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و غمزه  رشمهکزوم صحنه بود و مدل ها پشت سر هم با  نگاهم

سن  یبودند رو ردهک نیمدت ها تمر شیریادگی یبرا هک یا

رفتند و من با غرور و افتخار سرم  رو باال گرفته  یم کوا تک

 .گرانید نیشدم از تحس یبودم و پر م

 

 من بود! یشو نجایا

گفتم  یمن م هک یی. جاردمک یم ییفرمانروا ونشیم هک ییجا

 راه برند. یبخوردند و چه جور یبپوشند چ یچ گرانید

 

 یو بهشون القا م ردمک یم نترلکرو  هیبق ارکمن اف هک ییجا

 باشند. یچه جور ردمک

 .دادمیانتخاب م بهشون

 !هکمل منِ



 همه به فرمان من بودند... نجایا

 

سن اومدند و قبل از  یرو بیبا همون ترت گهیها بار د مدل

 یبا لهجه  نیسل یصدا نمیرو با دقت بب هیبخوام اختتام هکنیا

 :دمیگوشم شن نارکرو از  ظشیغل یکتر

 

 االن نشست. نیخانم... پروازشون هم-

غرورم انگار از داخل به  یحبس شد و همه  نهیس یتو نفسم

 .ختیفرو ر بارهکی

 بود... اومده

 

به  ردنک رکبا ف یشده بود و من حت داشیسال پ ستیاز ب بعد

 دونستم چرا اومده. یو خوب م دیلرز یاسمش دلم م

 



 یخودش رو بسازه. برا هکنیا یبود برا یادیسال زمان ز ستیب

 نفرتش رو پرورش بده. هکنیا

 

نابود  یآماده شه برا هکنیا یبود برا یادیسال زمان ز ستیب

 ...یرانیو ی... براردنک

 

و  نهکبامداد رو بامداد  هکنیا یبود برا یادیسال زمان ز ستیب

بودنش و  یرفت برا یدلم م ادیزمان ز نیا یمن هنوز با همه 

نشده  مک یسال هنوز ذره ا ستیبعد از ب یعشق کودک نیا

 بود.

 

 و من لب زدم: دیچیگوشم پ یها تو غیدست ها و ج یصدا

 . رانیا گردمی. بر مریبگ طیامشب برام بل نیهم یبرا-

 داد و دور شد. ونکبرام ت یسر نیسل
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گشتم و زودتر از اون به  یبر م دیگشتم. با یبر م دیبا

 رفتم. یاستقبالش م

 

*** 

  



مهماندار من رو به خودم آورد و شال  رکتذ ماینشستن هواپ با

 سرم انداختم. یشونه هام رو رو یرها رو

 

 سرم برداشتم و از جا بلند شدم. یرو از باال مکوچک فیک

رو پشت سر گذاشتم و مهماندار قبل از دور  مایهواپ یها پله

 شدنم صداش رو به گوشم رسوند:

 

 ردهکما تجربه  یپ یآ یرو در قسمت و یپرواز خوب دوارمیام-

 .نیباش

 .ردکآلوده مشامم رو پر  یو هوا دمیشک یقیعم نفس

 

اطراف  نی. همردمک یعطرش رو حس م ی. بوردمک یم حسش

 .دییپا یبود و من رو م

 از من به استقبال اومده بود. زودتر

 .ستادمیدر فرودگاه ا یجلو



 

 

 به سمتم اومد: عیسر یبا قدم ها مهام

 !یخوش اومد-

 چیی. سوردمکدادم و دستم رو به سمتش دراز  ونکرو ت سرم

 دستم گذاشت و لب زد: ونیرو م

 

 اومده.-

 .دونمیم-

 اومده.پر از نفرت -

 .دونمیم-

 

 داد: ونکرو به تاسف ت سرش

 بزنه. بیاومده بهت آس-

 دونم. یاونم م-



 ... اما الاقل مراقب خودت باش.هییجایدونم درخواست ب یم-

 

 .ردمک جک نگیکدادم و راهم رو به سمت پار ونکرو ت سرم

انداخت مشتاق بودم  یوجودم رو به لرزه م هک یترس یهمه  با

 .نمشیتا بب

 !دمشید یم دیبا
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 و چشم دوختم بهش. ردمک مکهام رو دور بازو مح دست

 داشت. یبود و مهربون اوکنجکنگاهش  دمشید هک یاول بار

 

رو جهنم  شیآخر اما نگاهش پر از نفرت بود. بهم گفت زندگ بار

تا جهنم خودش رو بندازه به جون  گردهی. گفت برمردمک

 .نهکرو جهنم  میتا زندگ میزندگ

 

سال برگشته بود و نگاهش هنوز پر بود از  ستیبعد از ب حاال

 نفرت.

 به جلو برداشتم و لب زدم: یقدم

 .یخوش اومد-

 

 یاما من برا ردک ینگاهش داشت نگاهم رو مغلوب م ینیسنگ

 نبودم. نجایمغلوب شدن ا



 :دیچیگوشم پ یو بمش تو مکمح یصدا

 .یبرگشت رید-

 

 شد. یاصال باعث تعجبم نم نینظر داشت و ا ریرو ز من

 رو دور تا دور باغ چرخوند: نگاهش

 اومدم خونه م!-

 

و من تنها منتظر خونده شدن  دیپر بود از هشدار و تهد حرفش

 نامه بودم. تیوص

 منتظره. لیکو-

 

 نارمکاز  هکنیداد و به سمتم اومد و قبل از ا ونکرو ت سرش

 :دمیگوشم شن نارکبگذره صداش رو از 

 گفتم؟ یبار چ نیآخر ادتهی ـ

 



صورتم پخش  یتو دیرس یبه شونه هاش م هکبلندش  یموها

 شد.

به رو به رو آب دهانم رو قورت  رهیرو باال تر گرفتم و خ سرم

 دادم.

 بود. ادمی

 

 .شیسال پ ستیب ییبای. به زشهیم ییبایجهنم ز نجایا-

 

*** 

  

بروز  یزیتا چ ردک یجاخورده بود اما تمام تالشش رو م نگاهش

 .دمیفهم یمشت شده ش م یرو از دست ها نینده و ا

 

 یا یسع چیجبران ه یبرا یحت یبعد از اون همه نامرد یعنی-

 رده؟کن



 داد: ونکسرش رو ت معتمد

 

انصاف  ی. بنیمع یبه نام شماست آقا تکاز اون شر یمین-

 .دینباش

 به وجودم نشست. غیبلندش مثل ت پوزخند
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 یخونه هم به نام دختر خونده  نیا لکو  گهیآره... نصف د-

 زده. تشیهو یو ب میتی

چشم دوختم بهش و خونسرد لب  ارمیخم به ابرو ب هکاون یب

 زدم:

 

سال  ستیب هک بهیمن احترامم واجبه. عج یخونه  یتو-

 رکنداده. ف ادتیدر سوئد آداب معاشرت با خانم ها رو  یزندگ

 .دهیم تیبه خانم ها اهم شورهاک ی هیاز بق شتریاونجا ب نمکیم

 

 پررنگ تر شد: پوزخندش

 یگرفتم زن ها ادی. اما من دهیم تیآره... به خانم ها اهم ـ

 رو ندارن. یاحترام چیه اقتیل نکخونه خراب 

 

 .ردمک یم نترلکخودم رو  دیبا



و  داشتمیوجودم رو داخل نگه م قتیحق شهیمثل هم دیبا

 گذاشتم. یچهره م م یرو کماس

 

 گرفته بودم. ادشی یبه خوب قتیحق دنیبعد از فهم هک یارک

 :ردکشاهد دوئل نگاهمون بود صداش رو صاف  هک معتمد

 

 یچون آقا ستین یکش چینامه ه تیوص نیا یبه هر حال تو-

رو انجام دادن و  یواگذار یارهاک یقبل از مرگشون همه  نیمع

به خاطر  هک رانیشم یالیو و تکفقط مونده سه دونگ شر

 .میانحصار وراثت رو انجام بد یارهاک دینبودنتون االن با رانیا

 

خونه  نیا ی! من براالیو نه و خوامیرو م تکمن نه اون شر-

 .رانیاومدم ا

 جا بلند شدم: از

 شده. رید یلیمتاسفم. خ-



 

 هاش رو درهم برد و از جا بلند شد: اخم

 پدر منه! یخونه  نجایا-

 زدم: لبخند

هم خودت رو  شیسپارکمراسم خا یبرا یحت هک یپدر-

 ؟ینرسوند

 

 هم فشرد: یرو مکهاش رو مح دندون

قبال  شیسپارکمراسم خا یساله مرده. من تو ستیپدر من ب ـ

 انحصار وراثت اومدم. یو حاال برا ردمک تکشر

 

 رو باال انداختم: ابروهام

 



 کپدرت رو خا هک شیسال پ ستیهمون ب یپس بهتره بدون-

داد و  لیکتش یدیجد یخودش خانواده  یاون هم برا یردک

 .دشهیجد یخونه سهم خانواده  نیا

 

به سمتم  یبلند ینگاهش شعله ور تر از قبل شد و قدم آتش

هم خم به  یذره ا یمشتش شد اما حت ریبرداشت و بازوم اس

 .اوردمیابرو ن

 

 ستهکش یبودم. بارها با بازو دهیشک نیاز ا شتریب ییدردها من

 حمالتش بود. یبودم و بدنم آماده  ردهکمبارزه 

 

الغر اندام و  یبگه در خونه باز شد و پسر یزیچ هکنیاز ا قبل

 جوون با عجله وارد شد.

 انگار. دمیرس رید-
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 ابروهام رو باال پروند. شییاکیآمر ظیغل یو لهجه  زبان

گشادش چرخوندم و  بایاسپرت و تقر پیت یهام رو رو چشم

به جلو برداشت و  یقرمز رنگش قدم یها داسیاون با آد

 .دندیابروهاش باال پر

 

 ها فتوشاپ بودن.  سکع ردمکیم رکواو! من ف-



حرف زدن بدون لهجه و من  یفارس یبرا ردکیم یادیز تالش

 شناختم. یمرد رو نم نیا

 

 .ردک یم جمیو نشناختنش گ شناختمینم

 شناختم. یبامداد رو م انیاطراف یهمه  دیبا من

 

از ندونستنم چرخوند و  الفهک یچشم ها یهاش رو تو چشم

 ادامه داد:

 .مینشد یمعرف هکنیمثل ا-

 

باعث شد بامداد  نیبه بامداد انداخت و هم یسرزنشگر نگاه

 به عقب برداره. یو با خشم خفته قدم نهکبازوم رو رها 

 

خشم  هکبود  یکپسر  نیشد و ا یم شتریداشت ب میالفگک

 رد؟ک یبامداد رو مهار م یساله  ستیب



 به سمتم دراز شد: دستش

 

 من موس هستم خانم.-

 موس؟-

 وزنه. نیگوزن سنگ هیبله موس. اسم -

 شدن نبود. جیو گ رکرو پس زدم. فعال وقت ف میجیگ

 

 یتو ینگاه دوختم به دستش و بعد دستم رو به آروم یمک

 دستش قرار دادم و لب زدم:

 وزن؟ نیسنگ ـ

 

 نشوند:  یزد و پشت دستم بوسه ا یهیملح لبخند

 یو حت نمیبب کیواقعا باعث افتخارمه تونستم شما رو از نزد-

 .نمکلمس 

 



 شد: رهیدقت به چهره م خ با

 ردمک یم رکو هشت سالتون هست درسته؟ ف ستیشما ب-

باشه اما حاال  تیو هنر اد نیبودنتون اثر لنز دورب سیف یبیب

 .هیعیامر طب هی نیا نمیبیم
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دستم رو رها کنه ادامه  نکهیبهم زد و همچنان بدون ا یچشمک

 داد:

 د؟یبذار ونیراز جوان موندنتون رو با من هم درم شهیم-

 

 و اون هم رهاش کرد. دمیرو کش دستم

 .هیکیژنت ینداره. مسئله  یراز چندان نیا-

 پوزخند بامداد بلند شد: یصدا

 پول بابام خوب بهش ساخته. دمیشا-

 

 زدم: لبخند

 کردم. یاز پول پدر خونده م استفاده م دیبه هر حال با-

 بازوش گذاشت: یمشت شد و موس دستش رو رو دستش

 

 درسته؟ میسکونت داشته باش نجایا ستیما قرار ن نکهیمثل ا-

 ابروم رو باال دادم: یتا کی



 

گرفتم مهمان نواز  ادی. من از مادرم دیینجایشما مهمان ا-

 باشم.

از کنگر خوردن و لنگر انداختن  ریبه غ یخوبه که مامانت کار-

 داده. ادتی

 

 نیکردم ا یکرد و من فکر م یحمله م میرک و مستق یادیز

 داده باشه... ادشیرو  یسال صبور ستیب

 که اون انتظار گرفته بود با من فرق داشت. ییانگار درس ها اما

 

 یموند و پستو رهیرنگش خ یمشک یچشم ها یتو نگاهم

 یم یلجباز قبل رو تداع یمن همون پسر بچه  ینگاهش برا

 کرد.

 



م رو  هیگر یکه خودش سر عروسکم رو کنده بود و وقت یهمون

 بود. دهیمثل همون عروسک رو برام خر یکیبود روز بعد  دهید

 

که نگاهش  دید یم یمن چ یعمق چشم ها یدونم اون تو ینم

 گرفت: عیسر یلیرو خ

 

که  گردمیبرم یمهمان باشم. پس وقت نجایا ستیمن قرار ن-

خونه م باشه و اون وقت راجع به مهمان نواز بودن خودم  نجایا

 کنم. یفکر م

 

 

 

 

 
 



 

 [02.07.21 14:47] 

 
#part7 

 

خونه به نامش بود  نیگرفتم و اگر ا عیسر یلیش رو خ هیکنا

 انداخت. یم رونیبر و برگرد ب یقطعا من رو ب

 .یهر جور راحت-

 

پلک زد و با سرعت از  یخونسرد من حرص یصدا دنیشن با

 رفت. رونیخونه ب

نثارم کرد و سرش رو چرخوند سمت  یلبخند بزرگ موس

 معتمد:

 



. اونجا راجع به میایاز شرکت م دارید یما فردا حتما برا-

 .میکن یصحبت م شتریانحصار وراثت ب

 رو به من از خونه خارج شد. "نمتونیب یم"هم با گفتن  بعد

 

 لب زد: یمع کرد و با وراجهاش رو ج لهیهم وس معتمد

 

مرد رو ول  نیسال تموم ا ستیرفتار رو داشتم. ب نیانتظار ا-

 راثیارث و م یعشق و حال االن ادعا ایکردن رفتن اون ور دن

به نام  زدمیرو م زیبودم همه چ نیمع یآقا یدارن. من اگر جا

 پوست گردو بمونه. یشما تا دستش تو

 

 کردم و محکم گفتم: یکمرنگ اخم

 دیداشته باش تیخودتون فعال یکار ی طهیح یبهتره شما تو-

 .ستیمسائل به شما مربوط ن ی هیمعتمد. بق یآقا

 



 کردم: شترینگاهم کرد و من اخمم رو ب جاخورده

 د؟یمتوجه شد-

 زمزمه کرد. یآروم یخودش اومد و بله  به

 

 بگم نشونتون بدن؟ ای دیراه خروج رو بلد-

 مبل برداشت و بلند شد: یرو از رو فشیک عیسر یلیخ

 

 بلدم بلدم. با اجازه تون.-

 میشونیبه پ یرفتنش رو تا انتها دنبال کردم و دست رونیب

 .دمیکش

 

خسته م  نیاون پسر و هم دنیشده بودم با د ریغافلگ بدجور

 کرده بود.

 رو برداشتم و با مهام تماس گرفتم. میگوش
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 جواب داد: دهیبوق دوم نرس به

 ش؟یدیشد؟ د یچ-

 ه؟یموس ک-

 



صداش  تیکرد و در نها یا یجا خورد که سکوت طوالن انگار

 :دیچیپ یگوش یتو

 ؟یچ-

 

و چند  ستیپسر جوون و الغر ب هی. گمیم یچ نیگوش کن بب ـ

خوبه.  یلیساله همراه بامداد اومده. رابطه شون انگار با هم خ

تا فردا  اتییجز یپسر موس نام با همه  نیا یکل زندگ خوامیم

 دستم باشه.

 

 .ارمیباشه. ته توش رو در م-

کاناپه انداختم و خودم  یرو رو یرو قطع کردم و گوش تماس

 هم نشستم.

 خانم از پشت سرم بلند شد: نینسر یصدا

 

 ن؟یندار یا گهیخانم؟ براتون جوشونده رو دم کردم. کار د-



 چشم هام گذاشتم: یرو رو دستم

 برو. گهینه دستت درد نکنه. د-

 

 یپا و اون پا کردنش رو حس کردم و چه قدر خوب که م نیا

 نداره. یتونست بفهمه حرف زدن االن براش عاقبت خوب

 

 .دمیقدم هاش رو شن یگفت و صدا یچشم

 چشم هام و صداش زدم: یرو برداشتم از رو دستم

 

 خانم. نینسر-

 سمتم: دیچرخ

 خانم؟بله -

 

 نیبرسونتت. ا ایپرده ها رو بکش قبل از رفتنت. بعدم بگو پور-

 ؟یرو برداشت فتیموقع شب تنها نرو. پاکت کنار ک



 

 لبش نشست: یرو یبزرگ لبخند

 .نیکمتون نکنه. درست مثل مادرتون ماه یبله. خدا از خانم-

 

 رو تکون دادم و چشم هام رو بستم: سرم

 .ریشب به خ-

 .دمیرو شن شیپرده ها و خداحافظ دنیکش یصدا
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 از بسته شدن در چشم هام رو باز کردم. بعد

سالن  یها رو هم خاموش کرده بود و جز آباژور گوشه  چراغ

 نبود. یا گهینور د چیه

 

 . خوامیرو م یکیاالن تار دونستیم خوب

قاب عکس بزرگش که روبان  یجا بلند شدم و رو به رو از

 :ستادمیکرده بود ا نشییتز یاهیس

 

چقدر بزرگ  شیدید ش؟یدید ر؟یکب نیجناب مع یچطور-

 شده؟

 :دمیخند



 

. مرد شده... شیانداخت رونیکه از خونه ب هیهمون پسر نیا-

 مرد برگشته.

 پر از تکبرش... یچشم ها یشدم تو رهیخ

 مغرور: یها لهیاون ت یتو

 

 نکهیداره ا یداره؟ چه حس یناراحت نبود. چه حساز مرگت -

 کس برات   چیه

 خت؟یکس برات اشک نر چینشد؟ ه ناراحت

 

 رو تکون دادم: سرم

 تونه ببخشتت. یکدوممون نم چیکه ه یانقدر بد-

ازش  یجرعه ا ییتنها یرو برداشتم و تو زیم یرو ی جوشونده

 .دمینوش

 



گوشم  یهام تو غیج یموند و صدا رهینور آباژور خ یرو نگاهم

 .دیچیپ

 التماس هام... یصدا

 کمک خواستن هام... یصدا

 

 .دمیترس یم یکیهام رو محکم بستم و من از تار چشم

خودم رو با قرار  شهیوحشت داشتم اما هم ییو تنها یکیتار از

 .دادمیشکنجه م تیموقع نیا یگرفتن تو

 

آلپرازوالم*  یقرص رو از قوط هی شهیزدم و مثل هم یپوزخند

 جوشونده م خوردم. یآوردم و همراه باق رونیب

 به سقف لب زدم: رهیو خ دمیکاناپه دراز کش یجا رو همون

 

 مد! یملکه  ستین یچیخودآزار ه هیتو به جز -

 



 

درمان  یباشد که برا یضد اضطراب م یدارو کی* آلپرازوالم 

 ریو غ یناگهان ی)حمله ها کیاختالالت پان ،یاختالالت اضطراب

 رود. یبکار م یخواب ی( و درمان بیو نگران دیمنتظره ترس شد
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 انگشت شست و سبابه چشم هام رو ماساژ دادم. با

 :دیچیاتاق پ یترک زبان باز هم تو نیسل یصدا

 

ها مونده که کار  ژهیتمام سفارش ها حاضر شدن. فقط و-

هم هماهنگ کردم اما اصرار دارن که  گیخودتونه. با ساواش ب

 داشته باشن. یحضور یحتما با شما جلسه 

 

 دادم: رونیرو ب نفسم

 

 ارمیکه کل سالن حاضر و آماده در اخت یقبالم گفتم تا زمان-

کلمه هم  کینباشه و مدل هام شروع به اجرا نکرده باشن 

 کنم. یباهاش صحبت نم

دادم  یاجازه نم یدم حتحواست جمع باشه. اگر مجبور نبو دیبا

 من بشه. یمثقال از پارچه هاش وارد لباس ها کی

 



 توننیمن م قیبود فقط از طر یبله بهشون گفتم که هر مورد-

 .دیداشته باش یصحبت دیستیبهتون انتقال بدن و شما حاضر ن

 رم؟یبگ تیبراتون بل د؟یکنیم کاریچ سیپار یشو یبرا

 

 چشم هام برداشتم: یدستم رو از رو مبهوت

 ده؟یمگه زمانش رس-

 هفته ست. نیبله خانم. آخر هم-

 

رو  نیا شدیکرد و باورم نم دایراه پ رونیاز گلوم به ب قمیعم آه

 فراموش کرده باشم.

 

کردم ذهنم رو بهم  یاز اون چه فکر م شتریبامداد ب برگشتن

 بود. ختهیر

 

 سمت پنجره رفتم رو پرده رو کنار زدم: به



 کنم. ی. خبرت مرینگ تیبلفعال -

 

 یتو یکار ی ندهیآ ی. برادیشو بر نیبه ا دیچشم اما حتما با-

 الزمه. نیمالقات با مستر ژوب یبعد والیفست
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 یرنگ بامداد که داشت وارد محوطه م یمشک یمزدا دنید

 شد ذهنم رو باز پرش داد.

 رو محکم تکون دادم و لب زدم: سرم

 

 یتمرکزت رو بذار رو یکنم. فعال تو همه  یم شیکار هی ـ

 نحو انجام بشه. نیساحل. الزمه که به بهتر یشو

 

هنوز  والیفست یراحت باشه. طرح ها التونیچشم خانم. خ-

 آماده نشدن؟

فرستادم به خودم و پرده رو انداختم و به سمت تلفن  یلعنت

 رفتم.

 

برم. گزارشت رو  دیکنم. فعال با یم لشونیمیآماده شدن ا-

 .نمیب یشب م

 .دمیکش قیرو قطع کردم و چند تا نفس عم تماس



 

 دادم. یم یآشوب کار نیبه ا یحتما سر و سامون دیبا

 بود. یبار خط داخل نیتلفن بلند شد و ا یصدا

 :دیچیپ یگوش یتو یمنش یرو برداشتم و صدا یگوش

 

 خانم. نجانیا نیمع یآقا -

 .ادیبگو ب میفرهاد یکن داخل. به آقا شونییراهنما-

 چشم.-

 بلند شدم. زیرو سر جاش گذاشتم و از پشت م تلفن

 

 شهیبعد داخل شد و مثل هم یدر بلند شد و لحظات یصدا

 پوش... کیش

 بار موهاش رو از پشت بسته بود. نیا

 

 هم همراهش داخل شد. موس



 ...شناختمشیم شتریب حاال

که از  یسیانگل ییکایآمر یپسر دورگه  سونیمور کلیما

 با بامداد بزرگ شده بود. ینوجوان

 

بامداد  یهفته پدر خوانده  کیکه در عرض  یهمون مرد پسر

نداشتم چون فرزند نامشروع اون مرد  یشده بود و ازش اطالع

پادو رو داشته تا پسر  کینقش  شتریفاحشه بوده و ب یاز زن

 .ییکایاون تاجر آمر

 

لبم نشوندم و دستم رو به سمت مبل ها دراز  یرو رو لبخند

 کردم:

 .دیخوش اومد یلی. خدینیبش-
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 مبل دو نفره نشست: یهم مثل من لبخند زد و رو موس

 کردم. یکه فکر م هیزیبزرگ تر از چ یلیخ نجایممنونم... ا-

 

 کرده. نجایرو صرف ا یادیمن وقت ز یدرسته. پدر خونده -

چهره ش  یتو تیاز عصبان یبامداد مشت شد اما رد دست

 ننشست.

 



 شده بود. شبیسمتم اومد و انگار آروم تر از د به

 چشم هاش شدم. ی رهیو من محکم خ ستادیبه روم ا رو

و  دیرس یپاشنه بلند تا چونه ش م یبا اون کفش ها قدم

 .رمیباال بگ ادینبود سرم رو ز یاجیاحت

 

 .یستادیراهم ا یجلو-

 نهفته داشت. یحرفش هزار تا معن یزدم و تو پلک

 رو باال داد: ابروهاش

 

 یبرا ینداشته باش نانیکن از اول انقدر به خودت اطم یسع ـ

 سد کردن راهم.

 پررنگ تر شد: لبخندم

 

 .یریراه رو اشتباه م یتو دار دیمن راهت رو سد نکردم. شا-

 زد: پوزخند



شرکت پدر من درست پشت سرته. من راهم  استیر یصندل-

 رو اشتباه نرفتم.

 

مفهوم حرف هامون به اون  میدونست یخوب م یلیدومون خ هر

قرار بود سربسته و پر  یدونم تا ک یشد و نم یختم نم یصندل

 .میبر شیپ هیکنا

 

کنه اما نگار  یداشتم با خشمش از همون اول رو باز انتظار

 کرد. یم یادآوریرو بهش  استیموس هر بار س

 لمیدستش کنار بازوم نشست و به سمت راست متما پشت

 کرد.

 

 رفت. یکنار رفتم و به سمت صندل یکم

 یبعد رو ینشست و کم شیچرم یدسته ها یرو دستش

 نشست. یصندل



 و با غرور نشست. محکم

 

 شرکت و کارخونه... نیا یکه ذره ذره  انگار

 تجارت خونه متعلق به خودش بود. نیا یذره  ذره

 

 و لب زد: یصندل یداد به پشت هیتک

 ؟یکشیاز خونه م کنار م یچنگال هات رو ک-
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 اما لبخندم با همون تحکم و اقتدار حفظ شد: دیلرز دستم

 یخونه  یندارم. دارم تو یتو کار یخونه ت؟ من با خونه -

 کنم. یم یخودم زندگ

 

 گوشه چشمش نگاهم کرد: از

 تی... به نفعت بود مثل اون مرد تربیبه نفعت بود محتاط باش-

 .ینش

 

 :دمیخند

 من بود. چرا مثل اون نباشم؟ یبه هر حال اون پدر خونده -



روش مظلوم  شینگاهش نشست و من قرار نبود پ یتو نفرت

 باشم.

 

 .امینبود کوتاه ب قرار

 خاطره هاش باشم. یزبون و معصوم تو ینبود دختر ب قرار

 

. من با یکشیعذاب م شتریب یاون باش هیشب شتریب یهر چ-

 .دهینفرت برگشتم و نفرت من بدجور عذابت م

 ...دادیوا م داشت

 

بود که  بیکرد و عج یم یو رو باز دادینفرتش رو وا م داشت

 گفت. ینم یزیموس چ

 :دیچیگوشم پ یباز هم تو صداش

 



. به نفعت بود از اون مرد کنهیم ادیاون بودن نفرتم رو ز هیشب-

 دیدادم و شا یم فی... اون وقت بهت تخفیداشت ینم یسهم

که شدم  ییرهایمادرم و تحق یکمتر انتقام دونه دونه اشک ها

 گرفتم. یرو ازت م

 

 مادرش! یها اشک

سکته جونش رو از دست داده بود و حتما  کیکه با  یمادر

 .راحت شده بود

 

جور  دیاون با یدونستم چند نفر به جا یشده بود و نم راحت

 .دنیکش یزخم به جا گذاشته ش رو م

 بود. دهیخواب یعالمه چرک و بدبخت کیکه پشتش  یزخم
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 که به در خورد بلند شد و مهام داخل اومد. یتقه ا یصدا

. دندیابروهاش باال پر استیر یبامداد پشت صندل دنید با

خودش رو جمع و جور  عیسر یلینگاهش کردم و اون خ یجد

 کرد.

 

 .ریبه خ دنی. رسنیمع یسالم آقا-

 سرش رو تکون داد. بامداد

 نگاهم کرد: مهام



 

 دشونیبازد نیمع یخواستن اگر آقا ی. مننییمعتمد پا یآقا-

 محضر. نیبر کسرهیرو انجام دادن 

 رو تکون دادم: سرم

 

 .ینشون بد نیمع یکه شرکت و کارخونه رو به آقا یایگفتم ب-

 از جا بلند شد و رو به مهام لب زد: بامداد

 .ییپس معاون پدرم شما-

 

 بابت مرگ پدرتون. گمیم تیبله. تسل-

 از کنارم گذشت و به سمت مهام رفت: بامداد

 .نمیهمه جا رو بب خوامیم-

 

 سر تکون داد: مهام

 کنم. یم تونییراهنما. من دییبفرما-



من  ی رهیبه موس انداخت اما اون کامال خ ینگاه مین بامداد

 بود.

 

 رفت و مهام هم پشت سرش در رو بست. رونیب باالخره

 دارمونید یکه برعکس ابتدا یفقط من مونده بودم و موس حاال

 کرد. ینگاهم م تیبا جد

 

 یها بیجا بلند شد دست هاش رو فرو برد داخل ج از

 شلوارش.

 سمت پنجره رفت. به

 

که  ی. وقتمیبا هم بزرگ شد ی... من و بامداد از بچگیدونیم-

پر از درد و پر از نفرت بود. درست مثل  دمشیبار د نیاول یبرا

 من.

 



عطرش رو که هنوز  یبامداد نشستم و بو یجا یصندل یرو

 .دمینامحسوس به مشام کش یمونده بود با نفس
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 یمنم مثل اون از پدرم زخم خورده بودم. ما هر دومون درد-

پدرم رو  یتوجه  ی. بامداد با اومدنش همه میمشترک داشت



کار رو کرده بود و به خاطرش  نی. ناخواسته ادیخودش خر یبرا

روش  نیخواست چون خودش هم با هم یهر بار ازم معذرت م

 عذاب  

 ود.ب دهیکش

 

بزرگ بودم و اون هم  نیعکس مع ی رهیکرد و من خ نگاهم

 .دیشن یها رو م نیا دیبا

 

. بهش قول دادم میدرد هم شد ی. همپامیشد قیبا هم رف ـ

. مادرش رهیخودش و مادرش رو بگ یکمکش کنم انتقام دردها

 که مرد قسم خوردم تا تهش پا پس نکشم.

 

 :دمیشن یرو م شدیم کیقدم هاش که بهم نزد یصدا

 ستیحاضر ن یکه حت یبامداد ازت متنفره خانم... انقدر-

 زدنت. نیبه خاطر زم یحت ستهیکنارت با یا قهیدق



 

 مچاله شد... قلبم

 گرفت... درد

 ...شکست

 لبخند زدم. اما

 

 یبهش ب دیزدم چون حاال حاالها قرار بود بشکنه و با لبخند

 .ارهیب ادیبودن رو به  یکردم تا قو یم یمحل

 

 شد: رهیخ مرخمیگذاشت و به ن زیم یدستش رو رو کی

بشم. من  کیازت متنفره که ازم خواسته من بهت نزد یانقدر-

و بعد قلبت رو نابود  یکنم بهم دل ببند یعاشقت کنم. من کار

 کنم.

 

 .دمیخند



 .دمینابود شد اما خند قلبم

لب  الیخ یو نگاهش کردم و ب دمیبه سمتش چرخ یصندل با

 زدم:

 خوب؟-
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 ابروهاش رو باال انداخت: 

ندارم تالش کنم  یکنم چون عالقه ا یکار رو نم نیخوب من ا-

 ...تیبه دست آوردن قلب سنگ یبرا

 

 زد و ادامه داد: شخندین

 بامداد رفته! یاز ابتدا برا یقلب سنگ نیهرچند ا-

 

 بلند شدم. یصندل یو از رو دمیخند

خودمه مستر  یدست ها یافسارش تو یقلب سنگ نیا-

 .سونیمور

 

 ابروم رو باال دادم و نگاهش کردم: یتا کی

چون  ینقشه تون تمرکز کن یقلب من رو زیآنال یبهتره به جا-

 .نیبهم بدجور آوانس بد تونیممکنه با حواس پرت

 



 بلند شد و با لبخند لب زد: زیم یرو از

 من حواسم جمعه.-

 .ادیحواس جمع خوشم م بیرق خوبه. من از-

 

 سرش گذاشت: یدست هاش رو رو یکپ سرخ رنگ تو کاله

 .میمورد با هم تفاهم دار نیا یپس تو-

 

 از دفتر خارج شد. "نمتونیب یم"زد و با گفتن  یچشمک

 مشت شد. یصندل یپشت یرو دستم

 

 سرم تکرار شد. یموس تو یها حرف

 زدم. یآروم شخندین

 !نیبامداد مع ارمیبه زانو درت م من

 

 رو فشردم. کیتلفن رو برداشتم و عدد  یگوش



 :دیچیتلفن پ یتو یمنش یصدا

 .دییبفرما-
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 شرکت هستن؟ یو معتمد هنوز تو نیمع یآقا ـ

 .رنیبله. تازه دارن به سمت کارخونه م-



  

 رو سرجاش گذاشتم. یگفتم و گوش یا خوبه

از  عیسر ییبرداشتم و با قدم ها زیم یرو از رو میدست فیک

 اتاق خارج شدم.

 

که از جا بلند شده بود به سمت آسانسور  یتوجه به منش یب

 همکف رو زدم. یطبقه  یرفتم و دکمه 

 

 زد.  یسرم زنگ م یکالم آسانسور تو یب یقیموس یصدا

 نداشت.  یخواستم بکنم مطمئنا عاقبت خوب یکه م یکار

 

کرد اما حاال که  یتر م نیکار بامداد زخم خورده رو خشمگ نیا

 یباز نیا یکنه من هم تو یاون قصد داشت باهام باز

 کردم. یم شیهمراه

 



 رو پشت سر گذاشتم. یاومدم و الب رونیآسانسور ب از

 زدند. یمحوطه قدم م یکه داشتند تو دمشونید

 

 رو بهشون رسوندم و بلند صدا زدم:  خودم

 معتمد!  یآقا-

 

زود  یلیو معتمد خ دندیچهار نفرشون به سمتم چرخ هر

 خودش رو بهم رسوند. 

 بله؟ -

 

 بامداد بود لب زدم:  ی رهیکه چشم هام خ یحال در

 شهرک در حال ساخت پدر هنوز به نام زده نشده؟ -

 

 دایبزنن پ نیمع یاون رو هم به نام آقا نکهیمتاسفانه فرصت ا-

 . زنمینکردن. اما امروز اون رو هم به نامشون م



 

 فعال دست نگه دار. -

  ؟یچ-

 معتمد دوختم.  یجاخورده  یاز بامداد گرفتم و به چهره  نگاه

 

کنم. به هر حال من از اون  راثیارث و م یادعا خوامیم-

 خواهم داشت. یشهرک سهم
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 هاش گرد شدند: چشم

 

شرکت به نام  گریاما... قرار بود اون شهرک هم همراه نصف د-

 نیخودتون بود. گفت شنهادیپ نیزده بشه. ا نیبامداد مع یآقا

 یو باق دیدخالت کن راثیارث و م یپرونده  یتو نیخواینم

 به پسر ارشد. رسهیمونده ها فقط م

 

 ابروم رو باال دادم:  یتا کی

 رو امضا کردم؟  یزیمن چ-

 گفت:  گنگ

 



  ه؟یمنظورتون چ-

سوم  کی یتونست بعد از فوت برا یطبق قانون پدر فقط م-

 کنه.  یریگ میاموالش تصم

 

 بله... درسته. -

 

از اون  ریبه نام زده نشده به غ اتیح دیکه در ق یاز اموال-

سومش به همون  کیهم مونده که  یا گهید یزهایشهرک چ

دو سوم  خوامیرسه. من م ینامه م تیوص یشخص نامبرده تو

بشه.  میتقس یبه طور قانون نیمع یمن و آقا نیمونده ب یباق

 . شونیسهم من و دو سهم ا کی یعنی

 

 و مبهوت شده بود از حرف هام.  جیکامال گ معتمد

بزرگ داده  نیاموال رو به مع مینوع تقس شنهادیخودم پ من

 کرده بودم. دایپ یبودم اما حاال نظر متفاوت



 

 شناخت.  یم یطرف مقابلش رو به خوب دیبا نیمع بامداد

 کارم اون رو به وضوح به جنگ دعوت کرده بودم.  نیبا ا من

 

 بود. یا گهید زیقرار چ روزیآخه تا د د؟یشما مطمئن-

 

هزار و  یعنیو چهار ساعت گذشته.  ستیتا االن ب روزیاز د-

کنم هزار و چهارصد و چهل  ی. فکر مقهیچهارصد و چهل دق

 عوض کردن نظرم باشه. یبرا یزمان مناسب قهیدق

 

 رو تکون داد:  سرش

 بله متوجهم.-
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 موس باالخره بلند شد:  یصدا

 اومده؟  شیپ یمشکل-

 . دیلبخند زدم و معتمد به سمتشون چرخ من

 

انحصار وراثت مطابق  یکارها خوانیم یراستش... خانم فتح-

 قانون انجام بشه. 

 کرد:  زیچشم ر بامداد



 . شمیمتوجه نم-

 

 انگشت هاش رو درهم گره کرد:  نیمع

 

لواسون قبل از مرگ پدرتون  یالیشرکت و و نیسه دونگ از ا-

 یمونده برا یجزئ یکارها یسر هیبه نام شما زده شده که فقط 

اغ تهران هم شرکت و خونه ب ی گهی. سه دونگ دیواگذار

دو  نیا یواگذار یزده شد. تو یهمون موقع به نام خانم فتح

 .ستین یکه شک

 

بامداد درهم رفتند و موس انگار متوجه شده بود که  یابروها

 رو به من دوخته بود.  قشینگاه عم

 

مونده بودند قرار بود امروز با  فیاموال هم که بدون تکل یباق-

 به شما واگذار بشه اما... یخانم فتح تیرضا



  

بامداد بودم  یدر چشم ها رهیکه خ یکرد و من در حال سکوت

 لب زدم:

 

که با  یسوم کیاز  ریاموال غ خوامیاما نظرم عوض شده. م-

طبق قانون به هر  کیدو به  شهینامه به نامت زده م تیوص

 دومون واگذار بشه.

 

*** 

  

 فهمت ارمغان.  ینم-

 به طرح انداختم. یقیرو کج کردم و نگاه دق مداد
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 خواستند.  یم یشتریش هنوز حجم ب قهیقسمت  یها واالن

 رو پاک کردم. قهیاز  یکن رو برداشتم و تکه ا پاک

  

  ه؟یبرنامه ت چ-

 کردم و ادامه داد:  نگاهش

 



و اصال  یدار یاردیلیتو بدون اون شرکت هم درآمد م-

. چرا یندار زایچ نیا ی هیبه شهرک و کارخونه و بق یاجیاحت

 ؟ینود نظرت رو عوض کرد ی قهیدق

  

 رو به طرح انداختم. نگاهم

 

 کرده.  یشیآت یکارت بامداد رو حساب-

 کردم.  یزدم و واالن ها رو از ابتدا طراح یلبخند

 ارمغان! -

 

 . ستادیاز حرکت ا دستم

 رو به مهام دوختم. نگاهم

بشه تا به قلبم ضربه  کیبامداد از موس خواسته به من نزد-

 بزنه.

 



 مهام گرد شدند.  یها چشم

 هوا تکون دادم:  یرو تو دستم

نقشه  نیندارم اما انتظار داشتم خودش ا یبا نقشه ش مشکل-

 کنه. ادهیرو روم پ

 

 کردم ازت متنفره! یکه فکر م یزیاز چ شتریاون ب-

 درسته. -

 کاغذ حرکت دادم. یرو دوباره رو مداد
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 ؟یکن شتریکه نفرتش رو ب یکن یم یسع یچرا تو دار ـ

 کاغذ دوخته شد. یمانکن رو یآشفته  یبه چهره  نگاهم

 

دونستم هدفم  یاما خوب م اوردمیزبون ن یمهام رو رو جواب

 بود. یچ

شد  یخواست انجام م یهمون طور که بامداد م زیهمه چ اگر

 رفت.  یم نجایاز ا یاون به راحت

 



مواجه  یو اگر با من یپر بود از مهربان شیواقع تیشخص بامداد

رفت و من  یکردم بدون انتقام م یشد که بهش کمک م یم

 .ارمیتونستم به دستش ب یوقت نم چیه

 

کرد حس نفرت و  یم کیکه بامداد رو به من نزد یزیچ تنها

 انتقام بود.

 زدم و دستم کار رو از سر گرفت. پلک

 

 سرش رو از تاسف تکون داد و عقب رفت. مهام

از  تیکه سرم رو به خاطر رضا یرو کج کردم و در حال سرم

 دادم لب زدم: یکاغذ تکون م یطرح رو

 

 . رهیبگ تیبگم برام آخر هفته بل نیبه سل خوامیم-

 کجا؟ -

 



 . سیپار-

  ط؟یشرا نیا یتو-

 بلند شدم.  یصندل یرو از

 

 طبق رواله.  زیهمه چ ه؟یمگه چطور طیشرا-

 کنم؟  کاریچ دیخوب باشه. من با یلیخ-

 جمع کردم. زیم یها رو از رو طرح
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انجام بده که برام  یحواست به بامداد باشه. ممکنه بخواد کار ـ

 دردسر شه. 

 رو تکون داد. سرش

 

 رو براش باز کردم.  یدستم گرفتم و در خروج یرو تو میگوش

 . دندیباال پر ابروهاش

 

  ؟یکن یم رونمیب یدار-

 آره. -

 رو کج کرد و به سمت در اومد.  دهانش

 



 . خورمیحاال انگار من اتاق کارت رو م-

 : ستادیکرد و جلوم ا زیهاش رو ر چشم

 یدیکس اجازه نم چیکه به ه یکرد میقا دهینکنه اونجا سر بر-

 بره داخل؟ 

 

 . دیشا-

 رفت.  رونیداد و با تکون دادن سر ب رونیرو محکم ب نفسش

 

 خانم رو صدا زدم.  نیرو پشت سرش بستم و نسر در

 اومد:  رونیآشپزخونه ب یتو ار

 

 جانم خانم؟ -

 نودلم آماده ست؟ -

 بله. -

 



 نودل برگشت. یوارد آشپزخونه شد و با کاسه  عیسر
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 * رو ازش گرفتم. کیو چاپست کاسه

مزاحم  ینه اجازه بده کس ایاتاق کارم. نه خودت ب رمیدارم م-

 شه. 



 

 گفت و من از پله ها باال رفتم.  یچشم

 در اتاق کارم رو زدم و داخل شدم.  رمز

 رو فورا پشت سرم بستم.  در

 

 گاه من بود.  یمخف نجایرو دور تا دور اتاق چرخوندم و ا نگاهم

ورود بهش رو  یاز خودم اجازه  ریکس غ چیکه ه ییجا

 نداشت. 

 

 یها گذاشتم و نگاهم رو به تابلو زیاز م یکی یها رو طرح

 دوختم. وارید یگوشه  یبرعکس شده 

 

 سمتش رفتم و چرخوندمش. به

 بم نشست.ل یو لبخند رو دیچرخ ینقاش یرو نگاهم

 



 یم یروز ایرو دوست داشتم و آ ینقاش نیحال خوب ا چقدر

 کنم؟ یاز گذشته رو باز ساز ریتصو نیتونستم ا یکه م دیرس

 

 یرو یرو سر جاش برگردوندم و نگاهم رو به عکس ها تابلو

 دوختم.  وارید

 ینم کشیتار یبود که از در قفل شده و فضا ییتنها جا نجایا

 .دمیترس

 

انداخت چون  یرو به جونم نم ایبود که فوب ییتنها جا نجایا

 رو که دوست داشتم کنارم بودند.  یتمام کسان نجایا

 

 یباال اهیس یرو مشت کردم و نگاهم رو به صندوقچه  دستم

 کمد دوختم. 

باعث  یموضوعات و آدم ها یبود که همه  ییتنها جا نجایا

 کنم. یعذابم رو تونسته بودم زندان



 

 کردم. یم یبود که داخلش زندگ ییاتاق تنها جا نیا

 

*** 

 متعلق به کره، ژاپن و... یخور ی: چوب غذاکیچاپست
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گذشتند  یسن م یکه دونه به دونه از رو ییبه مدل ها نگاهم

 .دیچیپ یگوشم م یتو کیموز یبود و صدا

 

که به  دمیاز کنارم شن اهویاون ه نیرو ب نیمستر ژوب یصدا

 .دیپرس یحالم رو م یفرانسو

 

کج کردم به سمتش و لب هام رو  یزدم و سرم رو کم یلبخند

 کردم. کیبه گوشش نزد

 

 دیشن یکه مطمئن بودم با اون حجم سر و صدا م ییصدا با

 کردم. یتشکر کوتاه

 



و به هر حال ما االن  دیمون اونجا چندان طول نکش مکالمه

دور هم  یبرند مشهور دیکالکشن جد یفشن شو دنید یبرا

 .میجمع شده بود

 

 .میراه افتاد ییرایکه تموم شد به سمت سالن پذ شو

 :دمیرو از کنارم شن نیسل یصدا

 

 . دیآخر رو انجام بد یصحبت ها نیاال وقتشه با مستر ژوب-

 رو تکون دادم: سرم

 

 حواسم هست. -

 .میستادیگرد کوچک ا یزهایاز م یکی کنار

 

 از جام ها رو برداشتم. یکیسمتم گرفته شد و  یدنینوش ینیس



چرخوندم  تیاون سالن پر جمع یتو نیمستر ژوب یرو پ نگاهم

 دستم فشرده شد. ونیآشنا جام م یچهره ا دنیو با د

 

اما با سر تکون دادن و فشردن پلک  دمیکردم اشتباه د فکر

 هام هم اون چهره محو نشده بود.

 

با مستر  یمیکرد و چطور انقدر صم یم کاریچ نجایا بامداد

 کرد؟ یخوش و بش م نیژوب

 

 دادم.  رونیرو محکم ب نفسم

 شده خانم؟ یزیچ-
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 کنه؟  یم کاریچ نجایبامداد ا ـ

 گرد شدند و رد نگاهم رو دنبال کرد. نیسل یها چشم

 

 یچشم هام قفل شد جام تو یو تو دیبامداد که چرخ نگاه

 . دیدست هام لرز

تا بهت و تعجبم رو  دمیکش یا گهید قینفس عم نامحسوس

 کنترل کنم.

 



براش تکون  یباال رفته سر یزدم و با ابروها یکمرنگ لبخند

 دادم.

قابل  یلبش نشست از اون فاصله هم به خوب یکه رو یشخندین

 بود. دنید

 

 بود.  دهیداد که حالم رو فهم ینشون م شخندین اون

اما به  سیپار یتو دنشیبود شوک زده شده بودم از د دهیفهم

 ادامه دادم. میظاهر ساز

 

 چرخوندم:  نیکه ازم گرفته شد سرم رو به سمت سل نگاهش

 کنه. یم کاریچ نجایا نیکن بب قیاالن برو تحق نیهم-

 

 رو تکون داد و ازم دور شد.  سرش

 دو تا انگشت هام قرار داشت. ونیهمچنان م جام

 



 سرخ رنگ داخلش دوختم.  یدنیرو به نوش نگاهم

 هم به چرخش افتاد. یدنیچرخوندم و نوش یرو کم جام

 

 بودم.  نجایدونست من ا یم بامداد

 ینقشه ش رو م دیاومده بود و من با نجایدونسته به ا نیا با

 .دمیفهم

 

و بامداد رو  نیرو که از جام گرفتم و باال بردم مستر ژوب نگاهم

 اومدند. یکه به سمتم م دمید

 

 لب هام نشوندم. یو لبخند رو دوباره رو ستادمیا صاف
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 زد و لب زد: یهم در مقابل لبخند بزرگ نیژوب مستر

 چطوره؟ ییرایبهتون؟ پذ گذرهیخوش م-

 

آورد با  یگلوم رو به درد م شهیهم یفرانسو یلهجه  نکهیا با

 زبان خودشون گفتم:

 

 . هیعال ی. همه چویممنون موس-

 رو به بامداد دوختم و ادامه دادم:  نگاهم



 د؟یکن ینم یمعرف-

 

 سرش رو تکون داد: نیژوب مستر

 

  شونیرفت. ا یم ادمیاوه بله... داشت -

منهستند.  یمیقد قیرف سونیمور یآقا یخوانده  پسر

 لیکه اوا ییکایمطمئنا. همون تاجر آمر دشونیشناسیم

 ما رو به گردن گرفته بودند. یاسپانسر

 

 جا خوردم.  ینکرد با حرف هاش اما به خوب یرییتغ نگاهم

برنامه  ونیبامداد م دنیکردم به د یعادت م دیکنم با یم فکر

 هام.

 

 لبش نشست:  یرو شخندین

 هستم. نیبامداد مع-



 

 یرو م سونیکه مور یکسان یهمه  ونیکردم و پس م اهشنگ

 بود. نیشناختند اون باز هم مع

 

 رو تکون دادم و دستم رو به سمتش دراز کردم و لب زدم:  سرم

 .یارمغان فتح-

 

 کرد و باالخره دستش رو دراز کرد. یا یطوالن مکث
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کدوم  چیاما انگار ه میفرزند خوانده بود یهر دو به نحو ما

 .میپدر خوانده هامون رو نگه نداشته بود یلیفام

 

مونده بود و  نیبه خاطر اثبات قدرت و سهمش به من مع بامداد

مادرم رو  یلیدونستم فام یکه تنها خودم م یمن به خاطر راز

 نگه داشته بودم.

 

من بودم که دست  نیو ا دیطول نکش یلینگاه هامون خ دوئل

 .دمیکش رونیدست بامداد ب ونیم رو از م دهیدستکش پوش



 

با لبخندش هر دومون رو از نظر گذروند و با گفتن  نیژوب مستر

 ازمون دورشد. نیخوش باش

 

 دور سر تا پام رو از نظر گذروند:  کی بامداد

 چرا اومدم؟ یبپرس یخواینم-

 

 دستم تکون دادم و لبخندم رو پررنگ تر کردم.  یرو تو جام

 خوام بپرسم. ینه. نم-

  

پخش  یآروم کیبگه موز یزیچ نکهیزد و قبل از ا شخندین

 سن رقص رفتند. یشد و کم کم مهمان ها جفت جفت رو

 



به سمتم اومد و  نیشرکت مستر ژوب یاز طراح ها یکی آلهان

دستش رو دراز دونست جوابم چه خواهد بود  یکه م یدر حال

 کرد:

 

  د؟ید یافتخار م-

 تکون دادم:  نیرو به طرف سرم

 متاسفم.-

 

بخوام حرفم رو ادامه  نکهیبامداد روم نشست و قبل از ا نگاه

 بدم گفت: 

 قول رقص رو از قبل به من دادند. شونیا-
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 رو به بامداد دوختم. قمیهاش گرد شدند و من نگاه عم چشم

 دنینفر افتخار رقص کی! ملکه باالخره به هیاوه! باور نکردن-

 داده؟

 

 یبلند آلهان من رو تو ینکردم چون صدا دایمخالفت پ فرصت

 که بامداد پهن کرده بود انداخت: یدام عمل انجام شده ا

 



شد؟ ارمغان درخواست رقص  یچ نیدیشن ن؟یمستر ژوب-

 رو قبول کرده. نیمع یآقا

 

صداش به سمتمون اومد و اون هم  دنیبا شن نیژوب مستر

 تعجب کرده بود.

 

 یفشن شو ها و مراسم ها یتو یدوازده سال به صورت جد من

 دهیکس نرقص چیوقت با ه چیکردم و ه یشرکت م ینیچن نیا

 بودم.

 

دادم و اون  نیسالم بود که طرح هام رو به مستر ژوب شونزده

از خودم خوشش  ادیاز طرح هام خوشش ب نکهیاز ا شتریب

 اومده بود.

 

 مد شدم. یسالم بود که به عنوان مدل وارد حوزه  شونزده



 سالم که شد کارم رو به عنوان سوپر مدل ادامه دادم. هفده

 

 یرو م کلمیچهره و ه گرانیکه د یزدم اما انقدر یم طرح

 دادند. ینشون نم یبه طرح ها توجه دندیپسند

 

 سال سوپر مدل بودم.  سه

 زیکردم اما با مرگ مادرم همه چ یبرند ها کار م نیمشهورتر با

 .ختیبهم ر

 

 گهید یکشورها یکه من تو یچهار سال یهمه  دمیفهم یوقت

شدم  یم نیرفتم و تحس یسن ها کت واک م نیبزرگ تر یرو

 بود از درون نابود شدم. ماریمادر سخت ب

 

روزهاش رو کنارش باشم اما نبودم  نیتونستم آخر یم نکهیا

 بهم زد. یبزرگ یضربه 
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 نکهیبود و من با ا ییدرد و تنها یعمرش رو تو شتریب مادرم

سختش رو براش جبران کنم باز هم  یقسم خورده بود روزها

 کنارش نبودم.



 

 گهیرو کنار بذارم و د نگیمدل یباعث شد حوزه  میدرون عذاب

 سن نرم. یرو

کردم و بعد با طرح  یمادرم عزادار یماه روز و شب برا شش

 مد برگشتم. یایهام به دن

 

کرد  قمیکرد و تشو دییبود که طرح هام رو تا یکس نیاول مادرم

و  دییطراح شدن و من خواستم نشونش بدم که تا یبرا

 داد. یم جهینت قشیتشو

 

چهار سال مدل و سوپر مدل بودن باعث شده بود همه جا  اون

خودم رو  یشناخته شدن باعث شد به راحت نیبشناسنم و هم

 کنم.  یبه عنوان طراح معرف

 



 یمردم اجازه داشتند به راحت نکهیسال ها با ا نیا ی همه

که تنم بود لذت ببرند و داشتن  ییزهایتماشام کنند، از چ

وقت اجازه ندادم  چیشون باشه هطرح خودم آرزو یلباس ها

 نبود. یقائده مستثن نیهم از ا دنیبهم دست بزنه و رقص یکس

 

باهام مونده بود  شهیهم یکه از کودک یبه خاطر خاطره ا من

باعث  نیبهم دست بزنه و هم یتونستم اجازه بدم مرد ینم

جفت دستکش دستم باشه تا بتونم به  کی شهیشده بود هم

دست دادن با دستکش هم به خاطر  نیدست بدم و هم گرانید

 بود. نیتمر یطوالن یمدت ها

 

لباس  یاز رو یبدنم رو حت یرو نداشتم که کس نیتوان ا من

 لمس کنه. 

 رو فراموش کرده بود. زیچ کیدونست اما  یها رو م نیا بامداد

 



 لب هام برگردوندم. یرفته رو دوباره رو لبخند

 دستش رو به سمتم دراز کرد: بامداد

 

  م؟یبرقص-

ما بود و من مجبور بودم  یگفت نگاه نود درصد سالن رو شدیم

 .رمیدرخواست رقص رو بپذ نیکه ا
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دستش گذاشتم و اون با لبخند مرموزش به  یرو تو دستم

 سمت سن رفت و من رو هم با خودش همراه کرد.

 

رو  گرشیتر شد و دست د کیبهم نزد میستادیسن که ا یرو

 دور کمرم انداخت. 

 اون لباس ساتن مورمور شد. یبا لمس دستش رو بدنم

 

 دادم و باز هم لبخند زدم. رونیحبس شده م رو آروم ب نفسم

 

بامداد پر شدند از تعجب و اون فراموش کرده بود  یها چشم

 .میکرده بود یبا هم زندگ یسال در کودک کیانگار که ما 



 

که  یسال اون بدون توجه به حال خراب و ترس و رعشه ا کی

کرد و من باور کرده بودم  یزد و بغلم م یداشتم بهم دست م

 بیتونست بهم آس یوقت نم چیبامداد ه یکه لمس دست ها

 بزنه.

 

تونست  یتونستم لمسش کنم و م یبود که م یتنها مرد اون

 لمسم کنه.

آهنگ شروع  تمیو رقصمون رو با ر مینکرد شتریب رو وقفه

 .میکرد

 

 :دمیکه گذشت صداش رو از کنار گوشم شن یکم

 دادم. ادیرقص رو بهت  نیفراموش کرده بودم خودم ا-

 

 نگفتم و ادامه داد:  یزیچ



 .یدر مقابلم مقاومت کن یتون یوقت نم چیتو ه-

 نه!-

 

چشم هاش دوختم و دستم رو دور گردنش  یهام رو تو چشم

 حلقه کردم. 

 ندارم. ینقطه ضعف چیمن در مقابل تو ه-

 

 کرد و لب زد: زیهاش رو ر چشم

 ؟یمطمئن ـ
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 مطمئنم. ـ

داد که من داشتم بامداد رو  یلب هاش نشون م یرو شخندین

 گرفتم. یدست کم م

 

تازه شروع شده بود و هنوز مونده بود تا بامداد برگ  یباز نیا

 برنده ش رو رو کنه. یها

 

*** 

  



 رو به تاسف تکون دادم.  سرم

  د؟یریجلوش رو بگ دیچطور نتونست-

 انداخت: نییسرش رو پا یبا شرمندگ نیسل

 

کنم بهتره خودتون با  یاما فکر م گمیرو م نیشرمنده ا-

 .دیصحبت کن گیساواش ب

 

 یسالن باال م یکه از پله ها یو در حال دمیبه موهام کش یدست

 رفتم لب زدم: 

 یبلبشو جمع نشده باشه عاقبت خوب نیا گهیساعت د کیتا -

 .ستیدر انتظارتون ن

  

 بله خانم گفتنشون بلند شد.  یصدا

 . دمیرو پشت سرم شن نیسل یقدم ها یصدا

 



 براتون اتاق رزرو کردم.  لکنتیهتل ب یتو-

 . دمیپله ها به سمتش چرخ یدر هم رفتند و تو ابروهام

 

 . ستادیا

 چرا اونجا؟ -

 زد:  یآروم لبخند

 

 لرنر اونجا اقامت دارن.  یآقا-

 رو تکون دادم: سرم
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 پس الکس اومده.  ـ

با  دیعازم آنکارا هست سیکه شما بعد از پار دنیبله. تا فهم-

 پرواز خودشون رو رسوندن.  نیاول

 

ندارم. بهش بگو امشب هتل  یادیرو کنسل کن. وقت ز تیبل-

 .نمشیب یم لتونیه

 اما... -

 

 : دمیحرفش پر ونیم



 

 یموقع از سال به خاطر کنفرانس ها نیا لکنتیاما نداره! ب-

دارم. بگو اگر  اجیآروم احت یجا هیشلوغه. به  یاسیو س یتجار

 .نمشیب یم لتونیفقط هتل ه خوادیمالقات باهام رو م

 

  د؟یمون یهتل م یچشم. امشب تو-

 دم.  یم حیخونه رو ترج-

 رو پررنگ تر کرد:  لبخندش

 

 کنن.  زیزدم. گفتم خونه رو براتون تم یحدس م-

 یمدل ها و طراح ها رو بعد از حل کردن آشوب یخوبه. همه -

 سالن جمع کن. یکه ساواش به پا کرده تو

 

  د؟یکن یم کاریچ گیساواش بچشم. با -

 فرستادم. یگذاشتم و لعنت میشونیبه پ یدست کالفه



 

 یمن آرامش نم یبدون حد و مرز برا یسر و پا یمرد ب اون

 گذاشت. 

 

به تهران برگردم. قرار با الکس رو بذار شش  دیفردا حتما با-

 کن. مینه شب با ساواش تنظ یقرارم شامم برا هیبعد از ظهر. 

  

 رو دوباره از سر گرفتم و از پله ها باال رفتم. راهم
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 دارن. یمهم یامشب قرار تجار گیاما خانم... ساواش ب ـ

 

رفتم  یدوم م یطبقه  یکه به سمت اتاق کار خودم تو یحال در

 هوا تکون دادم: یدستم رو تو

 

 نیکن ا دیرو برسون و تاک غاممی. پستیبه من مربوط ن ناشیا-

. اگر بخواد از دستش بده دمیکه بهش م هیفرصت نیو آخر نیاول

 ساحل صبر کنه. یمجبوره تا بعد از شو

 

 . دمیرو شن نیچشم سل یاتاق شدم و با بستن در صدا داخل



 .دمیکش یقیانداختم و آه عم یصندل یرو رو خودم

 

شدم که بعد از  یخسته م یبه قدر ومدمیبار که به آنکارا م هر

 به استراحت مطلق داشتم. اجیهفته احت کیبرگشت تا 

  

 یرو از نظر گذروندم و با تاسف مدادم رو تو زیم یرو یها طرح

 دست گرفتم. 

به اصالح  یازیرو بهم بدن و من ن ینشده بود که طرح هنوز

 .نمیدرش نب

 

 نیوقتم رو گرفت و سل یساعت کیطرح ها  وبیو رجوع ع رفع

 برم. نییازم خواست تا پا

 

 رفتم.  نییاستفاده از آسانسور با پله ها پا یبار هم به جا نیا



 یمنتظر موندن برا یبه جا یشلوغ نیا یدادم تو یم حیترج

 آسانسور با پله ها تردد داشته باشم.

 

 بودند چرخوندم.  ستادهیمدل ها که کنار هم ا نیرو ب نگاهم

 موند.  رهیخ حانهیر یهام رو چشم

 

 شدم.  کیآروم اما مطمئن بهش نزد یقدم ها با

و همه  دیچیسالن ساکت پ یکفشم تو یتق تق پشانه  یصدا

 سکوت الزم بود. طیشرا نیا یدونستند تو یم یبه خوب
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 و نگاهم رو به چشم هاش دوختم. ستادمیا جلوش

 ؟یدیچیچرا دور گردنت شال گردن پ-

  

 هول شد:  یکم

 سردم بود. -

 ابروم رو باال دادم: یتا کی

 



 یدار رو امتحان م نیآست یاسک قهیاون مدل  یداشت دمتید-

 ریحر یقیقا قهیکه من برات انتخاب کردم همون  ی. لباسیکرد

 نبود؟

 

 . دیرو گز لبش

 محکم تر شد:  صدام

 . دمیجوابم رو نشن-

 بـ...بود.-

 

  ؟یبود دهیپس چرا اون رو پوش-

 نشیمچ دستش رو گرفتم و آست یرو نداد و من ناگهان جوابم

 رو باال زدم. 

 

 . دیکش یکوتاه نیه

  کنه؟یم کاریدستت چ یرو گاریس یسوختگ یجا-



 هاش رو با عجز بست. چشم

 

 جوابم صبر کنم.  یبرا ادیخوشم نم-

 نییسرش رو پا مینگاه جد دنیهاش رو باز کرد و با د چشم

 انداخت.

 

 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:47] 

 
#part35 



 

 

از  یکی... کنمیبار کار م هی یراستش... من کار شبانه دارم. تو ـ

 از دستش افتاد و... دست من سوخت. گارشیها س یمشتر

 

 بار شال دور گردنش رو باز کردم.  نیزدم و ا یلبخند

 زده نگاهم کرد. وحشت

 

دندان گرفتن  یهم جا نایا ؟یگردنت چ یرو یها یکبود-

  ه؟یاتفاق یها

 بزنه. هیگر رینمونده بود تا ز یزیبود و چ درمانده

 

 ! یاخراج-

 سرش رو بلند کرد.  مبهوت

 ! ؟یچ-



 

 کردم بهش تا برم اما صداش نگهم داشت:  پشت

 دارم. مجبورم سر اون کار شبانه برم. یمال اجیخانم من احت-

  

 دوختم:  یبار نگاهم رو به نازل نیسمتشون و ا دمیچرخ

 ؟یکنیتو کجا کار م ینازل-

  

 هاش رو درهم گره کرد و لب زد:  دست

 بار گارسونم.  هی یتو-

 :حانهیتکون دادم و باز چشم دوختم به ر دییرو به تا سرم

 

 ی. نازلستندیافراد مشهور ن نجایا یمدل ها یهمه  ؟ینیبیم-

دونه.  یمن رو م نیاما قوان کنهیبار کار م هی یهم مثل تو تو

 .دیتون رو بساز ندهیکار آ نیتا با ا دیینجایشما ا

 



 ابروم رو باال بردم و ادامه دادم: یتا کی
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بدون مجوز  یپناهنده  کیآوردم.  نجایمن خودم تو رو ا ـ

و  یبمون نجایکارهات رو رو به راه کردم تا ا یو من همه  یبود



 نکهیشرط... بهت کار دادم به شرط ا کیبهت کار دادم به 

خودت رو  یانقدر دی. گفتم بایبرند رو درک کن نیمفهوم ا

 ی. گفتم برایکن دایپرواز رو پ تیقابل نجایکه مثل اسم ا یبساز

 پرواز اول از همه سالم باش. روح و جسمت رو سالم نگه  

تنت  یکه تو یتا ارزشت باال بره... با ارزش باش تا لباس دار

و من  یپا گذاشت ریمن رو ز نیکنه. تو قوان دایهم ارزش پ رهیم

 مثل تو برام کار کنه. یاراده ا یدوست ندارم آدم ب

 

 شرکت رفتم.  یسمت خروج به

دلم  یاما ذره ا دمیشن یالتماس هاش رو از پشت سرم م یصدا

 سوخت. یبراش نم

 

 یبدنش جا یها یتونست بعد از بهبود زخم و کبود یم اون

داشت و  ییبایز یو چهره  کلیاستخدام بشه چون ه گهید



وجودش رخنه  یتو یخداداد یعالوه بر قد بلندش عشوه ا

 کرده بود.

  

 یاجازه نم گهیمدل بشه اما من د گهید یتونست جا یم اون

 حیرو براش توض نیقوان یدادم برام کار کنه چون از قبل همه 

 داده بودم.

 

در آورده بود شدم و به سمت  یجلو  نیکه سل ینیماش سوار

 اران رفتم. 

 چشم هام گذشت. شیاومده بودم از پ نجایکه به ا یاول یروزها

 

رو  ینقل یالیدرآمدم اون و نیبا اول یذوق داشتم وقت چقدر

 . دمیاران خر یتو

 یم یادیآنکارا بود و من ز یبایمحله آرام، لوکس و ز اران

 به خودم اون موقع. دمیبال



 

تونستم  یشد و م بمینص یشتریبه مرور ثروت ب نکهیا با

وقت  چیپنت هاوس بزرگ بخرم ه کی یحت ایبزرگ تر  ییالیو

 نگذشتم. الیو نیاز ا

 

گرفتم و  یاتاق م لتونیهتل ه یطبقه  نیباال تر یتو ادیز من

 به ملک خودم شده بودم. لیتبد ییجورا کیاون اتاق 
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محشر لذت ببرم  یویتونستم از پنت هاوسش با اون و یم اونجا

 یتو یا گهید یکنم تا خونه  یاما هرگز نتونستم خودم رو راض

 آنکارا بخرم.

  

 من مظهر آرامش بود.  یبرا الیو اون

خانمان بودم و اونجا  یپولدارم ب یبا وجود پدر خوانده  من

 خانمانم بود. نیاول

  

 شدم.  ادهیبردم و پ الیو اطیح یرو تو نیماش



 ییپاک و عطر گل ها و درخت ها یتا هوا دمیکش یقیعم نفس

 .چهیمشامم بپ یکه خودم کاشته بودم تو

 

 ساختمون رو باز کردم و داخل شدم.  در

 زدم. یکاناپه انداختم و چرخ یخونه رو رو دیو کل چییسو

 

 من!  ییهمدم تنها سالم

 پله ها باال رفتم و در اتاقم رو باز کردم.  از

 

 شدم.  یحاضر م دینداشتم و با یرفع دلتنگ یبرا یادیز وقت

کل خونه  یتو کیموز یپخش رو روشن کردم و صدا موتیر با

 .دیچیپ

  

 کمدم رو باز کردم و قدم داخل گذاشتم.  در



خود اتاق بود و خودم داده بودم  یاندازه  بایاتاق تقر یتو کمد

 ش کنند.  هیتهو نجایا

 

رگال  یگذشتم و جلو فیکفش و ک یقفسه ها یجلو از

 .ستادمیا

 

پنت هاوس هتل لباس  یقرار شام با ساواش برام تو یبرا نیسل

 شدم. یالکس آماده م دنید یبرا دیگذاشت و من فقط با یم

 

چرم و  یرنگم رو با کت کوتاه مشک یچسبون چرم مشک شلوار

 ست کردم. یتاپ طوس

 

 ی نهییآ یو جلو دمیدارم رو هم پوش نیساق بلند نگ یها بوت

 .ستادمیا یقد
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 رو باال بستم.  موهام

 یدوستانه م با الکس لباس مهمان دارید ینداشتم تو دوست

 داد. یبهم آرامش م یسرتاسر مشک پیت نیبپوشم و ا

 



 موند.  یم یمشک شهیهم یمشک رنگ

بودنش رو  یشد باز هم مشک یهم مخلوط م یگریهر رنگ د با

 داد و من دوست داشتم مثل اون باشم. یاز دست نم

 

 بودم... یکه چ ارمیب ادیکردم تا به  یرو انتخاب م یمشک

 

مخلوط شده بودم و هزاربار از  یگرید یبا رنگ ها نکهیبا ا که

 کرد. ینم رییتغ یزینو خودم رو ساخته بودم باز هم در اصل چ

 

 سبز...  یشدم و گاه یسرخ م یگاه رونیاز ب دیشا

 

شدند پررنگ  یم دهیوجودم پاش یکه رو یرنگ ها دیشا

 کم نشده بود.  یاز اون مشک یزیچ قتیبودند اما در حق

 



مطلق فرا  یاهیکه بودم درونم رو س یدر ظاهر هر رنگ من

 گرفته بود. 

 داشت.  اهیعشق وعالقه م هم رنگ س یحت

 

 خو گرفته بودم.  یاهیبا س من

و چشم هام رو با خط  دمیلب هام کش یرو رو میگریج رژ

 دادم.  نیآذ متمیچشم گرون ق

 

 ییدست گرفتم و با موها یرنگم رو تو یخز طوس یدست فیک

 بسته بودم از اتاق خارج شدم. یبسرم دم اس یکه باال

  

 به خونه انداختم.  یا گهیها رو پشت سر گذاشتم و نگاه د پله

رنگم رو برداشتم و از خونه  یمشک یآئود چییخونه و سو دیکل

 خارج شدم.
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 تا به هتل برسم. دیطول نکش یادیز زمان

 شدم.  ادهیپ نیاز ماش یدر ورود یجلو

 لب زد: یبا سرعت به سمتم اومد و با ترک نگهبان

 



 . دی. خوش اومدریبه خ دنیسالم خانم. رس-

 رو به سمتش گرفتم. چییتکون دادم و سو یسر

 

 مراقب باش. -

 کنم. یپارک م یشگیهم یچشم خانم. همون جا-

 

به روش پاشوندم و به سمت ساختمون  یبار لبخند کمرنگ نیا

 پا تند کردم. 

مچ  یو نگاهم رو به ساعت رولکس رو ستادمیا یورود یتو

 دستم دوختم. 

 

شد  یآخر که ط یها هیبود و ثان قهیپنج و پنجاه و نه دق ساعت

 رو نشون داد داخل شدم.  قیو شش دق

 

 . دمشیچرخوندم و د یالب یرو تو نگاهم



نشسته بود که پشتش به  یمرد یاز مبل ها رو به رو یکی یرو

 من بود. 

 

 یبرا نمینداشتم حتما چهره ش رو بب اجیکه احت یمرد

 شناختنش. 

 شده بودم.  ریهم غافلگ باز

 

 از جا بلند شد و سرش رو برام تکون داد.  دنمیبا د الکس

 رو تکون دادم و راهم رو به سمت بار هتل کج کردم. سرم

 

 مشتم فشرده شد.  یتو یدست فیک

 چطور ممکن بود؟ نیشناخت و ا یالکس رو هم م بامداد
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 یدونستم اما اشتباه م یرو درباره ش م زیکردم همه چ یم فکر

 کردم.

 یو داشته هام رو از ابتدا مرور م قاتیتحق گهیبار د کی دیبا

 کردم.

 



و مغزم رو انقدر شلوغ  دیچیگوشم پ یتو کیبلند موز یصدا

 کره هام به تالطم افتاد. مین چیمارپ یکرد تا فکر بامداد تو

  

 شخوانینشستم و دفنه که پشت پ شخوانیکنار پ یصندل یرو

 لبخند زد. دنمیبود با د ستادهیا

 

  ؟یاومد یسالم ارمغان. ک-

 رو تکون دادم:  سرم

 .رمیو فردا م دمیامروز رس-

 

 . دیخند

  ؟یسک سک کن یخواست یفقط م-

 ییاروپا یو چشم دوختم به چهره  دمیکش میشونیبه پ یدست

 . باشیو ز

 



 ونیم یبود که با خفت و خوار ییروزها ادآوریمن  یبرا دفنه

بار کوچک جنوب شهر مشروب  یبدبو و متعفن تو یآدم ها

 .میکرد یسرو م

 

 یبود که حت یسخت و دردآور یروزها ادآوریمن  یبرا دفنه

انداخت و اگر من از همون ابتدا  یمرورش هم تنم رو به لرزه م

 یدختر آشنا نشده بودم حتما همون موقع ها نابود م نیبا ا

 شدم.

 

 به دفنه بود و خودم غرق گذشته شده بودم.  نگاهم

ها  یاز همون عوض یکیکه پا به بار گذاشتم توسط  یاول روز

 لمس شدم و جنون که شاخ و دم نداشت. 

 



 یو وقت دمیرعشه و ترس شد بود که من رو نجات داد از دفنه

کردم تا  فیاون حال بد براش تعر یتو اریاخت یمن ماجرام رو ب

 .ستادیآخر پشتم ا
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اون بار مشغول به کار شدم و دفنه همه جوره مراقب  یتو من

که اون اول ها  یینداشته باشم با آدم ها یبرخورد چیبود که ه

 هم برام زجر و وحشت بود. دنشونید یحت

 

 اومدم.  رونیدستم نشست از اون گذشته ب یدفنه که رو دست

 رو جلوم گذاشت: یدنینوش وانیل

 

 کنه.  یحالت رو هم آروم م نیخنکه. ا-

 کردم.  کیرو برداشتم و به لب هام نزد وانیل

 دفنه؟-

 

 جان؟ -

  ؟یا یراض یکه هست ییاز جا-

 . دندیباال پر ابروهاش

 



  ؟یدیپرس یسوال نیهمچ هویشد  یچ-

 نگاهش کردم و خودش به حرف اومد. منتظر

 

نداشتم. االن که خودمون رو  یبزرگ یمن از اول هم آرزوها-

. درسته میکنم راض یم سهیمقا شیو با دوازده سال پ نمیب یم

 کیبه  یشد لیتبد فیکث یکه تو از اون گارسون بار مسخره 

هتل به نام  کی یبار تو نیطراح مشهور و من باز هم گارسونم ا

 .اشموقت نخواستم جات ب چیاما ه ژیو پر پرست

 

 خوردم.  یدنیاز نوش یزدم و جرعه ا شخندین

 .زهیرقت انگ یلیخ-

 

 تو؟  ایمن  ؟یچ-

 مبهوتش بلند شد: یجوابش رو بدم صدا نکهیاز ا قبل
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  ست؟یهمون پسره ن نیمن! ا یخدا

که تازه وارد بار  دمینگاهش رو دنبال کردم و به بامداد رس رد

 شده بود.

