو...دادیم يآزاد يبو...اون هوا...دمیکش

 نداشت یتیافتاد اهم یم یبعد از آن هر اتفاق وداد  یادامه م...گشت یرها برم...آرامش از آرامش دوباره رها...بود

 دو ضربه به در اتاق به خودم اومدم يصدا با

 ...دییبفرما-

 آرامش و حال خوب رو خراب کنه فرخ بود وبس نیا تونستیکه م یباز شدو تنها کس در

 ستادمیازش گرفتم و پشت بهش ا کردچشمینگاهم م نگران

 ...حالت بهتره؟-

 رو به عالمت مثبت تکان دادم  سرم

 نییسرم رو انداختم پا...ستادیو اومد و روبه روم ا اوردین طاقت
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 ...دکتر گفت-

 حرفش نیب دمیپر...خواست حرف بزنه ینم دلم

 دکتر گفت که خوبه...راحت التیخ گهیخوبه د...گفت حال بچه ات خوبه-

 سمت در که دنبالم اومد رفتم

 ...کجا-

 وبرگشتم سمتش ستادمیا

 ...نمیرها رو بب رمیم-

 داد لمیتحو یعصب يپوزخند

 ندهیآ يو برا زنهیباغ قدم م ياون االن کنار همسرش تو...دور رها رو خط بکش گهید یاسی...؟ینیرها رو بب-

 ...کشه یاش نقشه م

 به کمر زدم دست

اما تو چت  یمطمئن بشم حالش خوبه که تو بهم گفت خواستمیمن هم م...يرو راحت کرد المیخ...هیکه عال نیا-

به در  دونیاز م فیباالخره حر...یاز همه خوشحال تر باش دیتو که با...موضوع نیاز ا یتو چرا ناراحت...شده فرخ؟

راحت  الیبا خ گهیحاال د...يوقت جلوش نباز هیتا ...یوجود نداره که سر من باهاش بجنگ يمهرداد گهید...شد

 ...که بعد از سالها دوباره برگشته کنارت و حاال یبه معشوقه ات برس یتون یم

صورتم  يافتادم دستم رو از شدت درد رو نیزم يرفت و رو جیکه به صورتم زد سرم گ یضربه محکم با

که به  يطور...اومد یباال م یو نفسم به سخت دیکوب یام م نهیگذاشته بودم قلبم از ترس خودش رو به قفسه س

 هق هق افتاده بودم

 گونه هام يرو بلند کردم که اشک راه باز کرد رو سرم

نفس  يدست هاش رو کنارش مشت کرده بود و با خشم زل زده بود به من وصدا...سرم يبود باال ستادهیا

 ...دیشد شن یهاش رو م

 دادم لشیتحو يخند زهر

 ....تو گوشم یگوشه دلت مونده بود بزن ای...حرفم حالت رو بد کرد-

 دیلب غر ریز

 ...یاسی ستیبلند شو باا-
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 تنفر زل زدم تو چشمهاش با

 یترسینکنه م هیچ...یرو باخت یکی نیا...طالب خان یبکن یتون ینم یغلط چیره و تو ه یرها با مهرداد م-

وطالب عمران ...ییبعد بازجو...سیبعد پل...بعد شک...يتو که مرده بود يوا يبگن ا هویبرگشت خونه همه  یوقت

 ...بزرگ پر

 غیکه از درد ج دیواز پشت کشبود رو مشت کرد  ختهیحمله کرد بهم و موهام رو که دورم ر یگرگ زخم هی مثل

 خوردیصورتم م يداغش تو ينفس ها دمیکش يبلند

اگرجاش  یحت...حالل...بزنه خونش حالله نیهرکس بخواد طالب خان رو زم...دوباره تکرار کنم ایرفته  ادتی-

 باشه نجایا

 ...انگشت اشاره اش رو گرفت سمت قلبش و

 دمیکش ادیفر

 ...یولم کن لعنت-

 احمق کهیمرت یکن یکار م یچ يدار-

جلوش رو  دیکمکم اما فرخ ازجا پر ادیخواست ب مهیو رها که سراس...مهرداد دلم قرص شد يصدا دنیشن با

 گرفت

 دیکش غیج رها

 برو کنار -

اومد هجوم برد سمت  یخونش در نم يزد یبه عقب هولش دادمهرداد که اگر کارد م یفرخ با ضربه محکم اما

 کرد خکوبیاش قرار گرفت وهرسه مارو سرجا م یشونیپ يفرخ بود که رو يکمر اسلحه نیفرخ اما ا

 زدم ادیفر

 ...نه فرخ-

 ؟...یکن یالتماس م يدار-

  یلعنت کنمیدارم التماس م...کنم یآره التماس م-

 ...دیخند یعصب

 ؟يدوسش دار-

 داد یبار مهرداد بود که جواب م نیا
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 کارت احمقانه اس یدون یفرخ خودت هم م-

راهت رو  نکهیا...کدوم بود یدون یم نشیاما احمقانه تر...من همه کارهام احمقانه اس...کار من احمقانه اس؟-

واسه خودت کار  دیبا گهیاون رستوران بهت گفتم پسر تو د يکه اون شب تو نیا...خونه نیباز کردم تو ا

که راه و چاه رو  نیا...دستت ریکردم ز روخودم  يآدم ها یکه کل نیا...اون اسناد رو زدم به نامت نکهیا...یکن

 شهیتو هم...آره من احمقم...نجایرسوندمت به ا رونیکشوندمت ب یاون سگ دون يکه از تو نیا..دادم ادتی

 ...ازم متنفره...؟ینیب ینم...االن یحت...همه جا..مهرداد يمزاحم من بود

 شنوم یقلبم رو نم يصدا گهید کردمیبه من که حس م شدمیبلند م نیزم يکه از رو کردیمن اشاره م به

 ...دمیفهم دمشیکه د یرو از روز اول نیا...دهیچشمهاش دلش رو لو م شهیهم...دوست داره یلیاما تورو خ-

  يبلند يبار با صدا نیوا

 ؟جوابم رو بده...یاسی يازم متنفر-

  ستمیمتنفر ن...ستمینه ن-

  دیکش ادیخشم برگشت سمتم و فر با

 ...به من دروغ نگو-

رها  غیج يلب حس کردم و صدا ریخون رو ز يشور...با پشت دستش حواله لبهام کرد گهیضربه محکم د هیو

 گوشم يزنگ زد تو

 دستم يلبم برداشتم وچشم دوختم به خون رو يافتادم دستم رو از رو نیزم يزانو رو دو

 من دوستت دارم...بذار بره فرخ-

 يبگو ازم متنفر-

 بچه نیا...من...شتیمونم پ یمن م...فرخ بذار برن-

 که فرخ دستهاش رو بسته بود يمهرداد...رو بلند کردم و نگاهم قفل شد در نگاه نگران مهرداد سرم

و ...ير یدختر م نیبا ا...يریو م یکنیات رو جمع م یزندگ...گمیم یچ نیمهرداد خوب گوشاتو باز کن بب-

 یم ایمونه وبچه ام رو به دن یم...مونه چون مال منه یم...مونه چون عشق منه یم جانیا...مونه یم نجایا...یاسی

 یهر جا که باش...اما...رو یاسی یکنیم شفرامو...طالب عمران و گروهکش رو یکنیفراموش م...يریتو م...آره

 تیهر کس موقع یدونیوتو م...ياگر تا ته جهنم بر یآد حت یات م هیبه سا هیاز افراد من پشت سرت و سا یکی

اون دختر دهن باز  خوادیو فقط دلم م زاشیاز عز یکی ایمرگ خودش ...هیمن رو به خطر بندازه مجازاتش چ
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اگر  یحت...فرستم دم خونه ات یرو برات م زتیاون موقعس که سر عز...لو بده ور يزیکنه و از من و افرادم چ

 من باشه زیعز زتیعز

 ...سرم خراب شد يرو ایدن...سمتمانگشت اشاره اش رو گرفت  یوقت و

هق  يدستهاش رو کنارش مشت کرده بود عقب عقب رفت سمت رها که صدا تیکه از شدت عصبان مهرداد

 دست گرفت که رها با التماس نگاهش کرد يرو تو آورددستشیاش قلبم رو به دردم هیهق گر

 ...نه مهرداد-

 نداد یتیمهرداد اهم اما

 هنوز تمام نشده  يباز نیا...من برنده اش نباشم یشه تا وقت یتمام نم يباز...نرفته که ادتی...فرخ-

 خی...سرد شد...که بعد از رفتن مهرداد و رها خاموش شد ینگاه...وقفل شد تو نگاه خسته من دینگاهش چرخ و

 ...دیاما انگار سالها طول کش...چند لحظه يفقط برا....نگاهم کرد...بست

اومد سمتم ...رو با خودش برد فرخ برگشت سمت من دمیرفت وتمام ام رونیاز اتاق ب دیل خودش کشدنبا رهارو

 ...دمیکش یعقب م نیزم يکه خودم رو رو

 يفکرکرد یتو چ....خوادبا رها ازدواج کنه؟ یم یچ يدونم برا ینم یکنیفکر م...فهمم؟ ینم یکنیفکر م-

راحت بشه که  التیرها رو برداره با خودش ببره و خ ؟کهیکش یبرام نقشه م...من احمقم؟ يفکر کرد...یاسی

بشه فرشته نجات تو از  ارو؟بعدمیباز نیبود؟بس کن ا نیهمه هم وغمت ا دونمیو من نم...کرد؟ داینجات پ

 ...وم؟ینه من د...وم؟یمن د...تو دلت جا کنه؟ شتریهود و خودش رو ب نیبشه راب...ویچنگال د

 دیلرز یآورد و من از ترس تمام تنم م یو کمربندش رو در م زدیم حرف

 ؟يتو از من متنفر یاسی-

 دور دستش دیچیپ یرو م کمربند

اما ...که بچه ام ازم متنفر بشه یکنیم يتو کار...آره...بچه هم ازم متنفر بشه نیا یکنیم يکار هیو  يازم متنفر-

 یکن یکار رو نم نیتو ا...نه

 ینم فیعشق که توص...کنم فشیبرات توص يخوایم...؟یچ یعنیعشق  یفهم یم...من عاشقتم...یاسی

نفست وصل  یوقت...برات زهر باشه یبدون وجودش زندگ یوقت...دلت بلرزه شینیب یکه م قهیهردق یوقت...خواد

 ي؟بوديتو عاشقش بود....ست؟یعشق ن نیا....باشه ریات گ یدل لعنت...دلت یوقت...نفسش باشه

 ...واز من متنفر چرا؟ يعاشقش بود...زم؟یعز
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 دیکش ادیوجود فر باتمام

 چرا؟؟؟ -

 گردنم  يرو دیخط کش شالقش

 ...من دوست دارم-

 کمرم يرو دیکش خط

 من عاشقتم -

 ...بازوم يرو دیکش خط

 با تمام وجودم...دمیکش غیفقط ج...دمیکش غیمن ج دویکش وخط

 ؟يشنویصدام رو م یاسی...یاسی-

به زمان حال صدا آشنا  گرداندیبرم دویکشیم رونیب قیعم یجانم رو از خواب مهیانقدر آشنا که تن ن...آشنا بود صدا

 زودگذر نبود يایرو کیداشت کاش فقط  قتیبود اما کاش حق

 راه مونده یلیهنوز خ...شو داریب یاسی-

هم تا من رو  يقفل شده بودندرو پلکهام انگار....سوختیچوب گلوم م يدرست مثل تکه ا...خشک بودند لبهام

 غرق کنند یقیعم یکیتار يتو

 يایو از اون رو رمیدستش رو بگ...رمیدستم رو دراز کنم دستم رو دراز کنم تا دستش رو بگ خواستیم دلم

دوست  کیآغوشش بگذارم چقدر به  يسرم رو تو ایو تا آخر دن رمشیبکشمش و در آغوش بگ رونیب قیعم

 مهیداشت تن ن اجیاحت وازشداشت قلب تکه پاره شده ام چقدر به ن اجیمنت احت یب یداشتمچقدر به محبت اجیاحت

 جونم 

 ناله از گلوم خارج شدوزخم گوشه لبم انگار دهان باز کرد  هیشب ییصدا

 ...ثمره...ث-

 شو داریب-

دارم کرد باز چشم ببندم چندبار وا دیتابیصورتم م يرو میکه مستق يبازکردم اما نور یپلکهام رو به سخت يال

 عادت کرد ییبه روشنا کمیتار يپشت هم پلک زدم تا چشمها

 چرخاندم چشم

 ...ثمره...ث-
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 ...باز هم خواب بود...نه

و انگار زخم هام دهن باز  دیچیدست و پا وکمرم پ يتو يدیجابه جا کنم که درد شد یبدنم رو کم خواستم

 کردیکه راه باز م یاتاق و اشک نیسکوت سنگ يخارج شد وگم شد البه الاز ته گلوم  یفیضع يناله  کردندیم

 صورتم  يزد به زخم ها یاش آتش م يگونه ام و شور يرو

 يرو ایشکمم و انگار دن ریز دیچیپ یقیدرد عم نمیبشم و بتونم سرجام بنش زیخ مین یتالشم رو کردم تا کم تمام

 سرم خراب شد

 ...بچه ام-

 يخفه ا غیکرد وسرم رو که برگرداندم چشمم افتاد بهش و ج سیپشتم رو خ رهیت يشدت ترس عرق سرد از

 دمیکش

زانو  يگوشه اتاق و زانوهاش رو بغل گرفته بود و سرش رو گذاشته بود رو نیگوشه تر یکیبود در تار فرورفته

 شده بود دهیچیدور دستش پ اهیس یهاش و هنوز اون شالق چرم

 يچشم ها...سرش رو آرام بلند کرد دیکوب یقلبم پر سرو صدا م...تکان خورد...دمیعقب کش نیزم يرو رو خودم

 اریاخت یمن خواست از جا بلند بشه که ب دنیبا د...داد صیتشخ شدیقرمز و متورمش رو از همان فاصله هم م

 دستم رو باال بردم 

 ایطرفم ن-

 شتریاومد ب یوبه سمتم م داشتیکه برم یبا هر قدم....نداد و از جا بلند شد یتیاهم دمیخودم رو عقب کش وباز

  دمیکش یخودم رو عقب م

 اومده  رونیکه از قبر ب يدرست مثل مرده ا...روح بود یچهره اش سرد و ب...شدیدم و بازدم م یبه سخت نفسم

 خورد یهوا تاب م ياش رو یباهام فاصله نداشت و شالق چرم شتریچند قدم ب حاال

  دمیکش غیج اریاخت یب

 برو عقب قاتل....برو عقب-

برق اشک رو ...نشست نیزم يافتاده باشه دو زانو رو يزیچ ادیشد انگار تازه  خکوبیجمله آخرم سرجاش م با

 دمید یچشمهاش م يتو

 ...کشتمش...من...من-
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جرات نداشتم به ...شکمم گذاشتم يدستم رو رو ستادمیخورد از حرکت ا واریگرفته بود پشتم که به د صداش

 خون يقرمز دنیاز د دمیترسیم...به شلوارم نگاه کنم ای نیزم

 محروم کرده بود یگناه اون رو از زندگ یکه پدرش ب يبچه ا خون

 من کشتمش؟-

 گذاشت واز جا بلند شد نیزم يرو رو دستش

 ...من کشتمش-

 يکمربند رو رو....شدیو صداش هر لحظه بلندتر م دیرخچیاتاق م کرددوریتکرار م نانیجمله اش رو با اطم حاال

 دیکش ادیو فر دیانداختچرخ نیزم

 من بچه ام رو کشتم...من کشتم-

 و هزار تکه شد واریو گلدان رو پرت کرد سمت د دیچرخ

  فشردمیهم م يگوشام گذاشته بودم و دندان هام رو رو يرو رو دستهام

و دست  دیچرخ...و هزار تکه شد نهیعطر رو پرتاب کرد سمت آ شهیو ش دیچرخ...زدمیو من نفس نفس م دیچرخ

 دهیبر نهیآ يو دستش رو که با تکه ها دیچرخ...کف اتاق ختیرو ر اتشیو تمام محتو شیآرا زیم يرو دیکش

 گذاشت یقرمز باق يو رد وارید يرو دیبود رو کش

 ییشده بود به هق هق ها لیبود تبدکه سر باز کرده  یبه شماره افتادم و بغض ينفس ها يسمتمصدا اومد

 سکسکه مانند

 نشست روبه روم گردن کج کردزل زد تو چشمهام  دوزانو

 ...پس بخند...یتو دوستش نداشت...اما...من بچمون رو کشتم-

 زد ادیفر و

 ...یبخند لعنت-

 بار زمزمه کرد نیا...رو آورد سمت صورتم ددستشیلرزیتنم م تمام

 ...يکار کرد یبا عروسکت چ نیبب...بشکنهدستت ...دستت بشکنه فرخ-

و با  دیکش رونیرو ب هیاول يگوشه اتاق و از داخل کشو جعبه کوچک کمک ها زیجا بلند شدو رفت سمت م از

 کرد یم شتریاش ترسم رو ب یو عصب يلحظه ا يبلند برگشت و روبه روم نشست عکس العمل ها ییقدم ها

 جعبه رو باز کرد در
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 کنم  یخودم درستش م-

 دمیکرد و دستش رو آورد سمت صورتم که عقب کش نیرو آغشته به بتاد پنبه

 کرد نگاهم

 ؟یترسیاز من م-

  دمیو با تنفر غر يا گهیخواست پنبه رو گوشه لبم بزنه که سرم رو چرخوندم سمت د باز

 یبهم دست نزن لعنت-

 دیکش ادیجعبه پرت کرد و فر يحرص پنبه رو تو با

 ...اد؟یاز من بدت م...آره؟....اد؟یاز من بدت م-

  دمیکش غیبار با تمام وجودم ج نیکه جراتم دوبرابر شد و ا ستادیاز جا بلند شدو پشت بهم ا و

 آره ازت متنفرم ....یازت متنفرم لعنت...چشمم گمشو ياز جلو-

و دستهام  دمیکش يبلند غیبرداشت که ج نیزم يحرکت کمربندش رو از رو کیخشم به طرفم برگشت ودر  با

 شکمم  يصورتم و زانوهام رو جمع کردم تو يرو گرفتم جلو

و صورتش هر  زدیبه قلبش چنگ م...هوا مانده بود يسرم رو بلند کردمدستش رو قشیناله عم يبا صدا...اما

بزنه دو قدم به جلو و دوقدم به عقب تاب  رونیاز حدقه ب خواستیزد وچشمهاش انگار م یم يلحظه به کبود

انگار نفسش به ...زد یهنوز به قلبش چنگ م...نخوره نیکرد زم یم یسع...واریدستش رو گرفت به د....خورد

 افتاد نیزم يکرد و رو یفیضع يزانوانش سست شدوناله ...شدیاز گلوش خارج م یسخت

 باشما حرف بزنه خوادیدکتر م-

رو در خاطراتم  کردیو شما خطاب مکه من ر يمرد...بود روبه روم ستادهیرو بلند کردم و نگاهش کردم ا سرم

گوشه لبم جا خوش کردانگار قبل ترها پدر  زیتمسخر آم يپوزخند اریاخت یکوتاه مرور کردم و ب یلحظات يبرا

 ...زدم و اون یصداش م

 رو گرفت سمتم  دیسف پاکت

 تونه یجواب سونوگراف نیا-

 نگاهش هنوز سرد بود...رنگش یشیم ينشستم سرجام و چشم دوختم تو چشمها صاف

 فرهاد؟ یشناسیمن رو م-

 آورد یقلبم رو به درد م دنشیکه د يپدر...سخت بود فاکتور گرفتن اسم پدر چقدر
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 نگاهم کرد پرسشگرانه

 سوالم جواب نداشت؟-

 ...خوب-

 نگاهش رو ازم گرفت...از جا بلند شدم دمیاش رو که د یطوالن مکث

طالب خان روحت رو قبض کرده و ...فرهاد يتو مرد...شده يزیربات برنامه ر هی...ربات هیکرده به  لتیتبد-

 چرا؟ یدونیم...بدم يکنم تا خودم رو دلدار یفکر رو م نیا نمتیبیمن هروقت که م...کشته

 سکوت کرد باز

 نیگزیجا ستادهیکه االن روبه روم ا یرحمیآدم سرد وسنگ و ب نیا خوادیچون دلم نم...گمیخوب من بهت م-

 ای...یحتما مادرم رو دوست نداشت کردمیقبل ترها با خودم فکر م...ذهنم داشتم بشه يکه از پدرم تو يریتصو

 یرو م یاما االن آدم...ستیمهم ن...ای....کنار ما برات سخت بوده یزندگ ای...کرده ریگ يا گهیکس د شیدلت پ

 ...نهیبیفقط م...و نهیب یخترش بوده رو متنها د يروز هیرو که  يدختر دنیکه داره هر لحظه زجر کش نمیب

دستت به خون چند نفر آلوده اس که االن تاوانش رو دخترت داره پس ...فرهاد؟ یحاال چند تا آدم کشت تا

 يپدر روزها...فرهاد...دهیکه االن دخترت داره تاوان م یتا حاال چند تا دختر رو از خانواده اش گرفت...دهیم

و تو ....ستیطالب خان خوشبخت ن ناردخترت ک...مرداب غرق شد نیدخترت تو ا...هآدم بدعنق گذشت...یکودک

 ...شده مرد اهیکه چقدر روحت س يوا...دستش؟ يد یاش رو م یجلوش و جواب سونوگراف يستادیا

 ...رو نداشتم دنشیتحمل د نیاز ا شیب....رو ازش گرفتم نگاهم

 نرفته بودم که صدام زد شتریب چندقدم

 ...یاسیخانوم -

 و برگشتم سمتش ستادمیا...بود بهیانگار هفت پشت غر...ختیفرور قلبم

 دیشما اشتباه گرفت...ستمیمن پدر شما ن-

 یچه اصرار مزخرف...از لحن سردش دیلرزیرسوندتنم م یو خودش رو به چشمهام م زدیگلوم رو چنگ م بغض

شسته  قیانقدر دق...از ذهنش شسته بود یه کلکه انگار گذشته اش رو ب يمرد...بود اثبات دختر اون مرد بودن

 شناسهیبود که هنوز اصرار داشت من رو نم

 که قبال پدرم بود يمرد يپس الزمه فاتحه بفرستم برا-
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باهاش وداع  شهیهم يروح پدرم صلوات فرستادم و برا يلب برا ریپشت بهش کردم و به راهم ادامه دادم و ز و

 کردم 

 دادم و داخل شدم نییرو پا رهیدستگ دمیو دو ضربه به در زدم صداش رو که شن ستادمیدر اتاق دکتر ا يجلو

 رفتم  یراه م یبه سخت هنوز

 اشاره کرد زشیم يروبه رو یزد و به صندل يمن لبخند دنید با

 دخترم نیبش-

 کردم و نشستم تشکر

 ...فرخ نهیمعا يبرا...بودم وی یس يا شیپ قهیچند دق نیهم-

  دمیحرفش پر نیب

 نیهم...دیام بنداز یبه جواب سونوگراف ینگاه هی دمیم حیترج...نداره دکتر یتیاهم-

 رو از دستم گرفت و بازش کرد دیادامه نداد و پاکت سف ستیبرام مهم ن ادیبود حال فرخ ز دهیکه فهم دکتر

 دقت عکس ها رو نگاه کرد و من چشم دوخته بودم به باند دور دستم  با

مراقب خودت  دیبا یلیخ...یکه داشت يزینداره و اونم بابت خونر یخوب ادیز تیاما وضع...سالمه نیجن-

استرس و  یحت یاستراحت کن دیبا یتا مدت طوالن...یبلند کن ینیسنگ زیچ ای...يراه بر ادیز دینبا...یباش

 ...آروم و طیمح هی...اضطراب هم برات خطرناکه

چقدر اصرار ...سالم بود...يچه حرف مسخره ا...آروم؟ طیمح...کدام چیه هب...کردمیبه حرفهاش گوش نم گهید

که  يپدر هی....مادر افسرده هی...خوادیدلت م یچ...ها؟ ایطرف دن نیچه خبره ا یکنیفکر م...کوچولو یبمون يدار

و  خوادیکه مادرت رو م يمتنفره و پدر پدرترو که از  يمادر...متشنج طیمح هی...هیبستر وی یس يا يفعال تو

طالب ...دینگاه کن...بگن هیتا از دستش نده مبادا بق...تا از دستش نده خوادیعاشقشه اما فقط اون رو م کنهیادعا م

بهشت نزن که  يها بیدست به س...تو بهشت خودت بمون...رو از دست داد نه کوچولو يزیچ هیخان باالخره 

 ...اتجهنمه بر ایدن نیا

 ...ومخان...خانوم-

 دکتر به خودم اومدم  يصدا با

 هست بهم بگو یاگه سوال...رو بلند کردم و نگاهش کردم لبخند زد سرم

 دمیپرس اریاخت یچرا ب دونمینم
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 شهیمرخص م یک...فرخ-

 دیکه داره با يکهنه ا یقلب یرو رد کرده و با توجه به ناراحت یقلب فیسکته خف هیفرخ ...ستیفعال مشخص ن-

 رو تحت مراقبت باشه یمدت

 دروغ بگم تونستمیخوشحال بودم؟به خودم که نم...نبود یمدت پس

 مونه یزنده م-

 دیزده بودم که خند يحرف خنده دار انگار

 خونه گردهیبرم...نگران نباش-

 جوابش رو دادم که خنده اش رو خورد يجد یلحن با

 کنه یمن رو خوشحال نم شهیخوب م که نیو ا...من نگران خودم هستم....دکتر ستمیمن نگرانش ن-

 رفتم سمت در و از اتاق خارج شدم  و

 ...پله ها نییبود که خودش رو رسونده بود پا دهیرو شن نیماش يانگار صدا...رو برام باز کرد نیدر ماش راننده

 هم نداشت یتعجب...بود یهم نگران م دیخوب با...داد ینگران نشان م...به سرتاپاش انداختم یشدم و نگاه ادهیپ

 ...انداختم و خواستم از کنارش رد بشم اما نییبلند اومد سمت من که سرم رو پا ییقدم ها با

 فرخ حالش خوبه؟-

حال فرخ  دیبا کردندیچرا همه فکر م...دندیپرسیچرا همه حال فرخ رو از من م...دیپرس یفرخ رو از من م حال

 ....روشنش يم دوختم تو چشمهابرگشتم سمتش و چش...من مهم باشه يبرا

 مالقاتش مارستانیبرو ب...؟ینگرانش-

 ...يتو هم اونجا بود-

 حال معشوقه تو دنیپرس ياما نه برا...بودم-

 روبه روم ستادیداد و اومد سمتم و ا لمیتحو زیتمسخر آم يپوزخند

 ...روز انداخته نیتورو به ا يپس حسود-

سر فرخ با من مبارزه  دیهستم و با بشیفکر کرده بود من رق...فکر کرده بود یچ...زن نیاحمق بود ا چقدر

 قصر مال تو نیفرخ و تمام ا...يتو برد...چارهیزن ب...کنه

 ...که عاشقشه ازش متنفره ینتونست تحمل کنه کس...روز انداخته نیتنفر من رو به ا...نه-

  انگار جا خورده بود ازحرفم...حالت داد رییاش تغ چهره
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 یبگو دو دست...بده بچه ات هنوز زنده اس غامیاگه به هوش اومد هم بهش پ...سرش يباال مارستانیبرو ب-

 ایدن نیبه ا دهیچسب

 قدم به عقب رفتم  کیانگشت اشاره اش رو گرفت سمت صورتم که  زیآم دیتهد یحالت با

پس خوب حواست رو ...بچسبه فرخ حق منه نه تو و اون بچه مزاحمت ایدن نیهم به ا یاگه اون بچه دودست-

 نیکه اگر ا...بچه ات وابسته ات کنه به فرخ ایبشه به عشق  لیمبادا به سرت بزنه که تنفرت تبد...جمع کن

 ؟يدیهمف...بردن تو و اون مزاحم کوچولوت نیاز ب يبرا کنمیم يباشه هرکار يطور

 ادمرو به نشانه تاسف تکان د سرم

مادر شدن  يبرا یخودت رو آماده کن دیبا...ستیکوچولو بچه من ن نیا...يدینفهم نکهیمثل ا...نچ نچ نچ-

 نیو ا یزنیم نهیکه انقدر سنگش رو به س زتیفرخ عز نیا...حاال تو خوب تو گوشت فرو کن...وبزرگ کردنش