 

 رو ازش گرفتم و به دفنه دوختم.  نگاهم



حال ناخوشت  یکه اون روز تو یا یخودشه نه؟ من اون نقاش-

 رو هنوز دارم. مطمئنم خودشه. یدیازش کش

 

 رو تکون دادم:  سرم

 آره. خودشه. -

 ؟یباهاش حرف زد ش؟یدیقبال د کنه؟یم کاریچ نجایا-

 

 شیالکس به سمتمون باعث شد دفنه دست از کنجکاو اومدن

 برداره و عقب بکشه.

 کنارم نشست: یصندل یرو الکس

 

 . یببخش منتظر موند-

هاش رو  خیبرخورد  یدستم تکون دادم تا صدا یرو تو وانیل

 فاوت لب زدم:ت یبشنوم و در همون حال ب

 



مالقات باهات در نظر  یکه برا یزمان انیربع ساعت از پا-

 . شهیگرفته بودم کم م

 لب هاش نشست: یرو خنده

 

 بجنبم.  دیخوب باشه. پس با یلیبابا! خ یا-

 گفت: یرو دور بار چرخوند و ناگهان نگاهش

 

 ... یراست-

 کردم و ادامه داد: نگاهش
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جلوم نشسته بود و اال باهام وارد  یالب یاون پسره رو که تو ـ

 نه؟ یشناسیبار شد م

 ابروم رو باال بردم:  یتا کی

 ه؟یک-

 

 ! شیشناسینگو که نم-

 ه؟یک یتو یشناخت من با تو فرق داره. برا-

 

ساخت  ی. اون پروژه هییکایآمر یتاجر کله گنده  هیمن  یبرا-

که  یهمون ادته؟یسن پطرز بورگ رو  یتو یدالر اردیلیو ساز م



زدم واسه بردن داخل مناقصه ش و در به درم دنبال  یله له م

کنه و از نظر  یگشتم تا من آس و پاس رو همراه یم یکس

 پروژه رو ساپورت کنه. یمال

 

 خوب؟-

 

و االن کل  رمیکه باعث شد پروژه رو بگ یخوب همون کس-

پسره بود. باهاش  نیله هماون پروژه و دار و ندارم بهش وص

 هیکیآشنا شدم. مست بودم و فکر کردم اونم  ایفرنیکال یتو

کردم. طرف پسر  فیرو براش تعر زی. نشستم همه چهیمثل بق

 حیمس فبزرگ از آب دراومد و کمکم کرد. لط سونیمور کلیما

 راهم قرار گرفت. یجلو یبود که اتفاق

 

 نبود.  یاتفاق



اول بامداد و  داریشرط ببندم که د میبودم سر زندگ حاضر

 نبود. یالکس اتفاق

 

 هم اتفاق نبود. نیو مستر ژوب سونیمور کلیما یکار ی رابطه

 

و  کینظرش دارم و ج ریکردم ز یکه فکر م یتمام مدت بامداد

 اریکه به من وصل بود رو در اخت یزیدونم هر چ یپوکش رو م

 خودش گرفته بود.

 

 مرد اومده بود تا من رو نابود کنه! نیا
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 الکس باز هم بلند شد: یصدا

 دی. به نظرم باشناستتیچون اونم م شیشناسیم دونمیم-

 .یمواظبش باش

 

 درهم بردم:  یرو کم ابروهام

 چطور؟-

 

بود.  یمیکه با ساواشم صم دمشیرسه. د یخطرناک به نظر م-

 داره. ییکنم برات نقشه ها یحس م

 



 الکس درست بود.  حس

 .دمیفهم یبامداد رو م یزود استارت باز یلیخ دیبا

 

از پشت  حانهیر ی دهیکش یباز هم حرف بزنه که صدا خواست

 سرم بلند شدم: 

 به به! ملکه!-

 

 . دمیسمتش چرخ به

داد که هنوز اخراجش  یش نشون م ختهیزار و بهم ر ی چهره

 ه بود.رو هضم نکرد

 

 شد:  کیتلو خوران بهم نزد تلو

 ؟یکن یکه من رو اخراج م یهست یک یتو... تو فکر کرد-

 



حرف زدنش  یشد از فارس یرو م نیخراب بود و ا حالش

 . دیفهم

 نیشلوغ و پر سر و صدا ساکت شده بود و حاال همه به ا بار

 بودند. رهیسمت خ

  

تو... تو  ؟یچون بابات پولدار بوده آدم یفکر کرد یعوض یتو-

که اگر بابات پول  یهست یروان یعقده ا هی. فقط یستین یچیه

 نداشت وضعت از منم بدتر بود.

 

خواست لب  یدلم نم یذره ا یبودم و حت رهیبهش خ خونسرد

 باز کنم و باهاش حرف بزنم.
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از  یبرا یرغبت چیشد ه یباعث م زشیحال رقت انگ دنید

 آوردنش نداشتم. رونیاشتباه ب

 

و  دیبا ترس به سمتمون دو یباز لب باز کنه نازل نکهیاز ا قبل

 . دیبازوش رو کش

 .ستیخانم... حالش خوب ن دشیببخش-

 

 جا بلند شدم.  از

 اعصابم بود.  یخنده هاش رو یصدا



 طرفش رفتم و سرم رو کنار گوشش بردم. به

 

فشن شوها رو هم از  ی هیبق یرفتار فرصت کار تو نیا با-

 .یدست داد

 

خودش  یکه با همون حال از خود ب دمیفاصله گرفتم و د ازش

 بود حرفم رو. دهیچشم هاش رنگ ترس گرفته بودند و فهم

 

 خانم... -

 کرد دوختم و لب زدم:  یکه نگران نگاهم م یرو به نازل نگاهم

 ببرش. نجایاز ا-

 

 . دیرو کش حانهیر یگفت و بازو یچشم

 رفتنش رو دنبال کردم و سرم رو تکون دادم. رونیب

 



گشتم اما آنکارا هنوز برام  یبر م رانیهر چه زودتر به ا دیبا

 نگه داشته بود! گهیبرنامه د کی

 

*** 

  

از کاهو رو  یکوچک یساالد فرو کردم و تکه  یرو تو چنگال

 دهانم گذاشتم.  یتو

که  یهم گره کرده بود و در حال یش رو تودست ها ساواش

 کردم. یگذاشته بود نگاهم م زیم یآرنجش رو رو
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 بدون نگاه بهش لب زدم: دمیرو که جو کاهو

 .یم ش رهیخ ینجوریموقع غذا خوردن ا ادیخوشم نم-

 

 دادینشون م نیکردم و ا ینگاهش رو همچنان حس م ینیسنگ

 رو هنوز فراموش نکرده بود: زشینفرت انگ یلجباز

 

نگاهت  ریدل س کیخوام  یم دمتیهمه مدت د نیبعد از ا-

 کنم. 

 ابروم رو باال دادم. یتا کی

 



 یسطح شهر برات کاف یلبوردهایب یرو دنمید کنمیفکر م-

 باشه. 

 :دیخند

 

 یرفته که تو همه  ادتی ؟یکش یشهرتت رو به رخم م یدار-

وقت  چیاگر به خاطر ما نبود ه ؟یمن و پدرم ونیها رو مد نیا

 .یمالقات کن نیبا مستر ژوب یتونست ینم

 

 نگاهش کردم.  زیگرفتند و ت تیهام رنگ جد چشم

 جا خورد و من محکم لب زدم:  میحالت ناگهان رییتغ از

 

. نه تو و ستمین یاحد و ناس چیه ونیرو مد گاهمیمن جا-

که  یزیپدر خوانده م. هر چ یو نه حت نیپدرت... نه مستر ژوب

تو حافظه  نکهیبه دست آوردم فقط با تالش خودم بوده. مثل ا

 .یت رو از دست داد



 

باال رفته و همون  یدست هاش رو باال گرفت و با ابروها کف

 لبخند منزجرکننده گفت:

 

 خوب! حق با توئه.  یلیخ-

اشتم و جرعه رو برد یدنینوش وانیبار ل نیازش گرفتم و ا نگاه

 ازش خوردم. یا

 

 یخواستم حت یخورد اما نم یاز درون وجودم رو م تیعصبان

 یم ریبهش نشون بدم که حرف هاش تا چه حد روم تاث یذره ا

 گذاره.
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دو نفر کار  یشرکت پدرش به اندازه  یسال تمام برا کی من

 کارگر پاره وقت رو گرفتم. کیکردم و حقوق 

 

شهر ساخت  نیا یرو برام تو یا یجهنم یسال روزها کی اون

 یرو به اون نامردها شرفتمیگفت که من پ یو حاال اون م

 بودم؟ ونیمد یعوض

 

 گذاشتم.  زیم یرو رو وانیل

 رو بزن.  تیندارم. حرف اصل یادیوقت ز-



 گذاشت.  زیم یهاش رو رو دست

 

 هی. منشاش مالیبا شرکت اوزون به مشکل برخورد دمیشن-

 مگه نه؟

 

 شونه م رو مرتب کردم.  یرو برداشتم و خز رو میدست فیک

 نداره. یبه تو ربط-

 

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 اردهایلیکه من دارم م ی. اعتباریدون یبه هر حال خودت م-

 ارزه. یدالر م

 

 کردم:  نگاهش

  ؟یکه چ-



پرواز  شتریب نمیکنم که از ا یساپورتت م یبا من باش.جور-

 رسونمت. ی. به عرش میکن

 

 بودم از جا بلند شدم: دهیکه انگار اصال حرفش رو نشن یجور

 

که بهم  یزیسمت هر چ یاومده باش نمیبب گهیبار د هی-

کنم روح و  ینم نیتضم یمربوطه و آشوب راه انداخته باش

 جسمت سالم بمونه.

 

 جا بلند شد:  از

 .ینیب یخوابم نم یبرات بسازم که تو یا ندهیتونم آ یمن م-
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 سازم.  یم رو م ندهیمن خودم آ ـ

بردارم دست  یقدم نکهیکنار رفتم و قبل از ا زیپشت م از

 ساواش جلو اومد و به بازوم چنگ زد.

 

 اتفاق افتاد.  هیچند ثان یتو زیچ همه

شوک زجر  یبرق از بدنم گذشت و من رو تو انیمثل جر یزیچ

 برد.  یآور

 



 یساواش یشد و نگاهم رو دهیچیسرم پ یمتعفن تو یصداها

 رو داشت.  یعوض یوالیه هیموند که حاال برام نقش 

 

 دمیعکس العمل ناخودآگاهم دستم رو با تمام قدرت کش طبق

 رو با تمام توانم سمتش برگردوندم.  زیو م

 

نموندم  یرستوران بلند شد و من حت یاز همه جا نیه یصدا

 سر ساواش اومد.  ییچه بال نمیتا بب

 

 زدم.  رونیتمام توانم از رستوران ب با

گوشم  یبه دور و اطرافم چشم دوختم و صداها تو جیگ

 شد. دتریشد

 

 رو رها کردم و با تمام توان گوش هام رو گرفتم.  فمیک

 ... ومدیم غیج یصدا



 

 کردم.  یتعفن و شهوت رو حس م یناله و من بو یصدا

 

 کیستریزانوهام سست بشه و با اون لرزش ه نکهیاز ا قبل

 یکه حت ینیماش یشدم تو دهیکش فتمیب نیزم یرو دیشد

 .نمشینتونستم بب

 

بازوم بود رو پس زدم و بازوهام رو محکم بغل  یکه رو یدست

 کردم.

 

ذهن  یاز پستوها یزیپام قرار گرفت و چ یرو میدست کبف

اون  یحال بدم تو یکه دوا دیکش ادینابود شده م سرم فر

 .فمهیک
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 رو باز کردم. فمیک پیز یسخت با

هم  هیثان کیدستم گرفتم اما  یآلپرازوالم رو تو ی جعبه

 دست شل و لرزونم رها شد.  ونینگذشت که از م

 

تا  یمرز یبار برداشتنش رو تکرار کردم و از درموندگ چند

 نداشتم.  هیگر



و بدون  ارمیب رونیموفق شدم دو تا قرص از داخلش ب باالخره

 آب قورت بدم.

 

دادم و چشم هام رو  هیتک نیماش یصندل یرو به پشت سرم

 بستم. 

 عذاب آورکمرنگ تر شدند. یها و اون صداها صحنه

 

 نیماش یکه تو یعطر تلخ یهام رو باز کردم و اون بو چشم

 راننده رو. تیداد هو یبود نشون م دهیچیپ

 

 بود که لمس بازوم توسطش حالم رو خراب تر نکرد. نیهم یبرا

 آوردم.  رونیب فمیک یرو از تو مدادم

 بهم کاغذ بده. -

 



رو باز کردم و  نیکه نشون نداد داشبورد ماش یالعمل عکس

 . دمیکش رونیرو از داخلش ب یکاغذ

 

خوب نشده بود  یفاکتور بود و من هنوز حالم به قدر کی هیشب

 روش رو بخونم. یتا بتونم نوشته ها

 

پشت فاکتور به حرکت  یلرزون رو یبا همون دست ها مدادم

رو  یدختر وحشت زده ا ریدر اومد و به خودم که اومدم تصو

 ت.به تن داش یشونیپر یکه لباس مشک دمید

 

که اطرافش  ییها هیمدل رد حال اجرا بود و سا کیکه  یدختر

 شده بود ترس رو به جونش انداخته بود. دهیکاغذ کش یرو

 

 انداختم.  رونیرو از پنجره به ب نگاهم



موضوع  نیا یمتوجه  یبود و من حت ستادهیاز حرکت ا نیماش

 هم نشده بودم.
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که اطرافش  ییها هیمدل در حال اجرا بود و سا کیکه  یدختر

 شده بود ترس رو به جونش انداخته بود.  دهیکاغذ کش یرو

 



 انداختم.  رونیرو از پنجره به ب نگاهم

موضوع  نیا یمتوجه  یبود و من حت ستادهیاز حرکت ا نیماش

 هم نشده بودم. 

 زدم:  پلک

 

 رونیو از اونجا ب یخودت کرد نیچرا من رو سوار ماش-

  م؟یدیکش

خواستم از درد و رنج  ی... منمیضعفت رو بب خواستمیم-

 دشمنم لذت ببرم. 

 

 رو باز کردم.  نیداشبورد رها کردم و در ماش یرو رو کاغذ

دست  دشیداشتم که کل کیاتاق کوچ کیبه  اجیاحت االن

 خودم باشه و چراغ هاش همه روشن باشند.

 



و چشم هام رو ببندم تا همه  نمیسه گوشش بنش یکه تو یاتاق

 رو به چالش بکشم. شونمیرو مرور کنم و روح پر زیچ

  

که درخواست وراثتش  ییزهایچ ی هیدست از اون خونه و بق-

 بکش. یرو داد

  

 یبردم و چقدر خوب که درست جلو رونیب نیرو از ماش پاهام

 بود.  ستادهیاران ا یالیو

 

 زنم.  یبهت م یزخم بزرگ یادامه بد اتیبه لجباز یبخوا-

 نگاهش کردم.  باالخره

 

اومد قبل  یحال به سراغم م نیکه بعد از ا یهمون لحن سرد با

 شدن لب زدم:  ادهیاز پ

 



 رو ادامه بده.  ی... فقط بازنینکن بامداد مع دیتهد-

 

*** 

  

پخش  نستاگرامیا یکه تو دمیجد یرو از فتوشات ها نگاهم

 شده بود گرفتم.
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 مهام بلند شد:  یصدا

 دتیکالکشن جد امیمد با پ یعکس ها رو مجله  نیقرار بود ا-

 پخش کنن. حاال کپشن ها رو بخون!

 

 رو به سمتش گرفتم و لب زدم:  یگوش الیخ یب

 . وفتهیم ییاتفاق ها نیهمچ ستیبار اول ن-

 

 سرش رو تکون داد:  ناباور

 

آنکارا  یو پنج ساعت تو یسر جمع س ؟یستیواقعا متوجه ن -

 شیکیازت دراومده...  لمیهمون مدت زمان دو تا ف یو تو یبود

ساواش  یرو رو زیاون دختره بود و بعدم که م یزیکه آبرور

 .یبرگردوند

  



 جا بلند شدم.  از

 

با شرکت اوزون . تو هنوز زنهیمسائل بهت ضربه م نیارمغان! ا-

ساحل با  یو اون شو دتی. ممکنه کالکشن جدیکشمکش دار

 دردسر رو به رو بشه. 

 

 رو کنار زدم:  پرده

  خوان؟یم یاونا از من چ-

 . جاخورد

 

  ؟یچ-

خودم باشه و  یکه هم تو ییبای. زخوانیم ییبایاونا از من ز-

. به خاطر دمیکارهام. من هر دوش رو با هم بهشون م یهم تو

 .شهیساحل کنسل نم یشو یمسائل نیهمچ

 



 . یروان گنیهمه جا بهت م-

 دوختم. یرو کج کردم و نگاهم رو به باغ خال سرم
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شهرتم  نیداره؟ تازه ا یروان یماریآدم مشهور ب هیبار اوله  ـ

 . کنهیم ادیرو هم ز



 تشیو عصبان یمبل نشون از کالفگ یرو شیشدن گوش پرت

 داد. یم

 

نداشت  یتیخورد و من واقعا برام اهم یحرص م میالیخ یب از

بودن من  وانهیاز د یمجاز یفضا یپست ها شتریکه کپشن ب

 گفت. یم

 

 ینم هیکه بودم رو قبول داشتم و حاال اگر بق یزیچ من

 مشکل خودشون بود.  انیتونستند باهاش کنار ب

 ؟یکن یدرمان نم یبرا یاقدام چیچرا ه-

 

 رو رها کردم.  پرده

 خداحافظ مهام. -

 . دمیسمتش چرخ به

 



 هاش گرد شده بودند.  چشم

 برم؟ -

 خانم رو صدا زدم:  نیسمت پله ها رفتم و نسر به

 

خانم؟ انگار مهام راه خروج رو فراموش کرده.  نینسر-

 کن.  شییراهنما

مهام کمتر  یگفتن ها راهیبد و ب یاتاق خوابم شدم و صدا وارد

 شد. 

 

 تیفقط خودش رو اذ نیکرد به اخالقم و ا یوقت عادت نم چیه

 کرد.  یم

 بلند شد. میزنگ گوش یصدا

 

 . دمیتخت دراز کش یبلندگو زدم و رو یرو رو تماس

 سالم خانم. پرواز چطور بود؟-
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 هام رو بستم.  چشم

 . چه خبر؟شهیمثل هم-

 

از ده تا شرکت باهامون تماس گرفتن و همه  شیصبح ب از-

پخش شده. شرکت اوزون  یها لمیخواستن به خاطر ف حیتوض



جمع نشن  عاتیبلبشو و شا نیکرده که اگر ا دیهم تهد

 کنه. یرو باهامون تموم م شیهمکار

 

 هام باز شدند. چشم

 

 ی هیاعالم هیاالن به شرگت اوزون زنگ بزن... نه!  نیهم-

. از طرف من بگو هر کس میبده. ما االن وسط فصل رونیب یجمع

براش سود و ارزش نداره فورا  گهید یهمکار نیا کنهیکه فکر م

رو هم  نی. امیغرامت رو بپردازه تا قرارداد رو باهاش فسخ کن

 چیبد قول و عهد ه وسست عنصر  یکن که من با آدم ها دیتاک

 هم کرد.نخوا یدوباره همکار یطیشرا چیوقت و در ه

 

اما اگر اون رو بپردازن و واقعا  هیادیدرسته که غرامت مبلغ ز-

 یضربه م یلیاون موقع خ ؟یبخوان قراردادها رو فسخ کنن چ

 .میخور



 

با من چه سود و  یدونن که همکار یخوب م یلیاونا خ-

. اگرم خواستن فسخ کنن اصال مهم ارهیبراشون م یشهرت

هستن که خودشون دنبالمون راه  یادیز ی. هنوز جاهاستین

 که گفتم رو انجام بده. ی. کاریهمکار یافتن برا یم

  

 فشن شو؟  یبرا نیگردیدوباره بر م یچشم. فقط ک-

 دادم و از جا بلند شدم. رونینفسم رو ب کالفه

 

خودم  دیبا طیشرا نی. به خاطر اامیهفته م نیهم یاحتماال تو-

 باال سر کارها باشم.

 

 کنم.  یرزرو م تیبراتون بل دیکرد نییروزش رو که تابله. پس -

 که به در خورد باعث شد تماس رو قطع کنم.  یضربه ا یصدا

 



 خانم. نیتو نسر ایب-
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 خانم با فنجون جوشونده داخل شد.  نیباز شد و نسر در

 . دیکنار تخت گذاشت و پرده ها رو کش یعسل یرو رو فنجون

 

 خانم؟  دیندار یامر-



 . یبر یتون ینه ممنون. م-

 رفت. رونیتکون داد و ب یسر

  

آوردم و با اون جوشونده  رونیب شیاز قرص ها رو از قوط یکی

 داغ قورت دادم.  ی

 

هم  نیهنوز بعد از اون اتفاق رو به راه نشده بود و هم حالم

 کرده بود.  شتریمصرف قرص ها رو ب

 سرم تکرار شد. یمهام تو یها حرف

  

 یبعد از هر حمله اصرار به درمانم داشت و من م شهیهم اون

 بود.  یدونستم اصل اول درمان چ

 



با اون  دیرفتم با یکه م یهر روانپزشک و روانشناس شیپ

شدم و من توان به زبون آوردنش رو  یماجرا رو به رو م

 نداشتم.

 

رفتم و  یم ششیپ یکه از کودک یاز مرگ دکتر آرمان، کس بعد

 یوقت پا تو چیه گهیماجرا رو براش گفته بود د یمادرم همه 

 مطب روانپزشک نذاشتم. 

 

 یبرام تو شهیپزشکش هم یقرص ها رو هم برادر زاده  نیا

راه ها رو هموار  بیفرستاد و پول عج ینوشت و م ینسخه م

 کرد.  یم

 

 بالشت گذاشتم و چشم هام رو بستم.  یرو رو سرم

کردم چون از صبح باز هم  یرو خوب استراحت مامشب  دیبا

 شد.  یجنجال ها شروع م یهمه 



 

 کردم. یکه ساخته بودم آماده م یا یباز یخودم رو برا دیبا
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*** 

  

 کنه چقدر دستش بنده؟  تیاگر شکا دیکن یفکر م-



 .دیکش لشیو سب شیبه ر یدست معتمد

  

و اون  دیهست نیمع یآقا یبه هر حال شما فرزند خونده -

رو عوض  تونیلیفام دیحاضر نشد ی. شما حتشونهیفرزند واقع

 ریدرگ یا یکنم مدت طوالن یمسائل فکر م نیا ی. با همه دیکن

 . دیبمون

 

 هم گره زدم.  یهام رو تو دست

منصرفشون  تیاز شکا میمذاکره بتون کیالبته ممکنه با -

 و...  میکن

 

 حرفش:  ونیم دمیپر

 نه! -

 : جاخورد

 



 چرا؟ -

بره. بهتره شما هم  شیطور پ نیهم زیدم همه چ یم حیترج-

 . نیدخالت نکن نیاز ا شتریب

 

 شک لب زد:  با

 مدافعتون باشم؟  لیمن وک دیخوای... نمیعنی-

 

 یخوام تو یو من نم نیمورد اعتماد پدرم بود لیشما وک-

که در  نیهست ی. شما کسنیما حضور داشته باش یمال یدعوا

 .نیکن یم میرو تقس راثیانتها ارث و م

 

 کنم.  یرو معرف یا گهیکس د تونمیپس م-

 جا بلند شدم. از

 

 خوام. ینم لیوک-
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 رو ازش گرفتم.  چمدون

 ؟یرینم یچ یبرا-

 دادنش لب زد: رونیهاش رو پر از هوا کرد و بعد از ب لپ

 



 نکهیبه خاطر بدرقه کردنت. نه ا یازم تشکر کن دیاالن با-

  "؟یرینم یچ یبرا" یطلبکار بگ

 

لبم  یرو اریاخت یاز لحن و حرف زدنم باعث شد لبخند ب دیتقل

 . نهیبنش

 نیا یتو امیچند بار دارم م یماه ؟یقراره عادت کن یک-

 فرودگاه! 

 

 رو تکون داد:  سرش

تو هست که  یفقط به خاطر سفرها نجایدونم... ا یآره م-

 . شهیورشکست نم

 . گهیپس برو د-

 

 شدم.  تیبل لیقسمت تحو یحرفم با چمدون راه نیاز ا بعد

 کردم.  ینگاهش رو از پشت سرم حس م ینیسنگ



 

 نبود.  یچندان طوالن صف

تا  دیطول کش قهیچند دق شهیرو که دادم برعکس هم تمیبل

 مسئول چکش کنه.

  

 شده نگاهم کرد:  زیر یچشم ها با

  ؟یخانم ارمغان فتح-

به شالم  ی! دستدیپرس یهمه سفر تازه اسمم رو م نیاز ا بعد

 :دمیکش

 

 بله. -

 جا بلند شد. از
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 لطفا.  دیمنتظر باش قهیدق چند

 درهم رفتند:  یکم ابروهام

 شده؟ یطور-

 

 خدمتتون.  امیاالن م-

 دور شد.  زیپشت م از

 سرم رو تکون دادم.  کالفه

 



االنش هم  نیوقت تلف کرده بودم و من هم یکاف یاندازه  به

 بودم.  یآنکارا م دیبا

 بعد مرد برگشت.  قهیدق چند

 

 . دیبش مایوارد هواپ دیتون یاما شما نم خوامیعذرم-

 بار به وضوح اخم کردم:  نیا

 

 تونم؟  یچرا نم-

 .دیمتاسفم! شما ممنوع الخروج هست-

  

*** 

  

 . دمیکوب زیم یخشم مشتم رو رو پر

 



ضمانت بودن. بامداد  یچطور ممکنه؟ اون ها فقط سفته ها-

 هیاصال منطق ره؟یچطور تونسته اون سفته ها رو از ساواش بگ

 موضوع ممنوع الخروج بشم؟ نیکه من به خاطر ا

 

 خونسرد شونه هاش رو باال انداخت:  مهام

 

اون کارش معامله ست.  ؟یداشت یتاجر چه انتظار هیاز  زمیعز-

رو جفت و  یکه االن گفت ییزهایچ یخوب بلده چطور همه 

اون تازه اقدام به پاس کردن سفته ها  یجور کنه و بهتره بدون

 کرده.
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 نشستم.  یصندل یرو

 کرد. یاقدام م دیدونست چه موقع با یم قایدق اون

 

خواست درست قبل از  یبامداد تازه اقدام کرد چون م-

. حسابت رو یکن یکار  یتا نتون ادیب تیخروجت حکم ممنوع

عمل  نیاول ستیحسابت ن یمبلغ تو نیا دید یچک کرد و وقت

 ممکن رو انجام داد.

 

 : دمیکش میشونیرو به پ دستم

 وجود داره؟ تشیامکان موفق چند درصد-



 صد در صد! -

 

 یرو به سمتش پرت کردم و اون تو زیم یرو میدرنگ تقو یب

 : دیهوا گرفتش و خند

 

 مگه من ممنوع الخروجت کردم؟  ؟یریگیچرا پاچه م-

 صد در صد؟  یگیانقدر مطمئن م یآدم باش مهام! با چه منطق-

 

سفته  یلغ تومنطق که هدف بامداد به دست آوردن مب نیبا ا-

 یکه مدت ها برا ییتو به فشن شو خوادی. اون مستیها ن

. چون اگر شهیو قطعا موفق م ینرس یتالش کرد شیبرگزار

اما  یکه برنده تو باش ادهیاحتمالش ز یاقدام کن یقانون یبخوا

 .یرسکه تو به فشن شو ن کشهیطول م یپروسه انقدر نیا

  

 رفتم.  وا



فکر و ذهنم مشغول مشکالت فشن شو بود  یمدت انقدر نیا

 به بامداد و عکس العملش فکر نکرده بودم. یذره ا یکه حت

  

زد و اگر  یرو کرده بود که بهم ضربه م یدرست همون کار اون

 یم یریجبران ناپذ یگرفتم ضربه  یمن زودتر جلوش رو نم

 خوردم.

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 

 

 

 
 

 



 [02.07.21 14:47] 

 
#part59 

 

 کردم.  یخودم رو کنترل م دیبا اول

 گذاشتم: زیم یهام رو رو دست

 .رهیرو پس بگ تشیتا خودش شکا میکن یکار دیبا-

 

  ده؟یمذاکره جواب نم-

 بلند شد. میزنگ گوش یبدم صدا یکه بهش جواب نیاز ا قبل

 

دونستم اون  یناشناسش موند و انگار م یشماره  یرو نگاهم

 درنگ جواب دادم. یبود که ب یناشناس متعلق به ک یشماره 

 

 بله؟ -



 پرواز خوش گذشت؟ -

 رو به صدام برگردوندم: یمشت کردن دستم خونسرد با

 

و من  شهیزود حل م یلیبود که مطمئنا خ یمشکل فن هی-

 .دیکه با ییبه جا رمیم

 

اگر تو چنگال هات رو از  شهیمشکل حل م نیآره خوب... ا-

 . یکه مال منه کنار بکش ییزهایچ

 ن؟یو اونا چ-

 

 و اون خونه.  یکه بدون حق درخواست کرد یهمه ثروت-

 زدم: شخندین

 

که  ییزهایکنم اما من بدون دادن چ یم دتیمتاسفم که ناام-

 رسم.  یبه اهدافم م یخوایم



 زد: شخندیهم ن اون

 

 .نمتیدفتر اسناد بب یمنتظرم تا تو-
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 آوردم.  نییرو پا یرو قطع کرد و من گوش تماس

 بامداد بود؟ -



 

 رو تکون دادم.  سرم

  ؟یکه گفت رو انجام بد یکار یخوایم-

 ابروم رو باال بردم:  یتا کی

 

 کنم؟  یاون کار رو م یچطور فکر کرد-

 هاش رو باال انداخت:  شون

 که اونم... یبر یقاچاق یبخوا نکهی. مگه ایندار یا گهیراه د-

 

 رو ادامه نداد و مشکوک نگاهم کرد:  حرفش

 ! یکن یم یکار نینگو که همچ-

 

 رو به روم افتادم.  دیمدادم رو برداشتم و به جون کاغذ سف فورا

 ارمغان! -

 ساکت شو بذار تمرکز کنم. -



 

دونست با  یاز مبل ها نشست و خوب م یکی یحرف رو یب

به  یتونستم ذهنم رو آروم کنم و راه حل خوب یم یطراح

 .ارمیدست ب

 

و من مدام کاغذها رو  دیدونم چقدر مدادم رو کاغذ رقص ینم

 مصرف کردم... 

شروع شد  زیم یکاغذ رو نیکه کارم با آخر یوقت درست

 مثل برق و باد از ذهنم گذشت.  یفکر

 

ابش پرت کردم و مهام که خو زیم یمحکم رو جانیرو با ه مداد

 .دیبرده بود وحشت زده از خواب پر
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 چته؟  ـ

 کردم.  دایراهش رو پ-

 و بهم اخم کرد: دیبه چشم هاش کش یدست

 

  ؟یرو اعالم کن نیتر ا میمال یتونست ی! نموانهید-

 کردم لب زدم: یکه کاغذ ها رو حمع و جور م یحال در

 

 شده؟  نییتا یچه زمان یبرا زیساخت و ساز ون-



 کرد:  زینشست و چشمم هاش رو ر صاف

 تو!  یواسه بعد از فشن شو-

 

 . فتهیجلو ب دیپس با-

 شک گفت:  با

  ده؟یجواب م یمطمئن-

 

 رو تکون دادم:  سرم

 

حضور داشته  دیمذاکره ها و انجام پروژه من حتما با یبرا-

 رهیسر نگ می. وقترهیگ یپروژه سر نم نیباشم و اگر من نباشم ا

. بامداد مجبوره من رو از ممنوع شهینابود م یشرکت به راحت

 . ارهیدر ب یالخروج

 

 قبل از فشن شو؟  یپروژه رو بنداز یخوا یپس واقعا م-



 ابروم رو باال بردم:  یتا کی

 

 . قاینه دق-

 از جا بلند شد... جیگ
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 یکه م ی. اما هر کاریکن کاریچ یخوایتو م دمیمن که نفهم ـ

. فقط شرکت شهیسخت م یلیخ یباره انجام بد نیدر ا یخوا

 .ستیپروژه ن نیا یما تو

  

 لب زدم:  تیرضا با

رو  زیهمه چ دیبا یچه جور دونمی. مزنمیبا مارکو حرف م-

 درست کنم.

 

*** 

  

 به من زنگ زده.  یک نیواو! بب-

 . دمیکش یچوب زیم یرو رو دستم

 حالت چطوره مارکو؟-

 

 ! میبا تو حرف بزنم و بد باشم؟ معلومه که عال-



 حدقه چرخوندم.  یهام رو تو چشم

 

 مهام باهات حرف زده؟ -

 . ستین یکه شدن یدونیگفته. خودت م ییزایچ هی-

 

 خوام.  یازت نم یادیز زیمارکو... چ الیخیب-

 

دم  دی. واسه چند ساعت عقب و جلو باستمین سییمن که ر-

فقط شما  فته؟یچند روز جلو ب یخوای. حاال تو منمیهمه رو بب

 !نیستیماجرا ن نیا یتو

 

  فته؟یپروژه چند روز جلو ب خوامیگفته من م یک-

 از پشت خط متوجه شد. شدیم یرو به خوب جاخوردنش

 

 ؟یپس چ-
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و استارت پروژه  . اون جلسهفتهیسفر ما جلو ب خوامیفقط م ـ

آنکاراست و من  یمن تو یواسه دو روز بعد از فشن شو

 زیروز قبل از فشن شو به ون کیما  ئتیه یکن یتو کار خوامیم

 . انیب

 



 بکشونم؟  نجایشما رو ا یبا چه بهونه ا دیاون وقت... با-

 زدم:  یمرموز لبخند

 

 و هوش خودت داره. تیبه خالق یبستگ نیا-

 

بگم هنوز  دیاومد یپروژه جلو افتاده و وقتاگر بخوام بگم -

 .شمیم یهمون زمانه اون وقت من آدم بدنام

 

 دمیفهم یخوب م یلیشده بود و من خ صیبه شدت حر لحنش

 خواست. یازم م یچ

 

 یتجار یپروژه  ی دهیتو مسئول مزا یمهمه وقت یبدنام-

  ؟یباش النیم

بودم از  یو من راض دادینشون از شوکش م شیطوالن سکوت

 .شدیداشت جور م زیهمه چ نکهیا



 

  ؟یکن دهیمن رو مسئول اون مزا یتون یواقعا... م-

 

به  لیمن تبد یپروژه به واسطه  سییچرا که نه! دختر ر-

 نیشده. مطمئنا قبول کردن ا یسوپرمدل مشهور نیهمچ

که چقدر  یدونیاز جبرانشه. م یکوچک یدرخواست من بخش

   یتونیم

 ادیثروتت رو ز دهیخواستار اون مزا یرشوه از شرکت ها با

 .یکن

 

 . ستمیمن اهل رشوه ن یدونیاوه تو که م-

 که زدم دست خودم نبود. یپوزخند

 

 یبرا ستیگفت اهل رشوه ن یکه م یموجود دندون گرد اون

 یحساب زیون یبه دست گرفتن پروژه  یبرنده شدن ما تو



رو در  شیمخف یساب هاکرد و اگر من ح یداشت تلکه مون م

کردم مطمئنا اون پروژه به دست  ینم دشیآوردم و تهد ینم

 افتاد. یم یاقتیل یشخص ب
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 رو درست شده بدون.  زیهمه چ ـ

 رو به لب هام چسبوندم. یرو قطع کردم و گوش تماس



 

 دنیعکس العمل بامداد بعد از شن دنید یمشتاق بودم برا حاال

 خبر. نیا

 

*** 

  

  م؟یایکنار ب یا ینظم یب نیبا همچ میتونیچطور م-

 بلند شد:  یهم پشت بند مالک یمحسن یصدا

 

گور  میبگ یبه راحت میتون یاما ما هم نم هیاحترام یب نیا-

 داره. نیبه هم یشرکت بستگ نیا ی ندهیپروژه. آ یبابا

 

انقدر راحت  میانجام دادن. اگر بخوا یستیناشابازم اونا کار -

 یبارها به خودشون اجازه  نیاز بعد از ا میایباهاش کنار ب

 .دنیم یکار نیهمچ



 

 : دمیکوب زیم یرو دو مرتبه رو دستم

 ! ونیآقا-

 همه شون بهم دوخته شد. یها چشم

  

فقط ما  نیلطفا. جلسه هنوز شروع نشده و ا دیآروم باش-

 . میریبگ میتصم دیکه با میستین

 شد: زیر یمحسن یها چشم

 

 . شمیمنظورتون رو متوجه نم-

 زدم:  لبخند

نباشه  ی. هر چارنیب فیهم تشر نیمع یآقا دیاجازه بد-

 با من برابره. شونیسهام ا زانیم

 



بعد  یقیدر بلند شد و دقا یبگه صدا یزیبخواد چ نکهیاز ا قبل

 کنفرانس نشسته بود. زیم گریبامداد راس د
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 بحث بود:  یباز هم شروع کننده  یمحسن

  ن؟یمع یافتاده آقا یچه اتفاق دیشما هم متوجه شد-

 



من بود سرش رو به  ی رهیخ نشیکه نگاه سنگ یدر حال بامداد

 تکون داد:  دییتا

 قرار گرفتم.  ینظم یب نیا انیبله.. من هم در جر-

 

  م؟یکن کاریچ دیبا نیکن یشما فکر م-

 . میایموضوع کنار ب نیانقدر راحت با ا دینبا-

 

 رو صاف کردم:  صدام

 . میداشته باش یبرخورد قاطع میتون یما نم-

 

 دار لب زد:  یشد و معن شترینگاه بامداد ب ینیسنگ

داره. چرا ما  یاون پروژه کامال به ما بستگ تیچرا؟ موفق-

 م؟یباهاشون برخورد کن تیبا قاطع مینتون

 

 سر من بود.  ریها ز نیا یبود همه  دهیفهم بامداد



 شدم.  یمتوجه م یحرف نگاهش رو به خوب من

 

 هام رو درهم گره کردم:  دست

 

روند  انیدر جر هیعیپس طب نینبود رانیا یادیشما مدت ز-

. شرکت ما هنوز نتونسته شهرت الزم دیجور پروژه ها نباش نیا

پروژه رو هم با  نیو ما ا ارهیجهان به دست برو در سطح 

که نه از لحاظ  میدار یادیز ی. ما رقبامیبه دست آورد یسخت

 یپروژه م نی. اترناز ما باال یمهارت بلکه از لحاظ شهرت و مال

شب باشه.  کیده ساله در  یکردن راه یشرکت ط یتونه برا

 یلحظه  یتو یرقبا به راحت میعمل کن دهینسنج میاگر بخوا

 دزدن.  یآخر کار رو از ما م

 

 دهیکش زیم یاز چشم هاش به دست مشت شده ش رو نگاهم

 شد.
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 ... میرفت یم زیشد و ما به ون یموقتا تموم م نجایماجرا ا نیا

زمان جلسه  شدنیبود که همه متوجه م یوقت یمشکل اصل اما

 نکرده. یرییتغ

 



آخر از مکان رو  یمثل بازرس یخوب یتونست بهانه  یم مارکو

و بامداد مطمئنا  شدیم جادیا یجور کنه اما باز هم آشوب داخل

 موند. یساکت نم

 

 ئتیو ه دیزمان پرواز به اتمام رس نییباالخره با تع جلسه

 رفتند. رونیب یگریبعد از د یکی رهیمد

 

 نکهیقبل از ا میموند یهمه رفتند و فقط من و محسن یوقت

 خارج بشه صداش زدم: 

  ؟یمحسن یآقا-

 

 سمتم:  دیچرخ

 بله؟ -

 هشیتوج دیبعد از من و بامداد سهام دار ارشد بود و من با اون

 کردم.  یم



 

 دارم.  یازتون درخواست-

 نشست.  یصندل یرو دوباره

 . دییبفرما-

 

 نیاز ا یطیکه قبل و بعد از پرواز شما تحت هر شرا خوامیم-

 . دیکن تیپروژه حما

 نگاهم کرد و من ادامه دادم: قیدق

 

شما به عنوان سهامدار ارشد سود  یپروژه برا نیمطمئنا ا-

 خواهد شد.  یادیز

  اد؟یب شیقراره پ یمشکل-

 

 رو باال انداختم: ابروهام
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  د؟یمنظورم هست یخبر نداره. متوجه  ندهیکس از آ چیه ـ

 رو تکون داد: سرش

 

انجام  تیپروژه با موفق نیکه افتاد ا یهر اتفاق دیخوایشما م-

 نداشته باشه. درسته؟ یاعتراض یبشه و کس

  



 . میفهم یخوشحالم که حرف هم رو خوب م-

 یکه رو دیدونیکار رو براتون انجام بدم اما م نیتونم ا یمن م-

 ندارم. یتسلط نیمع یآقا

 

 . دینباش شونینگران ا-

نگران عکس العمل و حرکت  دیخودم بودم که با نیواقع ا در

 موندم. یبامداد م یبعد

 

 و از جا بلند شدم.  دمیگردنم کش یرو رو دستم

 . یمحسن یروز خوش آقا-

 

 بامداد نشست.  یسالن که خارج شدم نگاهم رو از

 کرد.  یبود و نگاهم م ستادهیدرگاه راهرو ا یتو درست

 



که از کنارش رد شم صداش رو  نیسمتش رفتم و قبل از ا به

 : دمیشن

 خوشم اومد. عتیاز عکس العمل سر-

  

 . میبود ستادهیشونه به شونه در امتداد هم ا درست

 چشم نگاهش کردم: یگوشه  از

 

 چیمن ه یبکشم. برا رونیمن بلدم چطور خودم رو از تنگنا ب-

 وجود نداره. "تنها راه"وقت 

 

 کون داد:رو ت سرش
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انتقام دستم رو  یبرا تونمیکار متوجه شدم که م نیخوبه! با ا ـ

 دلم برات بسوزه. ستیقرار ن گهیباز بذارم. د

 

 و خطر داشت.  نهیک یتماما رنگ و بو کالمش

از ممنوع  شتریبرابر ب دنیچند یمنتظر اتفاق دیبا انگار

 بودم. یم یالخروج

 

*** 

  



 نیتوجه به نگاه سنگ یهم انداخته بودم و ب یرو رو پاهام

 شده بودم. رهیاعالنات خ یبامداد به تابلو

 

 . میپرواز ما که اعالم شد همه از جا بلند شد ی شماره

 رو سمتش گرفتم. تیرو به مهام دوختم و بل نگاهم

 

 چمدونم رو همراه خودت ببر. -

رفتند و از من  تیمت گهمه به س یرو تکون داد و وقت سرش

 تند کردم. یبهداشت سیغافل شدند قدم هام رو به سمت سرو

  

از دست  هیرو از بق دمیو د چمیکه داخل راهرو بپ نیاز ا قبل

 بامداد قفل شد. یچشم ها یبدم نگاهم تو

 

 شدم.  یبهداشت سیزدم و وارد سرو یکوتاه لبخند

 به خودم دوختم. نهییرو از داخل آ نگاهم



 

تا پرواز آنکارا و چقدر خوب که  کردمیصبر م دیبا یساعت کی

 . ادیب زیموس هم قرار بود به ون

 راحت تر بود. المیخ یطور نیا

  

لب هام  یو رژ لبم رو پررنگ تر از قبل رو دمیکش یقیعم نفس

 .دمیکش
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 باز هم وقت درخشش بود.  فردا

 ینم رییخودم تغ یبرا زیچ چیو ه دمیدرخش یباز هم م من

 کرد.

 

 خودم پوزخند زدم.  به

رو  قتیبا حق ییارویعالقه م و رو یپا ستادنیقدر ا یحت من

 هم نداشتم.

 

 لمس کردم:  نهییآ یخودم رو تو ریتصو

 !یملکه... طبل تو خال یستین یچیخودت ه یتو برا-

 

*** 



  

 باال بردم.  هیرو همراه با بق میدنینوش جام

کدوم امشب بدون  چیهمه شون پر از برق بود و ه یها چشم

 سود نمونده بودند.

 

 ونیم یکه تنشون بود هنوز گاه ییها با همون لباس ها مدل

ها هنوز  یلیزدند و نگاه حسرت بار خ یچرخ م تیجمع

 روشون بود.

 

 : دمیپدر ساواش رو از کنارم شن لمازییکرم  یصدا

. از اون دختره خوشم یاستفاده کرد یتک یاز مانکن ها-

 اومده.

 

بار  نیهرز رفته ش ا ینگاهش رو دنبال کردم و چشم ها رد

 رو هدف گرفته. ینازل



 

 هتل...  کی یبرامون تو ینیقرار بچ هی یاگر بتون-

 و محکم لب زدم: دمیحرفش پر ونیم

  

که به  هییزهایدادن چ شیشون نما فهیمن تنها وظ یمانکن ها-

و نه کمتر. بهتره شما به خاطر برطرف  شتریتن کردند... نه ب

 .نیریخونه ها کمک بگ یاز روسپ التونیکردن ام

 

 شده لب زد: شوکه
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پرده باهام حرف  یانقدر ب یبه خودت اجازه بد یتونیچطور م ـ

که  یدرنگ کار یگفتم ب یرو به هر کس م نیا ؟یبزن

 داد. یرو برام انجام م خواستمیم

 

 چشم نگاهش کردم:  یگوشه  از

 شهی... من همدیمتعجب بش دیکه بخوا ستین یتازه ا زیچ-

 متفاوت بودم.

 

سرش رو  یا یتصنع یاومد و با خنده  رونیاون حالت ب از

 تکون داد: 



آشوب هم آدم ها رو  جادیا یتو یدونم... حت یبله بله م-

 .یکن یم ریغافلگ

  

 ونیشهر جام م نیا یشده تو یشب سپر نیآخر یادآوری با

 انگشت هام فشرده شد. 

 

آدم ها  کنمیرفتار م اقتشیل یچون با هر کس به اندازه  دیشا-

 کنه. یم ریرو غافلگ

 

 بهش چشم دوختم:  میمستق

 ندارم. یمن عادت به ظاهر ساز-

 

. دنیرک بودنشون تاوان م یبرا شهیبه هر حال آدم ها هم-

 یکرد دوست داشتم تو یصرفه نظر نم تیاگر ساواش از شکا

 .دمید یرو م تتیدادگاه هم وضع



 

 ابروم رو باال بردم:  یتا کی

 

 یشد چون من به زود فینکرده؟ ح تیواقعا ساواش شکا-

و  میخصوص میتجاوزش به حر یکنم. هم برا یم تیازش شکا

 ضمانت. یسفته ها یواگذار یهم برا

 

 : دیبهم فشرده شده ش غر یدندون ها ونیم از

 تجاوز؟ -

 هر گونه لمس بدون اجازه حکم تجاوز رو داره. د؟یدونست ینم-

 

 یخودش رو م یسع یلیاز خشم سرخ شده بود اما خ صورتش

 رو بروز نده. یزیکرد که علنا چ
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 گفت:  دیگز یکه لبش رو م یحال در

 انتظار داشتم اون پسره زبونت رو با اون سفته ها کوتاه کنه. -

 : دمیخند یبار به آروم نیا

 

. بامداد دیدرست رو نداشت ینیب شیپ تیوقت قابل چیشما ه-

و اگر  میهست گهیهم د لیمنه. ما فام یبرادر خوانده  نیمع

 .میزیر یاستخوون هامون رو دور نم میگوشت هم رو هم بخور



 

من رو صدا کرد و  نیبزنه سل یا گهیبخواد حرف د نکهیاز ا قبل

 نیمن بعد از تکون کوتاه سرم ازش دور شدم و به سمت سل

 رفتم.

 

 شده؟  یزیچ-

 . دیمصاحبه آماده بش یبرا دیبا-

 رو بهش دوختم: نگاهم

 

 نبود؟  گهیساعت د میزمانش ن-

 که چشم هاش به کرم بود لب زد:  یحال در

 

 زودتر برگذار بشه.  طیشرا نیا یفکر کردم بهتره تو-

 یکه شونه ش رو به نشونه  یزدم و در حال یپررنگ لبخند

 کردم لب زدم: یتشکر لمس م



 

 . شهیتر م یروز به روز قو تیخوبه که وقت شناس-

 رو برام خم کرد.  سرش

 شد؟  یچ زیپرواز ون-

 

 . دیصبح زود پرواز دار-

 یمنتظر ضربه  دیباخبرنگار ها شد و من دوباره  ی رهیخ نگاهم

 موندم... یبامداد م
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 یادیز حاتیتوض دیبا زیبه ون دنیصد البته که بعد از رس  و

 نود!  ی قهیدق یبابت لغو پرواز تو دادمیم

 

 *** 

 

عشق و حال من رو  یخفه ت کنم. خودت رفت خوادیدلم م-

تا کارهات رو ماله بکشم. زبونم مو در آورد  نجایا یتنها ول کرد

رو نگه دارم.  ونهیکنم و م یپر ادعا رو راض یمهندس ها نیتا ا

 رفتن. یکردن م یول م یاومده بود رترید

 

 دهانم گذاشتم.  یکندم و تو یاز شکالت تخته ا یگرید ی تکه



 به حرف هام؟ یدیاصال گوش م-

 

 . ستیگوش کردن نبه  یاجیغر زدن هات رو از حفظم. احت-

به سمتمون  یکل الب یتوجه  زیم یرو وانشیل دنیکوب با

شرکت که تازه وارد  یباعث شد بچه ها نیشد و هم دهیکش

 هتل شده بودند متوجهمون بشن. یالب

  

 گذاشتم و از جا بلند شدم.  فمیک یرو تو یتخته ا شکالت

اومدند  یهمه شون که داشتند به سمتمون م یرو رو نکاهم

 چرخوندم.

 

سرم رو صاف کردم و رو به مهام لب  یرو یبافت فرانسو کاله

 زدم: 

 . نمیب یبامداد و موس رو نم-

 



رو  زیبه ون دنتی. امکان نداره خبر رسدمشونیمنم از صبح ند-

خراب شدن  یباشن. احتماال منتظر زمان مناسب برا دهینشن

 سرت هستند.

 

 نشد.  یا گهیفرصت حرف د هیبق دنیرس با

بحث  یتیبود با نارضا مانکاریگروه پ سییکه ر یمیعظ مهندس

 رو شروع کرد:

  

 م؟یپرواز باش ی! قرار نبود با هم تویچه عجب خانم فتح-
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 زدم: یکوتاه لبخند

سفر  یتو یمتاسفانه مجبور شدم به خاطر فشن شو کم-

 کنم.  جادیاختالل ا

 !میقرار بود جلسه داشته باشاما ما -

 

 . میحاال که نداشت-

 درهم رفتند.  ابروهاش

زمان جلسه  دی. شما خبر داشتنهیهم قایمشکل ما هم دق-

 نکرده؟ یرییتغ

  



 رو صاف کردم:  صدام

دونستم و خودمم درخواست  یرو م نیراستش من از ابتدا ا-

 .میبر شیپ یقبل یدادم که با همون برنامه 

 

 نشست:  یمیعظ یلب ها یرو پوزخند

انقدر راحت نفوذ داشته  دیتونست یشما که از همون ابتدا م-

دفاع  یما رو انقدر ب رهیمد ئتیه یجلسه  یپس چرا تو دیباش

 ن؟یجلوه داد

 

آشنا  طیپروژه رو با مکان و شرا یشما بچه ها یمیعظ یآقا-

  د؟یکرد

 به جانب گفت: حق

 

 ماکت و نقشه...  یمعلومه! من رو-

 :دمیحرفش پر ونیم



 

 کی دنیبا د د؟ینیب یپروژه رو انقدر راحت و ساده م نیا-

 دینحو انجام بشه؟ ما با نیکار به بهتر دیخوایماکت و نقشه م

تا  میکامال بر پروژه مسلط باش میدار شیکه در پ یجلسه ا یتو

نود  ی قهیدق ی. در واقع من وقتمیبد یکنفرانس خوب میبتون

 یتو یخلل ستمخوا یمحسن یتحول رو متوجه شدم از آقا

. میرو داشته باش شتریب یینکنن تا ما فرصت آشنا جادیپرواز ا

به ما  کایتازه از آمر نیجناب مع دیدر ضمن فراموش کرد

 یو جوانب آشنا م طیشرا یبا همه  دیهم با شونیا وستن؟یپ

به ما وارد  یضرر چیه نکهیسفر زودرس عالوه بر ا نیشدند. ا

حداقل پنجاه درصد بهتر  رو طمونیشرا شهیکنه باعث م ینم

 .میکن
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 اما...  ـ

 :دمیحرفش پر ونیهم م باز

 

. ما تا زمان جلسه و آغاز شهیهم حساب م یحیسفر تفر نیا-

 یاز مکان م هیاول دیو بعد از بازد میپروژه دو روز وقت دار

و  احتیشرکت به س ی نهیدو روز رو با هز نیا یباق دیتون

 .دیبپرداز حیتفر

 



رو به وضوح از  یتینا رضا "شرکت ی نهیهز"عبارت  آوردن

 یبرا یتالش گهیهم د یمیداد و عظ یچشم هاشون فرار

 سرزنش و مخالفت نکرد.

 

خودتون. فردا صبح  یسراغ کارها دیبرگرد دیتون یحاال م-

 زیماسک ون والیبه فست میتون یو بعدم م میر یم دیبازد یبرا

 !نجایبه ا میاومد یکه چه زمان دیدونی. ممیوندیبپ

 

 مبل نشستم.  یمتفرق شدند و من دوباره رو تیکم جمع کم

 یتازه کنم صدا ینفس یسخنران نیکه به خاطر ا نیاز ا قبل

 بامداد از پشت سرم بلند شد:

  

 . یبا من مشورت کن دیزمان بازد نییتع یتو دیبا کنمیفکر م-

رو ماساژدادم و اون مبل رو دور زد و رو به روم  میشونیپ

 نشست. 



 

 رو بهش دوختم.  نکاهم

 کرده بود. یرو پشت سرش بسته بود و گوجه ا موهاش

 

  ؟یبد رییزمانش رو تغ ؟یکن کاریچ یخوایحاال م-

 زانوش رو لمس کرد:  خونسرد

 

 .میعامل با هم صحبت کن ریمد یدر مورد ماجرا دیبا یبه زود-
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 . ستین یمطمئنا االن زمان مناسب ـ

 زد: شخندین

 

 یعامل ریخودت مد نکهیا یبرا میدار یادیآره خوب...وقت ز-

 .یکن ممیتقد یرو دو دست

 جا بلند شدم. از

 

 موضوع به موقعش باهات بحث کنم.  نیدادم بابت ا یم حیترج-

 برم که صداش نگهم داشت: خواستم

 

  ؟یبخور یدنینوش هیبا برادر خوانده ت  یخوایکجا؟ نم-



 رو به سمتش چرخوندم و با لبخند لب زدم: سرم

 

 اونم به موقعش.-

 

*** 

  

. تشهیرو انقدر مورد توجه قرار داده موقع نجایکه ا یزیچ-

 یخشک زیبه ون ادیز یکیعالوه بر نزد دینیب یهمون طور که م

اون هم  یویداره. و هیناح نیا یمکان ها ینسبت به باق یادیز

 میخوایم یما ازتون مکان نیشهره به خاطر هم یرو به رو قایدق

   یکه عالوه بر تجار

 هم حرف اول رو بزنه. حیتفر یتو بودنش

 

که دور و اطراف شهر در حال حرکت  ییها قیرو به قا نگاهم

 مارکو حاال حاالها ادامه داشت انگار. یبودند دوختم و حرف ها



 

 نکهیکردن بامداد چرخوندم و قبل از ا دایپ یرو برا سرم

از ستون  یکیکنم احساس کردم نور فالش رو از پشت  داشیپ

 .دمیها د

 

 یلیانگار خ یا هیتر که شدم سا قیشده دق زیر یچشم ها با

 از اونجا گذشت.  عیسر

 سرم رو تکون دادم. گنگ
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 ی هیراه سا یاما من باز تو دمیاشتباه د دیفکر کردم شا اول

 یبودم و اون نور فالش برا دهیکرد رو د یم بمونیکه تعق یکس

 عکس گرفتن بود.

 

 یآب یو سفرها نیبه خاطر نبود ماش زیون یکردم تو یم فکر

واقعا ما رو تحت نظر  یکیسخت باشه اما انگار  زیو گر بیتعق

 گرفته بود.

 

هام رو به سمت بامداد تند کردم و شونه به شونه ش  قدم

 .ستادمیا



بود و انگار کارناوال  ومدهین دیبازد نیهمراهمون به ا موس

 ماسک براش جذاب تر از جدال من و بامداد بود.

 

شهر دنبال کردم و بعد از سکوت  یرو تا ساختمون ها نگاهش

 دم: لب ز یکوتاه

 رتم؟یتا تحت نظر بگ یکرد ریرو اج یکی یاز ک-

 

 وار بهم چشم دوخت: هیکنا یو با حالت دندیباال پر ابروهاش

 

 یوقت ی. واقعا فکر کردیخودت رو دست باال گرفت یلیخ-

و آمار لحظه به لحظه ت رو با چشم هام  کمیخودم بهت نزد

 کنم؟ یم یرو هم وارد باز یا گهیدارم کس د

 

 باشه.  یحرفش دروغ یداد تو یهاش نشون نم چشم



بندازم اما روش بامداد  یکیتار یتو یریخواستم ت یفقط م من

 نبود. نیواقعا ا

  

خودش به صورت  ایو  دیخر یاطرافم رو م یآدم ها ای اون

 .ستادیا یجلوم م میمستق

 لب هام قرار دادم و متفکر گفتم: یانگشت شستم رو رو پشت

 

  ه؟ینظر داره ک ریکه لحظه به لحظه مون رو ز یپس اون-

 شدند: زیهاش ر چشم

 

  ؟یزنیحرف م یاز ک-

 رو کج کردم. سرم
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 یدنبالمونه. فکر م میاومد رونیاز هتل ب ینفر از وقت کی ـ

زدن و عکس  دیکنم اما چند بار موقع د یکردم اشتباه م

 .دمشیگرفتن ازمون د

 

 درهم رفتند و تلخ گفت:  یکم ابروهاش

 که من ازش خبر ندارم؟ یرو خورد یحق ک گهید-

 

 کالمش باعث شد دستم مشت بشه.  شین



 زدم. یا یتصنع لبخند

 

 یزنم وقت یباره با تو حرف م نیدونم چرا دارم در ا یاصال نم-

 .یتوهمات خودت غرق یهنوز تو

 

 . وستمیپ هیحرفم ازش فاصله گرفتم و به مارکو و بق نیاز ا بعد

گرفتم هر حرف  یم شهیکه مقابلش پ یا یتفاوت یخالف ب بر

 یشد به هدف م یکه به سمت قلبم پرتاب م زشیطعنه آم

 خورد.

 

بود  دهیهام رو باز به اون ستون دوختم و اون انگار فهم چشم

 ازش نبود. یمتوجهش شدم که خبر

 

 رو تکون دادم.  سرم

 زدم. یباره با مهام حرف م نیدر ا دیبا



  

*** 

  

که  یا یدنیشده بود و نوش رهیخ یابانیخ شیلبخند به نما با

 یم کیرو به لب هام نزد شدیپخش م یکنار یسکو یرو

 کردم.

 

 یادیشد و شانس ز یم ییایواقعا رو امیا نیا یشهر تو نیا

خورده  هیو آغاز پروژه درست به فور دیکه زمان بازد میداشت

 بود.

 

 جهان بود. یدنید نیاز بهتر یکی زیون کارناوال
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و  دندیپوش یم بیعج یلباس ها امیا نیا یها هر سال تو اون

 یم یکوبیو پا یوقفه به شاد یزدند و  ب یماسک بر صورت م

 پرداختند.

 

 یطبقات یو فاصله  یمقابله با نژاد پرست یکارشون به نوع نیا

 بود. یواقعا دوست داشتن یمیسنت قد نیبود و ا

  

 پرت بشه.  شیباعث شد حواسم از نما میزنگ گوش یصدا



دادم و با دست آزادم  هیتک واریدستم رو به د یتو چتر

 گوشم رو لمس کردم. یتو میس یب یهندزفر

 

 : دیچیگوشم پ یمهام تو یصدا

 کنم.  ینم داتیپ ؟ییکجا-

 شده؟ یدور و اطراف هتلم. طور-

 

 . هیکرد چ یم بمونیکه تعق یکس یماجرا دمیفکر کنم فهم-

 یکه چتر رو دوباره تو یشدند و در حال کیبهم نزد ابروهام

 شدم لب زدم: یم کیدستم گرفته بودم و به سکو نزد

 

 خوب؟ -

پروژه رو از  نیکه سخت در حال تالش بود ا یاون شرکت-

 ؟یبه خاطر دار ارهیچنگمون درب

 



 سکو گذاشتم.  یرو رو وانیل

و  رانیا یدو رگه  یهمون پسره  رعاملشیکه مد یهمون-

 فرانسه بود؟

 

جور که  نی. ازهیون یاالن تو نیآره همون! بهم خبر دادن هم-

 . دهیمعلومه اون هنوز از پروژه دست نکش

 دلم بهش فرستادم. یتو یلعنت
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از طرف  رهیگیکه مدام ازمون عکس م یکس یکنیفکر م ـ

 همونه؟

 

و  هیبرنامه ش چ میدون یبه احتمال نود درصد خودشه. نم-

و تو هم  میخودمون جمع کن کیفکر کنم بهتره بچه ها رو نزد

 قرارداد الزمه. نیا یتو پا یبرگرد هتل. امضا عتریهر چه سر

 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 

که  یزیکن. االن چ دایگردم... تو هم بامداد و موس رو پ یبر م-

عامل  ریپروژه ست و ما هم هنوز سر مد نیداره فقط ا تیاهم



. ممکنه اونم هدف قرار میدار اجی. بهش احتمیدیبه توافق نرس

 .رهیبگ

 

 کنم.  یم داشیباشه پ-

 دستم فشردم. یرو قطع کردم و چتر رو تو تماس

 

ها  ابونیخ یراحت تو الیقرار بود با خ یدونم چه زمان ینم

 فکر کنم. حیقدم بزنم و فقط به لذت و تفر

 

به سمت هتل کج کردم اما نور  تیرو با فاصله از جمع راهم

 چشمم خورد باعث شد متوقف بشم.  یفالش که تو

 سرعت نگاهم رو به منبعش دوختم. با

 

 . مشدیبار به وضوح د نیا



از کوچه ها  یکی یمتوجهش شدم خودش رو تو دیفهم یوقت

 پنهان کرد. 

 .دمیرو گز لبم

 

رو  نشیمدت فالش دورب نیا یهمه  یبود که تو بیعج برام

 یباشه من م دهیبود نفهم رممکنیکرد و غ یخاموش نم

 .دمشید

 

به سمت  عیسر ییروم بود رو پس زدم و با قدم ها شیکه پ یزن

 همون کوچه رفتم.
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کننده مرد نبود  بیکه فرد تعق نیانداختم و هم یم رشیگ دیبا

 شد. یپوئن مثبت حساب م کیمن  یبرا

 

 چیپ یکه داشت تو دمشیباز هم د دمیکوچه که رس یانتها به

 .شدیم دیناپد یبعد یکوچه 

 

 نیهم یشد تو یها م قیاز قا یکیسوار  نکهیقبل از ا دیبا

 گرفتمش.  یمحله م

هم پشت سرش رفتم و به خودم که  گهید یتا کوچه  چند

 .دمیروم د شیپرت و خلوت رو پ ییاومدم جا



 

 دادم.  رونیدور خودم زدم و نفسم رو ب یچرخ

بهش  دنیرس یانتخاب کنم برا یا گهیبخوام راه د نکهیاز ا قبل

 یرو رو شدیم کیکه از پشت سر داشت بهم نزد یکس ی هیسا

 .دمیمقابلم د وارید

 

 شد. هیسا ی رهیرو محکم تر گرفتم و نگاهم خ چتر

 

که حس کردم زمان  یزدم و وقت یم نیفاصله مون رو تخم دیبا

 یسرم مرد یو چتر رو تو دمیبا سرعت چرخ دهیمناسب رس

 .دمیشد کوب یم کیکه داشت بهم نزد

 

 خوب حدس زده بودم.  یلیو فاصله رو خقد  خوشبختانه

 نگاهم کرد. نیعقب رفت و خشمگ یکم مرد

 



 گفت...  یبودم و مهام راست م دهیمرد رو قبال هم د اون

پرادعا و خطرناک  سییهمون ر یاز محافظ ها یکیمرد  اون

 بود.

 

 . دمیپاش کوب یبه سمتم برداره که من با چتر تو یقدم خواست

 زدم. یم نشیبا فاصله زم شدیهر طور که م دیبا

 

 یهم تو یشد و کس یخراب م زیکرد همه چ یلمسم م اگر

 .دیرس یبه دادم نم ییجا نیهمچ
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سرما به تن داشتم باز هم  نیا یتو یادیز یلباس ها نکهیا با

به سراغم  یجنون چه زمان یدونستم اون حالت مسخره  ینم

 اومد. یم

 

چتر رو  یکوتاه یرو به سمتم پرتاب کرد و من با جاخال مشتش

 .دمیبار به دستش کوب نیا

 

 بمونه. یرو مشت کردم تا لرزشش مخف گرمید دست



به  دیبودم و حاال نبا یرزم یمدت ها تحت آموزش هنرها من

 یرو خراب م زیهمه چ یشگیخاطر اون ترس و شوک هم

 کردم.

 

مهارش کنم  نکهیو قبل از ا باز هم به سمتم هجوم آورد مرد

 .دیدستش گرفت و محکم کش یچتر رو تو گریسمت د

 

باعث شد چتر از دستم رها بشه و خود هم به  ادشیز زور

 پرت بشم.  وارید یگوشه 

 

 یزخم شد و من چشم هام رو لحظات نیاز برخورد با زم دستم

 از درد بستم. 

 یبه معنا نیو ا شدمیم یشگیکم داشتم دچار حال هم کم

 بود! انیپا

  



 . دمیکش قیتا نفس عم چند

دستکش  یتونستم با دست ها یفقط م شدیم کیبهم نزد اگر

ممکن نبود چون فرد  نیدارم از خودم دفاع کنم و مطمئنا ا

 کرد. یمقابل به دستم اکتفا نم

 

 شد و من دست هام رو از خاک پر کردم.  کیهم بهم نزد باز

خاک ها  رهیکه دستش رو جلو آورد تا بازوم رو بگ یوقت درست

 .دیعقب کش ادیو اون با فر ختمیصورتش ر یرو تو

 

 نکهیفرصت استفاده کردم و از جا بلند شدم اما قبل از ا از

 دهیخودم رو به آغاز کوچه برسونم کاله کاپشنم از پشت کش

 شد.

 



ه که خواستم کال یخوردم و وقت یاتفاق چرخ نیبا ا ناخواسته

از پشت شونه م رو محکم  یبکشم کس رونیرو از دستش ب

 .دیروم کوب شیچشم مرد پ یپا یگرفت و مشت
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 احتماال معجزه بود.  نیو ا دمیچرخ مبهوت

 شد. ریمن رو عقب کشوند و با اون مرد درگ بامداد



 

 اومد.  رونیو نفس راحتم ب دمیصورتم کش یسالمم رو رو دست

 بود دوختم. ستادهیرو به موس که حاال کنارم ا نگاهم

 

 کرد و لب زد:  نگاهم

  ؟یخوب-

 رو تکون دادم: سرم

 

  د؟یکن یم کاریچ نجایشما ا-

 یشده بود رو گوشه ا هوشیمرد که حاال ب یالشه  بامداد

پاک کردن گرد و  یکه دست هاش رو برا یانداخت و در حال

 گفت: دیکوب یخاک بهم م

 

. قبل از رفتن به هتل تو رو هیاون پسره بهم گفت ماجرا چ-

 .یانداخت یتله م یخودت رو تو یتمام داشت یکه با احمق دمید



 

باعث شد با سرعت  نیبه پا شده بود و هم اهویقلبم ه یتو

 .رمیازش چشم بگ

وجود داشت  یدیتونست نشون بده که ام یم دیهاش شا حرف

 قبل... یبرگردوندن بامداد به روز ها یبرا

 

 و گفتم:  دمیسرم کش یکاپشن رو دوباره رو کاله

 ؟یایخطر افتادم به کمکم ب یتو یدیفهم یباعث شد وقت یچ-

 

 اون قرارداد الزمه.  یامضات پا-

خطاب به بامداد  نکهیاز ا شتریزدم ب اریاخت یکه ب یپوزخند

 باشه به دلم خودم بود.

 

 البته...-
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 هام رو باز به چشم هاش دوختم و اون ادامه داد: چشم

 

حق رو  نیا ذارمیبزنم. نم بیفقط منم که حق دارم بهت آس-

تا خودم  یخودم بمون یتمام و کمال برا دی. بارهیازم بگ یکس

 نابودت کنم.

 



 زدم.  شخندین

ها به  یلیچون خ یحق رو با چنگ و دندون نگه دار نیا دیبا-

 خونم تشنه هستن.

 

 موس دوئل نگاه هامون رو قطع کرد:  یصدا

 گن؟یم یرو... چ گهیهمد دیخوا یدونم االن م یم-

  

 به سرش زد:  یکرد و کالفه ضربه ا مکث

از دست اون ها  دی... فعال باالیخیآخه! ب هیچه زبون سخت نیا-

 چون همه جا هستن. دیفرار کن

 

 . یرو خوب بلد یفکر کردم فارس-

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 یلیهست که بلد نباشم. خ یبازم کلمه ا رمیبگ ادیکه  یهر چ-

 .نیا دهیچیپ



 

 نگاهش رو به اطراف دوخت:  بامداد

 .میبالماسکه رو الزم دار یاز اون لباس ها یکی-

 

 . ادینم رمونیگ نجایا-

 دوشون نگاهم کردند و من ادامه دادم: هر

 دیخودمون رو با خر میتون ی. اونجا میبعد یمحله  میبر دیبا-

 .میکن یلباس ها مخف نیا

 

 سرش رو تکون داد... موس
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دل  یتو میبر یکنار یبه محله  قیکه با قا یتا زمان دیپس با ـ

 . میباش تیجمع

 یلمس یایکردم با فوب یم کاریچ دیبود و من با نیراه هم تنها

 که داشتم؟

 

و من سر کوچه متوقف  میرسوند یاصل ابونیرو به خ خودمون

 شدم. 

حتما  دمید یو اگر اون پسر دورگه رو م دمیکش یقیعم نفس

قرار گرفته بودم رو سرش در  ونشیکه االن م ییتنگنا یتالف

 آوردم. یم



 

 نیرفتن ب یقدم مشوشانه رو برا نیزدم و تا خواستم اول پلک

 شد. دهیبردارم دستم کش تیجمع

 

بود و  ستادهیرو بلند کردم و به بامداد که رو به روم ا سرم

 دستم رو گرفته بود چشم دوختم. 

 زمزمه کرد: مطمئن

 

 چشم هات رو ببند. -

 یآشنا و تکرار بیعج میکه توش بود یتینگاهش و موقع رنگ

 بود.

 

به  شیسال پ ستیبه قدمت ب یهام رو بستم و صحنه ا چشم

 آوردم. ادی

 



چرخ و فلک بزرگ مونده بود اما فکر و ذهنم  یچشم هام رو"

 یحرکت م یشهرباز یفضا یاون همه آدم که تو دنیبا د

 شد. یپر از ترس م دندیدو یم یکردند و گاه

  

 به عقب برداشتم.  یرو تکون دادم و قدم سرم

 متعجب نگاهم کرد: بامداد

 

 یچرا دار ؟یآرزوته چرخ و فلک سوار بش یگفت یمگه نم-

 . یگردیبرم

 انداختم:  نییسرم رو پا یدیناام با

 رد شم. نجایاز ا تونمینم-

 

دست بامداد رو حس کردم و چشم هام ناخودآگاه به  یگرما

 چشم هاش دوخته شد:

 



 

 

 

 

 

 

 [02.07.21 14:47] 

 
#part85 

 

 هات رو ببند.  چشم

 چرا؟-

 

مگه نه؟ من بدون  یترس یکه ازم نم یدارتو به من اعتماد -

کنم. فقط  یردت م نجایبهت بخوره از ا یاجازه بدم کس نکهیا

 که نگفتم باز نکن. یچشم هات رو تا وقت



  

شد و با  ختهیوجودم ر یچشم هاش ناخودآگاه تو یتو نانیاطم

 "لبخند چشم هام رو بستم

 

 چشم هات رو باز کن. -

محو  یو انقدر دیکش رونیبامداد من رو از اون خاطره ب یصدا

گذشته بودم که اصال متوجه نشده بودم چه موقع  ریتصو

 .میمتوقف شده بود

 

بدون  یاون شلوغ نیچطور من رو از ب دمیفهمیوقت نم چیخ

 کرد. یبه روح زخم خورده م رد م بیآس

 

 دهزیهام رو باز کردم و رو به روم انگار همون پسرک س چشم

انتقام  یسرشار برا یکه با نفرت ینه بامداد دمیدیساله رو م

 کنارم برگشته بود.



 

باعث شدم  میبش قیخواست سوار قا یموس که ازمون م یصدا

 و سرم رو تکون بدم. رمیچشم ازش بگ

 

تفاوت  شیسال پ ستیب یساله  زدهیاالن با اون پسر س بامداد

بار هم دستم رو گرفت فقط به خاطر  نیداشت و اگر ا یادیز

 منافع خودش بود.

 

 افتادند.  یدردسر م یمسلما همه تو شدیحالم بد م نجایا اگر

افتاد که پشت  یو نگاهم به سه تا مرد میشد قیسه سوار قا هر

 شدند. یراه یا گهید قیسر ما با قا

 

 رد نگاهم رو دنبال کرد و گفت:  موس

 که دنبالتونن؟  نییهمونا-



 یرو باق یکه به ما دوخته شده بود شک نشونیسنگ یها نگاه

 گذاشت. ینم
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 دیطول کش یا قهیچند دق ستادیا یبعد یمحله  یکه تو قیقا

 یو از تو میجا بگذار یشلوغ یپشت سرمون رو تو یتا آدم ها

 .میو مجهز بش میاز مغازه ها لباس بالماسکه بخر یکی



 

زود  زهیشک برانگ میکه اگر باز سه نفر باش دهیعق نیبا ا موس

تا به هتل  میشد قیتر از ما جدا شد و ما هم باز سوار قا

 .میبرگرد

 

 ی رهیدوختم که خ یپشت ماسک نگاهم رو به بامداد از

 بود. یخشک

 

بهش  یاشراف یاز کنت ها یکه حالت یمیقد یلباس ها نیا

 یبه تنش نشسته بود و برا یادیبلند ز یبا اون موها دادیم

بالو دل "مراسم  یتونست تو یفکر کردم چقدر م یلحظه ا

 بدرخشه. "دوجه*

 

وگرنه جفتمون حتما  حیتفر یبرا مینداشت یادیکه زمان ز فیح

 .میشد یدعوت م دادیاون رو یبرا



 

کم رفت و آمد تر رو  یراه ها میشد ادهیکه پ قیبار از قا نیا

 .میو باالخره خودمون رو به هتل رسوند میانتخاب کرد

 

شرکت که دور هم جمع  یمهام و چند تا از بچه ها دنید با

 .دمیکش یقیشده بودند ماسکم رو برداشتم و نفس عم

 

 ماسک عرق کرده بود.  ریکه هوا سرد بود باز هم صورتم ز نیا با

اجازه  نکهیخودش رو بهم رسوند و من بدون ا دنمونیبا د مهام

 بغلش گذاشتم: یبگه ماسک رو تو یزیبدم چ

 

 .میکن یصورتم رو بشورم بعد با هم صحبت م رمیم-

 

داشتم و هر  اجیدوش کوتاه احت کیبه  زیاز هرچ شتریب االن

 یزیاومده مهم بود باز هم اگر چ شیپ یچقدر هم که مسئله 



دادم  یخورد رو انجام نم یذهنم چرخ م یتو هیاز بق شتریکه ب

 نداشت. یا دهیحث فاب

 

نگاه بامداد از پله ها باال رفتم و خودم  ینیتوجه به سنگ بدون

 رو به اتاقم رسوندم.

  

است که  زیکارناوال ون یاز مراسم ها یکی* بالو دل دوجه 

و  ردیگیقرار نم گرانیدر دسترس د یآن به راحت یها تیبل

 شوند. یشرکت در آن دعوت م یخاص برا یفقط آدم ها
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 . ستادمیا نهییآ یآوردم و جلو رونیهام رو ب لباس

سرزنشم رو مصرف  ی هیسهم دیبود و با دهیباز دلم لرز امروز

 کردم. یم

 

 گذاشتم و محکم لب زدم:  شیآرا زیم یرو رو دستم

 !یاحمق باش یحق ندار-

 

*** 

  

  م؟یموندیاونجا م شتریب دینبا-



 اومد. یکارخونه راه م یبود که پشت سرم تو مهام

 

از فرو رفتن گرد  یریجلوگ یدهانم که برا یپشت ماسک رو از

 زده بودم گفتم: یو خاک حاصل از مصالح ساختمان

 

کارا رو  یخودش همه  یبود. محسن اجیبه ما احت شتریب نجایا-

 .کنهیم تیریاونجا مد

 

 . یدیم دونیم یبه محسن یادیز یدار کنمیمن... فکر م-

 نیبلند دستگاه ها گم شد و من کالفه از ا یصدا یتو صداش

 رفتم. یبه سمت خروج یصوت یهمه آلودگ

 

 یقیاومدم ماسک رو برداشتم و نفس عم رونیکارخونه که ب از

 . دمیکش

 گفتم؟ یچ یدیشن -



 

 و گفتم:  دمیسمتش چرخ به

نگو  یزیاالن چ یو غر بزن یبحث کن یخوای. اگرم مدمینشن-

اعصابم رو مختل  نیچون گوشم هنوز پر از سر و صداست و هم

 .کنهیم

 

 رو تکون داد.  سرش

 رو به سمتش گرفتم: چییو من سو میرفت نیسمتش ماش به
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 کن.  یتو رانندگ ـ

 خونه؟  یریم-

 سر به شرکت بزنم. هی دینه. با-

 

 شرکت متوقف کرد.  یرو جلو نیساعت بعد ماش مین

 .نگیپارک یتو برمیرو م نتیماش-

 

 شدم.  ادهیگفتم و پ یا باشه

رو پشت سر گذاشتم و بعد از جواب سالم نگهبان رو  محوطه

 دادن سوار آسانسور شدم.

 



به  یزن جوان یشم سر و صدا ادهیاز آسانسور پ نکهیاز ا قبل

 گوشم خورد. 

 :ستادمیدر ا یرو به دفتر رسوندم و جلو خودم

 

 چه خبره؟  نجایا-

 سالم کرد. عیسر دنمیبود با د ستادهیجوانم که ا یمنش کمند،

 

 راهنیکه با پ یرو تکون دادم و نگاه دوختم به دختر سرم

 .زدیلب غر م ریاخم کرده ز نیکوتاه و شلوار ج

 

 چه خبره؟  نجایا دمیپرس-

ست اومدن و  قهیچند دق شونی. ادیخوب شد خودتون اومد-

داخل اتاقتون  خواستنیعاملن و م رینامزد مد گنیند مب کی

 نجایعامل ا ریکه مد دمیم حیبراشون توض میبشن. هر چ

 .شنیمتوجه نم دییشما



 

لب هاش  یکه تازه رو یشخندیو اون با ن دندیباال پر ابروهام

 نشسته بود گفت: 

 .هیک یعامل اصل ریمد یبهشون بگ دیبا-

  

 شدم. کیتفاوت بهش نزد یب
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 ؟یدیم یدستور نیکه به من همچ یهست یـ اون وقت شما ک 

 

بودم  ستادهیغرور سرش رو باال گرفت و حاال که رو به روش ا با

سر و گردن ازش بلندتر  کی یپاشنه ده سانت یبا اون کفش ها

 بودم.

 

 من سارام. نامزد بامداد. -

 گرفتند. هام ناخودآگاه رنگ تمسخر چشم

 

برگشته بود و من اصال  ورکیویشناختمش... انگار تازه از ن یم

 سر و کله زدن با افکار بچگانه ش رو نداشتم. یحوصله 

  

رفتم خطاب به  یکه به سمت اتاقم م یتوجه بهش در حال یب

 کمند گفتم:



  

و  رانیبگو دختر خاله شون اومده ا نیمع یزنگ بزن به آقا-

به کنترل  یاجیکه احت ییببرن جا انیراهش رو گم کرده. بگو ب

 و استفاده از ادب نداشته باشه.

  

 چشم خانم. -

 اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم. داخل

 

 بودم که در با سرعت باز شد:  دهینرس زمیبه م هنوز

 .میمن ک یدینفهم نکهیمثل ا-

 

داخل  یصحبت با بامداد بود که نتونست جلو ریانگار درگ کمند

 . رهیاومدنش رو بگ

 نشستم و نگاهش کردم. زیم پشت

 



 چطوره که بامداد نامزد کرده و من خبر ندارم؟ -

 در هم رفتند: شتریب ابروهاش

 

 یازت دل خوش یاصال؟ انقدر یخبر داشته باش دیچرا تو با-

دلم  یلیم خ. منمونینامزد ینداره که بخواد دعوتت کنه برا

 .نمیخواهر شوهر دزدم رو بب یرو خواستینم
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 کردم.  اخم

ممکن بود بهش حق بدم و از کوره  گفتیکه م یزیهر چ بامداد

بهم  دهیدادم اون دختر تازه به دوران رس یدر نرم اما اجازه نم

 کنه. نیتوه

 

 یمبل م یو اون که تازه داشت رو دمیکوب زیم یرو رو دستم

 و بهت زده نگاهم کرد.  دینشست از جا پر

 ؟ینیمن بهت اجازه دادم بش-

 

 ؟یچ-

 

 چیمن و بامداد فقط به خودمون ربط داره و ه ی! رابطه کی-

نامزد  نجای. دو! اارهیدر موردش به زبون ب یزیکس حق نداره چ

 .ستیعامل بودن پست و مقام ن ریمد



 

 بلند شدم و محکم تر ادامه دادم:  یصندل یرو از

 .یعامله و نه تو نامزد بامداد ریمد نجایسه! نه بامداد ا-

 

 من... -

 :دمیحرفش پر ونیم

 

مونده ت رو بردار و برو داخل  یاحترام باق مچهیاالن ن نیهم -

منتظر پسر خاله ت بمون چون اصال دوست ندارم نشونت  یالب

 .یستادیا یچه کس یبدم که تو واقعا رو به رو

 

 چشم هاش نشست:  یتو خشم

 . نیصبر کن و بب رمیگیحالت رو م-

دوباره  یقیحرفش از اتاق خارج شد و من با نفس عم نیاز ا بعد

 نشستم.



 

 شده بود. دایبامداد پ یهم برا یا گهید لیکم بود حاال وک موس
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 ریمد نجاینه بامداد ا" یاون دختر بخش اول جمله  دونستمیم

 لیرو ضبط کرده بود تا تحو "یعامله و نه تو نامزد بامداد



رو  تیریمد یکرد تا ماجرا یم رشیبامداد بده و مطمئنا ش

 بندازه. انیبه جر عیسر

 

 کردم.  یمورد اشاره م نیبود خودم زودتر به ا بهتر

 که داخل شد نگاهم رو بهش دوختم. مهام

 

 تعجب گفت:  با

 رفت؟ رونیاز در ب یبود االن عصبان یدختره ک نیا-

 

من.  یامشب دعوتش کن خونه  یبه بامداد زنگ بزن برا-

 . ایخودتم ب

 ؟یکن کاریچ یخوایم-

 

 : دمیرو به چشم هام کش دستم

 .دونمیخودمم نم-



 

*** 

  

 قاب عکس رو بذارم داخل انبار؟  نیخوایم-

که  یگرفتم و در حال اوشیپر ابهت س یمشک یاز چشم ها نگاه

 بهش پشت کردم. کردمیبازوم هام رو نوازش م

 

 آماده ست؟ زیخانم. همه چ نینسر ستین یاجیاحت-

 

درست  ایو الزان یفسنجون، اسپاگت دیبله. همون طور که گفت-

 گذاشتم.  دیغذا هم سوپ سف شیپ یکردم. برا

 

 . ینیکه گفتم بچ یبیباشه دسرها رو به همون ترت ادتیخوبه. -

 چشم.-
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 دست دست کرد.  یبره کم نکهیاز ا قبل

  ؟یبگ یمونده که بخوا یا گهید زیچ-

 هاش رو درهم گره کرد: دست

 

آقا بامداد عاشق فسنجونه؟ تا  دیدونستیشما از کجا م-

 .دیبود دهیرو ند گهیشما تا به حال همد دونمیکه من م ییاونجا



 

 لبم نشست.  یرو یمحو لبخند

خونه  نیخانم دو سال بعد از رفتن بامداد و مادرش به ا نینسر

گذشته  یاومده بود و از اون موقع هم صحبت راجع به اتفاق ها

 قدغن بود.

 

پرسنل خونه رو بعد از رفتن اون ها  یهمه  یخان حت اوشیس

 ازشون بمونه. یحرف گهیاخراج کرده بود تا مبادا د

 

 یسال با بامداد تو کیدونست من  یوقت نم چیخانم ه نینسر

 .شناختمیو بمش رو م ریکرده بودم و ز یخونه زندگ نیا

  

 من رو از حفظ بود.  یاصل تیطور که اون هم شخص همون

 .میرو کنار هم گذروند یزمان هی یبچگ یمن و بامداد تو-

 



هنوز از چشم هاش  یکنجکاو نکهیرو تکون داد و با ا سرش

 به آشپزخونه رفت. یا گهیمعلوم بود بدون پرسش د

 

تنها موجب  ادیسوال ز دیفهم یحال بودم که خودش م خوش

 شد.  یسرزنش خودش م

 

ه دوست نداشتم بحث اتفاقات گذشته باز هم از سر گرفت اصال

بدون  دیشد اون راز ها با یم یادآوریکه دوباره بهم  نیبشه و ا

 بازگو شدن با خودم بمونند برام دردآور بود.

 

تومور  کیبودم برام مثل  دهیو شن دهید نجایکه ا ییزهایچ

 بود.  یسرطان

نداشتم و درمانش هم  ییوقت ازش رها چیکه ه یمیبدخ تومور

 بود. یفقط درد و رنج اضاف
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 موند.  یتا زمان مرگ باهام م دیتومور با اون

بود  یشده بود مسر یم زندان نهیس یسال تو ستیکه ب یدرد

 و راه انتقالش هم تنها فاش شدن بود و بس.

 

 ترسناک و طاقت فرسا.  یماریب نیمحکوم بودم به ا من

 .دمیکش یقیزنگ در که بلند شد نفس عم یصدا



 

 یصفحه  یرفتم و موس و مهام رو تو فونیسمت آ به

 . دمید تورشیمان

 بودند. دهیبا هم رس انگار

  

 رو هم باز کردم.  نگیپارک موتیرو زدم و با ر در

 دنیشدند با د ادهیپ یو وقت دمیپنجره داخل اومدنشون رو د از

 .دمیکش یسارا آه کالفه ا

 

زهر مار بود و با بودن اون دختر  یکاف یشب به اندازه  نیا

که قرار بود امشب  یتر از طعم تلخ نیریقطعا طعم زهرمار ش

 شد. یداشته باشه م

 

 ییخوش آمد گو یخانم در ساختمون رو باز کرد و برا نینسر

 . ستادیجلوش ا



 دستش وارد شد. یموس با سبد گل تو اول

 

 لبخند زد و سالم کرد.  دنمید با

لبم  یکه رو یگل رو به سمتم گرفت و من هم با لبخند سبد

 نشونده بودم ازش گرفتم.

 

 و لب زدم:  دندیباال پر ابروهام

 ! یرز مشک-

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 گفت گل مورد عالقه تونه. یبامداد م-
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 رو تکون دادم.  سرم

پر مدعا که با  یبود و بعدم سارا یمهام دست خال یبعد نفر

به خودش زحمت سالم کردن رو  یوجود مهمون من بودن حت

 هم نداد.

 

 نفر داخل شد.  نیآخر بامداد

 کردم و اون هم بهم چشم دوخت.  نگاهش

 .یخوش اومد-

 



دست هام کشوند و  یرو از چشم هام به سبد گل تو نگاهش

 گفتم:  یمن با لبخند پررنگ تر

 بمونه. ادتیدم کر یفکر نم-

 

 یتو شیسال پ ستیچقدر از ارمغان ب نمیبب خواستمیم-

 وجودت زنده مونده. 

 شده. نیباهام عج شیسال پ ستیاز ب شتریب یرنگ مشک-

 

راه بامداد کنار رفتم و اون به سمت  یموس از جلو یصدا با

 سمت راست سالن رفت. یمبل ها

 

 داشته باشم.  یکنم انقدر شانس خوب یباور نم ه؟یاسپاگت یبو-

 برق چشم هاش نگاه کردم و لب زدم:  به

 

 . هی. اطالعات قوستیشانس ن-



 نگفت. یزیچ گهیو د دندیباال پر ابروهاش

که تا شام گذشت با بحث کار و  یساعت زمان کیلطف مهام  به

بعد از  یشرکت گذشت و انگاره همه توانشون رو برا یسابقه 

 شام گذاشته بودند.

 

 نگاهم به عکس العمل بامداد بود. میغذا که رفت زیسمت م به
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از  یکی یکه رو یزد و در حال شخندیفسنجون تنها ن دنید با

 نشست آروم لب زد: یها م یصندل

 

سال زنده  ستیکه بعد از ب یهست ییزهایانگار تو هم دنبال چ-

 موندن. 

 .دیشا-

 

حرکتم انگار چندان به مزاق بامداد  نینشستم و ا زیم راس

 بود. ومدهیخوش ن

نشستن انتخاب کنه اما  یرو برا زیداشتم خودش راس م انتظار

 داشت. یا گهید یانگار امشب برنامه 

 

 غذاها چرخوند و حق به جانب گفت:  ینگاهش رو رو سارا

 .نمیب ینم زیم یخودم رو رو یمورد عالقه  یغذا-



 

 یب دمیکش یخودم م یرو برا ایاز الزان یکه مقدار یحال در

 تفاوت گفتم: 

 .دهیکه دعوت بودن تدارک د ییکسا یخانم فقط برا نینسر-

 

کنار بامداد کوبوند و خواست  یصندل یحرص خودش رو رو پر

 کرد: یدست شیبگه که موس پ یزیچ

 

هتل  ی. توختیرو بهم ر زیهمه چ یسارا حساب زیسوپرا -

 دهی... هرچند شنومدینم نجایرفت وگرنه ا یحوصله ش سر م

 مهمان نوازن. یلیها خ یرانیبودم ا

 

 یمن فقط شامل انسان ها یدونم اما مهمان نواز یرو نم هیبق-

 .شهیمحترم و مودب م

 



 و گفت:  دیلبش رو گز سارا

 نامـ...  یخونه  نجای. استمیمن مهمون ن-

 :داد رییرو به بامداد دوخت و حرفش رو تغ نگاهش

 

 پسر خاله مه. یخونه  نجایا-
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بامداد سر نامزد گفتن هاش ازش زهر چشم گرفته بود که  انگار

 تکرار نکرد. گهیاون کلمه رو د

 

پسر خاله ش هم  یآدم خونه  دونمیکه من م ییتا اونجا-

همه  یایگو یکاف یخونه به اندازه  نیمهمونه. هر چند سند ا

 هست. زیچ

 

بهش  ینیبزنه بامداد نگاه سنگ یسارا باز هم حرف نکهیاز ا قبل

 ساکتش کرد. "غذات رو بخور"انداخت و با گفتن 

 

به مزاقم  یاون دختر به قدر یجایشدن غرور ب دهیخاک مال به

 یتلخ یرو با لذت خوردم و لحظات ایالزان یخوش اومد که باق

 کمرنگ تر شد. نمونیجو سخت ب

 



که بامداد طبق عادت  یشام وقت زیاز جمع شدن م بعد

دوم  یشستن دست هاش رفته بود به طبقه  یبرا یشگیهم

 سارا دور بمونم. یاز جنجال درست کردن ها یرفتم تا کم

 

 شیدادن سرم به پشت هیسالن نشستم و با تک یمبل تو یرو

 چشم هام رو بستم.

 

بامداد باعث شد چشم هام رو باز کنم  یصدا قهیاز چند دق بعد

 و بهش نگاه کنم. 

 در قبال رمز نداشت. نیا-

 

 . ستادمیجا بلند شدم و کنارش ا از

 رنگ کارگاهم شدم. یدر مشک ی رهیخودش خ مثل

 



من شده  یبار پا داخل خونه گذاشتم برا نیاول یبرا یوقت نجایا

 کردم. یرو حفظ م تیمالک نیبود و من تا انتها ا

 

 قفل در نشست.  یلمس دیصفحه کل یبامداد رو دست

 باز کردنش امتحان کنم؟ یشانسم رو برا هینظرت چ-

 

 ابروم رو باال انداختم. یتا کی
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آسمان به  یاگر روز ی. حتمونهیمال من م شهیاتاق هم نیا ـ

 .شهیاتاق باز نم نیاومد و جاهامون عوض شد باز هم در ا نیزم

 

 نگاهم کرد:  نیسنگ

  ؟یکرد میتوش قا یچ-

 :دمیکش یقیعم نفس

 

 رو.  یو هشت سال زندگ ستیب-

  ؟یزندگ-

 چشم هام گذشتند و آروم لب زدم: شیاتاق از پ یتو لیوسا

 



که حباب  یزیدارن. چ شونیزندگ یامن تو ینقطه  هیهمه -

ازشون محافظت  شهی. اون حباب همرشونهیشکست ناپذ

   نیکنه... ا جادیروش ترک ا یتونه حت ینم زیچ چیو ه کنهیم

من  یاتاق برا نیمکان باشه و ا کی ای ءیش کیآدم،  هی تونهیم

 نیتا بتونم باز هم ا رمیگ یم یکه توش انرژ ییهمون حبابه. جا

 کنم. یمرگ رو زندگ

 

 زد:  شخندین

که ازمون  یثروت یبا همه  ؟یزنیاز کدوم مرگ حرف م-

 .یکن هیرو به مرگ تشب تیکه زندگ هییچشم و رو یب یدیدزد

 

 یتو شتریب ی. هر چاستینعمت دن نیندونستن بهتر یدونیم-

. رهیگیهات طعم مرگ م دنینفس کش شتریب یبدون تیزندگ

 ادیدونستن باعث شد نه فقر خوشبختم کنه و نه پول. من فقط 



تونم عوضشون کنم خودم  یکه نم ییزهایچ یگرفتم با همه 

 رو بسازم.

 

به سمت پله ها برم که بازوم رو گرفت و من رو به  خواستم

 سمت خودش کشوند. 

 واریخودش و د نیخودم که اومدم من رو با دست هاش ب به

 کرده بود. ریاس

 

 ؟یزنیحرف م یاز چ-
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وقت  یلیخوردند و خ یصورتم م یپر خشمش تو یها نفس

 .مینشده بود کیحد به هم نزد نیبود که تا ا

 

به  دیترد شهیحرفهات باعث م یوقت خورهیحالم ازت بهم م-

با  یذارینم یوقت خورهی. حالم ازت بهم مفتهیجون نفرتم ب

 .رمیراحت ازت متنفر باشم و انتقام بگ الیخ

 

 رنگش شدم. یمشک یچشم ها ی رهیزدم و خ لبخند

 



 ینتون گهیخودت و غرورت رو له کنم که د یجور خوادیمدلم -

لب هات  یو انقدر راحت لبخند رو یچشم هام زل بزن یتو

 .یبنشون

 

رو  تیمن که گفتم باز ؟یکنیپس چرا انقدر دست دست م-

 انجام بده. برگ برنده رو رو کن. رحم نداشته باش. 

 

تا  آورد نییپا یموهام فرو کرد و سرش رو جور یرو تو دستش

 بندازه: هیصورتم سا یکامال رو

 

 کشمت.  یخونه به بند م نیهم یروز تو هی-

 

*** 

  

  ؟یشد وونهید-



ش بودم  رهیکه خ یچونه م زدم و با لبخند در حال ریرو ز دستم

 لب زدم: 

 تموم شد؟ -

 

 تا خودش رو کنترل کنه.  دیکش یقیعم نفس

گذاشت و خودش رو به سمتم جلو  زیم یهاش رو رو دست

 : دیکش

 

  ؟یاز شرکت دست بکش یخوایم-

 نه.-
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  ؟یدیرشوه م رهیمد ئتیه به

 نه. -

  ؟یبامداد رو دست کم گرفت-

 نه.-

 

مسابقه  یتو یو مطمئن یکرد ینکنه اون کار بزرگ رو اوک-

  ؟یشیبرنده م

 نه.-

 



و  یناگهان یها میمن دارم از دست تصماالن برات مهمه -

  شم؟یم وونهید بتیعج

 نه.-

 

 . دمیو من خند دیکوب زیم یرو محکم رو دستش

و سر به سر گذاشتنش  شدیبامزه م یادیز یگاه یعصبان مهام

 مورد عالقه م بود.  حیتفر

 

 شده لب زد:  زیر یو با چشم ها دیموهاش کش یرو تو دستش

 کشهیم مارستانیکه داره کارش به ت ی. اونیبخند دمیآره با-

 منم. یستیتو ن

  

گذاشتم خطاب بهش  یم فمیک یرو تو میکه گوش یحال در

 گفتم: 

 کار دارم. ییبرم جا دیحرفات رو تموم کن. با عیسر-



 

 شبید یمهمون یکنم فقط بگو چرا تو یباشه شرم رو کم م-

 یزیچ نیهمچ هویاون دختره  یخودسرانه  یحرفا ونیم

 ؟یگفت

 

که از  نیو بعد از ا دمیلب هام کش یرو رو فمیک یلب تو رژ

 برش گردوندم. فیمرتب بودنش مطمئن شدم داخل ک
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کرد و هم بامداد  یکه هم اون دختر رو خفه م یتنها راه ـ

عامل رو  ریمد رهیمد ئتیبود. اگر ه نیقبولش داشت هم

مونه.  ینم یباق یبحث گهیما دو تا انتخاب کنن د نیخودشون ب

 کنم که فرد منتخب خودم باشم. یکار دیفقط با

 

  ذارن؟یمسابقه م نتونیاونا ب یمطمئن-

. سهام من و بامداد برابره. ادیاز دستشون بر نم یا گهیکار د-

 ی نهیرو انتخاب کنن قطعا ک مونیکی یآزمون چیاگر بدون ه

 .ذارهینفر بازنده راحتشون نم

  

 رو تکون داد و من از جا بلند شدم.  سرش

 ؟یریم یحاال کجا دار-



 

 دستم انداختم و پالتوم رو مرتب کردم:  یرو رو فمیک

 با سارا قرار دارم.-

 

 هاش گرد شدند:  چشم

 ؟یدار کاریبا اون چ-

 

قبل از  شبی. دخارهیندارم اما تن خودش م یمن باهاش کار-

و منم از  میتنشون ازم خواست امروز تنها با هم صحبت کنرف

 کنم تا از سرم بازش کنم. یفرصت استفاده م نیا

 

 فوت کرد.  رونیرو به ب نفسش

 مواظب خودت باش.-

 

*** 



  

 کردم.  کیقهوه رو به لب هام نزد وانیل

همون پارک  یاما تو میکردم قرار بود وارد کافه بش یم فکر

پارک دو تا قهوه  یگوشه  یو اون از کافه  میخلوت نشسته بود

 بار مصرف گرفته بود. کیکوچک  یها وانیداخل ل
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  ؟یرو انتخاب کرد ییجا نیچرا همچ ـ

 نگاهم کرد:  مرموز

 نجای. فکر کردم اادیشلوغ خوشت نم یگفت از جاها یموس م-

 .هیمناسب یجا

 

 رو تکون دادم.  سرم



  ؟یکنیم تیانقدر بامداد رو اذچرا -

 .دمیتلخم نوش یاز قهوه  یو جرعه ا دندیباال پر ابروهام

 

 دستم نگه داشتم و لب زدم:  یرو تو وانیل

 .یمن و بامداد دخالت کن نیمسائل ب یخواد تو یاصال دلم نم-

 

  ؟یچ-

 میکه روش نشسته بود یمکتین یرو رو ینسبتا خال وانیل

 گذاشتم و از جا بلند شدم.

 

 رو با غرور از باال بهش دوختم:  نگاهم

 ی. به نفعته خودت رو عقب بکشمیایما از پس خودمون برم-

فضول خوشم  یها تیو اصال از شخص میچون من آدم خطرناک

 .ادینم

 



 زد:  شخندین

 .ادیکارا برم یلیاز من خ ؟یمن رو دست کم گرفت-

 

 دستم انداختم:  یرو رو فمیتفاوت به حرفش ک یب

رو بهت بگم. من عادت دارم قبل از انجام  نیاومده بودم هم-

 کارم هشدار بدم.

 

 من عادت ندارم.  یول-

 گرفتم. شیپارک رو در پ یپشت کردم و راه خروج بهش
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صرف کشمکش با بامداد بشه رو  دیکه با یوقت خواستمینم اصال

بکنه  تونستیم یاون دختر حروم کنم و چه کار خطرناک یپا

 مگه؟

 

رفتن سرم دستم رو به کاپوت  جیبا گ دمیکه رس نیماش به

 خم شدم.  یگرفتم و کم

 هم فشردم. یهام رو رو چشم

 

 به سراغم اومده بود.  یبیعج سردرد



آوردم و در رو باز  رونیب فمیک یرو از تو چییسو یسخت به

 کردم.

 

 دادم.  هیتک یو سرم رو به صندل دمیکش نیماش یرو تو خودم

بود و پلک  بیعج یلیکه به جونم افتاده بود خ یو رخوت یجیگ

 شدند. یم نیهام داشتند سنگ

 

و به مهام زنگ  ارمیب رونیب فمیک یرو از تو میگوش خواستم

 .دیرو کش فیک نیماش رونیاز ب یبزنم اما دست

 

نشون بدم و سرم رو بلند کنم پلک  یعکس العمل نکهیاز ا قبل

 هم افتادند. یهام رو

 

*** 

  



بود چشم هام رو  دهیچیفضا پ یکه تو یکفش یپاشنه  یصدا با

 باز کردم.  یبه سخت

رو درک  تمیتا موقع دیطول کش یا هیبودم و چند ثان جیگ هنوز

 کنم.

 

شده بودند نگاهم رو به سارا  زیکه بر اثر سردرد ر ییچشم ها با

 بود. ستادهیدوختم که با لبخند جلوم ا

 

بسته شده بود  یکیبار ی لهیهام رو که از پشت به م دست

 زدم. یمشت کردم و در ظاهر تنها پوزخند

 

 . ادیکارا از دستم برم یلیگفتم که خ-

 ابروم رو باال انداختم. یتا کی
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 . ادیبرو بگو بزرگترت ب ـ

پر از خشم شد و به  زمیلحن تمسخرآم دنیهاش با شن چشم

 سمتم هجوم آورد.

  

بهش انداختم و  یدستش بهم بخوره نگاه محکم نکهیاز ا قبل

هوا مشت کرد  یکه دستش رو تو دیاون انگار از چشم هام ترس

 آورد. نییو پا



 

حاال کامال  تیقاحم ؟یانجام داد یکار بزرگ یواقعا فکر کرد-

 بهم ثابت شد. 

 ؟یزنیحرف م یاز چ-

 

 زدم:  شخندین

. به ستیشدنم اصال به سودت ن دیو ناپد میتیسلبر هیمن -

 مالقاتم با تو بوده. نیخبر دارن آخر هیبق نکهیخصوص ا

 

 مشت کرد و پشت سرش برد.  دیلرز یا هیرو که ثان دستش

رو از  یکرد ترس و نگران یسه قدم به عقب برداشت و سع دو

 خودش دور کنه.

  

 خونسردم دوخت:  یرو دوباره به چشم ها نگاهش



 یولت م یباهات ندارم. وکالت نامه رو امضا کن یادیکار ز-

 کنم.

 

 دستش رو جلوم گرفت:  یتو کاغذ

باعث  نیتامه از طرف تو به بامداد. ا یوکالت نامه  هی نیا-

که متعلق به خودشه رو به دست  یزیبامداد بتونه هر چ شهیم

 .ارهیب

 

 تاسف تکون دادم.  یرو از رو سرم

 کار رو انجام بدم؟ نیا یاون وقت تو قراره مجبورم کن-

 

از  یکلیه یمرد یفکر کردم کم آورده اما وقت دیکه کش عقب

 شیاحمق یاون دختر با همه  دمیدر اون انبار داخل شد فهم

 رحم تر از من باشه. یتونست ب یم
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 یا یماریب یدردآوره کس یلی. خیضیتو مر دونمیمن م ـ

 مگه نه؟ رهیلذت هاش رو بگ یداشته بشه که جلو

 

 هام رو بستم تا خودم رو آروم کنم.  چشم

 نمیاز مرداست که با تو رابطه داشته باشن. ا یلیخ یآرزو-

 .ایلیاز همون خ یکی



 

که با همون کاغذ و  دمیهام رو باز کردم و مرد رو د چشم

 شد. یم کیدستش بهم نزد یخودکار تو

 

که بدنم رو  یمتعفن یو در بسته با اون چشم ها کیتار یفضا

شد و  یبدنم جار یباره تو کیبود که به  یکرد سم یرصد م

 انگار حواس پنج گانه م رو مختل کرد.

  

کرد لرز رو به تنم بسته م رو لمس  یکه دست ها یدست

 .دندیچیسرم پ یتو بیعج یانداخت و همون صداها

 

موهام فرو کردم و خودم رو عقب  یباز شده م رو تو یها دست

 . دمیکش

 یتو دمیدیسوراخ قفل در م یکه اون روزها از تو یریتصاو

 شدند. یسرم تکرار م



 

 رو تموم کنم.  یامضاش کن تا همه چ-

چشم  یهام رو باز کردم و اون خودکار و کاغذ رو جلو چشم

 .دمیهام د

 

و خودش خودکار رو  دیمرد چرخ زیلبخند نفرت انگ یرو نگاهم

 حسم گذاشت. یب یدست ها یتو

 

 ینم یبهم قفل شده م حت یبود و دندون ها برهیو یرو بدنم

 کنم. یخودم رو خال دنیکش غیگذاشت با ج

 

روم رو از  شیمرد پ یزیتا با چ دیبا سرعت اطرافم چرخ نگاهم

 کشتنش. متیبه ق یخودم دور کنم حت

 

 گرفت. یخواستم برم جلوم رو م یبه هر طرف که م اما
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دستم رو فشردم و بدون فکر به سمت چشم هاش  یتو خودکار

راه گرفت و وادارم کرد نوک خودکار رو  ونیبردم اما دستم رو م

 کاغذ بگذارم. یرو

 

 امضاش کن. -



هام هم انگار به خاطر شوک از کار افتاده بودند که نفس  هیر

 شدند. یهام لحظه به لحظه تنگ تر م

 

بود که  یاون کاغذ چ ارمیتونستم به خاطر ب ینم یحت االت

 خواستم امضا کنم. ینم

 

 دیبود که اون مرد با نیتونستم درک کنم ا یکه م یزیچ تنها

 . شدیازم دور م

که  یدوستم کار یو نم دیکاغذ چرخ یرو اریبدون اخت خودکار

 نه. ایبه امضا بود  هیکردم شب یداشتم م

 

در انبار خودکار از دستم افتاد و نگاه لرزانم  یباز شدن ناگهان با

شد و با بود دوخته  ستادهیچهار چوب در ا یکه تو یبه مرد

 تونستم بشناسمش. یاون حال بد م یهمه 

 



  ؟یکنیم یدار یچه غلط-

اون مرد رو گرفت و مشتش  ی قهیسرعت به سمتمون اومد و  با

 صورتش کاشت. یرو تو

 

 م چنگ زدم.  نهیس یهام رو محکم بستم و به قفسه  چشم

 نداشت. یا دهیمن هم فا یاومد و تقالها یباال نم نفسم

 

که لمس شد وحشت زده چشم هام رو باز کردم و چشم  بازوم

 هام بامداد رو رصد کردند. 

 ؟یچت شده؟ چرا کبود شد-

 

 فمیکردن ک دایمشوشش رو به اطراف دوخت و با پ نگاهش

 آورد. رونیبه سمتش هجوم برد و قرصم رو ب عیسر

 



دهانم قرار گرفت رو بدون  یکه تو یهام رو بستم و قرص چشم

 آب قورت دادم.
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رو  میسفتش قفل شد و من تمام سع یبازوها ونیلرزونم م بدن

 ش منظم کنم. نهیشدن س نییکردم تا نفس هام رو با باال و پا

 



 به سمت سارا رفت.  تیکه بهتر شد رهام کرد و با عصبان حالم

زد و  یبود به زور لبخند دهیعکس العمل ترس نیکه از ا سارا

 وکالت نامه رو به سمتش گرفت:

 

 تام رو امضا کنه.  ی... مجبورش کردم وکالت نامه نیبب-

 به وکالت نامه چنگ انداخت و از وسط پاره ش کرد. بامداد

 

دست  یوکالت نامه که تو یمبهوت نگاهش رو به تکه ها سارا

 شدند دوخت و لب زد: یم زیبامداد ر یها

 

  ؟یکرد کاریچ-

گونه ش خورد جوابش رو داد و من هم  یبامداد که تو یلیس

 عکس العمل رو نداشتم. نیانتظار ا

 



بهت گفتم انقدر  ؟یکن یغلط نیبهت اجازه داد همچ یک-

 یباعث شد جرات کن یدخالت نکن و خودت رو کنار بکش. چ

 ؟یبخور یگه نیهمچ

 

بزنه اما بامداد محکم تر از قبل حرف  یلب باز کرد تا حرف سارا

 : دیش رو بر ومدهین رونیب

 

که  یقبرستون یریو م یکن یهتل جمع م یرو از تو لتیوسا-

 نی... وگرنه اوضاع رو که آروم کردم تضمفتهیچشمم بهت ن

 کنم تو رو نکشم. ینم

 

کرد اما  یرو به اطراف دوختم و نبودن اون مرد بهترم م نگاهم

 .خوردیدر بسته بهم م یفضا نیهنوز حالم از ا

 

 . ستادمیا یگرفتم و به سخت نیهام رو به زم دست



 دوباره به سراغم اومده بود. جهیکرد و سرگ یزوق زوق م بدنم
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 هام رو چند بار باز و بسته کردم.  چشم

 .دمیدیرو تار م اطرافم

 یشد موس بود که قدم بمیحال عج یکه متوجه  یکس نیاول

 به سمتم برداشت:



  

  ؟یخوب-

شدنش باعث شد خودم رو محکم عقب بکشم و با اون  کینزد

 سقوط کنم. نیزم یرو یتعادل یب

 

 یآورد و من ب یمعده م داشت به دهانم هجوم م اتیمحتو

 به عوق زدن افتادم. اریاخت

 به سمتم اومد و بازوم رو گرفت: بامداد

  

 شده؟  یچ-

تلخ  دیبه بعد فقط اس ییزدن هام ادامه داشت و از جا عوق

 اومد. یدهانم م یمعده م بود که تو

 

 : دیپشت کمرم روم ماساژ داد و رو به سارا غر بامداد

 ؟یبه خوردش داد یچ-



 

 . ختمیقهوه ش قرص خواب ر یبه خدا... فقط تو یچی... هـیه-

بامداد حاال برام مبهم شده بود و گوش  یگفتن ها راهیو ب بد

 هام انگار پر از آب شده بودند.

 

 ریتصاو یبامداد رها شد و همه  یدست ها ونیحسم م یب بدن

 گرفتند. اهیچشم هام رنگ س شیپ

 

*** 

  

 سردرد دوباره چشم هام رو باز کردم.  با

 یبودم و سرم تو دهیتخت خواب یروشن رو یاتاق یبار تو نیا

 دستم بود.
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 بامداد باعث شد نگاهم به سمتش بچرخه: یصدا

 یرو یکه بعد از اون همه قرص خواب خورد یآلپرازوالم -

نداشت و فشارت رو دچار نوسان کرد. به خاطر  یبدنت اثر خوب

 حالت بد شد. نیهم

 

 و نشستم و اون باز هم به حرف اومد: دمیرو باال کش خودم

 



کرد  یخاموشه و فکر م تیگفت گوش یمهام بهم زنگ زد. م-

رو  زیهمه چ یگفت با سارا قرار داشت ی. وقتییکجا دونمیمن م

 .دمیفهم

 

که نابود نشه دست از  یبرم... تا موقع یم نیاون دختر رو از ب-

 . دارمیسرش برنم

 .شهیتکرار نم گهیاتفاق د نی... اکنمیخودم ادبش م-

 

 زدم:  پوزخند

 کاسه ست.  کی یتو هم دستت باهاش تو-

 و اخم کرد: ومدیبه مذاقش خوش ن پوزخندم

 

... شمیانجام بدم خودم دست به کار م یمن اگر بخوام کار-

از من  ریغ یخواد کس یبدون واسطه. قبالم بهت گفتم. دلم نم

 بزنه. بیبهت آس



 

لب  اریاخت یگفتند و ب یرو بهم م قتیحق شیمشک یها چشم

 زدم: 

 ازت متنفرم. -

 .میشد یتازه با هم مساو-

 

تخت  یکردم از رو یآوردم و سع رونیدستم ب یرو از تو سرم

 بلند شم. 

 حالت هنوز خوب نشده. -

 رو بفرسته. نمیماش گمیرو بده. به مهام م میگوش-

 

 .ستادیقدم رو بردارم جلوم ا نیاول نکهیاز ا قبل
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 کردم پسش بزنم:  یسع

 برو کنار. -

 هوا گرفت:  یدست هام رو تو مچ

 برمت. یخودم م-

 

و من مشتش  دیلرز یهام هنوز به خاطر اون اتفاق م دست

 کردم. 



 چی... نه تو نه مهام نه هخوامیکدومتون رو نم چیاالن... اصال ه -

 .رمی. خودم مگهیکس د

 

تخت  یباعث شد دوباره رو نیاز تقالهام هولم داد و هم خسته

 . فتمیب

 صورتم و محکم گفت:  یشد تو خم

 برمت. یگفتم خودم م-

 

 و چشم هام رو بستم.  دمیکش یقیعم نفس

دونستم  یشدم و م یم میبار بود که جلوش تسل نیاول یبرا

 یرخ م یکنم حتما تصادف بزرگ یاگر خودم قرار بود رانندگ

 داد.

 

بشم و آخر هر دو راه  یتونستم سوار تاکس یحالم هم نم نیا با

 شد به فاجعه.  یم لیتبد



در  یزیخواستم مهام چ یکه داشتم بامداد بود و نم یراه تنها

 باره بدونه. نیا

  

از جا بلند شدم و  ستادیجلوم ا نشیماش چییکه با سو بامداد

ودش آورده بود که خ یرفتم. من رو به هتل رونیهمراهش ب

 داخلش اقامت داشت.

 

 هتل رو خلوت کرده بود.  نیصبح بود و هم دم

و من  ستهیخونه با یجلو نشیتا با ماش دیطول کش یقیدقا

شدم و زنگ در رو  ادهیپ نیبگم از ماش یزیچ نکهیبدون ا

 فشردم.

 

 ...دمیکه باز شد صداش رو از پشت سرم شن در

 

 



 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:48] 

 
#part110 

 

 . یمدت آلپرازوالم بخور هیتا  دینبا ـ

 جوابش رو بدم داخل شدم.  نکهیا بدون

 بودند. ستادهیبهار خواب ا یو رعنا خانم هر دو تو مهام

 

 شد:  کمیدر که باال رفتم مهام نزد یجلو یپله ها از

 ه؟یچه حال نیچرا خاموشه؟ ا تیگوش ؟یکجا بود-

 



و راهم رو به  دمیش کوب نهیس یدور کردنش تو یرو برا فمیک

 دوم کشوندم. یطبقه 

 

 یزد و من اگر م یکه هنوز حرف م دمیشن یرو م صداش

 . دیکش یم چاریخواستم جوابش رو بدم مسلما کار به ل

 در کارگاه رو زدم و داخل شدم. رمز

 

سر  نیزم یرو پشت سرم بستم و همون جا پشت در رو در

 خوردم. 

 ییسرم چرخ خوردند و دست خودم نبود اشک ها یتو اتفاقات

 شدند. یکه از چشم هام جار

 

 باره سر باز کرده بودند.  کیروحم به  یزخم ها یکه همه  انگار

قرص  یرفتم و از داخل کشوش قوط زمیزانو به سمت م با

 آوردم. رونیآلپرازوالم رو ب



 

 نیا یتو یخوردم حت یبخورم اما اگر نم دیگفته بود نبا بامداد

 شدم.  یم یاتاق هم روان

دراز  زیاز قرص ها رو بدون آب خوردم و همون جا کنار م یکی

 .دمیکش

 

 هام رو بستم... چشم

 رفتم. یسراغ سارا م دیشد با یکه حالم کامال خوب م یوقت

 

*** 

  

 همه رو خبر کن واسه جلسه. -

 :دیرو کش فمیزمانش رو ازم بپرسه ک نکهیا بدون
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  ؟یریم یباز کجا دار ـ

 بهش انداختم و اون ادامه داد: ینیسنگ نگاه

 

 چیه یبرگشت نیبا اون حال خراب بدون ماش شبید-

دنبال چه  یبر یخوا ی. االن دوباره میهم نداد یحیتوض

 من نگرا... ؟یدردسر

 



 : دمیحرفش پر ونیم

 . یکن یکارام دخالت م یتو یدار یلیخ-

 و وارفته نگاهم کرد. دیدهانش ماس یتو حرف

 

باهاش  یا یشوخ چیداد که ه ینشون م میجد یو چهره  لحن

 کالفه م کرده بود.  یادیبار ز نینداشتم و دخالت هاش ا

 .دیرو رها کرد و عقب کش فمیک

 

 چشم هام زدم.  یرو رو میدود نکیع

 یجلسه  دیکردم. فقط با ستیکارا رو راست و ر یهمه -

 جنجال رو بخوابونم. نیتا ا یرو راه بنداز رهیمد ئتیه

 

 رو تکون داد و نگاهش رو ازم گرفت.  سرش

 شدم. نیشرکت خارج شدم و سوار ماش از

 



سرم تکرار  یشهر رو تو یداخل حومه  یقهوه خونه  آدرس

خان باالخره به دردم  اوشیس یاز راه و روش ها یکیکردم و 

 خورده بود.

 

شدم  ادهیپ یتا به اونجا برسم و وقت دیطول کش یادیز زمان

 م شد. رهیاون کوچه بودند خ یکه تو ییآدم ها ینگاه همه 

 

 نیمن و اون ماش ژیبا پرست یبود براشون زن بیعج یادیز

 بشه. دهید یمحله ا نیهمچ یلوکس تو
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که وسط کوچه توپ به دست  ییرو به پسربچه ها نگاهم

که از نوع نگاهش  نشونیبودند دوختم و رو به بزرگتر ستادهیا

 اومد گفتم: یمعلوم بود قلدر محل به حساب م

 

 . نجایا ایب-

 ش رو سپر کرد و با افتخار به سمتم اومد:  نهیس

 ؟یآبج هیامر-

 

 یابروم رو باال بردم و چهار تا تراول پنجاه هزار تومان یتا کی

 رو به سمتش گرفتم: 



 

قهوه  نیا یتو کیکار کوچ هیمهمه.  یلیبارم خ نیماش نیا-

 باشه. نمیخونه دارم. تا کارم تموم بشه لطفا حواست به ماش

 

براق تراول ها رو ازم  ییرو تکون داد و با چشم ها سرش

 گرفت: 

 بهش.  فتهیخال ب ذارمیتخت... نم التیخ-

 ونه شدم.رو تکون دادم و داخل قهوه خ سرم

 

 یا هیاز دود که به صورتم خورد باعث شد چند ثان یادیز حجم

 نفسم رو حبس کنم. 

 یآدم ها یچشم هام برداشتم و نگاهم رو رو یرو از رو نکمیع

 داخل قهوه خونه چرخوندم.

 

 شون مرد بودند و نگاه هاشون من رو هدف گرفته بود.  همه



 دستمال به گردنش دوختم. یرو به متصد نگاهم

 

 داد و گفت:  لشیبیبه س یتاب

  نجا؟یا یخوایم یچ-

 با منصور کار دارم. -

 درهم رفتند. ابروهاش
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 کدوم منصور؟  ـ

کار تپل  هی. بهش بگو براش ستین شتریمنصور ب هی نجایا-

 دارم.

 

 رفتم گفتم:  یقهوه خونه م یانتها زیکه به سمت م یحال در

 . اریهم برام ب ییچا هی-

 

قهوه خونه نشستم  یاهال ی هیدرست رو به بق یا یصندل یرو

کلفت با استکان  لیبیتا همون مرد س دیطول کش یو لحظات

 .ادیبه سمتم ب ییچا

 

 رو جلوم گذاشت و گفت:  استکان

 . میمنصور ندار نجایپاشو برو. ما ا یرو که خورد تییچا-

 ؟یخوایچقدر م-



 

 : دندیباال پر ابروهاش

 کنم.  یمن با پول کار نم-

 زدم:  شخندین

 کنن. یهمه با پول کار م-

 

 . پاشو شرت رو کم کن. ستمی... من دنبال دردسر ننیبب-

 رو تکون دادم و گفتم: ییچا کیاستکان کمر بار یکم

 

  ؟یشناس یخان رو م اوشیس-

 نگاهم کرد و ادامه دادم:  گنگ

 

رو براش راه  شیشخص یو منصور کارا ومدیم نجایا ادیز-

مگان رنگ بژ  هیبا  شهی... همون که همشیشناسی. منداختیم

 براش   نیریش یهم قهوه  شهیو راننده داشت. هم ومدیم



 .یاوردیم
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 آورده بودش.  ادیدونستم به  یو م دندیباال پر ابروهاش

 ؟یکارشیتو چ-

 

 دخترشم. -



 نگاهش رو سر تا پام گردوند:  مبهوت

 دخترش؟  -

 . ادیبگو منصور ب-

 

 دستش رو به سمتم دراز کرد:  تایمکث کرد و نها یکم

 ! هیما-

 

 دستش گذاشتم:  یو تراول ها رو تو دمیخند

 کنن.  یگفتم که همه با پول کار م-

 .ادیاالن م نیبش-

 

 کردم گفتم:  یکه دور شدنش رو تماشا م یحال در

 از اولم نشسته بودم. -

 



تا  دیطول نکش یلیشدم و خ ییبا استکان چا یباز مشغول

 خواستم رو به روم نشست. یکه م یباالخره کس

 

 چرخوندم.  کلشیه یرو رو نگاهم

بود که انتظار داشتم و باز هم بر  یزیکوچک تر از چ اندامش

 یو بدون خط و خش یکامال معمول یعکس تصوراتم چهره 

 داشت.

 

 چونه ش زد: ریرو ز دستش
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  ؟یاوشیدختر س ـ

 رو تکون دادم. سرم

 

. به نظرم تا فرصت یدیراه پدرت رو ادامه م یکه دار نمیب یم-

برات  یما بش یایکمتر وارد کثافت کار یپاشو برو. هر چ یدار

 بهتره.

 

 زدم:  لبخند

 مگه نه؟  یشناسیتو من رو نم-

 و در جوابم گفت:  دندیباال پر ابروهاش



 مگه؟ یسلب-

 

 کردم:  یخنده ا تک

 .ستمین یتیپس برات سلبر یشناسیمن رو نم یوقت-

 

 ندارم.  یعروسک باز یمن حوصله  ؟یبر یخواینم-

 یاریازش خوب پول در ب یکه بتون یا یچرا؟ عروسک باز-

 بده؟

 

دک کردنم  الیخ یکه ب میجد تیمطمئن شده بود از ن انگار

 شد و گفت: 

 ه؟یکارت چ-

 

 . رمیزهرچشم بگ یکیاز  خوامیم-

 زن؟  ایطرف مرده -



 کنه؟یم یفرق-

 

 . شهیآره. ناموس سرم م-

 پررنگ تر شد: لبخندم
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 زنه.  ـ



 یحرفم خواست از جا بلند شه که نسبتا محکم رو دنیشن با

 و گفتم:  دمیکوب زیم

 !نیبش-

 

 شده بود.  دهیاز قبل به سمتم کش شتریها حاال ب نگاه

 سرش رو تکون داد: کالفه

  

 یندارم. مخصوصا عروسک باز یعروسک باز یگفتم حوصله -

 . یفیکث نیبه ا یا

 .یهست یاهل کثافت کار یشد؟ تو که گفت یچ-

 

 مدلش.  نینه از ا-

 . ینخواستم بهش تجاوز کن-

پروا باهاش  ینگاهم کرد و احتماال انتظار نداشت ب جاخورده

 صحبت کنم.



  

 شرفت لکه دار بشه.  ستی. قرار ننیبش-

 اما سر جاش نشست. ومدیم خوشش ن هیکنا از

 

همجنس خودش رو  یبدونه وقت خوامی. مشیبترسون خوامیم-

 داره.  یچه درد دهیآزار م یموضوع نیبا همچ

 

کنم. من خودم خواهر  یبهش... دست دراز یخوا ینم یگفت-

 دارم. 

 آوردم گفتم: یم رونیب فمیکه کارتم رو از داخل ک یحال در

 

 حرفم هستم.  یپا-

 گذاشتم و از جا بلند شدم... زیم یرو رو کارت
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شمارمه. عجله دارم. بهم زنگ بزن. زمان و مکان رو بهت  نیا ـ

 کنه. یم تیراض یادیو مطمئن باش دستمزدتم ز گمیم

 

چشم هام گذاشتم و از در قهوه خونه خارج  یرو رو نکمیع

 شدم. 



خفه  یداخل قهوه خونه به قدر یو هوا دمیکش یقیعم نفس

 دایخالص رو پ ژنیتهران برام حکم اکس یآلوده  یبود که هوا

 کرده بود.

 

تماسش انتظار بکشم چون درست قبل از  ینبود برا یازین

 . دمیبشم صداش رو از پشت سرم شن نیسوار ماش نکهیا

 

 و بمش رو بگو. ریاالن ز نی. همیعجله دار یگفت-

 

 *** 

 

 یچشم هاش م یکه تو یو ترس یکیاون تار یافتادنش تو ریگ

 کرد. یدلم رو خنک م دمید

 



منصور که قرار  قیخودش جمع شده بود و رف یتو نیزم یرو

دستش رو به روش  یتو یکار رو انجام بده با چاقو نیبود ا

 بود. ستادهیا

 

 و به اون بدوزم:  رمیمنصور باعث شد نگاه از سارا بگ یصدا

 بره؟  شیتا کجا پ-

 

بود  دهینرس ییاما هنوز به جا هیناراض طیشرا نیبود از ا معلوم

 پا بره. ریکه شرط و شروطمون ز

 

 لمسش کنه.  خوامیم-

 من گفتم... -

 فقط لمسش کنه!-

 

 داد. رونیمحکمم ساکتش کرد و نفسش رو محکم ب یصدا



 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:48] 

 

#part118 

 

که به سمت ما برگشت منصور سرش رو براش  قشیرف ی چهره

 تکون داد. 

 یباعث م نیو هم میبود ستادهیکوچه ا کیقسمت تار یتو ما

 چندان متوجهمون نشه. دهیترس یشد سارا

 



 . دیگونه ش کش یمنصور جلوش نشست و دستش رو رو قیرف

 هقش بلند شد: هق

 

فقط  دمیبهت م یتو رو خدا بذار من برم. هر چقدر که بخوا-

 بذار برم. 

 به جلو برداشتم. یقم

 

 شد.  دهیاز سرش کش یروسر

 : دیچیگوشم پ یتو غشیج

 کمک کنه. یکی-

 

 شدم.  کینزد بهشون

 عقب بکشه.  یمنصور کم قیقدم هام باعث شد رف یصدا

 ؟یحال رو دوست دار نیا-

 



 صورتم نشست.  یهقش قطع شد و نگاه مبهوتش رو هق

 ت...تو... -

 

  ؟یتعجب کرد ه؟یچ-

 نیا یهمچنان رنگ بهت داشت و هضم وجود من تو نگاهش

 سخت بود. یلیحتما براش خ تیوضع

 

 یها خوشحالت م یباز نیکردم ا یفکر م ؟یکن یم هیچرا گر-

 کنه.
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 سر توئه؟  ری.. زنایا ـ

 ریمنصور تکون دادم و اون چاقو رو ز قیرف یرو برا سرم

 گردنش گذاشت.

 

 رنگ التماس گرفت:  نگاهش

 کنم.  یبهش بگو ولم کنه... خواهش م-

 زدم: شخندین

 

 مگه؟  یدست برداشت فتیتو از کار کث-

 .. دی... ببخشدیببخش-



 .دیبخش یهاش روح زخم خورده م رو جال م هیگر

  

کرد که کارهاش به  یبا بند بند وجودش درک م دیدختر با نیا

 بزنه. بیتونست آس یآدم چقدر م کی

 

 . ذارمیپات م یدو تا راه جلو-

 زدم:  لبخند

 یتونی. میدار یخوب کلیچقدر مهربونم؟ تو هم ه ینیب یم-

 .ینش تیاذ یلیخ کنهیم ی. سعیباهاش باش

 

 هقش باالتر گرفت.  هق

 نیمرگ رو انتخاب کن. با هم یراه رو دوست ندار نیاگر ا-

تاوان کارهات رو اون  یتونیو بعد م شهیچاقو شاهرگت زده م

 .ینیبب ایدن

 



  ؟یکار رو باهام نکن... تو رو خدا... تو مگه وجدان ندار نیا-

 .دمیبه حرفش خند اریاخت یب

 

 دوختم و لب زدم...  میرو به به ساعت مچ نگاهم
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 نجایوقت ندارم که ا یلیرو انتخاب کن. خ شیکیزود باش  ـ

 تلف کنم. 

 .کشتتیبامداد... بامداد م-

 

 گفتم:  دشیتفاوت به تهد یب

 خودم انتخاب کنم؟ یخوایاگربرات سخته م-

 

که راه انداخته بودم تموم بشه بازوم  یا یباز نکهیاز ا قبل

 شدم.  دهیکوب واریشد و محکم به د دهیکش

 ؟یکنیم کاریچ یدار-

 

خودش  نکهینبود ا بیبامداد شد و عج یقفل چشم ها نگاهم

 رو رسونده بود. 

 تو دخالت نکن.-

 



 منصور دوخت.   قیپر نفرتش رو ازم گرفت و به رف نگاه

 بلند شد: ادشیکرد و فر رهام

 

 . یاون چاقو رو بکش کنار عوض-

 :دمیهجوم ببره به اون سمت که بازوش رو کش خواست

 

. دهیرو که من بگم انجام م ینشو. اون هر کار کیبهش نزد-

سراغ  یایب یتونیم یرو بزن یکس یخوایسر منه. اگر م ریز نایا

 خودم.

 

 رو به سمتم پرتاب کرد:  زشیت نگاه

 بگو عقب بکشه. -

 زدم: لبخند

 

 ؟یزنیچرا نم-
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 : دیموهاش کش یحرص دستش رو تو پر

 ؟یکرد یغلط نیهمچ ی. واسه چکنمیگفتم خودم آدمش م-

 

 کنم.  هیمن عادت دارم خودم حسابام رو تسو-

 و مچ دستم رو محکم گرفت: دیرو کش بازوش



 

 . یباش یانقدر عوض شهیباورم نم-

 هام رو باال انداختم:  شونه

 .یباور کن یتونیم یدیاالن که د-

  

 ادیو اون انگار ز میقبل رفته بود تیهمون وضع یهم تو باز

 حبس کنه. واریخودش و د نیدوست داشت من رو ب

 

 تمومش کن. -

رو انجام  خوادیکه م یکار دید یش شدم و وقت رهیحرف خ یب

 منصور رو کنار زد. قیخودش به سمت سارا رفت و رف دمینم

 

منصور نگاهم کرد و من سرم رو تکون دادم تا عقب  قیرف

 بکشه و بره. 



سارا دوختم و محکم  یوحشت زده  یهام رو به چهره  چشم

 گفتم:

 

با من در  گهیوقت فراموش نکن. بهتره د چیلحظه ها رو ه نیا-

کنم  یکه به خودمم رحم نم میخانم کوچولو. من آدم یفتین

 یبعد بدون معطل ینداره. دفعه  یپس له کردن تو برام کار

 زنم. یخودم شاهرگت رو م

 

کوچه رفتم و  یبامداد به سمت انتها نیتوجه به نگاه سنگ یب

 شدم.  نمیسوار ماش

 هم سوار شدند... قشیو رف منصور

 

 ؟یادامه بد یخواست یتا کجا م دیرس یپسره سر نم نیاگر ا-
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 رو به زبون آوردم:  تیجواب سوال منصور واقع در

 بهش تجاوز کنه. گفتمیم-

 

 رو روشن کردم.  نیمنصور گرد شدند و من ماش یها چشم

هم بود که خودم  نیکردم و به خاطر هم یکار رو م نیا واقعا

 هشدار فرستادم. امیبامداد پ یبرا

 



 نشم. والیه نیاز ا شتریسر برسه تا من ب خواستمیم

 

*** 

  

ما  یبرا یریگ میو تصم نیهست ستهیشا اریشما هر دو بس-

 واقعا سخته.

 

دونست  یبهشون دوختم و بامداد هم م میرو مستق نگاهم

تفاوت سمت  یبده که ب یشنهادیقرار بود چه پ رهیمد ئتیه

 کرد. ینشسته بود و خونسرد نگاهشون م زیم گرید

 

هم  شونیو ا میتماس گرفت زیون یتو یمحسن یما با آقا-

 کردن. دییرو تا میبد میخوایکه االن م یشنهادیپ

 

 من حرفش رو ادامه داد:  یکرد و با صدا یا یمکث طوالن یمالک



 .دیرو بگ متونیتصم شتریب ینیلطفا بدون مقدمه چ-

 

و بعد از  نیمع یآقا یماریشما در زمان ب یخانم فتح-

شرکت و کارخونه  یاداره  یاز عهده  یمرگشون به خوب

 یهم که تاجر مشهور و خوش نام نیبامداد مع یو آقا دیبراومد

به هر  میدار می. تصمستین یهستن و در مهارت هاشون شک

 .میدوتون شش ماه وقت بد

 

 رو ادامه داد: یحرف مالک یفتوح

 

و  میسنج یشش ماه م نیا یشما رو تو یما عملکرد هر دو-

. تا اون زمان میکن یم یریگ یرا رعاملیانتخاب مد یبعد برا

 .رهیگ یم رهیمد ئتیها رو کل ه میتصم

 

 رو تکون دادم. سرم
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 رو اعالم کرد.  تشیو رضا دیخودش رو جلو کش یهم کم بامداد

شد  یرفت و سالن کنفرانس که خال رونیاز همه بامداد ب اول

 .دمیهم قفل کردم و به سمت باال کش یدست هام رو تو

 



کرد و  یکنارم پا به پا م ستادهیرو به مهام دوختم که ا نگاهم

 بزنه. یخواست حرف یمعلوم بود م

 

  ؟یبگ یخوایم یچ ؟یخوریمثل سمندون انقدر وول م هیچ-

 رو به سمتم گرفت. یکرد و پاکت اخم

  

  ه؟یچ نیا-

 . دیو امضاش کن دیلطفا بخون-

و پاکت رو از  دندیابروهام باال پر بشیلحن متفاوت و غر از

 دستش گرفتم.

  

 آوردم و شروع به خوندنش کردم.  رونیداخلش رو ب کاغذ

 ها که تموم شدند به خنده افتادم:  نوشته

 

  ؟یاستعفانامه نوشت یرفت-



حرف و خنده م باعث شد بهش بر بخوره و اخمش  یتو تمسخر

 پررنگ تر بشه:

  

 . نیهر چه زودتر امضاش کن دوارمیبله و ام-

 انداختم و از جا بلند شدم: زیم یرو رو استعفانامه

 

رو تموم  یمسخره باز نی. حاال ایناراحت شد دمیباشه فهم-

 کن برو سراغ کارت. 

 کار رو ول کنم و برم. خودم یکن یاگر استعفانامه رو امضا نم-

 

از  یرگه ا چیرو به چشم هاش دوختم و بار اول بود که ه نگاهم

 .دمید ینم یشوخ
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 ؟یعقلت رو از دست داد ـ

 

 شیوقت پ یلینه تازه عقلم سر جاش برگشته. من خ-

خان  اوشیس یکه سر از کارا یبرم. همون موقع خواستمیم

که بر گردنم  یخواستم برم اما نذاشت. به حق یدرآوردم م

تو.  یخودش... بمونم برا یداشت قسمم داد تا بمونم... نه برا

 خواستیکثافت غرق شده اما م یبهم گفت درسته خودش تو

 یپاک نگهداره. من موندم تا ازت مراقبت کنم و فکر م روتو 



از معاون بودم همون  شتریب یزیسال ها برات چ نیا یکردم تو

 .یبود سییر کیاز  شتریب یلیطور که تو برام خ

 

 .ستادمیدلخورش گرفتم و پشت بهش ا یاز چشم ها چشم

 

 یکه بر عهده م بود رو انجام بدم و حت یمن نتونستم کار-

که بدون گفتن به من به اون  یاعتمادت رو جلب کنم. در حد

 .یقهوه خونه بر

 

 زدم:  شخندین

 کردم دهنشون انقدر لق باشه.  یفکر نم-

 یتونستم سرش رو که به تاسف تکون م یپشت سر هم م از

 :نمیداد بب

 



کارمند و  یرابطه  هیمن و تو صرفا  یرابطه  دمیاالن فهم -

خانم  اوشیکه س ییکنم تا حاال کارها یبود و بس. فکر م سییر

 ینید گهیدر حقم کرده بود رو با مواظبت از تو جبران کردم و د

 نمونده.

  

 . دمیرو گز لبم

 ! یعوض احمق

 و سرم رو تکون دادم: دمیبه سمتش چرخ خونسرد

 

 . یباشه هر جور راحت-

استعفانامه ش رو امضا کردم و در  نییپا زیم یخودکار رو با

 رفتم گفتم: یم یکه به سمت در خروج یحال
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 هیباهات تسو عیسر یلیخ سپارمی. میرو ببر حسابدار نیا ـ

 حساب کنن. 

 سالن رو باز کردم و صداش از پشت سرم بلند شد: در

 

  ؟یاریب رونمیاز سوءتفاهم ب یخوا ینم یحت-

 رحمانه گفتم: یب

 



بردنش تالش  نیاز ب یکه بخوام برا ستیدر کار ن یسوءتفاهم-

 کنم.

 

*** 

  

 یششم کالفه گوشه ا یمداد ب میشکستن نوک ضخ یصدا با

 انداختمش. 

ساعت که نوکش به خاطر فشار  کی نیا یبار پنجم بود تو نیا

 شکست. یم ادیز

  

شده بودند  اهیپررنگ س یروم به حد شیپ یطراح یها کاغذ

 بود. دهینقاطش کار به سوراخ شدن کش یبعض یکه حت

  

زدم تا حرص  یطرح م دیو حاال حاالها با دمیکش یقیعم نفس

 کمتر بشه.  تمیو عصبان



 در باعث شد خودم رو جمع و جور کنم: یصدا

 

 تو.  ایب-

 نشست.  یمنش نیغمگ یچهره  یباز شد ونگاه من رو در

 رفت؟-

 

 کرد.  یشرکتم خداحافظ یبچه ها یبله. با همه -

 مشت شد. دستم

 

 کنم.  یبهم سپرد از طرفش با شما خداحافظ-

 رو تکون دادم. سرم
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 خانم؟  ـ

 . رونیبشنوم. برو ب یزیاصال حوصله ندارم چ-

 رفت. رونیگفت و ب یچشم ناراحت

  

 که بسته شد از جا بلند شدم و به سمت پنجره رفتم.  در

 ...وونهید ی پسره

 

 کیاحمق چطور تونست انقدر راحت من و شرکت رو به به  اون

 ربط بده و بره؟ نید یادا



 

 یکه با نگهبان از شرکت خارج م دمشیرو کنار زدم و د پرده

 رفت. یم نشیشد و به سمت ماش

 

بود و انگار  اوردهیهم ن نگیرو داخل پارک نشیماش یحت

 از اول قاطع بود. مشیتصم

 

بشه نگاهش  نشیسوار ماش نکهینگهبان دست داد و قبل از ا با

بودم  ستادهیکه ا ییاتاق من، درست همون جا یرو به پنجره 

 دوخت.

 

 سرعت پرده رو رها کردم و کنار رفتم.  با

موهام فرو  یانداختم و دست هام رو تو یرو گوشه ا شالم

 کردم.

 



هفده  ونیم هیترک یکه تو یبا من بودن وقت یبرا سماجتش

چشم  یاز جلو لمیف یبودمش مثل صحنه  دهیتازه د یسالگ

 هام گذشت.

 

رو ترش کرده از  نشیماش دنیاومدم با د رونیاز در بار که ب"

 گرفتم.  شیراهم رو در پ ابونیکنار خ

 به پام اومد: پا

 

 سوار شو.  ایب-

 برو گمشو.-
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 . نگران نباش. شمیراهم رو بلدم گم نم ـ

 نگاهش کردم: زیت

 

که  یبرو به اون ؟یفتیانقدر دنبالم راه م یشیتو خسته نم-

 . خوامیفرستادتت بگو من کمک نم

برسونمت  خوامیکمکت کنم؟ فقط م خوامیمگه گفتم که م-

 خونه.

 

 زنمیم غیج یایخودم رو دارم. پشت سرم ب اریمن خودم اخت-

 زندان.  ندازمتیم



 : دیخند

 .امیکلفته زود در م میمن پارت-

 

 رفتم:  نشیکوله م رو سفت کردم و به سمت ماش بند

  ؟یسوار ش یخوایم-

 کردم و گفتم: زیهام رو ر چشم

 

 بذار بند کفشم رو ببندم. -

 کیرو داخل الست فمیک یبزرگ تو یشدم و چاقو خم

 فرو بردم. نشیماش

 

 بلند شد:  صداش

  ؟یکنیم یدار کاریچ-

 و ابروهام رو باال انداختم: ستادمیباز ا شین با

 



 نه.  ایدنبالم  یفتیراه ب یتونیم نمیبدون ماش نمیبب-

 دنیهنوز تموم نشده بود که با سرعت شروع کردم به دو حرفم

 و ازش دور شدم.

  

و دلم خنک شده  دمیشن یهاش رو پشت سرم م ادیفر یصدا

 بود.
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 دنیدست از دو ادیپشت سرم نم گهیمطمئن شدم د یوقت

به خونه  انبریشدم تا از م یکیتار یو وارد کوچه  دمیکش

 برسم.

  

که داخل بار ازم خوشش اومده بود و  یمرد دنیراه با د ونیم

 . ستادمیمن حالش رو گرفته بودم ا

 

از پشت بازوهام  یا گهیزده خواستم برگردم که مرد د وحشت

 پرتم کرد. واریرو گرفت و محکم داخل د

  

 باز هم به سراغم اومد.  یلعنت یافتادم و حمله  نیزم ی گوشه

اون دو تا مرد  نکهینمونده بود اون لحظات رو و ا ادمی درست

و باهاشون دست  دیچقدر آزارم دادن که مهام از راه رس قایدق

 شد. قهیبه 



 

کنارم نشسته بود و به  یکه بهتر شد با دهن و دماغ خون حالم

 داده بود:  هیتک وارید

 خواد.  ینفر بهم گفت کمک نم هی-

 

 چشم هام چشم دوخت: یکردم و اون تو نگاهش

 

خودم رو دارم و تا  اریدست خودته باشه. منم اخت ارتیاخت-

افتم و ازت محافظت  یهر وقت که دلم بخواد پشت سرت راه م

 کنم. یم

 

 زد و ادامه داد:  یچشمک

 "یکور خوند یشیاز دستم راحت م یاگر فکر کرد-

 



لب بارش کردم و دوست داشتم اون پسره  ریز یا گهید یناسزا

 کشتم.  یبدقول رو م ی

 

 یم یراه بودن اون عصبان مهین قیاز دست رف دیدونستم با ینم

کلمه بهش بگم  کیخودم که نتونستم  یغرور لعنت ایبودم 

 بمون.

 

 یاومد و همه  یباهام راه م شهیبود که هم یتنها کس مهام

 یم شهیکردم هم یکرد و من فکر م یرو تحمل م امیبداخالق

 موند.
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خودش  یخودش بخواد با پا یکردم روز یوقت فکر نم چیه

 بره. 

 و زمزمه کردم: دمیرو گز لبم

 

و من گند اخالق رو  یکردم تو با همه فرق دار یاحمق! فکر م-

. یخونیکردم تا ابد حرف پشت نگاهم رو م ی. فکر میشناسیم

 کردم! یاشتباه م

 

*** 

  



گذاشتم و  زیم یاز روز شلوغ و پر سر و صدا سرم رو رو خسته

 چشم هام رو بستم.

 

ها  یدگیکاراها و رس یمهام باعث شد مجبور باشم همه  نبودن

 سخت تر از تمام تصوراتم بود. نیرو خودم انجام بدم و ا

 

برداشتم و نگاه به مطلق  زیم یدر سرم رو از رو یصدا با

 دوختم که با اجازه م وارد شده بود. 

 گذاشت: زمیم یتا پوشه رو چند

 

 . دیرو امضاء کن نایا دیبا-

 رو تکون دادم و خودکارم رو برداشتم. سرم

 

بخوام پوشه ها رو باز کنم و نگاهم رو به برگه ها  نکهیاز ا قبل

 دوختم: 



 رفت؟ یفرهاد یچرا آقا نیشما خبر ندار-

 

 رو باال گرفتم و اون ادامه داد:  سرم

 . نیداشت یا مانهیصم یکردم اون و شما رابطه  یفکر م-

 خوب؟-

 

داد  یشما رو انجام م یکارها یمعموال همه  یفرهاد یآقا-

کرده  یا یزد. کار اضاف یها رو هم امضا م نیبه جاتون ا یحت

 کرده. یرو دست کار یبزرگ زینه؟ حتما چ
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 کردم: اخم

 

مطلق. هر کس  یآقا ادیفضول اصال خوشم نم یمن از آدم ها-

 یدخالت و اظهار نظر کنه ب ستیکه بهش مربوط ن یکار یتو

نداره سمت و  یبرامم فرق رونیندازمش ب یم نجایاز ا یمعطل

 د؟یشیمنظورم م ی. متوجه شیکار یسابقه 

  

 گفت.  ینزد و تنها بله ا یبرخورد اما حرف اضافه ا بشه

 یخانم محمد دمیکنم و م یرو امضا م نای. من ادیبر دیتونیم-

 .ارهیبراتون ب



 

 رفت.  رونیتکون داد و ب یسر

 انداختم و از جا بلند شدم. زیرو م خودکار

 

 وونهید ایموندم  یم یشرکت لعنت نیا یتو گهید ی قهیدق دو

 یکه تو ییاز آدم ها یکیرو سر  میتمام دق و دل ایشدم  یم

 یبه بار م یمونیکردم و اون وقت پش یم یاومدند خال یاتاق م

 اومد.

  

 رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.  فمیک

  د؟یر یم دیدار-

 حرف رو زده بود سر تکون دادم: نیبه کمند که ا رو

 

که مطلق آورده رو هنوز امضاء نکردم.  ییپرونده ها نیآره. ا-

 . یدیم لشیاگر سراغشون رو گرفت بگو فردا تحو



 چشم. -

 

که در آسانسور باز شد  نیآسانسور به هم ف رفتم و هم با

 . ستادیچشم هام رو بامداد ا

 

 شدم. دادم و از آسانسور خارج  رونیرو ب نفسم

 ؟یکن یم کاریچ نجایا-
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 : دیباال پر ابروهاش

 بهت جواب پس بدم؟  دیشرکت خودمه با-

 بحث باهاش رو اصال نداشتم. یرو تکون دادم و حوصله  سرم

 

 از کنارش رد شم که صداش نگهم داشت:  خواستم

 گفتن رفته.... سراغش رو که گرفتم دمیپسره رو ند نیا-

 

 کدوم پسره؟ -

 یمثل دم بهت وصل بود. مهام. واسه چ شهیکه هم یهمون-

 رفته؟

 

 رو نشکونم.  یزیرو مشت کردم تا چ دستم



 کرده بودم. دایپ تیبه اسم مهام حساس واقعا

 

 . یرو بپرس نیکه ا یفقط تو مونده بود روزیاز د-

 زد:  شخندین

 ش؟یپروند-

 

 نگاهش کردم:  زیت

 از خودش بپرس! -

مال  نجای. نصف ایکرد یبا من صحبت م دیواسه اخراجش با-

 منه.

  

 اخراجش نکردم. استعفا داد. -

 بود جا خورده بود.  معلوم

 کنارش رد شدم. از

 



 

 

 

 

 

 

 [02.07.21 14:48] 

 
#part132 

 

 صبر کن.  ـ

 لب زدم:  کالفه

 ه؟یچ گهید-

 

 برم سر مزار بابام.  خوامیم-

 کردم:  نگاهش



 خوب به من چه؟-

 

 . یایهمرام ب خوامیم-

 برم خونه.  خوامی. مستیمن حالم خوب ن-

 دستم رو گرفت: مچ

 

 . یایباهام م-

 لطفا... لطفا امروز رو راحتم بذار! -

 .یخوایهر جا که م یری... بعد میایباهام م-

 

*** 

  

 ! تی. کنار سوگلیدیآروم خواب نجایهمه وقت ا نیپس بعد از ا-

 شیبعد یحدقه چرخوندم و حتما جمله  یهام رو تو چشم

 حمله به مادرم بود.