کنم که  یزندگ یکنار کس ستمیحاضر ن...جهنم ندارم نیمن چشم به ا...همه اش مال تو یبزرگ نیقصر به ا

ازمن هست  دنیدست کش يکردن فرخ برا یاونم راض...شهیکم کارت سخت م هی...اما....ام رو جهنم کرد یزندگ

 ...يدر حقم کرد یلطف بزرگ يکار رو انجام بد نیکه خوب اگر ا

 احت کرده بودم رو ر الشیمن که خ...کردیگفته بودم که با حرص نگاهم م یچ مگه

 شهیم رید...برو مالقاتش-

 ستادمیسرجام ا ییآشنا يکه شدم با صدا یرو ازش گرفتم و راه افتادم سمت ساختمان وارد سالن اصل ونگاهم

 یبله چند لحظه گوش...برگشتن مارستانیاالن از ب نیبله هم...بله قربان-

خونه  نیا ياز مهرداد تو يشستهنوز نشانه البم ن يرو یاحسان لبخند کمرنگ دنیسمت صدا که با د برگشتم

 بود

بهم فهموند که مهرداد پشت  یصدا و با لبخون یتلفن همراهش رو گرفت سمتم و ب ستادیا دیمن که رس به

 ییکه بعداز سالها انتظار باالخره آشنا یزندان کیپا بند نبودم درست مثل  يرو یخطه و من که از خوشحال

 لرزان از بغض ییسراغش رو گرفته تلفن رو از دستش گرفتم و با صدا

 مهرداد...الو-

  زدیچه سربه هوا شده بود که به اسم کوچک صداش م دلم

 از من نداشت یحال او هم دست کم انگار

 برنیخونه فرخ هم براش خبر م يمبلها...یزنیباهام حرف م ينفهمه که دار یکس...یاسیالو -
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بلند رفتم سمت اتاق خودم و در اتاق رو از پشت  ییانداختم و با قدمها دادیان که نگران نشان مبه احس ینگاه

 قفل کردم 

  دمیکش یقیعم نفس

 نگران نباش ستین یکس-

 ؟یخوب...تو...یاسی-

 ...بدونم رها خوادیاما دلم م ستمیخوب ن...ستمیخوب ن-

 دمیتمام گذاشتم و با ترس پرس مهیحرفم رو ن دیکه کش یباآه

 حالش خوبه؟...رها-

 هول شد یکم

 اما...یاسیراحت باشه  التیخ...آره آره خوبه-

 ؟یاما چ-

 ...کنه یم یتابیب یلیخ...که از تو جدا شده تب کرده یاز وقت-

 قلبم گذاشتم  يرو رو دستم

 ...باهاش حرف بزنم خوامیم-

 بهت بگم يزیچ هی دیقبلش با یاسی-

 کرد وادامه داد یکوتاه ومکث

من راهم رو ...یبدون خوامیاما م...یخواستیرها رو نجات دادم چون تو م...تورو نه...من رها رو نجات دادم اما-

 ...اونم نجات تو از اون خونه اس...انتخاب کردم

 ...من... نه مهرداد-

 دیحرفم پر نیب

 یوبا چ یبا ک یکنیلج م يدار یدونیدت هم مخو...یاونجا بمون يخوا یکه نم یدونیتو خودت هم م یاسی-

 ...یول دونمیاون بچه دست و پات رو بسته م...یسر لج گذاشت...اما دونمینم

 قبلش یبرگرده سر زندگ...مادرش شیتا برگرده پ یمراقبش باش..یمراقب رها باش خوامیمهرداد من فقط م-
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تا االن هزار بار با من دعوا کرده وسرزنشم کرده که تورو اونجا تنها ....گردهیاما اون بدون تو برنم-

 گهیفرخ د...یاونجا بمون ذارمینم...به خاطر خودم...به خاطر...به خاطر تو...رها ينه به خاطر حرفها یاسی...گذاشتم

 ...یاسی کنمیش متموم...کنمیرو با من شروع کرد اما من تمومش م یسخت يفرخ باز...نهیخواب تورو بب دیبا

 ...امکان نداره نیا-

کرد و من هزار بار به  فیرو برام تعر زیاحسان همه چ...رو که با تو کرد پس بده يتاوان کار دیاون با...داره-

 ...دستهاشو شکوندمیبودم و م کاشیخودم لعنت فرستادم که ا

 ...حرفهاش شدبایدلم گرم م چقدر

باهات  خوادیرها م...یاونجا بمون ذارمیمن نم...شهیتموم م زیهمه چ يبه زود...نباش زیچ چینگران ه...یاسی-

 حرف بزنه

 مهرداد-

 جانم -

 جانم  نیدر قلبم ا انداختیم يزلزله ا چه

 کردیم یتاب یچقدر ب...چقدر حالش خوب بود دلم

 ممنونم که رها کنارته-

 یگوش...مراقب خودت باش-

 نگران رها يصدا وبالفاصله

 یتا از دستم راحت بش رمیبم یاله...یاسی رمیبم یلها-

 تیعصبان با

 ....سالم گفتنته يخجالت بکش رها به جا-

 ...دادنش يدلدار...چقدر سخت بود آروم کردن رها...هم يپا به پا میکرد هیچقدر گر و

بهش  تونمیکه م مرفتیبود وسط اتاق و منتظر بود تا حرف بزنم و من هنوز داشتم با خودم کلنجار م ستادهیا

 ...نه ایکنم  نانیاطم

خواستم تلفن همراهش رو بهش برگردوندم  یوقت...نبود يهم داشتم؟سه روز بود که از احسان خبر يا گهید راه

 یو من مونده بودم و تلفن همراه...نیزم يکل اون عمارت رو دنبالش گشتم اما انگار آب شده بود و رفته بود تو

 کرده بود یخال يکه حاال باتر
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هر چه ...نداشتم يا گهیبود اما راه د سکیر...احسان کجاست دونستیاون حتما م....کردمیبه مهرداد تلفن م دیبا

 بادا باد

 ...ایناد-

 ...بله-

 خوامیشارژر م هیمن ...من-

 جاخورد  یکم

 ...از خدمتکارها یکیاز  دیتونیرو م نیخوب ا...شارژر؟-

 ...دمیحرفش پر نیب

 ...اما دونمیآره م-

 ؟یاما چ-

 کنم؟ نانیبهت اطم تونمیم-

 مستاصل بود یکم انگار

 يکه تو به من کمک کرد فهمهینم یمطمئن باش کس...ایناد-

 رو آروم کرد الشیخ یحرفم کم نیا انگار

 نمیرو بب یگوش تونمیم-

 دمیترس

 ؟یچ يبرا-

 دیفهم انگار

 ارمیبراش ب دیبا يبدونم چه شارژر خوامیفقط م...دینه نترس-

 آره حتما صبر کن...آها-

 به عالمت مثبت تکان داد يبهش انداختسر یآوردم وگرفتم سمتش نگاه رونیبالشم ب ریرو از ز یگوش

 گردمیاما زود برم...کشهیطول م يا قهیچند دق-

 رو به عالمت مثبت تکان دادم سرم

 ایممنون ناد-

 رفت  رونیداد و ازاتاق ب لمیتحو يلبخند
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 کردیآروم م شتریفکر دلم رو ب نیو هم کنهیم فیازش تعر یو گاه زنهیکه ثمره باهاش حرف مبودم  دهید بارها

 ...کاش بود که اگر بود ستویچرا ن دونستمیچقدر دلم هواش رو کرده بود و هنوز نم...ثمره

تا برگشتوارد اتاق شد و در روبست و اومد سمتم دستش رو برد پشت شلوارش و  دیطول کش يا قهیدق چند

 شارژر رو درآورد و گرفت سمتم 

 ...رونیاز عمارت برو ب...باهاش تلفن نزن نجایکه شارژ شد ا یگوش...يزیچ هیفقط ....ایب-

 به پنجره اشاره کرد و

چون ...سخته صشیکم تشخ هیهست که  کیراه بار هیجلوتر  يریکم که م هی...ینیبیرودخونه رو م نیا-

ورود به اونجا ممنوعه ...یبه عمارت پشت یرسیاون راه رو برو تا انتها م...تمشکه يدورش پر از درخت و بوته ها

 ...هست برو اونجا کیاتاقک کوچ هیکنار عمارت  یحواست باشه که داخلش نش

 بهم گفته بود ییزایچ هیو پسرش و پدر شاهرخ و فرخ  یافتاد ثمره قبال راجع به عمارت پشت ادمی

 رو ازش گرفتم  شارژر

 ایمتشکرم ناد-

 زد لبخند

  شهیعوض م زیهمه چ يمطمئن باش به زود-

 دوارمیام-

 رفت سمت در اتاق که صداش زدم  و

 ایناد-

 سمتم برگشت

 يندار يتو از ثمره خبر...تو-

 دیاز ته دل کش یانداخته بودآه ياتفاق بد ادیزده بودم او رو  که یانگار حرف...رو با دندان گاز گرفت لبش

 ...وحق ثمره نبود که...ناراحت بود نجایاز بودن تو ا شهیهم...دونستیدوست خودش م نیثمره تورو بهتر-

 ...ترساندیحرفهاش من رو م...انداخت ریکرد و سرش رو ز وسکوت

 ایافتاده ناد یچه اتفاق-

 ...خسته شده بود...هم خودش هم بهداد پسرش...برنگشت گهیثمره رفت و د...یاسیاون عمارت نرو  يتو-

 رفت  رونیاز اتاق ب و
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حتما فرستاده ...امکان نداشت نینه ا...؟یچ یعنی....برنگشت؟ گهیثمره رفت و د...بهم بفهمونه خواستیرو م یچ

باور نبودن ثمره  يو من برا گرفتیبودمقلبم آروم نم دهیکه د یخواب...پسرش...؟يا گهید يبودنش جا

 يبغض نکرد برا شدیمگر م...شدیاما مگر م...بودم فکر نکنم دهیکه د یبه خواب کردمیم یو سع دمیجنگیم

 ...اشک رو گرفت يجلو شدیمگر م...ثمره

 بود و بس یاسیفقط ...نیو بعد از ا...شک تنها شده بودم یب حاال

 ...و روشنش کردم دمیشارژر رو کش...پس شارژ شده% 100...انداختم یبه گوش ینگاه

  یبرو به عمارت پشت یبا مهرداد حرف بزن يخوایم اگر

جلوه  يدعادیهمه نگهبان خالص شد با نیاز شر ا شدیمگر م...به اطرافم انداختم ینگاه....اتاق خارج شدم از

  کردمیم

  یراه افتادم سمت سالن اصل دمیگذشتم و بلوزم رو روش کش نمیشلوار ج یپشت بیج يرو تو یگوش

 شک کنه یجلوه نکنم که کس يطور کردمیم ینبوداز سالن خارج شدم و رفتم سمت رودخونه اما سع يخبر

به  یرهنگاهیآروم بگ یکم دیتا شا دمیکش یقیقبلم گذاشتم و نفس عم يدستم رو رو دمیرودخونه که رس به

 گفته بود ایکه ناد یاطرافم انداختم و رفتم سمت

شده بود شاخ و برگ ها رو با  دهیپوش دهیدر هم تن يافتاد که با بوته ها و درختها یخاک يبه جاده ا ممچش

 بود  يادیز بایراه تقر...زدمیدست کنار م

به  ینگاه ستادمیکامال متروکه اس ا دیفهم شدیکه از ظاهرش م یمیبزرگ و قد یعمارت دنیبا د باالخره

نبودانگار سالها بود که آنجا را به حال خود رها کرده  یعمارت اصل ياز نگهبان ها ياطراف انداختم اما خبر

 بودند 

 ستادمیا ایآوردن حرف ناد ادیاما با به  یمیافتادم سمت عمارت قد راه

 کنار اون عمارت هست برو اونجا  کیاتاقک کوچ هی...به اون عمارت ممنوعه ورود

 يپشت بوته ها یمیکه درست کنار عمارت قد یکوچک یبه اطراف انداختم که چشمم افتاد به کلبه چوب ینگاه

 و رز پنهان شده بود اسی

 یمیفکرم جا ماند کنار عمارت قد...افتادم سمت کلبه اما راه

 دمیترس یکم...بود کیتار...رو آرام هل دادم که با سرو صدا باز شدداخل شدم یدر چوب دمیکلبه که رس يجلو

 نداشتم  يا گهیچاره د...اما
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 و پنجره ها رو با چوب کامال پوشانده بودند  دیتابیبه داخل م یفیکلبه نور ضع يوارهاید يروزنه ها از

رو که با آن با مهرداد حرف زده بودم رو گرفتم  يرو روشن کردم و شماره ا یرو پشت سرم بستم و گوش در

 ...انگار خاموش بود...اما

 شتریام هر لحظه ب ینداره و خاموشه و نگران يا دهیکه فا گفتیم بهیباراما هربار اون زن غر5...دوبار...کباری

 شدیم

برام  ينداشت زنگ زدن به هرکدام معلوم نبود چه دردسر يا دهیکردم اما فا نییباال و پا یها رو کم شماره

 درست کنه 

حداقل  دیشا...ثمره هنوز آنجا بود اما دیستادمشایا...اام یکلبه خارج شدم و خواستم برم سمت عمارت اصل از

 يزیچ...ينشونه ا

زرد و خشک پوشانده بود انگار سالها بود  يپله ها رو برگ ها يو راه افتادم رو یمیسمت عمارت قد برگشتم

 به آنجا پا نگذاشته بود  یکس

 قرار داشت  يشکسته و تاب دونفره زنگ زده ا يریحص یصندل کیتراس  يپله ها باال رفتم تو از

بود البته نه  کیتار یدادم و در رو آرام باز کردم وداخل شدم درست مثل کلبه چوب نییدر بزرگ رو پا رهیدستگ

 کردیروشن م یسالن بزرگ رو کم يقد ياز پنجره ها یبه ان اندازه هنوز آفتاب غروب نکرده بود و نور کم جان

شده  دهیپوش دیسف يبا پارچه ها شانیوکه ر ییداد و مبلمان ها صیخاك گرفته رو تشخ لیوسا شدیحداقل م

 بودند هیبه ارواح خاموش و ساکت شب شتریبود و ب

 دمیشنیم یقلبم نا آرامم رو به خوب يفرو دادم وصدا یرو آرام بستم آب دهانم رو به سخت در

طبقه باال راه داشتبا ترس رفتم سمت پله ها آرام قدم  به يدر ورود يکه از جلو یبزرگ يافتاد به پله ها چشمم

 انداخت  یم نیکفشم در سالن بزرگ طن ياما باز هم صدا داشتمیبرم

کنارم گرفتم انگار  يدستم رو به نرده ها ستادمیسوت زدن ا نیآهنگ يباال رفتم که با صدا یکی یکیها رو  پله

  دیکشیپله ها م يمن رو به سمت باال ییروین

 يبلند غیبود ج زانیکه از سقف آو يطناب دار بلند دنیسرم رو باال بردم و با د اریاخت یآخر بود که ب يپله  رو

 دمیکش
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 کردمیانقدر که فکر م...بودم دهیترس...صدا از طبقه باال بود...آن قهقهه بلند دو قدم به عقب برداشتم يصدا با

خشک  ریوگلوم مثل کو دیلرز یانقدر که بدنم م...رفتهقلبم تمام عمارت متروکه رو در بر گ يتپش ها يصدا

 شده بود

  کشدندیپاهام لجوجانه من رو به طبقه باال م....رفتمیعقب نم...رنگ و رو رفته گرفتم یرو به نرده چوب دستم

نبود چند شمع بزرگ و دو آباژور بزرگ  نییشباهت به طبقه پا یسالن بزرگ باال که از نظر ظاهر ب ییروشنا تنها

 ....بود

 ییوصدا...گاریس يوبو...دادیرو نشان م يبلند که قامت مردانه ا يا هیوسا...آن سوت نیآهنگ يصدا وباز

 کردیکابوس تلخ رو وحشتناك تر م نیا دنشیآشنا که شن یلیگرفته و خ...خونسرد...آشنا

 ...؟يدیترس...؟يدید-

 ...نبود ينور چیکه ه ییدرست همان جا...آمدیسالن م کیتار ياز گوشه  صدا

کردنش با تمام  فیو از تعر زهیانگ جانیه یکردن داستان فیکه انگار مشغول تعر کردیادا م يرو طور کلمات

 برهیوجود لذت م

زل زد ...روبه روم ستادیساعت قبلش ا کی...چارهیزن ب...اووو...آن طناب دار بلند...شهیکه باورم نم يدینگو نترس-

شده  سیچشمهاش خ...کم بغض داشت هیانگار ...دمیشنینفس هاش رو خوب م يصدا...تو چشمهام

پدر پسر  نکهیاز ا...متنفرم اشقتمع نکهیاز ا...یازت متنفرم شاهرخ لعنت...دیکش ادیسرم فر...طفلک...اشک...بود

 ....سنای نکهیاز ا...فرمازت متن يکرد انتیبهم خ نکهیاز ا...ازت متنفرم یمن چارهیب

 کرد یمکث کوتاه و

عمارت متروکه  نیا يتو نکهیوفکر ا...کردیم شتریترسم رو ب یمیقد يپارکت ها يمحکمش رو يقدمها يصدا

 و فراموش شده فقط منم و اون 

 بار به خودم لعنت گفتم هزار

بلند نشان  خودیاش هر لحظه قد متوسطش رو ب هیسا نجایا یلعنت به تو که پات رو گذاشت...یاسیبه تو  لعنت

 دادیم

 ...و بعد دهیکه پر نشون م گفتیکه به قول خودش چاق نبود و م زونشینام کلیبعد ه...پاهاش اول

 فرو رفته بود یکیفقط صورت گردش در تار...حاال صورت گردش...ستادیا

 رو کشتم سنایمن  گفتیم-
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 رو انداخت رو پارکت و با کف کفشش خاموشش کرد و دودش رو به هوا فرستاد گارشیس

 من کشتمش؟-

آن زهرخند چندش آورش رو  توانستمیم یقدم به عقب برداشتم که دو قدم به جلو برداشت حاال به خوب کی

  نمیبب

 يسر من رو توداشت نامزد مهرداد پ یلیاصال چه دل...کشتمش چون از بچه ها متنفرم...آره من کشتمش-

 ...شکمش داشته باشه

 قابل باور بود ریبرام غ سنایباز منکه هنوز مرگ  مهیباال انداخت و زل زد به دهان ن يشانه ا يدیق یب با

 ....مزاحم پسرته از کجا معلوم یفسقل نیا گفتیم...کشتمشیم دیخودم با-

 مزخرفش ياز حرفها خوردیحالم به هم م داشت

 مثال پسر مهرداد...مثال...نبود يا گهیمرد د ياز کجا معلوم برا-

  دمیلب غر ریحرص ز با

 ...لعنت به تو مردك-

 باعث شد حرفم رو قطع کنم  انداختیراه م ياش که فرکانس کر کننده ا یعصب يقهقهه  يصدا

 تنفر زل زده بودم بهش با

 يوا يایکن دایقبرستون پ يتو دیبارو  زتیدوست عز...دنبالش نگرد....قصر يبانو يدنبالش بگرد نجایا ياومد-

 یعال يمزرعه واقعا هم چه جا دیبرده بود فیتشر زتونیآخر هفته با معشوقه عز حاتیتفر يشما برا...نبود ادمی

 دیبرس عییمراسم تش دبهینتونست دویرو انتخاب کرده بود

کنم و  دایرو دور و برم پ ئیش خواستیکه دلم م يطور...شدیم شتریمزخرفاتش خشمم هر لحظه ب دنیشن با

  دادیمحابا ادامه م یبکوبم وسط سرشو اون ب

رو گرم  گهیو هم د دیکردیصحبت م ندهیو از آ دیزدیقدم م اچهیکنار اون در دیشما داشت یو وقت-

چقدر  يکردوایبود و طناب مرگش رو آماده م ستادهیا هیچهار پا يرو نجایا...زتیدوست عز...ثمره....دیدیبوسیم

پاش رو هول  ریز هیپا چهار زتونیو دوست عز دیغرق آرامش بود زتونیشما در آغوش معشوقه عز...زیانگغم 

 مرد....و دیمادرش ترک زانیبدن آو دنیغم و د نیجون داد و پسرش قلبش از فشار ا...داد و جون داد

 فشردیدو دستش گرفته بود و م نیراه گلوم رو بسته بود و اون با تمام قدرتش انگار مغزم رو ب بغض

 زدم ادیکه با تمام وجود فر انقدر
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 يکفتار هیتو ...یفیآدم کث هیتو ....خفه شو پست فطرت...یخفه شو عوض-

که طعمه اش رو با دقت شکنجه  يدرست مثل شکنجه گر...خونسرد...اشکم قابل کنترل نبود اما اون لیس و

 زدیو فقط لبخند م کردیرفتار م دهیم

لعنت ...بچه مال خودشه نیا کنهیچون فکر م ستین...ستیزاده عرب ن لیاص هیکه برادرم  شمیمطمئن م یگاه-

ام  يبه هوش و ذکاوتش حسود شهیهم...ومهرداد...چشمهاش رو باز کنه خوادیچرا نم...فکر احمقانه اش نیبه ا

که حاال  بایمعشوقه ز هی...یباش شبرا یطعمه خوب یتونیم...خوب بلده چطور راهش رو باز کنه و تو...شدیم

  ستیکه معلوم ن يبچه ا...بچه نیو ا...بارداره

مشت گرفتم  يرو تو دشیسف راهنیپ ي قهیسمتش و  دمیبلند دو يچطور با آن قدم ها دمیبار نفهم نیا و

 زدیچشمهام و لبخند م يشکمم گذاشته بود و زل زده بود تو ياش بود که رو يکمر يسر اسلحه  نیا...اما

 به راست کج کرد یافتادند گردنش رو کم نییو پا دندیلرز...دندیلرز ستهامد

 بود مامان کوچولو زیبرانگ نیتحس...نیآفر-

 به من وصل بود یبا طناب یانگار اون اسلحه لعنت...شدیم دهیدنبالم کش...قدم اما5...سه قدم...قدم کی...رفتم عقب

 نیاز ا خورهیکه حالم به هم م يوا...چون قلب مادر تو وجود بچشه...چرا قلبت رو نشونه نگرفتم یدونیم-

 ...مزخرف يحرفها

شده بود که زل زده به  یحالت دادحاال درست مثل گرگ رییلحظه چهره اش تغ کی در

تلو تلو ....شد یلپام خا ریوقدم آخر بود که ز....رفتمیوبادقت ومن هنوز عقب م...نیخشمگ...يجد...شکارش

 سرجام  ستادمیا...خوردم اما

 ...زنهیکه بهم لبخند م دمیدیمرگ رو درست کنارم م...بود و من ستادهیبه فاصله چند قدم از من ا حاال

از خودت دفاع  ینتونست یو حت...یبه هرزگ يو تو محکوم شد...یاسیآخر قصه ات  نهیا...یاسیاخرشه  نجایا

و ...کنارت بمونه شهیکاش مهرداد هم...چارهیب يرها...یکنیم یخداحافظ ایو چه دردناك با دن...یکن

 ...باشه ینیریحس ش تونهیچقدر دوست داشتن م...مهرداد

کم درد  هیاولش ...نترس...چه زود تموم شد يدید...آخرشه نجایا...و اون بچه...ازتو خورهیوحالم به هم م-

از جون دادن تو و اون بچه ...از جون دادنت برمیو من لذت م...سبک یلیخ...یشیبعدش سبک م...داره

هام غذا  چارهیخوب اون ب...ابونیب يشام شب شغاال شهیجنازه ات م...يدیگلوله جون م هیتو با ...مزاحمت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٣٧٤ 

رو فرستادم به درك  سنایهمون طور که ....کنمیزاده عرب رفتار م لیاص هیو من مثل ...خوان؟ینم....خوانیم

 ...مزاحم یاسیمرگ تو  دنیآخ که چقدر لذت داره د....فرستمیروهم متو

 چشمهام رو بستم  یلحظات يانقدر بلند که برا دیکش ادیوفر

 ...یازت متنفرم لعنت-

 دیکشیخشم و پر صدا نفس م با

و فرخ تا آخر عمر تنها ...نه تو و اون بچه ات...تنها وارث فرخ منم...یازت متنفرم مزاحم لعنت-

 ...اش هم یمیاون معشوقه قد یحت....تنها...مونهیم

 زد يپوزخند...اومده باشه ادشی يزیچ وانگار

مدتها بود که فرخ رو  ناسیا...شکنجه بهت بگم نیآخر يموضوع رو برا نیا رفتیم ادمیاگر  شدیچقدر بد م-

و من آوردمش به ...میا باهمبود وحاال هم م ناسیتنها معشوقه من ا...از فرخ متنفر بود ناسیا...ترك کرده بود

وچقدر ...نمیتا ذره ذره آب شدنت رو بب بدهعذابت ...لذت ببرم دنشیعذابت بده و من از د...قصر تا عذابت بده

 ...وتو...معشوقه ام هستم ونیو من تمامش رو مد شهیسهم من م يامپراطور نیباالخره ا...لذت بخشه

و  زدمینفس نفس م...یاسینترس ...يشکمت دار يکه تو يا به خاطر بچه یالتماسش نکن حت...نکن التماسش

 بیبه خودم نه...انگار زودتر مرده بودم اما...بود و تمام تنم سرد بود دهیو به تنم چسب سیلباسم خ

رها جاش ...التماسش نکن...اام شهیچشمهات رو ببند زود تموم م یاسیقصه تمومه ...چشمهات رو ببند....زدمیم

 ...یشیچون برده اش م افتیبه پاش ن...مونهیبچه هم که کنار خودت م...امنه

 ختیریخون مارو م دیاون نبا...آخر قصه نبود نیا...کشتیبچه ام رو م دیاون نبا...کشتیمن رو م دیاون نبا اما

  يوراما چط ماندیآرزو به دل م دیبا...دیرسیبه آرزوش م ختیریکه اگر م

 ...وبه عقب رفتم و دمیقدم به جلو برداشت که از جا پر کی

بدنم ...خوردمیو غلط م خوردمیغلط م...سرم که به عقب برگشت....بلندم غیج...پله  زیلبه ت...هوا معلق شدم يرو

بود که از  یخون يآمد شور یم ادمیکه  يزیچ نیو آخر...دیچرخیدور سرم م ایو دن...شدیحس م یاز شدت درد ب

 یاهیروبه س ایدن...و بعد از آن دیپاش دیفسنگ سرد و س يکه قطرات خون رو رو يسرفه ا....دمیکنار لبم چش

 رفت 

نگرانم  يدار گهید یاسی...يکلمه هم حرف نزد کیاما  يهفته اس که به هوش اومد کیاالن ...یاسی-

 بهش يداره که زل زد یچ ابونیخ نیآخه ا...یکنیم
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ماه  کیسکوتت  یاسی...يریگیداره که چشم ازشون نم یچ واریدر و د نیا...ینگاهم کن يخواینم...یاسی-

 ...يدیباز خواب يانگار با چشمها...شده

گردنت هم ...کننیگچ دست و پات رو باز م...از دست و پات عکس بندازن دیبا...مارستانیب میریامروز م-

تو ...میکن کاریچ دیبا میدونینم گهیما دوتا د...یسرتو بچرخون ذارهینم یلعنت یگردنبند طب نیا دیشا...نطوریهم

 ...یکنیبه اون هم نگاه نم یحت

و چشم دوخته بودم  دمیدیدکتر رو نم....دیچیپیمغزم م يتو دادیکه گچ دستم رو شکاف م یدستگاه کوچک يصدا

دور جاگذاشته  یلیخ...دور ییانگار ذهنم رو جا...ستین ادمیاز حرفهاش هم  يزیچ یحت...تنش دیبه لباس سف

 ...بودم

 ياز روزها...چقدر چهره اش آشنا بود...خم شد و چشم دوخت تو چشمهام...رو از دور گردنم باز کرد یطب گردنبند

 یمیقد یلیدوست خ کیاز  ینشون...چقد نگرانم بود...کردیچشمهاش حالم رو خوب م...دور آمده بود

 ...ذهنم گم شده بود...اما شناختمشیم...شناختمشیم...داشت

 ...یکلمه باهام حرف بزن کیفقط ...کلمه کیکاش ...یاسی...حالت خوب شده گهیدکتر م-

 ...اما من صدام رو گم کرده بودم...جمله...کلمه...حرف

 ستین یفراموش نیا گهیدکتر م-

 ...کنندیها به سرعت از کنارمان عبور م ساختمان

 قهیشوك عم هی نیا...گفتیم-

 ...دندیدویانگار م آدمها

 ...ستیشوك براش خوب ن نیا يموندنش تو گفتیم...میکن کاریچ یگیتو م-

 يالبه ال کردمیفکر م...آدمها رو دوست داشتم يها و تماشا ابانیروزها خ نیچقدر ا...دیرقصیباد م يتو موهام

کنم و تو  داشیپ...کنم اشدیپ ییبتونم جا دیتمام حواسم باشه شا دیبا کردمیفکر م...آدمها گمش کردم نیهم

 ...رمشیآغوش بگ

 ...کنهیم وونمیحال و روز داره د نیا يتو دنشید-

چشمهام رو ...عطر مردانه گرم نیا...ام ییایبو يتک تک سلول ها يتو دیچیپیکه م يعطر...مردانه يصدا نیا

چقدر نگاهم رو ...کردمیچقدر از نگاه کردن بهش فرار م...دنیکش قیعم یبه نفس کردیو وادارم م بستیم

 زدیباهام حرف م یوقت شدمیکر م کردوچقدرینگاهم م یوقت دمیدزدیم
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 ...لرزونهیاشکهاش داره دلم رو م...دستهاش يدستهام رو گرفته تو...نشسته روبه روم دوزانو

منو  یاسی...کنمیباهام حرف بزن دارم دق م یاسی...یاسی يکلمه هم حرف نزد هیاالن سه ماهه که -

همون دوست احمقت که تورو غرقت کرد ...همون دوست کله خرت...یمیهمون دوست قد...رها....منم...نیبب

 ...یمرداب لعنت نیا يتو

از بغض راه گلوم رو  ینیحجم سنگ...شدیسردم م...سرم ياومد تو یاش مثل پتک فرود م هیهق هق گر يصدا

 ...کلمه ناقابل کیدنبال ...گشتمیدنبال ذهنم م...زبانم قفل بود...بستیم

 ...یاسی کنمیالتماست م...کلمه کیتورو خدا فقط ...کلمه کیفقط ...باهام حرف بزن یاسی-

 یبا پشت دست اشکهاش رو پاك کرد اما مگه تموم...رو به روم ستادیا...از جا بلند شد...رو باز کردم دهانم

  انداختیبه قلبم چنگ م یبود و انگار کس سیصورتش خ...داشت

و  دیشانه هام و من رو با قدرت باال کش يلحظه دو دست مردانه چنگ انداخت رو کیدر ...شد یچ دمینفهم

 پشت سرم خورد و از درد چشمهام رو بستم  واریمحکم به د وارکمرمیپرتم کرد سمت د

 ....گمیم تیتسل...خانم متاسفم...شو داریب يشنویمامان صدام رو م...مامان(

 ...شگاهیآرا يکردم تو دایکار خوب پ هی

 ...ریپول رو بگ نیپس ا...تو هم هستم دختر يمن عمو...ستمیمادرت ن يفقط عمو من

 ...دیخوایآقا شما جوراب نم...جوراب آقا

 و تو  دونمیمن م ای یکنیجمع م نجایبساطتو از ا ای

 یشیچشمم دور نم يلحظه هم از جلو هی...شگاهیآرا يایفردا با خودم م از

  یرو به اون رو کن نیات رو از ا یزندگ یتونیچهره م نیتو با ا...دختر اسبیز یلیتو خ چهره

 ...مفرح یزندگ هیاونم به ...میسالم کن یبه زندگ دیحاال با...مدل...یاسی میو تو مدل من

 هییفرصت استثنا هی نیا....من و تو...یاسی یدوب میریم ما

 ...تو منو محسور کرده يچشمها

 ...رها رو گم کردم من

 ...من کنارتم تا آخرش رها

 ....باردارم من

 ...دمیاز دستت نم یمتیق چیبه ه من
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 ...رو با خودت ببر رها

 ....دیکرد و پسرش قلبش ترک زونیطناب آو نیخودش رو از ا ثمره

 )مزاحمت يتو و اون بچه ...يریبم دیبا تو

کاش ...شدیراه نفسم تنگ م...کردمیو باز م بستمیچشم هام رو م...رفتیم جیسرم گ...خاطرات نیسنگ حجم

 یبغض لعنت نیا دیترکیم

 ...یاسیمن و نگاه کن  -

 ...مردانه يصدا نیا

 دادیهام رو تکان م شونه

 ...نگاهم کن گمیبهت م-

 دمیاشک د...نگاه گشته بودم نیآدمها دنبال ا يچقدر البه ال....نگاه گشته بودم نیچقدر دنبال ا...کردم نگاهش

که  ییصدا...صدام تنگ شده يدلم برا...خواب باشه نیا دمیترسیو م زدمیپلک م...زدمیمن پلک م و کردیرو تار م

 ...زدمیبود و صداش م خواستیدلم م...زدمیم ادیبود و فر خواستیدلم م

 ....حرف بزن-

 ...خاطرات و غم نیبار حجم سنگ ریز شدیتنم داشت خرد م...بودم نیو سنگ خواستیم ادیفر دلم

 ختمیو من اشک ر دیکش ادیفر سرم

 ...حرف بزن...یحرف بزن لعنت-

بلند دختر مو قرمز به هوش اومدم وانگار پرتاب  غیکه به صورتم زدو ج یرو بلند کرد و با ضربه محکم دستش

رها ...زدیخدا رو صدا م...زدیکه مادرم رو صدا م ییها ادیفر...بود ریناپذ انیپا ادهامیفر يآنهاو صدا يایشدم به دن

 دیچیپیم ورمکه د يدر حصار محکم مردانه ا شدیو گم م...زدیرو صدا م

 ...کرد دایاطراف شهر پ يها ابونیب يجونت رو تو مهیبدن ن نینش هیباد رمردیپ هی-

به جلو خم شدو چشم  یپاهاش و کم يخاموش کرد و آرنجهاش رو گذاشت رو يگاریجا س يرو تو گارشیس

 ...بلند روبه رو يدوخت به ساختمان ها

 شدیقهوه مان بلند م يکه از فنجان ها يبخار يقفل شد رو نگاهم
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 یول يایکنه به هوش ب يکار کنهیم یدخترش سع...به چادر خودش برتتیم زنهیقلبت هنوز م نهیبیم یوقت-

قابله خبر  و رهیم رمردیپ...يکه تو باردار...که تو فهمهیدخترش م...بوده ادیات ز يزیخون ر...نداشته دهیفا

 ...آد یقابله که م...کنهیم

 گهیمن د يموجود کوچولو...کردمیاش رو تو وجودم حس م یخال يجا...شکمم گذاشتم يدستم رو رو اریاخت یب

 يجا نجایبود ا دهیانگار فهم...انگار حرفم رو گوش کرده بود...گذاشتینم ایدن نیپاش رو به ا گهید...وجود نداشت

 ستیاون ن

به  دشیبرسون دیبا...که زنده بمونه دهیبع...دهیاما خودش بع میکنیبچه رو خارج م گهیم رمردیقابله به پ-

 ...براش بکنن وگرنه يدکترها بتونن کار دیشا...شهر

 شدیازش بلند نم يبخار گهید...شدیانگار قهوه داشت سرد م...کردمینگاهش رو حس م ینیسنگ

 ...اون یاسی...به خاطر بچه ات متاسفم-

بود که آروم  یساعت کی...شده بود دایبود که پ یساعت کیکه  ییصدا...صدام تنگ شده بود يدلم برا چقدر

 ایدن نیا يکه معلوم نبود کجا یمیتراس کوچک آپارتمان قد يتو...گرفته بودم و مهرداد از رها خواسته بود تنها

 ...قرار داره حرف بزنه

 ...اون بچه ام رو کشت-

 ...دیکش يبلند آه

تصور  تونستمیآروم و معصومش رو م يانگار چهره ...یرو بلند کردم و چشم دوختم به آسمان آب سرم

 ...زدیلبخند م...من بود هیچقدر شب...روشن يبا موها يدختر بچه ا...کردینگاهم م...واضح یلیخ...کنم

پدرش فرخ باشه و ...بشه یچ ایدن نیتو ا ادیب خواستیم...خوشحالم چون االن جاش خوبه...خوشحالم...اما-

من و  اهیس يایمتعلق به دن...ما نبود يایاون متعلق به دن...نه...مسخره اس یلیخ...مسخره اس...مادرش من؟

 یاون برعکس مادرش دو دست...اشخوشحال ب...متاسف نباش...که شاهرخ توش هست و ییایبه دن...فرخ نبود

 ...به بهشتش دیچسب

 با سرعت رد شد یکلتیموتورس...برقرار شد نمانیسکوت ب یلحظات

 ...ادامه بده-

 که به هوا رفت يو دود....سوخت گاریفندك روشن شد و س...تق تق...رو گوشه لبش گذاشت يگاریس
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 يزیهنوز خونر...مارستانیبه ب رسونهیها م نینش هیاز باد یکی نیکه بوده تورو با ماش یبه هر زحمت رمردیپ-

نشه وبراش  دهیوسط کش سیپل يپا نکهیا يبرا رمردیاتاق عمل و پ يتو برنتیم...بودهو بدنت سرد ...یداشت

به  دنیو م کننیم دایشلوارت پ بیج يپرستارها تلفن همراه احسان رو تو...یکه تو دخترش گهیدردسر نشه م

 ...از شماره ها زنگ بزنه یکیتا به  خوادینفر م هیو او هم از  رمردیپ

 از طرف من  یدزدک ینگاه مین...پشت هم يسرفه ها...قیعم یپک باز

 گرفته  ییبا صدا...داد ادامه

درها رو به روش قفل کرده ...پا داشت هیتو و مرغش  شیبرگرده پ خوادیرها اون روز سر لج گذاشته بود که م-

قول داده بودم هواش رو ...ودماما به تو قول داده ب...بود ختهیاعصابم به هم ر...راه انداخته بود دادیبودم و داد و ب

 ...داشته باشم

 ...خاموش کرد يگاریجا س يرو تو گاریس

فکر کردم ولش ...خوشحال شدم...شماره احسان بود...رو روشن کرده بودم که زنگ خورد لمیتازه موبا-

 رمردیاون پ يصدا..اما...کردن

 ...يریحص یزد به صندل هیکرد و تک مکث

کدوم  چیه...نه من...پشت در اتاق عمل نه رها آروم و قرار داشت...مارستانیببه  دمیرس يچطور دمینفهم-

 ...میرو آروم کن گریهمد میتونستینم

 ...دیبراش دعا کن دیدکتر گفت با یوقت

 سخت بود یلیآوردن اون روزها براش خ ادیانگار به ...کوتاه یگاه...یطوالن یگاه...کردیحرفهاش مکث م نیب

گردنت  يپات شکسته بود و مهرها هیدست و  کی...سال گذشت20که انگار  يروز20...يکما بود يروز تو20-

بود به هم  ختهیرو ر مارستانیو کل ب شناختیرها سر از پا نم...يگفتن به هوش اومد یوقت...بود دهید بیآس

 هی...يباز خواب بود يمهاتو انگار با چش...اام...انگار خدا هنوز فراموشم نکرده بود که تورو دوباره برگردوند...ومن

 ...يدیدیانگار مارو نم...قیخواب عم

 ...يکرد دارمیتو ب-

 ...برگشت سمتم...زدنش رو دید یواشکیدوست داشتم  چقدر

 ...یاسی-
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دفعه صدا زدن  کی نیا...دادمیجوابش رو نم...نگاهم قفل شد تو نگاهش...سرم برگشت سمتش...ختیفرور قلبم

 ...ها رو دوست داشتم

 ...نگاه رو نگرفته نیخدا چقدر دوستم داشته که ازم ا-

تا به گوش تمام عابر ....بزنم ادیاز ته دل فر خواستیچقدر دلم م...خم شدم...رفتم سمت نرده ها...جا بلند شدم از

بزنم و بگم  ادیفر...برسه شدندیدر نا کجا آباد رد م یمیآپارتمان قد نیا يرو جلو ادهیکه از پ ییها

قبل  يبا دفعه ها وونهیقلب د نیا ینا آروم نیا...زنهیم واریقلبم رو که داره خودش رو به در ود يصدا...دیشنویم

 فرق داره  یلیخ

 ...یاسی-

 گفتم...صدا نیا شدیکاش هزار بار تکرار م...گهید يدفعه ا کیصدا زدن  هی باز

 ...ایدن نیبه ا دمیچسب یدو دست...ینیبیم-

عابرها  يچشمش رو...خواستیم ادیانگار اون هم دلش فر...خم شد ینرده ها و کم يرو گذاشت رو دستهاش

 يبو...اسی يبو...دیوزیم یخنک مینس...هم يروبه رو میبود ستادهیحاال ا...بودبرگشتم سمتش که برگشت سمتم

 ...يگاریجا س يجون تو مهین يگاریقهوه و س يبو...عطر گرم مردانه

 ...نگاه نکرد به آن چشمها شدیم مگر...قدم به جلو برداشت کی

 ...اما...که تنهات گذاشتم گفتیرها م-

 ياهویو ه...فقط من باشم و او خواستیدلم م...حرف بزنه یاز شخص سوم خواستیدلم نم...دمیحرفش پر نیب

  ابانیخ

دلش باهاش ...ازش دل بکنه تونهیرو داره که نم یکس هی ایدن يتو...ایدن نیبه ا چسبهیم یکه دو دست یکس-

تو دل من رو دورو برت ...تو...کرده ریجا گ هی یعنی ذارهیدلت باهات سر لج م یوقت یگفت...سر لج گذاشته

 ...يدیند

 ...زد لبخند

 قلبش گذاشت يرو رو دستش

 ...خودمه شیپ...اومده خونه کرده بغل دل خودم...نجاسیا...دمیچرا د-
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نفسش صورتم رو نوازش ...ما فاصله نبودسرم رو بلند کردم نیب یقدم چی هحاال...قدم به جلو برداشتم کی

نه ...آب يمثل صدا...آرام یقیموس هیدرست مثل ...اول صبح يدرست مثل چا...نوازش آرامش بخش هی...دادیم

 گفتم...یمثال نزدن یآرامش...فرق داشت یلیخ...فرق داشت...کدام نبود چیه هیشب

 ؟یمراقبش هست-

دستش پشت گردنم چشمهام  يبودگرما ختهیشانه ام ر يموهام که رو يرو آورد باال و آرام برد البه ال دستش

 بست یلحظات يرو برا

 يتا هرجا که تو بخوا-

 رو باز کردم چشمهام

 ...یچشمم دور بش يلحظه هم از جلو کی دمیاجازه نم گهید...یاسی-

 ...مهرداد-

 ...جان مهرداد-

 روح خسته  نیبه ا دادیمجانم گفتم جان  چقدر

 ...من تنها...کنارم بمون مهرداد-

 در آغوش گرم و محکم مردانه اش دیحرکت من رو کش کی در

 قدم کنارتم  کیمن  يداریکه برم یاز امروز به بعد هر قدم...وقت چیه...یاسی یستیتنها ن گهیتو د-

 انیعشق درم يبار پا نیا...فرق داشت زیهمه چ نباریو ا...زمان بود یقیموس نیباتریقلبش ز يتپش ها يصدا و

که  ییکنار نرده ها...نیزم يرو يآدمها يدور از هم همه  یکم...یآسمون آب ریز...من بودم و مهرداد نباریا...بود

شده که  يکنده کار یچوب يها یرفته نه صندل ردونفره زهوارد يریحص یکنار صندل...بار نینبودند ا نیمرمر

که  نیرنگ ينه سفره ا میختیریکه شکرش را خودمان م نیریبا دو فنجان قهوه ش...دونفر نیب تانداخیفاصله م

شده بودند  دهیکه دور تا دور تراس کوچک چ يناز فرانسو يو گلدان ها اسی يو گل ها...دندیچیده خدمتکار م

 شدمیو من انگار دوباره متولد م...آرام یلیخ...آرام بود...ساده بود زیو همه چ

خنده  يطور رها رو که صدا نیمهرداد رو وادار به سکوت کرد و هم يدر قفل در ورود دیچرخاندن کل يصدا

 رو پر کرده بود  منینش يمتر 40 ياش فضا

در دست داشت وارد  دیخر سهیکه دو ک یدر حال یکه باز شد و دختر جوان میبرگشت يسه به طرف در ورود هر

 لبخندزد مینفره نشسته بود4 ير خورناها زیما که دور م دنیشد و با د
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 ...سالم-

 من يثابت موند رو ونگاهش

 شناختشیاما رها انگار مدتها بود م دمشیدیبار بود که م نیاول...احترام از جا بلند شدم با

 سالم آلما جونم -

 بودم دهیاز او شن ییانگار جا...اسم برام آشنا بود نیچقدر ا...آلما...و رفت سمتش دیاز جا پر و

 يبلند يرو از آلما گرفت و رفت سمت آشپزخانه و با صدا دیخر يها سهیک رها

 ات در بره  یخستگ ارمیب يچا هیآلما جونم تا برات  نیبش-

 رهینگاهش رو از من بگ نکهیبدون ا...جواب داد يبلند يهم با صدا آلما

 ...ممنون رها جون-

 یچشمهاش برق خاص کردینگاهم م یروبه روم وقت ادستیا میبود ستادهیاومد سمت من و مهرداد که ا و

معذب  شتریکرده و من رو ب دایاش رو بعد از مدتها پ یکس زندگ نیتر کیکه نزد یدرست مثل کس...داشت

 کردیم

 اقیبرگشت سمت مهرداد وبا اشت باالخره

 ...خوشحالم یلیخ...خوشحالم مهرداد...يتو موفق شد...مهرداد کنهیگفتم معجزه م يدید-

پشت در اون ...اومد ادمیحاال ...)و ترك یرانیدختر دورگه ا هی...اسمش آلما هست...دارم یدوست هیمن (

 ...مزرعه يتو...اتاق

 ...که یهمون دوست...قبال راجع به آلما بهت گفتم...جان یاسی-

 آدیم ادمیبله مهرداد -

 دستم رو گرفتم طرفش...من هم بود يرابود پس ب یمهرداد دوست خوب يبرا...برگشتم سمت آلما و

 با شما خوشحالم ییاز آشنا...سالم-

 فشرد  یرو به گرم دستم

 رونیاز اون اتاق ب نمیبیچقدر خوشحالم م...نگرانت بود یلیمهرداد خ...خوشحالم که حالت خوب شده یلیخ-

  یو کنار ماهست ياومد

 شد منیوارد نش يچا ینیس کیموقع رها با  همان

 ...مییایدن يمهمونا نیما پررو تر...گرفتم ادیرو  زیهمه چ يجا گهیما من دآل يوا-
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 رو به من  و

 میرفت بهت بگ ادمونیکه  میمن و مهرداد انقدراز خوب شدن تو ذوق مرگ بود...یاسی-

 تعجب با

 رو؟ یچ -

 سمت مهرداد وبرگشتم

 من ومن کرد یکم

 میوقته که مهمونش هست یلیخونه آلما هست و ما خ نجایراستش ا...خوب-

 و نشست  دیکه جلوش قرار داشت عقب کش یصندل آلما

 کرد خی يرها چا...میخونه من و شما ندار نجایا...بچه ها دیبس کن-

 زیدور م میگذاشت و هر سه نشست زیم يرو رو ینیس رها

و  کردیمادر قانون مدار رفتار م کیو با مهرداد درست مثل  دیخندیم يبه اشاره ا...وگرم یمیبود و صم مهربان

 یهر کس نشینمک يدستش گرفته بودچهره  يو دست من رو تو دادیرها م يلحظه ا يها طنتیدل به دل ش

طرف  گذاشتیم شیرو به نما فشیو رد دیسف يو دندان ها دیخندیم یبه خصوص وقت...کردیرو مجذوب م

تا  شیمجعدقهوه ا يموها...دیرسیشت و الغر به نظر مدا یقدمتوسط...شدیمقابلش ناخودآگاه وادار به لبخند م

کار  نیانگار به ا...دادیبار با دست کنار موهاش رو پشت گوشش م کی قهیو هر چند دق دیرس یشانه اش م يرو

 عادت داشت

 گذاشت وروبه من زیم يرو رو شیچا یخال فنجان

 ؟يایازت خواهش کنم باهام ب شهیم-

 باال انداخت و رو به رها و مهرداد يشانه ا دینگاه متعجب هر سه ما رو د یوقت

 ...حاال نوبت منه دیاز صبح تا حاال شما باهاش تنها بود دیکنینگاهم م ينطوریچرا ا-

 که به اتاق اشاره کردم کردینگاهم م منتظر

 اتاق خوبه؟-

 زد يلبخند

 هیعال-

 نفره اشاره کرد  کیو آلما در رو بستبه تخت خواب  میداخل شد سمت اتاق و میو رفت میاز جا بلند شد هردو
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 زمیعز نیبش-

 تخت نشستم و اوهم کنارم نشست لبه

 نذار یاما اسمش رو فضول...يذاریم یاسمش رو چ دونمینم-

 کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

 کردندیهمه فکر م...هم نرستایدوران دب...مونمیمثل مادر مهرداد م کنمیمواقع حس م یچرا اما بعض دونمینم-

نگرانش  شهیهم...اش دخالت نکردم یخصوص یوقت تو زندگ چیه...میمن و مهرداد باهم خواهر و برادر

 نیاز هم...خبر دارم کنهیکه مهرداد م ییاز کارها یمن حت...ام باعث آزارش نشدم یاما با نگران...شهیهم...بودم

 يزیوتنها چ...ونهیدلش در م يبار پا نیا...یول...کارها نیدختر عطار و چه به ا هی...اما خوب..نایفروش اسلحه و ا

 يبار بدجور نیوا...ستیهنوز سنگ ن...هنوزحس داره...نشده اهیگه هنوز س...دلش...نهیمهرداد مونده هم يکه برا

 ...هاگر ته خط مرگ باش یحت...تا ته خط باهاته یعنیمهرداد اگر بلرزه  دل...یاسی...دهیلرز

 دیاز ته دل کش یو آه نییرو انداخت پا سرش

انگار  یروز درش و گل گرفتن ول هیکه  یشکاف...مهرداد و فرخ نیبه همون شکاف ب...به گذشته میانگار برگشت-

رو  نیا...دمید میزندگ يکه تو يمرد نیرحم تر یب...خوب یلیخ...شناسمیفرخ رو خوب م...دوباره دهن باز کرده

 رستانیاول دب...جدا کرد تنشچشمهام از  يرو جلو چارهیکه سر اون گنجشک ب دمیفهم یهمون وقت

دوست و  نیکنار بهتر یاسیرو دوست داره و االن  یاسیکه عاشقانه  گهیم...حاال بچه اش مرده...میبود

 ...فرار...انتیخ...کشهیشر

 نگاهم کرد یرو بلند کرد و با نگران سرش

 ...زیهمه چ يرو...بنده یچشمهاش رو م...فرخ-

که فرخ  يزیو حاال اون چ...ارهیرو به دست ب خوادیرو که م يزیتا چ شیکس زندگ نیزتریعز يرو یحت-

 ...شناسمشیخوب م...کردم یومن با فرخ زندگ...منم ارهیبه دست ب خوادیم

 گمیمهرداد رو م...؟يدوسش دار-

 ...کردم مکث

 ...یدو دل-

 ...نه-

 ...پس دودل نباش یاسی زنهیچشمهات حرف دلت رو داد م...يکردیمکث نم يکه اگه نبود یدودل یاسیچرا -
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 ...رهیفرخ مهرداد رو ازم بگ ترسمیم...ترسمیم...آلما ستمیدو دل ن-

دستم گذاشت وبا  يرو رو ختدستشیر رهیدا يدختر صادقانه رو نیا يتمام حرف دل رو جلو شدیخوب م چقدر

 چشمهام يچشم دوخت تو نانیاطم

اندازتت  یو م بندهیدست و پات رو م...افته به جونت یمثل خوره م...کنهیم فتیترس فقط ضع...یاسی نیبب-

 نیا...در برابر زور میتسل...میبه تسل کنهیمحکومت م...ییبه تنها کنهیو محکومت م کیسلول تنگ و تار هی يتو

اعتماد به ...اما عشق...هریگیترس مهرداد رو از تو م...رهیگیترس تورو از مهرداد م...یاسی ستیدرست ن

رو  زیهمه چ دیکه ق يدل بده به مرد...دل بده به مهرداد...کن نیشجاعت رو تمر یاسی...شجاعت یعنی...عشق

راهت رو انتخاب  یاسی...راهته يکه جلو یمقابل هر سخت ستیبا قدرت باا...کن نانیزده به خاطر تو وبهش اطم

ممکنه ...دیتو و مهرداد تازه اول راه هست...پس نترس نمیبیتو وجودت م من شجاعت رو...راه دلت رو...کن

پا رو دل ...میتسل یعنیدل گذاشتن  يپا رو...یاسیدلت نذار  ياما پا رو...افته یبراتون ب يادیز یلیاتفاقات خ

فرخ ...یاسیاما نشکن ...کنهیم دتیتهد...سر مهرداد يرو ذارهیاسلحه م يروز هیفرخ ...شکست یعنیگذاشتن 

اگر مهرداد رو ازت گرفتن تن  یحت...پس رو حرف دلت بمون...گهیرو آلما داره بهت م نیا...کشه یمهرداد رو نم

 رهینذار روحت بم یاسینزن ....دلت رو نزن دیق...نده ياجبار یبه زندگ

فرخ شده  کیتار يایکرده بودم که غرق دن یترس رو زندگ...کرده بودم یچقدر ترس رو زندگ یراست

وچقدر خوب بود ...میپا گذاشته بودم که محکوم شده بودم به تسل ریکرده بودم و دلم رو ز یترس رو زندگ....بودم

 ...کردندیم داریها آدم رو خوب ب یچقدر بعض...حرفها یبعض دنیشن

 بود رو شکست نمانیکه ب یسکوت طوالن آلما

 ...یاسی-

 کردم لبخند زد نگاهش

 ...خونه يگردیتو برم-

 مقابل لبخند زدم در

 ...کن نانیبهش اطم-

 به مهرداد ایبه دلم ...یکیبه کدوم -

 ...به هردو-

 ...آلما-
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 فشرد یرو به گرم دستم

 مثل تو داره یکه دوست خوب شهیام م يبه مهرداد حسود-

 کرد يا خنده

 و از جلو زحله برمیمن از دور دل م...ام یرانیبه قول مادر ا...نه-

 ...میدیخند هردو

زنه که عاشقانه دل به دل مهرداد  یچشمهاش داد م یاسی...کن یرو زندگ یاسی...یاسیکن  یخودت رو زندگ-

 ...داده

 ...میبر دیبا-

 گذاشتم  زیم يرو رو يچا یخال يفنجان ها ینیس

 نگرانش  يچهره  يثابت مانده بود رو نگاهم

 دیجویلبش رو م يبود و گوشه  مضطرب

 رفت سمتش کردیخشک م شبندشیرو با پ سشیخ يکه دستها یدر حال رها

 کجا؟-

 نگاهش رو از من گرفت و روبه رها مهرداد

 موند شهینم گهید مجایا....رها میبر دیبا...يجا هی-

 دیبار آلما نگران تر از هرسه ما پرس نیا

و صبحانه که  يکلمه هم حرف نزد کی يشد داریاز صبح که ب!...شده؟ یچ يبد حیتوض شهیمهرداد م -

حاال هم ازاتاق ....لتیبا موبا ستیو معلوم ن ياون اتاق و در رو پشت سرت قفل کرد يتو یرفت...چیه ينخورد

 میبر دیبا یگیمقدمه م یوب رونیب ياومد

 بار مسلط تر  نیکرد و ا یکوتاه مکث

 افتاده  یبده چه اتفاق حیتوض...مهرداد-

بود قلبم داره خودش رو به  دهیفهم دیشا....دیدزد یهش رو از نگاه من منگا...کالفه تکان داد یرو با حالت سرش

 ...ستیبود دل تو دلم ن دهیفهم دیشا...کوبهیم واریدر و د

 نیهم...میبر نجایکه از ا نهیاالن فقط مهم ا...کنمیآلما خواش م-

 دیلرزیکه به وضوح م ییبا صدا...دمیپرسیبار من بودم که م نیوا
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 !فرخ؟-