 

 دفن شده؟  نیآرامگاه مع یتو نجایچرا اون زن ا-

 چون زن بابات بود.-

 

تا مامانم  دیخان نرس اوشیزد و نگفتم که زورم به س پوزخند

از کنار  خوردیو خودمم حالم بهم م نجایاز ا ریغ ییرو ببرم جا

 خان بودنش. اوشیس
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 . ندازمیم رونیآرامگاه ب نیجنازه ش رو از ا یک نیبب نیبش ـ

 :دمیمشت شد و غر دستم

 

 کشمت.  یدستت به سنگ قبرشم بخوره خودم م-

 زد: شخندین

 

. یخودت بار آورد نیدختره رو ع نیخان؟ ا اوشیس ینیبیم-

 رحم. یو ب یهمون قدر عوض

 

 نمیب یو م یکرد تیخان. من رو مثل خودت ترب اوشیآره س-

 .دهیکم و کاست به پسرتم رس یبودن ب یژن عوض نیکه ا

 



 ژن رو الزم داشتم واسه تو.  نیا-

خان  اوشیخطاب به س نکهیاز ا شتریکرد و حرفش ب نگاهم

 باشه من رو هدف گرفته بود:

 

االن برگشتم  ادته؟یگردم بابا.  یگفتم بر م شیساله پ ستیب-

که  یزیبه چ ینابود کنم. وقت ستادهیتا دخترت رو که کنارم ا

 .فتهیتو به پاهام ب یتا جلو نجایا ارمشیم دمیخواستم رس

 

 . دمیخند

 . ستین بیآرزو بر جوانان ع-

اومدم و  رونیبمونم از آرامگاه ب شیبعد شیاونکه منتظر ن یب

 .دمیکش یقینفس عم

 

دونستم  یکنه و خودمم نم تمیتا اذ نجایرو کشونده بود ا من

 کنم. شیباعث شده بود همراه یچ



 

 . دمیقدم هاش رو پشت سرم شن یصدا

 رفت و گفت:  نشیسمت ماش به

 سوار شو.-

 

 بلند شد. میزنگ گوش یجواب بدم صدا نکهیاز ا قبل
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 رو به صفحه دوختم.  نگاهم

 بود که تماس گرفته بود و جواب دادم:  یمنش

 بله؟-

 

 : دیچیگوشم پ یمضطربش تو یصدا

 االن؟  دییسالم خانم. کجا-

 شده؟ یزیچ-

 

 کنه.  یو رو م ریاومده و داره کل شرکت رو ز سیبله! خانم پل-

 هام گرد شدند و صدام باال رفت:  چشم

 داره؟ کاریاونجا چ سیپل-

 

 . دیبه سمتم چرخ بامداد

 گردن. یدرست. دنبال شما م دمینفهم منم-



 

 و امروز قرار نبود راحت به خونه برگردم.  دمیکش یقیعم نفس

 و لب زدم: دمیکش میشونیبه پ یدست

  

 . امیخوب! من دارم م یلیخ-

 رو قطع کردم و به سمت بامداد رفتم: تماس

 

 شرکت.  میبرگرد دیبا-

 شده؟  یچ-

 .زهیر یاومده داره اونجا رو بهم م سیپل-
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 : دندیباال پر ابروهاش

 ؟یبه آب داد یچه دسته گل ؟یواسه چ سیپل-

 

 : دمیکوب نیسقف ماش یرو

 خودم؟  رمیبگ یتاکس ایشرکت  یریم-

 رو تکون داد: سرش

 

 سوار شو.-



و  دینصف رفت طول کش قایکردن مسافت بازگشت دق یط

 ادهیشرکت نگه داشت با سرعت پ یرو که جلو نیبامداد ماش

 شدم و داخل رفتم.

 

 یالب یتو یمحض ورودم چشم هام به پرسنل افتاد که همگ به

 سابقه بود. یب یو آشفتگ اهویحجم از ه نیجمع شده بودند و ا

 

متوجهم شدند و با سرعت به  هیو مطلق زودتر از بق کمند

 سمتم اومدند. 

 نجا؟یچه خبره ا-

 

 به حرف اومد: مطلق

 



و  ریمدارک رو ز یدارن همه  نجایا ختنیر سایساعته پل کی-

همه  نیشما که اومد گنیم میپرس یم میکنن. هر چ یرو م

 .شهیمعلوم م زیچ

 

 کجان االن؟ -

شد با لباس  یاشاره کرد و من نگاهم قفل مرد یبه سمت مطلق

 دست داشت. یکه تو یمیس یو ب یشخص
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 یلحظات یبرا اهویمحکمم باعث شد ه یسمتش رفتم و صدا به

 بخوابه: 

 د؟یختیبهم ر ینجوریشرکت من رو ا یبه چه حق-

 

  د؟یهست یشما خانم فتح ـ

 صورتم گرفت: یرو جلو یرو تکون دادم و اون حکم سرم

 

همراه ما  دیهستم از ستاد مبارزه با قاچاق. با یسرگرد رستم-

 . نیایب

 نگاهش کردم: جیگ

 

 به من و شرکتم داره؟  یقاچاق؟ قاچاق چه ربط-



 .شهیمشخص م دیاریب فیتشر-

 

 و شمرده شمرده لب زدم:  دمیکش یقیعم نفس

 .امینم ییچه خبره من جا نجایا دیند حیمن توض یتا برا-

 

اعمال  میشیمجبور م دیایمن حکم بازداشتتون رو دارم. اگر ن-

 . میزور کن

 مامور زن کنارش تکون داد و اون بازوم رو گرفت. یبرا یسر

  

دوختم و بازوم  دنمونید یکه داشتن م ییرو به چشم ها نگاهم

 : دمیرو کش

 .امیخوب... خودم م یلیخ-

  

 نشم. ریتحق نیاز ا شتریب هیبامداد و بق یدادم جلو یم حیترج

 



*** 
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 یحرف ها رو م نیسرگرد که ا یو جاخورده به چهره  مبهوت

 شده بودم: رهیزد خ

 

 .میرو لب مرز مصادره کرد یسر نیا یما بارها ـ



 رو تکون دادم: سرم

 

 خبر ندارم. یزیمن از چ ـ

 نگاهم کرد: هانهیاندر سف عاقل

 

امضا و مهر شما خانم  اد؟یبا عقل جور درم دیکن یفکر م ـ

 یاتفاق ها و مصالح نیا یبرگه ها بوده. همه  یهمه  یپا یفتح

 شما بوده. یکه به صورت قاچاق وارد و خارج شدن با اجازه 

 

 لب زدم: کالفه

که دارم  یعاقالنه ست من با شغل و شهرت دیشما به من بگ ـ

 بزنم؟ یکار نیدست به همچ

 

 رو تکون داد: سرش

 



فاش  دیبدون دیبود. به هر حال خودتونم با بیمنم عج یبرا ـ

 .زنهیبهتون م یریجبران ناپذ یموضوع چه ضربه  نیشدن ا

 

ازش  یرو برداشتم و جرعه  ییاتاق بازجو زیم یآب رو وانیل

 خوردم.

 

. اون ها هم معتقد بودن شما میما با کارمنداتون صحبت کرد ـ

. اما اگر واقعا حق با دیزن ینم یکار نیوقت دست به همچ چیه

که به  یکرده باشه. کس انتیخ ونیم نیا یکس دیشما باشه با

 داشته. یشما دسترس زیهمه چ
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 رو تکون دادم و اون ادامه داد: سرم

 د؟یشک ندار یخودتون به کس ـ

کس نبود که به  چینبود اما ه یامضا کار چندان سخت جعل

 از مهرم استفاده کنه. یراحت

 

 شد؟ یچ ـ

 شده ش لب زدم: زیر یمقابل چشم ها در

خودم نباشم درش قفل  یاتاق خودمه و وقت یمهر من تو ـ

 .ستیبهش راحت ن ی. دسترسشهیم

 



از اون مهر استفاده  تونستهیم ینفر بوده که به راحت هیظاهرا  ـ

 شما امضا کنه. یکنه و جا

 نگاهش کردم و ادامه داد: منتظر

 

که همه بهش اشاره کردن. ظاهرا  هیاسم نی! ایمهام فرهاد ـ

 مصالح از شرکت استعفا داده و... یدرست قبل از مصادره 

 

 گفتم: یو تهاجم دمیحرفش پر ونیم

که به اون اعتماد  ی. انقدردیماجرا نکن نیاسم مهام رو وارد ا ـ

 دارم به خودم ندارم.

 

 تندم ابروهاش رو باال پروند. لحن

 جا بلند شد و گفت: از

 



ماجرا  نی. انیمهتم خودتون نیو آخر نیحساب اول نیبا ا ـ

از کشورها  یلی. شرکت شما با خستین یکیکوچ یاصال ماجرا

بهش متصلن.  یبزرگ یهم آدم ها رانیا یداره و تو یهمکار

مقاومت نشون  شتریب یدر انتظارتونه و هر چ یدردسر بزرگ

 .شهیبزرگترم م دیبد

 

 و لب زدم: دمیکش یقیعم نفس

 بمونه و اسم من برده نشه؟ یمخف تونهیمسئله چقدر م نیا ـ

 

 یـ همون طور که گفتم شرکت شما با چندتا از کله گنده ها 

 دیفعال با نیداشته و به خاطر هم یقاچاق همکار نیکشور سر ا

رو بروز ندن مسئله  یزیشرکت چ یسکرت بمونه. اگر کارمندا

 .یادی. اما نه زمان زمونهیم یمخف
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 خوادیهست که م یکی"رو تکون دادم و اون با گفتن  سرم

 از اتاق خارج شد. "نتتونیبب

 

نکردم و بامداد که از در  دایاون آدم رو پ تیهو دنیپرس مهلت

 :دندیداخل شد ابروهام باال پر ییاتاق بازجو

 

  ؟یکنیم کاریچ نجایا-



 : دیرو کنار کش ییرو به رو یشد و صندل کینزد بهم

 ؟یشرکت رو حفظ کرد ینطوریا-

 

 دادم و از جا بلند شدم:  رونیرو ب نفسم

 رو ندارم.  هیروح فیتضع یرقابت ما تازه شروع شده. حوصله -

 نگهم داشت: صداش

 

 رو ثابت کنم.  تیگناه یاالن ب نیتونم هم یمن م-

 یم یصندل یکه رو یرو بهش دوختم و اون در حال نگاهم

 نشست بهم اشاره کرد:

  

 . نیبش-

 شده نگاهش کردم: زیر یبغلم زدم و با چشم ها ریرو ز دستم

 

  ؟یثابتش کن یتون یچطور م-



 اول سوالم رو جواب بده. -

 نگاهش کردم و ادامه داد: منتظر

  

زده و  بشیمهام مضنون نود درصده. از بعد از استعفاش غ-

که  هیتونه ردش رو بزنه. اون تنها کس یجوره نم چیکس ه چیه

به  یستیداشت. چرا حاضر ن یشرکت و تو دسترس زیبه همه چ

 ؟یرو قبول کن هیفرض نیا تیگناه یاثبات ب متیق

 

 شدند: کیبه هم نزد ابروهام
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دم  یم حیترج یرو ثابت کن میگناه یب یخوایم ینجوریاگه ا ـ

 خودم کار خودم رو راه بندازم.

 

 : دندیباال پر ابروهاش

 چرا مهام نه؟ -

 خم شدم: یگذاشتم و کم زیم یرو رو دستم

 

 اوشیچون مهام آدمه! برعکس من... برعکس تو... برعکس س-

 خان مهام آدمه. 

 رو به لب هاش آورد: شخندیمحکمم ن لحن



 

 کرد؟  یتو کار م یاگر آدمه چرا پس برا-

حدقه چرخوندم و خواستم برم که صداش  یهام رو تو چشم

 دوباره بلند شد:

 

و ازش استفاده کرد رو  دیکه مهر تو رو دزد یکس لمیمن ف-

 دارم. 

 بار واقعا جا خوردم! نیا

 

 نشستم:  یصندل یرو اریاخت یو ب دمیسمتش چرخ به

 کار تو بود؟ -

 :دیخند

 

به دست آوردنش  یرو که دارم برا یاحمق نباش... من شرکت-

 کشونم. ینم یبه نابود ینجوریکنم ا یتالش م



  

 پس چطور... -

اتاقت کار گذاشته شد  یهمون روز اول تو یمخف نیدورب هی-

 تا حواسم بهت باشه.

 

 هام گرد شدند و اون با لبخند ادامه داد: چشم
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ماجرا رو ضبط کرده...  نیعامل ا لمیف یمخف نیاون دورب ـ

هم  یمحمد یکه حت یاتاقت رو در حال دیکه کل یکس

که تو  دیچ یشواهد رو طور ینداشتتش جور کرد و به راحت

 .یبش یمقصر اصل

  

  ه؟یاون ک-

 شد و لب زد:  رهیچشم هام خ یتو

 یکه بهت شده رو هضم م یانتیاگر بگم مهامه... چطور خ-

 ؟یکن

 

 رو تکون دادم.  سرم

 یباور نم دمید یخودم هم م یرو با چشم ها لمیکه اون ف یحت

 از پشت بهم خنجر بزنه. نطوریکردم که مهام مقصر باشه و  ا

 



 آدم زخم زدن نبود.  اون

 فقط ساختن رو بلد بود نه خراب کردن. مهام

 

 . ستیمهام ن-

 : دیکش عقب

 .شهیم میاعتماد حسود نیداره به ا گهید-

 نگفتم. یزیچ

 

 شهیثابت م تیگناه ی. بذارمیم سیپل اریرو در اخت لمیاون ف-

 .یایراه ب خوامیکه م یزیکه با چ نیبه شرط ا

 

تونستم حدس  یبره و م رشیکه آب ز دیخواب ینم ییجا بامداد

 خواست.  یازم م یزیبزنم چه چ

 ه؟یچ یخوایکه م یزیو اون چ-

  



 رفت: یرو اعصابم راه م شخندشین
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که هر وقت  یبال عذل یتام... وکالت نامه  یوکالت نامه  کی ـ

 بخوام بتونم ازش استفاده کنم.

 

 زدم.  هیتک یحبس شد و به صندل نفسم



 نخواست خونه و شرکت رو به نامش بزنم...  ازم

 وکالت نامه خواست تا باهاش ذره ذره وجودم رو نابود کنه. ازم

  

 به موهام چنگ زدم و نگاه دوختم بهش.  یروسر یرو از

شد به  یم لیبازداشتگاه تبد نیا یلحظه موندن من تو هر

 کرد. یم کیکه سال ها تالشم رو به پرتگاه نزد ییلحظه ها

 

 رو در بر گرفته بود.  میزندگ یشمارش معکوس همه  نیا

رو  تمیر نیگرفتند و صداش ا تمیر زیم یهاش رو انگشت

 کرد: یهمراه

  

  ؟یکن یم کاریچ-

 داد...  یوکالت نامه تنها اموال رو به بامداد نم نیا

 بذاره.  ارشیتونست خودم رو هم در اخت یوکالت نامه م نیا

 



شده بود باال بردم و  دهیرو که به سمت انگشت هاش کش نگاهم

 لب زدم:

 

شاملش  ی... اما فقط اموالکنمیاون وکالت نامه رو امضا م-

 . دهیخان بهم رس اوشیکه از س شهیم

 ش؟  هیو بق-

 

جوره  چیو ه دمیکه من خودم بهشون رس نییزهایاونا چ-

 از دست بدمشون.  ستمیحاضر ن

 لبخند از جا بلند شد: با

 

کنم. بعد از امضا کردنش  یم میاون وکالت نامه رو تنظ ـ

رو برات شروع  یاما من روزگار سخت یدیشهرتت رو نجات م

 کنم. یم
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از  یرو با چشم هام دنبال کردم و من بعد از خالص رفتنش

بامداد  یاز نقشه  ییرها یبرا یتونستم راه چاره ا یم نجایا

 کنم. دایپ

 

 فاجعه بود. نیاومدنم از ا رونیفعال ب تیاولو

 



*** 

  

دونست که همون روز با  یرو م ممیانگار از ابتدا تصم بامداد

 وکالت نامه و معتمد برگشت و من مجبور به امضاش شدم.

 

 که رفت بامداد از جا بلند شد:  معتمد

  ؟ینیرو بب ویدیاون و یخوایم-

مهام اون شخص مضنون نبود از جا بلند  نکهیاز ا نانیاطم با

 شدم:

 

 . نمشیبیم-

 یاتاق سرگرد رستم توریمان یبعد نگاه مبهوتم رو یقیدقا

 مونده بود.

 

 نه؟  نشیشناسی... مدمیپسره رو د نیفکر کنم ا-



دندون  ونیحرف رو خطاب به من زده بود و من از م نیا سرگرد

 :دمیچفت شده م غر یها

 

 . شناسمشیم-

مشتم رو  یکاغذها فرود اومد عصب یدستش که رو یتو مهر

 فشردم.

 

بود که سارا  یاون قراردادها هم درست متعلق به زمان خیتار

دونستم چه  ینبود نم لمیف نیدرآورده بود و اگر ا یاحمق باز

 آوردم. یشاهد م دیبا یجور

 

 سپهر مطلق... حسابدار شرکته. -

 یحرفم از جا بلند شد و خودکار و کاغذ دنیبا شن سرگرد

 جلوم گرفت:

 



 .خوامیشماره و آدرس خونه ش رو م-
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 بامداد بلند شد:  یبگم صدا یزیچ نکهیاز ا قبل

 .هیساعت نه امشب پرواز داره. به مقصد ترک-

 

 و من نگاه دوختم به بامداد.  دیسرگرد باال پر یابروها

 خبر نداره. لمیف نیچون از وجود ا کنهیعمل م یداره عاد-



 

 ی. شما هم خانم فتحرمیگ یرو م شیحکم ممنوع الخروج -

و اثبات جرمشون  یاصل یمجرم ها یریباشه تا دستگ ادتونی

و در  دیکه ممکنه از شهر خارج نش یی. لطفا تا جادیموقت آزاد

 .دیدسترس باش

 

 رو تکون دادم:  سرم

جا  کی یادیمدت ز تونمیدارم. نم یادیز یخارج یمن سفرها-

 بمونم.

 

اعتراف کنه  تونیگناه یکه سپهر مطلق به ب یتا زمان دیبا-

 .نی. شما هنوزم مظنوندیبمون رانیا

 

 نشستم.  یصندل یرو کالفه



آلپرازوالم رو جلوم گذاشت و من بدون مکث و  یقوط بامداد

 دونه ش رو با آب قورت دادم. هیفکر 

 

 و لب زدم:  دمیکش یقیعم نفس

 ییرو داشته باشه که به تنها نیکنم مطلق قدرت ا یفکر نم-

 کنه. ییکارا نیهمچ

 

 شده نگاهم کرد:  زیر یبا چشم ها سرگرد

  ؟یشک دار یبه کس-

 رو تکون دادم و بامداد به جام جواب داد: سرم

 

دستتون  گهیکه فکر نکنم د رهیگیدستور م یمطلق از کس-

 بهش برسه.
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 ماتش موند.  نگاهم

  ؟یک-

 .زهیون یاالنشم تو نیکه هم ی! کسیمحسن زیپرو-

 

از اتاق خارج شد و من  عیاسم سر نیا دنیبا شن سرگرد

 مبهوت لب زدم: 

 ؟یگیرو انقدر مطمئن م نایچطور ا-

  



 زد و اون هم به سمت در رفت:  شخندین

و  یشدن محسن یافتنیداره دست ن تیکه االن اهم یزیچ-

 مطلقه.

 

*** 

  

 کاناپه انداختم.  یو خودم رو رو دمیکش یقیعم نفس

 

به  عیاومدن از بازداشت مجبور شدم خودم رو سر رونیاز ب بعد

 شرکت برسونم و  

مطلق رو  یممکن جلو یبامداد تونسته بود تا جا خوشبختانه

 . رهیشرکت بگ یبرداشتن پول ها یبرا

 مسدود شده بودند. یحساب ها هم تا اطالع ثانو ی همه

 



 یکه م یاالن هم وقت استراحت نداشتم و تنها کس یحت

 خودم بودم. ارهیب ریتونست مطلق رو گ

 

 خانم آروم به سمتم اومد:  نینسر

 خانم... -

 کردم: نگاهش

 

 شده؟  یچ-

 هم گره کرد: یو دست هاش رو تو دیرو گز لبش
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 افتاده.  یاتفاق هی ـ

 سرم رو تکون دادم:  کالفه

 لحظه آسوده باشم؟ هی ستیقرار ن-

 

 یبامداد از تو یدر جوابم بگه صدا یزیبخواد چ نکهیاز ا قبل

 پاگرد پله ها من رو از جا پروند:

 

 . یرو بچش یآسودگ یمزه  ینه... فکر نکنم حاال حاالها بتون-

ساده  شرتیپاهاش و ت یتو ینگاهم رو بهشلوار راحت مبهوت

 تنش دوختم و لب زدم: ی



 

 سر و وضع؟ نیاونم با ا یکن یم کاریچ نجایا-

 

منم  یدادیشرکت رو سر و سامون م یکارا یداشت یوقت-

از هتل خسته شده  گهیخونه م. د یتو نجایرو آوردم ا المیوسا

 بودم.

 

 کرده گفتم:  اخم

 .رونیمن برو ب یاالن از خونه  نیانقدر چرت نگو و هم-

 

 نگاهم کرد و از جا بلند شدم.  خونسرد

 خانم رو هدف گرفت: نیبار نسر نیا رمیت

 ؟یمن نبودم راهش داد یوقت یواسه چ-

 

 به عقب برداشت:  یو قدم دندیهاش باال پر شونه



 .دیانیگفتن شما خودتون در جر-

 

 مشت شد و به سمت پله ها رفتم:  دستم

 ندازم. یم رونیخودم چمدون هات رو ب-
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دوم نگذاشته بودم که از پشت  یسالن طبقه  یپام رو تو هنوز

 کوبوندم. وارید یو محکم تو دیبازوم رو کش

 

و لب هاش رو به  دیچرخ شیوحش یچشم ها یتو نگاهم

 کرد:  کیگوشم نزد

خونه االن مال  نیا ؟یرو امضا کرد یرفته چ ادتیتند نرو. -

 .شهیمنه و هر وقت اراده کنم به نامم زده م

 

 هاش گونه م رو لمس کرد:  انگشت

من محسوب  ییاز دارا یجزء یینجایکه ا یتو هم تا زمان-

 .یبر ای یبا خودته که بمون می. حاال تصمیشیم

 

 یرو مشت کردم تا مبادا پخش شدن هرم نفس ها دستم

 ش بده.صورتم لرزشم رو نشون یگرمش تو

 



خودم رو  دیمن و اون شروع شده بود و با نیب یبزرگ جنگ

 . دادمیمثل قبل محکم نشون م

 آدم کم آوردن نبودم. من

 

 چشم هاش دوختم:  یتو چشم

 یم نجایو تا هر وقت هم که بخوام ا ستمیکس ن چیمن مال ه-

 .ییکنه تو یم ینیکه باالخره عقب نش یاون دمیمونم. نشونت م

 

 زد و عقب رفت:  شخندین

 ملکه! دید میخواه-

 

هاش به سمت اتاق خوابم برداشته شد و صداش خراش  قدم

 روان خسته م: یانداخت رو

 



به بعد مال  نیخوشم اومد. از ا یلیاتاق خواب خ نیاز ا یراست-

 . شهیمن م

 رو باال انداختم: ابروهام
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 ندازمتیاتاق و خونه م نیاز ا یزود نیمنتظر باش... به هم ـ

 . رونیب



 کرد: یکه داخل اتاق بشه و در رو ببنده تک خنده ا نیاز ا قبل

 

 .ستین بیآرزو بر جوانان ع-

 

*** 

  

 اون خونه باشه؟  یممکنه هنوز تو یکن یفکر م-

تونه ازش بگذره. سپهر  یوقت نم چیکه ه هییاونجا تنها جا-

 به اون خونه وصله. شهیهم

 

 رو تکون دادم:  سرم

کس از اون خونه باخبر بشه. به  چیخوام ه یباشه کمند... نم-

 .کشهیشرکت سرک م یکه مدام داره تو یهمون سرگرد ژهیو

 

 چشم خانم. -



 رو قطع کردم و نگاهم به تابلو دوخته شد. تماس

 

 دیبود با ستادهیبهم ا تیموقع نیتر کینزد یکه بامداد تو حاال

که داخلش بود  ییزهایچ یاتاق و همه  نیاز قبل از ا شتریب

 کردم. یمحافظت م

 

 ش دادم.  هیرو با پارچه پوشوندم و برعکس به کمد تک تابلو

در قفل  یگرفتم و وقت شیاز اتاق پ رونیهام رو به سمت ب قدم

 رمز پاک کردم. یصفحه  یشد رد انگشت هام رو از رو

 

کار گذاشته  نیاتاقم دورب یتو دنمیون فهمکه بد یبامداد از

 دایلمس انگشت هام رمز در رو پ ینبود تنها با جا دیبود بع

 کنه.

 



 دیبود و با ستادهیا میقدم کی یدرست تو دمیچرخ یوقت

 .شیکردم به حضور ناگهان یعادت م
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  ؟یریم یکجا دار ـ

 سرم رو مرتب کردم و لب زدم:  یرو شال



رفت و آمد من  یتو دنیاز سرک کش ریغ یا گهیکار د-

 ؟یندار

 

 : دیباال پر ابروش

من  ییاز دارا یجزء یخونه بمون نیا یتو یگفتم اگر بخوا-

 .یشیمحسوب م

 

پشت سرم  واریتفاوت خواستم برم که دستش رو به د یب

 چسبوند تا مانعم بشه. 

 . یبکن یرسر خود کا خوامینم-

 در مورد؟-

 

 . ادیاز اموال من به حساب م یشرکت! اون شرکتم جزء-

 هام رو باال انداختم: شونه

 



اول اونجا رو به نام خودت  یمن رو کوتاه کن یپا یخوایاگر م-

 بزن. 

 صورتم چرخوند: یرو کج کرد و نگاهش رو تو سرش

 

 هنوز زوده. -

 کردم و ادامه داد:  نگاهش

رقابت من رو  یتو یخوایچطور م نمیببهنوز کنجکاوم -

 .یشکست بد

 

از حد رو  شیب یکینزد خواستیجلو اومده بود و انگار م سرش

ازم  ینقطه ضعف چیدادم ه یسالحش قرار بده اما من اجازه نم

 کنه. دایپ

 

گرد  یگذاشتم و به آروم راهنشیپ ی قهی یدستم رو رو متقابال

 رو تکوندم. شیالیو خاک خ



 

 ؟یکش یرو برنده بشم دست از شرکت م اگر رقابت-
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 دستم رو دنبال کرد و لب زد:  حرکت

 ! دیشا-

 کردم: کیهام رو به گوشش نزد لب



  

 یبرم و هم اون وکالت نامه رو نابود م یمن هم رقابت رو م-

 کنم. 

 زد: واریصورتم به د ی گهیرو هم سمت د گرشید دست

 

 ؟یکجا انقدر مطمئناز -

 

نداره اما  یریمن تاث یرو شیکینشون بدم نزد خواستمیم

از اندازه  شیب یفاصله قلبم رو به تپش نیبود که ا نیا تیواقع

توان حفظ ظاهر رو  یدونستم تا ک یانداخت و خودمم نم یم

 داشتم.

 

 مونه. یکس نم چینشون داده که قدرت تا انتها مال ه ایدن-

 



 دهیکش نییهم آروم آروم از موضع قدرتت پادرسته... تو -

جلوم به زانو  یدست هام ونی. همون طور که االن میشیم

 .یایدرم

 

 رو پس زدم و به سمت پله ها رفتم: دستش

 

 می. من آدمیکن یپرداز ایرو یهر جور که دوست دار یتونیم-

شدم خودم  کینزد یکن یکه تصورش رو م یکه اگر به لحظه ا

 .یبرس اتیبه رو نکهیکشم قبل از ا یرو م

 

کنه و با سرعت از خونه  دایجنجال ادامه پ نینموندم تا ا منتظر

 شیسپهر مطلق رو در پ یمخف یزدم و راه خونه  رومیاز ب

 گرفتم.

 



و  دمشیکش رونیفراموش کرده بود که من از منجالب ب اون

 بهش احترام دادم... 

 انتیر داشتم و بهم خخب زشیکرده بود من از همه چ فراموش

 کرده بود.
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 شدم.  ادهیرو نگه داشتم و پ نیکوچه ماش سر



 کوچه قرار داشت... یسپهر درست انتها یمعشوقه  ی خونه

 

اون رو به  یکه سپهر جرات معرف یبدون خانواده ا دختر

زد از دوست داشتن اون دختر همه  یعموش نداشت و اگر دم م

 داد. یاز دست م کبارهیعموش رو به  تیحما ی

 

بودم و من کمکش  دهیسپهر خر یخونه رو من خودم برا نیا

 .ادیب رونیعموش ب یسلطه  ریاز ز یکردم که تا حدود

  

رو نگه داشته بود و  اهاشیمطلق با کمک من دختر رو سپهر

کرد تا من تمام  یرو حفظ م شیبود وفادار یفقط کاف

تونست به اون  یو اون م دمیبر یرو به عموش م شیوابستگ

 دختر برسه.

 



که  دمیرس جهینت نیخونه با باز و بسته شدن در به ا یقدم چند

 گفت. یکمند راست م

 

فرصت نکرده بود  یخونه وصل بود و اون حت نیتا ابد به ا سپهر

ببره و من درست به موقع  یا گهید یبه جا نجایتا عسل رو از ا

 بودم. دهیرس

 

 به عقب برداشت.  یمن نشست و مبهوت قدم یرو نگاهش

 ابروم رو باال انداختم: یتا کی

 

 سپهر مطلق؟  یاز دست من فرار کن یخوایم-

 دهانش رو قورت داد. آب

 

بن بست که من سمت بازش رو قرق کرده بودم  یکوچه  نیا

 براش نگذاشته بود. یراه فرار



 

 کیخورد من هم بهش نزد واریبه د یعقب رفت و وقت عقب

 شدم. 

 هاش رو بست: چشم

 

 لطفا برو کنار.-

 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:48] 

 
#part152 



 

 رو به تاسف تکون دادم:  سرم

گرم بود  یرو ازت نداشتم. بگو پشتت به چ انتیخ نیانتظار ا-

رفته بود من  ادتی ؟یکار رو بکن نیبا من ا یکه حاضر شد

 م؟یک

 

 هاش رو باز کرد:  چشم

 مجبور بودم.-

 

که بهت  ییآوانسا ؟یگرفت یکه م یمجبورت کرد؟ حقوق یچ-

 یکه عمو یعزت و احترام نیکار... ا نیخونه... ا نیدادم؟ ا یم

مجبورت  نایا یپولدارت و ترس خودت ازت گرفته بودن... همه 

 کرد؟

 



و مثل  ینبود که به راحت یپسر آدم نیو ا دیلرز یهاش م دست

 کنه. انتیآب خوردن به من خ

 

 سپهر مطلق...  اریب لیبرام دل-

 : دیبلندش حرفم رو بر یصدا

 خواستم! یمن عسل رو م-

 

 گرفت: واریشل شده دستش رو به د یش شدم و با پاها رهیخ

 

صبر کنم تا  نیاز ا شتریتونستم ب یخواستم. نم یعسل رو م-

که  یعموم بساط ازدواج من و دخترش رو فراهم کنه. پول

 به عسل بود. دنیتنها راه رس ومدیدستم م

 

 کرد:  نگاهم



 یچیه یعوض هیجز  دونمیخوام... م یمتاسفم... معذرت م-

 اما مجبور بودم. ستین

 

بهم  نکهیسمتم هجوم آورد تا پسم بزنه و درست قبل از ا به

رو محکم  شرتشییو از پشت کاله سو دمیبخوره کنار کش

 .دمیگرفتم و کش

 

 شد. دهیکوب واریانتظارش رو نداشت به د چون
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 زانو زد و دستش رو به سرش گرفت.  نیزم یدرد رو با

از بلند شدنش با لگد ضربه  یریجلوگ یشدم و برا کینزد بهش

 گاهش زدم. جیبه گ یا

 

 افتاد.  نیزم یکرد و دراز کش رو یا ناله

 آوردم: رونیب بمیرو از ج میگوش

 

. یستین یزیترسو چ هیمن برات متاسفم سپهر چون تو جز -

 یتو یتونست یکه م یدر حال یترس یتو از نداشتن پول م

 .یکن یخونه با عسل زندگ نیهم

 



 سرگرد رو گرفتم.  ی شماره

 حرف بزن. سیبه بعدش رو با پل نیاز ا-

  

کرده بود و اگر باز هم  جشیکه به سرش خورده بود گ یا ضربه

تر از االنش  ریگ نیتونستم زم یآورد م یبه سمتم هجوم م

 کنم.

 

دونست که من بلد بودم بدون دست زدن به  یرو خوب م نیا

از اتاق در  یخبر گهیکه د نجایاز خودم دفاع کنم و ا یکس

 زم گرفته بشه.نبود تا قبل از لمس توانم ا کیبسته و تار

 

سبز رنگ تماس رو لمس کنه  کونیدستم آ نکهیاز ا قبل

 متوقفم کرد:  ییصدا

 کنم بذار بره. یخواهش م-

 



 یاشک یعسل موند که با چشم ها یو نگاهم رو دمیچرخ

 کرد:  ینگاهم م

 که سپهر برداشته بگذر. ی... از پولیثروتمند یلیتو که خ-

 

که تو ازش  یگرفته... پول پول؟ اون اعتبار خودم و شرکتم رو-

 یذره ا یو قاچاق حت انتیدر برابر زخم بزرگ خ یزنیحرف م

لرزش  یپا دیخورده که با ی. سپهر خربزه اومدیهم به چشمم ن

 .نهیبش

  

بچرخم  نکهینشست و قبل از ا میگوش یصفحه  یرو نگاهم

شکمم حس کردم و نگاه  یتو یدیسمت سپهر سوزش شد

 لرزون عسل بود. یدست ها یموند که تو ییچاقو یمبهوتم رو
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 زد:  هیگر ریشکمم رها کرد و ز یچاقو رو تو دهیترس

 خواستم! ی... نمخوامی... معذرت مخوامیمعذرت م-

 

مبهوت سپهر که انگار با  یگرفتم و صدا واریرو به د دستم

 صحنه به خودش   نیا دنید

 بود بلند شد: اومده

 

 عسل؟  یکرد کاریچـ...چ-



 عسل هم زانو زد: نیزم یبا سر خوردن من رو همزمان

 

که من  هی... اون... تنها کسشیریتونم بذارم ازم بگ ی...نمینم-

 دارم. 

 رونیشکمم ب یچاقو نشست و محکم از تو یرو دستم

 .دمشیکش

 

هم  یچشم هام رو رو یزد عصب رونیکه به شدت ب یخون با

 فشردم و خودم رو لعنت کردم.

 

 شد.  یم شتریب یزیچاقو فقط باعث خونر دنیکش رونیب

 زخمم فشردم. یهام رو باز کردم و دستم رو محکم رو چشم

 

 آورد:  رونیب بشیرو از ج یااینوک یبا سرعت گوش سپهر

 زنم اورژانس. یاالن... االن زنگ م-



 

 یرو اعصابش... معذرت خواه یملتمس عسل و هق هق ها نگاه

داد و  یاز درد عذابم م شتریکرد ب یکه پشت سر هم م یها

 :دمیدست خودم نبود که غر

  

 لطفا خفه شو. -

 شد و متعجب نگاهم کرد.  دهیبر صداش

 هام رو به سپهر دوختم: چشم

 

 ه؟یآشغال کدوم گور یمحسن-
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 : دهیهاش گرد شدند و فکر کرد اشتباه شن چشم

  ؟یچ-

 

 بلند تر شد:  صدام

 گفتم اون پست فطرت کجاست؟ -

 واریو سرم رو به د دمیخودم رو باال کش یکه نگفت کم یزیچ

 دادم. هیتک

  

 رونیگرفت و اگر چاقو رو ب یکم کم توانم رو ازم م یزیخونر

 افتادم.  یفالکت نم نیبودم به ا دهینکش



 وجودم فرستادم و لب زدم: یتو دهیچیبه درد پ یلعنت

 

. االقل یکن یکولت و فرار م یرو یذاریتو که االن دمت رو م-

 .رمیکجاست تا بتونم ردش رو بگ یکیاون  انتکاریبگو خ

 

گوشش گذاشت و شروع کرد به شرح دادن  یرو رو شیگوش

 مسئله به اورژانس.

 

دستش گرفت و  یکه قطع شد دست عسل رو تو تماسش

 بلندش کرد. 

 بگو کار من بوده... بگو من بهت چاقو زدم. سیبه پل-

 

 اسمش رو صدا زد و من باز هم لب زدم:  هیبا گر عسل

 کجاست؟ یمحسن-

 



 یعسل م یاون هم به اندازه  یو دست ها دیکش یقیعم نفس

 .دیلرز

 

 دونمیکانادا زد. فقط م یتو شهیرفته... ردش رو فقط م زیاز ون-

 شه. یرو داره که بتونه مخف ییمونترآل جا یتو

 

 با فرار ازم دور بشن صداش زدم:  نکهیاز ا قبل

 مطلق!-
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 کرد: نگاهم

 

که  یا یزندگ نیبرو فقط بدون ا یبر یخوایم یهر گور-

. قاچاق... شهیختم م ییتهش به دستشو یشروعش کرد

بارم که شده  هیفرار از عموت.  یهمه ش برا... انتی... خیدزد

 مرد باش ترسو.

 

 یدادم و رو رونیچشم هام که دور شدن نفسم رو ب یجلو از

 . دمیدراز کش نیزم

 زدم. شخندیافتاد و ن یخون یآشپزخونه  یچاقو یرو نگاهم

 



 احمق!  ی دختره

 خواست من رو بکشه؟ یآشپزخونه م یچاقو کی با

 

که تازه  ییشد چشم ها یم کیکه بهم نزد ییقدم ها یصدا

 بسته بودم رو باز کرد.

 

 باشه.  دهیسرعت رس نینداشت اورژانس به ا امکان

قامت  یشدم نگاهم رو زیخ میگرفتم و تا ن واریرو به د دستم

 جلوم زانو زد: دهیمهام نشست و اون ترس

 

 سرت اومده؟  ییچه بال-

 . دنشیبودم از د جاخورده

 سر بزنگاه برسه. شهیانگار عادت داشت هم وونهید اون

 

 دادم:  هیپشت سرم تک وارید به



 چاقو خوردم. -

 زبونش رو بند آورد. میخونسرد

  

  ؟یعوض قیرف یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 رو تکون داد و به چاقو اشاره کرد... سرش
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  ه؟یچ نیا یدونیم ـ

 داد: رونیگونه نگاهش کردم و اون نفسش رو ب پوکر

 

االن رو به  دیبا خورهیکه چاقو م یچاقو... آدم گنیبهش م-

 نداره؟ یریتو تاث یچاقو هم رو نیکه ا هیموت باشه. چطور

 

 زدم:  شخندین

 دیمتاسفانه با ؟ینیجنازه م رو بب یایب یبه دلت صابون زد-

 .یرس یبگم حاال حاالها به آرزوت نم

 

 لب زد:  نیبهم رفت و خشمگ یغره ا چشم

 دهنت رو ببند لطفا. -

 هام رو باال انداختم: شونه

 



شکمم رو سفت نکردم  ادیو ورزش ز نیهمه سال با تمر نیا-

 میاتیح یبه اندام ها یبخواد به راحت یخور وهیم یچاقو هیکه 

... ستین یپوست و گوشت خال ینیبیکه م یشکم نیبرسه. ا

 عضله ست.

 

رو به تاسف برام تکون داد و دستش رو جلو آورد تا  سرش

 .دمیخودم رو کنار کش یبلندم کنه که کم

 

 موهاش فرو کرد: یو تو دیدستش رو کش کالفه

 

و ورزش هات  نیبه عضله و تمر یمن کار ؟یبلند ش یتونیم-

 یخور وهیم یچاقو نیباعث شه هم تونهیم یزیخونر یندارم ول

 من رو به آرزوم برسونه.

 

 کردم:  یپر تمسخر یخنده  تک



 میادیحاال حرف ز یگم و گور شد یرفت ؟یکش یخجالت نم-

 ؟یزنیم

 

 هاش رو باال انداخت: شونه
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 برو.  یخودت گفت ـ



رو برداشتم و به سمت صورتش بردم  نیزم یرو یچاقو یحرص

 و جاخورده گفت: دیکه خودش رو عقب کش

  

  ؟یا وونهید-

کرده بود و  شتریبرداشت چاقو درد رو ب یشدنم برا زیخ مین

 و چشم هام رو ببندم. واریبدم به د هیباعث شد دوباره تک

  

 مطلق قبل فرارش به اورژانس زنگ زد. -

 : دیغر نیخشمگ

 رشیشناختمش... بذار گ ریکه د فیح ه؟یکار اون عوض-

 ...ارمیب

 

 حرفش:  ونیم دمیپر

 . ستیکار اون ن-

 تونستم تعجبش رو حس کنم. یبسته هم م یچشم ها با



 

 ه؟یپس کار ک-

 

 ریآژ ینگفتم و قبل از حرف زدن دوباره ش صدا یزیچ

کوچه  نیا یتو یو انگار خونه ها دیچیکوچه پ یاورژانس تو

 یصدا یمن و سپهر و حت یها ادیبودند که با داد و فر یخال

 بود از خونه ش. ومدهین رونیب یاورژانس هم کس

 

 . دمیخر یم یجا خونه ا نیهم دیبا

 اومد. یسر و صدا بودنش خوشم م یخلوت و ب از

 

*** 
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 شده به مهام چشم دوختم:  زیر یچشم ها با

 ؟یتو گفت-

 

 رهیباال انداخت و نگاهم من خ یدیق یشونه هاش رو با ب مهام

داده بود و متفکر  هیبه در تک بیبامداد شد که دست در ج ی

 کرد. ینگاهم م

 

 رها کردم و لب زدم:  مارستانیتخت ب یرو شتریرو ب خودم



 ه؟یچ-

 

 از در گرفت:  هیتک

  ؟یآورد ریاز کجا مطلق رو گ-

 شرکت رو از برم.  یو بم تمام کارمندا ریمن ز-

 زد: پوزخند

 

 که باال اومده.  هیمسخره به خودت مسبب گند نانیاطم نیا-

 شدند: کیبهم نزد ابروهام

 

چون خودم قراره همه  یازش حرف بزن گهید ادیخوشم نم-

 رو حل کنم.  زیچ

 هم اخم هاش رو درهم برد: اون

 



سهامدار ارشده  یمحسن ؟یحل کن یخوایرو م یچ ؟یحل کن-

 کارش اقتصاد شرکت   نیو ا

که اون خارج  ییمتزلزل کرده. پول ها یا یبه شکل جد رو

. اگر من شهیکرده اگر هر چه زودتر برنگرده شرکت نابود م

 یباق یو بمش رو از بر ریکه ز یشدم مطلق یزودتر متوجه نم

 .دیکش یحساب رو هم باال م یموجود تو یپول ها

 

به حرف هاش نشون بدم اما با  یعکس العمل تند خواستم

 کردم: زیبه ذهنم هجوم آورد چشم ر کبارهیکه به  یفکر
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 یمطلق و محسن یدونست ی... تو از کجا منمیصبر کن بب ـ

از  یمیمن ن یریکنن؟ قبل از دستگ یکار نیهمچ خوانیم

که  یبود یشرکت مسدود شده بود و تو تنها کس یحساب ها

 ماجراست. نیپشت ا یمحسن یدونست یم

 

 رفت و نگاهش رو به مهام دوخت. نیاز ب تشیو عصبان اخم

 

 دمیمهام رو که د ینگاهش رو دنبال کردم و لبخند مسخره  رد

 .دندیذهنم بهم چسب یپازل تو یها کهیانگار تازه ت

 



 بود...  خودش

 یآوردم که قبل تر هم سع یم ادیو حاال به  دونستیم مهام

 کرده بود بهم تذکر بده.

 

رو اطراف اتاق چرخوندم و مهام آروم خودش رو به  نگاهم

 سمت بامداد کشوند: 

رو از  زیآم دیابزار تهد ینگرد... قبال همه  یزیدنبال چ یالک-

 دور و برت دور کردم.

 

کردم تا حرص  یم یادیز یابروم رو باال انداختم و سع یتا کی

 نشون ندم: میرو مستق ادمیز

 

 ی! حسرت میی... توستیکرده مطلق ن انتیکه به من خ یاون-

اون دوتا چشمات که االن دارن  یخورم که چرا چاقو رو  تو

 من رو گول بزنن فرو نکردم. کننیم یسع



 

 کرد خودش رو حق به جانب نشون بده:  یسع

... تنها رونیب میسرت شلوغ بود و بعدم که از شرکتت انداخت-

 که بعد از تو به فکر منافع شرکت بود بامداد بود. یکس

 

حرف هاش تکون دادم و کورخونده بود اگر  دییرو به تا سرم

 کرد من رو قانع کرده.  یفکر م

 رو ازش گرفتم و خونسرد لب زدم: نگاهم
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ر . اگیفروخت بمیاطالعات ممکن رو به رق نی! مهم ترنیآفر ـ

خودم از پنجره  یاتاق بود نیا یسرم رو چرخوندم و بازم تو

 .نییکنم پا یپرتت م

 

 رونیباز و بسته شدن در اتاق که بلند شد نفسم رو ب یصدا

 ینگاهم م یمضحک شخندیدادم و نگاهم رو به بامداد که با ن

 کرد دوختم:

 

  ؟یدونست یبامداد... م یهست یآدم عوض هیتو -

زده بودم جاخورد و احتمالل  یخونسرد تیکه در نها یحرف از

 حرف رو نداشت. نیانتظار ا



 

 یو بعد سع یگرفت یمدت خودت از مهام خط م نیا یهمه -

 .یدلم بکار یرو نسبت بهش تو یتخم بددل یداشت

 

 سمتم قدم برداشت...  به

و  یاطرافت اعتماد دار یتا چه حد به آدم ها نمیبب خواستمیم-

 اعتماد مسخره ست. نیکه چقدر ا دمیفهم

 

 که مسخره ست افکار توئه.  یزیچ-

 م شدم و من ادامه دادم: رهیخ

 

وضع به بار اومد و من مجبور  نی... ناراحتم که امیمن عصبان -

 دیهم از مهام ناام یاون وکالت نامه شدم. اما ذره ا یبه امضا

بوده و اون  یکارش چ نیدونم تفکر پشت ا ینشدم. خوب م



من باعث  یتوجه یقبال به خودم هم گفته بود. ب مورد رو نیا

 اتفاق ها شد. نیا یهمه 

 

  ؟یبا چاقو چشم هاش رو کور کن یخواستیم نیبه خاطر هم-

لب هام نشست و نگاهم دوخته  یرو یلبخند محو اریاخت یب

 شد به در اتاق:

 

خودش مقصره اما  دونهیم شهیطوره. هم نیهم شهیاون هم-

 کنم. یحرصم رو سرش خال ذارهیم

 

تفکراتم گفت نگاهم رو دوباره  ونیکه بامداد م یا جمله

 معطوف خودش کرد...
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  ؟یعاشقش ـ

 رنگش شد. یقهوه ا یچشم ها ی رهیخ نگاهم

 

  ؟یپرس یچرا م-

پر از جواب بود که از  یرو نداد اما چشم هاش به قدر جوابم

 شدم. یم جینگاه بهش گ

 

 .دمیکش یقیش رو که گرفت نفس عم رهیخ نگاه



 

اتفاق ها همه جا  نیاز ا یسهام شرکت افت کرده. اخبار مبهم-

که نگه داشتن  یدونی. مشهیو داره از کنترل خارج م دهیچیپ

 شرکت هدف مشترک هر دومونه.

  

 کج کردم و لب زدم:  یرو کم سرم

 م؟یکن یو همکار میرقابت رو کنار بذار یبگ یخوایم-

 

 :دندیباال پر ابروهاش

 

کن فقط بدون اگر بازم سر  یریگ جهینت یخوایهر جور که م-

وکالت نامه  کیبه  یباره انجام بد نیدر ا یا گهیخود کار د

 کنم! یم ریخونه غل و زنج یکنم... مالم رو تو یاکتفا نم

 

*** 



  

در رو گرفتم و خواستم در رو روش ببندم که  ی رهیدستگ

 : دیرو کش نمیآست

 ؟یخونه ت راه داد یپسره رو چرا انقدر راحت تو نیا-

 

 بهش رفتم و لب زدم:  یغره ا چشم

 . یکه تو به آب داد هیدست گل-

 کرد: اخم

 

 ؟یچ یعنی-
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 دادم: رونیرو ب نفسم

چون نه حوصله ت  یکنه. بهتره بر یرو دوا نم یگفتنش درد-

 تونم سر پا باهات کل کل کنم. یم نیاز ا شتریرو دارم نه ب

  

به موندنش  یدنده راض کی یکرده که تو کاریفقط بگو چ-

 . یخونه شد نیا یتو

 کنم. ی. خودم درستش مرونیمهام برو ب-

 

بندازم اما پاش رو  رونیبه در وارد کردم تا اون رو ب یفشار

 در گذاشت:  ونیم



 خانم برگرده کمکت کنم. نیالاقل بذار بمونم و تا نسر-

 

و جوابم رو متوجه شد که  دمیصورتش کوب یرو محکم تو در

 داد و رفت. ییناسزا

 

 یزخم رو یکاناپه انداختم و دستم رو به جا یرو رو خودم

 شکممم گرفتم. 

اوضاع سخت  طیشرا نیا یخانم تو نیگرفتن نسر یمرخص با

 تر شده بود...

 

 یشدنم تو یاز بستر یزیچند خودم بودم که نگذاشتم چ هر

 راحت بره. الیبفهمه و با خ مارستانیب

 

شدند باعث شد از  یم کیکه داشتند بهم نزد ییقدم ها یصدا

 چشم به بامداد چشم بدوزم. یگوشه 



 

  ؟یدست من دار یزیچه چ یگ یچرا بهش نم-

 حرفش به مهام بود و من تنها شونه هام رو باال انداختم: منظور

 

 . میقبل برگرد طیبه شرا یقراره به زود یوقت ستین یازین-

 زد: شخندین

 

شروع چطوره  ی. براارمیب رونتیتوهم ب نیاز ا دیبا نکهیمثل ا-

 ؟یغذا کن یبرا یو فکر یبلند ش
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 : دندیباال پر ابروهام

 ... صاحب خونه م.ستمی! من خدمتکار نیاشتباه گرفت-

 

باال برم  یاستراحت به طبقه  یجا بلند شدم و خواستم برا از

 که بازوم رو گرفت:

 

از  یجزء یخونه بمون نیا یتو یخوا یبهت گفتم حاال که م-

 نی. اگر ایکن یکه من بخوام م ی... پس هر کاریشیثروت من م

 .رونیب یمن بر یاالن از خونه  نیهم یتون یم یخوا یرو نم

 



 رو پس زدم:  دستش

اول برو به نام  شیخوا یخونه هنوز به نام منه! اگر م نیا-

 .یبنداز رونیکن من رو ب یخودت بزنش و بعد سع

 

 کاناپه پرتم کرد. یرو محکم تر از قبل گرفت و رو بازوم

 

 نیکرد و قبل از ا زیچشم هام رو ر دیچیشکمم پ یکه تو یدرد

کاناپه زد و  یکه بخوام بلند شم دستش رو کنار سرم به دسته 

 روم خم شد:

 

 یکه با من تو نیاز ا یترس ی. نمیکن یم یبلبل زبون یلیخ-

 و زخمت هم دست و پات رو بسته؟ ییخونه تنها نیا

 

  ترس؟

 کرد.  یبود که درست فکر م نیا تیواقع



 !دمیترس یم من

 

داشت نفرتش رو هر چه  یکه سع شیوه اقه یچشم ها از

 ...دمیترس ینشونم بده م شتریب

 

که اون شروع کننده ش  ییها یکینزد یاز همه  دمیترس یم

 بود... 

تمام و کمال از اون  شیبود که مدت ها پ یمن از قلب ترس

 بشه... زیپرش کرده بودم و هر لحظه امکان داشت سرر
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وقت نگذارم پر  چیاما قسم خورده بودم ه دمیترس یم من

 .امیشدن قلبم ازش اجازه بده جلوش کوتاه ب

 

 هام رو به چشم هاش دوختم:  چشم

 بترسم؟ از تو؟  یاز چ-

 کرد: کیرو به صورتم نزد صورتش

 

کوتاه کنم که حالت رو  یکه بخوام زبونت رو با روش نیاز ا-

 خراب کنه. 



مرد هرگز من رو  نیصورتم پخش شدند و ا یهاش تو نفس

 ...دیبوس ینم

 

 که تمام وجودش پر شده بود از تنفر.  یتا وقت نه

 زدم: شخندیلب هاش نشست و ن یرو نگاهم

 

 . یحکم رو دار نیمن هم یخطر! تو برا یب تیکبر-

کاناپه رو با تمام  یکه دسته  ومدیبه مذاقش خوش ن حرفم

 انگشت هاش فشرد. ونیوجود م

 

 یبا لبخند تیهاش رو محکم باز و بسته کرد و در نها چشم

 .دیبه تمسخر و حرص عقب کش ختهیآم

 

 :دیچیلبخند زدم و صداش تو گوشم پ روزمندانهیپ

 



تو اصال ارزشش رو  نمیب یکنم م یحاال که فکر م یدون یم-

م  قهیرو مطابق سل یتونم کس ی. هر لحظه که بخوام میندار

خونه  یآغوشم داشته باشم پس بهتره با سراغ آدم ها ونیم

 .ارمین نییانتقام ارزش خودم رو پا یبرا یخراب کن رفتن حت

 

 لب هام محو شد.  یاز رو لبخند

 رو که پشت سرم برده بودم مشت کردم. دستم

 

 خراب کن! خونه
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خواست  یکرد که دلم م یرو برام زنده م ییها هیعبارت ثان نیا

 بزنم... ادشونیاز عمق وجود فر

 

 یگلوم مونده بودند اما م یکه مثل حناق تو ییها هیثان

 ...انیبگذارم باال ب دیوقت نبا چیدونستم ه

 

 تموم بشه!  میخفگ متیاگر قرار بود به ق یحت

 کاناپه بلند شدم: یرو از

 



آدم خونه خراب  نیاز ا کن یباشه! پس به خاطر خودت سع-

 رتیکه نحوستش دامن گ نی... قبل از ایو دور بمون یکن بترس

 بشه.

 

اون که  یکردم اما ب یخودم حس م ینگاهش رو رو ینیسنگ

 از پله ها باال رفتم. ینگاهش کنم به سخت

 

 اتاق کار رو باز کردم و پشت سرم بستمش. در

 

 عقده هام رو...  دیبا

 هام رو...  حقارت

 یم رونیب یقیحناق گرفته م رو به طر یحرف ها ی همه

 .ختمیر

 

 اتاق موند.  ونیبوم م یرو نگاهم



 یرنگ باهاش ب یرو برداشتم و بعد از فرو کردنش تو قلمو

 هدف به بوم ضربه زدم.

 

بوم گرفتم و  یرو یآشفته  یرنگ یبعد چشم از خط ها یقیدقا

خان که پشت سرم  اوشیکالفه قلمو رو به سمت قاب عکس س

 قرار داشت پرت کردم.

 

صورتش فرود اومده  یو قلمو درست تو دمیسمتش چرخ به

 بود. 

شده بود رو از نظر گذروندم و  یبند چهره ش که حاال رنگ بند

 پر نفرت لب زدم:
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سر توئه  ریزبون کوتاه مونده همه ش ز نیحال خراب و ا نیا

 ...ریخان کب اوشیس

نذاره  یکه برامون به ارمغان آورد یتمام درد و نفرت دوارمیام

 .یوقت به آرامش برس چیه

 

*** 

  

 شدم.  داریخورد از خواب ب یکه به در م ییتقه ها یصدا با

 :دمیاتاق شن رونیموس رو از ب یصدا



 

 ! ارمغان خانم... حالت خوبه؟ یخانم فتح-

و  دمیباال کش ادیهام فشار ن هیبخکه به  ییهام رو تا جا دست

 کاناپه بلند شدم. یاز رو

 

فراموش  یکاناپه خوابم برده بود و حت نیهم یرو رو شبید

 کرده بودم غذا بخورم. 

 موس دوباره بلند شد: یصدا

 

 زنده ست؟ -

 تفاوت جوابش رو داد:  یب بامداد

 دونم. ینم-

 

 حدقه چرخوندم و در رو باز کردم.  یهام رو تو چشم

 هر دوشون روم نشست. نگاه



 

 زد:  یدستش رو پشت سرش برد و لبخند بزرگ موس

 ؟یخوب-

 

 رو به بامداد دوختم و لب زدم:  نگاهم

 کنم... خوبم. دتونیناام دیمتاسفانه با-

 زد و به سمت پله ها رفت. شخندین بامداد
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 : دیچیگوشم پ یموس تو یصدا

 غذا گرفتم.-

 رفتم. نییرو تکون دادم و من هم از پله ها پا سرم

 

نشستم و موس ظرف  یناهار خور زیم یها یاز صندل یکی یرو

 رو جلوم گذاشت. تزایپ

 

 رو بهش دوختم:  نگاهم

 ؟یکرد دایاز کجا پ تزایموقع صبح پ نیا-

 زد و شونه هاش رو باال انداخت. یلبخند

  

 برداشتم و گاز زدم.  تزایرو از پ یبرش



 موس سکوت سالن رو شکست:  یصدا

 .نیکه با هم کنار اومد نمیب یم-

 

 که نگاهش کنم لب زدم:  نیا بدون

 موقته. -

 پشت بند حرفم ادامه داد:  بامداد

 .رهیم نجایاون از ا یآره... به زود-

 

 زدم و به غذا خوردنم ادامه دادم. شخندین

 

نخورده بودم  یزیچ روزیکه از د یصبح اونم وقت یتزایپ

مناسب معده م نبود و با خوردن همون برش اول از جا بلند 

 شدم.

 

 متعجب نگاهم کرد:  موس



 ن؟یهم-
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 . ستیمناسب ن میسالمت یبرا ـ

 پوزخند زد به حرفم و من رو به موس گفتم: بامداد

 



... یخونه نه به نامته و نه واسه داشتنش وکالت نامه دار نیا-

 .یحواست باشه که موندگار نش

 

 بلند شد.  میزنگ گوش یبگه صدا یزیبخواد چ نکهیاز ا قبل

 یآوردمش و نگاهم موند رو رونیب شرتمییسو بیداخل ج از

 .یاسم سرگرد رستم

 

 دادم:  جواب

 بله؟ -

 هستم.  ی... رستمیسالم خانم فتح-

 شده؟ یزیبله شناختم. چ-

 

 کرده.  یسپهر مطلق خودش رو معرف-

 . دندیباال پر ابروهام

 گذاشته بود. ریانتظارم حرف هام روش تاث برخالف



 

 رسونم.  یخودم رو م عیمن سر-

م  رهیکه خ یرو قطع کردم و نگاهم رو به دو جفت چشم تماس

 بود دوختم:

 

 کردن. ریسپهر مطلق رو دستگ-

 

*** 

  

 کار خودشه؟ سپهر مطلق بهتون چاقو زده؟ -

 بود دوختم: دهیرو پرس نیرو به سرگرد که ا نگاهم
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 باهاش حرف بزنم.  دیاول با ـ

 رو تکون داد:  سرش

 د؟یکرده حرف بزن انتیکه به اعتمادتون خ یبا کس دیچرا با-

  

 بغلم زدم و جوابش رو ندادم.  ریرو ز دستم

 .نیطولش ند ادیخوب! ز یلیخ-

 

 بشنوه.  یزیچ ریاز غ یخوام کس ینم-

 : دندیباال پر ابروهاش



 باشه!-

 

کنه که صداش  مییرو به سمت راه پله کج کرد تا راهنما راهش

 زدم: 

 جناب سرگرد!-

 

 و منتظر نگاهم کرد.  دیسمتم چرخ به

 اعتراف گفته؟  یهم برا یزیچ-

 نگفته. اونم اصرار داشت اول با شما حرف بزنه. یزینه چ-

 

 رو تکون دادم و پشت سرش رفتم.  سرم

بامداد دستم رو  میاداره بش نیریز یطبقه  یراه نکهیاز ا قبل

 گرفت.

 

 لب زد:  زیآم دیکردم و اون تهد نگاهش



 .یدیسر خود انجام نم یکار چینره! ه ادتی-

 

 رفتم. نییو از پله ها پا دمیرو کش دستم
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 رو برام باز کرد:  یا یدر فلز سرگرد

 . دییبفرما-



سپهر دستبند  یاتاق شدم و در که بسته شد نگاهم رو داخل

 به دست موند.

 

 صاف نشست.  دنمیرو بلند کرد و با د سرش

 نشستم: زیم گریرو به روش سمت د یصندل یرو

 

 . یکه آنچنان هم ترسو و بزدل نبود نمیب یم-

 هاش رو ازم گرفت و آشفته لب زد: چشم

 

 نتونستم عذاب وجدان رو تحمل کنم. -

 رو تکون دادم:  سرم

 کنه؟ یم یخودش رو معرف یخوبه! عسل ک-

 

اسم عسل به دوران افتاد و آشفته تر از  دنیهاش با شن چشم

 گذاشت: زیم یقبل دست هاش رو رو



 

 ی. اون هنوزم بابت اتفاقاریکنم اسم عسل رو ن یخواهش م-

لرزه. همه  یو هنوز دست هاش از ترس م مونهیکه افتاد پش

رو  زیکنن من بهت چاقو زدم و خودمم تا آخر همه چ یفکر م

 .رمیگ یگردن م

 

 : دندیباال پر ابروهام

 بابت اشتباهش تاوان بده. دیامکان نداره... اونم با-

 

 از التماس شدند:  هاش پر چشم

 الشیخیکنم ب یکار رو نکن... عسل گناه داره. خواهش م نیا-

 کنم... یبرات م یشو... من... من هر کار
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 زدم:  هیتک یصندل یپشت به

  ؟یهر کار-

 نگاهم کرد و ادامه دادم:  گنگ

 ؟یکن یبخوام م یهر کار-

 

کردم که هنوز  یسرش رو تکون داد و من خدا رو شکر م فورا

 نداده بود. یاطالعات سیبه پل

 



از  یخوام حرف یدم در عوض نم ینم سیاسم عسل رو به پل-

 .یبزن شهیختم م یکه به محسن ییمکان ها

 

 هاش گرد شدند:  چشم

 ؟یچ-

 

 سیرو به من بگو اما به پل یدونیکه ازش م ییزایچ یهمه -

 .یندار یازش خبر گهیرو بده. بگو د زیفقط آدرس ون

 

 یادآوریاز درخواستم سرش رو تکون داد و من با  مبهوت

 فورا گفتم: یزیچ

باهات تماس  میاون االن کاناداست... از اونجا مستق یگفت-

 گرفته بود؟

 



 یدونستم م یبود و من فقط م زیتماسمون از ون نینه... آخر-

از  یکی یبشه. خودش بهم نگفت... تو یکانادا مخف یخواد تو

 تماس هاش متوجه شدم.

 

تونن به اطالعاتت شک کنن. همه  ینم گهیپس خوبه. د-

 سر اون بود؟ ریکه شده ز ییقاچاقا

 

من فقط قرار بود برگه ها رو مهر بزنم و پوال رو بردارم. اون -

 نبودم. یا گهید زیچ چیه انیخودش امضاها رو زد و من در جر

  

 رو تکون دادم و اون کنجکاو نگاهم کرد: سرم
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 نفهمه؟  یزیچ سیپل یخوا یچرا م ـ

 یا گهید زیبه خودم مربوطه. پس معامله مون تمومه. چ نشیا-

 ؟یو بهم نگفته باش یهست که بدون یهم از محسن

 

 آره. -

 متفکر لب زد: ینگاهش کردم و با چهره ا منتظر

 

نفر  هیکاناداست اما  یدونم مقصدش کجا ینم قایمن دق-

 و پوکش خبر داره. کیهست که از ج



 

به جلو خم  یانداختم و کم گرمید یپا یراستم رو رو یپا

 شدم: 

 ه؟یو اون ک-

 

 که...  هیکره ا پلماتید هی. نیج یکانگ ش-

که بخواد حرفش رو ادامه بده در اتاق باز شد و  نیاز ا قبل

 شد. دهیصداش بر

 

 بود دوختم.  ستادهیچهار چوب در ا یرو به سرگرد که تو نگاهم

 وقت تمومه.-

 

 : دیجا بلند شدم و اون فورا پرس از

 سپهر مطلق ضاربه؟ -

 قبالم گفته بودم... نه!-



 

 نگران نگاهم کرد و سرگرد کالفه گفت:  سپهر

 ه؟یکه به شما چاقو زده ک یپس کس-

  

سپهر مطلق دوختم و من باهاش  یچشم ها یرو تو نگاهم

 معامله کرده بودم...

 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:48] 

 
#part174 



 

 حرفم بزنم.  ریامکان نداشت ز پس

 کس.  چیه-

 هر دوشون گرد شدند و من ادامه دادم: یها چشم

 

خواست  یافتاده بود. مطلق م نیزم یاون چاقو از ابتدا رو-

 یچاقو تو نیخوردم زم یشدم و وقت زیفرار کنه... باهاش گالو

چاقو متعلق به خودمه چون  یشکمم فرو رفت. اثر انگشت رو

 دیدونیآوردم و همون طور که م رونشیشکمم ب یخودم از تو

 زخم به جا مونده چندان  

قصد  یاز رو تونستهینم یکس جهیو خطرناک نبود. در نت قیعم

 بهم ضربه زده باشه.

 

 داد و قدردان نگاهم کرد.  رونینفسش رو ب مطلق



برم که سرگرد آشفته جلوم رو  یبه سمت خروج خواستم

 گرفت:

 

چطور ممکنه  اد؟یاصال با عقل جور درم یکه گفت یزیچ-

 کیفقط  زیافتاده باشه و همه چ نیزم یرو یخور وهیم یچاقو

 اتفاق باشه؟

 

باعث شده بود من رو اول شخص خطاب کنه و از  تشیعصبان

 کرد. یقصه رو باور نم نیدونستم اون ا یابتدا هم م

  

 ش شدم: رهیابروم رو باال دادم و خ یتا کی

 

که من  هیزیچ قتی... حقستینبودنش مهم ن ایبودن  یمنطق-

ندارم چون معتقدم  یاز کس یتیشکا چیو ه می. من قربانگمیم



 دیحمله رو ببند یبوده. پس لطفا پرونده  یاتفاق زیهمه چ

 جناب سرگرد.

 

 عکس العملش نموندم و از اتاق خارج شدم.  منتظر

 رفتن چشم هام به قامت بامداد خورد.  رونیمحض ب به

 

 کن. فیحرف هاش رو برام تعر یگفت؟ مو به مو یچ-

 

شدم و  رهیشده ش خ زیر یطرفه به چشم ها کی یلبخند با

رو  نیج یکرد من اسم کانگ ش یکور خونده بود اگر فکر م

 .دادمیبهش م
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*** 

  

مهام از  یرو که جلوم گذاشت فورا برش داشتم و صدا پوشه

 کنارم بلند شد:

  

کشور خودش گردن کلفته.  یبزرگه. تو یگروه تجار هیوارث -

 ینجوریآوردنش هم ا یانتخابات مجلس شده و را ی ندهینما

 .هیحتم گنیکه م

 



عکس هاش  یرو به گردنم گرفتم و نگاهم رو رو دستم

 چرخوندم. 

 که کنارش نشسته بود لب زدم: یزن دنید با

 

  ه؟یزن ک نیا-

 . نیج یش یسئو اون وو... معشوقه -

 :دندیباال پر ابروهام

 

 معشوقه؟-

 

 ییسطح باال یزن کر و الله و از خانواده  نیا نکهیآره... با ا-

. به خاطر رهیم یواقعا براش م نیج یگفت ش شهیم ستین

 یهنوز ازدواج نکردن اما انگار به زود نیج یحساس ش طیشرا

 ده. یاون وو بهش بله م

 



کرده  دایرو پ یبه محسن دنیلبم نشست و راه رس یرو لبخند

 بودم! 

 برم کره. هیکه بتونم بدون حاش نیبرنامه بچ هی-

 

 رو تکون داد و متفکر گفت:  سرش

 یبرات حرف م یاز محسن یبه راحت نیج یش یکن یفکر م-

 زنه؟

 

 پررنگ تر شد:  لبخندم

 بخوام. یزیمن ازش چ ستینه چون قرار ن-

 

 شده ش رو بهم دوخت و ادامه دادم... زیر یها چشم
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 میزبان کره ا یکن که عالوه بر کار کردن رو داینفر رو پ هی ـ

 بده. ادیاونجا رو هم چند روزه  یبتونه بهم زبان اشاره 

 

 لب زد:  مبهوت

 تو کار سئو اون وو؟  یبر یخوا یم-

 تکون دادم. دییرو به تا سرم

 



 یبلد بودم و کاف ییبه صورت ابتدا ازمین یرو برا یکره ا زبان

 تر روش کار کنم... شرفتهیپ یبود کم

 

بشم و  کیتونستم به اون وو نزد یاز اون با زبان اشاره م بعد

 کنم.  کسرهیکار رو 

 نبود. یخوب زینقطه ضعف چ نیخاطر هم به

 

 کشو گذاشتم و خطاب به مهام گفتم: یرو تو پوشه

 

روم حساس شده.  یادیبامداد بعد از صحبت هام با سپهر ز-

 از هدفمون نفهمه. یزیمواظب باش چ

 

رفت  یم یکه به سمت در خروج یگفت و در حال یا باشه

 صدام زد: 

 ارمغان...-



 

 نگاهش کردم:  منتظر

  ش؟ینیب ی. مرونهینامزد مطلق ب-

 ها منتظرش بودم.  نیتر از ا زود

 تو. ادیآره. بگو ب-

 

 بعد عسل داخل شد.  یرفت و لحظات رونیب

 رو بهش دوختم. نگاهم
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 ینگاهم م یچشم ریهم گره زده بود و ز یهاش رو تو دست

 کرد. 

  ؟یاومد یواسه چ-

 

 هولش کرد و فورا لب زد:  صدام

 خوام.  یمعذرت م-

 زدم و از جا بلند شدم: شخندین

 

  ؟یبهم چاقو بزن یتونست یکه داشت یجرات نیبا ا یچطور-

 نگاهم کرد: میو مستق دیرو گز لبش

 



 . نیگفت یچ سیسپهر... بهم گفت شما به پل-

 شدم: کینزد بهش

 

که  یبعد یدفعه  یبمونه برا ادتی گمیرو که م یینایا-

صبر  هی. قبل از ضربه زدن پنج ثانیچاقو بزن یبه کس یخواست

ضربه بزن.کارت  دیبدون ترد یکن... فکر کن... بعد اگر خواست

رها نکن. چاقو رو محکم تر و تا آخر فرو کن و حتما  مهیرو ن

 .شهیم شتریاحتمال مرگ ب ینجوری. ااریدرش ب

 

 گرد شده نگاهم کرد و ادامه دادم: یچشم ها با

 

 نیچند بار به همون محل ضربه بزن. ا یاگر وقت داشت یحت-

 هیاون پنج ثان یباشه تو به عاقبتش تو ادتیکارا رو بکن اما 

چرا گفتم  یدون ی. میبش مونیپش یپس حق ندار یفکر کرد

فکر کن؟ چون ممکنه طرف مقابلت مثل من باشه و  هیپنج ثان



ت رو به  ندهیو آ شیبکش دیبا ایحاضر نشه ازت بگذره. پس 

 .یصدمه زدن بهش نکن یبرا یاصال تالش ای یاون ضربه بفروش

 

 لب زد:  مبهوت

 ؟یچ-
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 یکه به سمت خروج یدستم انداختم و در حال یرو رو فمیک

 رفتم گفتم: یم

 

سپهر حاال از وجود تو و  ی. عموینیتاوان کارت رو بب دیتو با-

 دیسراغت و تو با ادیخبر داره. منتظر باش... م نتونیب یرابطه 

 .یرو به دوش بکش زیهمه چ ییتنها

  

برم صداش رو از پشت  رونیکه ب نیرو باز کردم و قبل از ا در

 :دمیسرم شن

 ؟یتو بهش گفت-

 

 زدم:  شخندین

رها  یبدون تالف زنهیرو که بهم صدمه م یمن عادت ندارم کس-

 کنم.

 



*** 

  

 از پله ها باال برم دستش رو سد راهم کرد:  نکهیاز ا قبل

خر  یتون یمسخره م یمن رو با اون حرف ها یچرا فکر کرد-

 ؟یکن

 

بود  ستادهیخانم که نگران کنارمون ا نیرو به نسر نگاهم

 دوختم و لب زدم: 

 خانم شما امروز زودتر برو. نینسر-

 

مبل  یرو که رو فشیخودم ک یمخالفت کنه اما وقت خواست

 بود به دستش دادم سرش رو تکون داد:

 

 گاز گذاشتم.  یچشم. غذا رو براتون رو-



رفت رو به  رونیب یدر با نگاهم دنبالش کردم و وقت یجلو تا

 بامداد لب زدم:

 

خودمون حرف  نیائل بکه از مس یکس یجلو ادیخوشم نم-

 . یبزن
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 ابروش رو باال داد:  یتا کی

 .یکن یاحمق فرضم م یوقت ادیمنم خوشم نم-

 

 حدقه چرخوندم:  یهام رو تو چشم

 بحث دوباره رو ندارم.  یاصال حوصله -

 بره کره. یخوا یم دمیشن-

 

خبر انقدر  نیا دنیداشت وگرنه رس نیشرکت خبرچ یتو حتما

 بود. رممکنیغ عیسر

 

 یقرارداد ببندم... برا یشرکت کره ا هیبا  دیآره خوب... با-

 خودم نه شرکت! یکارها

 

 یداد و مطمئن بودم متوجه  یرو م "دخالت نکن" یمعن حرفم

 منظورم شده بود.



 

به  یبه سفر ناگهان یمطلق ربط یحرفا یبگ یخوا یم یعنی-

 داره؟ن نیج یکره و کانگ ش

 

 ! یلعنت

 کردم حواسش جمع بود. یکه فکر م یزیاز چ شتریب انگار

 

 حالت صورتم بدم لب زدم: یتو یرییاونکه تغ یب

 

 یدیسپهر مطلق رو بهت گفتم. د یحرف ها یمن که همه -

 دونه. ینم یزینگفته چون اصال چ یزیچ سمیبه پل یکه حت

  

 زد و سرش رو تکون داد:  شخندین

 !یکن یباز ییتنها یخوا یپس م-
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 هام رو باال انداختم: شونه

 رو دوست دارم. یی! من تنهادیشا ـ

هام رو دوباره به سمت پله ها برداشتم اما باز هم سد راهم  قدم

 شد:

 

 نجام؟یمن چرا ا یدون یم ـ



 کردم و من رو به نرده ها چسبوند: نگاهش

 

که  یرو زهر کنم... اوندم تا هر کار تیتا زندگ نجایاومدم ا ـ

 یرو خراب کنم... تو اتیانجام بدم... اومدم دن یازش متنفر

 کالم اومدم سوهان روحت بشم! کی

 

 شدند دنبال کرد... یم کیهام لب هاش رو که بهم نزد چشم

 

من  ی. هر جا که بریتنها باش یذره ا یحت دمیاجازه نم ـ

کنم تا حالت از  یکار رو تکرار م نیانقدر ازودتر از تو اونجام. 

 به هم بخوره. تیزندگ

 

 :دمیخند

 میکه باعث شن از زندگ یی. قبل از تو بودن کسایدیرس رید ـ

 .یانجام بد ینمونده که تو بخوا یمتنفر بشم. کار



 

 چشم هام شد: ی رهیخ یطانیش

 ؟یمطمئن ـ

تر از قبل به صورتم نگه  کیبند حرفش صورتش رو نزد پشت

 داشت.

 

 یکرد بدون ذره ا ینحو م نیکه هر بار به ا یدیاز تهد کالفه

 لب هاش نشست. یسرم رو جلو بردم و لب هام رو یفکر ناگهان
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 شدن تپش قلب هر دومون رو به وضوح متوجه شدم. قطع

خود به خود بسته شده م رو باز کردم و عقب  یها چشم

 .دمیکش

 

 یمبهوتش موند و مطمئنا به اندازه  یچشم ها یرو نگاهم

 شوک نرفته بود. یخودم تو

 

که ناخودآگاه به لرزه افتاده بود رو مشت کردم و حاال که  دستم

 رفتم. یتا تهش م دیکار رو انجام داده بودم با نیا

 

 هام از هم باز شدند: لب



 

 یرو راحت کنم... تو التیبذار خ ؟یترسوند یمن رو م نیبا ا ـ

 .یکن دمیباهاش تهد یکه بتون ستین یزیچ ایدن نیا

 

 زدم و از پله ها باال رفتم. پسش

 

کردم و تا داخل اتاق  یرو هنوز دنبال خودم حس م نگاهش

شدم و در رو بستم دست مشت شده م رو محکم به قلبم 

 .دمیکوب

 

 یم ادیآشوب شده بود و دوست داشتم بلند سرش فر دلم

 .رهیتا آروم بگ دمیکش

 لعنت کردن خودم... یبار هم کم بود برا هزار

 



کار نشونش داده بودم که کله خراب تر از تصوراتش  نیا با

 هستم اما حال خودم رو در نظر نگرفته بودم.

 

 هم نثار قلبم کردم. یگرید مشت
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 موند... یکرد قلبم اگر محو طعم لب هاش م یم غلط



 ...دیکش یکرد اگر باز هم دلش م یم غلط

 

 کردم. یکار رو دوباره تکرار نم نیکرد چون من ا یم غلط

 بلند شد.  میگوش امیپ یصدا

 

 آشوب ذهن و قلبم نگاهم رو به صفحه ش دوختم. ونیم

 حالم رو بهتر کرد: یمهام کم امیپ

 

کنه.  یم یکردم اما سئول زندگ دایرو پ یخوا یکه م یکس"

 "یزودتر بر دیبا

 

*** 

 

 دستم دوختم. یرو یرو به ساعت مچ نگاهم

 معکوس شروع شد! شمارش



 

 ...کی

 رو از خودش دور کرد. یدست فیک

 ...دو

 سمت اون وو گرفتش... به

 

 ...سه

 ربوده شد! یدست فیک

 .دمیمن هم با سرعت دنبالش دو ندهیفرار کردن ربا با

 

 یتموم م دیبا کیفاز  یعنیمردم  ادیداد و فر یشدن صدا بلند

 شد.

درست  یبعد یزدم و سر کوچه  انبریقدم مونده بهش م چند

 رو به روش دراومدم.

 



و اون چاقو رو به سمت دستم حرکت  دمیرو کش یدست فیک

 داد.
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 بود. یدستم کاف یخراش کوچک رو کی

 یکه به سمتمون م هیبق دنیبهش زدم و اون هم با د یا ضربه

 شد و فرار کرد. فیک الیخ یاومدند ب



 

 دهیرو به سمت اون وو که حاال بهم رس فینفس زنان ک نفس

 رو گرفت. فیبود گرفتم و اون بعد از تشکر با زبان اشاره ک

 

 بود بلند شد: ستادهیکه کنارش ا یبشاش زن یصدا

 

پول  نی. انیکرد یکنن... شما کار بزرگ یخانم ازتون تشکر م ـ

 سرپرست بود. یب یمتعلق به بچه ها

 

 زدم و حاال نوبت فاز دوم بود. لبخند

داده بود تکون دادم و با  ادی یهام رو همون طور که مرب دست

 زبان خودشون لب زدم:

 

روش تبادل پول  نیکنم ا ی... فقط فکر مستیتشکر الزم ن ـ

 .ستیاصال درست ن



 

حرکتم گرد شد و اون وو با روش  دنیهمه شون با د یها چشم

 خودش گفت:

 د؟یشما زبان اشاره بلد ـ

 

 رو تکون دادم و همون طور جواب دادم: سرم

 بله. ـ

 

 میدست خون یبگه نگاهش رو یزیباز هم چ نکهیاز ا قبل

 نشست:

 !نیشد یشما زخم ـ

 

کشوند و  خواستمیکه م یا هیریاون حرف من رو به خ ی جهینت

اون وو نشسته  یپانسمان شده رو به رو یبعد با دست یساعت

 بودم.
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 من شما رو شناختم. ـ

 و ادامه داد: دندیباال پر ابروهام

 فوق العاده طرفدار طرح هاتون هستم. ـ

 

 زدم: لبخند



 باعث افتخارمه. ـ

 رو تکون داد: سرش

 

 ن؟یکن یم کاریچ نجایاما ا ـ

 بهش بگم: مینشده بود که هدفم رو مستق نیوقت ا هنوز

 

زمان و مکان  یاومده بودم که انگار درست تو یکار یبرا ـ

 هیریخ یپول ها برا نیا دمیکه فهم نطوری. ادمیمناسب رس

 بوده.

 

 درسته. ـ

 

روش  نی. چرا با استین یدرست یکار یرد و بدل کردن نقد ـ

 ن؟یرفت شیپ

 رو با تاسف تکون داد: سرش



 

بود.  نیبودن نماد رخواهانهیاز خ شتریحرکت ب نیمتاسفانه ا ـ

مکان  نیهمچ یتو یهم درخواست برگزار نیبه خاطر هم

 رو داشت. یا یعموم

 

روم گذاشته بودند  شیکه پ یاز قهوه ا یکردم و مقدار اخم

 خوردم.

 گذاشتم رو بهش گفتم: زیم یرو که رو قهوه

 

 یداریبا اون بچه ها د شمیاگر ممکنه خوشحال م یراست ـ

دارن.  ییها یهنوز کم و کاست دمیکه شن نطوریداشته باشم. ا

 کار خوب رو دوست دارم. نیا یشدن تو کیشر

 

 هاش برق زدند: چشم

 حتما! ـ
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شروع  یجا برا نیانداختم و تا هم میرو به ساعت مچ نگاهم

 بود. یکاف

 جا بلند شدم: از

 



و  دینیقرار بچ هیفرصت  نیاول یبرم اما حتما تو دیاالن با ـ

 .دیریباهام تماس بگ

 

 رو تکون داد و اون هم از جا بلند شد. سرش

 رو به سمتم گرفت و کارت رو ازش گرفتم: یکارت

 

 .دشیقرار داشته باش میتنظ یمشاور منه. برا یشماره  نیا ـ

 ممنونم. ـ

 

که به  یا گهیاز اون و مسئوالن د یا یطوالن یاز خداحافظ بعد

 مربوط بودند از ساختمون خارج شدم. هیریخ

 

داده بود به  هیکه مهام بهش تک یرنگ یبنز مشک دنید با

 سمتش رفتم و سوار شدم.

 



 هم سوار شد و فورا گفت: اون

 !یکاه باش ریکردم انقدر آب ز یاصال فکرشم نم ـ

 

 طرفه زدم: کی یلبخند

 یپول بده که تا مدت ها به فکر دزد یبه اون دختره انقدر ـ

 .فتهین

 

 چطور؟ دلت براش سوخته؟ ـ

 زدم: پوزخند

 

سوزه چرا من براش دل  یاون خودش دلش واسه خودش نم ـ

 نشه. یمدت آفتاب هی خوامیبسوزونم؟ فقط م

 

رو تکون داد و نگاهش رو به دست پانسمان شده م  سرش

 دوخت:



 نبود؟ عفونت نکنه؟ فیچاقو کث ـ
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 رو باز و بسته کردم: دستم

 .ستیبود. زخمشم بزرگ ن زیچاقو رو خودم بهش دادم... تم ـ

 



 یکه طعم درماندگ یبا آه تینگاهم کرد و در نها قیعم یکم

 رو روشن کرد: نیداد ماش یم

 

 برم هتل؟ ـ

 تکون دادم. دییرو به تا سرم

 

*** 

 

کرد  یساواش رو گزارش م یکه رفتارها نیسل امیپ دنید با

 زدم: شخندین

 نشده. دهیانگار دم ساواش هنوز چ ـ

 

 :دندیمهام باال پر یابروها

 چطور؟ ـ

 تن پوش حموم رو محکم تر کردم: یکمربند حوله  ی گره



 

 .ستین یمهم زیچ ـ

سئول دوختم و  یبزرگ و نوران یرو از پنجره به برج ها نگاهم

 ادامه دادم:

 

. یباال سر شرکت باش دی. خودت بارانیبرگرد ا گهیتو د ـ

 بازم اونجا آدم داشته باشه. یممکنه محسن

 

 :دیجا پر از

ترسم  یعمرا اگر ولت کنم. م یکه امروز کرد یکار نیبا ا ـ

 جونت برسم. یب یبعد به الشه  یدفعه 

 

 :دمیبه سمتش چرخ تند

 دوباره اخراجت کنم؟ یخوا یم ـ

 کرد: یناباورانه ا یخنده  تک



 

 .یدوباره؟ من استعفا دادم! تو اخراجم نکرد ؟یاخراجم کن ـ

 هام رو باال انداختم: شونه

 

 دفعه خودم اخراجت کنم؟ نیپس ا ـ

 داد: رونیرو ب نفسش

 ؟یهست یبامداد و موس اونجان. نگران چ ـ
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خوام تو هم اونجا  یچون بامداد و موس اونجان م قایدق ـ

 .یباش

بر  یمونم! هر وقت که مطمئن بشم از شر خودت در امان یم ـ

 گردم. یم

 

حرفش تخس از اتاق خارج شد و من سرم رو به  نیاز ا بعد

 تاسف تکون دادم.

وقت از شر خودم در  چیهنوز هم متوجه نشده بود من ه اون

 امان نبودم.

 

 کردم: پیدوختم و جوابش رو تا نیسل امیرو دوباره به پ نگاهم

 



تا خودم برگردم و  ریرو با ساواش بگ یا یهر همکار یجلو "

 "گولمون نزنه  یا گهیا شرکت دآدمش کنم. حواست باشه ب

 

زنگ خورد و با  میگوش نمیرو بب امیارسال پ کیت نکهیاز ا قبل

 مشاور سئو اون وو لبخند زدم. یشماره  دنید

 

 بود! یقدم بعد نوبت

 

*** 

 

که  ییبازوم نشست باعث شد چشم از بچه ها یکه رو یدست

 و به اون وو بدوزم. رمیمحوطه در تکاپو بودند بگ یتو

 

 زد: لبخند

 م؟یقدم بزن ـ



 .میرو تکون دادم و کنار هم به راه افتاد سرم

 

 کنجکاوم کرده. دمتونیکه د یاز وقت یزیچ هیراستش  ـ

 و با دست گفتم: دندیباال پر ابروهام

 

 ؟یچ ـ

 ن؟یگرفت ادیرو چرا  یکره ا یشما زبان اشاره  ـ
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 دادم... لشیتحو یلبخند

 

 یپشتش رو درک م یطانیکه تنها خودم مفهوم ش یلبخند

 کردم.

 

 یشناختم که مثل شما نه م یدو رگه رو م یدختر بچه  هی ـ

بود و از مادر  یتونست بشنوه و نه حرف بزنه. از پدر کره ا

موندگار شد. قرار بود  رانیا ی... بعد از مرگ پدرش تویرانیا

 کنه. یکرد رو بازساز یم یگکه اون زند یشرکت من محله ا

 

 دادم: حیتوض دمیگنگش رو که د نگاه

 



 شرکت ساخت و ساز دارم. هی رانیا یمن تو ـ

 

 تکون داد و من ادامه دادم: دنیفهم یرو به نشونه  سرش

 

بود چون اون  یکه اون محله در حال بازساز یتمام زمان یتو ـ

کردن...  یم یزندگ یخونه  یرو نداشتن تو ییو مادرش جا

 دایکه به اون دختر پ یهم باعث شد به خاطر عالقه ا نیهم

 ادیارتباط باهاش  یرو برا یکره ا یکرده بودم زبان اشاره 

از  یکی یتو هاتموم شد و اون  ی. چند ماه بعد بازسازرمیبگ

هفته نگذشته بود که زلزله  کیخونه ها ساکن شدن اما هنوز 

نبود و چون خونه با  دیاومد و اون خونه خراب شد. زلزله شد

 کرد. زشیمصالح نامرغوب ساخته شده بود ر

 

 متاثر دست هاش رو تکون داد: یوو با چهره ا اون

 



 سر اون دختر اومد؟ ییچه بال ـ
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 کردم: یا یطوالن مکث

 اون دختر... زنده نموند! ـ

 

 رن. ینم نیوقت از ب چیبدنند که ه یتو یترشحات احساسات



تونه از احساسات فرار  یبازم نم یبا تمام سنگدل یآدم هر

 کنه...

 

 ...نهیآدم ها هم یهم نقطه ضعف همه  نیخاطر هم به

 بده... یادیز یطرف مقابل به احساسات بها هیکاف فقط

 

 .شهیبه هدف آسون م دنیموقع ست که رس اون

ممکن بود و من داشتم با  یباز نیتر فیبا احساسات کث یباز

 بردم. یم شیپ ینطوریبودن هدفم رو ا فیکث نیا یهمه 

 

اتفاق افتاد؟ چرا از مصالح نامرغوب استفاده  نیچطور ا ـ

 د؟یکرد

 

 :دمیممکن رنگ غم پاش یچهره م تا جا به

 



 انهیشرکت مخف یاز سهامدار ها یکیمن خبر نداشتم.  ـ

... دمیفهم ریکرد. د یمصالح رو قاچاق و مواد نامرغوب وارد م

دلم  یرو شهیکه عذاب از دست دادن اون دختر هم ریانقدر د

فرار کرد و من ردش رو تا  یموند. اومدم کره چون اون عوض

 گرفتم. نجایا

 

شکل ممکن  نیبه بدتر دیبا یمن! اون آدم عوض یخدا ـ

 مجازات بشه.

 

حرف هاش تکون دادم و نگاهم رو به اطراف  دییرو به تا سرم

 دوختم.
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باغچه نشسته بود از حرکت  یکه لبه  یدختر بچه ا دنید با

 .ستادمیا

 طرف صورتش کامال سوخته بود. کیاومد و  ینظر ده ساله م به

 

چهره  ییبایداد که از ز یچهره ش نشون م ی گهید سمت

 کم نداشت. یزیچ

 

روش رو هدف گرفته بود و من  شیپ یسردش مرد عصبان نگاه

 ناخودآگاه لب زدم:



 .باستیاون دختر... چقدر ز ـ

 

وو انگار حرکت لب هام رو خونده بود که نگاهش رو به اون  اون

 دختر دوخت.

 

روانم  یرو کبارهیمرد به  یشدم و صدا کیبهش نزد اریاخت یب

 خط انداخت:

 

حال  دنشید یلحظه ا ی. حتاستیدن ریتصو نیچهره ت بدتر ـ

 تیخوان سرپرست یکنه... اون وقت اونا ازم م یمن رو خراب م

 .یمرده بود یاون آتش سوز یرو قبول کنم. کاش تو هم تو

 

 رو به اون وو دوختم: نگاهم

 ه؟یـ اون مرد ک 



ازش مراقبت  تونهیکه داره و م یاون دختره. تنها کس یعمو ـ

 نه.ک

 

به  الیخ یزد باعث شد ب یکه م ییمرد و حرف ها یصدا

 یانسان پاک و مهربون بشم و قوط کیگذاشتن  شینما

بود رو  یدر حال رد شدن یکه دست پسر بچه  یا یدنینوش

 .رمیبگ
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 گرد شده نگاهم کرد و من گفتم: ییبا چشم ها پسرک

 خرم. یرو بهم قرض بده... به جاش دو تا برات م نیا ـ

 

 کردم. یخال نیزم یرو رو یدنینوش یمونده  یباق

محکم به سمت سر مرد  تیبار باال انداختمش و در نها چند

 پرتش کردم.

 

بلند به سمتم  یبا ضرب به سرش خورد و اون با آخ یقوط

 .دیچرخ

 :شیعصبان یچشم ها یشدم و چشم دوختم تو کینزد بهش

 

 سطل زباله. یخواستم بندازمش تو ی! میوا یا ـ



 و ادامه دادم: ستادمیبه دختر و رو به مرد ا پشت

 

 داد. صیشما رو هم زباله تشخ یاما انگار قوط ـ

 سرخ بلند گفت: یچشم ها با

 

 یکار نیهمچ یکن یچطور جرات م ؟یهست یک گهیتو د ـ

 م؟یمن ک یدونیم ؟یکن

 

 لبم نشوند: یقرمز شده ش لبخند رو یشونیپ

 

تو چطور جرات  ؟ی. تو چیهست یچه خر ستیبرام مهم ن ـ

 یانگار به جا ؟یرو به اون دختر بزن ییحرف ها نیهمچ یکرد

 ی. درست نمیدید یخودت رو م هیکر یچهره  یاون داشت

 گم؟

 



 :دیو پر حرص خند ناباورانه

زندان! به من  یها لهیندازمت پشت م ی... میعوض یتو... تو ـ

 ...الویه یاون دختره  ه؟یکر یگیم

 

 رو ادامه نداد... حرفش

مچش  یا گهیبزنه اما دست د یلیرو بلند کرد تا بهم س دستش

 راه گرفت و متوقفش کرد. ونیرو م

 

دفاع موندنش استفاده کردم و خودم با دست دستکش به  یب از

 صورتش زدم.  یتو یمحکم یلیدستم س

 

زده نگاهم کرد و من چشم هام رو به صاحب دست  شوک

 دوختم.
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 نفسم حبس شد. دنشید با

 بودمش.  دهیاز اون بوسه هنوز ند بعد

 سر حرفش مونده بود... انگار

 

 دیرفتم با یبکنم و هر جا که م یکار ییبود نذاره تنها قرار

 بود.  یاونجا م



داد و هوار مرد بلند شد اما نگاه من همچنان به بامداد  یصدا

 کرد. یبود که پر تاسف نگاهم م

 

چشم  ونیمرد رو رها کرد و به جاش مچ من رو گرفت و م دست

 .دیکش هیدور از بق یبه گوشه ا گرانیمبهوت د یها

 

 نگاهم کرد:  زیر یو با چشم ها ستادیا جلوم

 کنه. تیتونه ازت شکا یم یاالن به راحت ؟یا وونهید-

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

. هر چند حاضر شهیدست و پاش شل م نهیرنگ پول رو که بب-

 خرج کنم. یاون عوض تیرضا یبرا یقرون ستمین

 

. داشتن یتا االن شهرتت رو حفظ کرد یدونم چجور ینم-

 گرفتن!  یم لمیازت ف



 زدم: هیتک واریبه د الیخ یب

 

 نیتوه ومدیکه ازش خوشم م یمرد به کس ... اونستیمهم ن-

 کرد. 

 ومد؟یکه ازش خوشت م یکس-

 

به همون دختر دوختم و اون انگار من رو  واریرو از کنار د نگاهم

 کرد. یکرده بود که نگاهم م دایگوشه پ نیا

 

 رد نگاهم رو دنبال کرد و لب زد:  بامداد

 ؟یواقعا به خاطر اون دختر معرکه درست کرد-
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 توجه به لحن نا باورانه ش گفتم:  یب

 ؟یکن یم کاریچ نجایا-

  

باعث  میخواست دنبالش بر یمشاور اون وو که ازمون م یصدا

 جواب بمونه. یبودم ب دهیکه پرس یشد سوال

 

خطاب به بامداد دنبال مشاور  "میبا هم حرف بزن دیبا"گفتن  با

 کرد. مونیهمراهرفتم و بامداد هم 

 



که کنار اون  نیج یکانگ ش دنیبا د میشد کیکه نزد بهشون

 .دندیبود ابروهام باال پر ستادهیوو ا

 

 . دندیهر دومون به سمتمون چرخ دنید با

سرش رو برام خم کرد و دستش رو به سمتم  نیج یش کانگ

 دراز کرد:

 

 هستم.  نیج ی. کانگ شدمیرو از اون وو شن فتونیتعر-

 دست هاش گذاشتم: ونیرو کوتاه م دستم

 

 خوشبختم. -

 رو به بامداد دوخت:  نگاهش

 .نیمن آشنا شد کیانگار با شر-

 



که به بامداد چشم دوخته  یابروم رو باال دادم و در حال یتا کی

 بودم لب زدم: 

 .میدار ییآره خوب... ما هم با هم شراکتا-

 

 تکون داد:  تیسرش رو با رضا نیج یش

 ! یخوبه... راست یلیخ-

 نگاهش کردم وادامه داد: منتظر
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نبود اما  یاون مرد رو به دست آوردم. کار سخت تیمن رضا ـ

 .دیشهرت خودتون بهتره محتاط تر عمل کن یکنم برا یفکر م

 

 گفتم:  یمونیپش بدون

 شد.  یم هیتنب دیاون مرد با-

گرد شد و من رو به اون وو دست  نیج یکانگ ش یها چشم

 هام رو تکون دادم:

 

 دیخوا یمرگ برادر زاده ش رو داره م یکه آرزو یچرا از مرد-

 ره؟یرو به عهده بگ شیکه سرپرست

 



 شهیاون مرد نبودم چون هم یرفتار ها انیمتاسفم! من در جر-

 یاجازه  گهیکنم د یم یکرد. سع یمهربون و محتاط عمل م

 بهش ندم. دارید

 

 رو تکون دادم:  سرم

خوام حضانت اون دختر رو به عهده  یخوبه... چون من م-

 .رمیبگ

 

صحبت کردنم به زبان اشاره متعجب  دنیکه از ابتدا با د بامداد

و جاخورده  میحرف نگاهش رو مستق نیا دنیشده بود با شن

 بهم دوخت.

 

ت اما حرف رو نداش نیسنگدل من انتظار ا تیاز شخص احتماال

 شد. یمال من م دیمن از اون دختر خوشم اومده بود و با

 



*** 

  

  ه؟یاسمت چ-

 یسردش نگاهم کرد اما حرف ی دهیکش یهمون چشم ها با

 نزد.

 

 . یهست ییبایتو دختر ز-

 مسخره م نکن!-
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 : دندیباال پر ابروهام

اون مرد سکوت  یها نیپس چرا مقابل توه ؟یحرف بزن یبلد-

 ؟یکرد

 

 نگفت و ادامه دادم:  یزیچ

که بهت بگن زشت برات جالب تر و مورد  نیا نیدیانگار شن-

 تره. تیرضا

 

با ترحمشون من رو به  ینجوریکنن ا ینم یحداقل اونا سع-

 . رنیتمسخر بگ

 زدم: شخندین



 

 یبهت ترحم م هیمن و بق یکن یچرا فکر م یدون یترحم؟ م-

به خودت با چشم  یکه دار ییتو نیچون در اصل ا م؟یکن

 .یکن یو ترحم نگاه م ریتحق

 

کنار من بودن رو  لیدختر پتانس نیجا بلند شد تا بره و ا از

 داشت... 

 کردم. یباره اشتباه نم نیوقت در ا چیه من

 

 یآدم ها یهمه  ونی. میدون یاما قدر خودت رو نم ییبایتو ز-

 موضوع شدم. نیا یاطرافت فقط من بودم که متوجه 

 

 ...ستادیحرکت ا از

  



دم  یهم بهت اجازه م نیازت خوشم اومده. به خاطر هم-

 یبه خودت بستگ نی. ایشانس کنار من بودن رو داشته باش

 ی... به زندگیبا کنار من بودن به خودت برس یتون یداره... م

... فقط اگر یکه در اعماق ذهن و قلبت حسرتش رو دار یا

 .یخودت بخوا

 

 : دیجا بلند شدم و خواستم برم که مردد پرس از

 تونم کنارت باشم؟  یم یچطور ؟یچطور-

 

 هنوز مطمئن نبود. یعنی نیکنارت باشم و ا خوامیم نگفت
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اول از همه قدر خودت رو  دیبا یبا من باش یخوا یاگر م ـ

 ی. من فقط آدم هایرو باور کن نیا دیو با ی. تو ارزشمندیبدون

با خودت  یدارم و تو... هر وقت تونست یمحکم رو کنارم نگه م

 ایاون موقع ب یرفتار کن دیاطرافت اون طور که با یو آدم ها

 سراغم.

 

*** 

  

 ! یمن کن یکارا یخودت رو قاط یحق نداشت-

 دستش رو تکون داد: یتفاوت جام تو یب



 

. من قبال بهت هشدار یکن ینم نییتو حد و حدود من رو تع-

 داده بودم. 

 شدم: زیخ میگذاشتم و ن زیم یرو رو جامم

 

 مال منه.  نیج یکانگ ش-

 :دیخودش رو جلو کش یاز مبل گرفت و کم هیهم تک اون

 

 ره؟ دا یبه مطلق و محسن ی... اون چه ربطنیج یکانگ ش-

 شدم: رهیچشم هاش خ یتو

 

. اگر یدم نقشه هام رو خراب کن ی! بهت اجازه هم نمگمینم-

 یبرنامه هام خودم اون شرکت رو نابود م ونیم یایب یبخوا

 کنم.

 



 کرد و صداش باال رفت:  کیرو به هم نزد ابروهاش

... دست یتنها جلو بر یکنم اگر بخوا ینقشه هات رو خراب م-

 بندم! یو پات رو م

  

 یبلند مهام کم یکه بخوام جوابش رو بدم صدا نیاز ا قبل

 آورد: نییگاردم رو پا

 

 ! گهیبسه د-

 یم هیمبل تک یکه دوباره به پشت یرو برداشتم و در حال جام

 کردم. کشیزدم به لب هام نزد

 

 ادامه داد: مهام
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دعوا  یبهتره به جا ه؟یچطور طیشرا دیشما اصال متوجه هست ـ

 .دیبه صالح و سود خودتون فکر کن کمی

 

 کرد:  دییمهام رو تا یگرفت و حرف ها واریاز د هیهم تک موس

 باهاش موافقم. اون شرکت نفع مشترک هر دوتونه.-

 

 که زده بودند چشم به مهام دوختم: ییتوجه به حرف ها یب

 



 مگه نگفتم برگرد؟  ؟یچرا هنوز سئول-

 کج شد و سرش رو به تاسف تکون داد. دهانش

 

 هم روش رو به سمت موس کرد:  بامداد

 تو هم باهاش برو. -

 خونسرد نگاهش رو به مهام دوخت و گفت: یلیخ موس

 

ست.  مانهیحک یلی... خنیگیکه شما م یاون ضرب المثل-

 !میخوند یگوش خر م یتو نیاسی میداشت

 

 باال آورد.  دییتا یانگشت شصتش رو برا یهم با همدرد مهام

 .میش یم کیهتلت رو با هم شر یاتاق تو-

 

حرف رو  نیشدند و خطاب به بامداد که ا کیبه هم نزد ابروهام

 زده بود لب زدم: 



 فکرشم نکن. یحت-

 

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 . هر چند...رمیرو بگ شتیخوام آسا یگفتم که... م-

 

 باال برد و ادامه داد...ابروش رو  یتا کی
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 بیعج نمیب یکنم م یتنها بودمون که فکر م ی جهیبه نت ـ

 .یاگر بهم تجاوز کن ستین

  

داشت به اون  مایمهام گرد شدند و بامداد مستق یها چشم

 کرد. یبوسه اشاره م

 

 و مات شدن نبودم.  شیچشم هاش شدم و من آدم ک ی رهیخ

 کردم و گفتم: یکوتاه یخنده  تک

 

دامنت  یبچه هم تو هی دی. شایمواظب باش دیآره خوب... با-

 گذاشتم. 

خنده زد و مهام هم چنان  ریحرفم بلند ز دنیبا شن موس

 کرد. ینگاهمون م جیداشت گ

 



 اما...  بامداد

 و مات!  شیک

 

*** 

  

نوا  یمادر ب نیبه حرف ا شهیمامانتم؟ م یمن جا یدون یم-

 ؟یگوش کن

 

 نیج یکانگ ش یرو به بامداد که سرش داخل پرونده  نگاهم

 بود دوختم و لب زدم:

 

 . اریدر ن یمسخره باز-

 :دیچیپ یگوش ینفس کالفه ش تو یصدا

 



افکار خطرناک تنهات  نیکه باعث شده االن با ا یلیتنها دل-

نترلت کنه... در واقع تونه ک یدونم بامداد م یکه م نهیبذارم ا

 کنترلت کنه! تونهیکه م هیبامداد تنها کس

 

 حدقه چرخوندم:  یهام رو تو چشم

خودت  یبگم که دار دیرو راحت کرده با التیباور خ نیاگر ا-

 .یزن یرو گول م

  

بگه تماس رو قطع کردم و  یا گهید زیبخواد چ نکهیاز ا قبل

 خطاب به بامداد گفتم:

 

 بهت تجاوز کنم؟ یدینترس-
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 اونکه نگاهم کنه گفت:  یب

 نه! -

 هم داره. یا گهید یهتل اتاق ها نیا-

 

 یبترسه بچه تو دیکه با یتا نشونت بدم اون نجایموندم ا-

 . هیک فتهیدامنش ب

 .دندیباال پر ابروهام

 



 رفت. ینم رونیاز ذهنش ب گهیکه زده بودم د یحرف مطمئنا

 

 الیخ یب خوامیم نهی.اگر ببهیآدم پول دوست نیج یکانگ ش-

 کنه.  یم یشراکت بشم هر کار

 رو تکون دادم: سرم

 

 نیباشه از ا یمیصم یکنم.اگر با محسن یطور فکر نم نیمن ا-

 کنه.  یشراکت دل م

 نگاهم کرد: باالخره

 

  ؟یکن یاز روش خودت دفاع م یدار-

 هام رو باال انداختم: شونه

 

 یاز محسن نیج یش یبرا تشیکه اون وو اهم تهیواقع نیا-

 .نهیهم دهیکه صد در صد جواب م ی. تنها روششترهیب



  

 روش انداخت:  شیپ زیم یدستش رو رو یتو یها برگه

 .ستیکه من دارم انقدر با رذالت همراه ن یحداقل نقشه ا-

 

 حرف به سمت تراس رفتم.  یزدم و ب لبخند

محافظ تراس  یکه به نرده ها یسرم اومد و من در حال پشت

 دادم نگاهش کردم. یم هیتک

 

برگش رو  گارینرده ها گذاشت و س یآرنجش رو رو کنارم

 روشن کرد.
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 لبش بگذاره به سمتم گرفت:  یکه گوشه  نیاز ا قبل

 ؟یکش یم-

 

 . ستیخوب ن میسالمت ینه... برا-

 زد:  شخندین

آدم انقدر راحت از  ستیکه آرومت کنه. خوب ن نهیمهم ا-

 لذت هاش بگذره.

 

رفتم لب  یدور فرو م یخاطره ا یحرفش تو نیکه با ا یحال در

 زدم: 



 ده. یکنه و نه بهم لذت م ینه آرومم م-

  

 !یکیو تار دود

من  یداد اما برا یم ینسب یها آرامش یلیدو عنصر به خ نیا

 بود. انیپا یب یها یتلخ دیفقط نو

 

 هست که حالت رو خوب کنه؟  ایدن نیا یتو یزیاصال چ-

 ش شدم. رهیخ

 

 ... بود

حس  یتونست من رو از منجالب ب یبود که م زیچ کی فقط

قبول کردنش با خودم کنار  یبکشه اما هنوز برا رونیب میزندگ

 بودم.  ومدهین

 



شهر سئول دوختم و  یو من هم نگاهم رو به نور ها دمیچرخ

 شد... یم یدنیشهر د نیچقدر شب ها ا

 

 ... زمیعز سیمثل پار درست

برج تونستم از باال  کیپنت هاوس  یکه تو یبار نیاول مثل

 که داشتم احساس غرور کنم. یگاهیو با جا نمیرو بب زیهمه چ
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 شدند...  یوقت فراموش نم چیبارها ه نیاول

 ببرم. ادیرو از  یبار نیاول چیتونستم ه یمن که نم حداقل

 

سال تالش  ستیب نیا یهمه  ی... تورانیا امیکه ب نیقبل از ا-

 که درباره ت وجو داشت رو بفهمم. یزیکردم هر چ



 

 مثل من!  درست

 .اوردمین ریکه دنبالش بودم رو گ یزیچ نیاما مهم تر-

 

از من  ریبود و غ یزیاز همه دنبال چه چ شتریدونستم ب یم

 رو بهش بگه. تیتونست واقع یکس نم چیه

 

 یچیما ه یاز وارد شدن به خونه و زندگ شیاز گذشته ت پ-

 وجود نداره... نه از تو و نه از مادرت.

 

  ؟یرو بدون یزیچه چ یخواستیم-

 داشونیرو خراب کردن از کجا پ میکه زندگ یمادر و دختر-

 شد؟

 

 هاش رو بهم دوخت و ادامه داد:  چشم



 یچرا انقدر بدبخت بود که حت دیکه پدرم رو ازم دزد یدختر-

 رابطه رو درک کنه و طعمش رو بچشه. کیتونست  ینم

  

  رابطه؟

 انداخت. یفکر کردن بهش درد رو به جونم م یحت

 

 رو چنگ زدم.  راهنمیپ ی گوشه

 !دونست یاز من نم یچیپسر ه نیا

 

چراغ  نیکه به دور تر یمحافظ ها فاصله گرفتم و در حال از

 شدم لب زدم... یم رهیممکن خ
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که  یرابطه ا دمیرو درک کنم فهم ایتونستم دن یمن از وقت ـ

 کنم. یاز تو درکش م شتری... من بهیچ یزنیازش حرف م

 

خودم و حس کردم و با همون لحن  ینگاهش رو رو ینیسنگ

 شد ادامه دادم: یم یوجودم جار یتو اریاخت یکه ب یسرد

  

 قبل وارد اون خونه شدن کجا بودم؟  یبدون یخوایم-

 کردم: ریش رو غافلگ رهیخ نگاه

  



خان...  اوشیس دنیرو... تا قبل از د میرو... کودک میمن نوزاد-

 فاحشه خونه گذروندم. کی یتو

 

 گرد شده ش پشت کردم.  یاچشم ه به

 بود. یجا کاف نیهم تا

 نیاز ا شتریتونستم االن ب یبود و من نم یجا کاف نیتا هم فعال

 بزنم. یحرف

 

*** 

  

سراغتون  یصحبت کنه... فقط چندبار خوادباهاتونینگفت م-

 رو گرفت. 

 رو تکون دادم: سرم

 

 گردن؟  یبر م ی. خانم سئو کنمشیب یباشه... م-



 .انیزود م یلیاومده بود. خ شیبراشون پ یکار مهم-

 

که اون دختر نشسته بود  ییگفتم و به سمت جا یا "یاوک"

 رفتم.

 

دو تا دختر  دنیچند قدم مونده بود تا بهش برسم اما با د هنوز

 .ستادمیا رفتندیکه به سمتش م

 

هام رو منتظر بهش دوختم و االن وقت درس پس دادنش  چشم

 بود. 

 .دمیشن یرو از اون فاصله م صداشون
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به  لیکردند اما تبد یم رشینبود که تحق یبار نیاول نیا

 شد. یبار م نیآخر

 

عموت هم تحمل  یحت دمی. شنیما نشست یجلو نجایباز که ا-

 چهره ت رو نداره. دنید

 

 بزنه:  شیبود که ن یجا بلند شد و حاال نوبت نفر بعد از

 ؟ینیما بش یبا اون صورت زشتت جلو یچطور جرات کرد-

 



حرفش تموم نشده بود که دست دختر منتخب من محکم  هنوز

 لبم آورد. یلبخند رو رو نیصورتش نشست و هم یتو

 

 بلند شد:  صداش

شما  ی! من از همه یرو بهم بگ نیدم ا یزشت؟ بهت اجازه نم-

 ببره. نیمن رو از ب یها ییبایز تونهیقشنگ ترم. حسادتتون نم

 

 رو گرفته بود!  مشیتصم

 گذاشتم. ینم یآدم اشتباه یدست رو من

 

ها به سمتشون  یاز مرب یکی رهیکه دعوا باال بگ نیاز ا قبل

 رفت و شروع به سرزنششون کرد.

 

 یکرد و درست وقت تیشون رو به سمت ساختمون هدا همه

 .ستادیشدند اون دختر ا یداشتند از کنارم رد م



 

 نگاهم کنه گفت: نکهیا بدون

 

 گهید یکه آدم ها یهمون شکل ؟ینیب یم هیتو من رو مثل بق-

هم  ی هیمگه نه؟ منم مثل بق ینیب یهستن؟ من رو متفاوت نم

 .بیع یب یآدم ها یسن و ساالم هستم. مثل همه 

 

 دوختم:  یرو به مرب نگاهم

 باهاش صحبت کنم. خوامیم-
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 بشه.  هیتنب دیانجام داده. با یاون کار زشت ـ

 .ادیم هیتنب یحرف هام که تموم شد خودش برا-

 

 بچه ها دور شد.  ی هیرو برام تکون داد و همراه بق سرش

 .یستین هیتو مثل بق-

 

 هاش گرد شدند و فورا نگاهم کرد.  چشم

 هی. اگر مثل بقیانکار کن یتون یچهره ت رو نم یسوختگ-

 کردم. یوقت انتخابت نم چیه یبود

 



 یم یکار رو به خاطر دلسوز نیا یپس... پس تو هم فقط دار-

 ! یکن

 زدم: شخندین

 

 یرو یدلسوز یبه فکر سود خودم هستم که برا یمن انقدر-

 نکنم. یگذار هیمصرف سرما یب یآدم ها

 

 ش دوختم و ادامه دادم: دهیکش یچشم ها یرو تو یها چشم

 

 نیکدوم از ا چیرسونه که ه یم ییتفاوتت تو رو به جا-

تفاوت بهت  نی. همننیتونن خوابش رو هم بب یدخترها نم

ثابت  ایدن یرو به همه  تییبایز یتون یو تو م دهیم زهیانگ

 .یکن

 

 ... دیطول کش قهیدق کی



زمان برد تا مفهوم حرف هام رو درک کنه و  قهیدق کی قایدق

 قبل از رفتنش لب بزنه:

 

 .یی. چا جه هییاسمم جه -

 

*** 

  

 متاسفم. من... ییبابت رفتار جه -
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از قبل راغب  شترینظر من عوض نشده خانم سئو. االن ب ـ

متخصص  کی خوامیکنم. ازتون م تیرو حما ییشدم جه 

کره از  ییبایز ی. پزشکادیکن یبهم معرف نجایرو هم ییبایز

 ترن. یهمه جا حرفه ا

 

  د؟یخوایم ییجه  یبرا-

 .خوادیرو م نیخودش ا-

 

 یوقت نم چیه ییمن قبال با دکتر صحبت کردم. صورت جه -

 شه. میتونه کامال ترم

 



 رو تکون دادم:  سرم

 نیبه ا ییخود جه  خوامی. مهی. بهترم بشه کافستین یمشکل-

 قبول کنه.  یطور نیبرسه که مجبوره خودش رو هم جهینت

 

 زد:  یپررنگ لبخند

آدم مهربون و  نیشانس آورده که توجه همچ یلیخ ییجه -

 رو به دست آورده. یدلسوز

 

 بود.  یکاف ییهم لبخند زدم و فعال صحبت در مورد جه  من

مزاحمتون  یا گهیکار د یراستش خانم سئو... من امروز برا-

 شدم.

 

 گذاشت:  زیم یقهوه ش رو رو فنجون

 .دییبفرما-

 



 اومدن به کره بهتون گفته بودم؟  لیاز دل ادیم ادتونی-

 بله.-

 

دونم چطور بهتون  یشدم... نم یزیچ یراستش... من متوجه -

 بگم. 

 نگاهم کرد... کنجکاو

 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:49] 

 
#part206 



 

 شده؟  یچ ـ

 :دمیکش یقیعم نفس

 

کانگ رفاقت  یکه دنبالش اومدم... با آقا یا یاون عوض-

 داره.  یمیصم

 هاش گرد شدند: چشم

 

 چطور ممکنه؟ -

 هستن. یکانگ مرد خوب یتعجب کردم... آخه آقا یلیمنم خ-

 

 بود: یخالص ریدرهم رفتند و حاال نوبت ت ابروهاش

 

با  دمیطور که فهم نی. اارمیب رشیگ یجور هیشد  یکاش م-

 کانگ به کانادا رفته. یکمک آقا



 

 خوام کمکتون کنه.  یم نیج یمن از ش-

 و لبخند زدم:  دیچشم هام دو یتو شوق

 کنن؟ یواقعا کمکم م-

 

اون  میبد حیو اگر براش توض هیآدم خوب نیج یمعلومه! ش-

 کنم. یانجام داده حتما کمکتون م یوحشتناک یمرد چه کارها

 

 !چارهیب یوو اون

 

و بم خودم و  رینقشه بشم و ز الیخ یدوست داشتم ب چقدر

 شیتا بفهمه سادگ زمیبر رهیدا یرو براش رو نیج یکانگ ش

 ...شهیم ییموجب چه سوءاستفاده ها

  



 یبهم کمک م شیسادگ نیبا هم دیکه حاال حاالها با فیح اما

 کرد.

 

*** 

  

 نبوده! یبا اون وو اتفاق دارتیدونستم د یم دیبا-
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 چونه م زدم:  ریلبخند دستم رو ز با

زمان سفرم  شتریبودم تا ب کاریکه من انقدر ب ؟یفکر کرد یچ-

 اون   یبه کره رو تو

 بگذرونم؟ یستیبهز

 

 ازم کمک خواسته!  یا یبه اون وو بگم به خاطر چه عوض دیبا-

 رو تکون دادم: سرم

 

 یچهره  خوادیدلم م یلیکار رو بکن چون منم خ نیحتما ا-

 تو رو براش رو کنم. یواقع

 

 کرد:  اخم

باهاش ازم  یندارم که بخوا یبد زیچرت و پرت نگو! من چ-

 .یریباج بگ



 

 زدم: هیمبل اتاقش تک یپشت به

 

 یلی. من خنیج یکانگ ش یآقا یمن رو دست کم گرفت-

 کیفقط  ینتو و مهرداد محس یدونم که رابطه  یخوب م

تو  اشیکره هست که ماف یتو زایچ یسر هی. ستیرفاقت ن

 .یشیمحسوب م

 

 و من از جا بلند شدم: جاخورد

 

ازت مدرک دارم که  ی. من انقدریبهتره خوب فکرات رو بکن-

. روز خوش رمیاون وو سهله... پارلمان و مجلس رو هم ازت بگ

 !ندهیجناب نما

 

 .دمیکش یقیاتاقش خارج شدم و نفس عم از



 

 یخواستم چهره  یکه م یزیبعد از به دست آوردن چ حتما

 گذاشتم. یم شیاون وو به نما یاون مرد رو برا فیکث

 

 لبم نشوندم.  یلبخند رو فورا رو دنشید با

 سمتم اومد... به
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 شد؟  یچ ـ

 کنن. یباهاشون صحبت کردم... فکر کنم کمکم م-

 

 زد:  لبخند

 . هیآدم خوب نیج یگفتم بهتون... ش-

 رو تکون دادم و نگاهم رو به ساعتم دوختم: سرم

 

رو برام  ییبایمتخصص ز یبرم. لطفا حتما ماجرا دیبا گهیمن د-

 . دیدنبال کن

 راحت. التونیخ-

 

 نیج یساده از شرکت ش یبا سئو اون وو یاز خداحافظ بعد

بامداد  ینگاهم رو یدر ورود یخارج شدم و درست جلو

 شد: ینشست که داشت وارد م



 

  ؟یباهاش حرف زد-

 

پر  یمکالمه  نیبعد از آخر یا گهیحرف د چیکه بدون ه نیا از

 :دندیبود ابروهام باال پر دهیرو پرس نیرمز و رازمون ا

 

 چطور؟ -

خواست  یامروز باهاش قرار داشتم... االن بهم زنگ زد... م-

 راجع به تو ازم سوال بپرسه.

 

 زدم:  شخندین

 عمل کرده. عیچقدر سر-

 

  اد؟یباهات راه م یکن یفکر م-

 رو تکون دادم:  سرم



 .ادیمجبوره باهام راه ب-
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 از کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت: خواست

 حرف بزنم. دیدور و بر باش... با نیهم-

  

 در مورد؟ -



 . یکه نصفه رهاش کرد ییحرف ها-

 :دمیرو کش بازوم

 

 زنم. یهر وقت که خودم بخوام در اون مورد حرف م-

 

 که منتظرم بود رفتم. ینیکنارش رد شدم و به سمت ماش از

 

*** 

  

 دور و اطراف باش.  نیخوبه گفتم هم-

 زد:  هیبه پل تک کنارم

 خودش باز کنه.ازم خواست کمکش کنم تو رو از سر -

 

 : دمیخند



 ی. چیکرد زیدونه که تو هم براش دندون ت ی! نمچارهیب-

 ؟یجوابش رو داد

 

 . یاعصاب منم هست یبهش گفتم باشه... گفتم تو رو-

 شد: شتریم ب خنده

 

  ه؟یخوب... نقشه تون چ-

 شرت رو کم کنن. یجور هیچند نفر رو استخدام کنه  خوادیم-

 

 رو تکون دادم... سرم
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 . یکرد یحتما اون آدم ها رو هم تو معرف ـ

 

بهش گفتم صبر کنه تا خودم از دستت  لمینه... بر خالف م-

 کار رو بکنه.  نیفکر نکنم ا یخالص بشم. ول

 

 کردم:  نگاهش

  ؟یاز شرم خالص بش یخوایم یتو چه جور-

 

 هم نگاهم کرد:  اون

 . یجوابم رو بد یداره چ یدونم. بستگ یهنوز نم-



 

 پل دوختم.  ریز یچشم گرفتم و نگاهم رو به آب ها ازش

 رو بدم.  یزیخوام جواب چ یمن نم-

 

 درد...  نیا-

 : دمیحرفش پر ونیم

 دنبالم.  ادیاگر نه بگم راننده ب ؟یرو بلد نجاهایا-

 

 پل شروع به راه رفتن کردم.  ی هیرو که نداد از حاش جوابم

 ...دمیشن یقدم هاش رو پشت سرم م یصدا

 

 یکه کنارم راه نم نیکرد بهم برسه و من هم از ا ینم یتالش

 بودم. یرفت تا دوباره سوال بپرسه راض

 



 یها کیوجود داشت که ک یا یابانیخ یاطراف مغازه  نیا

که  یفروخت و دوست داشتم مثل بار اول یم یخوشمزه ا یماه

 کردم. یبه کره اومده بودم باز هم امتحانش م

 

 کیبزرگ فروش ک نیراه نرفتم تا همون ماش یادیز مدت

همه سال هنوز  نیبود که بعد از ا بیکردم و عج دایرو پ یماه

 همون جا وجود داشت.
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که کنار  یا یهمون صندل یو رو دمیخر کیتا چوب از ک دو

 بود نشستم.  نیماش

چهار نفره  یصندل یرو به بامداد که زودتر از من رو نگاهم

 نشسته بود دوختم:

  

  ؟یخور یتو نم-

  ؟یبهم بد نایاز ا یکی یخوایم-

 رو باال انداختم: ابروهام

 

 چیخواستم بگم ه یخودت بخر... فقط م یخور ینه... اگر م-

 .یکن ینم دایپ یماه کیک نجایجا بهتر از ا

 



 نه...  ایاز چشم هاش بفهمم بهش برخورد  نتونستم

 روم رو ازش برگردوندم و شروع به خوردن کردم. الیخ یب

 

 : دمیاول رو که قورت دادم پرس ی تکه

 ؟یچرا پشت سر من راه افتاد-

 

 کنن.  یبهت حمله م یک نیج یش یآدما نمیبب خوامیم-

 ؟یکمکشون کن یخوایم-

 

 نه... -

 کج شده نگاهش کردم و ادامه داد: یسر با

 

به خودش اجازه نده کار من رو  یمواظب باشم کس خوامیم-

 انجام بده. 

 زدم: شخندین



 

 .یفتیزحمت ن یخوب زودتر کارت رو انجام بده تا انقدر تو-

 

 ده. یم فیک تیاز نابود کردن ناگهان شتریدادنت ب یباز-
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 . ستادیا دنیاز جو دهانم



 بار باعث شده بود جا بخورم. نیپروا حرف زدنش ا یب

 

 دهانم رو قورت دادم و نگاهش کردم: یتو کیک یمونده  یباق

 

 کردن رو دوست دارم.  یخوبه... باز-

 نکردن بحث شد. دایباعث ادامه پ شیزنگ گوش یصدا

 

داد ازم دور شد و من  یکه تماسش رو جواب م یحال در

 رفتنش رو نگاه کردم.

  

 *** 

 

 خوب؟ -

 :دمیشن یکرد و صداش رو از پشت گوش یا یطوالن مکث

 



  ؟یکار رو بکن نیا یخوا یواقعا م-

 . یخوا یکه تو م هیزیچ نیمن نه... ا-

 چقدر قراره برات سود داشته باشم؟-

 

 زدم:  لبخند

 !ادیز-

 

اون دکتر و بعدم عمل  شیبرم پ دیبا یخانم سئو گفت به زود-

 .شهیانجام م یجراح

 

 کارا انجام بشه بهتره.  نیخوبه... هر چه زودتر ا-

 ؟یبر یبعدش من رو همراه خودت م-

 

بود  بیهتل دوختم و عج یجلو ابانیرو از پنجره به خ نگاهم

 که بامداد هنوز برنگشته بود.
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 . ییروته جه  شیپ یفعال به بعدش فکر نکن... راه سخت ـ

 .امی... من از پسش برمستیمهم ن-

 

 پنجره فاصله گرفتم:  از



کنم. به  یرو با خانم سئو هماهنگ م زایچ ی هیخودم بق-

 .یرو شروع کن یسیآموزش زبان انگل دیبا یزود

 

 کنم.  یقطع م گهیباشه... پس... من د-

 .نمتیب یزود م یلیخ-

 

 مبل انداختم.  یرو رو یرو قطع کردم و گوش تماس

زنگ در که بلند شد با همون ربدوشامبر به سمت در  یصدا

 رفتم.

 

 در رو باز کردم.  یچشم یبامداد از تو دنید با

 نییبگه به سمت پنجره رفت و نگاهش رو به پا یزیاونکه چ یب

 دوخت.

 

 ... یمشک یاون آئود-



 .ستادمیرو بستم و کنجکاو کنارش ا در

 

 گفت دوختم:  یکه م یرنگ یمشک یرو به آئود نگاهم

 خوب؟-

 

 . میمن و تو با هم دهیفهم گهی... دنهیج یاز طرف ش-

 :دندیباال پر ابروهام

 

 ینقشه م نم یقاط گهیهتل د هی یرفت ینداره... اگر م یتعجب-

 . یشد

 ...دیسمتم چرخ به
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  ؟یدید نیماش یپنجره  یرو از تو نیفلش دورب ـ

 رو بهش دوختم: نگاهم

 

  رن؟یگ یدارن از ما عکس م-

 رو تکون داد:  سرش

 .دمیم تیبهش گفتم دارم باز-

 

 .دندیباال پر ابروهام

 



 یکه فکر کنه دستمون تو نیکدوم به نفعمونه؟ ا یکن یفکر م-

 یا گهید یکه اتاق مشترک هتل ماجرا نیا ایکاسه ست  کی

 داره؟

 

جواب سوالش رو بدم دو طرف صورتم رو گرفت و  نکهیاز ا قبل

 لب هام نشست. یلب هاش رو

 

 بردم.  ادیرو از  تیموقع یلحظات یبرا انگار

 ...دیپوستم دو ریز یبیعج حس

 

کار رو انجام  نیکه خودم ا یاول یتر از دفعه  یتر و قو بیعج

 دادم. 

 .دیاتاق رو هم کش یپرده  دنشیبا عقب کش همزمان

 

 چشم هام دوخت:  یرو تو نگاهش



بدون خواست خودم من رو  یوقت ؟یحس رو داشت نیهم-

 ؟یدیبوس

 

 داشتم؟  یچه حس یبدون یخوایم-

دستم رو باال بردم اما قبل از  ینگاهم کرد و من ناگهان منتظر

 به صورتش بخوره مچ دستم رو گرفت: میلیس نکهیا

 

اجازه رو  نی... اما من ایبزن یتونیهر کس رو که دلت بخواد م-

 .دمیبهت نم
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پنجه هاش  ونیرفت م یرو هم که داشت باال م گرمید دست

 گرفت.

 

کارا رو باهام  نیهر وقت دلت خواست ا دمیمنم بهت اجازه نم-

 . یبکن

 زد و پشتم رو به پنجره چسبوند: شخندین

 

  ؟یریجلوم رو بگ یخوا یم یچطور-

 .دمیپاش کوب ونیزدم و با زانو م یمحو لبخند

 



 هم رفت.  یش از درد تو چهره

 :دمیکش رونیشل شده ش ب یدست ها ونیهام رو از م مچ

 

 تونم بزنم. یکه دلم بخواد رو م یمن هر کس-

 

برم که پر  سیکنارش رد شدم و خواستم به سمت سرو از

 کاناپه پرتم کرد. یو رو دیحرص بازوم رو کش

 

 که بلند شم با بدنش من رو همونجا قفل کرد.  نیاز ا قبل

 دختر جون... ستمین دنیمن آدم عقب کش-

 

کردم با  یبه نفس نفس افتاده بودم و سع شیحرکت ناگهان از

 بکشم. رونیب جانیخودم رو ازوه قینفس عم کی

 

 کنه پسر جون!  یساقطت م یاز زندگ یبعد یضربه -



 هاش رو به نگاه گستاخانه م دوخت: چشم

 

  ؟یترس یبرام سوال بود که تو چرا از من نم شهیهم-

 :دمیخند

 

که فقط هارت و  یخطر یب تیکبر هیقبالم بهت گفتم... تو -

 .یپورت دار
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 هم فشرده شد:  یهاش رو دندون

 یبرا یکنم که خودمم رغبت یکار شهیحرفات باعث م-

 انجامش ندارم.

 

 حدقه چرخوندم:  یهام رو تو چشم

 . یحرف بزن یفقط بلد-

 رو تکون داد: سرش

 

 بود؟ یانقدر اون بوسه برات عاد-

 

 نه!  ابدا

 ...دیبود که من رو بوس یمرد نیاول بامداد



 و نامحرم هم نداشت... محرم

 

 اوشیس یشده بود و حت کیحد بهم نزد نیاون بود که تا ا فقط

 !دنیخان هم تا به حال بهم دست نزده بود چه برسه به بوس

 

افسوس  دیدونستم با یکرد و نم یحال من رو خراب م بامداد

 بودم... ینه اما من ظاهرساز خوب ایخوردم  یم

 

 الزم بود. یلرزوند ظاهر ساز یکه قلبم رو م یمرد یجلو

 

همون مرحله موند چون زنگ  یبودن بامداد تو خطرناک

 خوردن تلفن هتل باعث شد ازم دور بشه.

 

باهاش کار  نییاون پا یخونده بودنش و انگار کس یالب از

 داشت.



 

بحث و جنجال مکث کنه با  یادامه  یبرا یکه ذره ا نیا بدون

نکرده  دایکردنشون هم پفرصت عوض  یهمون لباس ها که حت

 رفت. نییبود پا

 

 یاومد و رو رونیدر پنهانش داشتم ب یکه سع یاز انقباض بدنم

 همون مبل رها شدم.
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 م چنگ زدم. نهیس یقفسه  به

 

 یکنه نم یخواست ادامه بده و حرف هام رو تالف یبامداد م اگر

 شد. یم دهیدونستم حالم به کجا کش

 

 . دمیکش یقیعم نفس

 یکنه فقط خدا م دایادامه پ یسرتق نیقرار بود ا یک تا

 دونست.

 

 یشل شده  یمبل بلند شدم و تازه نگاهم به گره  یرو از

 ربدوشامبر افتاد. 

 هام ناخودآگاه به شکل پوزخند کج شدند.  لب



 

 دمیفهم یتنم بود و حاال م یکوتاه ریربدوشامبر لباس حر ریز

 کنترل کرده بود. یزیبامداد خودش رو در برابر چه چ

 

 رو تکون دادم.  سرم

 کرد... یعادت م دیبمونه با کمیخواست نزد یکه م حاال

 

زنگ در که بلند شد گره ربدوشامبر رو محکم کردم و به  یصدا

 سمت در رفتم.

 

 یمرد دنینگاهم رو به پشت در دوختم و با د یچشم یتو از

 بود در رو باز کردم. ستادهیکه با لباس خدمه پشت در ا

 

 هاش رو بهم دوخت:  چشم

 اتاق اومدم.  سیسرو یبرا-



 :دندیباال پر ابروهام

 

 نداده بودم.  یمن درخواست-

 درخواست داده بودن. سونیمور یاحتمالل آقا-
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چهارچوب در زده بودم برداشتم و  گریرو که به سمت د دستم

 دست هاش داخل شد. یمرد با چرخ تو

 

از  یزیچ یادآوریرو بستم و به سمت آشپزخونه رفتم اما با  در

 :دمیو به سمت اون مرد چرخ ستادمیحرکت ا

 

 صبر کن! -

 . ستادیبهم ا پشت

چرخ دوختم و  ی لهیرو به دست مشت شده ش دور م نگاهم

 لب زدم:

 

 . یستین نجایا ی تو از خدمه-

 یکنم و بامداد با اسم فتح دایپ نیقیباعث شد  شیطوالن مکث

 !سونیمونده بود نه مور نجایا

 



به  دنشیاپن رو چنگ زدم و به محض چرخ یرو استکان

 سمتش پرت کردم.

 

به شدت به سرش  وانیباعث شد ل نیرو نداشت و هم انتظارش

 برخورد کنه.

 

 دنیکه در رو باز کردم با د نیبه سمت در برم و هم خواستم

 پوش عقب رفتم. یمرد مشک

 

اون  یلب ها یرو شخندیداشتم تا ن اجیاحت یا گهید زیچ به

 مرد رو کور کنم!

 

 رفتم و دست هام رو به اپن آشپزخونه گرفتم.  عقب

مشت شده  یو من با دست ها ستادندیدوشون جلوم ا هر

 زدم: شخندین



 

 کنه! یم یاطیاحت یب یلیداره خ نیج یکانگ ش-

 

 یدست هاش رو محکم م یکه بند تو یپوش در حال یمشک

 لب زد: دیکش یگرفت و م

 

چون تو قراره  ادینم شیپ یمشکل شونیا ینگران نباش... برا-

 .یکن یخودکش

 

 رو که به لرزش افتاده بود محکم کردم. مشتم
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 وجود نداشت... ینگران یبرا یزیچ

 نیبود از ا یرو به خودم بفهمونم و فقط کاف نیکردم ا یسع

 رفتم. یم رونیاتاق ب

 

 رو به اطراف دوختم.  نگاهم

 کردم تا اون ها رو از خودم دور نگه دارم. یم دایپ یزیچ دیبا

 

 پوش دنبالم اومد. یعقب وارد آشپزخونه شدم و مشک عقب

 



 یرو پشت سرم بردم و ظرف فلفل رو که از موقع شام تو دستم

 اتاق مونده بود لمس کردم.

 

 تر بشه. کیکردم تا نزد یصبر م شتریب دیبا

 

فلفل  ستادیکه ا میقدم کی یظرف رو با ناخن پروندم و تو در

 .دمیصورتش پاش یرو تو

 

 زد و دست هاش رو فورا به چشم هاش گرفت:  یادیفر

 سوختم!-

 

 یقالب یاما اون خدمه  دمیدورش زدم و به سمت در دو عیسر

بتونم در رو لمس کنم  نکهیو درست قبل از ا دیبه سمتم دو

 .دیموهام رو کش

 



نتونست کارش رو تموم کنه  وانیل یاز ضربه  شیجیخاطر گ به

 افتادم. نیزم یو محکم رو

 

 لب دادم. ریز ییخورد ناسزا زیم یکه به گوشه  سرم

 

قرص هام رو همون موقع که قلبم از رفتار بامداد به تپش  دیبا

تونستم خودم رو  ینم نیاز ا شتریخوردم و ب یافتاده بود م

 کنترل کنم.

 

 افتاده بودم!  ریدر بسته تنها گ ییجا یتو یبا دو تا عوض من

قفل  زیم ی هیو دستم دور پا دندیچیگوشم پ یدوباره تو صداها

 شد.

 

 یهم فشردم و خطاب به صداها یوهام رو محکم ر دندون

 سرم لب زدم: یتو یتکرار



 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:49] 

 

#part220 

 

 ! دی... خفه شدیخفه ش ـ

 نیشد از ب یم کیمرد رو که داشتم بهم نزد یقدم ها یصدا

 .دمیگوشم شن یتو یاهویه

 



شد  دهیدر کوب یتو یمحکم یبهم برسه ضربه ها نکهیاز ا قبل

 اسمم رو صدا زد. ییآشنا یو نوا

 

 یلحظه توان دوباره به تنم برگشت و به گلدون رو کی یبرا

 چنگ زدم.  زیم

 نه... ایکشتم  یبرام مهم نبود اون دو نفر رو م گهید

 

 کردم! یرو باز م یاتاق لعنت نیدر ا دیبا من

 

... زودباش کارش رو تموم کن یعوض یآخ چشمم... دختره -

   یاالن در اتاق رو م

 .شکنن

 

تعلل  یاون مرد که به سمتم دراز شد بدون لحظه ا دست

 .دمیسرش کوب یگلدون رو تو



 

 شد.  ریگ نیبار رسما زم نیا

 جا بلند شدم. از

 

 دیمال یسرخش رو م یکه چشم ها یپوش در حال یمشک مرد

 .ادیکرد به سمتم ب یسع

 

 یو به سخت دندیلرز یکه از درون م ییتلو خوران و با پاها تلو

بهم  نکهیکردند به سمت در رفتم و قبل از ا یم یمن رو همراه

 برسه در رو باز کردم.

 

 قفل شد.  یجفت چشم قهوه ا کی یتو نگاهم

 نگاه آشنا... نیا

 

 بودم.  دهید شیسال پ ستیبار ب نینگاه رو آخر نیا



 بود. دهیبود که سر رس بامداد
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که من آش و  یتا بامداد اون دو مرد دیطول نکش یادیز مدت

مشت نثارشون  ییالششون کرده بودم و خودش هم چند تا

شد پاهام  یاتاق خال یحراست بده و وقت لیکرده بود رو تحو

 رو از دست دادند. شونیباالخره همراه



 

 نشستم.  نیزم یمبل گرفتم و رو یرو به دسته  دستم

 شد:بامداد به سمتم تند  یها قدم

 

  ؟یخوب-

ضعف رو به جونم  شهیدرد که هم نینگفتم و لعنت به ا یزیچ

 انداخت. یم

 

 . ادیسرت داره خون م-

 هم نشده بود. میشونیسوزش پ یمتوجه  یحت

 

مبل بلند شم که دستش رو به  یکردم با کمک دسته  یسع

 سمتم دراز کرد. 

 . ستادمیرو پس زدم و صاف ا دستش

 قرصات کجاست تا...-



 

 حرفش:  ونیم دمیپر

 تونم!  یخودم م-

 هام رو اونجا گذاشته بودم رفتم. لیکه وسا یسمت اتاق به

 

 یاز آب پر کردم و قوط یکه همونجا بود رو به سخت یوانیل

 آلپرازوالم رو برداشتم.

 

از  یقوط ارمیب رونیرو از داخلش ب یبتونم قرص نکهیاز ا قبل

 افتاد. نیزم یدستم رها شد و رو

 

 یانداختم و صدا نیزم یدستم رو هم رو یتو وانیل یعصب

 .دیچیگوشم پ یشکستنش تو

 

 تخت گرفتم و خم شدم. ی لهیرو به م دستم
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 نیکه بامداد اول نیو هم دیچیگوشم پ یباز شدن در تو یصدا

 :دمیشده از دست خودم غر یقدم رو برداشت عاص

 

 ! رونیبرو ب-

 رو درهم برد:  ابروهاش



 چته؟-

 

 باال رفت:  صدام

 ! رونیگفتم برو ب-

 و نگاهش کردم: ستادمیا صاف

 

 خوام.  یمن کمک نم-

 بد بود...  یلیخ نیا

شد تا  یبار سر بزنگاه حاضر م نیسوم یکه بامداد برا نیا

 کمکم کنه بد بود...

 

 بد بود!  یلیخ تشیکه دلم دوست داشت عادت کنه به حما نیا

 سال خودم بود و خودم... یسال ها من

 



 ینکنم تا مبادا روز هیتک یها تالش کردم که به کس سال

 بده. هینبودش بهم ضعف رو هد

 

کردن از خودم رو  تیحما یخان هم اجازه  اوشیبه س یحت من

 نداده بودم و مهام...

 

کرد پشتم  یم یسع یبا لجباز لیبود که اوا یتنها کس اون

 روندم. یممکن از خودم م یباشه و من اون رو هم تا جا

 

 به وجود بامداد...  دینبا من

 ...تشیحما به
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 کردم.  یهاش عادت م دنیرس به

 یزیدونم چه چ یو نم دیمردمک هام چرخ ونیهاش م چشم

 کنه. دایداشت پ یرو سع

 

 . دمیبود و چشم هام رو ازش دزد نیبرام سنگ نگاهش

 :دیچیاتاق پ یصدا دارش تو شخندین

 

 . یپنهانش کن یتون یدوست دارم بدونم تا کجا م-

 دوختم و اون ادامه داد: وانیل یشکسته  یرو به تکه ها نگاهم



 

ازم  کیاون انبار تار یرو که اون شب... گوشه  یاون دختر-

اون  یتون یتا کجا م نمیخوام بب یکنم... م یخواست باهاش باز

 .یکن میدختر رو پشت االنت قا

 

 رفت انگار من هم از اون اتاق جدا شدم. رونیاتاق که ب از

 

رو  یپرواز کرد به همون شب و من دخترک شش ساله ا ذهنم

 کیاون انبار تار یکه با ترس به در بسته شده  دمیروم د شیپ

 انداخت. یچنگ م

 

 : دیچیگوشم پ یتو صداش

 نیا یکیکنم  یخواهش م ست؟ین رونیاون ب ی.. کس.یکس-

 در رو باز کنه.

 



تونستم از اعماق وجودم متوجه بشم و  یو دردش رو م ترس

 تن لرزونش برسه. ادیکس نبود که به فر چیه

 

 مشتش گرفت و پشت در چمباتمه زد.  یرو تو بازوهاش

 .دمید یروش رو م شیپ ریگوشش و تصاو یتو یصداها من

 

طور مواقع به  نیکه مغزش عادت کرده بود ا یریو تصاو صداها

 ش کنه. وانهیو د ارهیروش ب شیطور خودکار پ
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ازش نگذشته بود در حال  یادیخاطراتش که هنوز زمان ز ونیم

 اومد. رونیاز پشت کمد ته انبار ب یا هیغرق شدن بود که سا

 

 کیو نزد کیدوخت که نزد هیکرد و نگاهش رو به سا خی بدنش

 شد. یتر م

 

 یم یخونه زندگ نیا یبود که تو یمتعلق به پسر بچه ا هیسا

 بودش. دهیکرد و اون قبال هم د

 

 بچه بهش لبخند زد:  پسر

  ؟یکن یم هیچرا گر-



 و جوابش رو نداد.  دیرو گز لبش

 ؟یترس یم نجایاز ا-

 

 از هم فاصله داد:  یهاش رو به سخت لب

 در رو باز کن.  نیلطفا... ا-

راهش  یکیتا  یصبر کن دی. باشهیسمت باز نم نیدر از ا نیا-

 انبار. نیبه ا فتهیب

 

  نجا؟یا انیم یک-

 شونه هاش رو باال انداخت: پسرک

 

 یخدمتکارها بخوان برا یدونم... احتماال موقع شام. وقت ینم-

 .نجایا انیب یبرداشتن ترش

 



 یادیوجودش نشست و تا شام هنوز زمان ز یتو شتریب ترس

 مونده بود... 

 شد! یقاتلش م یاون موقع ترس انبار تا

 

 دستش رو به سمتش دراز کرد:  دیبچه که ترسش رو د پسر

 ... ترس نداره.نجامینترس... منم ا-

 

 خودش جمع شد. یتو شتریکه دراز شد دختر ب دستش
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 خودش جمع شد.  یتو شتریکه دراز شد دختر ب دستش

 بهم دست نزن!-

 

 : دیتوجه دستش رو گرفت و کش یب پسر

منه...  یمیقد یاینشد؟ اون پشت اسباب باز تیطور یدید-

 ؟یکن یباهاشون باز یخوایم

 

 و چشم هاش رو بست.  دیدستش رو کش عیسر یلیخ دختر

 

هجوم  یدونست چرا با لمس اون پسر به جا یهم نم خودش

 خاطرات صداها کمتر شدند. 



 

گشت پشت کمد که  یکرد و داشت بر م ینیعقب نش پسرک

 صداش زد: 

 نرو! -

 

از خودش  یباال رفته دختر رو که حاال کم یو با ابروها دیچرخ

 اومده بود نگاه کرد:  رونیب

 نرم؟-

 

 سرش رو کج کرد:  دخترک

 ؟یکن یم یباهام باز-

 

همون  ونیبسته شده م رو باز کردم و خودم رو م یها چشم

 .دمیاتاق هتل د

 



 کیو لمس دست  کیبود که من از انبار تار یبار نیاول اون

 .دمیجنس مخالف نترس

 

بود که ترس برام کمرنگ شده بود و اصال دوست  یبار نیاول

 گشتم. یبر م ینداشتم دوباره به همون  وابستگ

 

اون پسر بچه نبود که  ومدیکه حاال باهام همه جا م یبامداد

 فکرش کمکم بهم باشه...

 

 اون دختر شش ساله نبودم.  گهیهم د من

 فهموندم! یرو به خودم م نیا دیبا
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*** 

  

 کانگ هستن؟  یآقا-

 . نینداشت یبله اما شما قرار مالقات-

 زدم و به سمت در اتاقش رفتم: یلبخند

 

 . اننیخودشون در جر-

بامداد از داخل اتاق باعث  یدر رو باز کنم صدا نکهیاز ا قبل

 شد ابروهام باال بپرن:



 

 یتوقع رو ازت نداشتم... فکر کردم قراره بهم اعتماد کن نیا-

که من داخلش  یهتل یتو یاون آدم کش ها رو بفرست نکهینه ا

 سکونت داشتم.

 

اون  کمیخواستم  یبزنن. فقط م یبیاونا قرار نبود به تو آس-

 .یازش ندار یدل خوش یبدم. خودتم گفت یدختر رو گوشمال

 

خورد بلند شد و پشت بندش  زیکه انگار به م یضربه ا یصدا

 بامداد باال رفت: یهم صدا

 

 یکله گنده  ینداره! اگر فکر کرد یمسائل من به تو ارتباط-

. بذار یشیموش هم محسوب نم یمن حت یبرا ییینجایا

رو  تیروشنت کنم... اون دختر مال منه و تو تاوان دست دراز

 !یدیم



 

 معطل نکردم... شتریزدم و ب شخندین

 اومدم. یخودم از پس خودم بر م من

 باز هم اعتراض کنه در اتاقش رو باز کردم. یمنش نکهیاز ا قبل

 

گرد شد و بامداد هم که  دنمیبا د نیج یکانگ ش یها چشم

 .ستادیاون صاف ا زیم یخم شده بود رو

 

 گفتم:  شخندیهمون ن با

 کانگ؟ یآقا یشده؟ چرا انقدر تعجب کرد یچ-

 

 

 

 

 



 

 

 [02.07.21 14:49] 

 
#part227 

 

 از مبل ها نشستم:  یکی یشدم و رو داخل

 حرف هام رو باهات بزنم. نیاومدم آخر-

 

بود خواست  ستادهیدر ا یکه جلو شیاز منش نیج یش کانگ

 بلند شد: زشیاتاق رو ترک کنه و خودش هم از پشت م

 

 . نمتیب یباعث تعجبه که سالم م-

 رو به بامداد دوختم: نگاهم

 



بهتر  دیکانگ... شا یآقا یستین یمتاسفانه شما اصال حرفه ا-

که  نیقبل از ا یگرفت یم ادی یشتریب یزهایمرد چ نیبود از ا

 رابطه تون شکرآب بشه.

 

دندون  نیمبل نشست و اون خشمگ یرو به روم رو بامداد

 هم فشرد:  یهاش رو رو

 حرفت رو بزن و برو. عیسر-

 

 چپم انداختم و لب زدم:  یپا یراستم رو رو یپا

 بشم و برگردم. یمحسن یجا الیخ یب خوامیم-

 

 . دندیبامداد باال پر یابروها

 غبغبه ش انداخت: یتو یبرق زد و باد یهاش به آن چشم

 

 . یگرفت ادیخوبه که درست رو -



 رونیب فمیرو از داخل ک میلب هام گوش یهمون لبخند رو با

 آوردم.

 

 به اون وو بدم.  هیهد هی خوامیفقط قبلش م-

 رو رها کرد: زشیشد و م یغبغبه ش خال یباد تو یآن به

 

 ؟یچ-

 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:49] 



 
#part228 

 

راحت شده بود از سالمت عقلم که با  الشیبامداد خ انگار

 داد. هیمبل تک یبه پشت یخونسرد

 

و صد  تیاپیپ یدور زدن ها یپاکت آماده کردم از همه  هی-

از  یکیمدت در خفا با دختر  هیکه  یا یالبته قرار نامزد

 .یکره گذاشته بود یتجار یگروه ها نیمشهورتر

 

 هاش گرد شدند و من ادامه دادم: چشم

 

از خالف هات رو فاکتور گرفتم  ینگران نباش... کل یلیالبته خ-

تونه  یم نمیشوکه نشه. هم یادیاون وو ز نکهیا یفقط برا



نظر  دیانتخابش تجد یبشناستت و تو یباعث شه که به خوب

 کنه.

 

مشاور اون وو  یبه سمتم برداشت که با سرعت شماره  یقدم

رو جلوش  یبلندگو گذاشتم و گوش یرو گرفتم و تماس رو رو

 گرفتم:

 

 . میبا هم حس و حال اون وو رو بشنو ایب-

اتاق  یمشاور اون وو تو یبزنه صدا یکه حرف نیاز ا قبل

 :دیچیپ

 

 . یسالم خانم فتح-

 سوال داشتم ازتون. هی... میسالم خانم ک-

 

 . دییبفرما-



 ده؟یخانم سئو بهتون رس یرنگ برا یپاکت قهوه ا هی-

 

 : دیدستش رو مشت کرد و غر نیج یش کانگ

 کنم. ینابودت م-

 

 . دمیخند ثانهیخب

 .ادیبه سمتم ب یذاشتم اون به راحت یمن هم م حتما

  

 بله... ـ

 درسته؟ دهیوجود اون پاکت االن به خانم رس نیبا ا-
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 من نشستن. یاالن جلو شونیبله... اتفاقا ا ـ

 

نمونده بود که  یادیز زیو چ دیپر نیج یاز رخ پارک ش رنگ

 . فتهیب نیزم یرو

 بازش کردن؟-

 

  د؟یدونست یرو از کجا م نینه هنوز... اما.. شما ا-

 شدم: نیج یش ی رهیابروم رو باال دادم و خ یتا کی

 



 وجود داره.  یمهم یلیاون پاکت اطالعات خ یتو-

 چشم هاش رو محکم بست و آهسته گفت: نیج یش

 

 گم.  یخوب! بهت م یلیخوب... خ یلیخ-

 . هیماجرا چ ؟یخانم فتح-

 گرفتم: یگوش یکردم و دستم رو جلو یا یطوالن مکث

 

بزنن رو انقدر  بیبهم آس خوانیکه م ییتونم کسا یمن نم-

 راحت ببخشم. 