حرف نزدن دست  ياما از تالش برا...رو پنهان کنه يزیچ تونهیبود نم دهیفهم...شده بود از نگفتن میتسل انگار

 بردار نبود

 ..یاسی-

 ...بگو مهرداد-

 ام وادارش کرد حرف بزنه يجد لحن

 انداخت نییرو پا سرش

 برگشته خونه....مرخص شده و االن...به هوش اومده-

 ینشستن...نشستم یصندل يشد و رو یزانوهام خال...دیق دور سرم چرخلحظه انگار اتا کی...شد یچ دمینفهم

 افتادن هیشب بایتقر

  بستیکه راه نفسم رو م زدیانقدر تند م قلبم

 که دوباره برگشته بود یهمان ترس لعنت...و ترس تمام وجودم رو زدمیرو چنگ م يزیروم من

 دندیسمت من دو مهیو آلما سراس رها

 نشونت دادم دم کن روزیکه د ییکم از همون دارو هیو  اریآب ب وانیل هیرها زود -

 به من  ورو

 آروم باش ستین يزیچ...نیمن رو بب یاسی-

 بود دهیفا یآرام کردنم ب يبرا تالشش

 ..گفت...گفت-

 گرفتیحرف زدنم رو م يجلو بستیکه راه گلوم رو م ینیسنگ بغض

 بود ستادهیمهرداد کنار آلما ا حاال

 پس نگران نباش میریم نجایما از ا...زمیعز...یاسی-

 کردیرو تار م دشید يکه حاال اشک جلو ییبا چشمها...کرد نگاهش

 نجایگذاشت ا...اسلحه اش رو...فرار...انتیخ...گفت-

 گذاشتم  جگاهمیرو گ دیلرزیانگشتم رو که م و

 ...بچه اش مرده-
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 ...خودم کشته بودم و حاال يانقدر با ترس جمله آخرم رو به زبان آوردم که انگار خودم بچه رو با دستها و

 روبه روم نشست دوزانو

 رفته ادتینکنه حرفهام رو -

 ...که ستیفرخ براش مهم ن...مهرداد-

 بار با تحکم جمله اش رو ادا کرد  نیو ا دیحرفم پر نیب

  یاسیبهت گفته بودم  یچ-

 دوخت تو چشمهام  مچش

دستش به تو  تونهیگنده تر از فرخ هم نم...چیو فرخ که ه یاسیهستم ...هستم یعنیگفتم تا آخرش هستم -

 یینجایتو ا...یاسی...به آلما...به رها...برسه

 قلبش گذاشت که قلبم آروم گرفت يدستش رو رو و

از جات بلند شو وبهم ...یاسیاشکارو  نیپاك کن ا...اشک هارو نیپس پاك کن ا...نجاستیتمام متعلقاتت ا-

من ...کن نانیبه عشقم اطم...کن نانیبه دلم اطم...کن نانیات بهم اطم یبار تو زندگ هیتو  یاسی...کن هیتک

 واسه آرامشت دمیام رو م یزندگ

 ...دستهام گرفتم يمردونه اش رو تو يها دست

 مهرداد-

 جان مهرداد-

 ات یواسه زندگ دمیام رو م یزندگ-

رو  ییبایآروم و ز يایمهرداد دن...یزندگ يبرا دمیتمام ام...تمام آرامشم شده بود...به قلبش گره خورده بود قلبم

کنه و از نو  دایبهشتم رو پ خواستیبود که م یوکس...سازهیبرام م گفتیکه م ییایدن...شدیهر روز برام متصور م

 ام يهر دو نیب...که حاال مشترك بود یبهشت...بسازه

تا حس ...بزرگ نسازم ییوالیخودم ه يتا از فرخ برا...بود تا ترس رو شکست بدم یوجود او و حرفهاش کاف و

 بود یکاف نیوهم...ستمیتنها ن گهیکنم که د

 بردن ما فرستاده شد يبرا دیسف الكیکاد کیشب بود که  مهین بایتقر
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هست و فرخ و  یامن يداد که جا نانیدر حومه شهر به ما گفت و به هرسه مان اطم یمیقد ياز خانه ا مهرداد

اما آلما فقط نگاهمان  میرو جمع کرد لمانیندارن من و رها وسا یاطالع چیه گاهیمخف نیافرادش از وجود ا

 ...کرد

که ازت  یدونیخوب م نویو خودت هم ا هیفرخ آدم کله شق...رو جمع کن لتیبرو وسا...نکن يآلما با من لجباز-

 کنهیکردن ما استفاده م دایپ يبرا

 باال انداخت  يشانه ا ياما با خونسرد آلما

که محاله  یدونیخوب م نمیو ا خورمیکه از خونه ام تکون نم یدونیخودت هم م....راحتم نجایمن ا...نه مهرداد -

 مغازه ام رو ول کنم به امان خدا 

 به موهاش زد یکالفه چنگ مهرداد

اون  گهیفرخ د...کنهیخونه و مغازه رو،روسرت خراب م نیا...یفهمیآلما بچه اش مرده م....مغازه ام...مغازه ام-

  ستین رستانیدوران دب یهمکالس

 کاناپه نشست و لبخند زد يرو آلما

 ...اما...درست ستین رستانیدوران دب یاون همکالس گهید....درست....فرخ کله شقه-

 يبلند بایتقر يو با صدا دیحرفش پر نیب تیبا عصبان مهرداد

 ...ای یکنیرو جمع م لتیوسا یشیبلند م ایاما نداره آلما -

 وادارش کرد به سکوت يبلندتر يبار آلما با صدا نیا و

 ...مهرداد یچ...مهرداد یچ ای-

 بار آرامتر از قبل نیکرد و ا یکوتاه مکث

 یاتفاق چیآلما ه...رو بساز تیدور از چشم فرخ و زندگ ییجا هیو برو  ریو رها رو بگ یاسیدست ...برو مهرداد-

با من  يکه شده کار تشمیحفظ موقع يالملله و برا نیب سیپل يرویپدر آلما ن دونهیافته چون فرخ م یبراش نم

آروم دور از چشم  يجا هی تیبگرد واسه زندگ بروآرامشم و بهم نزن مهرداد و ...بکنم مویپس بذار زندگ...نداره

 کن  دایآدم پ نیا

ادامه  یشگیاش رو با آرامش هم یکه زندگ خواستیآلما دلش به پدرش قرص بود و م...نداشت يا دهیفا بحث

 الكیعقب کاد یصندل يو رو میکرد یبده و حق داشت اما مهرداد هنوز نگران بودمن و رها با آلما خداحافظ

  کندیدوستش سخت دل م نیاما مهرداد انگار از بهتر میجاگرفت دیسف
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 ؟ياینم یگیهنوزم م-

کن  یسع...کردن و دلشون گرم شده به تو نانیبه اون دوتا فکر کن که بهت اطم...به من فکرنکن...مهرداد-

 ...ستین نجایدوتا دختر ا نیا يجا...یمراقب هردوشون باش

 دیکش یقینفس عم مهرداد

 ...مهرداد خان مجد-

 قلبش گذاشت يدستش رو رو و

حس دوست ...یحس عشق رو باهاش تجربه کن یبه خصوص وقت...مقدس یلیخ...مقدسه...باشه ادتی-

  ییایبرادر دن نیبرام بهتر شهیباشه تو هم ادتیپس مراقبش باش و ...رهیگیتازه جون م...داشتن

 زد  یبار مهرداد لبخند تلخ نیا

  ییایخواهر دن نیوتو لجباز تر-

آلما دست تکان داد و مهرداد که فقط خدا ...راه افتاد نیماش....جلو کنار راننده نشست یصندل يرو مهرداد

 به مقصد سکوت کرد  دنیتا رس گذرهیم یدلش چ يتو دانستیم

اندك و  یلیدو طبقه با وسا...بزرگ بود بایتقر....بود در حومه شهر یمیقد يمهرداد و گروهکش خانه ا گاهیمخف

 یبود که مدتهاست کس دایآب و علف باغ پ یخشک وب يو باغچه ها لیوسا يوغبار رو زهوار در رفته و از گرد

 ...نداشته انهکردن خ زیتم يبرا یوقت یهم کس دیشا ایبه آنجا رفت و آمد نکرده 

 پس؟ دییکجا...دیمژده بد...دخترا دیباالخره رس-

و اول رها و بعد من از اتاق خارج  میدیپر هردو از جا نییمهرداد از طبقه پا يبلند وپر از انرژ يصدا دنیشن با

 دیچیپیکه در سال م يبلند يپله ها با صدا يرها از باال میشد

 میچه خبره اومد-

 یدر دست داشت و برق خوشحال یبود و بسته کوچک ستادهیپله ها ا نییمهرداد پا میدیدو نییهردو از پله ها پا و

 دیچشمهاش د يتو شدیرو م

 باالخره گرفتمش-

  دیکش يبلند غیج اتشیمحتو دنیو بازش کرد وبا د دیهوا قاپ يبسته رو باال گرفت رها بسته رو رو و

 شناسنامه و پاسپورت  ایخدا يوا-
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کابوس  نیو شوم تر نیکه سخت تر یدرست مثل کس...شده بودم خکوبیمهرداد رو به من که سر جا م و

 اش باالخره تمام شده  یزندگ

 ...یاسیتموم شد  زیباالخره همه چ...ییسه تا...میربپ گهیقراره دو روز د-

 لب  ریبستم و ز یلحظات يو چشمهام رو برا دمیکش یقینفس عم یوصف نشدن یبعد از مدتها با آرامش ومن

 ... باالخره تموم شد...ایخدا-

 داره؟ قتیحق-

 دستهاش گرفت  يروبه روم دستهام رو تو ستادیا

 خودم رو...رها رو...تورو...دمیجهنم نجاتت م نیمن از ا...یاسیگفتم  يدیداره د قتیبله که حق-

 خونه ؟ گردمیمن برم...م؟یریم نجایاز ا یعنی-

 ...ناهاشیا....؟يباور ندار-

جا خورده  شدانگارینم دهیچهره اش د يتو شیچند لحظه پ یاز خوشحال ینشون گهیسمت رها که د ورفت

 یم يزیانگار دنبال چ زدیهر کدام از پاسپورت ها و شناسنامه هارو چند بار پشت هم ورق م يبا ناباور...بود

 سرش رو بلند کرد و روبه مهرداد  تیگشت ودر نها

 ؟یمدارك رو درست گرفت یمطمئن...شده یاشتباه هی کنمیفکر م-

 مدارك رو از رها گرفت و اومد سمت من مهرداد

 آره مطمئنم چطور مگه؟-

 لش راه افتاد دنبا رها

 به ما نداره  یاصال ربط نایا...عکسا نیا...اسمها نیا...نایاما ا-

 نگاهش کرد يبا خونسرد مهرداد

 چون شماها ...داشته باشه دمینبا-

به من انداخت که  ینگاه یتمام گذاشت و با دودل مهیافتاده باشه حرفش رو ن یمهم زیچ ادیانگار که  و

 امضطرب چشم دوخته بودم به ره

جرات فکر  یدفن شده مان و حت يها تیآوردن هو ادیاز به  ختیو قلبم فرور...خبر یاز همه جا ب يرها به

 موضوع رو نداشتم نیا دنیکردن به عکس العمل رها بعد از فهم
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 یچهره اش به خوب يرو تو ینگران شدیبه من و بعد به مهرداد انداخت مهرداد که م یمشکوکانه نگاه رها

رو از رها  يزیچ شدیعوض کنه اما مگر م يداد نگاهش رو از رها گرفت و خواست موضوع رو به نحو صیتشخ

 پنهان کرد 

 تو رها  يبرا نمیا...من و يهم برا نایا...تو يشناسنامه وپاسپورت برا نیجان ا یاسیخوب -

  يجد یبار رها با لحن نیا

 يمهرداد سوال من رو جواب نداد-

 شده بود ریدستم رو به نشانه سکوت باال بردم اما انگار د دیکش يپوف بلند مهرداد

 دیچون شما دونفر مرد-

کاش  يا...کاش من هم مثل او بودم يو ا تیپنهان کردن واقع يبرا کردینم یتالش...نبود يپنهان کار اهل

  گذاشتمیم انیموضوع رو با رها درم نیزودتر ا

 گفته بود میسوخته مان برا يکه فرخ از جنازه ها يروز...رو داشت که من داشتم یرها همان حال وحاال

 نخوره  نیکنار پله ها گرفت تا زم يقدم به عقب برداشت دستش رو به نرده ها دو

 به سمتش رفتم  نگران

 ....من مردم؟...من-

 که دستم رو کنار زد وچشم دوخت تو چشمهام رمیدستش رو بگ خواستم

 ؟یدونستیتو م-

 ...من...من-

  دونستمیرو خوب م نیمتنفر بود و ا ياز پنهان کار...دروغ متنفر بود از

 زد يپوزخند

 که خودت...که من مردم یدونست یم...یدونستیتو م...زن فرخ ندونه شهیمگه م...یندون شهیمگه م-

 چشمهاش يرو ازم گرفت اشک حلقه زد تو نگاهش

من با  ایخدا...زجه زده...کرده هیمن مردم و اون گر...مانم منو دفن کردهمردم و ما...من مردم...من...من يخدا-

 از خودم متنفرم...لعنت به من...ام آوردم چارهیسر مادر ب ییچه بال...کردم کاریام چ یزندگ

و  دیچیپیپر از بغضش در سالن م يو صدا کردیو تکرار م دیدویپله ها باال م شدازیلحظه صداش بلند تر م هر

 آورد یقلبم رو به در م
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 یزندگ نیلعنت به ا...لعنت به من-

 زد یکردم که لبخند تلخ دنگاهشیدنبالش از پله ها باال برم که مهرداد دستم رو گرفت و کش خواستم

 ...ستیها هم ن یراحت نیموضوع به ا نیهضم ا...داره که تنها باشه اجیاحت...یاسیاجازه بده تنها باشه -

 ...اما آخه-

عالوه بر اون ما ...ادیموضوع کنار ب نیبهش فرصت داد تا با ا دیکم با هی....زنمیمن باهاش حرف م...یاسی-

 نهیو اون قراره مادرش رو دوباره بب میگردیبرم میدار

مهران ...زاده و مهرداد مجد ریشده بود فرزانه م یمیمهران فر حاال شده بود سمانه رضا زاده رها پور کر یاسی

 زند 

تا  کردیکه بود تمام تالشش رو م یاما هرچ گذرهیتو ذهن مهرداد م یچهره ها تفاوت داشت معلوم نبود چ یحت

  رانیمارو برگردونه به ا

 کم استراحت کنه  هیآرامبخش هم بهش دادم تا  هی...آروم شد...باهاش حرف زدم-

 ام نشست  ییمبل روبه رو يرو بلند کردم که رو سرم

 عکسا هستن نداره  نیا يکه تو ییبا ادمها یهامون شباهت افهیما ق...ها افهیق-

اما شما دونفر عمال ....یاسیحرف رو دوباره تکرار کنم  نیا خوامیراستش نم...نگران نباش فکر اونجارو کردم-

 يسر هی لیو من هم به دل رانیبه ا دیبرگرد یجعل يها تیبا هو دیو مجبور دیندار یوجود خارج گهید

چهره حرف اول رو  رییتغ يکه تو مدار یدوست هی...در مورد چهره هامون خوب فکر اون جا رو کردمو ...مسائل

 یبه راحت تونهیاون م...کار رو انجام دادم نیراحت ا الیو مطمئن باش کارش انقدر خوب هست که با خ زنهیم

انتخاب کردم که ته چهره  يعکسها رو طور یمن حت...اون عکسه يکه تو یبه کس هیشب یکنه به ادم لتیتبد

 باشه  هیبه خودمون شب یکم هیهاش 

 انداختم و رفتم سمت پنجره  زیم يمدارك رو رو....جا بلند شدم از

 چیکه ه ییجا...ام یزندگ يکجا...ستادمیکه حاال کجا ا کردمیفکر م نیو من به ا کردیآرام آرام غروب م آفتاب

 ...کنم یخداحافظ تمیبا هو...ام یبا خود واقع دیبا که ییجا...بهش برسم يروز کردمیوقت فکر نم

 یمقصر من بودم که دختر خوب...که من و مادرم رو تنها گذاشت...مقصر پدرم بود...نه اون مقصر نبود!...فرخ؟-

اش باشم وفکر  یمیکه غرورم بهم غلبه کرد و حاضر نشدم کنار خانواده گرم و صم یمن...عمو جهان نشدم يبرا

که  ییرها...مقصر رها بود رونیرو از آب بکشم ب ممیگل ارمیخونه دووم ب رونیب يگرگا نیب تونمیم ییکردم تنها
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به  تونستیم دیبود که اگه نبود شا يکه از خونه فرار ییرها...ره صد ساله رو بره تونهیشبه م هی کردیفکر م

به پدرش کمک کنه و  تونستیم دیشا...وسواسش بهتر بشه يماریب یکم هیمادرش کمک کنه تا حداقل 

 اد بره یکمپ ترك اعت هیمجبورش کنه به 

نه ...اما حاال دادیم مانیا شیآال یدل به ل ساده و صادق و ب...فقط پوله و بس یکرد زندگ یکه اگر فکر نم

 یمهران باش يحاال من سمانه ام و رها فرزانه و تو مجبور یاسینه ...وجود داره ییرها

 میکنیاما از نو شروعش م-

  دیو ام یپر از دلگرم ینگاه...برگشتم سمتشنگاهم کرد...بود پشت سرم ستادهیا

 ...باهم...میکنیبار خوب شروعش م نیسر خط و ا میگردیو برم میذارینقطه م هیاما ...میدیما به اخرش رس-

 کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

 يتو هنوز برا...ادامه داره یپس هنوز زندگ...طور نیرها هم هم...يپس زنده ا یکشینفس م يتو دار...یاسی-

بودن کنار  يبه بعد قراره هوا نیکه از ا يمهرداد...رها هنوز رهاس و من همون مهردادم...یهست یاسیمن 

رها مقصر بود و حاال هرکس ...يتو مقصر بود...ما سه نفر هنوز تمام نشده یزندگ یاسی...رو نفس بکشه یاسی

و دوباره  يگردیکه برم نیبه ا...فکر کن نیبه ا...میما قراره برگرد یاسی...جبرانش کرد شهیماما هنوز  يا گهید

  يسازیات رو از نو م یزندگ

 بود رو پشت گوشم داد  ختهیموهام رو که دورم ر ستادیروم ا روبه

 نیو با ا شهیرها حالش خوب م...يبخند خوادیدلم م...نه حسرت رو نمیرو تو نگاهت بب یخوشحال خوادیدلم م-

امشب رو جشن  يدو نفر...فقط من و تو...من و تو خوادیو من دلم م...پس نگران نباش ادیموضوع کنار م

 نبه مناسبت کنار هم بودنمون و حال خوبمو...مونیبه مناسبت آزاد...میریبگ

 نشاندیو لبخند رو لبم م کردیدلم رو گرم م دوارشینگاه ام...کردیخوبش حالم رو خوب م حال

 جشن؟-

 ایات پس دنبالم ب یشب زندگ نیزتریکنم به خاطره انگ لیامشب رو تبد خوامیم...داره یچه اشکال...آره جشن-

تازه رو با تمام  يومن هوا میو راه افتاد میشد دیسف الكیو دنبالش راه افتادم سوار همان کاد دیدستم رو کش و

دست  کیرا در هم گره کرده بود و انگار  مانیخوب با هم بودنمان را که انگشتها يهوا...دمیوجود نفس کش

 بود  یکاف نیماش تیهدا يبرا
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 يایو مقصد اول کنار در میگذشت دهیبلند و سربه فلک کش ياز کنار ساختمان ها...شلوغ شهر يها ابانیخ از

 فارس بود شهیهم جیخل کرانیب

]HIDE[آرام  يموجها يآب و گوش کردن به صدا يتماشا...شده بود کیتار هوا...مینرم نشست يشنها يرو

 ایدن يحس ها نیباتریز....گرفت یشانه اش قرار م يکه دور شانه ام حلقه کرده بود و سرم که رو یا،دستیدر

ها  نیسه حرف ساده هم نیا...انگار عشق...دیتپیآرام م مانیحاال قلبها...و آرام بخش یبود وصف نشدن

 ...بود بایو چقدر ز...حال و هوا نیهم...حس ها نیهم...بود

 ؟يراجع بهش فکر کرد...به داشته هات...ات یبه زندگ...زیبه همه چ یزنیپشت پا م يدار-

 دیکش یقیحرفهام نفس عم دنیشن با

کرد  یم ينبود اما مادرم پافشار یپدرم راض...میبر رانیاز ا دیساله شده بودم که مادر اصرار کرد با ازدهیتازه -

با  ییوقتا هیکه  يانقدر...نداشتم یخوب ونهیم ادیساله با خواهرم ز 18ساله بود و خواهرم هم 16اون موقع برادرم 

نشه چون هر  دامیدور و برش پ ادیز کردمیم یسع...ستین یخونه راض ياز حضور من تو کردمیخودم فکر م

  میشدیجرقه و آخرش دوتامون مثل بمب منفجر م هیبه  شدیبرخوردمون باهم منجر م

که بچه  ییاز اون حسادتا...کردیحسادت م دیبگم شا یچ...یول....آروم بودم یلیباشم نه اتفاقا خ طونیش نکهیا نه

 اول خانواده نسبت به بچه آخر داره 

 و پر سرو صدا بود درست برعکس من طونیبودم اون ش یمیبا برادرم صم اما

و هرجا که ...از هم دور باشن دیوجه نبا چیکه خانواده به ه نیا...داشت یاخالق به خصوص شهیدرم همپ...میبگذر

رفتن اقدام  يشد برا یراض نیدوست داشت بنابرا یلیخوب مادرم رو خ...میبا هم باش دیبا میبر میبخوا

اش رو و فقط خانه  یاز دو کارخانه نساج یکیو ...باغ ها...ها نیزم...از اموالش رو فروخت یمیپدرم ن...میکرد

 کاینفره ما پرواز کرد سمت امر5پدر و کارخانه که پدرم همه رو به عموم سپرد و باالخره خانواده  لیماند و اتومب

ما متناقض بود  یرانیکه کامال با فرهنگ ا يدیفرهنگ جد جهیو در نت دیجد يآدمها...دیجد طیبا مح يکشور

من که از قبل هم ...خو گرفتند اما من و پدرم نه دیجد طیراحت با مح یلیه خصوص مادرم خخواهر و برادرم و ب

 رفتیم رونیب انهنداشتم و پدرم کمتر از خ یدوست چیمدرسه ه يتو...آرام تر شده بودم

 تر ادامه داد  نیبار غمگ نیکرد و ا یکوتاه مکث

 یحت...میشد یبار هم دور هم جمع نم کیر هفته د دیشا...قبل رو نداشت تیمیصم گهینفره ما د5خانواده  -

 ياوقات صدا شتریشبانه همراه باشه وب يکالب ها يپدرم حاضر نبود با مادرم تو...میتا غذا بخور زیم کیدور 
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شبها مست به خانه  یکه گاه يمادر....دمیدیمادرم رو کمتر م....شدیم دهیاز پشت در اتاقشان شن ادشانیداد و فر

 شتریکه روز به روز ب دمید یو پدرم رو م شدینم داشیخونه پ يموقع ها چند روز تو یبعض یحت ایآمد  یم

اتاقش در  يبار پدر خواهرم رو تو کیکه  يطور....و برادرم هم بهتر از مادرم نبودند شهخواهریشکسته م

به سرم  یه گاهاون خونه برام عذاب آور شده بود ک يانقدر فضا...و  بود دهیبا دوست پسرش د يبد تیوضع

 چیاما ه کردیبرگرداندن خانواده کنار هم تالش م يچرا اما پدر هنوز برا دونمیتا از اون خونه فرار کنم نم زدیم

 ...تصادف کشته شد کی يشدم و مادرم تو رستانیوارد دب نکهینداشت تا ا يا دهیفا

 دایبعد از از دست دادن مادرم رو شکست بدم و بهبود پ یکه باعث شد افسردگ یدختر مهربون...آلما آشنا شدم با

ها و  یبچه ها مهمان هیکه نداشته باشم نه مثل بق دادمیم حیترج یعنی...نداشتم يا گهیکنم به جز آلما دوست د

درسم به  يفکرم رو متمرکز کرده بودم رو مامت...کردمیرفتم و نه در مسابقات شرکت م یشبانه م يکالب ها

  شدمیشاگرد مدرسه حساب م نیهترکه ب يطور

کرد  لیو من و فرخ رو تبد میهفته از مدرسه اخراج بش کیکه باعث شد هرسه ....دعوا با فرخ و شاهرخ نیاول تا

گرفته و اون تصادف  ریز نیپدرم بود که مادرم رو با ماش نیا دمیهفته بود که فهم کیهمان  يرتویبه کارد و پن

در آن وجود نداشتتحمل  يخانواده ا گهیکه د يتحمل خانه ا....بوده تحملش برام سخت بود یکامال ساختگ

 نداشت یکه مادرم رو کشته بود و حال و روز خوب يپدر

سردو ...سنگدل یشدم به آدم لیرو کشتم و دفن کردم و تبد ریخانه فرار کردم و مهرداد آرام و سربه ز از

از موضوع با خبر شد باهام دعوا کرد  ینداره آلما وقت يخانواده ا گهیرد دکه با خودش قسم خو یبه کس....سخت

 یخودم رو گرفته بودم وقت میتصم مننداشت  يا دهیو اصرار کرد تا کله شق نباشم و برگردم خانه اما فا

توانستم  یانقدر مست بودم که صبح نم یگاه کردندیتعجب م دنید یهام من رو پشت بار کالب م یهمکالس

 يدانست که روز یکه پدرم به من داده بود و نم یکه داشتم و پول يبا پس انداز ارمیب ادیاز شب قبل به  يزیچ

من رو  ستیحاضر ن گهیاجاره کردم پدرم به آلما گفته بود تا بهم بگه د یخرج بشه اتاق کوچک يطور نیقراره ا

 به اسم مهرداد نداره يو پسر نهیبب

که مادرم رو کشت و نتونست خانواده اش رو  ستمین يپسر پدر گهید نکهیبعد ازمدتها از ا...من خوشحال شدم و

 یقمار شغل دومم شده بودو در آمد خوب...وشبها قمار کردمیحقظ کنه و تمام حرفهاش فقط شعار بود روزها کار م

از همان کالب  یکی يها افتاده بودتو یلیخسر زبان  يباز يمن تو يو هوش باال...باختم یکم م یلیخ...داشتم

شباهت به من نبودبا  یمدرسه رو زده بود و حال و روزش ب دیانگار اون هم ق...دمیشبانه بود که فرخ رو د يها
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مکان رو به  هی باختیکه اگر م یمن با کس یما شددوست یباخت شروع دوست نیو هم...و باخت میکرد يهم باز

  ختیریبه هم م یراحت

دوست داشت همه جا برنده باشه دستش رو گرفت سمتم و بهم گفت اگر  شهیاز همون اول هم هم خفر

دستش رو فشردم و ...همراهم باش آب از سرم گذشته بود يخودت بساز يبرا یکاخ پادشاه هیشبه  هی يخوایم

 و من خار چشم شاهرخ شدم ...یجدا نشدن يها قیبه رف میشد لیتبد

  نهیمن رو کنار برادرش بب تونستیکنه چون نم یپام رو خال ریز يحاضر بود به هر نحو ییکه هر جا یشاهرخ

با هوش و ذکاوت  یوجه من رو از دست بده و بعدها بهم گفت الزم بود داشتن آدم چیفرخ حاضر نبود به ه اما

 تو 

 يکه تو میزد بیه جو انقدر پول ب میبرد...میو برد میکرد يباز میدیکوچک به الس وگاس رس يکالب ها از

 میکردیهتل ها اقامت م نیبهتر

از مردها بلکه دختر  یلیخ يبود وآرزو یدورگه که نه تنها مدل معروف يدختر...آشنا شد ناسیفرخ با ا نکهیا تا

 ...کرد لیکرد به طالب عمران ومن رو تبد لیبود که فرخ رو تبد يمرد

 مکث کرد و ادامه داد  یکم

رحمان  خیبه اسم فرخ داره و ش يپدر دونهیکه تا االن نم ایآورد به اسم پر ایبه دن يباردار شد ودختر ناسیا -

بار کار  ریتا از ز دونستیم یعال یتیموضوع روموقع نیفرخ هم که ا...مهاجرت کنه یبه فرخ دستور داد تا به دوب