 ن؟ییاونجا یخانم فتح-

 

کردم و اون درمانده و پر حرص بعد از چند  نیبه زم یا اشاره

 تعلل جلوم زانو زد. هیثان

 

 گفتم:  میرو پشت گوشم زدم و خطاب به خانم ک موهام



 منه خانم پارک. یاون پاکت برا-

 

 داد و من ادامه دادم: رونینفسش رو محکم ب نیج یش

 

هست  یاون پاکت در مورد همون کس نیلطفا به خانم سئو بگ-

که من دنبالشم. مجبور شدم نام خانم سئو رو بدم تا راحت تر 

اون پاکت  دیو ازشون بخوا دیرو بهشون بگ نیبرام بفرستنش. ا

 رو باز نکنن تا من خودم رو برسونم.
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 بله حتما.  ـ

 دوختم: نیج یرو که قطع کرد نگاهم رو به کانگ ش تماس

 

  م؟یکانگ... کجا بود یآقا خوب-

 زانوش گذاشت:  یرو رو دستش

 رو ازش دور کن. یاون پاکت لعنت-

 

 جا بلند شد و من ابروهام رو باال انداختم:  از

 نبود. یکاف یکه کرد یکار یبرا نیا ن؟یهم-

 

 حرص نگاهش رو به بامداد دوخت:  با



  ؟یبگ یزیچ یخوا یتو نم-

برد دستش رو به  یداشت لذت م یباز نیکه انگار از ا بامداد

 :دیلب هاش کش

 

  رم؟یجلوش رو بگ یخوایم-

 نگاهشون کردم و بامداد ادامه داد: شخندین با

 

فقط  شهیبدم اون پاکت نابود م نیتونم بهت تضم یباشه... م-

 شرط...  هیبه 

 گفت: عیسر نیج یش کانگ

 

دختر رو از  نیقبوله فقط ا یبگ یزیهر چ ؟یچه شرط ؟یچ-

 من و اون وو دور کن.

 



 لیبه جلو متما یهم قفل کرد و کم یانگشت هاش رو تو بامداد

 شد: 

 خوام. یرو م یمحسن قیآدرس دق-

 

 گرد شد... نیج یکانگ ش یها چشم

 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:49] 

 
#part231 

 



 ! ؟یچ ـ

 رو نجات بده. تیرو بهم بگو و زندگ یمحسن زیپرو یجا-

 

 گرفت و چشم هاش رو محکم بست:  زیرو به م دستش

 ن؟یشما دوتا... با هم-

 

 من و بامداد همزمان بلند شد:  یصدا

 نه! -

 نگاهم رو بهش دوختم: عیسر

 

پاکت نابود  یمرد بگ نیدم جاش رو به ا ینم نیبهت تضم-

 بشه. 

 گفت: عیسر یلیهم خ بامداد

 



 یامزدت من یاطالعات رو برا یمن همه  یدخترم بگ نیبه ا-

 فرستم. 

 کالفه سرش رو تکون داد. نیج یش کانگ

 

داد با هر دو تا دست  یم حیخوندم که ترج یچشم هاش م از

خواست  یدلش م یلیسرش بکوبه و حتما خ یهاش محکم تو

 پرت کنه. نییاز دست ما خودش رو از پنجره به پا

 

 نگه داره!  یهر حال اون مجبور بود هر دومون رو راض به

 چونه م زدم: ریرو ز دستم

 

 . شهیکانگ... وقتت داره تموم م یآقا ریرو بگ متیزود تصم-

 کرد: نگاهمون

 



 یخوام اگر مشکل ی... با من خرده حساب داره اما نمزیپرو-

 شه. دهیمن وسط کش یاومد پا شیپ
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 .یکه شرط و شروط بذار یستین یطیتو در شرا ـ

 



به زبان  یآورد و آدرس و شماره ا رونیب یکشوش کاغذ یتو از

 نوشت. یسیانگل

 

 من و بامداد گذاشت:  نیب زیم یرو رو کاغذ

 .نجاستیکه ازش داشتم ا یخبر نیطبق آخر-

 

بود تا  یکاف یکاغذ رو برداشت و همون نگاه کوتاه اجمال بامداد

 آدرس و شماره رو به خاطر بسپارم.

 

 گفت:  عیسر نیج یجا بلند شدم و ش از

  ؟یر یسراغ اون وو نم گهید-

 اونکه جواب سوالش رو بدم لب زدم: یب

  

چنگم باشه وگرنه با  یتو یاونجا محسن رمیم یبه نفعته وقت-

 کنم. یرو نابود م تیتلفن زندگ هی



 

 یشماره و آدرس رو تو عیسر یلیرفتم و خ رونیاتاقش ب از

 نوشتم. میگوش یها ادداشتی

 

 رفتم! یسراغ سئو اون وو م دیبا حاال

  

*** 

  

 اونجا؟  نشیفرست یم-

 رو تکون دادم: سرم

 

واسه آموزشش بفرستم  تونمیکه م یثابت یجا یآره... تنها-

تونم کنار  یماجرا هستم و نم نیا ریاونجاست. فعال خودم درگ

 خودم نگهش دارم.

 



 رو تکون داد و من ادامه دادم:  سرش

 .رهیم یگرفتم. به زود تیبل براش-
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  ؟یشما چ ـ

 زدم:  لبخند

 .رمیمنم دارم م-



 

 به روم زد:  یهم لبخند اون

 .میداشت یبا هم معاشرت م شتریشد... دوست داشتم ب فیح-

 

 جا بلند شدم و لب زدم:  از

 رو بهتون بگم. یزیقبل از رفتن چ خوامیم-

 

 نگاهم کرد.  منتظر

 شدم. کیبهتون نزد یمن با قصد قبل-

 

 لبش رفت و من ادامه دادم: یاز رو لبخند

 

گرفتم.  ادیشدن به شما  کینزد یزبان اشاره رو فقط برا-

 نداشت... یکه از مرگش حرف زدم اصال وجود خارج یدختر

 



 جا بلند شد. از

 

بود که دنبالشم. تنها  یکالهبردار قی... اون رفنیج یکانگ ش-

 .یشدن بهش تو بود کیراز نزد

 

 :دمیکش یقیدستم انداختم و نفس عم یرو رو فمیک

 

داره.  ییدردسرها نیهمچ ادمیز یکارم بد بود اما سادگ-

انتخاب  یذارم. بهتره رو یزخم تنهات م نیمتاسفم که با ا

باهاش  یخوای. حداقل اگر میفکر کن شتریب نیج یکانگ ش

 چشم هات رو نبند. یباش

 

 گهیبگه د یزیکرد چ یاگر تالش م یدور شدم و حت ازش

 فرصتش رو نداشت.
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 رفتم لبخند زدم. رونیکه ب یستیدر بهز از

 

نداده بودم که بخوام بهش عمل  یقول نیج یبه کانگ ش من

که به اون وو زدم دلم رو خنک  یحرف مبهم نیکنم و هر چند ا

 کرد... ینم

  



چشم هام گذاشتم و از پشت لنزهاش  یرو رو میدود نکیع

کرده اش  هیکرا نینگاهم رو به بامداد دوختم که کنار ماش

 بود. ستادهیا ابونیخ گریسمت د

 

 شیتر پ عیهر کدوممون سر دیآتش بس بود و از فردا با امروز

 .میاشدوئل  ب یتا برنده  میرفت یم

 

 سمتش رفتم و از سمت کمک راننده سوار شدم.  به

 :دیپرس نیهم سوار شد و قبل از روشن کردن ماش اون

 

  ؟یختیزهرت رو ر-

 دوختم: رونیرو به ب نگاهم

 



به مرکز  یمن رو ببر یتون یم ستیمد نظرت ن ییاگر جا-

برند مد نظرم اول اونجا ارائه  دیشهر. کالکشن جد ونیم دیخر

 شه. یم

 

 رو روشن کرد. نیرو تکون داد و ماش سرش

 

*** 

  

 شکمم دوختم.  یزخم رو یاتاق پرو به جا ی نهییرو از آ نگاهم

 رو به تاسف تکون دادم. سرم

 

شدم  یرد زخم خالص م نیجا از شر ا نیتا وقت داشتم هم دیبا

 اما فرصت رو از دست داده بودم.

 

 زدم. نهییآ یجلو یچرخ
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تنم نشسته بود و بعد از  یتو یادیتنه و دامن کوتاه ز مین اون

 گفتم. یم کیبه خودم تبر دیزخم با یفاکتو گرفتن جا

 

رفتم و نگاه زن فروشنده و  رونیهمون لباس ها از اتاق پرو ب با

 بامداد همزمان روم نشست.



 

داخل فروشگاه نشسته بود و  یاز مبل ها یکی یکه رو بامداد

 قیو دق دیدستش بود دستش رو دور لبش کش یتو یمجله ا

 نگاهم کرد.

 

 زدم:  یفروشنده چرخ یتوجه بهش جلو یب

 قرمز؟ ایبهتره  شیرنگ مشک یکن یچطوره؟ فکر م-

 

 بامدداد بلند سد:  یبده صدا یفروشنده نظر نکهیاز ا قبل

 .خرمیدوش رو م. خودم هر دیکن یجفتش رو بسته بند-

 

 یمعنا دار سر تکون داد و من با چشم ها یبا لبخند فروشنده

 شدم:  رهیشده به بامداد خ زیر

 ؟یچ یعنی-

 



 روش انداخت و از جا بلند شد:  شیپ زیم یرو رو مجله

 خواهرم کادو بخرم. یبرا خواستمیم-

  

 لبم رو جمع کردم و سرم رو تکون دادم:  یها گوشه

 ؟ینیب یتا حاال من رو به عنوان خواهرت م یاز ک-

 

 کرد:  تیزد و قدم هاش رو به سمت رگال کت ها هدا شخندین

 ی... بر اساس شجره نامه دیو نخواهم د نمیب یوقت نم چیه-

 گفتم. یخانوادگ

 

 و رو به فروشنده گفتم:  دندیباال پر ابروهام

 برم. یاون قسمت... همه ش رو م یکراوات ها-
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 بامداد به سرعت روم نشست و شونه هام رو باال انداختم:  نگاه

 برادرم کادو بخرم. یبرا خواستمیم-

 

 م بود خطاب به فروشنده گفت: رهیکه نگاهش خ یحال در

 .دیگردن زنانه تون... همه رو برام بذار یدستمال ها-

 

 ش شدم:  رهیهم مثل خودش خ من

 ... نیسر آست یهادکمه -



 رگال دامن ها...-

 

 کل رگال کت هاتون... -

 ها... شرتیت-

 

 دیخر یها سهیک تیدر نها یاون کل کل و رو کم کن ی جهینت

 جلومون گذاشته بودند. شخوانیپ یبود که رو یادیز

 

سرم رو هم  یچشم نگاهم کرد و من حت یاز گوشه  بامداد

 نچرخوندم.

 

محبت نبود و  یعنوان از رو چیلباسش به ه دیخر درخواست

 خواست من رو حرص بده. یم شتریب

 



و اگر  ستمیفراموش کرده بود که من آدم کوتاه اومدن ن اون

خود فروشنده جلومون رو نگرفته بود حتما کل فروشگاه رو 

 .میدیخر یم

 

 گذاشتم:  شخوانیپ یهتل رو رو کارت

 . یهتل... به نام فتح نیبه ا دیرو بفرست نایا-

 رو تکون داد و بامداد گفت: سرش

 

 .نیبه همون هتل... مع دیمن رو هم بفرست یها دیخر-
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هر دو  تیسرش رو تکون داد و در نها یبا لبخند بزرگ فروشنده

 . میرفت رونیب

کنار فروشگاه لباس افتاد از حرکت  یکه به کفش فروش نگاهم

 .ستادمیا

 

فکر  زیچ کیهام رو به بامداد دوختم و مطمئنا هر دو به  چشم

 .میرفت رونیحرف کامال از پاساژ ب یکه ب میکرد یم

 

پاساژ رو جارو  یهمه  یبا لجباز میموند یاونجا م شتریب اگر

 .میکرد یم



 

 ینگاهم به باز میوارد فست فود کنار پاساژ بش نکهیاز ا قبل

جلوش  یمدرسه ا یکنار فست فود افتاد که چند تا پسر بچه 

 بودند. ستادهیا

 

 یکیبا چنگک  دیکه پر از عروسک بود و با ییها یهمون باز از

 .یآورد یم رونیرو ب

 

 چیه گهیبار رفته بودم و بعد از اون د کیتنها  یباز نیا سراغ

 وقت از کنارش هم رد نشده بودم.

 

 به سمتش رفتم و بچه ها رو پس زدم.  اریاخت یب

 ی رهیکه خ یاعتراضشون بلند شد و من در حال یصدا

 داخلش شده بودم لب زدم: یعروسک ها

 



 کنم.  یباز خوامیم-

 اخمو گفت:  شونیکی

 نوبت ما... یول-

 

 حرفش:  ونیم دمیپر

 حرف نزن.-

 

پسرها  یسکه ش دوختم و دستم رو جلو یرو به جا نگاهم

 گرفتم: 

 .ادیب دیسکه هاتون رو رد کن-

 

 

 

 

 



 

 

 [02.07.21 14:50] 

 
#part238 

 

نگاهم کردند و من چند تا اسکناس رو جلوشون  متعجب

 گرفتم:

 .ادیب دیسکه ها رو رد کن دیریرو بگ نایا-

 

خواست اعتراض کنه با سرعت اسکناس  یکه م یپسر همون

 خودش و دوست هاش رو بهم داد. یها رو گرفت و سکه ها

 

 سکه رو انداختم و شروع کردم.  نیاول

رو از  شیکیخواستم  یهدفم نبود و فقط م یخاص عروسک

 .ارمیب رونیاونجا ب



 

 قرمز رو فشار دادم.  یکردم دکمه  میرو که تنظ چنگک

 رفت و در انتها بدون ثمر باال اومد. نییپا چنگک

 

 رو انداختم.  یبعد یحرص سکه  با

شروع کرد به  کهییاز موشها رو گرفت اما هم یکیبار گوش  نیا

 باال اومدن عروسک رها شد.

 

 نشد.  بمینس یزیرو انداختم و باز هم چ یبعد ی سکه

 :دمیش کوب شهیدونه به ش هی تیعصبان با

 

  ؟یکن یم یباهام لجباز یدار ـ

 پسم زد:  بامداد

 .یستیبرو کنار بلد ن-

 



 از سکه ها رو ازم گرفت و خودش شروع کرد.  یکی

 زدم: شخندیموفق نشد ن یدقت به حرکاتش نگاه کردم و وقت با

 

 ؟یبلد ینجوریا-
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 رو به سمتم دراز کرد:  دستش



 سکه!-

 

 هم بهش دادم و باز هم امتحان کرد.  گهید یکی

با ما سر  یباز نیبار پشت سر هم امتحان کرد و انگار ا چند

 جنگ داشت.

 

 که دراز شد شونه هام رو باال انداختم:  دستش

 سکه ها تموم شد.-

 

 دستگاه زد:  ی هیبه پا یحرص لگد با

 خرم االن.  یصاحبش کجاست؟ کلش رو م-

 

رو تکون دادم و تازه نگاهم به پسربچه ها افتاد که با  سرم

 کردند.  یتاسف نگاهمون م

 کج شده گفت: یبا دهان شونیکی



 

 ن؟یکن یم یقلدر یک یبرا نیستیبلد ن یوقت-

 

بگم که انگار مغزم  یزیرو به بامداد دوختم و خواستم چ نگاهم

 فلش بک خورد.  هیثان کی یتو

 

دستگاه شده  نیچرا هر دو ناخودآگاه جذب ا دمیفهم یم حاال

 .میبود

 

  اد؟یدستگاه خوشت م نیاز ا-"

درشت شده سرش رو تکون داد و پسر  ییبا چشم ها دخترک

 رو داخل دستگاه انداخت: یبراش سکه ا

 

 امتحان کن. ایب-
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 و عقب رفت.  دیهم طول نکش هیکردنش چند ثان امتحان

 :ستادیبار پسر به جاش ا نیا

 

  ؟یخوای. کدوم رو مارمینگران نباش... خودم برات درش م-

 



دستگاه بود  یکه گوشه  یبه خرگوش بزرگ یاشاره ا دخترک

گرم و نرمش  یکرد و اون خرگوش انگار قصد نداشت از جا

 .ادیب رونیب

 

 اشاره کرد:  یکنار یبه عروسک فروش دیناام پسرک

 فروشن. برات بخرم؟ یعروسک رو م نیا نیاونجا ع-

 

 لب هاش رو کج کرد:  دختر

 ده. یمزه نم گهیکه د یاونجور ؟یزرنگ-

  

درنگ  یب دیدخترک رو که د یشده  زونیآوز یلب ها پسر

 داخل دستگاه انداخت و غبغبه ش رو پر کرد: گهید یسکه ا

 

 .رمشیگ یاالن برات م-

 



کف دستش  یکه اندازه  یبعد نگاه دختر به خرگوش یا قهیدق

 یکه پشت سرش رو م یمونده بود و پسر در حال رهیبود خ

 شده بود. رهیخاروند به آسمون خ

 

 اومد تو چنگک... دوباره امتحان کنم؟  نیدونم چرا ا ینم-

 .دیخند دخترک

 

 اون عروسک کوچک خوشش اومده بود...  از

 دستگاه.  یاز خرگوش بزرگ تو شتریب یحت

 

 ... گهینه... خرگوش خرگوشه د-

 پسر دوخت و با لبخند گفت... یچشم ها یرو تو نگاهش
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 "دوستش دارم ـ

 

 ینگاهش رو با سرعت ازم گرفت و پا داخل فست فود بامداد

 گذاشت. 

 گرد شده گفت:  ییبچه با چشم ها پسر

 کرد؟قهر -

 نکرد...  قهر



 یهمون خرگوش کوچولو افتاده بود و ما نم ادیهم به  اون

 .میستیبدون مرور خاطره ها کنار هم با میتونست

 

 رو تکون دادم:  سرم

 کنه. یادآوریرو  یزیخواد چ ینه... فقط نم-

 

*** 

  

 رونیبه ب مایهواپ یپ یآ یقسمت و یرو از پنجره  نگاهم

 دوختم. 

 

نه و مطمئنا  اینبودنم شده بود  یداد متوجه دونستم بام ینم

امشب به سمت مونترآل  نیکرد هم یفکرش رو هم نم یحت

 حرکت کنم.

 



و  میقرار بود از روز بعد شروع کن ینانوشته ا مانیپ طبق

 شد.  یاز روز بعد حساب م یشب هم جزء مهین کیساعت 

 

که برام آورده بودن رو به  یا یدنیو نوش دمیکش یقیعم نفس

 کردم.  کیلب هام نزد

 

 یم دایرو پ سیورت یسکویبه مونترآل د دنیبعد از رس دیبا

 کردم. 

 کرد.  یرو عوض م زیپرو تیوجود داشت که هو یمرد اونجا

 

شد و من  یم دشیجد کیرابط اون وشر تیکه در نها یمرد

 انداختم. یم ریاون رو گ تشیقبل از عوض شدن هو دیبا
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کمربندم رو بستم و  دیچیپ مایهواپ یخلبان که تو یصدا

 منتظر فرود شدم. 

 یتماس م نیشدن اول با مهام و بعد با سل ادهیبعد از پ دیبا

 گرفتم.

 

 حرص پلک زدم. پر

 



 یباعث شده بود از کارها یبا اون مرد عوض زیو گر بیتعق

 نیگفت بعد از تموم شدن ا یبهم م یخودم غافل بشم و حس

 یم یبزرگ یبه شرکت خودم باعث دردسرها میتوجه یماجرا ب

 شد.

 

قدم رو داخل فرودگاه مونترال برداشتم و  نیبعد اول یساعت

از پشت بلند صدام  یبودم که کس دهیقدم نرس نیهنوز به دوم

 زد:

 

 ملکه! -

نشست که با شوق  یدختر جوون یزدم و نگاهم رو یچرخ مین

 رسوند: یخودش رو بهم م

 

 ! یخودت یوا-



 یم شد و نگاهم رو رهیمشتاق خ ییبا چشم ها دیکه رس بهم

نشست که پشت سرش چمدون به دست و غرغرکنان  یمرد

 شد. یم کیبهمون نزد

 

 . نمتونیب یم نجایتونم باور کنم ا یاصال نم-

پر حرص به  دیابروم رو باال انداختم و مرد که رس یتا کی

 لب زد: یفارس

 

  ؟یچرا رم کرد-

 نگاهش کرد:  دختر

 چرخونه! ی! کل صنعت مد رو مهیک شونیا یفهم یتو که نم-

 

 لب هاش رو کج کرد:  مرد

تا حاال  دیمثل تو بخواد بچرخونتش با کیکه  یصنعت مد-

 شد. ینابود م
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موضوع به شدت حساس  نیا یدختر بود اما من رو مخاطبش

 بودم. 

 دختر بخواد جوابش رو بده محکم گفتم: نکهیاز ا قبل

 



خودشون  یخونه  یتا آخر عمر تو دیسواد با یب یآدم ها-

به  ایدر امان باشه... دن شونیباشن تا جهان از شر نادون یزندان

 هیاز اون ها پاش رو فراتر گذاشته و وارد  یکیکه  دهیآخر رس

 شده! گهیکشور د

 

 مرد گرد شد:  یها چشم

 ؟یبلد یشما... فارس-

 

. شهیشبه انسان محدود به زبان نم کی ینادون دنیفهم-

از  ییبود که مردم هنوز بو یمال عهد یتیجنس ضیتبع

 یدست خانم ها م یاز جهان تو یمیفرهنگ نبرده بودن. االن ن

 ؟ینکنه شما مال اون دوره اچرخه. 

 

من  یهاش هنوز مثل توپ شده بودند و از هجوم ناگهان چشم

 آب دهانش رو قورت داد.



 پسش زد و رو به من گفت: دختر

 

. شما من رو گهیم ادیبا من دعواشه چرت و پرت ز نیولش کن-

  اد؟ینم ادتونی

 اد؟یب ادمی دیبا-

 

 نیبرگزار کرد شیکه سال پ ییایآس یاون مسابقه  یتو-

 . طرح من جزء ده طرح برتر شد.یدوب یشرکت کردم... تو

 

 کردم و ادامه داد:  زیهام رو ر چشم

که  یثابت کن دیبا نیبهم گفت ادتونهیقشنگ... اسمم قشنگه. -

 ؟یاسمت رو دار اقتیل

 

 . دندیباال پر ابروهام

 ساله به خاطر داشتم. ستیاز اون دختر ب یمحو یزهایچ
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 خودش طرح لباسش رو کامال واضح به خاطر داشتم... برعکس

 

 ریبه تصو اتییاالن با تمام جز نیتونستم هم یکه م یانقدر

 بکشمش.



 اهوشیو ه یشلوغ ونیبود که تونستم م یتنها طرح اون

 ی زهیجا یهم برنده  نیکنم و به خاطر هم دایآرامش رو پ

 تضاد شد... نیبهتر

 

 که از ابتدا هم موضوع مسابقه بود.  یتضاد

 دیبا دی... گفتیشرکت ترک کیبه  دیکرد یشما من رو معرف-

 کنم. دایشرکت شما رو پ اقتیتا ل نمیهنوز آموزش بب

 

 رو تکون دادم:  سرم

 خوشحالم.  دنتیاز د-

رو به سمتش دراز کردم و اون هم با همون شوق دستم  دستم

 رو نشونم داد: یرو گرفت و کارت

 



 ادیآشنا ز نجایاما من ا نیمونترآل هست یتو یدونم تا ک ینم-

با  دیو بگ دیریشماره تماس بگ نیبا ا نیکه داشت یدارم. هر کار

 قشنگ کار دارم.

 

  بهش انداختم. یاجمال یرو ازش گرفتم و نگاه کارت

 داشتم و ممکن بود به دردم بخوره. ازین نجایآشنا ا کیبه  من

 

 مرد دهان باز کنارش رو گرفت:  دست

  متون؟یما برسون-

 .ستین یاجینه احت-

 

از  یکوتاه یگذاشتم و با خداحافظ میدست فیک یرو تو کارت

 فرودگاه خارج شدم.

 



چند تا  دیبا دیوجودم بود و شا یحرف مرد هنوز تو حرص

 کردم. یاضافه هم بارش م چاریل
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فرودگاه شدم و آدرس هتل پنج  یها یاز تاکس یکی سوار

 برام رزرو کرده بود رو دادم. نیکه سل یستاره ا

 

*** 

  

 اونجا چه خبره؟ -

جاش رو  نیپشت خط کمتر شد و انگار سل یو صداها سر

 عوض کرده بود.

  

 کنم.  یخانم. خودم حلش م ستین یزیچ-

 دادم: رونیرو کالفه ب نفسم



 

 شده؟  یچ-

 خواد قراردادش رو فسخ کنه. یاز طراح ها م یکی-

 

 صدام باال رفت:  اریاخت یب

 . میغلط کرده! االن وسط فصل-

 بله... منم گفتم.-

 

 یادیز یدیدرج شده. اگر د مهیاون قرارداد کوفته جر یتو-

رو از حلقومش بکش و پرتش کن  مهیجر ارهیدر م یداره باز

 کنم. یم اهی. خودم روزگارش رو سرونیب

 

 . دیا نگران نباشچشم خانم. شم-

 و آروم تر از قبل لب زدم: دمیکش میشونیبه پ یدست

 



 یاون وقت خودم رو م شهیتموم م نجایا یکارم به زود-

 باش. زیرسونم. تا اون موقع مراقب همه چ

 

 چشم. -

رو  یخودم بخوام شماره ا نکهیرو قطع کردم و قبل از ا تماس

 زنگ خورد. یگوش رمیبگ
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 نیسرعت سل نیشماره افتاد و صد در صد با ا شوندیبه پ نگاهم

 شماره رو به مهام رسونده بود.

 

 دو نفر واقعا حرف نداشت!  نیا یها یخبرگذار

 یجلو یتنم چرخ یزدم و با لباس تو فونیآ یرو رو تماس

 زدم. نهییآ

 

 : دیچیاتاق هتل پ یمهام تو یصدا

 ؟یکرد کاریچ-

 

ساق بلند رو کم  یتنم فقط اون بوت ها یتنگ تو یمشک لباس

 داشت. 

 اومدم مونترآل.-

 



  ؟یقالش گذاشت-

 لب زدم: دمیکش یکه خط چشم رو پشت پلکم م یحال در

 

 قالش بذارم؟ رقابت قال گذاشتن نداره. -

 سمتت. ادیبگم که با خشم داره م دیخوب... با-

 

کارم رو از  یا هیو بعد از مکث چند ثان ستادیاز حرکت ا دستم

 سر گرفتم. 

 .ادیخوب ب-

 

 تلفن فوت کرد:  یرو تو نفسش

من و  یبه عهده  نیذاشت یرو م فهیوظ نیفکر کنم اگر ا-

 دستتون بود. یتو یموس تا حاال دست محسن

 

 مز.  یو خط چشم رو گذاشتم رو دندیباال پر ابروهام



 .یگیاسمش رو م یمیموس؟ چقدر صم-
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 گفت: جاخورده

 انتیکه انگار بهت خ یکن یبازخواست م یجور هیتو چرا -

 کردم؟

 



 رفتم:  لیموبا یبه گوش یغره ا چشم

 . بهیرق شهیهم بی. رقیبش یمیباهاش صم ادیخوشم نم-

 

 یشلوغش م یادیز یکنم. تو دار یفکر نم نطوریمن که ا-

 . یکن

و من با  ادیب رونیاز داخلش ب دیکه نبا یباز شد تا حرف دهانم

 سرعت بستمش.

 

 برم.  دیبا گهیمن د-

رو  یکه اعتراض کنه تماس رو قطع کردم و گوش نیاز ا قبل

 تخت انداختم. یرو

 

 کردم.  یمحتاط تر رفتار م دیبا

 .ستادمیا نهییآ یو دوباره جلو دمیکش یقیعم نفس

 



از  ییچه نما هیشد بق یآشکار م قتیحق یدونستم وقت ینم

 یدو دل نیگذاشتند و به خاطر هم یم ریخودشون رو به تصو

 موند. یم یتا ابد مخف دیبا زیهمه چ

 

*** 

  

رفتن  یو قدم اول رو برا دیچیگوشم پ یتو کیموز یصدا

 برداشتم. ینیرزمیز یسکویداخل اون د

 

رقصنده رو  تیچرخوندم و جمع سکویرو دور تا دور د نگاهم

 دور زدم. 

که مسئول  یبار نشستم و نگاهم رو به مرد یجلو یصندل یرو

 سرو مشروب بود دوختم:

 

  ؟یخوریم یچ-



رو که ندادم خواست با تکون دادنم حواسم رو جمع  جوابش

 .دمیکنه که خودم رو عقب کش
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 یسرت خرد م یمشروب رو تو یها شهیش یدست بهم بزن ـ

 کنم.

 :دیهاش رو باال گرفت و با خنده عقب کش دست



 

 خوب بابا...  یلیخ-

 لب ادامه داد:  ریز

 !ییسکوید نیطرز فکرش اومده به همچ نیبا ا-

 

 رو کج کرد:  سرش

 . دمتیتا حاال ند ؟یایبار اوله م-

 نفر کار دارم. هیبا -

 

 چونه ش زد:  ریرو ز دستش

  ؟یک-

 ؟یشناس یرابرت... م-

 

 شناختش.  یم دمیچشم هاش که تکون خورد فهم مردمک



گذاشته بودند  شیکه چشم هاش به نما یزیتوجه به چ یب

 مشروب سرگرم کرد و گفت: ختنیخودش رو با ر

 

 . میدار ادیرابرت ز نجایکدوم رابرت؟ ا-

 .شیشناسیم دونمی. مدهیجد تیهمون که کارش ساختن هو-

 .میندار یآدم نیهمچ نجایا-

 

 بگم که ادامه داد:  یزیچ خواستم

 یتون یجوره نم چیمطمئن باش بدون معرف ه ممیداشته باش-

 .یباهاش مالقات کن
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آوردند و  یشد که به سمت بار هجوم م ییمحو آدم ها نگاهم

 کالفه از جا بلند شدم.

 

 شلوغ بمونم. یسکوید نیا یتونستم تو ینم نیاز ا شتریب

 

 یکه رو یا یبه بطر یلگد یکه خارج شدم عصبان سکوید از

 افتاده بود زدم. نیزم

 

 کردم؟  یم دایاز کجا پ دیمعرف با حاال



فرودگاه بهم  یافتادم که اون دختر تو یشماره ا ادیبه  یلحظات

 رم؟یممکن بود بتونم ازش کمک بگ یعنیداده بود و 

 

که همون  یا یسوار تاکس دیچرخ یسرم م یکه تو ییفکرها با

 جا منتظرم مونده بود شدم.

 

*** 

  

 کارت رو گرفتم. یرو یشماره  یقینفس عم با

 

کرد راحت تر  یشناخت کمک م یکه قشنگ من رو م نیا

 یبتونم از هدفم باهاش حرف بزنم و هر چند چشمم آب نم

آدم جاعل  کیخورد که اون دختر و آشناهاش راجع به 

 داشته باشن. یاطالعات

 



 یزن تو کی یبوق صدا یتا بعد از صدا دیطول کش یلحظات

 : چهیبپ یگوش

 بله؟-

 

 سالم... من با... -

 فشردم و ادامه دادم:  یهام رو کم چشم

 من با قشنگ کار دارم.-

 

 تا جواب بده:  دیطول کش یا هیثان چند

 . نیسالم... چند لحظه صبر کن-

قشنگ بلند  یآشنا یبعد صدا یازش دور شد و مدت یگوش

 شد:
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 بله؟  ـ

 من ارمغانم... ارمغان.. -

 بلند شد: غشیج یادامه بدم صدا نکهیاز ا قبل

 

  ؟یملکه! واقعا بهم زنگ زد یوا-

 حدقه چرخوندم.  یهام رو تو چشم

مسئله  هی ی. تویدار ادیشهر آشنا ز نیا یتو یبهم گفت-

 خوام. یکمک م



  

 واقعا؟! -

 :دمیکش یقیعم نفس

 

 ی... فکر متیجاعل هو هیگردم.  یآدم خالفکار م هیدنبال -

 ؟یکمکم کن یتون یمورد م نیا یتو یکن

 

 صداش بلند شد:  تیکرد و در نها یا یطوالن مکث

 شهره؟  نیمال هم-

 هم ازش دارم. ییآدرسا هیآره... -

 

 . یمنبعش زنگ زدفکر کنم به -

 : دندیباال پر ابروهام

 منبعش؟ -

 تته پته افتاد:  به



 

کار خالف  یشناسم که قبال تو ینفر رو م هی یدونیخوب... م-

 گفتم. نیبود. به خاطر هم
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 تیوسط اهم نیکه ا یزیبرام مهم نبود و چ شیناگهان لکنت

 شدن من به نقشه م بود. کیداشت نزد



 

  ؟یقرار مالقات بذار هیمن و اون آدم  نیب یتونیم-

 ن؟یوقت دار یفکر کنم بتونم... ک-

 

من زمان مناسب مهم  یدوختم و برا میرو به ساعت مچ نگاهم

 نبود... 

 کردم.  یم دایپ یاز محسن یتر رد عیهرچه سر دیبا فقط

 

  ؟یتون یاالن... م-

کامل نداشت اما با  نانیلحن حرف زدنش معلوم بود که اطم از

 وجود گفت: نیا

 

 نیفرستم. به هم یآره حتما... آدرس رو االن براتون م-

 شماره؟ 

 آره. منتظرم. -



 

 . دمیکش یقیرو قطع کردم و نفس عم تماس

 

 یم شیپ عیانقدر سر یدونستم با چه اعتماد یهم نم خودم

زود  یلیبود که بامداد خ نیکه واضح بود ا یزیرفتم اما چ

رو به  یمهم زیتا قبل از برخوردمون چ دیکرد و من با یم دامیپ

 آوردم. یدست م

 

*** 

  

که قشنگ داده بود به هتل  یبودن آدرس آپارتمان کینزد

 رو از دست بدم. یباعث شده بود وقت کمتر

 



به سمت بخوام  نکهیشدم و قبل از ا یوارد الب یقینفس عم با

 یمبل ها یآسانسور برم چشم هام به قشنگ افتاد که از رو

 بلند شد و با سرعت به سمتم اومد. یالب یرو

 

بگه لب  یزیچ نکهیمشوشش افتاد و قبل از ا یبه خنده  نگاهم

 زدم:
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  ؟یقرار رو جور کن ینتونست ـ

 چرا جور کردم! -

 ابروم رو باال انداختم: یتا کی

 خوب؟-

 

 رو که نداد سرم رو به تاسف تکون دادم:  جوابم

دختر بچه از اولم  کیراه غلطه. اعتماد به  نیدونستم ا یم-

 اشتباه بود...

 

 که برگردم با سرعت گفت:  نیاز ا قبل

کنه...  یم یآپارتمان زندگ نیهم ی... اون مرد تونجاستیا-

 فقط... 

 نگاهش کردم و ادامه داد: منتظر

 



. اگر بفهمه هیاون مرد خطرناک دیدون یمن هوز بهش نگفتم. م-

 گفتم فکر کنم خفه م کنه. یزیبدون اجازه ش چ

 

 ش با خودم.  هیفقط اون مرد رو نشونم بده. بق-

 ی... خودم ازش منیگرد یم یدنبال ک نیبه من بگ نیخوایم-

 پرسم. 

 

پشت سرم شد و  ی رهیجوابش رو بدم نگاهش خ نکهیاز ا قبل

 . دیرنگ از رخش پر

 ! یوا-

 

 . دمینگاهش رو دنبال کردم و چرخ رد

شده  کیبهم نزد ینشست که با ابروها یمرد یرو نگاهم

 کرد: یداشت به قشنگ نگاه م

 



 چه خبره؟  نجایا-

 لب زدم... یرو به قشنگ دوختم بر خالف اون مرد فارس نگاهم
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 همونه؟  ـ

 تکون داد.  دییسرش رو به تا دهیبا همون رنگ پر قشنگ

 ه؟یاسمش چ-

 

 آبا... -

 ادامه داد:  هیرو بالفاصله قطع کرد و بعد از چند ثان حرفش

 آبان.-

 

 : دمیبه سمت مرد چرخ دوباره

کنم شما  یگردم که فکر م یم ی. دنبال کسمیمن ارمغان فتح-

 .دشیشناس یم

  



 *** 

 

گرفت و من در  یخشم نگاهش مدام قشنگ رو هدف م ریت

چپم انداخته بودم نگاهم رو  یپا یراستم رو رو یکه پا یحال

 خونه چرخوندم. یافراد تو نیب

 

رو به روم  یمبل تک نفره  یاز اون مرد آبان نام که رو ریغ

دونم  یخونه بودند و نم یهم تو گهینشسته بود سه تا مرد د

 .دندیرس یبه نظر م بیو غر بیمن عج یچرا برا

 

صورتش  یکه تو ییو موها یپاتر یهر ینکیبا ع شونیکی

 یکم یغذاخور زیم یها یاز صندل یکی یشده بودند رو ختهیر

 کرد. یدور تر نشسته بود و نگاهم م

  



 یبود همون مرد جهان سوم ستادهیکه پشت مبل آبان ا یمرد

هم پشت مبل من  یغول بایو تقر یکلیادب بود و مرد ه یب

 بود. ستادهیا

 

که  شونیکیکه  یهم در حال گهیاز قشنگ دو دختر د ریغ

 مبل آبان نشسته بود و   یدسته  یرو دیرس یحامله به نظر م

هم کنار قشنگ  یگریکرد و د ینگاهم م زیر یچشم ها با

 خونه بودند. یبود تو ستادهیا

 

کرد و من عادت داشتم  یمعذبم نم رهیهمه چشم خ نیا دنید

 .ستادیا یاما زمان منتظر نم هیبه نگاه بق
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 هام رو باالخره از هم باز کردم:  لب

  ن؟یبگ یزیچ ستیخوب؟ قرار ن-

 دست هاش رو در هم گره کرد: آبان

 

پزشک  کیبهتون گفته اما من  یدونم قشنگ چ یمن نم-

مونترآل مشغول به  مارستانیب نیمعتبر تر یمتخصصم که تو

 دردسر هم ندارم. یکارم. حوصله 

 

 ابروم رو باال انداختم:  یتا کی



 کنه. ینم دییحرف ها رو تا نیچشم هاتون ا یول-

 

 : دندیباال پر ابروهاش

 ؟یچ-

 

 یلیخ یاز ملت ها و فرهنگ ها یادیز یمن با آدم ها-

هم بهم کمک کرده  نیمراوده و گفت و گو داشتم. هم یمتفاوت

شهر اگر  نیا ی. تونمیاطرافم رو خوب بب یکه درون آدم ها

 .یینفر باشه که بتونه بهم کمک کنه شما کی

 

 رو کج کرد:  سرش

  ؟یهست یدنبال چ-

 .سیورت یسکوی... اسمش رابرته و پاتوقش دتیجاعل هو هی-

 

 ادب برق زدند:  یمرد ب یها چشم



 !یبابا... چه آدرس رو سر راست اومد ولیا-

 

محکم آبان که خطاب قرارش داد برق چشم هاش رو  یصدا

 زد: یپروند و به جاش لبخند بزرگ
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کار قشنگ رو سر نامزدش در  یفرشاد! ممکنه بخوام تالف ـ

 ... پس حواست باشه به خودت.ارمیب

 

برو  ؟ینکرد دایکوتاه تر از من پ واریخوب بابا! د یلیخ-

اگر اعتراض کنم. تازه دلمم خنک  ستمیقشنگ رو بزن مرد ن

 .شهیم

 

 قشنگ بلند شد:  غیج یصدا

 فرشاد! -

 مهلکه رو خوابوند:  آبان

 بسه!-

 

 رو دوباره بهم دوخت:  نگاهش

 شناسم؟ یمن اون مرد رو م یچرا فکر کرد-

 



 نگاهش کردم:  قیرو پشت گوشم گذاشتم و دق موهام

بهش مراجعه  تتیهو رییتغ یباشه که برا نیممکنه به خاطر ا-

 ؟یکرد

 

که کنارش نشسته بودند گرد شد و  یفرشاد و دختر یها چشم

 خودش نگاهش رو به قشنگ دوخت...

 

نزده و  یگرد قشنگ بهش ثابت کرد که اون حرف یچشم ها اما

 من انگار صاف به هدف زده بودم. 

 بفهمم؟  نیکرد یفکر نم ه؟یچ-

 

 زدم و ادامه دادم:  یمیمال لبخند

 

بود که  یزدم رفتار قشنگ طور تیحرف از جاعل هو یوقت-

که موقع صدا  یداد رییانگار به چاه نفت زده بودم. اسمت رو تغ



برن.  یو بعد از مکث اسم رو م شنیم شیدچار تشو هیزدنت بق

 بگم؟ سمیورت یسکویاز رابرت و د
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 به فرشاد انداخت: ینیکنار آبان نگاه خشمگ دختر

 نی. خودت و زنت گند زدخورهیبهت برم یگاو گمیم یبعد وقت-

 .سیآباد یبه کل تالش ها



 

آبان  یشونه ها یدستش رو رو سینام بردن اسم آباد موقع

 که ماجرا از چه قرار بود. دمیزود فهم یلیگذاشت و خ

 

 بود!  تتیاسم قبل از عوض کردن هو سیپس آباد-

 شد و فرشاد با خنده گفت: زونیاون دختر آو یها لب

 

 گاوه؟  یک حاال-

 سرش رو به تاسف تکون داد:  آبان

 !نیشماها واقعا نوبر-

 

 چونه م زد:  ریرو ز دستم

و بم همه تون  ریز شتریب یمنتظر ای یکن یحاال بهم کمک م-

 ره؟یدا یرو فتهیبرام ب

  



 : دیکش یقیعم نفس

  ؟یدار کاریبا اون جاعل چ-

 هام رو باال انداختم:  شونه

 داره؟ یتیچه اهم-

 

 یمورد مربوط به خالف چیمن مدت هاست که دور و بر ه-

 نرفتم. 

 اواخر که خالف خودش بهت زنگ زد. نیاز ا ریغ-

 

 : دیحرف رو زده بود غر نیرو به فرشاد که ا آبان

 نه؟ ای یشیخفه م-
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 کرد خشمش رو کنترل کنه و ادامه داد:  یسع

 نیقراره مجبورم کنه دوباره وارد ا یو ک یچ نمیبب خوامیم-

 بشم؟ یباز

 

 زیآم دیشونه ش گذاشت و تهد یکنارش دستش رو رو دختر

 نگاهم کرد: 

 نیکس دوباره تو رو وارد ا چیه ستیقرار ن سیکس! آباد چیه-

 دردسرها کنه.

 



 شونه هاش رو باال انداخت:  آبان

  ؟ینیب یم-

 خواست. یم دنیکش غیزدم و از درون دلم ج پلک

 

داشتند  شتریداد و انگار ب یدارشون عذابم م یمعن یها لبخند

 کردند.  یم یباهام باز

 

 کردم.  یخونواده رو وارد راه خودم نم نینبودم اگر ا ارمغان

 

کالهبردار تا خود کره  هیمن از کجا اومدم؟ دنبال  نیدونیم-

گرفتم  ییمدار کره ا استیرو از س سکوید نیرفتم و آدرس ا

نکرد...  یاون کالهبردار بود. باهام همکار کیو شر قیکه رف

جلوم به زانو  تیکشتنم قاتل استخدام کرد اما در نها یبرا

 خواستم رو   یکه م یافتاد و کار

 داد. انجام



 

 شد.  لیمبل فاصله گرفت و به جلو متما یاز پشت یکم آبان

 زد و گفت: یشخندین

 

 ایلیخ دم؟یرس نجایبه ا یو چه جور میمن ک یدونیم ؟یتو چ-

که قبال  یسیدستم جون دادن... اگر بخوام برگردم به آباد ریز

 ی. بیبذار رونیخونه ب نیپات رو از ا یتون یوقت نم چیبودم ه

 کنم. یمحوت م نیزم یدردسر از رو

 

 ابروم رو باال دادم:  یتا کی

اره مثل تو که گذشته ش با حالش فرق د یبردن آدم نیاز ب-

 از دست دادن ندارم. یبرا یزیمن چ یراحته. ول یلیخ
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 جا بلند شدم و ادامه دادم:  از

 دکتر. یآقا میچرخ یم-

 

قدم رو بردارم آبان به  نیاول نکهیرو دور زدم و قبل از ا مبل

 اشاره کرد.  کلیاون مرد درشت ه

 کردم. یرو م یتیموقع نیهمچ فکر

 



 نکهیمرد دستش رو به سمت بازوم دراز کرد اما قبل از ا اون

 یرو ی وهیآبم وانیو ل دمیلمسم کنه عقب کش یبتونه ذره ا

 .دمیسرش کوب یرو تو زیم

 

هم از جا  ینکیهمه بلند شد و آبان و مرد ع نیه یصدا

 . دندیپر

 به لمس کردن من فکر کنه! ی... حق نداره حتیمرد چیه-

 

 آب دهانش رو قورت داد:  فرشاد

 مثل تو هاپوئه ارنواز! رسهیدونم چرا هر کس به ما م ینم-

 

 رو به آبان دوختم:  نگاهم

. اگر ارمیم ریگ میزندگ متیبه ق یمن اون کالهبردار رو حت-

نظرت عوض شد قبل از نابود کردن خودت و خونواده ت بهم 

 زنگ بزن.



 

د خونه انداخته بود و که کرده بودم بهت رو به جون افرا یکار

 برم. رونیاز خونه ب یهم باعث شد به راحت نیهم

  

به خواب  یدیشد لیدوختم و م میرو به ساعت مچ نگاهم

 داشتم. 

خوردم و دو شبانه روز  یخواست سه تا آلپرازوالم م یم دلم

 .دمیخواب یم

 

ساعت ها باعث شده بود  ضیسه روزه و تعو دنینخواب نیا

 ریاعصابم تاث یهم رو یخستگ نیخسته شم و هم یحساب

 گذاشته بود.
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سر اون غول  یخرد شده تو وانیعنوان از ل چیکه به ه البته

 نبودم. مونیپش یابونیب

 

 شدم و آدرس هتل رو دادم.  یتاکس سوار

رفتم و هر طور  یم سکویامشب دوباره خودم به اون د دیبا

 کردم. یم دایشده بود رابرت رو پ

 



شدم و قدم هام رو به سمت اتاق  ادهیپ یهتل از تاکس یجلو

 خودم برداشتم. 

 داشتم...  یبیعج حس

 

دونستم  یم دیگشت به وجود بامداد و بع یکه بر م یحس

 نکرده باشه.  دامیبامداد پ

 ادیز یکردن من حت دایاومدنش به مونترآل و پ یمدت برا نیا

 هم بود. 

 

 نکرده بود.  یاقدام چیدونستم چرا هنوز ه ینم فقط

 

*** 

  



 قهیقبل خلوت تر بود و من هم با اون  یبار از دفعه  نیا سکوید

بوت هام رو پوشونده  یهم رو یکم یزانو که حت یتا باال یاسک

 نگذاشته بودم. میلمس مستق یبرا ییبود جا

 

 دنمیبار نشستم و اون پسر با د یجلو یقبل یهمون صندل یرو

 ابرو باال پروند: 

 .یکه دوباره اومد نمیب یم-

 

 خودم پر کردم.  یشات برا کیرو ندادم و  جوابش

 از پشت بار کنار رفت و من دور شدنش رو دنبال کردم. اون

 

تونستم  یم یطور نیا دیشناخت و شا یپسر رابرت رو م اون

 . ارمیب رشیگ

لرزان داخل  یدنیکه کنار رفت نگاهم رو به نوش دمید یجلو از

 مونست. یم زمیپنوتیشات دوختم و تکون هاش برام مثل ه
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 یکرد و من حت یدعوتم م دیشد یکه به خواب یزمیپنوتیه

بگذارم و چشم هام رو  زیم یجا سرم رو رو نیقادر بودم هم

 نیوجود نداشت مانع از قبول ا نجایکه ا یتیببندم اما فکر امن

 شد. یدعوت م

  



 خوشگله!  یه-

در حال حرکت  یدنیکنارم چشم از نوش ینشستن مرد با

 گرفتم و بهش دوختم. 

 

در حال  کیبلند همراه موز یها شیتاسش رو با اون ر ی کله

من رو هدف  یقیداد و نگاهش اما به صورت عم یپخش تکون م

 گرفته بود.

 

 یهم باعث شد چشم ها نینگرفتم و هم ینگاهش حس خوب از

سرم به شکل دم  یم که به لطف بستن موهام باال دهیکش

 .رهیبگ یتر شده بود حالت تدافع دهیکش یاسب

 

  ؟یخوایم یچ-

 ... یهست یمنتظر کس نجایا دمیشن-

 زد و ادامه داد:  یچشمک



 ؟یدیبهم افتخار م-

 

 یتوجه به دست دراز شده ش نگاه ازش گرفتم و شات تو یب

 نفس باال دادم. کیدستم رو 

 .دمیکه دنبالشمم افتخار نم یمن به اون-

  

 خنده ش بلند شد:  یصدا

 . یبودم که منتظرش یمن همون دیشد... شا فیح-

 و نگاهش کردم: دمیکوب زیم یرو رو شات

 

 خوب؟-
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بگه همون پسر با دو تا جام برگشت و  یزیچ نکهیاز ا قبل

 که کنارم نشسته بود گذاشت.  یمن و مرد یجلو

 از جام هام رو برداشت و به سمتم گرفت: یکیتاس  مرد

 

  م؟یبزن یبه سالمت هی-

گفت که اون  یمدام بهم م یبیرو ازش گرفتم و حس عج جام

 مرد حتما رابرت بود.

 



شدن  خیو م گرمیسمت د یصندل یرو یا گهینشستن مرد د با

 .دمینگاه مرد تاس به اون سمت چرخ

 

توجه به من و مرد تاس  یو اون ب دیآبان ابروهام باال پر دنید با

 رو به مسئول بار گفت: 

 .زیبر الیبرام تک-

 

 متعجب مرد تاس بلند شد:  یصدا

  نجا؟یا یواقعا اومد ای نمیب ی! دارم خواب میشکارچ-

 که نگاهش کنه لب زد: نیبدون ا آبان

 

 برام؟  ینفرستاد غامیمگه خودت پ ؟یکن یچرا تعجب م-

 کرده بودم که اون مرد تاس واقعا رابرت بود. دایپ نیقی حاال

 



من رو جواب داد  ی رهیباالخره سرش رو چرخوند و نگاه خ آبان

 و خطاب به رابرت ادامه داد:

 

  ؟یبدون معرف نشون داد یشترشده که خودت رو به م یچ-

 رابرت بلند شد: طنتیپر ش یصدا

 

 هیبه معرف ندارن... به خصوص اگر  ازیخوشگل ن یخانما-

 باهام بزنن. یدنینوش

 

 قرمز رنگ جام دوختم و آبان گفت: اتیرو به محتو نگاهم
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 ... شمیچون من معرفش م ستین اجیاحت ـ

 هنوز تموم نشده بود که محکم گفتم: حرفش

 

 به معرف ندارم.  اجیمن احت-

نفس  کیدست رابرت زدم و  یرو آروم به جام تو جامم

 رو خوردم. اتشیمحتو

 

گرم کردن خنک کرد و برام مهم  یبدنم رو به جا بشیعج طعم

 بود. یم یمشروب قو نینبود هر چقدر هم ا

 



 یوقت مست نم چینداشتم چون من ه یاریاخت یاز ب یترس

 شدم! 

 آبان از بغل گوشم بلند شد:  یصدا

 کار داد دستت. یکلگ یب نیا-

 

از جا بلند  میرو جواب ندادم و با زنگ خوردن گوش حرفش

 شدم: 

 گردم. یبر م-

 

خلوت و کم سر و صدا  یحرف به سمت قسمت نیاز گفتن ا بعد

 ناشناس بود جواب دادم. یرفتم و تماس رو که از شماره ا

  

 بله؟ -

در حال پخش  کیموز نیهم دیچیپ یگوش یکه تو ییصدا

 شدند. زیبود و چشم هام ر سکویداخل د



 

شد و  دهیبگم بازوم از پشت کش یا گهید زیچ نکهیاز ا قبل

 شدم. دهیکوب واریمحکم به د

 

عطر  یبسته شد و بو دیچیکمرم پ یکه تو یهام از درد چشم

 ینکنم و تنها به آروم یحمله ا چیمشامم باعث شد ه ریز

 چشم هام رو باز کنم.

 

بودم که  ینبود و من تنها کس یبرند چیعطر از ه یبو اون

 کردم... یحسش م
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 داد.  یم تیامن یکه بو یعطر

 دادم:  نشیخشمگ یچشم ها لیتحو یلبخند

 وقته منتظرتم. یلیخ-

 

 : دیکرد و غر کیرو بهم نزد صورتش

  ؟یذار یمن رو قال م-

 کردم. فیک یلیمن که خ ومد؟یخوشت ن-

 

 شد:  دهیچیبدون فشار دور گردنم پ دستش



گردنت رو بشکنم و  زیهمه چ الیخ یکه ب یکن یم یکار-

 خودم رو راحت کنم.

  

تونست من رو  یآدم نم نیچشم هاش شدم و ا ی رهیخ

 بکشه... 

 روحم رو. یخودم و نه حت نه

 

بهم خورد که دور مچ بامداد قفل  ینگاه هامون با دست وندیپ

 شد و اون رو ازم دور کرد. 

 

سرش شکونده  یرو تو وانیبود که ل یدست همون غول صاحب

 بود.  ستادهیادب هم کنارش ا یبودم و فرشاد ب

 کرد دستش رو آزاد کنه: یبا خشم سع بامداد

 

 دستم رو ول کنم.  ؟یابونیغول ب یگیم یچ گهیتو د-



 بشه. کیبهش نزد یدارم نذارم کس فهیمن وظ-

 

 به سمتم برداشت و لب زد: یقدم فرشاد

  

که خوب  نوایدو؟ واسه ارژنگ ب یشماره  یهاپو یتو خوب-

و کوپالت  الی یکی نیا دنیچرا با د یدیشاخ و شونه کش

 خت؟یر
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و  دندیرس یبه گوشم م ریدونستم چرا صداها با تاخ ینم

 خوردند. یروم تکون م شیهم انگار پ ریتصاو

 

 رو تکون دادم و لب زدم:  سرم

 ولش کن. -

 فرشاد گرد شدند:  یها چشم

 ؟یچ-

 

 شناسمش... بگو ولش کنه.  یم-

دست بامداد رو رها کرد و اون کالفه نگاهم  کلیدرشت ه مرد

 کرد: 

 ن؟یک نایا-



 

دونستم چرا راه رفتنم مثل راه  یقدم به جلو برداشتم و نم دو

 طناب بدون تعادل بود. کی یرفتن رو

 

 ریشدم که بامداد ز یم کینزد نیقدم سوم داشتم به زم با

 بازوم رو گرفت: 

 چته؟ -

 کردم: یناباورانه ا یخنده  تک

 

 خورم؟  یدارم تلو تلو م-

 مشکوک لب زد:  بامداد

 ! یخورد یتو که مشروب نم ؟یمست-

 رو تکون دادم: سرم

 

 شم. یوقت مست نم چیامکان نداره... من ه-



 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:50] 

 

#part265 

 

 ستبرش انداختم و ادامه دادم:  ی نهیرو به س نگاهم

 حال رو دوست دارم. نیا یول-

 

 نیخودم رو از ب اریشد و اخت یم رهیداشت به وجودم چ خواب

 برد.  یم



دونم چرا انقدر  یگذاشتم و نم سیآباد ی نهیس یرو رو سرم

 راحت بود. المیخ

 

 چشم هام رو بستم و لب زدم:  یقینفس عم با

 تونم بخوابم.  یحاال م -

بود که قبل از به خواب رفتن تونستم  یحرف نیجمله آخر اون

 بزنم.

 

*** 

  

چشم هام رو باز کردم و نگاهم رو به  ییبلند باال ی ازهیخم با

 اطرافم دوختم. 

و به مغزم فشار  نمیناآشنا باعث شد با سرعت بش یفضا دنید

 .ارهیدوباره به ذهنم هجوم ب زیتا همه چ ارمیب

 



بامداد بود و از  ی نهیکه به خاطر داشتم س یریتصو نیآخر

 سرم اومده بود. ییدونستم چه بال یبعدش نم

 

 دوختم.  رونیند شدم و نگاهم رو از پنجره به بتخت بل یرو از

خونه رو  نیزود ا یلیباعث شد خ ابونیخ یآشنا ی منظره

 بدم. صیتشخ

 

 وانیل کیبود که به دعوت قشنگ اومدم و  ییهمون جا نجایا

 هم شکوندم. 

 یاسک قهی راهنیهام رو به لباس هام دوختم و همون پ چشم

 بار بدون بوت. نیرو به تن داشتم ا

 

 ریکنسول به سمتش رفتم و ش زیم یرو میدست فیک دنید با

 پاک کن رو از داخلش در آوردم.
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 کاپمیسر م یینگاه کنم تا بدونم چه بال نهیینبود به آ ازین حتما

 اومده بود.

صورتم رو پاک  یتو شیآرا یمونده  یپاک کن باق ریش با

 کردم.

 



داشتم  یدوش گرفتن درست و حساب کیبه  یدیشد اجیاحت

 .دمیسنج یرو م تیموقع دیاما اول با

 

م رو که از کف دستم هم کوچکتر بود و همه جا همراه  شونه

باز شده م  یآوردم و موها رونیب فمیک یبردم از تو یخودم م

 رو شونه زدم.

 

بوت ها رو از پام در آورده و موهام رو باز  یک دمیفهم یم دیبا

 ده بود. کر

کمد لباس کنار کنسول رو باز کردم و نگاهم رو به لباس  در

 داخلش دوختم. یزنونه  یها

 

 تنم باشه.  یتو نیاز ا شتریب راهنیدوست نداشتم اون پ اصال

 



و مارکش بهش وصل  کتیکه هنوز ت یرنگ یبلند گلبه زیشوم

ازش استفاده نکرده  یداد کس ینو بودنش نشون م یبود و بو

 چشمم رو گرفت.

 

 یخواستم با بوت ها یخونه اگر م نیخارج شدن از ا یبرا

 بود. یکاف نیشد و هم یخودم بپوشمش ست م یمشک

 

زانو عوض کردم و از اتاق  ریتا ز یساده  زیرو با اون شوم لباسم

 خارج شدم. 

که متوجهم شد بامداد بود که داشت به سمت اتاق  یکس نیاول

 .ومدیم

 

و من  دندیتنم ابروهاش باال پر یتو یلباس ها دنید با

 : دمیپرس

 ؟یبوت و کش موهام کجاست؟ تو درشون آورد-



 

 بغلش زد:  ریرو ز دستش

 متاسفانه بله. دست منه. -

 رو تکون دادم: سرم
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  دم؟یخوبه... چقدر خواب ـ



 و دو ساعت!  ستیب-

 هام رو جمع کردم: لب

 

 واقعا؟ پسر چرا من هنوز خسته م؟ -

 لب زد:  تیجد با

کنم  یپنجره پرتت م نیاز هم یاگر دوباره به خواب فکر کن-

 .نییپا

 

 بگم پر حرص ادامه داد:  یزیچ نکهیاز ا قبل

هم  یدست همه  یوقت یخور یکردم تو مشروب نم یفکر م-

 .یخوردن رد کرد یصنف هات رو برا

 

... با هر کس که دلم بخواد. هر کس رو هم که نخوام از ورمخیم-

 کنم. یسرم باز م

 راهم پسش زدم و وارد سالن شدم. یجلو از



 

قدم هام نگاه  یسالن بودند و با صدا یهفت نفرشون تو هر

 .دیهمه شون همزمان به سمتم چرخ

 

 ینشسته بود رو ینکیکه همون اول کنار مرد ع یدختر نگاه

 لباسم موند و چشم هاش گرد شد: 

 ارنواز؟-

 

 داشت جوابش رو داد:  یحامله که انگار با آبان سر و سر دختر

 بله؟-

 

 شیکه من دو شب پ هیهمون هیکه تنشه چقدر شب یلباس نیا-

 واسه تولدت بهت دادم.

 

 رو کج کردم و رو به دختر ارنواز نام گفتم: سرم



 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:50] 

 

#part268 

 

فرستم...  یلباس رو برات م نیمال تو بود؟ خودم اصل هم ـ

 .ادیم رتیگ نالشیاورج کیف یکه به جا یممنونم باش دیبا

 

 گرد شدند و قشنگ فورا گفت: میهاش از گستاخ چشم

 ...ادیخوشت نم نیمن لباس دارم. اگر از ا ـ



 

 : دمیتکون دادم و به سمت بامداد چرخ نیسرم رو به طرف 

تا اونجا  یتون یم ؟یکه من هستم اتاق گرفت یهمون هتل یتو-

 ؟یکن میهمراه

 

 آبان بلند شد:  یصدا

 . یفکر کردم از من کمک خواست-

 اونکه نگاهش کنم گفتم:  یب

 .ومدمیکه... خودم از پسش بر م یدیخوام. د ینم گهید-

 

 یکه تو یزیمطمئنا با اون چ میآره خوب... اگر ما اونجا نبود-

 سکویهمون د یباال یطبقه  یتو دیبود االن با ختهیمشروبت ر

 .یکرد یچشم باز م

 

 مبل سر راهم نشستم:  نیاول یشدند و رو زیهام ر چشم



  ه؟یمنظورت چ-

 

به  ینجوریا رهیچشمش رو بگ یرابرت عادت داره... اگر کس-

 . یندازتش... تو هم که خوب از تله ش استقبال کرد یتله م

 رو ادامه داد:حرفش  فرشاد

 

مونن... شما که  یم هوشیپنج شش ساعت ب هیالبته معموال بق-

 دایپ نیقی میداشت گهی. دیو دو ساعت خواب بود ستیکال ب

 .یکه مرد میکرد یم

 

 . دندیسرم چرخ یتو یثیچونه م زدم و افکار خب ریرو ز دستم

داده بود و من مطمئنا  یاجازه ا نیبه خودش همچ رابرت

 گذاشتم. یراحتش نم

  

 دورتر از من نشست و لب زد: یمبل یرو بامداد



 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:50] 

 

#part269 

 

 یبهتره صبر کن یکن یبه کله پا کردنش فکر م یاگر دار ـ

 .میندار یاز محسن یچون هنوز رد

 

 اونکه به مفهوم حرفش فکر کنم گفتم:  یب



 یتون یم ی... اگر فکر کرددمینقطه رس نیبه ا ییمن به تنها-

 .یکور خوند یباش کیشر تمیموفق یتو

 

 هم فشرد:  یهاش رو رو دندون

خواد تو رو بکشم داره باهام حرف  یهنوزم اون صدا که ازم م-

 پس حواست به حرف هات باشه. زنهیم

 

 رو کج کردم:  سرم

 یرو مدام م "خطر یب تیکبر"کنه  یکه تکرار م ییمنم صدا-

 شنوم. 

 :دیمبل کوب یدسته  یرو رو مشتش

 

 یکانگ ش م؟یبود یتیچه موقع یبار تو نیرفته آخر ادتی-

 از خطر من نجاتت داد.  نیج

 :دمیخند



 

 ندارم.  یکه... من ترس یدون ی... میدیبازم تو پس کش-

ارنواز بلند  یبه هجوم آوردن سمتم فکر کنه صدا نکهیاز ا قبل

 شد:

 

 یقبل شکست هنوز رو یکه دفعه  یوانی... داغ اون لدیببخش-

 گهیتا خسارت د رونیب دیدعواهاتون رو ببر دیدلمه. لطف کن

 .نینزد میبه من و زندگ یا

 

 بود.  یل یارژنگم که قاقا ل-

حرف رو فرشاد زد و انگار حاال نوبت اون دو نفر بود که به  نیا

 . فتندیجون هم ب

 

 رو تکون دادم: سرم
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 شتریدور کنه تا فضا ب نجایمرد رو از ا نینفر ا کی شهیم ـ

 مسموم نشه؟ 

 : دیشده پرس زیر یبا چشم ها قشنگ

 ؟یک-

 

 رو به فرشاد دوختم و اون چشم هاش گرد شد:  نگاهم



 ؟یبا من دار یا یچه پدر کشتگ-

 

 شناسنت آقا گاوه.  یهمه تو نگاه اول م ادیخوشم م-

 .دیخوشش آ ندیهاپو بتو حرف نزن که هاپو چو -

 

 ندارم؟  شیاز دست شماها آسا رمیم ایدن یچرا من هر جا-

 آبان بحث رو مثل قبل خوابوند و اون رو به من ادامه داد: حرف

 

کرده و ازم خواسته کمکش کنم  ینفر رو بهم معرف هیرابرت -

 تشیکه قراره هو یشه. مرد کیشر مارستانیسهام ب یتو

گفت فکر کنم اون همون  یطور که بامداد م نیعوض بشه و ا

 .یکه دنبالش هیکس

 

حرفش باعث شد به اون طور خطاب کردن بامداد  مفهوم

 نکنم و چشم هام برق زدند:  یتوجه



 آوردم. رشیپس باالخره گ-

 

 . دهینه... انقدرا هم راحت دم به تله نم-

 حرف رو زده بود دوختم:  نیهام رو به بامداد که ا چشم

 ر؟چطو-

 

ش  ندهیآ کیبه شر یجوره خودش رو حت چیه ستیقرار ن-

 نشون بده.

 

 باشدش. دهیامکان نداره رابرت ند یول-
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اونجا خودتون  یتونی. مدمیقرار با رابرت چ هی! فردا قایدق ـ

 .دیازش حرف بکش

 

 حرف آبان سرم رو تکون دادم.  با

که از پشت مبل بلند شد باعث شد ابروهام  یبچگونه ا یصدا

 باال بپره: یکم

  

  م؟یمهمون دار-

 . دمیجا بلند شدم و به سمتش چرخ از

 



پسر بچه  نیکرد و ا یشده داشت نگاهم م زیر یچشم ها با

 نیاول ا یبه آبان داشت و مطمئنا بچه  یاندازه ا یشباهت ب

 زوج که منتظر فرزند دومشون بودند بود.

 

 که همه ش خواب بود؟  یهست یونتو هم-

که  یرنگ یکوچک نقره ا ریرو کج کردم و نگاهم به شمش سرم

بزرگ تر بود و محکم گرفته بودش  کمیاز کف دستش  بایتقر

 افتاد: 

 

 دستت رو دوست دارم.  یتو ریشمش-

 کرد:  اخم

 . ینیب یم بیآس یاگر بهش فکر کن-

 چرا؟ -

 

 چون مال منه. -



 یخواست به اون بچه  یدلم م بیشدند و عج زیهام ر چشم

 اسپرت پوش خودخواه قدرتم رو ثابت کنم.

  

 : دیاول رو که به سمتش برداشتم بامداد بازوم رو کش قدم

 اون بچه ست!-
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 کنه.  ینگام م ینجوریا ادیهست که هست... خوشم نم ـ

رو  راهنیپ نیکه ا یبا تاسف سرش رو تکون داد و دختر بامداد

 بود رو به ما گفت: دهیخر

 

حق  یمرد چیه یگفت یقبل م یکه دفعه  هیچ انیجر گمیم-

 رتت؟یگ یآقا راه به راه م نینداره به لمس کردنت فکر کنه اما ا

 

 یصدا یبامداد نگاهش کردم و حاال متوجه  یکنار بازو از

 شدم... یآشناش م

 بودم. دهیشن یداریخواب و ب ونیسرم م یصدا رو باال نیا

  

 یشوهرت انقدر دلش بچه م یپرسم چرا وقت یمگه من م-

  ؟یکن یخواد تو مقاومت م

 هاش گرد شدند و من شونه هام رو باال انداختم: چشم

 



سر  یبعد باال یکنن. دفعه  یخوابم گوش هام کار م یمن تو-

 .نیبحث نکن دهیآدم خواب هی

 

 مبهوت گفت:  ارنواز

 یخواد! پس تو مقاومت م یکردم آونگ بچه نم یمن فکر م-

 ترانه؟ یکن

 

شد نگاهم رو به همون پسر بچه  دهیکه کش راهنمیپ نییپا

 هم رفتند:  یاز قبل تو شتریبار اخم هاش ب نیدوختم که ا

 ؟یپس تو عمو ارژنگ من رو زد-

  

 یابونیبنگاهم رو بهش دوختم و پس اسم اون غول  گنگ

 ارژنگ بود. 

 مبل صداش زد:  یاز رو فرشاد

 



 شده.  لیهاپومون تکم تیظرف گهیکه د نجایا ایعمو ب انیشا-

و من  دینام با همون اخم هاش عقب کش انیشا یبچه  پسر

 ارژنگ دوختم: یشونیپ یرو ی هینگاهم رو به بخ
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بهش بسپارم  یخوایشناسم. م یخوب م کیجراح پالست هی ـ

زخمت خالص بشه؟ حتما برات افت داره از دست  یاز شر جا

 .یمن کتک خورده باش

 

 خاص نگاهم کرد:  یحالت با

 زخم بمونه بهتره... برام عبرته.  نیا-

بود که  بیبدون پلک زدن به من دوخته شده بود و عج نگاهش

 گرفتم. یم یمن از نگاهش حس خوب

 

 انقدر آرامش دارن؟  بتتیبر خالف ه چشمات... چرا-

 به شونه م زد:  ینگفت و بامداد ضربه ا یزیچ

 !میبر-

 



که  یرو گرفت و به سمت در کشوندم اما من در حال دستم

 رونیپنجه هاش ب ونینگاهم هنوز به ارژنگ بود دستم رو از م

 :دمیکش

 

 بمونم.  نجایا شتریخوام ب یم نمیب یکنم م یاالن که فکر م-

 شدند:  زیبامداد ر یها چشم

 مگه فضا برات مسموم نبود؟-

 

نشستم و نگاهم رو به  یهمون مبل قبل یتوجه بهش رو یب

 آبان دوختم: 

 ؟یکمکم کن یگرفت میشد که تصم یچ-

  

 انتکاریخ ی... من از کالهبردارهایدونیکردم و م قیتحق کمی-

 ! ادیاصال خوشم نم

 رو تکون دادم:  سرم



 

 کجا؟ ؟یباهاش قرار گذاشت یفردا چه زمان-
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 : دیبازوم رو کش بامداد

 . گمیخودم بهت م میبر ایب-

 : دمیشده دستم رو کش یعاص



 تو چته؟ -

 

 خسته شدم!  یمعطل کرد نجایو دو ساعت من رو ا ستیب-

 ... یرفت یخوب م ؟یمگه من گفتم بمون-

 !یتو نذاشت-

 

 هام گرد شدند:  چشم

 من؟ مگه من خواب نبودم؟-

 لب زد: زیآم طنتیش فرشاد

 

 . یکرده بود ریغل و زنج نجایرو ا چارهیپسر ب ؟یچه خواب-

 گذشت اصال خوب نبود. یسرم م یکه تو یزیچ

 

 هام رو به فرشاد دوختم:  چشم

  ؟یچطور-



بزنه بامداد بوت هام رو برداشت و به  یبخواد حرف نکهیاز ا قبل

 :دیکش رونیزور من رو از خونه ب

 

 هتل... من خسته م.  میبر دیبا-

 یدلم م شتریحاال ب دیمقاومت نکردم و شا نیاز ا شتریب

 .رمیخواست از اون فضا فاصله بگ
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*** 

  

 یتونستم از رو ینم یهام رو به هم قفل کرده بودم و حت دست

 تن پوشم رو با لباس عوض کنم. یکاناپه بلند شم تا حوله 

 

رو به  یا گهید زیچ چیترانه و آونگ ه یاز مکالمه  ریغ من

 ترسوند... یمن رو م نیخاطر نداشتم و ا

 

 ترسوند از شروع شدن کابوس هام.  یرو م من

 شمیمن از بامداد خواسته باشم پ نکهیبود ا یباور نکردن برام

 بپرسم. یزیتونستم از بامداد چ یبد تر بود که نم نیبمونه و ا

 

 . فتادین یو دو ساعت اتفاق خاص ستیب نیا-



از  یکی یرو سشیخ مهین یرو بهش دوختم که با موها نگاهم

 نشست. یمبل ها م

  

رفتم  یبود... اگر م تیماریبرم به خاطر ب یاگر گفتم نذاشت-

و اون وقت داغ  یاون همه مرد سکته کن ونیممکن بود م

 موند. یبه دلم م شهیکشتنت هم

 

 زدم:  شخندیکننده م رو پس زدم و ن وانهید افکار

بدتر از اونا  ییمرد ها نیرو ب میاون همه مرد؟ من کل زندگ-

 ممکن ازم دور شو. یبعد لطفا تا جا یگذروندم. دفعه 

 

 رو تکون داد:  سرش

انجام  یتو کار یکنم که برا یباشه... پشت دستم رو داغ م-

 ... یبدم... راست

 



 نگاهش کردم و ادامه داد: منتظر
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از مشروب چون دوست  ادیخوشت نم یجا گفته بود هیبار  هی ـ

 یازت گرفته بشه... پس چطور اون شب خورد ارتیاخت یندار

چرا از تلوتلوخوردنت  ؟یستیکه مست ن یو انقدر مطمئن بود

 ؟یانقدر تعجب کرده بود



 

 شم.  یوقت مست نم چیمن ه-

 امکان نداره! -

 

رو  شیدادم و انگار خود دائم الخمرم رو پ هیمبل تک یپشت به

 . دمید یم

 

خورد. دوست  یبهم م زیحالم از همه چ میاز زندگ یدوره ا هی-

خوردم و انگار بدنم  یبند م کینم. شش ماه نداشتم زنده بمو

اومد. عقلم... روحم... بدنم... همه  یخوشش نم تیوضع نیاز ا

محکم  یسد دفاع هیمتنفر بودند که  تیوضع نیشون انقدر از ا

 گهیخوردم... د یم قدربه بعد مهم نبود چ ییساختند و از جا

 عقلم   گهیبردم... د ینم ادیرو از  یچیه

 مست نشدم. گهیبه بعد د ییجا هیافتاد... از  یکار نم از

 



کرد و من داشتم به خودم و  یم ینیبامداد روم سنگ نگاه

 کردم. یفکر م میزندگ

  

نداره آدم چقدر تالش کنه  یا دهیفا دمیاونجا بود که فهم-

 نیریچه تلخ چه ش قتیتونه فرار کنه. حق یوقت نم چیچون ه

 یکه باهاش زندگ نهیبره و تنها راه ا ینم نیاز ب زیچ چیبا ه

 کرد.

 

 هام رو به چشم هاش دوختم و ادامه دادم:  چشم

 شم. یوقت مست نم چیمن ه-

 

 رو تکون داد:  سرش

 کنه. یمعده رو نابود م ادشیبه هر حال... ز-

 

 حدقه چرخوندم و از جا بلند شدم: یهام رو تو چشم
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خودم هست. تو  یمراقب سالمت یا گهیمن بهتر از هر کس د ـ

وجود کارت در مقابلم سخت تر  نینگران خودت باش که با ا

 .شهیم

 

 وارد اتاق بشم لب زدم:  نکهیاز ا قبل



  ؟یخودت اتاق نگرفت یهنوز برا-

 .یداشته باش شیآسا ستیگفتم که... تا آخر عمرت قرار ن-

 

 *** 

 

من و بامداد نشست و لب هاش از  یرابرت رو یجاخورده  نگاه

 هم باز شدند:

 

 نجایدختر ا نیا ن؟یک نای. امیباش نجایقرار بود فقط خودمون ا-

 کنه؟  یم کاریچ

 سرش رو تکون داد: آبان

 

دو نفر حاضر شدم به حرف هات  نیدر اصل من به خاطر هم-

 . نیگوش کنم. بش

 رو به رومون نشست: یصندل یشده رو زیر یچشم ها با



 

 . میقرار بود راجع به اون شراکت حرف بزن-

کار کردن  یدونست ینم ؟یکرد دایمن کالهبردار پ یبرا یرفت-

 راحت تر از کالهبردارهاست؟ یلیبا قاتل ها برام خ

 

 رو تکون داد:  سرش

 کالهبردار؟ نکنه... -

 دهیفهم یمن نشست نشون داد تا حدود یش که رو رهیخ نگاه

 بود ماجرا از چه قراره.

 

 گفت:  بامداد

 ....میخوا یرو م یمحسن زیپرو یجا-
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 رو قطع کردم:  حرفش

 .یبود ختهیدارو ر یدنیاون نوش یتو دمیشن-

 

 زد:  یفیچشم هاش رو بست و رابرت لبخند کث بامداد

بودن که جا  ادیدورت انقدر ز یبدت اومد؟ متاسفانه مردا-

 من نموند. یبرا

  



کوچک  یدادم و نگاهم رو به چاقو لشیتحو یهم لبخند من

 بشقاب دوختم: یتو

 

مثل تو که کارشون فقط آلوده  یفیکث یمن از آدم ها یدونیم-

 متنفرم.  نهیکردن زم

 بلند شدم. یصندل یرو برداشتم و از رو چاقو

 

کنار بامداد نشسته بود گرد  یصندل یفرشاد که رو یها چشم

 شد و آبان لب زد: 

 کجا؟ -

 رو دور زدم. زیکردم م یچاقو رو لمس م یکه لبه  یحال در

 

 دستپاچه شد:  یکم رابرت

 مگه نه؟  یدار اجی... تو بهم احتیه-

 شدم:  کینزد بهش



 ندارم. ازیکس ن چیمن به ه-

 

به سمت چشمش  یروش خم شدم و چاقو رو ناگهان یکم

 آبان بلند شد:  ادیحرکت دادم و فر

 !یه-

 

چشمش متوقف کردم و تا  یلیچند م یفاصله  یرو تو چاقو

 لب زدم... دمیحرکت دستش رو به سمت باال د

 

 

 

 

 
 

 



 [02.07.21 14:50] 

 
#part279 

 

متر حرکت کنه چشمت کور  یسانت کیدستت  نکهیقبل از ا ـ

 شده. 

 دهانش رو قورت داد و دستش رو انداخت. آب

 

 کالفه خطاب به بامداد گفت:  آبان

  ؟یریجلوش رو بگ یخوا ینم-

 رو تکوند و گفت: نشیآست یرو یخاک احتمال الیخ یب بامداد

 

 . شهیم یبراتون عاد زایچ نینگران نباش... ا-

 یها به کام کثافت کار یدنیرو با اون نوش گهیچند تا دختر د-

 ؟یدیهات کش



 

 چشم هاش رخنه کرده بود لب زد:  یکه تو یوحشت با

 دونم.  ی... نمینم-

 :دندیباال پر ابروهام

 

 بودن که شمارششون از دستت در رفته؟  ادیپس انقدر ز-

 شدم به سمتش. لیما شترینگفت و من ب یزیچ

 

 محوت کنم.  نیزم یاالن از رو نیهم شهیباعث تاسفه که نم-

جلو بردم و اون وحشت زده خودش رو عقب  شتریرو ب چاقو

 .نییپرت شد پا یصندل یو از رو دیکش

 

 : ستادمیخنده صاف ا با

 .ینکرد سیخوبه که هنوز شلوارت رو خ-

 .یا وونهیتو... تو د-
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 . یاطاعت کن یبه خوب وونهید نیپس بهتره از ا ـ

 شدم. رهیخودش نشستم و از باال بهش خ یصندل یرو

 

 بلند شه که چاقو رو نشونش دادم:  خواست

 کنم همون جا جات خوبه.  یفکر م-



 نکرد. یپلک زد اما اعتراض یحرص

 

 رو بهم بده.  یمحسن زیآدرس پرو-

 یکن میهر کار یکردم. ول یداره... خودم بهش معرف الیو هی-

 .گاردهی. پر از بادیواردش بش یتون ینم

 

 رو بده. الی. آدرس ویکن ینم نییتو تع گهیرو د ناشیا-

 

 یانداخت و اون بعد از مکث یجلوش کاغذ و خودکار ارژنگ

 کوتاه آدرس رو نوشت. 

 رو ازش گرفتم و بلند شدم: کاغذ

 

 سراغت.  امیم یاطالعات غلط داده باش یذره ا-

 : دیکش ینفس راحت فرشاد

 .فتهیراه م یزیگذشت... فکر کردم االن خون و خونر ریبه خ-



 

 به رابرت انداخت.  یزیآم دیبه سمتم اومد و نگاه تهد بامداد

 تموم دارم. مهیکار ن هی... من رونیب دیشما بر-

 

 شدند:  زیهام ر چشم

 ؟یچه کار-
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 ابروش رو باال داد:  یتا کی

  فتم؟یبهم بگه که ازت جلو ب یزیچ یترس یم ه؟یچ-

 رو به رابرت دوختم و با همون لبخند لب زدم: نگاهم

 

 ییصورت چه بال نیدر ا دونهیمعلومه که نه... چون خودش م-

 . ادیسرش م

دستم بود  یچشم هاش رو بالفاصله به چاقو که هنوز تو رابرت

 دوخت و لبخند من پررنگ تر شدم.

 

رفتن از اتاق  رونیوختم و قبل از بهام رو به بامداد د چشم

 گفتم: 

 مونم. یمنتظر نم ادیز-

  



با رابرت داخلش اتاق رزرو  دارید یهتل که آبان برا یالب وارد

 از مبل ها نشستم. یکی یو من رو میکرده بود شد

 

فرشاد از کنار گوشم  یرو به آسانسور دوختم و صدا نگاهم

 بلند شد: 

 بهت رو دست بزنه؟  یترس یم-

 .یکن زیو زیکنار گوشم و ادیخوشم نم-

  

 : دیدهانش رو قورت داد و عقب کش آب

 کنار؟  یچاقو رو بذار یخوا ینم-

ش رو  غهیدستم انداختم و ت یکوچک تو یرو به چاقو نگاهم

 لمس کردم...

 

 بود...  زیت

 لبم نشست:  یرو لبخند



 .ادیازش خوشم م-
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  اد؟یاز اون پسره هم خوشت م ـ

 چشم نگاهش کردم:  یگوشه  از

 .ادیخوشم نم میاز فضول-

  



 هاش رو باال انداخت:  شونه

جوشت  یکیبا  ادیخواستم اگر ازش خوشت نم یبه هر حال م-

 بدم. 

 :دمیخند اریاخت یب

 

 مواظب باش قبلش دهن خودت رو جوش ندم. -

 تاسف نگاهم کرد: با

 

چه  یکار ممکنه ول نیموندن از تو عاقالنه ترهر چند دور -

 .یآل ارژنگ دهیکرد... تو ا شهیم

 

 یب دیچرخ یبراق چاقو م ی غهیت یچشم هام که رو مردمک

ارژنگ شد که دورتر داشت با  ی رهیو نگاهم خ ستادیحرکت ا

 زد. یآبان حرف م

 



 بهش انداختم.  دارانهیخر ینگاه

 نکنه ازش خوشت اومده؟  ه؟یچ-

 سرم رو کج کردم:  یکم

 بودن خوبه. گاردیباد یبرا-

 

 نگاهم کرد:  مات

 احساساتت من رو کشت. -

 اومد از جا بلند شدم. یم رونیبامداد که از آسانسور ب دنید با
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کرده  رییچهره ش تغ یتو یزیسمت اومد و چ نیبه ا دنمید با

 بود...

 کرده بود بپوشونتش. یسع ادیکه مطمئنا ز یزیچ

 

مشت سرخ شده ش موند و ابروهام  ینگاهم رو دیکه رس بهم

 .دندیباال پر

بگه من  یزیبخواد چ نکهینگاهم رو دنبال کرد و قبل از ا رد

 چشم هام رو به آبان دوختم و لب زدم:

 

بهم  شنیرو که با پول رام م نجایچند تا از اراذل ا یتون یم-

  ؟یکن یمعرف



 به جاش جواب داد:  فرشاد

 .یکن ینم دایاز ما اراذل تر پ-

 

بگردم  ای نیهجوم ببرم. قراره کمک کن الیبه اون و خوامیم-

  ؟یا گهیدنبال کس د

 رونینفسش رو ب تیمن و بامداد رو نگاه کرد و در نها یکم آبان

 داد:

 

 . شمیدونم چرا دارم با کله وارد دردسر م یخودمم نم-

 !یرو بخر مارستانیکنم کل سهام اون ب یبهت کمک م-

 

 مبهوت نگاهم کرد:  ییچشم ها با

  ؟یچ-

 نیبزرگ تر یچقدر دنبال گرفتن سهام اصل دونمیم-

 .یینجایا مارستانیب



 

 رو تکون داد:  سرش

بودمش... خوشم  دهیاگر مسئله پولش بود تا االن هزار بار خر-

 .یثروتت رو به رخم بکش ادینم
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 کشم!  یدارم قدرتم رو به رخت م ـ



 شدم: رهیمنتظرش خ یبغلم زدم و به چشم ها ریرو ز دستم

 

دست  مارستانیب سییکنم ر یرو دارم که کار نیمن قدرت ا-

 باهات   یاز لجباز

 ریگ یو سهامش رو بهت بفروشه... به جاش تو تو برداره

 .هیخوب ی. معامله یکن یم میهمراه یمحسن زیانداختن پرو

 

بامداد  نکهیچشم هاش رو به بامداد دوخت و قبل از ا متفکر

 کنه لب زدم: بیتکذ ای دییبخواد تا

 

 به ضامن ندارم... قولم قوله.  اجیمن احت-

 نگاهم کرد:  بامداد

 د؟یاز شوهرش فهم ییزایچ هیپس چرا اون وو -

 

 هام رو باال انداختم:  شونه



 بودم.  ختهینر کهین زهرم رو به اون مرتچون م-

چشم هام  یکنکاش تو هیکرد و بعد از چند ثان یکوتاه مکث

 لب زد:

 

 . یبرنداشت یکی نیحساب هنوز دست از سر ا نیبا ا-

 نگفتم. یزیزدم و چ یلبخند

 

 یو برنامه ها دمیکش یدست نم یمن از اون عوض مطمئنا

 داشتم براش. یخوب

گشتم  یحتما بر م یمحسن یدادن مسئله  صلهیاز ف بعد

 سراغش. 

 

*** 
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رو  نایمدار بسته داره. اگر بشه دورب نیخونه دورب یجا یجا ـ

   یهم هک کنم آدما

 .ادنیز یلیخونه خ یتو

 

زد و  یحرف ها رو م نیآونگ نام که ا ینکیهمون مرد ع کنار

که  الیو یبود نشستم و نگاهم رو به نما شونیانگار مخ فناور

 گذاشته شده بود دوختم. شیبه نما توریمان یرو



 

زدند  یصداش م سیآباد شیاز اسم کنون شتریکه ب آبان

 داد و لب زد: هیتک یصندل یدستش رو به پشت

 

همه امکانات  نیکالهبردار مگه چقدر گردنش کلفته که ا نیا-

 داره؟ 

 .ستین یادکالهبردار ع هیاون فقط -

 

رو داده بود دوخته  سیبامداد که جواب آباد یهمه رو نگاهم

 شد و اون ادامه داد:

 

 نیکه ا یکارش قاچاق مصالح بوده... واردات و صادرات. آدم-

 هیکارا رو انجام بده  نیهمه مدت تونسته بدون رد و راحت ا

. رانیخارج از ا یو هم تو رانیا یاتصاالت داره هم تو یسر



 ریگ یبه راحت دهیکه پشتش بهش گرمه مطمئنا اجازه نم یکس

 .فتهیب

 

 که دستش رو به شکمش گرفته بود لب زد:  یدر حال ارنواز

 .میشد یخطرناک یپس وارد ماجرا-

 

 م زد:  نهیس ریش شد و من دست هام رو ز رهیخ سیآباد نگاه

 خطرناکه؟ کیکار کوچ نیا یگروه نیهمچ یبرا یعنی-

 

 ارنواز درهم رفتند:  یابروها

 یم کشونیجمله تحر نیفهمم هر دفعه با ا یفکر نکن نم-

 !یکن
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 تا ابروم رو باال دادم:  کی

انجام بده. بعد از  ینخواستم کار مجان یمن از کس ؟یکه چ-

 .ادیم رشیگ یخوب زیکار شوهرت چ نیا

 

 خودش به حرف اومد:  سیبار آباد نیا

 هستم؟ یرفته من واقعا ک ادتی ؟یهست ینگران چ-

 سرش رو به تاسف تکون داد: ارنواز

 



کردم  یداشتم فکر م انیکه سر شا یسخت مانیبعد از اون زا-

کردم! از  ی. اشتباه مارمیم ایبار شاداب رو در آرامش به دن نیا

 .دیتنش برام نذاشت یروز ب هیگروه شدم  نیکه وارد ا یوقت

 

بچه به  یوسط اون گانگسترباز یداشت یچه حس و حال یجد-

  ؟یآورد ایدن

 :ستادیصاف ا سیفرشاد اخم کرد و آباد یمزه پرون به

 

  ؟یمونیپش-

افتاده بود از جا بلند شدم و  ونشونیکه م یتوجه به بحث یب

 بامداد نشستم: یمبل رو به رو یرو

 

 آدم جور کرد؟  شهیاز کجا م یدیفهم-

 گفت:  یمکث کوتاه با

 زد... یحرف م ینیگروه کارگر چ هیرابرت... از  کهیاون مرت-



 

 رو تکون دادم و فرشاد گفت... سرم
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 میو به راحت نجایشناسم... واسه کار اومدن ا یاون گروه رو م ـ

 .ستهیزد و خورد ب ی. اما کارشون تودنیتن به خالف نم

 



 کرد؟  داشونیپ شهیکجا م-

 هاش گرد شدند:  چشم

 ششون؟یپ یبر یخوایم-

 

 زد:  شخندیتکون دادم و بامداد ن دییرو به عالمت تا سرم

 .یکن یزندگ یتون ینم هیبدون حاش یلحظه ا-

 

به حرفش توجه کنم چشم هام رو به ارژنگ  نکهیا بدون

 دوختم: 

 ؟یایتو باهام م-

 

 کرد و ادامه دادم:  نگاهم

کار  نیاون همه آدم از محافظت کنه. تو ا نیب خوامیرو م یکی-

 ؟یکن یرو م

  



 ازت محافظت کنه.  یخواست ینم یقبال از کس-

بهش جواب بامداد  رهیحرف بامداد نگاه از ارژنگ نگرفتم و خ با

 رو دادم:

 

 . ومدیخوشم نم یقبال از کس-

 بامداد و خطاب به ارژنگ ادامه دادم: یمشت زخم یادآوری با

 

هست که  گهینفر د هی... یخواد بکن ینم یادیالبته کار ز-

   یرو کوتاه م هیدست بق

 .کنه

 

 ارنواز بلند شد: یشاک یصدا
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 . ستین یکس گاردیارژنگ باد ـ

که از جا بلند شد و مچ دستم رو گرفت باعث شد جواب  بامداد

 ارنواز رو ندم: 

 .یموند نجایا یادیفکر کنم ز-

 

 مونم.  یم شترمیب-

 : دمیجا بلندم کرد و من مچ دستم رو محکم کش از

 ؟یپاره کرد ریزنج-



 

 : دیچشم هام غر یتو یرگیخ با

 . ینه... تو انگار افسار زبونت رو از دست داد-

 حرفم رو؟ یقبول ندارچرا؟ -

 

 انداختم:  شیبگه نگاهم رو به مشت زخم یزیچ نکهیاز ا قبل

و آشفته از  یو با مشت زخم یرابرت موند شیبا دست سالم پ-

 ؟ی. رابرت رو زدیاومد رونیاتاق ب

 

 زد:  شخندیرو فرو خورد و ن اخمش

  ؟یتا حااال مفتش من شد یاز ک-

 .یکش یاطرافم شاخ و شونه م یآدما یبرا لیدل یب یاز وقت-

 

 حرف باز مونده بسته شد و ادامه دادم: یکه برا دهانش

 



نبود که  یلیکتک خوردن رابرت همون دل لیدل یبگ یخوایم-

 ؟یبهم زد نیج یبه خاطرش شراکتت رو با کانگ ش
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بودم که هدفم رو مسدود  یعصبان نیج یاز دست کانگ ش ـ

 ...  یدونیکرد و م

 کارم رو ادامه بدم. خوادیدل م هنوزم



 

 یمرد درس عبرت نم نیکرد و ا یم دمیهم داشت تهد باز

 گرفت...

 

داد عبرت  یرو نشون نم یاحساس چیظاهر سنگ من که ه از

 گرفت و مدام   ینم

طرف و اون طرف  نیم رو به ا ختهیداشت دل افسار گس یسع

 ونه کنه.رو

 

چشم  یکه تو یدستم گرفتم و در حال یرو تو شیزخم مشت

که  دمیبودم مشتش رو به لب هام چسبوندم و د رهیهاش خ

 مردمک چشم هاش تکون خورد.

 

 آوردم:  نییرو پا مشتش

 نکن. دیموارد تهد نیمن رو با ا گهیوقت د چیه-



 

رو ول کردم و خواستم عقب بکشم که کمرم رو گرفت  دستش

 و من رو به خودش چسبوند:

 

  ذارم؟یراحتت م یبعد از هر حرکت یچطور فکر کرد-

گذاشته بود  انیشا یچشم ها یفرشاد که دستش رو رو یصدا

 :میباعث شد دوئل نگاه هامون بشکنه و به اون چشم بدوز

 

 شه.  یسرش نم ایح یکس نجایا ریگوشات رو هم بگ انیشا-

 رو دوباره به بامداد دوختم و با لبخند گفتم: نگاهم

 

رو  یچنته دار یتو یبچه هر چ هیچشم  یجلو یخوایم-

 من که با   ؟ینشون بد

 اون بچه مشکل ندارم. وجود

 



شد به همون چشم  هیشب هیچند ثان یچشم هاش تو رنگ

 بار بعد از   نیکه اول ییها

 .دمشیخودم د یعمارت رو به رو یسال تو ستیب
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 قدر پر از انزجار و تنفر.  همون

 کرد و لب زد: رهام



 میزندگ یتر تو یمتنفرم و از تو عوض یعوض یمن از آدما-

 .دمیند

 

 ازش دور شدم:  یکم

 دور بمون!  یعوض نیپس از ا-

دور شم  تیاز اون وضع نکهیپشت کردم و قبل از ا بهش

 :دمیصداش رو شن

 

بابام رو  یطور نینه؟ اونم هم یگرفت ادیرو از مامانت  ایباز نیا-

 خام خودش کرد؟

 

 مشت شد...  دستم

 ! مادرم

 یظاهر ساز ومدیبود که اگر پاش وسط م یزن خط قرمز اون

 نداشت. تیاهم یذره ا یحت گهید



 

و خواستم دهانم رو باز کنم اما چشم  دمیسمتش چرخ به

 هاش... 

 هاش بهم هشدار داد که دهانم رو ببندم... چشم

 

 یصندوقچه  یرو تو زیهمه چ دیبا شهیداد که مثل هم هشدار

 داشتم. یخودم نگه م

 

حتما تمام وجودم رو  دیچرخ ینم یحرف یزبون اگر برا نیا اما

 کشوند: یم یبه نابود

بنا  الیخ هی یرو رو تیزندگ ی... چون همه سوزهیدلم برات م-

 .یکرد

 

شدند و من نگاهم رو اطرافم  زیهاش با حرفم ر چشم

 چرخوندم.
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  ه؟یمنظورت چ ـ

 یبزرگ کنار در به سمتش رفتم و ضربه ا یمجسمه  دنید با

 بهش زدم.

 



شکستنش روانم رو از  یافتاد و صدا نیزم یرو مجسمه

 شد نجات داد. یم دهیکه داشت به سمتش کش یباتالق

 

 ... یپخش شده ش دوختم و حاال کم یرو به تکه ها نگاهم

 آروم تر شده بودم. یکم فقط

 

و خطاب به ارنواز چشم گرد کرده لب  دمیکش یقیعم نفس

 زدم: 

 .دمیخسارتش رو م-

 

 دوختم:  هیهام رو به بق چشم

 .نیرو بهم بد ینیاطالعات اون گروه چآدرس و -

 

*** 

  



کاره  مهیشدم و نگاهم رو به ساختمون ن ادهیپ نیماش از

 دوختم. 

 کرد. دایشد همه شون رو با هم پ یبود که م ییجا نجایا

 

 . ستادیبود که همراهم اومده بود و کنارم ا یتنها کس ارژنگ

 بودم... دهیرو ند بامداد

 

سرش گرم  میکه اون روز با هم داشت یدونستم بعد از بحث ینم

 بود که   یچه کار

 بشیمدت انگار غ نیمن رو کنار گذاشته بود و ا تیو اذ آزار

 زده بود.

 

 راه افتادم و اون هم پشت سرم اومد. یسمت ورود به
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 یبه مردها کشیتار یفضا ونیکه شدم نگاهم رو م داخل

 رهیو خ دندیدست از کارشون کش دنمیدوختم که با د یا ینیچ

 م شدند.

 

که  یزیباال گرفته به سمت راس م یمحکم و سر ییقدم ها با

 لب زدم: یسیوسط ساختمون قرار داشت رفتم و با زبان انگل

 



 کار خوب آوردم.  هیبراتون -

نشستم و دستم  یصندل یکه رنگ تمسخر گرفت رو نگاهشون

 رو به سمت ارژنگ گرفتم.

 

 ورقشون زدم.  یسندها رو بهم داد و من کم ارژنگ

 توجه بهم سراغ کارشون برن گفتم: یب نکهیاز ا قبل

 

 . دیکن یم یکه داخلش زندگ میشهرک دیمن مالک جد-

 م شد: رهیهمه شون دوباره خ نگاه

 

 نیا یکه تو ییراه بندازم. کسا یحساب یدعوا هی خوامیم-

بخشم...  یکنن شش ماه اجاره خونشون رو م میدعوا همراه

 سال... کیکه راه رو برام باز کنن  ییاونا

  

 انداختم و ادامه دادم:  زیم یرو یمحسن عکس



مرد رو جلوم به زانو بندازه دو سال از دادن  نیکه ا یو کس-

 اجاره معافه.

 

که  ینفر نیهجوم آوردن و اول زیهمه شون به سمت م بایتقر

 به عکس چنگ زد. دیرس

 

 جا بلند شدم: از
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که  ییکه پشت عکس نوشته اسم و آمار کسا یبه شماره ا ـ

. زمان و مکان رو با نیکار رو کنن اس ام اس کن نیا خوانیم

 کنم. یهمون شماره هماهنگ م

 

 صدام زد:  شونیکیبرم که  خواستم

 ! یه-

 گفت: یفیضع بایتقر یسیو با انگل دمیسمتش چرخ به

 

 . یمونیحرفت م یپا میاز کجا بدون-

 . سمینو یباهاتون قرارداد م-

 زدم: شخندیچشم هاش نشست و من ن یتو تعجب

 



 ینم یباهاتون قرارداد قانون یمسائل نیکس سر همچ چیه-

 ستیکه معلوم ن یسر پول نیکنیبنده و شما براشون کار م

که تا  ییکسا یچون گردن کلفتن. من از همه  ادیب رتونیگ

که...  دینیب یحاال ازتون کار خواستن گردن کلفت ترم و م

پول  یبحسا نیتون یخوبه. با ندادن اجاره م یلیدستمزدتونم خ

 .نیبزن بیبه ج

 

صورتم  یدراورده بودم جلو نیماش یرو که تو میدود نکیع

   یگرفتم و از تو

 بهشون نگاه کردم: لنزهاش

 

خطرناک  یلیدستمزد خوب ممکنه دعوا خ نیدر عوض ا-

 ترسو   یباشه. من آدما

 .نی. خوب فکراتون رو کنخوامینم

 



چشم هام زدم و از ساختمون خارج  یرو رو یدود نکیع

 شدم. 

راننده نشست و  یکه شدم ارژنگ پشت صندل نیماش سوار

 رو روشن کرد:  نیماش

 

 دن؟یاون کار رو انجام م یمطمئناز کجا انقدر -
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 زدم: لبخند

دم. من به خودم  یمطمئن نباشم انجامش نم یاگر از کار-

 اعتماد دارم.

 

 رو حرکت داد و من نگاهم رو بهش دوختم:  نیماش

 آلتم. دهیمن دختر ا دمیشن-

 

 ساده گفت:  یلیاونکه نگاهم کنه خ یب

 آره. -

 : دندیباال پر ابروهام

 م آخه. وونهیچرا؟ من د-

 

 باشم.  یگاه کس هیمجبور باشم تک شهیهم ادیخوشم نم-



باعث شد نگاهم رو که تازه ازش گرفته بودم دوباره  حرفش

 بهش بدوزم و اون  

 داد: ادامه

 

گاهم...  هیتک هیکنن من فقط  یهمه فکر م نکهیخسته م از ا-

نخواد خودش رو  شهیکه هم ادیخوشم م ی. از کسگاردیباد هی

   یرو م یبندازه تا بلندش کنم. کس نیزم

 خوامینه پشت سرم و نه جلوم... نه م ادیکه کنارم راه ب خوام

 اجیوقت بهم احت چیرفتار کنه که انگار ه یوبالم باشه و نه جور

 نداره.

 

 دادم:  هیتک نیماش یزدم و به صندل یتلخند

کنم و نه  هیتک خوامیکنم... نه م هیتک یخوام به کس یمنم نم-

 گاه باشم. هیتک

  



 . دونمیم-

 چشم نگاهم کرد. یاز گوشه  باالخره
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 . میبار بهش فکر کن کی میتونست یم دیشا ـ

 ؟یتو بهش فکر کرد-

  



. اونجا یسرم شکوند یرو تو وانیآره... همون بار اول که ل-

 بهش فکر کردم. 

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

  

بهش فکر کنم چون  دینبا دمیاون مرد فهم دنیاما بعد از د-

نفر  کیاستثنا وجود داره... فقط  کیآدم ها فقط  یهمه  یبرا

نفر  کیجلو بذاره و اون  دیکه نبا ییتونه پاش رو تا جاها یم

 تو اومده. یزندگ یقبال تو

 

تونستم  یچشمم نقش بست و من نم یداد جلوبام ی چهره

 تصور کنم.  یا گهیفکر د چیبامداد رو تنها و بدون ه

 من وجود نداره. یاون استثناء... برا-

  

که وجود  یزیفرق داره. چ یلیوجود نداشتن با انکار کردن خ-

 نداره وجود نداره.  



به انکار ندارن.  یاجیکه وجود نداره احت یزیچ یآدما برا پس

از  ییجا هیکه وجود داره اما  میکن یرو انکار م یزیما چ

 نباشه. میخوا یذهنمون م

 

 شدند:  کیبه هم نزد ابروهام

 نکن.  لمیتحل-

 .هیهمگان تیواقع هی... ستین لیتحل-

  

 نداشتم در موردم حرف بزنه...  دوست

 کنه...  فینداشتم رفتارهام رو توص دوست

 

 کنه... لیتحل
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 یدونستم رو با صدا یکه خودم م یتیاومد واقع ینم خوشم

کردم اون آدم ساده و کم  یمغزم فرو کنه و من فکر م یبلند تو

 بود... یحرف

 

 کردم. یاشتباه م اما

 

بود  نشونیاون خونه ارژنگ خطرناک تر یآدم ها یهمه  ونیم

 چون به کوچک  



 نیاز ا یزیکردن چ یکرد و مطمئنا مخف یتوجه م زهایچ نیتر

 سخت بود. یادیمرد ز

 

 کنم.  یازت دور دیبا-

 زد: یکمرنگ و کوتاه لبخند

 

کردن  یمخف یبرا یادیز یزهایکه چ نهیهمه ش به خاطر ا-

 . یدار

 حرف نزن! گهید-

 

 تیرو تکون داد و خوب بود که حداقل قصد آزار و اذ سرش

 بست. ینداشت و دهانش رو م

 



از دو روز  شتریب نیانداختم و سل میگوش یرو به صفحه  نگاهم

نگران  یادیموضوع ز نیبود که باهام تماس نگرفته بود و ا

 کننده بود.

 

 نیعادت داشت هر روز بهم زنگ بزنه و گزارش بده و ا اون

   یمشکل یعنی ریتاخ

 اومده بود.  شیپ

 

 . دیچیگوشم پ یآزاد تو یبوق ها یش رو گرفتم و صدا شماره

 دادم. رونیکه بدون پاسخ قطع شد نفسم رو محکم ب تماس

 

 یکارها یشد تا بتونم رو یزود تموم م یلیخ دیپرونده با نیا

 خودم تمرکز کنم.
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 عیسر یلیخ نیمهام رو گرفتم و اون برعکس سل ی شماره

 جواب داد: 

 ؟یکرد داشیشد؟ پ یچ-

 توجه به سوالش گفتم: یب

 

  ؟یندار یخبر نیاز سل-

 افتاده؟  ینه... مگه اتفاق-



 :دمیکش میشونیپ یرو رو دستم

 

 رو جواب نداد.  شیدو روزه بهم زنگ نزده و االنم گوش-

 گفت: الیخ یب

 

توئه که  یرو... انقدر مشغول کارا چارهیب یولش کن دختره -

   یبرا یوقت چیه

 ولش کن به حال خودش.  کمینمونده.  یباق خودش

 

 یمن کار م یبرا دیحال خودش بمونه نبا یخواست تو یاگر م-

 کرد! 

 وونهید ی هیآدم پرحاش هی اریدونست قراره دست یمگه م-

 سر خاروندن نداشته باشه؟ یوقت برا یبشه و حت

 

 من چرا هنوز تو رو اخراج نکردم؟ -



که من بعد از استعفا دوباره برگشتم به  یلیبه همون دل-

 شکنجه گاهت.

 

 . دمیکش یقیحرف تماس رو روش قطع کردم و نفس عم بدون

 بودن من به کنار... وونهید

 

 یتو یاطرافم هم هر کدوم نقص یدونستم چرا آدم ها ینم

 عقلشون داشتند.
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*** 

  

 میما فرصت کن نکهیداره... قبل از ا نیدور تا دور خونه دورب-

تکه پاره مون کردن. خارج از شهرش  میش ادهیپ نیاز ماش

 .کنهیبودنش هم کارمون رو سخت تر م

 

 سود دو طرفه ست.  هی نیکنم ا یمن فکر م-

 چشم هاش رو بهم دوخت: آونگ

 

  ؟یچ یعنی-

 هام رو باال انداختم:  شونه



 سیپل یدوره. باز نشدن پا سیاز پل یعنیخارج شهر بودنش -

 ماجرا   نیوسط ا

 حسنه. هی خودش

 

 حرفم تکون داد:  دییرو به تا سرش

ها رو تا زمان ورودمون هک کنم با  نیتونم دورب یخوب من م-

 داخل خونه   یآدما

 م؟یایکنار م یچجور

 

بامداد از پشت سرم بلند  یبگم صدا یزیبتونم چ نکهیاز ا قبل

 شد: 

 اونا رو نصف حساب کن. -

 شده بود... داشیپ باالخره

 

 رو چرخوندم.  سرم



 یخونسرد و آرومش نشون م یآبان اومده بود و چهره  همراه

 داد دست پر اومده  

 .بود
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رو بر  زیم یرو یکه فنجون قهوه  یجا بلند شدم و در حال از

 به سمت پنجره رفتم.  داشتمیم

 بامداد باز هم بلند شد: یصدا

 

 ی. کسدشیکنم که بشه خر دایرو پ یکس نشونیتونستم ب-

رو کم کنه اما  گاردهایترفند نصف باد هیبا  تونهیکردم م دایکه پ

 هیبزرگ سکیکنه. به هر حال ر ینم یدخالت هیدعوا با بق یتو

 کرده. یچیسرپ سشییاگر بخواد نشون بده از دستور ر



 

که نگاهم رو به  یکردم و در حال کیهام نزد رو به لب فنجون

 ازش خوردم. یدوخته بودم جرعه ا رونیب

 

از ما  یکیو فقط  یبامداد دوباره برگشته بود به رقابت قبل انگار

 عامل اون شرکت بشه. ریتونست مد یدو نفر م

 

نداشت  یباشه و فرق یباز یتونست برنده  ینفر م کی فقط

 با هم... ایمنافع ما مخالف هم بود 

  

 . میکرد یکار م ییهر دو کنار هم به تنها ما

 رو گوشزد کرد: یبار هم آونگ خطر بعد نیا

 

 . میایتعدا از پسشون بر نم نیبا ا شن؟یم یچ هیبق-



 یتو شرتییسو بیج یکه بلند شد از تو میگوش امیپ یصدا

 آوردم و نگاهم رو به صفحه ش دوختم. رونشیتنم ب

 

 لبم نشست و صدام بلند شد:  یلبخند رو امیمتن پ دنید با

 .یداخل باز ارمیرو م ینیچ پیدارم. اون اک یکمک یروین-
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که دست هاش رو به  یو فرشاد در حال دمیسمتشون چرخ به

 آونگ نشست:  یجلو زیم یرو دیمال یهم م

 میش یکه بدونم ما برنده م ییوقته دلم واسه دعوا یلیخ-

 تنگ شده.

 

رنگ که هنوز چشمم  یکوچک نقره ا ریبا همون شمش انیشا

 دنبالش بود از جلوم رد شد و رو به فرشاد گفت:

 

 ! خوامیدعوا؟ منم م-

  رون؟یب یتو چرا از اتاقت اومد انیشا-

 حرف ارمغان ابروهاش رو در هم برد: دنیشن با

 

 دعوا.  نیبدون من بر نی! اجازه ندارخوامینم-

 سرش رو به تاسف تکون داد و من رو بهش گفتم: ارنواز

 



 شرط داره.  هیتونم ببرمت... فقط  یمن م یاگر بخوا-

مخالفت نکرد و همه منتظر به من و  یخالف انتظارم کس بر

 چشم دوختند. انیشا

 

آگاه بودند که  انیمن و جواب شا یهمه از خواسته  احتماال

 راحت بود. الشیهم خ یارنواز حرص و جوش یحت

 

 برمت دعوا.  یم یرو بهم بد ریاگر اون شمش-

 دوخت: سیتوجه به من نگاهش رو به آباد یب

 

  ؟یداریخونه نگه م یهمه مدت تو نیگدا رو ا هیبابا... چرا -

 هام گرد شدند و فورا گفتم... چشم
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  ه؟یمنظورت ک ـ

 اونکه نگاهم کنه گفت:  یب

 

که به خاطر نداشتن لباس مال مامانم  هیمنظورم همون خانم-

خونه مون کنگر خورده و لنگر  یکه تو ی... هموندیرو دزد

 منه. ریشمش یکه چشمش رو ییانداخته... همون گدا

 

 چشم هام دوخت و مغرورانه گفت: یرو تو نگاهش



 

 ریشمش نیخرم خانم گدا... ا ینم گهید یکیمتاسفم که برات -

 خاصه و مال منه... فقط من! زیچ هی

  

شد بعد از مدت ها  یچند بار باز و بسته شد و باورم نم دهانم

 و ماتم کنه. شیپسر بچه تونسته بود ک کی

 

 از حرص گفتم:  پر

 پولدارم.  یلی! من خیه-

 رو برام تکون داد:  سرش

 .یگیباشه... تو راست م-

 

 رو به سمت اتاقش کج کرد و من پشت سرش رفتم:  راهش

 !نمیصبر کن بب-

 



که  هیصورتم بست نگاهم رو به بق یاتاق رو که تو در

 صورتشون از خنده سرخ  

 هم فشردم. یبود دوختم و دندون هام رو رو شده
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خرم و بهت  یرو م ریشمش نیهم نی... عنیصبر کن و بب ـ

   یزایدم که چ ینشون م



 مال من باشن نه تو. دیفقط با خاص

 

دوختم و با تکون دادن فنجون قهوه لب  هیرو بق نمیسنگ نگاه

 زدم: 

 ه؟یچ-

 

 گرفته از خنده ش رو صاف کرد:  یصدا آونگ

 .میدور نقشه رو مرور کن هی نیایخوب... ب-

 

*** 

  

 .یبهمون داد ینره چه قول ادتی-

بودن که داخل  ییکسا نیها اول ینیرو تکون داد و اون چ سرم

 شدن. ریخونه سراز

  



تونستم عملکردشون  یها نم نیفعال شدن دورب ریخاطر غ به

 .نمیرو بب

 ییرنگم فرو کردم و چاقو یکت چرم مشک بیج یرو تو دستم

 که از داخل اون هتل برداشته بودم رو لمس کردم.

 

 آدم بکشم...  خواستمیبار واقعا م نیا

 کشتم. یرو م یعوض یبار اون محسن نیا

 

 شدم و نگاهم رو به ساعتم دوختم.  ادهیداخل ون پ از

 .دیکش یداشت طول م یادیز کارشون

  

 دوختم:  سیهام رو به آباد چشم

 داخل؟ میبر دینبا-
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 هم چشم هاش رو به ساعتش دوخت:  اون

 شه. یتموم ماالن -

 

 یباز شد و لبخند رو الیهنوز کامل نشده بود که در و حرفش

 لبم نشستم. 

منم  نکهیو رفقاش داخل شدن و قبل از ا سیاز همه آباد اول

 وارد بشم بامداد دستم رو گرفت.



 

 اونکه نگاهم کنه گفت:  یهام رو بهش دوختم و اون ب چشم

 کشمت. یخودم م یاریب یسر محسن ییبال یبخوا-

 

 : دمیزدم و دستم رو کش لبخند

 کن.  زیرو ت رتیپس شمش-

 شدم.  الیعکس العملش نموندم و داخل و منتظر

 

شده لبخندم پررنگ تر شد و  نیپخش زم یآدم ها دنید با

 قدم ها رو به سمت ساختمون تند کردم.

 

نبود منتظر تموم  یاجیاحت گهیهنوز ادامه داشت و د دعوا

 شدنش بمونم... 

به لغو اجاره  یادیها ز ینیجا هم مشخص بود چ نیهم ات

 داشتند. اجیاحت



 

 هیچشم هام رو به بق ستادمیساختمون که ا یدر ورود یجلو

 دوختم. 

هنوز  هیبودم و بق دهیرس یورود یمن بودم که تا جلو فقط

 بودند.  ریدرگ

 

که رد خون گوشه  یها در رو برام کرد و در حال ینیاز چ یکی

 لبش رو پاک   ی

 کرد گفت... یم
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 .شهینره... دو سال اجاره برام لغو م ادتی ـ

 زیپرو دنیاول رو به داخل ساختمون برداشتم و با د قدم

 لبم نشست. یآشفته لبخند دوباره رو یمحسن

 

بود که  یاون آدم ها کس ونیو مات شده بود و م شیک انگار

 منافعش. یبرا رهیرو هدف بگ یباشه و محسن هیزرنگ تر از بق

  

 ... سهامدار ارشد! داریمشتاق د-

 هاش رو با حرص باز و بسته کرد:  چشم

 ؟یتو چرا انقدر سمج-



 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 خصلتمه. -

روم  شیرو تا پ یکه محسن ینیهام رو به همون مرد چ چشم

 آورده بود دوختم:

 

مال خودت...  یاون خونه... تا هر وقت داخل مونترآل بمون-

 بدون اجاره!

 

کنه  انیتشکر ب یبرا یزیهاش برق زدند و نتونست چ چشم

 با خشم به سمتم هجوم آورد. یچون محسن

 

 دنیو اون رو قبل از رس ادیمرد بتونه به خودش ب نکهیاز ا قبل

و  دمیدست هاش رو کش یبزنه خودم چوب تو نیبهم زم

 .دمیکوب یشکم محسن یمحکم تو



 

 افتاد.  نیزم یاز درد زد و رو یادیفر دهینرس بهم

 انداختم و دست هام رو از خاک پاک کردم. یرو کنار چوب

 

 م؟یخوب... کجا بود-
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رو به عهده  استیر عیسر یلیازم خواستن خ رهیمد ئتیه ـ

   جهینت نی. به ارمیبگ

 .یرو ندار تیریمد یبرا یعقل تیکه فعال صالح دنیرس

 

 زدم.  شخندین

 راهم کنارت بزنم.  یفرصته برام تا از جلو نیبهتر-

 خوب؟-

 

 نگاهش رو حس کردم.  ینیسنگ

. حرف یرو قبول کرد استیر یکه بگ یحرف ها رو نزد نیا-

 رو بگو. تیاصل

 

 یتو یبحران قرار داره. پروژه ها یتو یشرکت از لحاظ مال-

 یم تیو در نها شنیختم م یبه بدهکار عیسر یلیدستش خ



انقدر راحت به  شهیپس نم نیاز پروژه هاش خارج یمیخوابن. ن

 کار فکر کرد. دنیخواب

 

کردم  یم کیکه چنگال رو دوباره به لب هام نزد یحال در

 گفتم:

 یکه دار یو ثروت یشهرت جهان نیبا ا یبگ یخوایم ؟یکه چ-

 ؟یاریب رونیشرکت رو از بحران ب یتون ینم

 

 اون شرکت استفاده کنم.  یخوام از ثروت خودم برا ینم-

 ی موندهیباق یو وقت ستادیا دنیاز جو یا هیثان یبرا دهانم

 دهانم رو قورت دادم لب زدم: یتو یپاستا

 

 کنم.  ینم یباهات همکار-

 چرا؟ -

 چشم هام رو بهش دوختم... باالخره
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 حرص و درد نگاهش رو بهم دوخت و من ادامه دادم: با

 م؟یرو دست زدن به من برس یچطوره اول به توهم تو برا-

 

 آوردم:  رونیب بمیج یرو از تو چاقو



من  یدونست ینم ؟یمن رو دور بزن یبه خودت جرات داد-

 م؟یچطور آدم

 

 . ستادمیا شیقدم کی یتو

 گفتم:  ینیبه مرد چ خطاب

مرد رو خلع سالح  نیا نکهیاون خونه مال خودت به شرط ا-

 .ارمیتا چشم هاش رو در ب یشده جلوم نگه دار

 

بلندش کرد و  عیسر یلیگرد شد و مرد خ یمحسن یها چشم

که دست هاش رو از پشت گرفته بود جلوم نگهش  یدر حال

 داشت.

 

 وحشت زده لب زد:  یمحسن

  ؟یبکن یخوا یم یچه غلط-

 دست هام چرخوندم: یرو تو چاقو



 

اسمم رو از وحشت به زبون  ینتون یکنم که حت یکار خوامیم-

 .یاریب

 

رو بلند کردم و با ضرب به سمت چشمش حرکت دادم اما  چاقو

چاقو  ی غهیدور ت یکور شدنش دست یچند سانت یدرست تو

 محکم شد و حرکتش رو متوقف کرد.

 

 یپروا کس یهام رو به صاحب دست دوختم و اون آدم ب چشم

 جز بامداد نبود.

  

 و لب زدم: دیچشم هاش چرخ یتو نگاهم
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 دستت رو کنار بکش.  ـ

 گفت:  محکم

 .شیبکش دینبا-

 

 چرا؟ -

همدست هاش رو  دی... بااجهیاحت سیپل شیبه اعترافش پ-

 کنه. یمعرف

 



رو دنبال کرد که  یخون یرو دستش نشست و قطره ها نگاهم

   یم نیزم یرو

 . دندیچک

 آورد. نییچاقو رو رها کردم و اون هم دستش رو پا اریاخت یب

 

 کرد مونده بود.  یکه چکه م ییخون ها یهمچنان رو نگاهم

آوردم و به  رونیب بمیج یرو از تو یا یپارچه ا دستمال

 سمتش گرفتم:

 

 کن.  زیچاقوم رو تم-

 نگاهم کرد و شونه هام رو باال انداختم: نیسنگ

 

 با خونت.  یکرد فشیخودت کث ه؟یچ-

 دیکش رونیدستش ب یرو که ازم گرفت چاقو رو از تو دستمال

 شد. ریاز دستش سراز یشتریو خون با سرعت ب



 

رو به سمتش گرفتم  کرد و دستم زیدستمال خون چاقو رو تم با

 خودش گذاشت. بیج یاما چاقو رو تو

  

 چاقوم رو بده!-
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 سیسالم برسه دست پل کهیمرت نیمطمئن بشم ا یتا وقت ـ

 مونه.  یمن م شیپ

 ؟یکن یم فیتکل نییواسه من تع یدار-

  

 کنم.  ینه... دارم از منافع خودم محافظت م-

 یحدقه چرخوندم و نگاهم رو به محسن یهام رو تو چشم

 دوختم: 

 

 کشمت.  ی... خودم میکجا باش ستیموقعش که شد مهم ن-

 . دمیکش یقیرفتم و نفس عم رونیساختمون ب از

 

 ختهیبرنامه ر سیسپردنش دست پل یبامداد از ابتدا برا انگار

 یعصبان یحساب ارمیسرش ب ییبود و حاال که نتونسته بودم بال

 بودم. یو حرص

 



که بهش داده  ینگاهش کردم و اون دستمال ستادیکه ا کنارم

 بودم رو جلوم گرفت. 

 رو ازش گرفتم: دستمال

 

 . ادیشده... من از خون خوشم نم یخون نمیا-

دستم گرفتم و دستمال رو دور زخمش  یرو تو شیزخم دست

 .دمیچیپ

 

چشم هاش دوختم و  یرو که گره زدم چشم هام رو تو انتهاش

 از اول هم داشت  

 کرد.  ینگاهم م رهیخ

 خوامش. ینم گهیبندازش دور... د-

 

 به سمتمون اومد:  سیرو ازش گرفتم آباد نگاهم

 خوب؟ -



 

 لب زد: بامداد
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 . سیدست پل دمشیم ـ

 بود گرد شد: ستادهیا سیفرشاد که پشت سر آباد یها چشم

 



همون اول آدرس  م؟یدیکش یهمه بدبخت نیا یچ یپس برا-

 .نیداد یم سیرو به پل نجایا

 

 رو به تاسف تکون دادم:  سرم

شب  ینجوریصورتش بندازم! ا یخط رو هینذاشت  یحت-

 بره. یخوابم نم

 

 توجه بهم گفت:  یب بامداد

 

وقت با نفوذ اونا  چیمطمئنا ه میداد یرو م نجایاگر آدرس ا-

همه  یکه جلو نهی. تنها راهش ادیرس یدستمون بهش نم

 نیا ریتونه از ز یکس نم چیه ینجوری. امشیبد سیپل لیتحو

 ماجرا فرار کنه.

  

 بود...  یمنطق حرفش



 ییخودم رو جا دیشد من آروم بشم و حتما با ینم لیدل نیا اما

 کردم. یم یخال

 

برگردم تا دوباره داخل ساختمون شم اما بامداد بازوم  خواستم

 : دیرو کش

 ؟یریآروم بگ یتون ینم قهیدو دق-

  

 یجور هی دینترسوندمش... با یدرست و حساب یمن حت-

 خودم رو آروم کنم. 

 

انگشتت بهش بخوره. زودتر  یدم حت یگفتم که... اجازه نم-

 گرفتم. یبودم اون چوب رو هم ازت م دهیرس

 

 لبم نشست:  یسرم افتاد لبخند رو یکه تو یفکر با

 پس به جاش بذار تو رو بزنم.-
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 رو که نداد سرم رو کج کردم:  جوابم

  ؟یازم کتک بخور یترس یم-

داد و با انگشت شست و سبابه ش چشم هاش  رونیرو ب نفسش

 رو ماساژ داد:

 



 . رونیخونه برو ب نیدردسر از ا یفقط ب-

 :دمیرو به تاسف تکون دادم و بازوم رو کش سرم

 

مشت ترسو  هیجز  یزیاطراف من همه شون چ یمردها-

 .ستنین

 

*** 

  

 یفضا رو همراه یتو کیموز تمیکه با دهان بسته ر یحال در

 ستادهیساختمون ا نییکردم چشم هام رو به بامداد که پا یم

 کرد دوخته   یصحبت م سیبود و با آباد

 .بودم

 

ارنواز از پشت سرم باعث شد به سمتش  یشدن صدا بلند

 بچرخم: 



 ؟یخور یقهوه م-

 

 قهوه رو از دستش گرفتم:  ماگ

 چرا که نه. -

 و رد نگاهم رو دنبال کرد. ستادیکنارم ا یتک سرفه ا با

 

 و بدون مکث گفت:  دندیبامداد ابروهاش باال پر دنید با

 ؟یدار ینسبتبا اون مرد چه -

 

 هوا گفتم: یزدم و ب یکمرنگ لبخند
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 . یکودک یهمباز ـ

 نیکه دادم تعجب کردم و چطور به اول یهم از جواب خودم

 که فکر کرده بودم اون بود؟ یزیچ

 

 : دیخند

 یلبخند م اریاخت یب شیادآوریبوده که با  تیچه قدر همباز-

 ؟یزن

 

 و لب زدم: دمیاز قهوه نوش یا جرعه

  



تا آخر عمرم خاطره واسه  نمشیبب گهیکه اگر نتونم د یانقدر-

به ساختن خاطره  یاجیاحت گهیکه د یمرور کردن دارم. انقدر

 نداشته باشم.

 

زد  یکه با شونه ش به شونه م م یزد و در حال یکج لبخند

 گفت: 

 !ایعاشق-

 

 : دندیباال پر ابروهام

 عاشق؟ نه... -

 عشق نباشه. دیآره... شا-

 

 کردم و ادامه داد:  نگاهش

 از عشقه.  شتریب یزیچ هیاحتماال -

 زدم:  شخندین



 .یدون یاز ما نم یزیتو که چ-

 

 رو تکون داد: سرش
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 که...  دمیازتون د ییزایچ هی... چرا

 کردم و جمله ش رو ادامه نداد.  زیهام رو ر چشم



 کرد و گفت: یکوتاه مکث

 

  ؟یدیدختر کفش قرمز رو شن یقصه -

به مغزم فشار  ادینبود ز یاجیبرام آشنا اومد و احت اسمش

 .ارمیب

 

 یبار کاف کیبار برام گفته بود و همون  کیقصه رو مادرم  اون

 .ارمشیب ادیبه  یبود تا هر وقت بخوام به راحت

 

 رو تکون دادم:  سرم

 .دمشیآره شن-

 

کفش قرمز وجود داره فقط هنوز وقتش  کیشما دو تا  نیب-

دور  شهیکه نم ی... کفش قرمزدیبد صشیکه تشخ دهینرس

 انداختش.



 

 کرد و ادامه داد: یخنده ا تک

 

تالش کردم اون کفش قرمز رو دور  یلیدرست مثل من... خ-

 بندازمش اما حاال  

شکمم  یشاداب خانمم تو هیوروجک ازش  هیبر داشتن  عالوه

 یزنه تا زودتر مثل داداشش و باباش رو یداره دست و پا م

 سرم خراب بشه.

 

 حرفش قطع شد.  انیباز شدن در تراس توسط شا با

 سرش رو داخل آورد: انیشا

 

 ده. ینم کیگشنمه... خاله ترانه بهم ک-

 

 خنده کنان به سمتش رفت: ارنواز



 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:50] 

 

#part312 

 

 بهت بدم.  میبر ایندارم. ب شیآسا قهی... دو دقـبفرما

 چشم هاش رو بهم دوخت و من با غرور گفتم: انیشا

 

 . نمیب یرو نم رتیشمش-

 .رنشیکردم که دزدا ازم نگ مشیقا-



  

رو که به  یکوچک ریفرو کردم و شمش بمیج یرو تو دستم

کرده  دایخونه پ نیهم یحوال یفروش قهیعت یاز مغازه  یسخت

 آوردم. رونیبودم ب دهیو خر

 

دستم چشم هاش برق زدند و  یتو زیبراق و ت ریشمش دنید با

 :دمیش کش غهیت یمن دستم رو رو

 

 چطوره؟ از مال تو قشنگ تره مگه نه؟ -

 !زهیچقدر ت-

 .ادیخوشم م زیت یزایمن از چ -

 

دست دست کردن دستش رو به  یو بعد از کم دیرو گز لبش

 سمتم دراز کرد: 

 .میبا هم دوست بش ایب-



 

 : دندیباال پر ابروهام

  م؟یدوست بش-

تا  یت خوشم اومد و خوبه که انقدر پول دار قهیآره... از سل-

 .یمن رو بدزد یزایچ ینخوا

 

 به سمتش برداشتم و گفتم... یقدم
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 ریشمش نیمثل ا یزیبا من چ یممکنه از دوست یکن یفکر م ـ

 بشه؟  بتینس

 گفت: صادقانه

 

 آره. -

 کج کردم:  یرو کم سرم

 خوبه... ازت خوشم اومد. -

 

 ونیکوچک دراز شده ش رو بدون پاسخ نگذاشتم و م دست

 دستم گرفتم. 

 

*** 



  

 یوقت بود غذا یلیدهانم فرو بردم و خ یبرنج رو تو قاشق

 نخورده بودم...  یخونگ

 خانم رفته بود.  نیکه نسر یوقت از

 

 طعم فسنجون تنگ شده بود.  یبرا دلم

  ن؟یریفردا م-

 یسوال رو نم نیحرف رو زده بود و فقط جواب ا نیا سیآباد

 خواست...

 

رو به  نیکرد و من ا یبه قرارمون اشاره م میمستق ریغ داشت

 شدم.  یمتوجه م یخوب

 رو که قورت دادم لب زدم: غذا

 

 تموم دارم.  مهیقبلش دو تا کار ن-



 که کردم گفت:  مکث

 خوب؟-
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 هام رو به بامداد دوختم:  چشم

 مگه نه؟  یبه اون سرگرده زنگ زد-

 رو تکون داد: سرش



 

 نی. هر چند انجایکنم تا فردا خودشم برسه ا یآره. فکر م-

 . نترپلهیا سیپل یمسئله به عهده 

 .میبد لیرو تحو یمحسن دیدونم کجا با یمن م-

 

 م شد و ادامه دادم:  رهیهمه شون خ نگاه

 هیمونترآل... ولف. اون کس یشرکت مشهور ساختمان سییر-

وسط  قایپناه داده و مطمئنا پاش دق یمحسن زیکه به پرو

 ماجراست.

 

 دوختم:  سیهام رو به آباد چشم

 سییشدم؟ ر یچ یمتوجه  یدونیکردم و م قیتحق کمی-

که تو در  هیمارستانیهمون ب سییر یشرکت ولف برادر زاده 

 .یبه دست آوردنش یپ

 



 دستش رو داخل بشقاب رها کرد و گفت: یتو قاشق

 

 یکنیفکر م نه؟یا مارستانیگرفتن اون ب ینقشه ت برا یعنی-

 قاچاق ها نقش داشته؟  نیا یاونم تو

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

خوام در  یکه اگر به هدف بخوره ازش م یکیتار یتو هیریت-

 .یسکوتم تو سهامدار ارشد بش یازا

 

 بامداد بلند شد: یتهاجم یبار صدا نیا
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 فرار کنه؟  یبه راحت یبذار یخوایم ـ

 چونه م زدم:  ریرو ز دستم

 .یحرفت ناراحتم کرد نیبا ا-

 

 شده نگاهم کرد و من ادامه دادم:  زیر یچشم ها با

 هیکنم بق نیتضم ستیمونم اما قرار ن یگفتم خودم ساکت م-

 رو اعتراف نکنن.  یزیهم چ

 

رو خوردم و باز هم کالمم  وانمیل یمونده انتها یباق ی نوشابه

 منعقد شد: سیخطاب به آباد



 

به خاطر فساد  مارستانمیب سییو ر یسهامدار ارشد باش یوقت-

. یبش مارستانیب سییر یتونیم یبشه به راحت ریدستگ

 کنم. یبه قرارمون عمل م ینجوریا

  

خوردت برنج  یباز هم برا نکهیهاش برق زدند و قبل از ا چشم

   یاقدام کنم صدا

 فرشاد بلند شد:  کنجکاو

 ه؟یتموم دومت چ مهیکار ن-

 

 لبم نشست و جوابش رو ندادم. یرو یطانیش یلبخند

 

 یبامداد نشون م ی رهیاز برنج خوردم و نگاه خ یا گهید قاشق

خواستم انجام بدم  یکه م یکار یرو درباره  ییزهایداد چ

 بود. دهیفهم



 

 به ادب شدن داشت! اجیاحت نجایا یکی هنوز

 

*** 
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که فکر  یزیرو چک کردم و اون ساده تر از چ میگوش یرو امیپ

 خورد. یکردم گول م یم

 

 نگاهش رو به لبخندم دوخت و مشکوک گفت:  بامداد

  ؟یکن کاریچ یخوایم-

گرفتم و بهش  میگوش یهام رو از ساعت و مکان قرار رو چشم

 دوختم:

 

 . مارستانیاون ب سییر شیبرم پ خوامیم-

 نبود.  نیکه منظورم ا یدون یخودت م-

 

 که ممکنه بهت مربوط باشه.  هیزیتنها چ نیا یول-

رو داخل  میکه گوش یرو کالفه تکون داد و من در حال سرش

   یبر م میدست فیک

 لب زدم: گردوندم



 

احساس  ؟یکن یفهمم... چرا انقدر تو کارام دخالت م ینم-

  اره؟یرو پشت سر خودش م ییها یوابستگ نیتنفر همچ

 زد: پوزخند

 

 . یخوام برام دردسر بش یفقط نم-

 شده.  یتکرار گهیجمله د نیا-

رو  ینیکوچکم چک کردم و در ماش ی نهییآ یرو تو شمیآرا

 گرفته بودم باز کردم: سیکه از آباد
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 یبهتره محسن یو نگاهم کن یستیجا با نیهم نکهیا یبه جا ـ

 به   یتر ببر عیرو سر

عامل  ریمد یکه اگر سخنران یدونی... میکنفرانس خبر اون

 .میرس ینم میخوایکه م یزیتموم شه به چ

 

 کنم و نکنم.  کاریچ یتو بهم بگ ستین یاجیاحت-

 یحدقه چرخوندم و نگاهش رو به چتر تو یهام رو تو چشم

 دستم دوخت:

 

 . ستین یامروز که هوا بارون-



 زدم:  لبخند

 بارون اومد.  دیشا دونه؟یم یک-

 

در رو ببندم صداش رو  نکهیشدم و قبل از ا نیماش سوار

 : دمیشن

رو قراره به  یشدنت چه آشوب یتنها راه نیا فهممیباالخره م-

 .ارهیدنبال ب

 

گاز  یرو بستم و بعد از روشن کردنش پام رو رو نیماش در

 فشردم. 

 عشق و حال کنم. یقرار بود حساب امروز

 

*** 

  

 منتظرتونه.  سییتو. ر دییبفرما-



 شدم. مارستانیفاسد ب سییزدم و داخل اتاق ر یلبخند

 

بلند  زشیپشت م یصندل یزد و از رو یلبخند بزرگ دنمید با

 شد: 

 .دیخوش اومد یلیخ-
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نشستم  زشیکنار م یکاناپه  یرو براش تکون دادم رو رو سرم

 و اون هم رو به  

 جا گرفت: روم

 

 دنتونیکنه نگم از د یم جابیکه دارم ا یمتاسفانه شغل-

 خوشحال شدم. فقط  

 یلیخ دهیکش مارستانیب نیکه شما رو به ا یمسئله ا دوارمیام

 نباشه. یجد

  

 رو تکون دادم: سرم

 

که شغل و  دیدون ی... مستین یا یجد یمن مسئله  یبرا-

 شهرتم باعث شده تا  

 بدم. تیکه ممکنه به سالمت خودم اهم ییجا

 



 طوره.  نیحتما هم-

و دو فنجون وارد اتاق شد  ینیبا س یبه در خورد و مرد یا تقه

 قهوه مشامم رو نوازش کرد. یو بو

 

 یبودم قهوه  دهی... شندمیخوام که نظرتون رو نپرس یعذر م-

 رو   یتلخ فرانسو

 .دیدوست دار یلیخ

 

 نیکه جلوم گذاشته بود رو برداشتم و انگار ا یقهوه ا فنجون

 کرده بود. قیدرباره م تحق یمرد قبل از اومدنم حساب

 

 . دیآگاه قمیبه عال نمیب یخوبه که م-

 . نیهست یشناخته شده ا یشما بانو-

 تو فنجون دوختم و لب زدم:  یهام رو به حرکت قهوه  چشم

 



 . سییر یآقا دیخوشحال یادیز-

 کرد. یا یتصنع یکه گفتم و خنده  یجا خورد از جمله ا یکم
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 کی یبرا شهیمشهور هم یراستش رو بخوام بگم... چهره ها ـ

 سودآور خواهند بود. مارستانیب

 



 : دمیخند

 ینم یبندم تا قبل از تماسم حت یدرسته... و شرط م-

در  ادیدونم ز یم دیدارم. بع تیفعال یچه حوزه ا یتو دیدونست

 . دیدنبال کردن مد باش یپ

 

 داد:  هیکاناپه تک یپشت به

 شناسه. یمن که نه... اما پسرم خوب شما رو م-

 

 گفت:  ییا هیرو تکون دادم و بعد از سکوت چند ثان سرم

 د؟یاومد نجایا یچ یبرا دیگ ینم-

 

 ادیز ستیقرار ن نجای... به هر حال که اومدنم ادیعجله نکن-

 شما رو خوشحال کنه.

 

 گذاشتم:  زیم یدستم رو رو یتو ینگاهم کرد و قهوه  گنگ



ازش  ادیکرده که شما ز بیترغ نجایمن رو به اومدن ا یکس-

 .ادیخوشتون نم

 

بود و باز هم مثل احمق  دهیرو نفهم میقبل یمفهوم جمله  هنوز

 جلوه داد:  یرو عاد زیتا همه چ دیها خند

 

کشونده  نجایکه شما رو به ا یا دهیتونم از آدم فهم یچطور م-

 . ادیخوشم ن

 چپم انداختم: یپا یراستم رو رو یپا

 

 .اری... آبان راوارمیدکتر راو یمن از آشناها ـ

 

هم از به زبون آوردن جمله م نگذشت که  یلحظه ا یحت

 شدند... دهیابروهاش درهم تن
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  ؟یچ ـ

 معامله کنم. هیدرمان... اومدم  یبرا نجایا ومدمین-

 

و من دست هام رو  ومدیلب هاش ن یرو گهیاحمقانه د ی خنده

 درهم گره کردم:

 



 کیدارم و اومدم مونترآل تا  یشرکت ساختمان هیمن -

   شهیکالهبردار و رگ و ر

دونم در مورد قاچاق مصالح  یم دیبندازم. بع ریرو گ ش

 از   یلیکه خ یساختمان

 .دیباش دهینشن یزیچ رشنیدرگ کشورها

  

دور نموند و داشتم  قمیمردمک چشم هاش از نگاه دق دنیلرز

   یراهم رو درست م

 .رفتم

 

برام جالب بود که  یلیانداختم و خ ریمن اون مرد رو گ-

   یاون تو یپشتوانه 

 عامل شرکت ولف. ریبرادر زاده تون بود. مد مونترآل

 



فنجون قهوه  عیسر یلیبار باز و بسته شد و خ نیچند دهانش

 ش روبرداشت: 

 ...دیکنم اشتباه کرد یفکر م-

 

بلند  شیزنگ  گوش یانکار کنه صدا شتریبخواد ب نکهیاز ا قبل

 خودم دوختم. یگوش یشد و من به جاش نگاهم رو به صفحه 

 

 یبرا یرو انجام داده بودند و اون کنفرانس خبر کارشون

 شرکت ولف نابود شده بود.

 

 یروم که ناباورانه به صحبت ها شیلبخند نگاهم رو به مرد پ با

 فرد پشت خط  

نبود به حس ششمم  اجیکرد دوختم و احت یگوش م شیگوش

   یمراجعه کنم برا

 موضوع... دنیفهم



 

که پشت خط بود صد در صد داشت گزارش آشوب  یکس

 داد. یکنفرانس رو م
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 که قطع شد چشم هاش رو بهم دوخت.  تماس



 نیریکه شما هم م کشهیطول نم ادیز ن؟ینگران برادر زاده تون-

 .ششیپ

 

 گفت:  عیسر یلیو خ دندیهاش چرخ چشم

 نداره.  یمن چرا؟ به من ربط-

 زدم: لبخند

 

 که من به دست آوردم امکان نداره.  یانکار کردن مدارک-

 و من دست هام رو درهم قفل کردم: دیرو گز لبش

 

اون مدارک  نیمعامله کنم پس اگر ازم بخوا نجایگفتم اومدم ا-

کنم. اون  یدم.... اصال نابودشون م یکس نشون نم چیرو به ه

 ضبط شده... یعکس ها... صداها

  

 : دیحرفم پر ونیم



 نابودشون کن. -

دو سر سود  دیمعامله با. ادیمن ب ریگ میزیچ هی دیدر ازاش با-

 باشه.

 

  ؟یخوا یم یچ-

 . دیسهامتون رو به آبان بفروش-

 هاش درهم رفتند و مخالفت نکرد. اخم

 

 کرد. یهاش رو کالفه بست و انگار داشت فکر م چشم

 دادم و نگاهم رو به ساعتم دوختم: هیکاناپه تک یپشت به

 

 گذره. ی. وقت داره مسییر یآقا دیزود باش-
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 هاش رو باز کرد:  چشم

 رو از دست بدم.  مارستانیب نیتونم ا ینم-

 د؟یرو از دست بد زتونیبه جاش همه چ دیخوایپس م-

 

 آوردم:  رونیب فمیداد و من کاغذها رو از ک رونیرو ب نفسش

 

 یرو آماده کردم. امضاتون رو اگر پا زیخودم از اول همه چ-

 در   دیبرگه بزن نیا



 یو اعتبارتون رو حفظ م یدادن سهامتون به آبان آزاد یازا

 .دیکن

 

 رو جلوش گذاشتم و نگاهم رو باز به ساعتم دوختم:  کاغذ

 .میشیوارد شمارش معکوس م میدار-

 

آورد و بعد از برداشتن  رونیب بشیج یرو از تو یخودکار

 سرش بهم چشم دوخت: 

 یپا رو دم چه آدم ها یدونیکنم اما م یکار رو م نیا-

 ؟یگذاشت

 

حرف هاش  یرو لمس کردم و منتظر ادامه  میگوش ی صفحه

 موندم: 

دور معامله  یرو ی... با بد کسشهیختم نم نجایبه ا زیهمه چ-

 .شهیسهام برات دردسر م نیدختر جون. ا یافتاد



 

 ی... هر چند براهیمنصفانه ا یچرا؟ به نظر من که معامله -

قاچاق مصالح نامرغوب که داره جون آدم ها رو  یپرونده 

 .نیبش هیتنب دیبا رهیگیم

 

 زد: پوزخند

  

موضوع  نیا یهم تو گهید یاز کله گنده ها یلیاز من خ ریغ-

 . من امروز  لنیدخ

 یم یدردسر بزرگ یتو یرو نجات دادم اما تو به زود خودم

 .یافت
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 کاغذ ها زد.  یرو تکون دادم و اون امضاش رو پا سرم

 برداشتم و از جا بلند شدم.  زیم یها رو مهر که کرد از رو کاغذ

 

لمس کردم و نگاهم رو بهش  گهیرو بار د میگوش ی صفحه

 دوختم: 

 بهتون بکنم.  حتینص هیمنم  دیبذار-

 

 کرد و ادامه داد:  نگاهم



دست به  دیطرف مقابلتون رو بشناس نکهیوقت قبل از ا چیه-

 . روز  دینزن دیتهد

 . خوش

 

رو ترک  مارستانیاون ب عیسر یلیاومدم و خ رونیاتاقش ب از

 کردم.

 

که ضبط کرده بودم رو  ییدوختم و صدا میرو به گوش نگاهم

 خودم   یبار برا کی

 کردم و لبخند زدم. پخش

 

 یخبرگذار ریسر دب یضبط شده برا یبعد اون صدا یلحظات

 مربوط به پرونده  

 :دمیلب گز یشیشده بود و من نما فرستاده

 



 . سییر یآخ... دستم خورد... شرمنده آقا-

 بود.  یرو باز کردم و حاال نوبت نفر بعد نیماش در

 

*** 

  

 . یشد؟ انتظار نداشتم انقدر ترسو باش یچ-

 به عقب برداشت: یتر از قبل قدم دهیپر رنگ

 

 من که آدرس اون رو دادم بهت. ؟یخوایم یچ گهید-
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 چرخوندم:  یدستم رو کم یرو تکون دادم و چتر تو سرم

 حساب کنم. هیمن هنوز نتونستم باهات تسو ی... ولیآره داد-

 

چشمش رفت و  ریز یشده ش به سمت کبود یچیباندپ دست

 من حرکتش رو دنبال کردم:

 

چه  ریگ ن؟یداریچرا دست از سر من برنم ایشما عوض-

 افتادم.  ییایوحش

دونستم چرا به سمتم حمله  یبه سمتش برداشتم و نم یقدم

 کرد. ینم



 

بتونه بهم غلبه  شترشیکه با قدرت ب دادیرو م نیاحتمال ا دیبا

 کنه. 

 لب باز کرد: گهید بار

 

 یفکر کرد ؟یکن یخودت دشمن درست م یبرا یترس ینم-

 من تنهام؟ 

 رو کج کرد: سرم

 

... تو به یدونیو م شنومیرو امروز بار دومه که م دیتهد نیا-

   ینفر قبل یاندازه 

 .یستیکلفت تر ن گردن

 

 بشیاز ج یضامن دار یلبه پله ها قرار گرفت و چاقو پاش

 آورد:  رونیب



 

 نیتونم تاوان ا یم نمیبیکنم م یخوبه! حاال که فکر م-

که تو به  یریهمراهت بهم زد و تحق یکه مرد وحش ییزخما

 .رمیرو بگ یجونم انداخت

 

 شدم.  کیهم بهش نزد باز

فاصله  ونمونیطول اون چتر م یجلو رفتم که فقط اندازه  انقدر

 موند. 

 رو به برق چاقوش دوختم: نگاهم
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برق  یزیکه از شدت ت ییزایبراق رو دوست دارم... چ یزایچ ـ

 زنن...  یم

 رو به سمتش دراز کردم:  دستم

 بهم؟ یدیچاقوت رو م-

 

 : دمیخشم چاقو رو محکم تر گرفت و من دستم رو عقب کش با

 .میایبا هم کنار ب میتونست یم دیشد. شا فیح-

 

اقدام به حمله کنه چترم رو باال بردم و با نوکش  نکهیاز ا قبل

 به شکمش زدم. یمحکم یضربه 



 

پله باعث شد تعادلش رو از دست بده و  یلبه  یرو ستادنشیا 

 از پله  

 .نییپرت شه پا ها

 

 و سقوطش رو تماشا کردم.  دمیکوب نیچتر رو به زم نوک

سرم رو تکون  دیچیافتاد و به خودش پ نیزم یکه رو ادیفر با

 دادم.

 

تفاوت  یداد و من ب یهاش نشون از زنده بودنش م تکون

بامداد  دنیاما د رمیراهم رو بگ یا گهیتا از سمت د دمیچرخ

 بود متوقفم کرد. ستادهیکه درست پشت سرم ا

 

 . یگور خودت رو کند کنمیفکر م-

 اشاره کرد. یا گهیو اون به کنارم سمت د دمیرو نفهم منظورش



 

چشمم خورد  یتو نیبه محض گرفتن رد انگشتش فلش دورب 

 . دندیو ابروهام باال پر

 

 یلحظه ها رو شکار م نیدستش داشت ا یتو نیکه با دورب یزن

 متوجه   یکرد وقت

از همون راه شروع به  عیسر یلیکنم خ یدارم نگاهش م شد

 کرد و من   دنیدو

 رو به بامداد دوخت: نگاهم

 

 از طرف تو بود؟-
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 رو به تاسف تکون داد:  سرش

 یپا افتاده ا شیپ یکارا نیهمچ یکنیفکر م نکهیمتنفرم از ا-

 .ادیازم برم

 

 دیچیپ یرو به رابرت که داشت از درد به خودش م نگاهش

 دوخت و ادامه داد: 

 یکه بتون یزیتر از چ عیسر رمیاگربخوام شهرتت رو هدف بگ-

   یفکرش رو کن

 .شهینابود م کامال



 

 : دمیکه زده بود پرس یتوجه به حرف یب

 سراغش؟  امیم یدیفهم یچه طور-

 . یکن یتالف ی.... عادت داریتالف-

 رو تکون دادم: سرم

 

 . یدونیرو م نیخوبه که ا-

 . یکن یدردسر درست م یلیخ-

کردم تا از اونجا دور شم لب  یکه پشتم رو بهش م یحال در

 زدم: 

 

 . یکن یازم دور یتونیم-

 و من نگاهش کردم:  دیدستم رو گرفت و کش مچ

 ؟یتون ینم ه؟یچ-

 



 ابروش رو باال داد:  یتا کی

 .ییتونه ازم دور باشه تو یکه نم یاون کنمیمن فکر م-
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بگم که نگاهم  یزیم رنگ تمسخر گرفت و خواستم چ چهره

 سرم زنگ زد. یتو یزیهممون شد و چ یتو یمحو دست ها

 



چشم هام گذشت  شیآورد و از پ ادیکه مغزم به  یریتصاو با

 یرنگ باخت و دستم رو محکم از تو ینگاهم به آن یتمسخر تو

 .دمیکش رونیدستش ب

  

 . جاخورد

  ؟یدیترس-

انگشت هام فشردم و راه  ونیچتر رو با تمام وجود م ی دسته

 گرفتم. شیخروج رو در پ

 

 . دمیفهم یکه ارنواز بهم زده بود رو م یحرف حاال

 نیستیقرمز از کر یبا کفش ها یدختر یلعنت یقصه  اون

 اندرسون... 

 کردم. یدرک م شتریاون قصه رو ب حاال

 



 یتو زیداشت که از همه چ یقرمز یقصه کفش ها یتو دختر

 براش مهم تر   ایدن

 .بودند

 

پاهاش خود به خود شروع  دیپوش یکه اون کفش ها رو م یزمان

 .ارهیتونست درشون ب ینم یکردند و اون حت یم دنیبه رقص

 

قرمزش دست  یوقت از کفش ها چیحال دخترک ه نیا با

 ... دیپوش یو همه جا اون ها رو م دینکش

 !سایکل یتو یحت

 

وافر اون دختر به کفش ها و جدا نشدن ازشون باعث  ی عالقه

 یزیدختر بشه اما باز هم چ یشد جالد مجبور به قطع پاها

 د.نکر رییتغ
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با اون کفش ها  دنیبه رقص شهیهم یقطع شده برا یپا دو

 ادامه دادند...

 

 دور انداخت... شهیها رو نم زیچ یبعض

رو از  زتیو همه چ یاگر به خاطرش سخت تالش کن یحت

 ...دیازشون دست کش شهیباز هم نم یدست بد



 

همون  قایمن دق یمثل اون کفش قرمز و بامداد برا درست

 کفش بود.

از  یو گستاخ ریکنم و با تحق ینداشت چقدر ظاهر ساز یفرق

 خودم برونمش...

  

گول زدن دلم و چقدر  ینداشت چقدر تالش کنم برا یفرق

 بکشند...  ادیمنطق و عقلم سرم فر

 نیهم یرو درست تو نینبود و من ا یاز دست دادن بامداد

 ...دمیلحظه فهم

 

من بودم که تمام اون مدت نگذاشتم  دمیلحظه فهم نیهم یتو

 بره.  سیآباد یبامداد از خونه 

 دوباره برگشته... یکابوس ها یهمه  ونیبودم که م من

 



دستش رو چنگ زدم و ازش خواستم  یداریخواب و ب ونیم

 تنهام نگذاره... 