 یشد و به همراه من و شاهرخ به دوب جدا بودسفر  نیکه مخالف ا ناسیاز ا ادیب رونیرحمان ب خیش يبرا

  میاومد رونیرحمان ب خیسلطه ش ریاز ز یکه به راحت میمهاجرت کرد و ما انقدر گروه و کارمون رو گسترش داد

 کرد  يباز نیرحمان مقصر نبود که ما رو وارد ا خیش....درست مثل تو...کنمیفکر م یگاه یاسی...اما دونمینم

درست ...میکنیسرنوشتمون رو عوض م ریکه مس میخود ما هست نیا ییوقتا هی....خودم...پدرم و...مادرم بود مقصر

و  کردمیکاش حرف آلما رو گوش م گمیبا خودم م ییوقتا هی کنهیکه راه قطار رو عوض م یمثل سوزن بان

 خونه  گشتمیبرم

فرار  میکه االن توش هست ییاز جا میدار یسعبه همه و هردومون  هیمن و تو کامال شب یزندگ یاسی ینیبیم

همراه بود که  هیاونم  میخواستیم زیچ هی...اونم عشق بود میالزم داشت زیچ هیمن و تو ...اتفاقات نیاز ا...میکن

 که دلمون قرص بشه...یبشه دل گرم
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ها  نیو ا نانیو اطم تیپر از حس امن...بود دیپر از حس ام...سمت من و نگاهش در نگاهم گره خورد دیچرخ و

 بودکه الزم داشتم  ییزهایتمام چ

و  يکه تو زنده اش کرد یقلب...از ته قلبم...آسمون نیا ریز...ایدر نیامشب کنار هم...مهرداد مجد...من...یاسی -

لحظه عمرت  نیکه تو تا آخر یزندگ نیبهتر...رو برات بسازم یزندگ نیبهتر دمیبهت قول م...يداد یبهش زندگ

قصر  هیمن خونه ات رو شب...سازم ینممثل قصر طالب خان برات  يمن قصر یاسی یاحساس آرامش کنتوش 

رو برات  یمن بهشت...زمیریبه جاش آرامش و عشق به پات م زمیریمن جواهرات به پات نم یاسی....کنمیم

  یکنارم باش شهیکه هم نهیو اونم ا خوامیم يزیچ هیو فقط ازت  یکه آرزوش رو داشت سازمیم

 دستم گرفتم و نگاهم رو غرق در نگاهش کردم  يرو تو دستش

مهرداد تو ...من تا آخرش کنارتم...بگو تا کره ماه...ایبگو تا اون سر دن...امیمن باهات م...مهرداد تو بگو قله قاف-

 بهیغر که باهاش يزیچ....که با تمام قلبم عشق و تجربه کنم يکرد يکار...يمن و نجات داد یزندگ

 نجایاالن نه من ا....يرودخونه نبود کناراگر اون روز  يکه فرخ تو وجودم کشت رو زنده کرد یاحساس...بودم

اون جهنم و کنار فرخ  يمن االن هنوز تو ياومداگر نبود یسرش م یینه معلوم بود رها چه بال...بودم

  یکه کنارم بمون خوامیمهرداد منم م...بودم

نواخت وچشمهام  یگوشم م ریآرامش رو ز یکه سمفون یقلب..قلبش گذاشتم يسرم رو رو...دیدر آغوشم کش آرام

 بست  یرو آرام م

 یکه م یآرام میخنک ونس يشنها يرو...ایهمان کنار در...همان جا بود یزندگ يقطعه  نیباتریز دیوشا

 کردیجا خوش م میلبها يآرام که رو ينشسته ام را از بوسه ا یبه سرخ يگونه ها کردیم دونوازشیوز

از ته دل و  يو خنده ها ابانیجدول کنار خ يراه رفتن رو...یلذت خوردن بستن...شانه به شانه هم....میزد قدم

 نگاه متعجب مردم 

 !؟یرقص یباهام م-

نواخت و نان  ینشسته بود و آکاردئون م يبان مغازه ا هیسا ریرو ز ادهیکه کنار پ يرمردیسر پ يباال ستادیا

 خوردیهنرش را م

 و با تعجب  دمیخند

 يشد وونهیموقع شب؟حتما د نیابون؟ایخ يتو...نجا؟یا-

 خم شد ودستش رو دراز کرد  یکم میبه حالت تعظ...روبه روم ستادیسمتم و ا اومد
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و با من  دیر بدافتخا ریبنده حق نیمحترم تقاضا دارم به ا ياز شما بانو وونهیمن د...موقع شب نیهم...جا نیهم-

  دیبرقص

که  رمردیبا هم بودنمان پ ادیفر...لذت بخش بود...نشان دادن عشقمان به همه...بود بایاما ز...ام گرفته بود خنده

شدانگار او هم منتظر جواب من  رهیو با لبخند به من خ ستادیو ا دیمتوجه ما دونفر شده بود دست از نواختن کش

 ذاشتم که نگاهم کرد دست مهرداد گ يبوددستم رو تو

 جوان  يباعث افتخار منه آقا-

سازش رو به دست  یهم با خوشحال رمردیدرخواست نواختن کرد و پ رمردیاز پ یشوق به زبان عرب مهردادبا

 گرفت و نواخت 

که دور ما  یو مردم...میدیو چرخ میدینبرم و من و مهرداد رقص ادیلحظه عمر از  نیتا آخر دیرو که شا یقیموس

 کردند  یخوشبخت يدست زدند و از ته دل آرزو...با هم بودنمان يبرا...مانیحلقه زده بودند برا

 آرام و ساکت بود ابانیهردومان دست تکان داد و رفت حاال خ يبرا رمردیپ

  یرقص یم بایتو ز-

  رقصمیبا تو خوب م-

 ؟یکنیبا من ازدواج م یاسی-

انقدر  خوردیهوا تاب م يچشمم رو يدستش و جلو يکه تو یفیظر ينبند طالگرد يثابت مانده بود رو نگاهم

  دیکوبیم واریقلبم خودش رو به در و د جانیمقدمه جمله اش رو گفته بود که از شدت ه یب

 ؟...نیا-

 عهد محکم  هیبستن  يبرا...نشونه هی...اس هیهد هی نیا-

حک  مانیو داخلش اسم هردو شدیکوچک که باز م ینشانه عهد محکممان قلب نیانتخاب شده بود ا بایچه ز و

 شده بود 

 ...؟یپس چرا ساکت-

 بگم؟ یچ دیبا دونمیمن نم...من-

  طنتیش با

 نه؟ ای یشیزنم م...نمیباش بب ؟زودیفکراتو بکن يخواینکنه م-

 رو شکست ابانیخنده ام سکوت خ يصدا
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 دیتازه زنم هم با...که آشغال بذارم دم در ستمیهم ن ییاز اون مردا...ماشوریاز االن بگم من ظرفارو نم نیبب-

 بده  يقرمه سبز يبو

 به کمر زدم  دست

 ؟يآورد ریمظلوم گ...وگرنه خوب بلد بود جوابتو بده هیخال نجایرها ا يجدا که جا-

 یحاال مثال اگه بود چ...گنیهست که م يزیچ هیکه خواهر داشته باشه ها نگو  رینگ يدختر گنیاوه اوه م-

  گفتیم

 ؟يدار یتو چه اعتماد به نفس رمردیپ گفتیم یچیه-

 دیخندیبار مهرداد بود که م نیا

 آرام  یبار با لحن نیکه آرام گرفت چشم دوخت تو چشمهام و ا یکم

 ...یاسیوقت از خودت جداش نکن  چیه-

 قدم به جلو برداشتم  کی

 دم  یقول م-

 ...دیام رو آرام بوس یشانیرو دور گردنم بست و پ گردنبند

  زیهمه چ يبرا...ممنونم مهرداد-

 میگشت یام شدالبته اگر به خانه برنم یشب زندگ نیبه بهتر لیمن تبد يبرا یآن شب مهتاب و

 :رها...حال زمان

 شانه اش برداشتم که گفت  يداشبورد گذاشت سرم رو از رو يدفتر رو بست و رو یاسی...کردیطلوع م آفتاب

 خونه؟ میبرگرد-

 کردم که ادامه داد نگاهش

 شهیداره صبح م-

 یاستراحت کن یبهتره تو هم کم...یاسی میبرگرد-

 دیکش یحسرت آه با

 لباسهاشو جمع کنم  دیبا-

متوجه بغض صداش  شدیمگر م...برگرداند تا اشکهاش رو از چشم من پنهان کنه اما يا گهیرو سمت د وسرش

 نشد
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 شانه اش گذاشتم  يرو رو دستم

 کنم؟ یمن رانندگ يخوایم-

 تکان داد یرو به عالمت نف سرش

 خوبم...ستین يزینه چ-

  میرو روشن کرد و حرکت کرد نینبود ماش یخوب يوقت دروغ گو چیه یاسی و

 نیعج یاسی يبه بعد با چشمها نیانگار قرار بود اشک از ا...میهر دو سکوت کرده بود ریطول مس در

سخت بود ...مانیسخت بود هضم رفتن ا...و من دندیغلط یگونه اش م يوقفه و آرام رو یکه ب ییاشکها...باشه

چقدر ...از کار گذشته بود و رکا گرید یوقت...رید یلیخ...دل داده بودم به دل صادقش رید...تحمل تنها بودن

  دیکوب یام م یچوبش رو محکم بر سر زندگ یگذشته گاه

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

رو قفل  نیفاصله ماش نیرو به من داد تا در رو باز کنم و او هم در ا دیساختمان پارك کرد کل يو جلور نیماش

و ناگهان ...بود که صدام زد دهیشدم و رفتم سمت ساختمان و هنوز دستم به قفل در نرس ادهیپ نیکنه از ماش

توهم  یحت...سراب هم نبود...نبود الیخ...نه...بستم و باز کردم یلحظات يچشمهام رو برا ختیفرور نهیقلبم در س

نفس هاش رو  يصدا یحت...کردمیحسش م...بود درست پشت سرم  ستادهیا...داشت تیهم نبودواقع يلحظه ا

 هزار رفته بود يقلب خودم بود که ضربانش رو يصدا نیا...نه...قلبش رو يصدا دیشا ای...دمیشنیم

 رها-

 سمتش و نگاهش کردم  برگشتم

 یچ...کرده بود هیچقدر گر...درست مثل دو کاسه خون...قرمز و متورم...بودند نیچقدر خسته و غمگ اشچشمه

 بهش گذشته بود

 ؟یبرگشت مانیا-

 زد یتلخ لبخند

 باهات حرف بزنم خوامی؟ميایباهام م-
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تکان  دییسرش رو به عالمت تا کردیبود و با شوق به ما نگاه م ستادهیانداختم که آنطرف تر ا یاسیبه  ینگاه

 آرام گرفت  یداد که دلم کم

  مانیرو به ا و

 ؟يبر يخوایکه م یبگ ياومد...مانیا-

 کجا برم رها؟-

 ...دونمینم

 گلو يتو شدیحناق م...حرفها یسخت بود بعض...رو به زحمت قورت دادم بغضم

 نباشم...من...که ییجا-

 تکان داد يکالفه سر یحالت با

 حرف بزنم باهات  دیبا...ایبا من ب...رها-

 کرد  یکه در ساختمان رو باز م یرو از دستم گرفت و در حال دیاومد سمت ما و کل یاسیموقع  همان

 سنگک تازه و داغ...دیسر راه نان بخر...دیتا برگرد کنمیدم م يچا-

قراره  مانیکه ا دانستیاز کجا م...مدیفهمیباهم رو نم مانیبرگشت من و ا يرو برا یاسی دیهمه ام نیا مفهوم

 که بمونه...برگرده

 دینکن رید-

 داخل رفت و در رو بست و

 اشاره کرد  نشیبه ماش مانیا

 سوار شو رها جان-

تو گفت و  دیبه ام یلب اله ریاش ز شهیطبق عادت هم مانیا میو سوار شد میرفت مانیا نیدو به سمت ماش هر

از درزش  یاز شدت استرس انقدر با نخ گوشه مانتوم کلنجار رفتم که کم ریاستارت زد و راه افتاددر طول مس

 شکافته شد

تپه  يرو انتخاب کرده بود درست لبه  یمکتین میشد ادهیرو پارك کرد و پ نیماش میدیارتفاعات تهران که رس به

 پامون بود ریبلند که از آنجا شهر ز ي

  مکتیکرد به ن اشاره

 رها نیبش-
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رو شروع  يدینشست و چشم دوخت به منظره روبه روآفتاب طلوع کرده بود و شهر روز جد و کنارم نشستم

 کردیم

مثل تمام ...تنها...که االن نشستم ییجا نیهم مکتین نیهم يجا رو نیدرست هم...بودم نجایرو ا شبیتمام د-

چراغ هر کدوم که خاموش ...چراغهاشون خاموش شد یکی یکیساختمونا که  نیسالهاانقدر زل زدم به ا نیا

رها  گفتیم...رو خاموش کنه کتیچراغ اتاق کوچ یکس دادیوقت اجازه نم چیه...افتادم یمادرت م ادی...شدیم

 ادیبدش م یکیاون اتاقه و از تار يتو

 ...گونه ام پاك کردم يکرد و من اشکم رو آروم از رو یکوتاه مکث

 داد ادامه

من  نکهیا يبود و برا دهیخر ینیریمهمونا ش يمادرم برا...میبچه بود...بار؟ نیاول...دیدلم برات لرز یک یدون یم-

 يستادیا ياومد...کردمیم هیو گر اطیکرد من هم نشسته بودم گوشه ح میها رو نخورم جعبه اش رو قا ینیریش

شده بهم  یچ يدیفهم یگرون تموم شد وقت اول حرفت برام...کننیم هیمگه پسرا هم گر یسرم و گفت يباال

داره  خندهیکار رو کرد نیو ا...ياریبرام ب اینیریاز جعبه ش ینیریدوتا ش یواشکیشده  يبه هر نحو يقول داد

 رییحس تغ نیبودم اما بعدش ا ونتیسالم بود مد 13 یتا وقت امیهمه دن ياز اون روز شد...نه؟

شداز اون روز به بعد به  داشیکه تو وجودم پ یحس نیباتریز...شدام  یتجربه زندگ نیقشنگ تر...کرد،عشق

 نیدر سخت تر یحت...نکردم هیو گر...یچون تو دوست نداشت...نکنم هیوقت گر چیخودم قول دادم ه

من اون ...شبید نیتا هم...مادرت رفت یوقت...مادرم رفت یوقت...يکرد رمیتحق یوقت...یرفت یوقت یحت...طیشرا

اون جنازه  یوقت...دادن لمونیجنازه سوخته رو تحو هیکه  يکردروز هیمدت گر نیاندازه تمام ا بهشدم که  يمرد

 مانیخروار خاك گذاشتنو ا هی ریروحش رو هم همراه اون جنازه ز...رو مانیقلب ا...رو مانیا...رو دفن کردن

باهاش  ییتا بگذره تنها دادیم مهادا...دادیرو ادامه م یروح متحرك که به اجبار زندگ یجسم ب هیشد به  لیتبد

 دیچشمهات رو دوباره د...و چشمم یبرگشت...یبرگشت یتا وقت...ییاش شده بود تنها یتمام زندگ...خو گرفته بود

 با دقت...سمتم و نگاهم کرد برگشت

 رها ...وقت چیه...باشن سیخوام خ ینم...چشمهات-

 ام پاك کرد گونه يآروم دستش رو باال آورد و اشکهام رو از رو و

 ...مگر اون روز روز مرگ من باشه-

 ترس با
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 نه-

 زد یتلخ لبخند

چون ازش  یکن یزندگ ییو بذارم با تنها نمیات رو بب ییتنها تونمینم...رها تونمینم...بدون تو تونمیرها نم-

 یلیخ....کردم یبدون تورو باهاش زندگ يسالها...کردم یسالها باهاش زندگ...شناسمشیم...متنفرم

 ینیبیو م يایبه خودت م هویتو خودش و  کنهیو غرقت م کنهیوجودت رو پر م...احساسه یب...سرده...رحمهیب

درست مثل ...کیسرد و تار...کهیتار....ستین رونیب يآدما يایدن هیشب اتیمرده متحرك و دن هیبه  يشد لیتبد

چون  یتا آخر عمر تنها بمون یستیتو محکوم ن...از دستت بدم تونمینم گهیرها د...رتتیازم بگ ذارمینم...برزخ

 ...يماریب

 اش یاز سر ترحم و دل رحم شدیمن م يایغرق دن دینبا دمیحرفش پر نیب

 ...مانیاما ا-

 ادامه بدم نگذاشت

 ...منه رها یزندگ نیاگر ا-

 جا بلند شدم و حرفش رو قطع کردم از

 ...؟ییداره و محکومه به تنها دزیکه ا یترحم به زن...موندن از سر ترحم؟-

 ...تند و نامنظم...زدیتند م...قلبش يروبه روم دستم رو گرفت و گذاشت رو ستادیجا بلند شدو ا از

لحظه بودن کنارت  هیعمر حسرت  هی...عمر دست و پا زدن تو نبودنت هی...ات رو يعمر تحمل دور هی...ترحم؟-

 ...ترحم؟ يذاریاسمش رو م...رو

 رو ول کرد و عقب رفت مدست

مثل ...خوردم نیپات زم يکه با دوچرخه ام جلو يمثل اون روز...مایرحم نباش مثل قد یب...رحم نباش رها یب-

 ستادهیکه رو به روت ا مانیا نیا...نباش میرحم قد یب يرها...تو گوشم يدوستم زد نیبهتر يکه جلو يروز

 ...ه ترحم رهان....عشقه نیا...قلبش رو به نام تو سند زده

 ...یدونیو خوب م یتو خودت پزشک...ستین یام شوخ يماریبا من و ب یزندگ...مانیاما ا-

تنهات بذارم رها  خوامینم...و بمونم یکه بمون خوامیم...با منه و اگر من پزشکم میاگر تصم...منه یزندگ نیاگر ا-

 نیفقط هم...نیفقط کنارم بمون هم...تونمیبدون تو نم گهید...توام تنهام نذار

 پر از خواهش موندن...پر از التماسش يشدم چشم دوختم تو چشمها کینزد بهش
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بار از دستش  کیتنها بمونه  ذارمیتنها باشم پس نم خوادینم...زنمیرو به نامم زده پس قلبم رو به نامش م قلبش

بود و  دیدوست داشتن بودبودنش ام یواقع یمن معن يبرا مانیا...که بره دادمیاجازه م دینبا گهیداده بودم اما د

 بود ارامش هم بود یوقت...گرما بخش قلب خسته ام

 همه خوب بودن و محبتت رو دارم؟ نیا اقتیل یکنیفکر م-

 زد لبخند

 از تو بپرسم دیسوالو من با نیا-

 دیشا...بود یزندگ یواقع یمعن...بردیآغوش گرمش که من رو در خودش فرو م....گوشم ریضربان قلبش ز يصدا

 بود یخود خود زندگ

 :یاسی

 رو باز کردم و داخل شدم در

 ...خانوم خانوما يباالخره اومد-(

 من قهرم مهرداد خان-

 بابا چرا؟ يا-

 گفت یرفته دکتر چ ادتی...خونه رو برداشته تورو خدا به خودت رحم کن گاریس يبو...ستمیمهرداد من بچه ن-

 کنه  نانیاطم یبه چ گهیآدم د...شدن یهوا هم انگار قالب يخوشبو کننده ها نیا...يوا يوا-

 ام  يام جد یلیمن خ...نخند مهرداد-

 )قهر قرو خانوم نمیبغلم بب ایب...خانوم خودم هستم یاسیبودن  يجد نیآخ که من عاشق ا-

 ذهن خسته  هی يتو کنندیم قیرحمانه خودشان را تزر یچقدر ب...رحمند خاطرات یب چقدر

 کردیم ییخودنما وارید يعکسش که رو يروبه رو ستادمیا

 که وجودش رو تو خونه ثابت کنه...داشته باشه واریرو د يعکس قد هی دیمرد خونه با-(

 يشما تاج سر...شما وجودت ثابت شده اس آقا-

 الیع -

 الیجان ع-

 میکجا بزن نویشما دستور بده ا-

 يهر جا شما دستور بد-
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 خونه نیحرف حرف شماس تو ا...خوشگلم نشد الیع گهینه د-

 داره يخونه چه مرد نیکه هر کس از در اومد تو بفهمه ا وارید نیپس عکس تاج سرم و بزن رو ا-

 الیع...جاان يا-

 الیجون دل ع-

 )نره ادتیماچ ما  نیا-

 يخاطرات جزو...خاطرات رو فراموش کرد شدیمگر م...دلتنگ نشد شدیمگر م...اشک رو گرفت يجلو شدیم مگر

 بود؟ نیبودنت ا شهیهم...معرفت یب یاسیبا  يکرد کاریچ...با من مهرداد يکرد کاریچ...شدندیاز وجود م

لباس هاش رو  دمیکمد لباس هاش رو باز کردم و چشمهام رو بستم و عطرش رو با تمام وجود نفس کش در

 شکستیرو در هم م نیام سکوت سنگ هیهق هق گر يصدا دمیبوس یم...دمییبویم...کردمیبغل م یکی یکی

منعم  شهیلباسهاش هم ریاز ز رینکرده بود غ دایپنهان کردنش پ يبرا يبهتر يچشمم به دفتر سوم افتادانگار جا

 ...کردمیخاطرات رو تمام م دیبا...روزها بوداما نیاز خواندن دفتر سوم که آبستن سخت تر کردیم

 رو روشن کردم زیم يسوخته رو مهیدو شمع ن...عکسش نشستم يمبل روبه رو يرو

کاره مانده  مهیکه ن یتکه سوم...و حاال نوبت به تکه سوم بود شدیپازل کامل م...گذاشتم زیم يدفتر رو رو سه

 بود

 ...سوم رو باز کردم دفتر

 دمیدینم يا گهید زیچ چیه یکیتار جز

بسته که قدرت  يپادست و  نیبا ا کردمیحس م...بدنم از شدت سرما کرخت شده بود...کردیتنم درد م تمام

 بزرگ خچالی هیدرست وسط  دمیدراز کش کردندیحرکت رو ازم سلب م

 نیانگار ا...انگار برگشته بودم سر نقطه اول شدویدهانم بسته بودند خفه م يکه رو یهام پشت دستمال ناله

 ...نداشت یانیعذاب پا

خوش  یفقط خواب....نواختیکه آکاردئون م يرمردیآن شب کنار ساحل و پ...آن چند روز خوب کنار مهرداد دیشا

 ...که حاال تمام شده بود...و کوتاه بود

بازگشت با آن ...به بازگشت نبود يدیام گرید یحت...نوازنده رمردینه مهرداد و نه آن پ...بود ینه ساحل گرید حاال

  یجعل يشناسنامه ها

 جا بود نیقصه ما هم انیپا وانگار
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که مهرداد  يدرست از همان لحظه ا...ودآگاه تمام اتفاقات آن شب رو مرور کردرو بستم وذهنم ناخ چشمهام

 میشد ادهیپارك کرد و هر دو پ گاهیمخف يرو جلو دیسف الكیکاد

 باشه داریاالن ب دیشا...رم به رها سر بزنم یمن م-

 وارد ساختمان شد همراهم

دور هم حال هر سه تامونو  يچا هیفک کنم ...آشپزخانه دیبود با هم برگرد داریاگر ب یالبته که االن خوابه ول-

 خوب کنه

وضع آشفته  دنیبا د دمیدر اتاق رها که رس يدادم و از پله ها باال رفتم جلو لشیتحو تیرضا ياز رو يلبخند

و هر لحظه ...ییدستشو...حمام...رو سر زدم گهید ياتاق ها دمینشن یاما جواب...صداش زدم...اتاق جا خوردم

 زدیدلم شور م شتریب

 بود نگران از پله ها باال اومد  دهیمن رو شن يکه صدا مهرداد

 ؟یاسیشده  یچ -

 ستادمیا

 ستین...رها-

 حتما رفته تو باغ قدم بزنه-

 ...نجایمهرداد ا..انگار وسطش بمب منفجر شده..نیبرو اتاقش رو بب...نه مهرداد...نه-

 انداخت شگرشیصفحه نمابه  یموقع تلفن همراهش زنگ خورد نگاه همان

 هیک گهید نیا-

 جواب داد و

 ...بله-

 شدیم یعصب شتریپشت تلفن هر لحظه ب يصدا دنیانگار با شن و

 ؟یباالخره برگشت-

 يبلند يباربا صدا نیوا

 ...گفتم که نه...تنها...نه...گفتم کجا؟...کجا؟-

 زد ادیبار فر نیا و

 لعنت به تو فرخ ...لعنت به تو-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mahsa tanha)ت.مهسا(  – ستیبهشت اندازه ما ن

wWw.98iA.Com ٤٠٨ 

 وجودم رو فراگرفت ياسم فرخ سرم رو به دوران انداخت و عرق سرد دنیوشن

 برگشته بود باالخره

 ...لعنت به تو...مو از سرشون کم بشه فرخ هیاگر -

لب و پشت  ریدادزیم رونیسرخ شده بود و نفسش رو با صدا ب دصورتشیکوب واریهمراهش رو باخشم به د وتلفن

 کردیهم تکرار م

 وونویح نیاکشم  یم...کشمشیمن م-

 نخورم شونه هام رو گرفت نیگرفته بودم تا زم واریسمت من که دستم رو به د اومد

 تو حالت خوبه؟...یاسی-

 شدیدم و بازدم م یبه سخت نفسم

 اونه آره؟ شیرها پ....فرخ بود؟-

 داشت آرومم کنه  یسع

 ...ستین يزیباور کن چ یاسی-

 از حد معمول يبلندتر يکنترلم رو از دست دادم و باصدا يلحظه ا يبرا

 اونه؟ شیگفتم رها پ-

 بشنوم  يا گهید زیجز جواب سوالم چ خواستمینم

 ...آره-

 ؟ خوادیمن و م-

 نگاهم کرد  ملتمسانه

 من... یاسی-

 بلند  يادیبه فر هیشب بایتقر ییبار با صدا نیو ا دمیحرفش پر نیب

 خواد؟یمن و م...مهرداد جوابم رو بده-

 ...من هم يو چشمها شدیم سیچشمهاش خ..رفت عقب

 خوادیرو م یاسی...خوادیآره تورو م...آره-

 رو پرت کرد گلدان

 ...گروگان گرفته-
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 لگد زد زیم شدبهیهر لحظه بلندتر م صداش

 گروگان گرفته-

 وسط سالن ستادیا

 آلما رو گروگان گرفته ...رها رو گروگان گرفته-

 صبر کنم راه افتادم سمت در  تونستمینم گهید دیاسم آلما دلم لرز دنیشن با

 کجا؟-

 که فرخ گفته  ییاونجا هرجا میریم-

 صبر کن یاسی-

  دمیکش یکوتاه غیدجیلباسم رو گرفت و کش قهیبود که از پشت  دهینرس رهیبه دستگ دستم

 ولم کن-

 دیکش ادیفر

 ير یجا نم چیتو ه-

 بار من بلند تر  نیا و

 ...مهرداد رمیم...رمیم-

 بست یم راه گلوم رو بغض

 يا گهیمهرداد تو راه د...ما شده يچون جون آلما در خطره و ناخواسته وارد باز...اونه شیرم چون رها پ یم-

 تموم بشه ییجا هی دیبا یلعنت يباز نی؟ايسراغ دار

 خوام از دستت بدم ینم-

 دیلرز دلم

 ...پام يزد جلو زانو

 تونم از دستت بدم ینم-

 شستم اشک هاش رو پاك کردم  يزدم درست رو به روش وصورتش رو با دستهام قاب گرفتم وبا انگشتها زانو

 ذارمینم...رسه یفرخ دستش به من نم...مهرداد...میریبا هم م...وونهیزنه د یقلب واسه تو م نیا یدونیتو که م-

 ایدن نیبا ا ای...گردمیبا تو بر م ای...منه يپا يلودوتا راه ج...رم اما یبا تو م رونیدر برم ب نیمن اگر از ا...که برسه

 ...مهرداد ذارمیداغ خودم رو به دلش م...ذارم یدل فرخ م بهداغ ...اما...کنم یم یخداحافظ شهیهم يبرا
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 دیرو گرفت و آرام بوس دستهام

 میگردیباهم برم-

 رو تکرار کردم حرفش

 که افتاد یاما هر اتفاق...میگردیبا هم برم-

 ...بس کن یاسی-

  يو اون هم تو بود دینفر تپ هی يقلب فقط برا نیبدون ا نویکه افتاد ا یمهرداد هر اتفاق-

که چقدر  کردمیفکر م نیدلم نبودو به ا يبه مقصد دل تو دنیو تا رس میو راه افتاد میشد دیسف الكیکاد سوار

تمام شده  يانگار هواخور...بود یاحافظو حاال وقت خد...کنار مهرداد و تجربه آرامش و عشق یکوتاه بود زندگ

 گشت به سلولش یبرم دیبا یبود وزندان

انداختم جز  ابانیبه خ یخاموش شدنگاه نیرو چرخاند و ماش چییسو...پارك کرد ابانیرو کنار خ نیماش مهرداد

 ...کردیعبور نم يعابر چیبودند و ه لیمغازه ها تعط هیمغازه بق کی

 اونجاس-

همان مغازه  دمیسردرش فهم یمیو قد یچوب ياز تابلو...که چراغش روشن بود اشاره کرد يهمان مغازه ا وبه

 رو انتخاب کرده بود ییآلما هست و فرخ چه جا يعطار ي

قصر فرخ بود  ياز همان نگهبان ها یکیبود  ستادهیکه کنار در ا يمرد...سمت مغازه میو راه افتاد میشد ادهیپ

 به سرتاپاش انداخت یوسدراهمون شد مهرداد نگاه ستادیدر ا يما جلو دنیکه با د

 میخبر بده ما اومد ستییبرو به ر-

 من دستور دارم شما رو بگردم -

کتش و از پشت شلوارش اسلحه اش رودرآورد و گرفت  ریداد و دست برد ز لشیتحو یعصب يپوزخند مهرداد

نشده بود که به مهرداد اشاره کرد  یراضسمت نگهبان او هم اسلحه رو گرفت و پشت شلوارش گذاشت اما انگار 

رو باال برد و مرد شروع کرد به  شو دستها دیکش يپوف بلند یبار با کالفگ نیمهرداد ا...دستهاش رو باال ببره

و  دیاش کوب نهیو با دست به س ستادیکه مهرداد جلوش ا ادینکرد خواست سمت من ب دایپ يزیگشتن اما انگار چ

 به عقب هلش داد 

 ها؟ ؟يدیشن ادیدرموردشون که ز...من يشام شب سگا شهیدستت بهش بخوره نعشت م-

 با فرخ تماس گرفت ایکه به گوشش بود گو یانگار حساب کار خودش رو کرده بود با گوش...دیعقب کش مرد
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 چشم قربان...مبله اما اجازه ندادن خانوم رو بگرد....بله قربان...ستنینه تنها ن....دنیاالن رس نیبله قربان هم-

 یلحظات يچشمهام رو برا....ستادمیرفت و ا جیبردارم که سرم گ یقدم دخواستمیمغازه رو باز کرد و کنار کش در

 بستم که مهرداد نگران 

 ...یمطمئن...ستیتو حالت خوب ن...یاسی-

 رو به نشانه سکوت باال بردم دستم

 میکنیتمومش م...خوبم مهرداد-

چقدر زجر آور بود دل کندن لحظه به لحظه از ...کاش دستهام انقدر سرد نبودند...گرفت یقلبم آروم م کاش

بار  کی...شدیتمام م ییجا هی دیاما با...که انگار سهم من نبود یکس يبرا دنیچقدر سخت بود جنگ...مهرداد

من شکست  ای...مقابل فرخ...ستادمیا یام م یمقابل غول سرسخت زندگ شهیهم يبار برا کی دیبا...شهیهم يبرا

 ...اون ایخوردم  یم

قفسه ...اش ینظام گاهیکرده بود به پا لشیکه حاال فرخ تبد يداخل مغازه ا...من و بعد مهرداد داخل شد اول

سرش  يپا انداخته بود و چراغ باال يلم داده و پا رو یلهستان یصندل يفرخ رو...بودند دهیهارو کنار کش

 بودند  ستادهیبزرگ ا ییها حهاز حد روشن کرده بود و نگهبان ها دور تا دورش با اسل شیصورتش رو ب

سر تاپام رو ...روبه روش و من چشم دوختم تو چشمهاش و او با لبخند و خونسردانه زل زد به من میستادیا هردو

 خوب برانداز کرد

 یحساب...نه خوبه....نمتیب یخوشحالم که سرحال م...يات رو به دست آورد یکه سالمت نمیبیم...خوبه یلیخ-

 ییسرپا

 رو از هم باز کردم  دستهام

 ياریتو دووم ن کردمیاما فکر م...میکه عال ینیبیم...آره-

 سر داد یعصب خنده

 ؟يمنتظر مرگم بود-

 انداخت و با کف نیرو زم گارشیزخمش،س يرو ختهیر یو حرفم چه نمک کنهیکه حفظ ظاهر م دمیفهمیم

 کیبهم نزد شتریکفشش خاموشش کرد از جا بلند شدو اومد سمت ما که مهرداد خودش رو ب

 داد لمانیتحو زیتمسخر آم يلبخند...ستادیکردا
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هم  يدوستمون روبه رو نیمغازه بهتر يتو...ییجا نیهمچ هی...روز هی يکردیوقت فکرش رو م چیه...مهرداد-

 م؟یو با هم معامله کن میستیباا

 فروبرد  بشیج يدستش رو تو کی مهرداد

 میبا هم معامله کن ستیمن و تو قرار ن-

 تنگ کرد که مهرداد ادامه داد یچشمهاش رو مشکوکانه کم فرخ

 يواز فردا به کارها يریخودمون و تو هم م یسراغ زندگ میرینفر م4و ما ...یگردونیتو رها و آلما رو به ما برم-

 یکنیفراموش م یبه کل اتفاقات رو يسر کیو یرس یروزمره ات م

 به راست کج کرد یو گردنش رو کم دیپاشنه پا به سمت مهرداد چرخ يرو فرخ

 مهرداد؟ يدیبه من دستور م يتو دار -

  کنمیم دتیدارم تهد...دستور چرا یمینه دوست قد...نه-

 با خشم نگاهش کرد که مهرداد خونسردانه ادامه داد فرخ

دست من  یچه سند و مدرک یدون یتو خودت هم م...چپ یبه کوچه عل یفرخ خوبه که خودت رو نزن-

و  نیکه اون محموله چقدر سنگ یدونیرو هم خوب م نیکاره اس و ا مهیهنوز ن 721 تیدر ضمن مامور...يدار

 ...سرنوشت سازه

 مهرداد و انگشت اشاره اش رو باال آورد يروبه رو ستادیجلوتر اومد ا فرخ

و  ینکن انقدر از موضع قدرتت حرف بزن یپس سع...کنهیچقدر حالم رو بد م دیکه تهد یدونیم...و تو مهرداد-

 ياریباال ب نیاز ا شتریسگم رو ب ياون رو

 عقب رفت و دو وشکن زد یکم

 دشیاریب-

 یحساب دنشیآوردند که مهرداد با د رونیبسته از پشت قفسه ها ب يرو با دستها يموقع دو نگهبان مرد همان

  دیلب غر ریزجا خورد و 

 احمق  کهیمرت-

 یشروع کرد به التماس همان موقع فرخ نگاه یبود با زبان عرب دهیترس یمهرداد حساب دنیکه با د مرد

 به مهرداد انداخت روزمندانهیپ
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سرنوشت اون محموله رو مشخص  یخواست یم يجور نیمردك روباه اعتماد نکن ا نیگفتم به ا ادتهی...عماد-

 سند و مدرك؟ یگیم نایتو به ا...کدوم سند و مدرك...مهرداد مهره هات سوخته ان...سهیعماد مامور پل...؟یکن

 صورت مهرداد  يو گرفت جلو دیبود قاپ ستادهیکه کنارش ا یفلش قرمز رنگ رو از دست نگهبان کی و

 اطالعات سوله باال رو به من داده؟ یک یبدون يخوایم-

 باز دو وشکن زد و

به  نیزم يجانش رو که غرق به خون بود رو کشان کشان رو مهیاحسان که دو نگهبان بدن ن دنیبار با د نیا و

بازش که  مهیسرش رو باال آورد و از پشت پلک ن...احسان میشد خکوبیآوردند هر دو سرجا م یسمت ما م

 دیلب نال ریانداخت و ز یمحکم بوده به مهرداد نگاه یمشت همانیمعلوم بود قبال م

 خورم ینصفش رو م...همه اش نه مهرداد-

 ...رمز بود هی نیا انگار

 باخت یچقدر سخت م...فشیخورد از حر یمهرداد چقدر سخت شکست م و

 یم...بود اریازش حرف بکشه خشا تونستیکه م یتنها کس...گرمابه و گلستانت قیاحسان دوست با وفا و رف-

 ینیبیم...به مرگ نداشت که به حرف اومد یلیم ادیانگار احسان ز...کشهیحرف م ای...کُشه یم ای اریکه خشا یدون

 يد یخودت رو م يجا یتاوان اعتماد ب يدار ینیبیم...مهرداد

 ...يریگ یانتقام احمقانه م هی يوتو دار-

 احمقانه؟-

 يباز هیروز تو  هی يقسم خورد...رستانیدوران دب...اد؟یم ادتی...يفرخ تو هنوز هم باختت رو فراموش نکرد-

 ...يدیشکستم م

 سرش رو به عالمت مثبت تکان داد فرخ

 ...مونده ادتیچه خوب -

و ...راه فرار هی...بردارم انیراه م هی فامیگفتم من در مقابل تمام حر یبهت م شهیرفته که هم ادتیاما تو ....آره-

 ستین يآخر باز نجایمطمئن باش ا

 قرص بود فرخ اما انگار جا خورده بود ییهنوز دلش از جا انگار...حرف مهرداد دلم رو آروم کرد نیا و

 دهیوخودم خر سهیمامور پل دونستمیکه م يعماد...بود؟ نیمن هم يتمام سالحت جلو...ن؟یهم-

فرخ من هنوز انقدر احمق نشدم که ...رو داره؟ نییکه اطالعات سوله پا يفلش ممور هیو ...احسان؟...بودمش؟
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روش تواه و روش من با  نیا...نه...افرادم بذارم اریام رو در اخت يتمام اطالعات کار...تمام مدارك و شواهدم رو

و االن ...رو به کشتن داد نیبود و اون شاه دیکار وح221لو رفتن محموله  یدونیتو هنوز نم...تو کامال متفاوته

 یم يدار...یکنیمن رو م ياساس برا یو مدارك ب يستادیا نجایا...و تو کنهیعمار کار م خیش يره برادا دیوح

 فرخ حواست رو جمع کن  يباز

 شدیوفکش منقبض م دییسایهم م يبا حرص دندان هاش رو رو فرخ

 مهرداد  ستمیره من ن یم رونیدر ب نیکه بازنده از ا یبار اون نیا....هنوز مانده...نه-

  يبلند يبا صدا و

 دشونیاریب-

و خواستم به سمتشان برم که  دمیکش يبلند غیج اریاخت یرها و آلما با دست و پا و دهان بسته ب دنیبا د نباریا و

 ستادندیجلوم ا واریدو نگهبان درست مثل د

 اومد  یو قلبم به درد م دمیشن یهردوشان را م يناله ها يصدا

 ...دمیکش ادیفر

 ایکنار لعنت دیگمش-

 سمت خودش دیمهرداد دستم رو گرفت و من رو کش که

 گوشم زمزمه کرد ریکرد که آروم باشم و ز وادارم

 پس ساکت خوادیرو م نیاون هم-

 روبه دو نگهبان  روزمندانهیبار فرخ پ نیوا

 رو تماشا کنن شینما دیبذار...کنار پسرا دیبر-

 زمرمه کرد گوشم ریکنار رفتند وباز مهرداد ز دونگهبان

  خوادیرو م نیفقط التماسش نکن اون هم دمیمن نجاتشون م...محکم باش...یباخت یعنی یاسی یالتماسش کن-

نشسته بودند و من بغضم رو به  نیزم يو جراتم رو چند برابر،رها و آلما دوزانو رو کردیدلم رو قرص م حرفهاش

 دادم یزحمت فرو م

و چشمهاش رو  دیلرزیام حبس شد رها از ترس م نهیرها گذاشت که نفس در س قهیشق ياسلحه اش رو رو فرخ

 بسته بود وآلما با خشم زل زده بود به فرخ 
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نه ...برد؟ يبرا يدار يهم نقشه ا نجایا...؟يدار يجا هم راه فرار نیا...؟یچ نجایا...خوب مهرداد خان مجد-

بفرسته  یشکل نیرو ا چارهیدختر ب نیا ستین یالیفرخ واسش خ یدونیرو خوب م نیچون ا...کنمیفکر نم

 ...یکی نیا ای رونیزنده زنده شکم خوشگلشو پاره کنه و روده هاش رو بکشه ب ایقبرستون 

 کردیسر او گذاشت اما آلما شجاعانه به مهرداد نگاه م يبار اسلحه رو رو نیرفت سمت آلما ا و

 دمیقول م...بود بایز ينوستالژ هیدوباره تو  دنید...ریدختر آروم و سربه ز...رستانیدوست خوب زمان دب...یآخ-

 یتورو آبرومندانه م...سگ اما تورو نه يجلو میانداز یجنازه اونو م...بار به مزارت سر بزنم کی يهفته ا

سارق  هیو  برداشتنش يبرا يگردیشبونه برم..يتو مغازه ات جاگذاشته بود يزیچ هیکه  هیفرض نیبا ا...میکش

 مغزت  يتو شهیم یگلوله خال هی...بوم...اما یکنیتو مقاوت م کنهیمسلح بهت حمله م

 آزار دهنده بود انقدر که طاقتم سر اومد ورفتم سمتش حرفهاش

 ؟يخوایم یبگو چ-

 رو بلند کرد و نگاهم کرد سرش

 يخوایم یبگو چ یکه راه انداخت يمسخره ا شینما نیو ا اتیچرند نیا يبه جا-

مهرداد مقاومت ...رنیآهسته اومد سمتم و به دو نگهبان پشت مهرداد اشاره کرد تا دستهاش رو بگ ییقدمها با

 هم داشت؟ يا دهیاما مگر فا کردیم

بعد ...چونه ام يتا رو دیام کش قهیشق ياسلحه اش رو آورد باال و از رو...دور تا دور صورتم دیچرخ نگاهش

 ام حبس شده بود نهیفس در سن...به گردنم دیتا رس...لبهام

 ؟یدونینم یعنی-

 ...قلبم بود يحاال درست رو...تر نییرو آورد پا اسلحه

 ریش کیحتما مثل  شدیو مطمئن بودم اگر دستهاش آزاد م دمیشن یتند و نامنظم مهرداد رو م ينفس ها يصدا

 کرد یبه فرخ حمله م یزخم

 بود ستادهیاز حرکت ا یلحظات يبرا دیشا وقلبم

 ...خوام یرو م نیمن ا...رو نیا-

 شکمم بود يحاال درست رو...آورد نییباز اسلحه رو پا و

 اریاخت یبه عقب بردارم که دستش رو پشت کمرم گذاشت خواستم تعادلم رو حفظ کنم که ب یخواستم قدم-

 شانه اش گذاشتم  يدستم رو رو
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دلم به هم  گاریتلخ مشروب و س ينفسش و بواز صورتم قرار داشت و با برخورد هر  يفاصله ا یصورتش ب حاال

 خورد  یم

 دیانداختم که با خشم غر نییرو پا سرم

 ...باال ریسرت رو بگ-

 کرد خکوبمیسرجا م ادشیندادم که فر تیاهم

 باال ریگفتم سرت رو بگ-

همان نگاه طالب ...نا آشنا...بیسرد و غر...نگاهش سرد بود...رو باال گرفتم که چشم دوخت تو چشمهام سرم

 و نه فرخ...خان

 ...بچه ام رو...خوامیم نویمن ا-

 ختیفرور قلبم

 کجاست؟--

 قفل شده بود زبانم

 دیکش ادیفر

 گفتم کجاست؟-

 ...بار من بلند تر از او نیا و

 ...مرده-

 دشیخشم و ترس از دست دادن فرزندش که تنها ام....چشمهاش از شدت خشم گشاد شده بودند يها مردمک

 بودن من کنارش بود يبرا

حاال فرخ آدم ...رو از پشت کمرم برداشت که تلو تلو خوران عقب رفتم تمام تنم از ترس گر گرفته بود دستش

 ...نبود شیپ قهیچند دق

 چهار قدم ...دوقدم...قدم کی...رو از صورتم کنار زدم عقب رفت موهام

 دیغر

 ش؟یتو کشت-

 خودم اشاره کردم به

 من؟-
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 زد ادیفر

ات کرده  یتو سرت هست که زندان يفکر هی دونستمیم...دونستم یم....شیخواستیچون نم شیکشت...آره تو-

 اون خونه  يبودم تو

 دادم لشیتحو زیو تمسخر آم یعصب يا خنده

تا ...ستیتو ن فیمن جنسم از جنس کث...يدینه اشتباه فهم...از جنس تو؟ یآدم هی...ام؟ یمن ک يتو فکر کرد-

من بچه ...حاال نوبت منه يدیرو به رخ مهرداد کش انتشونیآدمها رو و خ نیو تا االن تو ا يکرد ياالن تو رو باز

به  يسر هیتره به...قاتل بچه ات بغل گوشته...ياشتباه اومد یاگه دنبال قاتل بچه ات هست...ات رو نکشتم

 نیکه گفت ا یکس...نییمن رو انداخت پا یعمارت پشت يپله ها يکه از باال یهمون کس...یشاهرخ برادرت بزن

بچه  هیجون من و با  مهیکه بدن ن یکس...جز خودش داشته باشه یمبادا طالب خان وارث ادیب ایبه دن دیبچه نبا

 ...نکرده بود دامیعرب پ نینش هیباد ردرمیو اگر اون پ ابونیب يتو تشکمم انداخ يمرده تو

 گرفتم و ادامه دادم ینفس...کردم یکوتاه مکث

 ...سرته طالب خان ریقاتل بچه ات ز-

که  یاستیس...بود استشیس نیهم ا دیشا...نشان نداد یحرفهام عکس العمل خاص دنیچرا اما با شن دونمینم

خوب بلد بود حفظ ظاهر ...داد یخانواده اش و گروهش به خرج م کینزد ياز طرف اعضا انتیخ دنیموقع د

 کنه

 يجد یاومد و با لحن جلو

اما ...يد یخوب و به موقع مهره هات رو حرکت م...یگرفت ادیرو  يخوب روش باز نمیب یم...نیآفر...خوبه-

بار بهت  کی یاسینرفته باشه  ادتی دوارمیام...کنه یرو عوض نم يزیچ چیحرفهات ه...یو مات شیک نجایا

به  يبرا...خودمه يتا آخر برا منهکه مال  يزیچ...الزمه دوباره تکرار کنم تا خوب ملکه ذهنت بشه دیگفتم شا

بهش  يا گهیدم دست کس د یاما اجازه نم...جنگمیم ایکه بخوام الزم باشه با دن يزیدست آوردن چ

کشتنشون مثل  ستین يزیحاال اون دونفر که چ...مزیریکسم رو هم م نیزتریاگر الزم باشه خون عز یحت...برسه

امشب دوتا انتخاب ...نجایو ا...یمن يتا آخر برا یعنی یمن يبرا مگفت یوقت...وتو...مونه برام یکشتن گنجشک م

 يبر ای...دیرو با هم تماشا کن زتونیو مرگ دوتا دوست عز یستیمعشوقه ات و با ا شیپ يبر يبرگرد...يدار

خونه و  میشدن و با من برگرد تیکه اذ یکن یازشون عذرخواه...یاون طرف و دست و پاشون رو باز کن

 داره؟ یبهت گفته بودم که چه تاوان ادیم ادتیوفرارت که حتما  انتتیخ يبندم رو یچشم م...من
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دستهاتو  یعنی نیا...خاب نبودانت نیانصاف نبوداصال ا نیا...حق نبود نیا...نه...رها و آلما و مهرداد؟ نیب انتخاب؟

 دیفرخ نبا...بازم همون زندان و همون زندان بان یعنی نیا...نه...يتو برد بیرق یبگو ه...میباال و بگو تسل ریبگ

 برنده باشه

خوب و  یزندگ هیو شدیم روزیهمه قصه ها آدم بده بازنده بود و آم خوب قصه پ ينبود که تو نیا مگه

 !قصه ها هم دروغ به خوردمون دادن؟ يتو یپس آدم بده برنده بود؟حت...پس قصه ها دروغ بودند؟...نیریش

اگه برگردم و  دونستمیچون م...نداشتم چون از دلم خبر داشتم...مهرداد رو نداشتم ينگاه کردن به چشمها جرات

هم دروغ  نجایا یصه ها حتق...بود یپس موقع خداحافظ...شهینگاهم قفل بشه تو نگاهش دست و پام شل م

قصه ما ...نه...کنند یم یو تا آخر عمر خوشبخت کنار هم زندگ رسنیکه دو عاشق به هم م ییهمان جا...بودند

تاوان  دیقصه اش با يتو یاسی...شدیتلخ بودپس تلخ هم تمام م یاسیقصه ...نبود نیریقصه ما انقدر ش...نبود نیا

 اش یخواه ادهیتاوان ز...اش کرده بود یگکه خودش با زند يتاوان کار...دادیم

بودند وداع با  دهیبه پا شدهحتما فهم ییدلم چه غوغا يبودند تو دهیفهم کردندحتمایو آلما نگران نگاهم م رها

وداع با  یعنیوداع با عشق ...چقدر سخت و زجر آوره زدندیکه مردم عشق صداش م نیریاحساس خوب وش کی

 شده نیعج يا گهیبا روحت که با روح کس د...قلبت

شاهد  دینبا...دید یشکست من رو م دیاما فرخ نبا...و خاموش یجیتدر یمرگ...خود خود مرگ یعنی نیا نه

 تصاحب عشق يآرزو...برد یآرزو رو به گور م کیمثل من  دیبودفرخ با یاش م يروزیپ

 ...قدم برداشتم کی...کردمیمحقارت رو تجربه  دینبا...زدم لبخند

 یاسی-

هنوز دو نگهبان دستهاش رو درست مثل ...و برگشتم سمتش ستادمیو قلبم رو لرزاندا دیمردانه اش لرز يصدا

 محکم گرفته بودند يریغل و زنج

گونه اشچشمهاش رو  يرو دمیدستم رو بردم سمت صورتش و آروم کش...روبه روش ستادمیا...سمتش رفتم

 بست و باز کرد یلحظات يبرا

 دوختم تو چشمهاش چشم

 تا ابد دارمش مهرداد-

 قلبم گذاشتم يرو رو دستم

 ...نجایا-
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 صدام رو نشنوه زمزمه کردم  یکه کس يآرام طور و

 الزم ندارم پس مراقبش باش یقلب گهیاونجا د...به تو سپارمشیم...قلبمو...برام نگهش دار-

 دیقلبش که لب گز يدستم رو گذاشتم رو و

 ...یاسی ستیانصاف ن نینه ا-

 یقلب...باشه قلبم و سپردم بهت ادتی...مهرداد به من گوش بده...شه؟یما انصاف هم حال يایمگه دن...انصاف؟-

 ...برهیرو به گور م یاسیداشتن  يمهرداد اون آرزو...بار گرم شد هی...دیبار تپ هیکه فقط 

 شد انیچشمهاش نما يجمله آخرم تو دنیکه بعد از شن یترس...خوندمیچشمهاش م يرو تو ترس

 ...یاسی-

ام  گهیگونه اش با دست د ياز گوشه چشمش آرام سر خورد رو یدهانش گذاشتم که قطره اشک يرو رو دستم

 اشکش رو پاك کردم  عیسر

 نهیبب دیقورتش بده نبا...پس قورتش بده اون بغض مزاحم رو...التماسش نکنم یمگه نگفت...سیه-

 یمن يتو تمام آرزو...نشکن مهرداد...یشکست

 کردیقلبم رو پاره پاره م نشیخشمگ ينفس ها يصدا

 ...یاسی يآرزو نیخداحافظ بهتر-

 دیکش ادیو راه افتادم سمت رها و آلما که فر دمیاش رو بوس یشانیآرام پ و

 ...چون من برنده نشدم ستین...ستین يباز نیآخر ا نیا...ستیآخرش ن نیا-

مردم  یو گفت کاش م دیرها دستهام رو بوس...دمیآلما در آغوشم کش...کردمیو گره ها رو باز م دیرزلیم دستهام

 گوشش کیام گذاشتم و دهانم رو بردم نزد ینیب يکه انگشت اشاره ام رو رو

 رو یزندگ...ادامه اش بده...برگرد رها...و مراقب خودت...مراقبش باش-

 شد سیخ چشمهاش

 ؟ير یم يدار-

 ...رها-

 ...یاسی-

بودرفت سمت  ستادهیبه تماشا ا روزمندانهیفرخ پ ویخداحافظ نیدرست مثل آخر...گرم...دمشیآغوش کش در

 مهرداد 
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اگر  یدون یم یاگر دست از پا خطا کن یدونیو تو م...سر خونه اول میگردیبرم...میکن یرو فراموش م زیهمه چ-

 نییپس سرت رو بنداز پا...تو تاوان پس بدن يبابت کارا دیکه با هست ییزهایاز محموله ها لو بره هنوز چ یکی

 و به کارت ادامه بده

 دیغر مهرداد

 که هنوز تموم نشده چون من هنوز برنده نشدم یدونیم-

 داد لشیتحو يزیخنده تمسخر آم فرخ

 دارشویب...شو مهرداد داریب-

 روبه نگهبان ها و

 خونه  میگردیبرم دیولش کن-

دادم و از کنارش رد شدم و رو به  لشیتحو يبازوش رو گرفت سمتم که پوزخند...کنارم ستادیسمت من و ا اومد

 از نگهبان ها یکی

 کجاس؟ نیماش-

 گفتم يبلند يبه فرخ انداخت که با صدا یمستاصل نگاه نگهبان

 کجاس؟ نیگفتم ماش...ستمییمن از حاال به بعد زن ر ستهییاگه اون ر-

 دندیکش یوگرنه بدون اجازه اون نفس هم نم ادیاشاره کرده که باهام راه ب فرخ بهش دمیفهم

 دیایهمراهم ب-

درست پشت  ابانیکه آن طرف خ یرنگ یمشک نیسمت ماش میو رفت میاز مغازه خارج شد...راه افتادم دنبالش

 مهرداد پارك شده بود  دیسف الكیکاد

بغضها  نیچقدر ا...دید یام رو م ختهیحال به هم ر دینبا...رفت یم جیگ شدسرمیدم وبازدم م یبه سخت نفسم

 رینفس گ ییحناق ها...شدندیحناق م

نشستم که فرخ هم کنارم نشست ازش فاصله گرفتم و  یصندل يرو...من در عقب رو باز کرد دنیبا د راننده

  دمینفس کش تازه رو يدادم و چشمهام رو بستم و هوا نییرو پا شهیبه در و ش دمیچسب بایتقر

 نوشتم یاسیقصه  ریحرکت کرد و من ز نیماش

 ...انیپا
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 نیکه از ماش یزن...وحاال...رنگ یمشک نیموزیعقب ل یصندل يرو جاگذاشتم رو یاسیشدم و  ادهیپ نیماش از

 یاسی...خاطرات يگم شده بود البه ال یاسی...آدم چند ساعت قبل نبود گهید شدیم ادهیطالب خان پ یفاتیتشر

 یزندگ یکه ناج داشتیرو دوست م يردکه عاشقانه م یدور از زن يخاطره ا...دور يشده بود به خاطره ا لیتبد

داده  ادشیکه عشق رو  يمرد...که قلبش رو زنده کرده بود داشتیرو دوست م يکه عاشقانه مرد یزن...اش بود

 نبود یاسیبود  ستادهیعمارت طالب خان ا يکه جلو یحاال زن...اما...بود

 یآدم ها هم گاه....آورد یکه هواش انسان رو به تنگ م ییفرار از جا يبرا شدندینم یشناسنامه ها جعل قطف

رو فراموش کنن تا دووم  شونیخود واقع...رو فراموش کنن شونیباشن تا خود واقع یجعل...باشن یالزم بود جعل

 انسانها يایبه اسم دن یجنگل يمقابل گرگ ها ارنیب

 فرخ بهتر بود يبرا نیهم دیشا...یجعل یتیو شخص تیبا هو...یجعل یبا اسم...یآدم جعل هی...شدمیم یجعل پس

 زد صدام

 یاسی-

تک تک  يچشم چرخاندم رو...روبه روش ستادمیا...رفتم سمتش...نیزده بود به ماش هیتک...سمتش برگشتم

 صورتش  ياعضا

که پر از  يتو همون مغازه عطار...يخبر ندارمرده مگه  یاسی...من ساره هستم...ساره...شناسمینم!؟یاسی-

من ساره ام طالب خان و ...؟ينکرد یمگه باهاش خداحافظ...که عاشقش بود یتو بغل کس...بود برات ينوستالژ

 خوشوقتم اریبا شما بس ییاز آشنا

 زد يبه دستم انداخت و پوزخند یدستم رو دراز کردم سمتشبا حرص نگاه و

 هنوز؟ یجنگیم يدار-

 رو انداختم  دستم

 طالب خان  دیبا شما جنگ شهیمگه م-

  يبلند يبرگشتم سمت عمارت و رفتم سمت پله ها و با صدا و

  نمیداخلش رو هم بب شهیم... گمیم کیبهتون تبر...باسیقصرتون واقعا ز-

انگشت  بهم دیرس یوقت...بلند اومد سمتم ییو قدم ها يجد یبرگشتم سمتش و با لبخند نگاهش کردم با حالت و

 صورتم  ياشاره اش رو گرفت جلو

 ...ای یلج کن...ياریدر ب يبرام باز ياگر بخوا یاسی-
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  يجد یبار من با لحن نیرو گرفتم که حرفش رو قطع کرد و ا انگشتش

تمام ذهنش ...قفله به دل مهرداد...مهرداده شیقلبش پ یاسی...انتخاب کن طالب خان...ساره؟ ای یاسی-

 یاسیطالب خان ...به خودت داره یبستگ...یرامش کن یتونیم...و ساره...کنهیم یشب و روز با اون زندگ...مهرداده

 کن  یمرده با ساره زندگ

  کنهیو هاج و واج نگاهم م ستادهیپله ها ا نییندادم که پا یتیاز پله ها باال رفتم و اهم و

اومد وگرنه  یبه وجد م ییبایاون همه ز دنیو از د دیچرخیساره دور تادور سالن م...شدیوارد ساختمان م ساره

 دیق یب...برد اما ساره یپناه م يحتما به گوشه ا...کرد یم يقرار یحتما ب...ختیر یاگر بود حتما اشک م یاسی

  یاسیدرست برعکس ...بود

 دیو شا...موند یم یو اصل باق یواقع شهیاز وجودت هم یقسمت هی...یکن یتمام وجودت رو جعل شدیمگر م اما

 ته دل  نیا یبا آدم گاه کردیچه م...اون ته دلت بود

 ستادیا...برگشتم و نگاهش کردم...سالن شد وارد

  هیواقعا عال نجایا-

 رو ازم گرفت و رفت سمت پله ها نگاهش

 دیببخش-

 برگشت سمتم...ستادیا

 د؟یکن یم ییرایپذ يجور نیاتون ااز مهمون شهیشما هم-

 دهیاز خدمتکارها رو صدا زدخدمتکار که قبال د یکی کردیاش رو از دور دستش باز م یکه ساعت مچ یحال در

 کرد  یکوتاه میبودمش تعظ

 شلش کرد یو کم دیاش رو کش یکراوات مشک فرخ

  دیخانم آماده کن ياز اتاق ها رو برا یکی-

 نگاهش کردم  نهیکنار پله ها و دست به س يزدم به نرده ها هیسمتش و تک رفتم

  خوامیام م گهید زیچ هیمن -

وچشم دوختم تو چشمهاش که حاال  دمیپله اول گذاشت و خم شد سمت من عقب نکش يپاش رو رو کی

 مشکوکانه تنگ شده بودند

 ؟یچ-
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 رو یاسی لیاز وسا يسر هی-

 انداخت  یشانه اش م يآورد و رو یکه کتش رو در م یو نگاهش رو ازم گرفت و درحال دیکش عقب

 دور؟ دیزیر یو م دیکن یرو جمع م لشیوسا رهیم یکه م یکس دیمگه رسم ندار-

 ...لباسهاش رو-

 کرد که ادامه دادم نگاهم

 تا فراموش نشه میدار یهاش رو نگه م يادگاریاما ...ازمندهایبه ن مید یلباسهاش رو م-

 قرار بود فراموش بشه-

و آدم  یش یم مهینصفه ن یاز وجودت رو فراموش کن یمین یوقت...کنمیاز وجودم رو فراموش نم یمیاما من ن-

 ...مهینصفه ن

 ندادم و منتظر نگاهش کردم  ادامه

سالن بود  نیکه پشت هم یاتاق يبار تو نیآخر...يهنوز آماتور یکن ينقش باز يریگینم ادیوقت  چیتو ه-

 اما به لباسهاش دست نزن يرو از اونجا بردار لشیوسا یتون یم...دمشید

 ها؟ ازمندیبه ن يبد يخوا یم-

 تونم؟یم...فراموش کنم تونمیاز وجودم رو که نم یمین...نه-

 از پله ها باال رفت  و

رو صدا زدم و  يبود امکان نداشت خدمتکار یاسی یزندگ يلحظه ها نیآور سخت تر ادیکه  یبه اتاق پاگذاشتن

اش  یکیکه تنها شامل دو دفترچه خاطرات بود که البته  یلیوسا...ارهیبرام ب خوامیرو که م یلیازش خواستم وسا

  کردیکاملش م دیکاره مانده بود و ساره با مهین

من آماده  يباال رو که درست کنار اتاق خودش قرار داشت برا ياز اتاق ها یکیبه دستور فرخ  يگرید خدمتکار

 برام نداشت یتیاهم گهیمخالفت نکردم چون د...نکردم یو من مخالفت...کرد

 يمن جا يموضوع برا نیبودم و البته ا دهیبار هم ند کی یاون دو روز فرخ رو حت يروز گذشته بود و تو دو

 داشت یخوشحال

کرده بود رو از گردنم باز کرده بودم و  هیهد یاسیکه مهرداد به  يگردنبند...باغ نشسته بودم  يتو....بود عصر

 یبود که احساس کردم کس دهیبه آخر رس بایشب تقر نیگذاشته بودم درست کنار دفتر دوم و نوشتن خاطره آخر

  ستادهیسرم ا يباال
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 سرم رو بلند کردم ...جمله نیآخر يگذاشتم جلو نقطه

 ؟یکنیکار م یچ-

 باال انداختم يا شانه

  کنمینم یکار خاص-

دفتر  گرفتیکه قدرت تکلم رو ازم م کردینگاهم م يانقدر جد دمیاز جا پر یکه عصب دیدستم کش ریرو از ز فترد

  رفتیدر هم م شتریرو مقابل صورتش گرفت و با خوندن هر خط چهره اش ب

 ...يتو حق ندار-

هنوز  ختیفرور نهیر ستمام قورت دادم چشمش به گردنبند افتاد که قلبم د مهیرو بلند کرد که حرفم رو ن سرش

 يچنگ زد و انگار قلبم رو تو يریحص زیم يحرکت گردنبند رو از رو کیدستم تکان نخورده بود که در 

  فشردیمشتش م

 رو باز کرد و چشم دوخت به گردنبند  مشتش

 هه...آکاردئون زد رمردیپ...میقدم زد...میدیچرخ...میدیرقص-

 سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد و

 د؟یکن یم کاریمرده هاتون چ لیبا وسا یاون شب گفت یراست-

اگر  رهیمونده بود رو ازم بگ یرو که برام باق ییزهایچ نیاون حق نداشت آخر...دلم رو شور انداخت حرفش

 نیو ا ماندمیمن م گرفتیاگر م کردیکه فقط نگاه م يکه مرده بود و ساره ا یاسیماندم و  یمن م گرفتیم

 شدیفراموش م زیو تا ابدو همه چقصر و طالب خان زورگ

 من کنان جواب دادم من

 اون دفتر...اون-

 گذاشت و دفتر رو بست  بشیج يرو تو گردنبند

 یعنیما ...مید یانجام م يا گهیما کار د...اما دیدارینگه م ادگاریبه  ای دیبخش یمرده هاتون رو م لیشما وسا-

 ...تو خاك ما مرده یاسیچون ...چرا؟ شهیو رسم ما انجام م...میدار يا گهیرسم د...خانواده ما

 دمیدنبالش دو بایسمت عمارت که تقر رفت

 ...ستیعدالت ن نیاما ا-

  دیغر بایشدم وتقر خکوبیبا خشم زل زد تو چشمهام که سرجا م...و برگشت سمت من ستادیا
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 ...خانم ساره دیاگر اون شخص شما باش یحت...گهیکس د چینه ه...کنمیم نییمن عدالت رو تع...خونه نیا يتو -

 فرخ ...اما فرخ-

 داد  لمیتحو يو پوزخند دیحرفم پر نیب

 ...شناسمشینم...فرخ؟-

 خوردم جا

طالب ...فرخ مرده خانم ساره...مرده اون هم مرد یاسی دیکه فهم یهمون شب...د؟یمگه خبر ندار...اومد ادمیآها -

 متفاوته خانم  ایدن هیفرخ  يایبا دن اشیطالب عمران دن بنده طالب عمران هستم و...عمران

زل زده بودم به  يو غرق در ناباور...مات و مبهوت...هاج و واج...باغ انیرفت سمت ساختمان و من ماندم م و

که  یطالب خان...رو باهاش شروع کرده بودم یسخت يکه باز یطالب خان...به عمارت طالب خان...زندان بزرگ

به  شهیهم يفرخ رو برا...کردیم خطابرو مرده  یاسیالب عمران بود و انگار او هم مثل ساره که حاال فقط ط

 ...خاطراتش سپرده بود

 بودم چیمن حاال ه و

 ییتنها صدا نیمرمر نهیدرست کنار شوم منیکف اتاق نش يپارکت ها يرو يگهواره ا یصندل ژیق ژیق يصدا

جلد قرمز دفتر  يو نگاه من فقط ثابت مانده بود رو شکستیحاکم بر فضا رو در هم م نیبود که سکوت سنگ

خورد و بعد از  یهوا تاب م يروبود و  زانیانگشتانش آو نیواز ب یدسته صندل يکه از لبه  يخاطرات و گردنبند

 نبود از لطف  یمن خال يبرا یاسیو روشن  کیتار يایدن يها يادگاریدوباره تنها  دنیسه روز د

 نبرده  نیکرد که هنوز فرخ آنها رو از ب یرو در دلم زنده م دیام نیا حداقل

قرمز جام  عیاز ما مهیرو تا ن یخال وانیخاموش کرد و از جا بلند شدل ییطال يگاریجا س يرو تو گارشیس

 ینه نگران...تینه جد...نه خشم...از چهره و نگاهش حدس زد نه آرامش شدیرو نم يزیچ چیپر کرد ه ستالیکر

  یاز هر احساس یخال یچهره و نگاه يا گهید زیچ چیو نه ه یوناراحت

 تر کرد  یدنینوش یگذاشت و لبش رو با کم زیم يو گردنبند رو رو دفتر

 نیبش-

 تکان دادم اما نگاهم نکرده بود که متوجه جوابم بشه یرو به عالمت نف سرم

 نتظر نگاهم کرد سرش رو بلند کرد و م یبعد از لحظات نیبنابرا

 ...راحتم-
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 خاموش درست پشت به من  نهیکنار شوم ستادینداد و نگاهش رو ازم گرفت و ا یتیاهم

دستورات  يسر کیو  نیقوان يسر کیشده، نییتع شیاز پ ياز برنامه ها يسر هیتا  نجایا يایصدات کردم ب-

و اداب قوم و  دیرسومات و عقا بندیپا...رو قبال هم بهت گفتم نیو ا...دورگه عربم هیمن ...میرو با هم مرور کن

 يرویمن پ نیاز رسومات و قوان دیبا...یهست مخونه ا يتو...یخاك کشورم هست يکه تو یو تو تا زمان...ام لهیقب

  یکن

 ...اصال عادالنه نیاما ا-

 پر تحکم حرفم رو قطع کرد یلحن با

 کنمیفکر م...کنمیم نییعمارت من عدالت رو من تع يتو...یکنیرو تلف موقتت !...؟یدنبال عدالت!...عادالنه؟-

 ام بهت گفتم گهیبار د کیرو  نیا

 ابروش رو باال انداخت  هیبرگشت سمتم و  و

 نگفتم؟-

انگار ساره ...یاز هر حرف و مخالفت یخال...بود یاز هر جواب یانگار مغزم خال...سکوت فقط نگاهش کردم جز

وجود  یاسیبار نه  نیاما ا کردیم يتندرو یکه گاه یاسیدرست برعکس ...طالب خان سر خم کرده بود يجلو

 سر خم کنه  یاسی يجلو یکه او هم کم یداشت نه فرخ

 بار ساره بود و طالب عمران  نیا

 قرمز رنگ خورد  یدنیاز نوش یرو ازم گرفت باز کم نگاهش

 گه؟یبود د نیاسمت ا!...ساره؟-

 ...بله-

 ...جشن بزرگ برپا بشه هی گهیدستور دادم دو روز د...خوبه-

 برگشت سمت من و چشم دوخت تو چشمهام  و

برت نداره  الیخ...يا گهید زیچ چیو نه ه...و فقط مادر بچه هام...فقط همسرم...یشیهمسرم م...یجشن عروس-

و دستور  يایوب يو بر یو بچرخ يبگرد خوادیخونه و هر جور که دلت م نیخانوم ا یکه از دو روز بعد قراره بش

 ...نه يبد

 طول و عرض اتاق  نیرو ازم گرفت و شروع کرد به قدم زد ب نگاهش

 ...يو از دو روز بعد بدون اجازه شوهرت اجازه ندار...یتو فقط همسر طالب عمران هست-
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 رو باال گرفت  وانشیل

 يو هر دختر یکنیبزرگ م ياریم ایکه به دن يپسرهر ...یالزم باشه نفس بکش یحت ای...يآب بخور وانیل هی-

 ...شینیب ینم ياریب ایکه به دن

از من بود  یانگار منتظر عکس العمل...کردمیبودم و نگاهش م ستادهیو برگشت سمت من که فقط ا ستادیباز ا و

  شدیم يزیکه برنامه ر یدرست مثل روبات...کردم یمن فقط نگاه م...اما

که  ییکنار زنها یزندگ يبرا یاعتراض چیه يپس جا میکن یزن زندگ کیکه فقط با  میما عرب ها رسم ندار-

 ...ستیمن دلم بخواد باهاشون باشم ن دیشا

  یعکس العمل چیباز ه و

 ...حرف آخر...و اما -

 يرو لبه  وانشیل نهیبرداشت و رفت سمت شوم زیم يرفت سمت دفترچه خاطرات و گردنبند و هر دو رو از رو و

 چوب ها گر گرفتند ...گاز رو باز کرد و فندك زد ریگذاشت و ش نهیشوم

پس ...که قبال وجودداشته يا گهیو هر کس د زیو هر چ...رها...فرخ...مهرداد...مرده یاسی...گذشته گهیگذشته د-

فراموش  زیهمه چ نیبنابرا...نه شگون...داره یاش نه لزوم ياش و نگهدار يآور ادی...خوندنش...نوشتنش

 ...زیهمه چ...شهیم

 آتش نیرحمانه دفتر و گردنبند رو انداخت ب یب و

قلبم و همان ...سوخت یآتش م يشعله ها نیقلب من بود که ب نیا...سوزاند یرو نم یاسیکه خاطرات  یآتش

 مانده بود میبرا یاسیاز وجودم که از  یمین

 رها کرد  ياز بهت و ناباور ییایدن نیکنارم گذشت و من رو ب از

شعله  نیب یاسی یزندگ يروزها نیو چشم دوختم به لحظه لحظه سوختن بهتر نهیو من زانو زدم کنار شوم رفت

 میها هیهق هق گر يبه صدا یتیکس اهم چیو ه...به خاکستر کردیم لیرحمانه دفتر رو تبد یآتش که ب يها

 يو مجسمه ها لیاز وسا يزیو چ دمیشک ادیبا تمام وجود فر یرا گرفته بودند وقت شانیهمه گوشها دیو شا...نداد

 عمارت سالم نماند  منیسالن نش یمتیق

 ...نبود یراض یکیکه انگار به  ياز هزار عروس مرد یکی...عروس طالب عمران...شدیساره عروس م و

*** 

 ادیحتما خوشت م گهید نیاز ا...هیعال گهید یکی نیا-
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 زدیرو گرفته بود مقابل صورتم و لبخند م عکس

 یش یم یعال شیمدل مو و آرا نیمطمئنم تو با ا...ششیدل موهاش قشنگه هم آراهم م-

گرم و  يپرتو ها دیپرده رو کنار زدم و خورش...رو از عکس گرفتم و از جا بلند شدم رفتم سمت پنجره نگاهم

 روشنش رو سخاوتمندانه تا وسط اتاق تاباند 

افتاد که تا لبه  يگاریچشمم به جا س...شیآرا زیبرگشتم سمت م دمیتازه رو نفس کش يرو باز کردم و هوا پنجره

 و خاکستر  گاریپر بود از ته س

برگشتم به اتاقم و کنار پنجره ...کنار تختش برداشتم یپاتخت يرو از رو گاریس نیچند روز قبل افتادم که اول ادی

 کردم  یسوخت و سرفه م یگلوم م یقیو با پک اول بود که تا دقا

رو  زیپشتش همه چ شهیم گفتیبه دودش و م زدیزل م دیکش یم گاریس یوقت...ها اون روزها حق داشتر انگار

بود که  دهیرس ییکه حاال به جا یسرزنش کس...تکرار و هر روز سرزنش يزد رو شدیم...همه اتفاقات رو...دید

 مهیهمان عروسک خ...سارهو  تمامسقوط و  يبود برا یهول کوچک کاف کیلبه پرتگاه بود و فقط  هیشب شتریب

 دسرش بود  گاریاش سه نخ س ییطالب عمران بعد از هر وعده غذا يشب باز

فندك  يلبم که دستش رو رو يو گذاشتم رو دمیکش رونیب گارینخ س کی گاریرفت سمت پاکت س دستم

 گذاشت 

 نکش-

 يسرد و جد...کردم نگاهش

 ...دندونات...کنهیپوستت رو خراب م-

 تکان دادم يو سر دمیخند آرام

 بدش به من سر به سرم نذار...داره؟ یتیچه اهم...دندون؟...پوست؟-

 کالفه دستش رو برداشت  یحالت با

  یاسی نیبب-

 باال رفت یصدام کم یاسیآوردن اسم  با

 مرده-

 بار آرام تر  نیبه عقب برداشت که دستم رو باال بردم و ا دوقدم

 ...نداشتم اما يمنظور...دیببخش -
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 تخت نشست  لبه

 يآزاد ياون داشت برا زدیجا نم يزود نیبه ا...بود يقو یاسی...اش یتو کشت...نمرده یاسی...جا زده؟ ای...مرده؟-

 کردیاش تالش م

 دو انگشتم نشستم کنارش  نیرو گذاشتم ب گاریرو برداشتم و رفتم سمتش و س فندك

 یتا وقت...دیتپ یم یکس يقلبش برا یتا وقت...گرم بود ییجا هیدلش به  یتا وقت...بود اما يقو...زدیآره جا نم-

رو جا  یاسیقلب ...رو یاسیآدم  نیا...رو نکشته یاسیکه حاال کنار تو نشسته  یآدم نیا...یداشت اما االن چ دیام

 فیدست کث خوادیآدم دلش نم نیا...بود دشیام هک یکس...که با تمام وجود عاشقش بود یگذاشته کنار کس

 ساره رو داشته باشه دیبرسه پس با یاسیران به طالب عم

 کنار پنجره  ستادیمونده بود ا یبود که برام باق یتخت کنار من گذاشتتنها کس يجا بلند شد و آلبوم رو رو از

  ستیتمام نشده چون برنده هنوز مشخص ن...هنوز تمام نشده-

 رفتم سمتش و شونه اش رو گرفتم و چرخوندمش سمت خودم ...دمیحرف مثل فنر از جا پر نیا دنیشن با

 ...؟يدیتو اون رو د...ایناد-

  دمیصبرانه باز پرس یب...نداددل تو دلم نبود یاما جواب...کرد نگاهم

 ؟يدیتو مهرداد رو د ایناد...خودش گفت...اون شب...حرف اونه...ستیحرف تو ن نیا ایناد-

خود ...گهیادم د هینشو به  لیتبد...رهیبم یکه هست یوقت نذار ادم چیه...ارهک جهیمهم نت...ستیمهم ن دنشید-

عوض شدن  نیا...شهیات عوض م یزندگ...یکه اگر فراموش کن...فراموش نکن...ات رو خاك نکن یواقع

ساره همان ...ساره نباش...کن مومداستان رو ت نیا یاسی...تو ینقطه از زندگ نیا...نجایاما ا ستیبد ن شهیهم

 بمون یاسی...بازنده اس یاسی

 میدیدو ضربه به در هر دو از جا پر يموقع با صدا همان

 داخل ایب-

 ایداخل شد و روبه ناد يباز شد و خدمتکار در

 آماده اس نیماش....خانوم-

 سرش رو به عالمت مثبت تکان داد ایناد

  میایبرو االن م-

 بست رو به من یم یکه با کش موهاش رو دم اسب یدر حال ایدر رو بست نادرفت و  رونیب خدمتکار
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  میبر دیحاضر شو با-

 کجا-

 انتخاب لباس عروس يمزون برا هی میریم-

 انداختم  زیم يو فندك رو رو گاریس یکالفگ با

 تو انتخابش کن ...داره یتیچه اهم-

 سمتم اومد

 ...یباش دینه تو با-

 ...من اصال حوصله اش رو-

 حرفم رو قطع کرد  یدستپاچگ با

 حاضر شو  یاسی-

 کردیکرده بود که وادار به سکوتم م انیانقدر قاطعانه حرفش رو ب و

 حاضر شو کنمیخواهش م-

  دمیلباس پوش نیبنابرا کردیتو دلم امر به رفتن م يزیاما انگار چ دونمینم ختیجمله آخرش دلم فرور وبا

 که در گوشم زمزمه کرد  میاز اتاق خارج شد هردو

 بهم اعتماد کن-

 هم هست  يا گهید يلباس عروس خبر ها دیبه جز خر دمیقرص شد و فهم دلم

طالب خان نبود وراننده که البته همان راننده قبل نبود در  یمشک نیموزیاز ل يخبر میساختمان خارج شد از

  میو حرکت کرد میرو باز کرد و هردو سوار شد یرنگ دیسف نیماش

متنوع  يبا رنگ ها بایفاخر و ز ییکه لباس عروس ها ییبود که دور تا دورش پربود از مانکن ها یبزرگ مزون

  دیرس یساله بود که خوب سرحال تر از سنش به نظر م 70 بایتقر یرزنیبه تن داشتندصاحب مزون پ

 انتخاب با خودته ...بندازبه لباس ها  ینگاه هیتو  یاسی-

برام نداشتند و ذهنم هنوز مشغول  یتیجذاب چیشدم که ه ییلباس ها يسمت مانکن ها رفتم و مشغول تماشا به

 گفته بود ایبود که ناد ییحرفها

 بایتقر يبرگشتم چشمم به دختر بچه ا یشدوقت دهیبودم که گوشه لباسم کش ستادهیاز مانکن ها ا یکی کنار

 د ساله افتا6
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 رو به سمتم گرفت  يلبخند به لبم نشست که کاغذ دنشید با

 جاخوردم  یکم

 خانوم خوشگله؟ هیچ گهید نیا-

کاغذ رو ازدستش گرفتم که دوان دوان  نیزبان من رو متوجه نشده بنابرا دیاو فقط نگاهم کرد حدس زدم شا و

 کاغذ رو باز کردم  هیسا کیدرست مثل ...شد دیمانکن ها ناپد يالبه ال

 )هنوز تمام نشده...نشو دینا ام...ستین رسهیاون طور که به نظر م زیچ چیوقت ه چیه(

 شیپ گشتمیبرم دیشدمبایم جیگ شتریب خواندمیم شتریهر چه ب...اما...کاغذ رو خواندم يو بارها جمالت رو بارها

 يکه کنار در ورود يزیبه م دمیشتم و رسمانکن ها گذ نیسکوت محض بوداز ب...شدینم دهیشن ییصدا...ایناد

 صدا زدم...مانکن ها نیب...آبدارخانه...ودب یخال...به اتاق پرو زدم يسر...آنجا نبود یاما کس...قرار داشت

 ایناد...ایناد-

 ییبا قدم ها گرفتیسرد تمام تنم رو در بر م یو عرق دیکوب یم نهیقلبم پر از ترس به س...دمینشن یجواب چیه اما

 رفتم  يبلند به سمت در ورود

رو  ایو ناد دمیکوبیبا مشت به در م...و باز هم...وباز هم...کردم یباز هم سع...قفل بود...اما...دادم نییرو پا رهیدستگ

  زدمیصدا م

 ستیجا ن نیا یکس يآها-

 شدم  خکوبیمردانه از پشت سرم بود که سر جا م يآن صدا وبا

 دیانتخاب نکرد يزیشما که هنوز چ...رفتن يبرا دیدار يچه عجله ا-

*** 

 انقدر که قلبم سرو صدا راه انداخته بود به عقب برگشتم ...صدارو نیصاحب ا شناختمیم خوب

  یزن برادرم یناسالمت...کمک اومدم يمن برا...نگام نکن ياون طور-

آنجاست  يهر کار يبرا دانستمیاش و من خوب م یشگیبا همان زهرخند هم نهیدست به س...زیزد به م هیتک

 جز کمک کردن 

انتخاب  کنمیالبته فکر م...مورد نظر بدم هی نیتو ا خوادیدلم م یلیچون خ یانتخاب نکرده باش يزیچ دوارمیام-

اون لباس رو  یکس ستیقرار ن یوقت...وقت تلف کردنه...اس دهیفا یب یعنی...نباشه یکار خوب ادیلباس عروس ز

 بپوشه
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  گذرهیسرش م يتو یچ دانستیفتن مقابل نگاه پر از اضطرابم و فقط خدا مکرد به رژه ر شروع

 دنبال عروس خانم بگرده دیدر به در با...داماد چارهیب...شه مگه نه؟ یجالب م...عروس یب یعروس-

 باال انداخت يشانه ا يدیق یبا ب...ستادیا

اتاق و در  يانداخت تو دیعروس رو با نیا...ذارهیرو به حال خودش نم یعروس نیآدم عاقل که همچ...بگرده-

  ادهیگرگ ز...قفله کرد4رو روش 

پشت سرم  واریبه د نکهیتا ا دمیکشیخودم رو عقب م شتریب شدیم کیبهم نزد شتریاومد سمتم و هرچه ب و

زل زده بود تو  شدندیدم و بازدم م یقدم کوتاه با من فاصله داشتنفس هام به سخت کیخوردم و حاال فقط 

 مچشمها

 !نگفتم شرّت و بکن؟...خود حواس پرتش...خود عروس خانوم باشه ریتقص دیشا-

  شدیم زیاز خشم لبر شتریهر لحظه ب نگاهش

 يباال کردندیشکمتو پاره م ابونیاون ب يشغال ها یتا وقت دیبا...رونیام برو ب ینگفتم گورتو گم کن از زندگ-

 هم خودت هم اون توله تو شکمت...راحت بشه شرّت کنده شده المیتا خ ستادمیا یسر نعشت م

  دمیخشم غر با

 کرده باشه کهیت کهیتا االن قاتل بچه اش رو ت کردمیفکر م...دهنت و ببند آشغال-

که به صورتم  یمحکم یلیافتادند و س یها هم مثل وجود من به لرزه م واریاش انگار د یقهقهه عصب يصدا با

 ...افتادم نیزم ين انداخت و روزد سرم رو به دورا

 خوادیدلم م یلیخ...خودم ياونم با دستا...نه من ییبشه تو کهیت کهیکه قراره ت یاون...نهیخواب بب يمگر تو-

 يدار اجیاحت یلباس عروس سفارش هیاون موقعس که به ...نهیبیتو رو م یاون شکل یوقت نمیبب افشویق

 يبلند يبا صدا و

 تن لششو دیببر دیایب-

 يو از رو دندیبازوهام رو چسب یداخل شدند و دو دست کلیه يهمان موقع در باز شدو دو مرد بلند قد و قو و

 در چهارچوب در ظاهر شد با تنفر نگاهش کردم  ایبلندم کردند و کشان کشان به سمت در بردندکه ناد نیزم

 من احمق رو بگو که ...یبرو عمارت پشت یکه گفت يهمان روز..کردمیفکرش رو م دیبا-

 ...دشیببر-

 داد و از کنارم رد شد و داخل سالن رفت  لمیتحو يفقط چشم غره ا و
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تاوان  دانستیچه م یدوست اعتماد کرده بودم و حاال کس کیفرستادم که به او مثل  یمن به خودم لعنت م و

 کشه یانتظارم رو م یهست و چه سرنوشت یاعتماد چ نیا

 کردند یرنگ یار ون مشکدو مرد من رو سو آن

چسباند و من رو کف  یدهانم چسب پهن يطور پاهام رو بست و رو نیاز آن ها دست هام رو از پشت وهم یکی

 دمیدیچشمهام م يکردم و فقط مرگ رو جلو ینم ییتقال چیسرم نشست و من ه يون خواباند و خودش باال

هم  دیشا ای شدیخاك دفن م ریکه ز کردمیبدن تکه تکه شده ام رو تصور م شتریرفت وهر لحظه ب یکه رژه م

 و کسل کننده یقصه طوالن نیبه ا دادیم انیولگرد وپا يشام شب سگها

 خورد  یو با هر تکان ون دلم به هم م میکرد یرو ط یطوالن راه

ام کرد و من خودم رو  ادهیاز ون پسرم نشسته بود پاهام رو باز کرد و  يکه باال يتوقف کرد مرد نیماش باالخره

از پشت هولم داد که دو  یبلند مشک یشاس يها نیو ماش ونیوکام نریکه پر بود از کانت دمید یوسط سوله بزرگ

 سه قدم به جلو پرتاب شدم 

 زد ادیو با خشم نگاهش کردم که فر برگشتم

 تکون بخور-

 نیکرد هم یکار رو فقط سخت تر م دینداشت و شا يا دهیمقاومت فا....باز هولم داد راه افتادم و

 دمیدینم يا گهید زیچ چیه یکیتار جز

بسته که قدرت  يدست و پا نیا ای کردمیحس م...بدنم از شدت سرما کرخت شده بود...کردیتنم درد م تمام

 بزرگ خچالی هیدرست وسط  دمیدراز کش کردندیحرکت رو ازم سلب م

 شدیانم بسته بودند خفه مده يکه رو یهام پشت چسب ناله

 ...نداشت یانیعذاب پا نیانگار ا...انگار برگشته بودم سر نقطه اول و

خوش  یفقط خواب....نواختیکه آکاردئون م يرمردیآن شب کنار ساحل و پ...آن چند روز خوب کنار مهرداد دیشا

 ...که حاال تمام شده بود...و کوتاه بود

 ...نوازنده رمردینه مهرداد و نه آن پ...بود ینه ساحل گرید حاال

  یجعل يبازگشت با آن شناسنامه ها...به بازگشت نبود يدیام گرید یحت

 جا بود نیقصه ما هم انیپا وانگار
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کانکس با دست و پا و دهان بسته  نیا يآره سه روزه که تو...هم سه روز دیشا ایدو روز ...ستیدستم ن حسابش

 افتادم  نیزم يرو

 ام رو گرفته  يتمام انرژ یو گرسنگ یچوب خشکه و تشنگ يمثل تکه ا انمزب

 حرکت  يذره ا یحت يام برا يانرژ تمام

 ...اما يا گهید زیهر چ ای...یخفگ دیشا...با گلوله دیشا...طور تو ذهنم نبود نیا...نه...ذره ذره...طور مردن نیا

باز  يروزنه ها ينور که از البه ال ياز پرتو ها شدیگذر شب و روز رو م...شد ینم دهیشن رونیاز ب ییصدا چیه

 داد  صیتشخ دندیتابیکانکس به داخل م

تا  دیطول کش یبسته شدندلحظات دنشیشده بودند که با د بهیباز شدچشمهام انگار با نور غر ییدر باصدا باالخره

 به نور عادت کردند 

 بود در چهارچوب در ستادهیا

 نداره دهیفا يجور نینه ا...ات یجهنم یزندگ نیبابا دست بکش از ا يا....يکه هنوز زنده ا تو-

 بود ستادهیکه پشت سرش ا يرو به مرد و

 اتاقم دشیاریب-

بلندم کردند اما  نیزم يو از رو دندیرفت و بالفاصله دو مرد داخل کانکس شدند و باز بازوهام رو چسب رونیب و

 يسرم که انگار رو شدندویم دهیکش نیزم يرو بایقدم برداشتن نداشتند تقر يبرا یتوان گهیبار پاهام که د نیا

 شانه ام افتاده بود  يطرف رو کیکرد به  یم ینیگردنم سنگ

بار  کیانگار قبال ...اما آشنا بود...نداشت لیو تحل هیمغزم قدرت تجز...که به نظرم آشنا بود میشد یاتاق داخل

 آنجا بودم 

 ها بستند  هیو پاهام رو به پا یکه درست وسط اتاق قرار داشتدستهام رو به پشت صندل یصندل يرو نشاندنم

رو برداشت و فندك زد و دو  پشیپ زشیو با سر اشاره کرد که از اتاق خارج بشن رفت سمت م ستادیروم ا روبه

 شدیکه صورتش پشت آن پنهان م ظیغل يبود تا خوب چاقش کنه و دود یکاف قیسه پک عم

 رونامایب میدیکش یاون کانکس م ياز تو دیتو بود تا االن نعشش رو با يجا يا گهیهرکس د...سه روز-

 خورهیبه دردم م شتریاالن زنده ات ب...اما االن نه خوردیبه دردم م...خورهیمرده ات به چه دردم م...بهتر

 دادیتلخ توتون مشامم رو آزار م يبو...خم شد...روبه روم ستادیاومد سمتم و ا و
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اما ...رو حرفهاش...رو خودش...کردم بشه روش حساب کرد یفکر نم...خوره یبه درد م شتریگفت زنده ات ب-

 انقدر باهوش باشه شگریآرا هیکرد  یفکر م یک...گفت یانگار بد هم نم

 يبلند يبا صدا و

 ایناد اتویب-

 کیشاهرخ دستش رو جلو آورد و در ...دمیه با نفرت نگاهم رو ازش دزدک يهمان دختر...باز شد و داخل شد در

خون رو  يلبهام کندحس کردم پوست لبهام هم با اون چسب کنده شدشور يحرکت دردناك چسب رو از رو

 يآب دهانم رو رو فرخشک بودند ومن فقط به نشانه تن یکه از شدت تشنگ ییلبها کردمیزبانم حس م ریز

 صورتم  يتو یمحکم یلیانداختم که جوابش شد س نیزم

 رفت  یم یاهیو چشمهام س دیکش یم ریسرم ت....سوختیام م گونه

 م؟ینگهش دار دیبا یگیهنوز هم م-

 دیچیپیسرم م يکفشش تو يپاشنه ها يصدا

بدون عروس  یعروس....شونهیامشب عروس یناسالمت...ده یبهت م يکه بخوا یگفتم که فرخ بابتش هر چ-

 مگه امکان داره؟

 زد  پیبه پ یقیداد و پک عم لشیتحو يزهرخند شاهرخ

 کردم یزودتر کشف م دیتو رو با...مغز متفکر هی-

 بود پشتم ستادهیا

 زمیتازه اس عز يریرو هر وقت از آب بگ یماه-

 لحن کشدارش منزجر کننده بود و

  دیکشیرو به صورتم م پشیشاهرخ همان طور که سر پ و

 کم باهاش خوش بگذرونم  هی خواستیاما من دلم م-

دستش گرفت از  يافتادچانه ام رو محکم تو یسوزاند و سرفه به جانم م یتوتون گلوم رو م يو بو پیپ دود

 شده بود  يشدت سرفه اشک از چشمهام جار

 رو باال گرفت  سرم

 یشده به درد کس کهیت کهیدن تو ب یعروس با سرو صورت زخم...خورهیکه سالمش به دردمون م فیاما ح-

 خوره ینم
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 يبالفاصله صدا مویشد خکوبیهر سه سرجا م رونیاز ب يبلند ادیفر يهمان موقع بود که با صدا دویکش عقب

 رو به شاهرخ مهیاز خدمتکارها داخل شد و سراس یکیو در با شتاب باز شد و  يانداز ریت

 شاهرخ خان بهمون حمله شده-

 ؟یچ-

 مهرداد خان دور تا دور سوله رو محاصره کرده -

لبخندم رو  توانستمیو نم دیتپیم یقلبم از شدت خوشحال....گرفته بودم ياسم مهرداد انگار جان تازه ا دنیبا شن و

 شاهرخ پنهان کنم  ینگاه عصب ررسیازت

 دیکش ادیبود رفت سمت در اتاق و فر دهیترس یکه انگار حساب شاهرخ

 دیکن یشون رحم نمکدوم چیبه ه-

 صداش زد ایخارج نشده بود که ناد هنوز

 میکار کن یچ نیبا ا-

 ستادیا

 شرش و بکن...دست مهرداد بهش نرسه-

من و همزمان حرف  يشروع کرد به باز کردن دست و پا ایرفت و ناد رونیشاهرخ ب ختیفرو ر نهیدر س قلبم

 زدیم

 ؟يدیفهم يایهرجا رفتم دنبالم م...ادیصدات در نم-

 نگاهم کرد یکه باز شد به عقب هولش دادم که عصب دستهام

 که دوباره بهت اعتماد کنم  ستمیازت متنفرم و احمق ن-

 دیمشتش گرفت و با حرص غر يلباسم رو تو قهیو  دیجا پر از

 پس دهنت و ببند و....مهرداد شیپ يبر يخوایمگه نم!؟یخالص بش يخوایمگه نم-

  دمیحرفش پر نیب

 ...وماز کجا معل-

 ام حبس شد نهیام گذاشت نفس تو س قهیشق ياش رو که رو اسلحه
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اون کاغذ کار  ينوشته رو...ادیم ادتی...اون بچه رو من فرستادم...زود باش...جهنم ایمهرداد  ای....انتخاب کن-

منتظر تواه و فرهاد قراره شاهرخ رو بنشونه روبه  دیسف الكیهمون کاد يتو رونیمهرداد اون ب...یاسی....من بود

 ایپس دنبالم ب..رهیرها تا انتقامش رو بگ يرو

 کردیدلم رو قرص م حرفهاش

من جلوتر اومد  دنیبا د زدیو لبخند م نشیبود کنار ماش ستادهیا دمیرس دیسف الكیکه من به کاد دینکش یطول و

گونه هام و  يرو کردیراهش رو باز م ياشک شاد دمیدو یقدرتم مبا تمام ....و دستهاش رو از هم باز کرد و من

 یاسیگشتو مهرداد  یباز م یبه زندگ...یاسیو  گرفتیباز همان حصار محکم مردانه که تمام وجودم رو در بر م

  کردیدر نگاه گرم مهرداد و مهرداد زمزمه م دوختیچشم م یاسیو  دیبوس یو م دییبو یرو م

  مییگفتم برنده ما يدید...هنوز تمام نشده يگفتم باز يدید-

  یاسی-

 شده بود دهیچقدر الغر و رنگ پر...نگاهش کردم ختیرها قلبم فرو ر يصدا با

 ؟يکرد یموهاتو مشک-

 باشن یموهام مشک یدوست داشت شهیتو هم...قرمزش فقط واسه در آوردن حرص تو بود-

 که چقدر عاشقتم  یدونیم-

 ازت متنفرم-

  میکرد یهم م میگرم که تقد یما و آغوش يتانه هر دوقهقهه مس و

هر جور که دلت ...به تو میقسمت امروز تقد نیا...امروز مال تواه...شاهرخ نمیا...اسلحه نیا....تو نیا...رها ایب

 تمومش کن  خوادیم

زانو زده غرق خون  یآشفته و صورت یکه با وضع یشاهرخ،شاهرخ يبود روبه رو ستادهیرها مات و مبهوت ا و

و کار رو  رهیاسلحه رو از دستش بگ...نشان بده یفرهادو مهرداد هنوز منتظر بود رها عکس العمل يپا يبود جلو

 تمام کنه

 ییروزها...دور ییدر روزها دیشا...بود يگرید ياما ذهنش جا کردیم کرد،نگاهیرها فقط نگاه م اما

 دوباره اش کم از شکنجه نداشت ادآوردنی هیکه  ییروزها...سخت

که پشت کرد به شاهرخ و  دیطول نکش یاما لحظات...با شاهرخ نداشت يقدم به جلو برداشت حاال فاصله ا دو

 غیکه توان داشت ج ییسمت شاهرخ و تا جا دیدو عیحرکت سر کیبار در  نیاما ا...ستادیباز ا....اومد سمت من 
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دست و  ریافتاده بود و ز نیزم يرو طو او فق دیسرو صورت شاهرخ کوب و با مشت و لگد به دیکش ادیزد و فر

  دیکه رها خسته شدو کنار کش یکس جلو نرفت تا وقت چیو ه دینالیرها از درد م يپا

  نیسمت ماش دیدو و

بلند اومد سمت مهرداد  ییو انگار فرهاد هم مثل ما،با قدمها...نه مهرداد...شده بودم یانگار نه من خال...نه اما

روبه روم و اسلحه رو گرفت  ستادیاسلحه رو از دستش گرفت و راهش رو کج کرد سمت من که جا خوردم ا

 دور ییاز روزها ییبا صدا...گرفته ییسمتم و باصدا

 ...رشیبگ-

پدرم  يشباهت به چشمها یاش که ب یشیم ییقدم به عقب برداشتم و هاج و واج زل زده بودم به چشمها کی

 نبود

 رشیگفتم بگ-

 تکان دادم  یرو به عالمت نف سرم

 رشیبگ گمیپس بهت م...ستمیمگه من پدرت ن-

 انداخت یبه گلوم چنگ م نیسنگ یبغض

 بود ادشیپس هنوز ...پدر

و در مقابلش حسرت رو ...خونمون رو...مادرت رو ازم گرفت...بود که روحم رو کشت یاون کس...نگاهش کن-

دختر  ریبگ...یاسی رشیخنده هاتبگ يصدا دنیشن...لبخندش دنید...هیکنار مرض...بودن کنارتوحسرت ...بهم داد

 ...کهیاون مرت یو ازم گرفت وقت رتمیآدم غ نیا...قشنگم

ام به لجن  یآره زندگ...کنم؟یتنهادخترم رو فراموش م یکنیفکر م...ره؟یم ادمیتو رو  یکنیفکر م...رشیبگ د

نذار حسرت ...نذار...اما...یبذار التماست کنم منو ببخش...لحظه بغلت کنم هیفقط بذار ...یاسی...اما...شده دهیکش

 ...بغل کردنت به دلم بمونه

که من رو در خودش جا  یبکشهآغوش دكینبود حسرت آغوش پدرانه رو تا آخر عمر  یانگار دل من هم راض و

 که اسلحه رو گرفت  یداد دست

 یاز مادرم و از رها گرفته بود دست...از پدرم...رو ازمن زهایچ یلیکه خ...دیکشیم یکه من رو به سمت کس ییپاها

 شدیم کیشل يگلوله ا ادیو با هر فر دیکشیم ادیکه فر یو زن رفتیکه باال م
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که از خونه ام  يپدر يبرا نیا...رها که پر پر شد يبرا نیا...به بادرفته ثمره و پسرش يارزوها يبرا نیا-

 بچه ام  يبرا نیا...مانیا يبرا نیا...که از غصه دق کرد يمادر يبرا نیا...يدیدزد

گلوله مانده  کیاما نه انگار هنوز ...بود که از دست رفته بود ییزهاینمانده بودانگار اندازه تمام چ یباق يگلوله ا و

 بود 

که  يزنانه ا غیج يجانش و صدا یراستش و تن ب قهیشق يتو شدیم کیخودش شل يکه با دستها يا گلوله

 اش  یبه قصه تلخ زندگ دادیم انیانداختو پدرم تلخ پا یرعشه به تنم م

 میافت یزودتر راه ب دیبا...اس قهیدق هیهم برامون  قهیدق هی...یاسیحاضره  زیهمه چ-

و حاال وقت  یموقت...میاون خونه ساکن شده بود يکه تو شدیم ياز منظره پشت پنجره گرفتم دو روز چشم

که در ذهنم نقش بسته بود صورت غرق  يریکس حرف نزده بودم و تنها تصو چیاون دو روز با ه يرفتن بود تو

 بازش بود يدر خون پدرم و چشمها

 کردیبود که دلم رو آروم م يزیسمتم و شانه هام رو گرفت و نگاهم کردنگاهش تنها چ اومد

 ...ام بده وگرنهانج تونستیبود که م يکار نیبهتر...یاسی-

 دمیگرفته پرس ییصدا با

 ؟یوگرنه چ-

 کرده بود انتیاون به فرخ خ...کردیرو باهاش م نیبدتر از ا ایکار  نیوگرنه فرخ بود که ا-

 چرا خواست کمکت کنه؟...چرا؟-

کار رو  نیا خواستهیها م نیزودتر از ا یلیرو بدون که خ نیهم...بهت نگم اما يزیبهش قول دادم که چ-

نجاتت  يالتماسش کرد یوقت دیاون سالن کنار فرخ د ياون لباس تو يکه تو رو تو يروز نیاز همان اول...بکنه

که قراره  یراه نیا کردیکه فکر م یکس...بود مثل من یپدرت کس یاسی...اومده یاز دستش برنم يبده اما کار

 رفتیمرداب فرو م نیا يتو شترید و روز به روز بباخته بو...رو باخته بود زیهمه چ...راهه اما نیبره بهتر

آرامش  گهیبار د هیو ...يبخند...یکه تو خوب باش نیا...خوادیرو م نیپدرت هم هم...یبهتره فراموش کن...یاسی

 یرو تجربه کن

 ام زد  یشانیبه پ يبوسه ا آرام

 میحرکت کن دیزود حاضر شو با...منتظرتم-

 که دو ضربه به در اتاق خورد دیطول نکش شتریب یرفت لحظات رونیاز اتاق ب و
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 تو  ایب-

 رفته باشه کردمیفکر م...داخل شد ایباز شد و ناد در

 ...تو ایب-

 رو بست در

 باهات حرف بزنم  دیبا-

 رو ازش گرفتم  نگاهم

 شنومیبگو م-

 اومد  جلوتر

 ...منتظرتن نییرها ومهرداد پا...يبر دیبا...ستیوقت ن...دمیطولش نم-

 دمیکرد که پرس یوتاهک مکث

 چرا شاهرخ؟-

 ؟يهنوز ازم دلخور-

 دونمینم-

که فقط ظاهر آدم ها رو نگاه  ییکسا...ننیب یم هیکه بق یکس...یاسیساده ام  شگریآرا هیفقط ...من-

نه ...نه مهرداد...نه فرخ...کنم یکار نم یکس يبرا...نه باطنشون رو...ظاهر اتفاقات...ظاهر آدم ها...کننیم

دل  يروز هیکه  یدل...عاشق شد يوزر هیکه  یدل...دلم يو برا کنمیخودم کار م يمن مدتهاس که برا...شاهرخ

 خیتکه  هیکه مثل  يکه دل بست به مرد یدل...دید یاصال اون رو نم...که دل بسته اش نبود یبست به کس

اما ...کنهیم ریات رو درگ یتمام زندگ...ستین یدل بستن که شوخ....وذقابل نف ریسرد بود و مثل سنگ سخت و غ

 یو وقت...شهیحالش خوبه حالت خوب م ینیبیم یاش که وقت ییجااون ...دل بستن قشنگه يکجا یدونیم

دل  دمیشهدیات م یاش تمام هدف زندگ یقسمتش قشنگه که خوش شهاونیو رو م ریز اتیحالت بده دن ینیبیم

بهتر  یگفتم چ زنهیچشمهاش برق م نهیبیاون رو م یوقت دمید...حالش کنار اون خوبه دمید....گهیبسته به کس د

  نیاز ا

تخت و چند تا حرف عاشقانه  هی...خواستیم کیرمانت يجا هی...سخت نبود يباز يتو دنیرو کش شاهرخ

به ...مه ها فکر من بودتمام برنا...کس نبودشاهرخ هم دل بسته شد چیه گهیمثل من که د یکس هیو ...نیهم

 فرشته نجات ...نهفته و به قول مهرداد يقول شاهرخ استعداد ها
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 زد يلبخند و

  میینجایحاال هم که ا-

 اومد و دستهام رو تو دستهاش گرفت  جلوتر

  کردیم سیآرام گونه هاش رو خ اشک

 یحت...یاسیوقت جا نزن  چیه...ستین ینیبیکه تو م ياون طور زیچ چیه...بهت گفتم یباشه چ ادتی شهیهم-

 یهنوز زندگ یعنیپس  ياگر زنده ا...هم جا نزن ياز دست داد یرو که با تمام جود دوست داشت ییزهایچ یوقت

 ...اگر باهات سر جنگ گذاشت یپس ادامه اش بده حت...ادامه داره

 و مراقب مهرداد...هات باش یخوب مراقب

 ...تو...ایاما ناد-

 دور و ازش خواستم من رو هم بفرسته همان جا يجا هید احسان رو فرستاد مهردا...نگران من نباش-

 دیبغضش خند يالبه ال و

 خوش حالم که حال جفتتون خوبه-

 فشردم یرو به گرم دستهاش

 ...نکهیبگم جز ا تونمینم يزیچ چیه ایناد-

 دهانم گذاشت  يرو رو دستش

 خنده  یاون هم م يخندیم یوقت...بخند شهیفقط هم...نگو یچ چیه -

خانواده  شیپ هیبرگشته بود ترک...و آلما هم رفته بود...که گفته بود يدور يهمان جا...احسان شیپ...رفت ایناد

 اش تا حداقل دست فرخ بهش نرسه

بلند شد و  نیاز زم مایو هواپ یجعل يو همان چهره ها یجعل تیبا همان سه هو...میما سه نفر هم راه افتاد و

 خاطره شد زیو همه چ پرواز کرد

 یبه خاطرات بچگ...یمیبه محله قد...به شهر شلوغ و پر دود و دم...به تهران...میبرگشت و

 نه آن دو اتاقک تو در تو...نه پدرش...مادر رها بود گرینه د...اما

 شدیاز اشک م سیآوردنشان خ ادیمدتها از به  دیکه شا ییو چشمها شدیرها م بیدو سنگ قبر نص شانیجا و

نحو استفاده کرده بود که حاال  نیانگار شهردار از نبودنم به بهتر...يمانده بود و نه مادر يمن هم نه پدر يبرا و

 از اتوبان در حال احداث یشده بود به قسمت لیبود تبد میها یآور خاطرات بچگ ادیمان که تنها  یمیخانه قد
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 يبرا کردندیقدم هام رو سست م ابانیسر خ يبزاز مغازه شهیش يمراسم چهلم عمو جهان رو هیاعالم دنید و

 بازگشت

 رو کنار زدم  يزییخشک پا يو خاك و برگ ها دمیو من دست کش ختیسنگ قبر مادرم ر يرو رو آب

 زد روبه روم چمباتمه

 يبازم تو از من خوش بخت تر-

 کردم  نگاهش

 ...نیعکس هم هیفقط ...یمن چ...يتو حداقل سنگ قبرش رو دار-

  دمیاز سر حسرت کش یآه

عمرم  يتمام روزا...رو بدم ایحاضرم تمام دن...کنهیآغوششون رو پر نم يجا يزیچ چیه...سنگ سرد هی-

 پاش يسرم رو بذارم رو گهیبار د هیام رو تا فقط  یزندگ يها هیتمام ثان...رو

 اشک اجازه نداد تا حرفم رو تمام کنم  و

 دیموقع رها نفس نفس زنان به ما رس همان

 کردم  داشیپ-

 دیپرس یمهرداد بود که م نیو ا میدیاز جا پر یخوشحال با

 يچطور...کجاس-

 رو بهم دادن  فیشماره قطعه و رد...دمیاش پرس ياز قسمت ادار-

 افتیخوبه راه ب-

  میکن دایرو که در آن پدر و مادر رها دفن شده بودند پ يقطعه ا میتا تونست دیربع طول کش کی

 بود دهیزودتر ازما رس یانگار کس اما

 و دستم رو محکم گرفت  ستادیا دیرها او را د یکه وقت یکس

 ...خواندیسر مزار مادر رها و قران م يبود باال نشسته

را کت و  شانینبود و جا یمیشرت رنگ و رورفته و دوچرخه قد یاز آن ت يخبر گهید...عوض شده بود چقدر

روغن خورده که به  يو موها يپرفسور شیبا آن ر....فته بودگر يقهوه ا یچرم فیرنگ و ک یمشک يشلوار

 شباهت به دکترها نبود  یعقب شانه زده بود ب

 تو چشمهاش نگاه کنم  ییبا چه رو-
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 جلو اومد  مهرداد

 !مانه؟یا-

 که نگاهش پر از ترس و اضطراب بود سرش رو به عالمت مثبت تکان داد  رها

 برو-

 ...نه-

 نجاتش بده یدلتنگ نیبرو ازا...منتظرت بمونه نیاز ا شترینذار ب...برو رها-

 راه افتاد رها

 لرزان ییقدمها با

 پر آشوب  یدل با

 من و مهرداد هم پشت سرش  و

 شد خکوبیما سر جا م دنیسرش رو بلند کرد و با د مانیا و

 مات و مبهوت...و واج هاج

 دیلرز یکه از بغض م ییرها با صدا و

  مانیا-

 شکستیاش سکوت قبرستان رو در هم م هیگر يزانو زد کنار قبر مادرش و صدا و

حاال من ...اوردیطاقت ن دقلبشیاون جنازه سوخته رو د یوقت...اما يگردیبرم دونستمیم...يگردیبهش گفتم برم-

پدرت رو و قبر ...قبر اون رو...شورمیو قبرش رو م نجامیشنبه ا5هر ...چون تنهاس نجامیا...نجامیشنبه ا5هر 

 ...قبر

 رو برداشت و راه افتاد  فشیحرفش رو قطع کرد و از جا بلند شد و ک و

  میدنبالش راه افتاد هرسه

 نیو چشم دوخت به زم ستادیا یدرخت کنار

 يرو یخینقش بسته بود انگار سطل آب  شانیدو سنگ قبر که اسم رها و من رو دنیبا د دمیکه رس کنارش

 شد یسرم خال

 زانوهانم نشستم  يرو

 داده بود انیما پا یزودتر از موقع به زندگ یکس انگار
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 ...دوتا سنگ قبر رو نیا ایحضور شما دونفر رو باور کنم  دیبا دونمینم...باور کنم يچطور دونمینم-

 راه افتاد که رها صداش زد و

  مانیا-

  ستادیا

 ستیآسون ن...بهم فرصت بده رها-

  ورفت

. 

. 

. 

 :یاسی...حال زمان

 یراه يکه روز يدو دختر يگذشته را کنار سنگ قبرها کردیکه تمام م يدفتر...زنگ در دفتر رو بستم يصدا با

  ینقطه از زندگ نیبودند درست درا یرا شروع کرده بودند و حاال زنان

 دست رها دلم آرام گرفت  يو نان داغ رو تو دمید شانیلب هردو يلبخند رو رو یرو بازکردم و وقت در

 ...تپه یرها م يقلبش برا مانیکه هنوز ا نیاز ا...که هنوز کنار هم هستند نیگرفت از ا آرام

 لبخند زدم پس

 تازه دمه يچا-

 دو داخل شدند  هر

  نمیچیرو م زیپس من م-

 سمت اتاق رفتم  به

  گردمیاالن برم-

 کوچک رو برداشتم  صندوق

که تمام  يگذشته ا...گذاشتم و قفل زدم به گذشته شانیادم و گردنبند رو هم رودفتر رو داخلش قرار د سه

 و فراموش...شدیم

 ...اومدیجلو م یزندگ يگذشته پابه پا یگاه اما

 ...يداد انشیپا یکنیکه فکر م ییهمان جا درست
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 ...یجدا نشدن یبخش...ات یزندگ ياز تک تک لحظه ها یبخش شدیکه م يا گذشته

 گفتیدرست م ایناد دیشا و

 ستین ینیبیاون طور که م زیچ چیه

 

 ستیقسمت اول بهشت اندازه ما ن انیپا

 1394مرداد سال 23
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