 کنه. یخواستم تنهام نگذاره و باهام باز ازش

 

بود که من  یکه امروز مچم رو گرفته بود همون دست یدست

   یغرق نشدن تو یبرا

 ییاون لحظه ها رید یلیکابوس هام فشرده بودمش و خ باتالق

آورده  ادیبهش اشاره کرده بود رو به  طنتیکه فرشاد با ش

 بودم.

 

قصه  نیا انیبودم اما پا ستادهیاون دخترک ا یمن به جا حاال

 کردم.  یرو عوض م

 به جالد نبود... یازین

 



 یاز اون کفش قرمز قطع م ییجدا یخودم پاهام رو برا من

 کردم.
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 *** 

 

 ! ستیباور کردنش ممکن ن-



 یمهام مرز یدوختم و برا توریمان یرو با دقت به صفحه  نگاهم

 تا سکته نمونده بود.

 

 . دهید یخطا هیفقط  نیکنم بگو که ا یارمغان... خواهش م-

 رو به تاسف تکون دادم:  سرم

 واقعا افتضاحه!-

 

 نگاهم کرد:  مشتاقانه

 دروغه مگه نه؟ هیافتضاح فقط  نیآره افتضاحه... ا-

 

 دادم:  هیتک یو به صندل دمیکوب زیم یرو رو مشتم

و عکس  لمیف نیا یکار اون عکاس واقعا افتضاحه... اصال تو-

 .فتادمین ها خوب

  



ش رو  نهیسمت راست س تیمات نگاهم کرد و در نها یکم

 چنگ زد: 

 کشه! ینم گهیقلب... د نیا-

 

 نگاهش کردم:  هیاندر سف عاقل

 قلبت سمت چپه. -

 کینزد یحرکت کنار بدنش افتاد و خودش رو رو یب دستش

 مبل انداخت: نیتر

 

اقدام به  گنیم نیبه ا ؟یکن یکار نیهمچ یچطور تونست-

 قتل! 

 

 رو تکون دادم... سرم
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 دفاع از خود.  کنینه... بهش م ـ

 اشاره کردم:  توریمان به

با نوک  کمیکرد. من فقط  دمی... اون اول با چاقو تهدنیبب-

 چترم بهش فشار آوردم تا از خودم دورش کنم.

 

بود که با  دهیکامال مشخصه انقدر ازت ترس ؟یکنیم یشوخ-

 چیصورت تو ه یرفت. تو یهر قدمت اون دو قدم عقب تر م



... با یدور بزن یمحاکمه رو بتون میری... گستین دایپ یترس

 ؟یکن یم کاریچ یافکار عموم

 

 حدقه چرخوندم:  یهام رو تو چشم

 دیکنن با یم تتیها اذ عهیشا نیا یکن یبه هر حال اگر فکر م-

من  ی. هر چند برایکن فیکه من گفتم تعر یداستان رو جور

 کنن. یفکر م یچ هیبق ستیمهم ن

 

 : دیصورتش کش یرو محکم رو دستش

  ؟یکنه چ تیاگر ازت شکا-

 ریکنه به عنوان جاعل دستگ تیبخواد شکا نکهیقبل از ا-

 . کار من هم فقط دفاع از خود بود.شهیم

 

  ؟یتالف ایدفاع از خود -

 هام رو باال انداختم:  شونه



 داره؟ یچه فرق-

 

 داد:  رونیرو محکم ب نفسش

 ارمغان. مونهیدلت م یباالخره داغم رو-
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رو مجاب کن بهم زنگ نزنه...  نیباشه... فقط قبلش لطفا سل ـ

   تیشکا یحوصله 

تونه  یقراردادها رو ندارم. بهش بگو هر کس خواست م طرف

 غرامت بپردازه و  

 رو کم کنه. گورش

 

 رو با تاسف تکون داد و از جا بلند شد:  سرش

مبلغ  نیغرامت ها رو باالتر شهیهم نهیپس به خاطر هم-

 .یکن یم نییممکن تع

  

 نگرم.  ندهیفقط آ-

 زیبگه از اتاق خارج شد و در اصل چ یا گهید زیچ نکهیا بدون

 شه. یزبون بند اومده ش جار یتونست رو یهم نم یا گهید

 

 زدم.  یبا صندل یتاپ رو بستم و چرخ لب



شرکت و کارخونه  یرو تو تمیپخش شده مطمئنا موقع لمیف نیا

 نداشت. یتیاهم گهید نیانداخت و ا یبه خطر م

 

دادند من باز هم اون خونه رو  یم یاگر به نفع بامداد را یحت

 .اوردمیداشتم و خودم هم از افکارم سر در نم

 

 یبرگشت قسم خوردم نگذارم لحظه ا رانیبامداد به ا یوقت

 بتونه ازم دور شه.

 

 یمن شکنجه بود و فکر م یکرد وجودش برا یفکر م بامداد

ها فقط  نیا یشد اما همه  یتر م کیکرد داشت به هدفش نزد

 خودم بودند. یبرنامه ها

 



به اون شرکت و  یاجیاحت گهیمشتم داشتم د یکه تو یثروت با

داشتم تا بامداد رو به راه  یکارخونه نبود و من فقط نگهش م

 خودم بکشونم.

 

نرفت اون وکالت نامه  شیکه مطابق برنامه هام پ یزیچ تنها

 .خوامیم یدونستم چ ینم گهیبود و حاال د
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بشه و  کیبهم نزد نیاز ا شیدوست نداشتم بامداد ب گهید حاال

 برام اخطار بودند. یلعنت یبرگشتن اون کابوس ها

 

دکتر آرمان از  یدوختم و شماره  میگوش یرو به صفحه  نگاهم

 چشم هام   شیپ

 .گذشت

 

 یقو یبار دارو نیو ا سهیبرام نسخه بنو خواستمیازش م دیبا

 بهم بده.  یتر

گ بدون زن تیلمس شماره ش رفت اما در نها یتا پا دستم

 رو   یزدن بهش گوش

 انداختم و از جا بلند شدم. زیم یرو

 



تر از قبل  ختهیبهم ر زیبرد همه چ یدوز قرص ها رو باال م اگر

   دیشد و من با یم

 کردم. یم دایحال بدم رو پ منبع

 

بلند شد باعث شد به سمت  اطیح یکه از تو ینیماش یصدا

 بدوزم. رونیپنجره برم و نگاهم رو به ب

 

بعد خودش راه  یرنگ بامداد داخل شد و لحظات یمشک یآئود

برام نامفهوم  زیچ کیگرفت و هنوز  شیساختمون رو در پ

 بود...

 

نداشت چرا نگذاشت فرشاد  رمیجز تحق یکه قصد یبامداد

 و چرا دروغ گفت؟ ارهیب ادمیکابوسم رو به 

 



 نیکه به در اتاق خورد از پنجره فاصله گرفتم و نسر یضربه ا با

 خانم داخل شد: 

 ن؟یاریم فیشام تشر یآقا بامداد اومدن. برا-

 

 رو تکون دادم:  سرم

 .امیآره م-

 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:50] 

 
#part333 



 

شدم و  دیرفت من هم داخل اتاق خواب جد رونیاتاق که ب از

از چنگ بامداد  میدرآوردن اتاق خواب قبل دیاقدامم با نیاول

 بود. یم

 

 اتاق عادت کنم. نیتا به ا دیکش یم طول

لب هام  یرنگم رو رو یو رژ گلبه ستادمیا نهییآ یجلو

 .دمیکش

 

گذاشتم  یکه پخش شده بود عمرا اگر م ییها لمیاز ف بعد

 داده بشه. شیآشفته ازم نما یچهره ا

 

 ینبودم و اجازه نم مونیکه افتاده بود پش یاصال از اتفاق من

 بشه. هیم باعث تفکر غلط بق گهیدادم افکار د

 



رنگ تا زانوم  ییآلبالو یحلقه ا نیآست راهنیبه پ یدست

 و از اتاق خارج شدم. دمیکش

 .دمشیرفتم د نییپله ها که پا از

 

تق و تق  یصدا دنینشسته بود و شن یغذاخور زیم راس

و بهم چشم  ارهیکفشم باعث شد سرش رو باال ب یپاشنه 

 بدوزه.

 

درست رو به روش نشستم و انگار  زیم گریحرف راس د یب

جفتمون خبر داشت که غذاها  یرقابت ی هیخانم از روح نینسر

 به شکل کامال  زیرو دو سر م

 بود. دهیچ یمساو

 

 یتنها ساالد م دیو امشب با ختمیخودم ر یپاستا برا یکم

 باز شده بود. یبیخوردم اما اشتهام به شکل عج



 

 بامداد بلند شد:  یدم صداپاستا فرو کر یرو که تو چنگال

 امروز شرکت بودم.-

 

 دهانم گذاشتم. یتوجه بهش پاستا رو تو یب
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که از سالمت  رهیمد ئتیقراره اون ه یچه جور نمیبب خوامیم ـ

   یکامل عقل

 شرکت رو نجات بدن. برخوردارن

 

کردم قرار  ی... فکر میدیزود از موضعت کنار کش یلیخ-

 حاال حاالها   ستین

 . یرو اعالم کن باختت

 باخت؟-

 

 زدم و ادامه دادم:  هیتک یلبخند به صندل با

 ؟یکرد ریباخت تعب یبه من رو چه جور اجتیاحت-

 

 نوشابه ش رو برداشت:  وانیل

 ندارم.  اجیمن بهت احت-



و از ثروتت  یبهم رو بزن یبرام سواله که چطور حاضر شد-

 .یکناستفاده ن

 

  ؟یکن یشرکت خرج نم نیا یتو چرا از ثروت خودت برا-

 به خودم مربوطه.  لمیدال-

 منم.-

 

 هام رو باال انداختم و اون گفت:  شونه

 دیداره و تو هم با اجیاحت دیشرکت به چند تا قرارداد جد-

 .یهمراه من طرف قرارداد باش

 

 . خوامینم-

 !دیازت درخواست نکردم... گفتم با-
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 : دمیخند

 ! دمیترس یادیز-

 خونه برو. نیپس از ا یکن ینم یاگر کمک-

 

 نیدر ا میتونیم یهر وقت سند خونه رو به نام خودت زد-

 . میمورد حرف بزن

 گذاشت. زیم یرو رو وانشیداد و ل رونیرو ب نفسش



 

چرا  دمیفهم یبامداد فقط نجات شرکت نبود و نم هدف

 هنوز من رو اونجا نگه داره. خواستیم

 

 نیبرم خطاب به نسر نکهیبلند شدم و قبل از ا یصندل یرو از

 خانم گفتم: 

 اتاقم. اریلطفا جوشونده رو برام ب-

بامداد  یگفت و راهم رو به سمت پله ها گرفتم اما صدا یچشم

 متوفقم کرد:

 

رو خرج اون شرکت کنم چون ارزشش رو  یزیخوام چ ینم-

 نداره.

خان دوختم و  اوشیبامداد به قاب عکس س یرو به جا نگاهم

 حرف ها رو بشنوه. نیا یبودم اون همه  دواریام

 



نداره چند تا قرارداد تپل با  یمن کار یبرا یدون یخودتم م-

   یاعتبار خودم برا

 نجایخوام اون کار رو بکنم. اومدم ا یجور کنم اما نم شرکت

تونستم رهاش  یکه رهام کرده بود اما من نم یدنبال گذشته ا

 .امیتونم با اون گذشته کنار ب ینم یحت نمیب یکنم. حاال م

 

 داشت. یوقت دست از سر آدم بر نم چیه گذشته

 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:50] 



 
#part337 

 

 نیمن ا یرها کنه برا تونست اون رو یعکس بامداد که نم بر

شد عقب  یبود و حاضر نم دهیم رو چسب قهیگذشته بود که 

 کنه. ینینش

 

کنم. پدرم برات کم  یمن بود اما تو رو درک نم لیدل نیا-

  ؟یشرکتش رو نجات بد یستیگذاشت که حاال حاضر ن

 مشت شد. دستم

 

 من کم نگذاشته بود...  یخان برا اوشیس

 یرو دل م هیو ثان قهیگذاشته بود که هر دق ادیز یانقدر اون

 کردم.

 



 هام رو از اون قاب عکس گرفتم و به بامداد دوختم:  چشم

 ... گذشته! نهیمنم هم لیدل-

 زد: پوزخند

 

 . ینمک نشناس یلیخ-

 زدم:  شخندین

که باهام  یدیچرا به خودت زحمت م یدونیرو م نیتو که ا-

 ؟یدرباره ش حرف بزن

 

رفتن به سمت اتاق خواب در اتاق  یپله ها باال رفتم و به جا از

 امنم رو باز کردم. 

 داخل شدم و در رو پشت سرم بستم. عیسر یلیخ

 

 . دمیکش یقیعم نفس

 گفت نمک نشناس...  یبهم م بامداد



 .دمیبلند خند اریاخت یب
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خنده  نیبه ا یزیگفت نمک نشناس و تا حاال چ یمن م به

 بودم.  دهینشن یدار

و نگاهم رو به  دمیدراز کش نیزم یم که کمتر شد رو خنده

 سقف دوختم:



 

خان؟ اون پسر  اوشیس یاز جهنم صدامون رو بشنو یتون یم-

 به من گفت نمک نشناس.

 

*** 

  

 ! بهیعج-

 رو تکون دادم:  سرم

 ده؟یواقعا بامداد کنار کش-

 

رو هوا  زی... همه چدهیرو نم رهیمد ئتیجواب ه یکامال نه ول-

 مونده. 

 :دیرو به چونه م زدم و اون پرس دستم

 شده؟ الیخیب یکن یفکر م-

 



 رو باال انداختم:  ابروهام

  ؟یساده ا-

 کرد و ادامه دادم:  زیهاش رو ر چشم

 کنه. یداره من رو امتحان م-

 

 کار رو بکنه؟  نیا دیچرا با-

چپم  یپا یراستم رو رو یدادم و پا هیمبل تک یپشت به

 انداختم:
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تا  نهیخواد بب ی... مدمیاون شرکت کم زحمت نکش یمن برا ـ

 .نمیتونم نابود شدنش رو بب یم یک

 

 کشونتش.  یم یواقعا به نابود تونیلجباز نیخوب ا-

 کردم:  نگاهش

 ؟ینگرانش-

 

 به جانب گفت:  حق

موضوع  نیخانه و ا اوشیس ادگاریمعلومه که هستم. اونجا -

   چیه یواقعا برا

 نداره؟ تیاهم کدومتون



 

که سرم رو به  یمبل گذاشتم و در حال یپشت یرو رو آرنجم

 دادم گفتم: یم هیمشتم تک

 

 نیتا ا نجایاومده ا کایهمه راه از آمر نیبامداد ا یکن یفکر م-

 یالیخ یب نیا یشرکت رو نابود کنه؟ صد در صد پشت همه 

 خودش پل گذاشته. یهاش برا

 

 رو به تاسف تکون داد: سرش

 

سر در آورد. چطور  شهیوقت از افکار شما دو تا نم چیه-

   نیکه ا یممکنه بامداد

در پس زدنت داشت به سمتت دست دراز کنه و  یسع همه

   یخواست یکه م ییتو



ش  نهیدست رد به س یاریشده شرکت رو به دست ب هرجور

 .یبزن

 

 . یبفهم یتون یتالش نکن... نم خودیب-

 : دیکش یقیعم نفس

 ؟یکن یکار یخوا ینم ؟یحاال چ-
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اونا رو بنشونم سر  دی... اول بایعوض ی رهیمد ئتیاون ه ـ

 جاشون. 

  ؟یدار یبرنامه ا-

 زدم. یبزرگ لبخند

 

  اد؟یم ادتیرو  نیسات یخبرگذار-

 فکر رفت: یتو یکم

 شرکت حساس بود؟ یرو یادیکه قبال ز یهمون-

 

 رو تکون دادم:  سرم

 شرکت تونست کنارشون بزنه. تیآره... اما گروه امن-

 

که مردمک هاش لحظه  دمیشد و د رهیچشم هام خ یتو یکم

 به لحظه گشاد تر شد.



زبان بند  تیو در نها ادینگاهش کردم تا با خودش کنار ب منتظر

 اومده ش رو به حرکت درآورد:

 

 کنه.  ی... خودتم نابود منیا-

و  ذارمیم ارشونیرو در اخت دیکه با یکنه... من اطالعات ینم-

 تشکر   یاون ها برا

تونه  یاطالعات م نیکه ا یدونی... مارنینم ونیازم به م یحرف

 رو نجات بده. شونیخبرگذار

 

  ؟یشرکت چ-

 هام رو باال انداختم:  شونه

 بامداد حواسش بهش هست.-
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 ارمغان!  ـ

 رو گرفتم... دست و پا نزن.  ممیمن تصم-

 هاش رو بست و از جا بلند شد.  چشم

 رو به زانوهاش گرفت: دستش

 

شرکت  تیاگر امن ؟یکن یرو ادب م رهیمد ئتیه ینجوریا-

 رهیمد ئتیکه اونا از ه یدونیم ؟یچ رهیبازم جلوشون رو بگ



بود  یشدن تا اگر فساد لیو اصال تشک رنیگ یدستور م

 بپوشونن.

 

  شتره؟یاونا قدرتشون از من ب یکن یفکر م-

 .یکن یم یرو ادهیوقتا ز یکنم بعض یمن فقط فکر م-

 

 حدقه چرخوندم:  یهام رو تو چشم

 خودت نگه دار!  یبرافکرات رو -

 بکن.  یکه دوست دار یخوب... هر کار یلیخ-

 

 کردم:  کیقهوه م رو به لب هام نزد فنجون

 .یخبرگذار سییر یدم بفرستش برا یپاکت بهت م هی-

  

 رو تکون داد و من از جا بلند شدم:  سرش

 .یبر یتون یم گهید-



 

براش تکون  یخداحافظ یهوا به نشونه  یهام رو تو انگشت

 دادم و از پله ها باال رفتم.
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*** 



  

 و موس گفت:  دمیکش یقیعم نفس

 ؟یشد که اومد ی... چیشد ینم یبامداد گفت راض-

 

زده از شالم رو پشت گوشم زدم و با لبخند  رونیب یموها

 نگاهم رو بهش دوختم:

  

به دست  یبرا دیبرابره. چرا نبابه هر حال سهام من و بامداد -

 آوردن اون مقام  

دارن  قیآدم ناال یسر هی نمیب یکه م یکنم؟اونم وقت تالش

 کشن. یشرکت رو به گند م

 

 منتظر نموندم.  نیاز ا شتریو من ب دندیباال پر ابروهاش

 ئتیباز کردم و نگاه ه یاتاق کنفرانس رو بدون خبر قبل در

 م شد. رهینشسته بود خ زیو بامداد که صدر م رهیمد



 

چشم هاش نشست تعجب بود و مطمئنا  یکه تو یزیچ نیاول

 کرد که انقدر زود وارد عمل بشم. یفکرش رو نم

 اعضا داخل شدم: یناراض یبه چهره ها یاجمال ینگاه با

 

 .دیخوشحال شد یلیخ دنمیکه از د نمیب یم-

ور  کیبامداد به صورت  یدرست رو به رو زیم ی گهید راس

 دوختم: ینشستم و چشم هام رو به مالک زیم یرو

 

 ... نیدار فیشما هم که تشر-

 کرد و نگاهش رو ازم گرفت:  یا یتصنع یسرفه  تک

 ن؟یکن یم کاریچ نجایشما ا-
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 تر از قبل بهش چشم دوختم: رهیچونه م زدم و خ ریرو ز دستم

مثل آفتاب پرست  توننیچه طور آدما هم مبرام سوال بود که -

خلقت رو  یها دهیپد نیا کیرنگ عوض کنن...اومدم از نزد

 . نمیبب

 

زده بود و  هیکنار در تک واریرو سمت موس که به د نگاهم

   یمعرکه رو تماشا م



 چرخوندم: کرد

انگار استعداد آدما از آفتاب پرستا هم  ؟ینیب یتو هم م-

 .شترهیب

 

 از اعضا بلند شد: گهید یکی یمحکم انصار یبار صدا نیا

! لطفا شأن خودتون رو یخانم فتح دهیرفتار از شما بع نیا-

 .دیحفظ کن

 

 ی... از وقتنیدیازم د ادیخانومانه رو ز یکنم چهره  یفکر م-

رو  شونیآدم ها خود واقع شهیم باعث م وانهید یچهره  دمید

نشون  شتریچهره از خودم رو ب نیگرفتم ا مینشون بدن تصم

 بدم...

 

بگه که من  یزیرو به تاسف تکون داد و خواست چ سرش

 زودتر ادامه دادم:



 

پشت سر من جمع  یکه همگ هیچ انی... جرنمیبب دیبگ یول-

ارشدم...  یاز سهامدارها یکیکه من هنوز  دیدونیم د؟یشد

از دور  یو برا دیتا سهم من رو باال بکش دیجمع شد نجاینکنه ا

 د؟یزیخارج کردنم برنامه بر

 

کدوم نتونستند جوابم رو بدند و من باز هم به حرف  چیه

 اومدم: 

 . دیرو فراموش کرد یزیچ هیاما انگار -

 کرد دوختم: ینگاهم م رهیهام رو به بامداد که از ابتدا خ چشم

 

... به هر میدار یلیفام ی شهیمنتخبتون رگ و ر سییمن و ر-

 یشت هم رو بخورن استخوون هم رو دور نمگو لیحال فام

 .زنیر
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کرد من رو به چالش بکشه و برام سوال بود  یسع یبار مالک نیا

 که اون همه  

 رو از کجا به ارث برده بود...  وقاحت

ازم کمک گرفته بود اما  شتریاون از همه ب رهیمد ئتیه نیا نیب

 . ستادیا یم نمیصف مخالف ینفر تو نیاول شهیهم

 



 یبهتر شد... چطوره خودتون برا دیحاال که خودتون اومد-

واگذار  نیبه بار اومده سهامتون رو به جناب مع ییجبران رسوا

 ن؟یکن

 

 رو جبران کنم؟ ییاون رسوا دیچرا با ؟ییجبران رسوا-

و گستاخانه م گرد شد و من  یمانیهاش از لحن بدون پش چشم

 بلند شدم: زیم یاز رو

 

 یواسه کس دیاخبار مربوط به من هستن و چرا من با نیا-

 جبرانش کنم؟   یا گهید

وقت انجامش  چیشرمنده باشم ه یزیقرار بود از بابت چ اگر

 دادم. ینم

 

شرکت رو  ی! شما چهره ستیرفتارتون اصال برازنده ن نیا-

 . دیلکه دار کرد



 دوختم: یهام رو به انصار چشم

 

 یرو م ایبرازنده صنعت مد کل آس ریغ یرفتارها نیمن با هم-

 ادتونیها هستم. تا االن  نیاز بهتر یکیجهان  یچرخونم و تو

 باهام مخالفت   دیبود که بخوا ومدهین

 تیریمد یبرا دیجد ی نهیگز هیکه  نهیبه خاطر ا دمیشا ن؟یکن

 ...نیکرد دایپ

 

تک  ینینشست و من با نگاه سنگ ونشونیهم سکوت م باز

 تکشون رو هدف گرفتم.

کدوم جرات حرف زدن رو  چیه یو انصار یاز مالک ریغ

 وجود   نینداشتند و با ا

 اومد... یخوشم م شتریچشم و رو ب یاون دو تا ب از

 

 ترسو متنفر بودم!  یاز آدم ها من



 گفت: یقیدوخت و با نفس عم هینگاهش رو به بق یمالک
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تجربه و مهارتشون از شما  شونیچرا که نه! به هر حال ا ـ

 و از همه مهم   شترهیب

 ی... اخالق و منششون شرکت رو هر لحظه دچار نوسان نمتر

 کنه.



 

 زدم:  یپر رنگ لبخند

 ارهیبه بار م ییکه رسوا ینظر و باور همه تونه؟ کس نیپس ا-

 طرد بشه؟ دیشرکت خطرناکه و با یبرا

 

 یحرفمون م یماست و تا انتها هم پا یحرف همه  نیبله! ا-

 . میمون

 خوبه! -

 به جلو خم شدم.  یگذاشتم و کم زیم یهام رو رو دست

 

 چشم هام بامداد دوختم:  یرو تو نگاهم

 منتخب؟ سییر یآقا یشما چ-

 گفت:  الیخ یهم گره زد و ب یهاش رو تو دست

 

 نظر من نظر جمعه. -



 کردم:  زیهام رو ر چشم

 یبرا شونییآبرو یکه ب ییکسا یهمه  دیپس شما هم با-

 .نیشرکت خطرناکه رو طرد کن

 

 . میکن یکار رو م نیاگر الزم باشه حتما ا-

از کارمندها برام  یکیکه  یا یصندل یرو تکون دادم و رو سرم

 گذاشت   زیراس م

 .نشستم

 صبر کنم. یادینبود ز ازیبغل زدم و ن ریهام رو ز دست
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 ...سانیم دیوید

 زیشرکت داخل اتاق شد و قبل از هر چ تیامن کیشماره  مرد

 نگاهش رو بهم  

 .دوخت

 

 چشم براندازش کردم:  یگوشه  از

برام خم  ی! سرش رو کمسانیم ی... آقادمتونیوقته ند یلیخ-

 کرد و به سمت  

 رفت: یانصار

 افتاده! یاتفاق بد-



 

 گرفت.  یانصار یپررنگ تر شد و اون تب لتش رو جلو لبخندم

چشم هاش گرد شدند و مات و مبهوت  هیاز چند ثان بعد

 دوخت: ینگاهش رو به مالک

 

 ! ه؟یچرت و پرتا چ نیا-

داخل اتاق از اخبار پخش شده  یکه کل اعضا دیطول نکش ادیز

تونست بکنه دست  یکه آدم م یکار نیخبر دار شدند و بدتر

 بود! فیکم گرفتن حر

 

شدند و  ریزود به سمت بامداد سراز یلیکه خ ییها آدم

 یخواستند من رو پس بزنند فراموش کرده بودند که من به قدر

ساعت  کیکمتر از  یداشتم و که تو ییازشون مدرک و رسوا

 تونستم نابودشون کنم.  یم

 



 چشم هاش رو بهم دوخت: یعصبان یانصار

 کار شما نبوده باشه!  دوارمیام-

 هام رو باال انداختم... شونه
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االن قرار شد هر کس  نیکه هم نهیداره ا تیکه اهم یزیچ ـ

 اخبار شد طرد بشه. تریسرت شییرسوا



 

 گفت:  سانیابروم رو باال دادم و اون با حرص رو به م یتا کی

وارد  دیببر... با نیاطالعات رو از ب نیا یزود همه  یلیخ-

   هی... دیبش ژهیو طیشرا

 تا من... دینیبچ یخبر کنفرانس

 

 محکم بامداد حرفش رو قطع کرد:  یصدا

 کنه!  یکس اجازه نداره کار چیه-

بامداد  یو نگاه مات همه رو دیهمهمه ها خواب یلحظات یبرا

 نشست.

 

 واریبر د هیهمون حالت تک یموس بود که تو نیبامداد ا یجا به

 :دیخند



از باور و  دیداشت شیپ قهیشما تا چند دق یجالبه! همه  یلیخ-

از موضعتون  یذره ا دیو حاضر نبود دیکرد یحرفتون دفاع م

 د؟یحرف هاتون رو فراموش کرد ی... حاال همه دیایب نییپا

 

 صداش رو صاف کرد:  یانصار

 موضوع فرق داره... نی... استین نیمسئله ا-

 

جمع کردن اون اخبار  یبرا ینداره! هر کس ذره ا یفرق چیه-

 یتذکر اخراجه! و من کار یبکنه ب یبردن بحران کار نیو از ب

 کنه داینتونه کار پ نیزم یکره  یجا چیکنم که ه یم

 

دوخت و  سانیرو به م مشیحرفش نگاه مستق نیبعد از ا بامداد

 حرفش با اون بود. یاصل یرو

 حرف ها رو نداشت... نیکس انتظار ا چیه
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بود اگر بامداد پشتش  دهیکش ینقص یب ینقشه  رهیمد ئتیه

 ریبامداد از من هم غ یبود که کارها نیموند اما مشکل ا یم

 تر بودند. ینیب شیقابل پ

 



رو بهم واگذار کنه  استیخواست ر یخان م اوشیکه س یزمان

 دیویمخالف هم د نیباهاش شد و اول یادیز یمخالفت ها

 بود... سانیم

 

 بزرگ شده بود. رانیا یآلمان متولد و تو یدو رگه که تو یمرد

 خان استخدامش کرده بود تا از شرکت محافظت کنه. اوشیس

 

 اعتقاد مهم داشت... کیمن بود چون  استیمخالف ر نیاول اون

 

پروا با  یب یآدم دیشرکت نبا سییبود که ر نیا سانیم حرف

   ریآزاد و غ یافکار

 باشه و همه هم با حرفش موافق بودند. ینیب شیپ قابل

 

نه به خاطر  ومدیوقت از اون مرد خوشم ن چیحرف ه نیاز ا بعد

 که با من   نیا



 کرده بود... مخالفت

ترسو  کیاون مرد فقط  کردمیچون فکر م ومدیخوشم نم ازش

 بود...

 

 نیا ینداشت اما با همه  سکیکه جرات امتحان و ر یکس

   سانیم دیویتفکرات د

 کرد. یبود که نبودش شرکت رو نابود م یمرد

 

ساده ازش  گاردیباد کیکه همه به عنوان  یخالف تصور بر

 داشتند اون مرد  

بود و حاال اون مرد قدرتمند به دستور بامداد عقب  یقدرتمند

 .دمید یازش م یزیچ نیبود که همچ یبار اول نیو ا دیکش

 

 مبهوت بامداد رو صدا زد:  یانصار

 ! نیمع یآقا-



 تفاوت گفت: یب بامداد
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 طرد بشن. دیبا ارنیبه بار م ییکه رسوا ییآدم ها نیگفت ـ

وا  یصندل یرو تیبار باز و بسته شد و در نها نیچند دهانش

 رفت.

 



به خاطر اون اخبار سهامش رو از  یاگر قرار باشه خانم فتح-

   هیبق یدست بده برا

 .شهیاجرا م میتصم نیهم هم

 

 یکردند آرنجم رو رو یتماشا م لمیکه داشتند ف ییکسا مثل

گذاشتم و با کف دستم سمت راست صورتم  یصندل یدسته 

 رو قاب گرفتم.

 

 ...نیمع یآقا-

 .دیریرو بگ متونیتصم دمیوقت م قهیبهتون پنج دق-

 

چرخوندم و نگاهم رو به موس دوختم و اون  یرو کم سرم

 برام زد. یچشمک

اگر اون ها به غلط کردن  ینگاه ازش گرفتم و حت شخندین با

 شد. یافتادند باز هم اون اخبار پاک نم یم



 

بود از پس من  یم یشرکت هر چقدر هم که قو تیامن گروه

 . ادیتونست بر ب ینم

کرد و سکوت رو  یتک سرفه ا یگذشت تا مالک یقیدقا

 شکست:

 

 . ستیکس ن چیاصال به نفع ه تیوضع نیا-

 : رو به من دوخت و ادامه داد نگاهش

 .میایبهتره با هم کنار ب-

 

 کنم.  یمن سهامم رو حفظ م-

پررنگ تر  شخندمیتکون داد و ن یشینما یرو با لبخند سرش

 شد:
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که  یتونه حق یکس نم چیکردم. ه یکار رو م نیاولم ا ـواز

 ...  رهیدارم رو ازم بگ

 دیتون یکنم و شما هم م یاز حق خودم محافظت م من

   یبرا یخودتون فکر

 .دیکن خودتون

 



 دهیکرد و معلوم بود درست منظورم رو نفهم زیهاش رو ر چشم

 بود. 

 هام رو به بامداد دوختم و لب زدم: چشم

 

 میمنتخب... با کس سییر یبه دفاع ندارم آقا یازیمن ن-

 کنم. یمذاکره نم

رو  یزد و مطمئن بودم خودش هم انتظار راه اومدنم با کس پلک

 نداشت.

 

همه مون داره... فعال بحث و جدل  یبه همکار ازیبحران ن نیا-

دنبال  دیبگرد دیتون یشما هم م سانیم ی. آقامیذاریرو کنار م

 راه حل. کی

 

 گفت:  عیسر یلیخ یانصار

  شه؟یم یعامل چ ریمد فیتکل-



 رو داد: یچشم هاش رو بهم دوخت و پاسخ انصار بامداد

 

. فعال من و خانم میزنیبعد از گذر از بحران در موردش حرف م-

 با هم   یفتح

 ی... بهتره گندهایانصار ی. شما هم آقامیکن یم یهمکار

   دیگذشته تون رو جمع کن

 نکنه. شتریهر لحظه بحرانمون رو ب تا

 

 با حرص گاردش رو عقب برد و من از جا بلند شدم:  یانصار

 خوشحال شدم. دنتونی... از دونیخوب آقا-

 

 بامداد بلند شد:  یبرم صدا نکهیاز ا قبل

اخبار رو  نیکنن ا یکمکتون م ی... خانم فتحسانیم یآقا-

 .دیجمع کن
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 رفتم گفتم: یکه به سمت در م یو در حال دمیخند

 .ادیمن از کمک خوشم نم-

 

*** 

  

 گفتم؟  یاتاق کنفرانس چ یتو یدینشن ؟یینجایا یواسه چ-



 رو جلوم گذاشت: یتوجه به حرفم پوشه ا یب

 

گفت اون مدارک رو از شما گرفته و تا  یخبرگذار سییر-

 که خودتون بهش   یزمان

 .دارهیدست از پوشش دادن اون اخبار بر نم دینگ

 

 رو کنار زدم:  پوشه

 درست گفته و من اصال دوست ندارم کارشون رو کساد کنم. -

بزرگ همون اول به حرفم توجه کرده بودند  نیاگر جناب مع-

 اومد. ینم شیمشکالت پ نیکدوم از ا چیه

 

 بهش دوختم:  میرو مستق نگاهم

 سییر یبرا ی... با وجود افکار بزدالنه ت چه برنامه انمیبگو بب-

   یم ؟یدار دیجد

 که طبق انتظارت عمل نکرد.  نمیب



 

 زد:  یکمرنگ لبخند

کنترل  یتو شونینبود. ا ینیب شیقابل پ ریغ ادمیرفتار ز نیا-

کنن و حاضر شدن به خاطر  یاحساسات بهتر از شما عمل م

 چیکه شما ه یبکشن. کار استیسود شرکت فعال دست از ر

 وقت انجام  

 .نید ینم
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 تکون دادم:  نیرو به طرف سرم

چرا بامداد با اون همه ثروت و  ی! فکر کردیسخت در اشتباه-

 قایدق نیکرد؟ ا تیحما رهیمد ئتیاعتبارش از من در مقابل ه

 به خاطر احساسات بود.

 

 شم.  یمنظورتون نم یمتوجه -

د شرکت وقت وار چیهمون طور که من ثروت خودم رو ه-

 ؟ینیب یکنه. م یکار رو نم نینکردم بامداد هم هرگز ا

 همه وجود داره. یاحساسات تو

 

 . دیکن یهنوزم معتقدم شما اشتباه م-



 کی ینیب یم نکهیبا ا یمن شک دار تیریبه قدرت مد-

   یرو به راحت یامپراطور

 چرخونم؟ یم

 

 تکون داد:  یرو کم سرش

... دیتا قانعم کن دینگه داشته باش نجایکنم من رو ا یفکر نم-

و  دید ینم تینسبت به خودتون اهم هیشما معموال به افکار بق

 هاتونه. بیع نیاز بزرگ تر یکی نیا

 

ندارم تو رو قانع کنم چون خودت رو هم  یدرسته... اصال سع-

رسم. فقط  یکه بخوام م یزیمن باز به چ یبه آب و آتش بزن

با چه  نمیبب خوامیراجع به طرز فکرت بدونم. م ادیبدم نم

 .یشرکت دووم آورد نیا یهمه مدت تو نیا یمنطق

  

 اشاره کردم: زیکنار م یکه نگفت به صندل یزیچ



 .ینیاونجا بش یتونیم-

 

 نشست. یصندل یرو برام تکون داد و رو سرش
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شرکت  نیبا ا نیزنیکه از چرخوندنش حرف م یا یامپراطور ـ

 فرق داره...   یادیز



 ی... هنرمند ها نون احساساتشون رو منیهنرمند کی شما

 تاجر خوب بشن. کیتونن  یوقت نم چیخورن پس ه

 

 زدم و اون ادامه داد:  شخندین

تجارت بزرگ  ونیم یبرعکس شما از بچگ نیمع یاما آقا-

 .نینسبت به شما انتخاب بهتر فتهیهم ب یشدن و هر اتفاق

 

. یدون یآدم ها نم تیاز واقع یچیه ه؟یمشکل تو چ یدونیم-

 نمیتونه از احساساتش جدا بشه و به خاطر هم ینم یآدم چیه

خود تو پر از  یآدماست... حت یاحساسات نقطعه ضعف همه 

 .یاحساس

  

 مخالفتش رو اعالم کنه که ادامه دادم:  عیسر یلیخ خواست



و  یپنهانش کن یسنگ یچهره  کیپشت  یدار یسعفقط -

 یتونه بهتر از هر تاجر یهنرمند م کیراه ممکنه.  نیبدتر نیا

 .رهیبگ ادیراهش رو  دیتجارت کنه و فقط با

 

  ن؟یگرفت ادیرو  نیو شما ا-

. من راه ستینقطه ضعف انکارش ن نیراه پوشوندن ا-

 گرفتم. ادیپوشوندن نقطه ضعفم رو 

 

 دقت بهم چشم دوخت.  با

کنه...  تینیب شیکس نتونه پ چیکه ه یکن یزندگ یطور دیبا-

 شیقابل پ ریغ شهیوار باعث م وانهیو د سکیپر ر یرفتارها

 چیدووم آوردم و ه نجایمن تا ا نمی. به خاطر همیباش ینیب

زدنم به قدم دوم برسه. احساسات من  نیزم یکس نتونسته برا

 .ستنین ینیب شیقابل پ
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رو  نی... من از حرف هاتون ادیشما پر از راز و نقطه ضعف ـ

 استنباط کردم. 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 .یکن دایپ یزیازم چ یتون یوقت نم چی... اما تو هدیشا-

 

 مبل بلند شد:  یکرد و از رو یخنده ا تک



اگر تمام روز  یو حت میدار یمتفاوت تینها یمن و شما افکار ب-

و تمام  رمینداره. پس من م یا جهیبازم نت میبا هم بحث کن

 محول شده بهم رو انجام بدم. ی فهیکنم تا وظ یتالشم رو م

 

 کردم لب زدم:  یکه به سمت در اشاره م یحال در

 یکار رو بکن و بدون من تا آخر پشت اون خبرگذار نیحتما ا-

 .ستادمیا

 

 برام خم کرد و از اتاق خارج شد.  یرو کم سرش

 زدم.  یدادم و چرخ کوتاه هیتک میبه صندل یقینفس عم با

 

روم دوختم و زمزمه  شیپ دیرو به مداد و کاغذ سف نگاهم

 کردم: 

رو  دنمیبه چالش کش ییکس توانا چیچقدر خسته کننده... ه-

 نداره.



 

*** 

  

 . یگند بزن شهیهم یعادت کرد-

که از  یدستم رو داخل بشقاب رها کردم و در حال یتو قاشق

 شدم خطاب بهش گفتم:  یبلند م یصندل یرو

 

 .یبکش شیغذا بحث کار رو پ ونیم ادیخوشم نم-
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 بشه؟  یبه شرکت که چ یبرگشت ـ

 برگردم.  یتو خواست-

 .ینخواستم آشوب به پا کن یول-

  

دستم  یرو تو یو یکاناپه انداختم و کنترل ت یرو رو خودم

 گرفتم. 

خودت رو خسته  یخبرا رو جمع کنم فقط دار یخوایاگر م-

 .یکن یم

 



 ونیرو روشن کرده بودم و م یو یبهش ت الیخ یب دید یوقت

کنارم  زیم یدستش رو رو یتو یگشتم پرونده  یکانال ها م

 انداخت:

 

  ؟یشناس یمرد رو م نیا نیبب-

 گذاشتم و پرونده رو برداشتم. زیم یرو رو کنترل

 اولش دوختم و لب زدم: یرو به صفحه  نگاهم

 

مشترک با شرکت  یپروژه  هیزد تا  یم یآره... قبال به هر در-

 تا حاال   یول رهیبگ

 نکرده بود. دایرو پ فرصتش

 

 شده نگاهش کردم:  زیر یچشم ها با

  ؟یازش استفاده کن یخوایم-

 هاش رو باال انداخت:  شونه



فرصت  طیشرا نیتو ا دمیخودش درخواست داد و منم د-

 .هیخوب

 

 کردم گفتم: یمبل خم م یاز زانوهام رو رو یکیکه  یحال در
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 ریاز تحق یریجلوگ یقدم شده برا شیکه خودش پ نیهم ـ

  ؟ید یبه من نشونش م یشرکت خوبه. حاال چرا دار

 جواب سوالم رو بده لب زد: نکهیا بدون

 

  ؟یش یلباس ها معذب نم نیبا ا-

تنم  یرنگ تو یمشک یبند نیبه لباس خواب کوتاه آست داشت

که بعد از چند روز صداش دراومده  بیکرد و چه عج یاشاره م

 بود. 

 

 ش شدم:  رهیچونه م زدم و خ ریرو ز دستم

  ؟یشیچطور؟ تو معذب م-

 زد: شخندین

 

 . ادیالغر خوشم نم ی... از دخترایالغر-

 دوختم لب زدم:  یم یو یکه چشم هام رو به ت یحال در



 .ینگاه نکن یتون یم یشیم تیاگر اذ-

  

لباسش رو عوض کنه چون حق صاحبخونه  دیکه با ییاون تو-

 رفته؟ ادتی. شترهیب

  

و تمام وجودم  دیکه گفت به قسمت درک مغزم نرس یا جمله

بود و  یو یت ینحس ساواش تو یچهره  ی رهیدر اون لحظه خ

 انگار هنگ کرده بودم.

 

چشم هام رو کامال بهم  امیدر حال جنب و جوش بود تا پ مغزم

   یکنه و م میتفه

 ...دونستم

 غفلت کار دستم داده بود. اون
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مبل  یاومدم و رو رونیاز حالت دراز کش ب عیسر یلیخ

 نشستم.

و من خطاب به  دیسرم چرخ یمصاحبه ش تو یبه جمله  جمله

 بامداد گفتم:

  

  ؟یقرارداد ببند کهیبا اون مرت یخوایم یک-

 چطور؟ -



 

 میزمان داشتم تا مکان گوش یبه کم اجیجا بلند شدم و احت از

 و   ارمیب ادیرو به 

 کامال بهم خورده بود. تمرکزم

 بلند شد: ادمیفر یبامداد رو ندادم و به جاش صدا جواب

 

 من کو؟  یخانم! گوش نینسر-

دستش بود از آشپزخونه  یتو میکه گوش یدر حال عیسر یلیخ

 اومد:  رونیب

 .نشیجا گذاشته بود نتیکاب یرو-

 

 دستش چنگ زدم.  یاز تو بایرو به سمتم گرفت و تقر یگوش

  ؟یقرارداد ببند یخوایم یک ینگفت-

 .ندهیچند روز آ نیهم یاحتماال تو-

 



 خوبه! -

وار رو  وانهیهرج و مرج د نیوقت داشتم و تا ا یکاف یاندازه  به

 سر و سامان بدم.

 

 یبوق صداش تو نیرو کنار گوشم گذاشتم و با اول یگوش

 : دیچیپ یگوش

 اتفاق افتاد خانم. نیچطور ا دمیمنم نفهم-

 

 نزد. حیجمله سکوت کرد و دست به توج نیاز هم بعد
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شد و  یدونست با هر کلمه ش فقط خودش خسته م یم خوب

 رو گرفته بودم. ممیاالن هم تصم نیمن هم

 

 . نیسل-

 بله. -

 ! یتو اخراج-

 نبود... میبارش از سر تفه نیا سکوت

 شده بود...  شوکه

 



روم هم جاخورده بود و امکان  شیبامداد پ یتنها اون حت نه

 من ندونه.  شیپ نینداشت از ارزش سل

 

به اخراج هم  دیتهد یوقت حت چیبود که ه یتنها کس اون

 فرق داشت.  هیبار قض نینشده بود اما ا

 مشت شد. یرو قطع کردم و دستم دور گوش تماس

 

شماره گرفتن شدم و  الیخ یزنگ در که بلند شد ب یصدا

 خانم در رو باز کرد:  نینسر

 آقا مهامه.-

 

 بامداد بلند شد:  یبه سمت پله ها برم صدا نکهیاز ا قبل

 شده؟  یچ-

 .هیترک رمیدارم م-

 



 در هم رفت:  ابروهاش

 .کهی... بهت گفتم که موعود قراردادها نزدیتون یاالن نم-
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کنترل شد و بدون فکر بهش چنگ زدم و به  ی رهیهام خ چشم

 پرتابش کردم.  یو یسمت ت

 



همزمان شد با باز  شید یال س یخرد شدن صفحه  یصدا

 شدن در سالن توسط  

 شد: یو یت ی رهیو از همون بدو ورود چشم هاش خ مهام

 

 داخل.  امیب یاگه االن آروم شد-

توجه به حرکتم هنوز ابرو درهم  یهام رو به بامداد که ب چشم

 برده بود دوختم و تکرار کردم:

 

 . هیترک رمیدارم م-

 . گهیگرفتم. چهار ساعت د تیبرات بل-

من حرف بزنم  نکهیدو نفر قبل از ا نیرو گفته بود و ا نیا مهام

 .خوامیم یزیدونستند چه چ یم شهیهم

 

 ... دندیفهم یبودند که م ییتنها آدم ها نیو سل مهام

 ... زدیغر م مهام



 کرد... یم سرزنش

 

دونست من چه  یزد اما آخرش باز م یهم دم از رفتن م یگاه

 سیرو راست و ر زیو قبل از حرف زدنم همه چ خوامیم یزیچ

 کرد. یم

 

 از مهام هم بهتر بود...  یحت نیسل

 کرد...  یزد و دخالت نم ینم غر

توقعم رو  نیوقت کارش رو اشتباه انجام نداده بود و هم چیه

 باال برده بود.
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اون  یبود و توقع من باعث شد تو نیاشتباه سل نیاول نیا

 خوامش... ینم گهیلحظه احساس کنم که د

 

 اشتباهش باشه.  نیآخر دیبا نیکنم که ا احساس

 

*** 

  

 ماساژش دادم.  یگذاشتم و کم میشونیپ یرو رو دستم

  ؟یکرد کاریچ یدیفهماصال -

 ؟یلطفا خفه ش شهیم-



 

 نینه؟ امکان نداره سل یکن یم یباهام شوخ یهنوز دار دیشا-

 رو اخراج کرده  

 .یباش

 

 کیاز همه به  شتریلحظه ب نیدادم و ا رونیرو کالفه ب نفسم

   اجیسوزن نخ احت

داشتم  یشتریتا دهان مهام رو بدوزم و اگر فرصت ب داشتم

انداختم اما  یم رونشیب مایمطمئنا قبل از پرواز با لگد از هواپ

قسم خورده بود تا اوقات من رو تلخ تر از  تیبل دیاون موقع خر

 که بود بکنه. یزیچ

 

گذشت و  یرو به مهماندار که داشت از کنارمون م نگاهم

 دوختم و صداش کردم:

 



 خانم؟  دیببخش-

 کرد:  نگاهم

 بله؟ -
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  د؟یآقا رو عوض کن نیا یجا شهیم-

 با حرص گفت: مهام



 من؟ یمزد زحمتا نهیا ـ

 

تا حواست به شرکت و بامداد باشه...  رانیا یموند یم دیبا-

  ؟یفهمم چرا پشت سرم راه افتاد ینم

 جوابم رو بده خطاب به مهماندار گفت: نکهیقبل از ا مهام

 

 . ستین ی. مسئله ادییشما بفرما-

پرتش کنم  مایاز هواپ دیکن یآقا رو عوض نم نیا یاگر جا-

 . نییپا

 

دفعه قتل  نیا نجایا یایتا تو ب رانیموندم ا یم ؟یخل شد-

حال و اخالق مزخرفت جون  نیبا ا ؟یراه بنداز یا رهیزنج

تا تو نسل  رانیدر خطره. بمونم ا هیهشتاد درصد ملت ترک

 ؟یکن یکش

 



از جا بلند  هیم رو بهش دوختم و اون بعد از چند ثان رهیخ نگاه

 شد: 

هم تنهات  هیثان کیفکر نکن  یکنم ول یجام رو عوض م-

 بذارم.

 

 که دور شد چشم هام رو بستم.  یصندل از

فشن  یرو با برند من برا شیمصاحبه ش همکار یتو ساواش

 فاجعه بود!  نیرو اعالم کرده بود و ا شیپ یشو

 

همراه دوز و  گهیشرکت د هیم با جلو انداختن بست یم شرط

انقدرها هم از مرحله پرت نبود  نیکلک قرارداد بسته بود و سل

 .رهیکه دست دراز شده س ساواش رو بگ
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 کیدونستم  یتماس هاش رو قطع کرد م نیکه سل یوقت از

 یخال یو کاش حداقل حرصم رو سر محسن دیلنگ یکار م یجا

 کرده بودم.

 

 گفت...  یراست م مهام

 نبود. دیاصال بع ریکه االن داشتم مرگ و م یاعصاب با

 

*** 



  

 زد:  یلبخند بزرگ دنمیهوا باز کردم و با د یاتاقش رو ب در

 .نمتیب یکه دارم م بیمادمازل! چه عج-

  

 بلند شد:  زشینگاهش کردم و اون از پشت م رهیخ

خودت رو نشون  عیانقدر سر لمیکردم بعد از اون ف یفکر نم-

 .یبد

 

 رو اجرا کنم. لمیفصل دوم اون ف خوامیم-

 :دیخند

 

 مذاکره.  یبرا یومدین دهیحرفت نشون م-

 ابروم رو باال انداختم:  یتا کی

 کنم. یکه ارزشش رو نداشته باشه مذاکره نم یبا کس-

 



 شد:  کینزد بهم

 . میشد کیشد... آخه بازم با هم شر فیح-

لبم لبخند  یپشت سرم رو مشت کردم و به جاش رو دست

 نشوندم:

 

 .رسهینم ییشراکت به جا نیا-
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 چرا؟  ـ

که حق تجارتش  یسر تو و کس یشرکت رو رو نیچون من ا-

 رو بعد از قرارداد  

 کنم. یبا من به تو فروخت خراب م بستن

 

 : دندیباال پر ابروهاش

 . یوحش یواسه دخترا رمیم یمن م-

هاش  یتالف یدختر وحش نی... چون ایریم یمعلومه که م-

 خونبارن.

 

 رو بهش کردم و خواستم برم که گفت:  پشتم

از اون قرارداد قراره باهات  شتریکه من ب یفهمیزود م یلیخ -

 بخورم.  وندیپ

 



گرفتم و چقدر  شیتوجه به حرف زدنش راه خروج رو در پ یب

 شرکت   نیا یهوا

 بود. مسموم

که مهام راننده ش بود رسوندم و سوار  ینیرو به ماش خودم

 شدم. 

 

  م؟یبر-

 نه! -

برداشتم و به نگهبان  نیداشبورد ماش یرو از رو میگوش

 شرکت زنگ زدم.

  

 رو که جواب داد بدون مقدمه گفتم:  تماس

 یجلو نیاریرو ب دهیکه از شرکت اوزون رس ییپارچه ها-

 شرکت خودش.

 



 تماس رو قطع کردم.  دمیچشمش رو که شن یصدا

 ؟یپارچه ها رو پس بد یخوایم-
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 داد و لب زدم:  هیرو به پنجره تک آرنجم

 راه بندازم!  یباز شیآت خوامیم-



 رونیشد و من منتظر به ب رهیشده بهم خ زیر یچشم ها با

 چشم دوختم.

 

باربر شرکت رو به رومون  نیتا ماش دیطول کش یا قهیدق چند

 توقف کرد و من  

 شدم. ادهیپ

شد و من خطاب به کارکنان که  ادهیهم همزمان باهام پ بامداد

 شده بودند لب زدم: ادهیپ

 

 . دیکن یشرکت اوزون خال یمحوطه  یپارچه ها رو تو یهمه -

 نیبنز تیرو باز کردم و پ نیحرف صندوق ماش نیاز ا بعد

   رونیداخلش رو ب

 .آوردم

 

 گرد شدند:  تیاون پ دنیمهام با د یها چشم



 !یاز رو جنازه م رد ش نکهیمگه ا-

  

 دست پسش زدم و خودم هم وارد محوطه شدم.  با

که کارکنان شرکت به پا کرده بودند کم کم دور  یجنجال با

شرکت اوزون با چشم  یکارمندا یمحوطه شلوغ شد و همه 

 کنجکاو منتظر نگاهم کردند. یها

 

کردم و  یرو روش خال نیبنز تیها که جمع شدند پ پارچه

عقب  عیسر یلیاز اطرافم بلند شد و همه خ نیه یصدا

 دندیکش

 

که  یاز کار یریجلوگ یاون شرکت هم برا ینگهبان ها یحت

من رو  یوانگیهمه د نجایو ا ومدندیخواستم کنم جلو ن یم

 شناختندـیم
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پارچه ها انداختم و خودم هم عقب  یرو رو یخال نیبنز تیپ

 رفتم. 

رو روشن کردم و قبل از پرتابش نگاهم رو به  بمیج یتو فندک

کرد  یاتاقش مبهوت نگاهم م یساواش که از پشت پنجره 

 براش زدم. یدوختم و چشمک

 



 دیطول کش یا هیپارچه ها انداختم و ثان یروشن رو رو فندک

 آتش   یتا شعله ها

 چشمم رو پر کنه. تمام

 

آتش گونه هام رو گرم کرد و من  یاون سوز سرد گرما یتو

 دوباره چشم هام رو  

 اتاقش دوختم. یپنجره  به

 

پشت پنجره نشون از هجومش به محوطه بود و من با  نبودنش

   درسیلبخند از د

 شدم. نیها خارج شدم و سوار ماش نیدورب

 

 رو روشن کرد.  نیسوار شد و ماش عیسر یلیهم خ مهام

بود  یدل یحواسم پ یو همه  دمیشن یغرغرهاش رو نم یصدا

 خنک شده بود.  یکه حاال کم



 

و دستم رو از پنجره  دمیکش نییرو تا انتها پا نیماش ی پنجره

 بردم. 

 دیجد ییهنوز آروم نشده بود و من حاال با غوغا یقبل آشوب

 اون رو پررنگ تر  

 ها همه جا بودند! نیبودم و دورب کرده

  

 *** 

 

 کجاست؟  نیسل-

 کنم.  داشینتونستم پ میاومد یدونم... از وقت ینم-

 

 کردم: اخم
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 ! تهیمسئول یانقدر ب شهیباورم نم ـ

سکوت کرده بود  یحرفم  مهام که از بعد آتش سوز نیا با

 منفجر شد:

 

موند  یم دی! به نظرت بایتو اخراجش کرد ت؟یمسئول یب-

 کرد؟ یتو رو تحمل م یخفت حرف ها نجایا

 



 نگاهش کردم:  دهیباال پر یابروها با

 چته؟ -

 از جا پروندم: ادشیفر

 

! اصال یکرد یمن رو روان اتیخفن باز نیسوال داره؟ با ا نیا-

   کاریچ یدون یم

با اتهام اغتشاش  تونهیم نجایا سیپل یدونیم ؟یکرد

 ؟یفهمیکنه؟ م رتیدستگ

  

 . شمیپ یایهر وقت حالت خوب شد ب یتونیم-

 یشروع به طراح الیخ یدستم گرفتم و ب یرو که تو مداد

 کردم از شدت خشم به نفس نفس افتاد:

 

  رم؟یم یچرا من نم-



جوابش رو بدم با سرعت از اتاق خارج شد و من  نکهیاز ا قبل

 هنوز خط دوم رو  

 دستم از شدت فشار شکست. یبودم که مداد تو دهینکش

 

خورد باعث شد نگاهم رو به در بدوزم و که به در  یتقه ا یصدا

 با چهره   کیفاد

 بود.  ستادهیدر ا یمضطرب جلو یا

 شد؟ یچ-
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 گفت:  عیسر یلیمن و من چشم هاش رو بست و خ یاز کم بعد

پارچه باهامون قرارداد  نیتام یبرا ستیحاضر ن یشرکت چیه-

 سر اوزون اومده. ییبال نیبا همچ یببنده وقت

 

 نیاصال به ا نیچشم هاش رو باز کرد و سل یقینفس عم با

 که قرار بود   یکارآموز

 باشه خوب آموزش نداده بود. نشیجانش

 

 کنه؟  دمیبخواد ناام یکس ادیبدم م یلیکه من خ یدون یم-

صورتم  ینشسته رو یو با همون خونسرد دیاز رخش پر رنگ

 لب زدم:



 

 . یچشم هام دور ش یدم از جلو یبهت وقت م هیپنج ثان-

به خودش  دهیشروع به شمارش کردم و به چهار نرس بالفاصله

 اومد...

 

 رفت و در رو پشت سرش بست.  رونیاتاق ب از

دست  یکه اون هم تو دینکش یبرداشتم و طول یا گهید مداد

 هام شکست.

 

 انداختم.  یرو مچاله کردم و گوشه ا زیم یرو کاغذ

من  ی نهیبود که دست رد به س دهیرس ییکارشون به جا حاال

 زدند؟ یم

 

رخ داده بود باعث  یقرارداد قالب نیا یتالف یکه برا یریتاخ

 عیهر چه سر دیشده بود همه به خودشون جرات بدن و من با



 یساواش رو کف دستش م یتر حق شرکت دست نشانده 

 گذاشتم.

 

 یناآشنا یکه بلند شد نگاهم رو به شماره  میزنگ گوش یصدا

 روش دوختم و  

 دادم.  جواب

 بله؟-
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 :چدیگوشم پ یساواش تو زینفرت انگ یصدا

 !دهیدونستم عوض شدن شماره م جواب م یم-

 

از گوشم دور کردم و نگاهم رو به صفحه ش  یرو کم یگوش

 دوختم: 

 خودته؟  یشماره  نیا-

 

  ؟یکن ومیس یخوا یآره... م-

 خوام دوباره بالکت کنم.  یم -

 : دیسکوت کرد و بعد خند یلحظات

 .دهیانگار هنوز خبرا بهت نرس-

 



 شدند:  زیهام ر چشم

  ؟یزد یباز چه گند-

ازت  یشرکتم راه انداخت یکه تو یچرا بابت آشوب یفکر کرد-

 نکردم؟ تیشکا

  

حدقه چرخوندم و خواستم تماس رو قطع  یهام رو تو چشم

 صداش متوقفم کرد:  یکنم که بلند شدن دوباره 

 از برادر خونده ت خوشم اومده.-

 

 آوردن اسم بامداد و اون ادامه داد:  ونیاز به م جاخوردم

 ه؟یاومده ترک یدونست ینم ه؟یچ-

 

اومد و  یم هیبه ترک دیشدند و بامداد چرا با کیبهم نزد ابروهام

 کرد؟ یساواش مالقات م با
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ازش بپرسم در اتاق باز شد و نگاهم من  یزیچ نکهیاز ا قبل

 قامت اسپرت   یرو

 موند...  پوشش

 اومد!  یخوشم نم تیوضع نیاز ا اصال

 

*** 



  

 نیشد و من ا یانگشت هام له م ونیدستم مدام م یتو ریخم

   یرو نم طیشرا

 ... دمیفهم

 یخورد رو نم یروم قهوه م شیکه خونسرد پ یبامداد

 ...دمیفهم

 

کرد از  یآورد و مجبورم م یسرم رو به صدا در م طیشرا نیا

 خودم بپرسم که  

 رفت؟ یجلو نم لمیمطابق م زیچ چیه چطور

 

 راه رو اشتباه رفته بودم؟  یکجا

و نفرت به دل گرفته بود و تا  نهیحد ازم ک نیبامداد تا ا چطور

 نابود شدنم   یپا

 بود؟ ستادهیا



 

که کنار موس  یهام رو به مهام دوختم و اون در حال چشم

 کرد.  ینگاهم م رهیبود با اخم خ ستادهیا

 کرد.  یرو درک نم طیشرا نیاون هم مثل من ا دیشا

 

 هام رو به بامداد دوختم و لب زدم:  چشم

 . یکرد یبا من مشورت م دیبا-

 قهوه ش رو از لب هاش دور کرد: فنجون
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شد و تو  یو با سرعت گرفته م یناگهان دیبا میتصم نیا ـ

 شرکت رو در نظر گرفتم.  یبحران طی... من فقط شراینبود

 همه ش چرت و پرته!-

 

 دستم رو محکم تر از قبل فشردم و ادامه دادم:  یتو ریخم

 یمن و شرکتم افتاد... م یبرا یچه اتفاق یدونست یتو م-

 .ادیبدم م یمن چقدر از اون عوض یدونست

 

 تر از قبل لبخند زد:  خونسرد



کنه مجبورم  یم جابیا طیشرا یاما وقت ادیمنم از تو بدم م-

 گذشت. یاز احساسات شخص دیمنافع با ی. براامیباهات راه ب

 

 : ستادیاز حرکت ا دستم

 گذرم!  ینممن -

 برد: نییشده قهوه ش رو پا زیر ییچشم ها با

 

 مگه دست خودته؟ -

 زدم: شخندین

 

 یگذرم و هر کار ینم میدست منه! من از احساسات شخص-

 چیاجازه ندادم ه میتمام زندگ یکنم... تو یکه دلم بخواد م

 کنه. لیرو تحم یزیکس بهم چ

 



رفتارم رو داشت و  نیجا بلند شدم و اون انگار کامال توقع ا از

عمد انجام  یکرد که کارش رو از رو یمن رو مطمئن م نیهم

 داد. یم

 

که مجبور باشه چوب  ستیاون شرکت فقط متعلق به تو ن-

 رو بخوره. تتیشخص

 

 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:55] 



 
#part371 

 

که ناخودآگاه پشت مردمک هام  یباال بهش دوختم با نفرت از

 نشسته بود نگاهش کردم...

 

که سفته ازم گرفت و مجبور شدم به  یزمان ینفرت رو حت نیا

 ونیدر م ییزهایچ یامضاء وکالت نامه ازش نداشتم و االن پا

 بود که متعلق به من بودند...

 

 من! فقط

  

 نجایبهت گفتم دستت رو از شرکت من کنار بکش... گفتم به ا-

 نداشته باش.  یکار

 بزنه که بلند تر ادامه دادم: یحرف خواست



 

 یو دشمن هاش به تو ربط کاشینداره... شر یبه تو ربط نجایا-

رو من خودم ساختم. تمامش رو خودم ساختم...  نجایندارن... ا

از  الیر کیآجر به آجرش با پول خودم گذاشته شده... نذاشتم 

شرکت بشه و حاال هم  نیخان وارد ا اوشیتو و س یها ییدارا

 .نیبزنکدومتون بهش لطمه  چیدم ه یاجازه نم

 

 هم از جا بلند شد و با اخم لب زد:  اون

تماما مال خودته  یکن یکه ادعا م یبه شرکت یمن کار-

 ندارم... دارم راجع به  

 زنم.  یحرف م میشرکت پدر نجات

 

 شد:  غیبه ج لیصدام تبد نباریا

 ساواش دشمن منه!  یول-



گرفت و مهام  واریاز د هیجاخورده تک غمیج دنیبا شن موس

 به جلو   ینگران قدم

 .برداشت

 

 تیبامداد هم تکون خوردند و اون هم از عصبان یها مردمک

 سابقه م جا خورده بود.  یب

 دادم. هیتک زمیرو ازشون برگردوندم و دست هام رو به م روم

 

 چیزدن هام رو کنترل کنم و ه تا نفس نفس دمیرو گز لبم

 کدوم من رو انقدر  

 بودند... دهیند یعصبان
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 سردرد شده بودم... نیدچار ا یبار ک نیاومد آخر ینم ادمی

 

 یو مجبورم م دیکوب یمغزم م یها وارهیمدام به د یکس انگار

 کرد تمام عضالت صورتم رو سفت کنم...

 

سرم  یتو یرگ ها دنیسفت که هر لحظه امکان پوک انقدر

 بود...

 کرد. یم یا گهیتر از هر وقت د یدرد من رو روان نیا



 

بودم ساواش دورم زده  دهیفهم یوقت یحت یحالت عصب نیا

 بود... ومدهیبود هم سراغم ن

 

درد من  نیخان ا اوشیمامان و س یصدا دنیبار با شن نیآخر

 بودم... یه بود و حاال باز هم عصبانخودش غرق کرد یرو تو

 

رو در خطر  زمیوجودم رو نفرت فرا گرفته بود و من همه چ تمام

 . دمید یم

 زد... یقول و قرارمون م ریداشت ز بامداد

 

 یشرکت زندگ نیکرد و ا یم میزندگ یخودش رو قاط داشت

 من بود... 

 کرد... یشرکت مشترکمون م کیدشمن من رو شر داشت

 



 که گفت:  دیفهم یحالم رو انگار م مهام

کار اشتباهه...  نیکنم ا یمن معاون اون شرکتم و فکر م-

 ضررش از سودش  

 .شترهیب

 

 بشه.  یک یداره ضررش متوجه  یبستگ-

حرف رو زده  نیرو چرخوندم و نگاهم رو به بامداد که ا سرم

 بود دوختم. 

 ازش بدم اومده بود. یادیاون لحظه ز یتو

 

 کشم!  یآدم هم م یحت نجایا یمن برا-

 . ستادمیو صاف ا دمیکش یقیعم نفس

 .رونیاز شرکت من برو ب-
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 کرد لب زد:  یرو به تن م نشیکه کت ج یحال در

 من حرفم رو زدم...-

به هم زدن  یکنم و برا ینم یمنم حرفم رو زدم! باهات همکار-

 رم. یآدم کشتن هم جلو م یتا پا ینقشه هات حت

 



رفتنش از اتاق موس  رونیهاش رو باال انداخت و با ب شونه

 نگاهش رو به من  

 : دوخت

به بامداد زنگ بزن... زمان مذاکره مشخص  یآروم که شد-

 شده.

 

 : دمیرفت خطاب به مهام غر رونیاتاق که ب از

 .رونیتو هم برو ب-

کرد و در رو  یو اعتراض اتاق رو خال شیحرف پس و پ بدون

 پشت سرش بست.

 

 رونیقرصم رو از داخل کشو ب ینشستم و قوط میصندل یرو

 آوردم. 

 روش دوختم. یرو به نوشته ها نگاهم

  



بوده و  یخواست با بامداد دست دوست یکارش م نیبا ا ساواش

 من بودم...  شیمطمئنا هدف اصل

 داشتم... یدشمن هام رو از هم جدا نگه م دیبا من

 

گذاشتم اتفاق سفته ها دوباره تکرار بشه و انگار  یم دینبا

 شد...  یفراموش کرده بودم که بامداد دشمن من حساب م

 

ضربه زدن به من  یبرا یکرده بودم که اون از هر فرصت فراموش

 کرد   یاستفاده م

من و  یخودش رو قاط نیاز ا شتریدادم ساواش ب یاجازه نم و

 کنه. میزندگ
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 انداختم و نگاهم رو به در دوختم. زیم یدستم رو رو یتو قرص

خواستم  یخواستم از اون قرص استفاده کنم و االن نم ینم

 آروم بشم...

 

و تک تک حرف هاش رو به  دیچیسرم پ یساواش تو یصدا

 خاطر آوردم...

 خودش... یها حرف

 ...پدرش

 ...مادرش



 

 یخواستم زخم بزنم و من از خانواده  یلحظه فقط م نیا یتو

 داشتم...  نهیرید یاوزون نفرت

 

 هام رو بستم...  چشم

 کشتم؟  یرو م یچه کس دیبا اول

 

*** 

  

عادت  شهینگاهم رو بهش دوختم و اون هم شهیپشت ش از

 موقع از روز رو کنار اسکله قدم بزنه...  نیداشت ا

 

شده بودم  رهیآلپرازوالم خ یساعت تمام به قوط کیاتاق  یتو

 کردم... یو فکر م



تونست  یم یزیاز اون قرص چه چ ریکردم که غ یفکر م نیا به

 آرومم کنه.

 

 پاک کنم... شهیرو از ر یاون نحس خواستمیم

 ... یاصل یبودم سراغ مهره  اومده

شد و من با نابود  یبلند م یآتش ها از گور ساواش لعنت ی همه

 کردم. یرو درست م زیکردنش همه چ

 

 رو روشن کردم.  نیگاز نگه داشتم و ماش یرو رو پام

 آدم چقدر سخت بود؟  کیکشتن  مگه

فشردم و صاف به  یگاز م یبود پام رو تا آخر رو یکاف فقط

 رفتم. یسمتش م

 

 نداشت...  یفرقکه بود  یکار هر چ ی جهینت

 اومد... یبود که بعد از کشتنش به سراغم م یآرامش مهم



 

 حال خودم بود! مهم
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 گاز فشردم.  یدستم گرفتم و پام رو تا آخر رو یرو تو فرمون

 سرعت گرفت و جلو رفت. نیماش

 



 یزبانم جار یبه شمارش معکوس کردم و عددها رو شروع

 شدند. 

رو  دمید یا گهیساواش بود اما قامت د ی رهیچشم هام خ تمام

 ازم گرفت...

  

بود و با  ستادهیا نمیساواش درست سر راه ماش یچند متر یتو

 کرد.  یاخم نگاهم م

 کم نشد. نیاما از شتاب ماش دیگاز لغز یرو پام

 

گرفتم و اون  یم ریاول اون رو ز دیمحو کردن ساواش با یبرا

   یکرد نم یفکر م

 کار رو انجام بدم؟  نیا تونستم

کرد و  یچشم هام نفوذ م یانگار از همون فاصله تو نگاهش

 گذشت... یفکرش م یتو یزیدونستم چه چ ینم

 



آرامش از من جون خودش رو به  یدور یحاضر بود برا یعنی

 خطر بندازه؟

گذشت و من داشتم قاتل  یتر م عیمعکوس حاال سر شمارش

 شدم... یم

 

 بکشم! خواستمینبود که م یاون کس اما

گاز  یبهش نمونده بود که پام رو از رو دنیبه رس یزیچ

 برداشتم و به جاش ترمز  

 پام فشرده بود. ریز

 

 ش شدم و اون هم بدون لرزش...  رهیخ

 حرکت...  بدون

 کرد. یاسترس نگاهم م بدون

 



 دهیکش بیمه یتنش با صدا یچند سانت یدرست تو نیماش

و الزم نبود چشم هام رو به اطراف  ستادیا کیشدن الست

 .نمیآدم ها رو بب یو وحشت زده  رهیبدوزم تا نگاه خ

 

 زد. یم شخندیچشم هاش بهم ن یتو یخونسرد
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 بهش!  لعنت

کار رو  نینگرفتم و اون مطمئن بود ا ریز نمیاون رو با ماش من

 بود. ستادهیا نمیماش یراحت جلو الیکنم که با خ ینم

 

مبهوت ساواش رو  یکه کنار رفت چشم ها دمید یجلو از

 ترمز برداشته شد... یو پام از رو دمید

 

 یمن مبهوت تر از قبل شد و احمق بود اگر نم دنیبا د نگاهش

 رو انجام بدم. یچه کار خواستمیم دیفهم

خواست باز هم گاز رو بفشارم و به  یسرم ازم م یتو ییصدا

 سمتش برم...

 

پر از  یچشم ها یشگینمونده بود تا بسته شدن هم یادیز زیچ

 انزجارش... 



غوطه ور بودم که در سمتم باز شد و بامداد  ضمیافکار مر ونیم

 :دیبازوم رو کش

 

 ! یرو به اون سمت برون یلعنت نیفکرشم نکن دوباره ا یحت-

 ختم: هام رو بهش دو چشم

 آدم بکشم. خوامیم-

 

 . شدیصورتت رنگ گچ نم یآدم بکش یخواستیاگر م-

 به صورتم دوخته شد و گفتم: نهییفورا از آ نگاهم

 

 ! دهیسف شهیصورت من هم-

 کنم.  یم یشو... من رانندگ ادهیپ-

 نگاهش کردم:  دوباره

 شم. ینم ادهیپ-
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دستش رها کردم و بدون  ینگاهم کرد و من بازوم رو از تو مات

 کمک راننده کشوندم. یصندل یشدن خودم رو رو ادهیپ

 

 من بود و من شونه هام رو باال انداختم:  ی رهیهنوز خ نگاهش

 شم. ینم ادهیگفتم پ-

 



راننده نشست و در  یصدل یرو به تاسف تکون داد و رو سرش

 رو بست. 

 رهیه به ساواش دوختم و اون هم چنان خهام رو دوبار چشم

 کرد. ینگاهم م

 

 رو روشن کرد و با سرعت دور زد.  نیماش بامداد

 یزیدادم فعال چ یم حیدادم و ترج هیتک یرو به صندل سرم

 نگم.

 

 یکنار ساحل سنگ میاز ساواش دور شد یکاف یبه اندازه  یوقت

دوختم که خودشون رو به  ینگه داشت و من نگاهم رو به امواج

 گشتند. یو بر م دندیکوب یبا تمام توان به سنگ ها م

 

 انجام بدم؟  یچه کار خوامیم یفهم یم یچطور ـ



خودم رو  بذارم  هی... فقط کافستین یکار ساخت دنشیفهم-

 وارم پر و بال بدم. وانهیتو و به افکار د یجا

 

 نگاهش کردم و لب زدم:  شخندین با

 یب دی... بایکن ینیب شیپ یتونیکه م یهست یتو تنها کس-

 کنم. شتریرو ب مییپروا

 

 کنم. یم تینیب شی... من بازم پیامتحان کن یتونیم-
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 رو ازش گرفتم:  نگاهم

 کار رو تموم کنم. دیشو... با ادهیبود... پ یخوب شینما یاوک-

 .یومدیباهام راه نم یادامه ش بد یخواستیاگر م-

 

 دادم:  هیتک شیرو به صندل آرنجم

 خواستمیکه م یکار ه؟یبدونم هدفت چ خواستمیم شتریب-

 انجام بدم عواقبش به نفع تو نبود؟

 

 کارت حماقته! -

 حماقت رو دوست دارم.  نیمن ا-

 .یدوستش داشته باش دینبا-



 

 اونکه نگاهم رو جواب بده لب زد:  یکردم و اون ب نگاهش

 من امتحانش کردم. -

 تا مفهوم حرفش رو بفهمم و ناخودآگاه گفتم: دیطول کش یکم

 

  ؟یچ-

 حماقت رو امتحان کردم... آدم کشتم.  نیمن ا-

 ؟یرو کشت یک-

 

 نبودند:  شهیرو جواب داد و چشم هاش مثل هم نگاهم

 مادرت!-

 

 چشم هام نشست. یبار واقعا جاخوردم و بهت تو نیا
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 دیو اون که سکوتم رو د دمیکردم حرفش رو اشتباه شن فکر

 خودش ادامه داد:

  

 رونیبابام من و مامانم رو از خونه ب یوقت شیسال پ ستیب-

مامان  یانداخت و طرد کرد به فکرش افتادم... مسبب اشک ها

 خواستمیقلبم نشسته بود مادر تو بود. م یکه تو یمن و درد



 یفکر مثل خوره ذهنم رو م نیصورت مسئله رو پاک کنم. ا

 کرد. یم ترو درس زیبردن مامان تو همه چ نیخورد... از ب

 

افتاد و نگاهم اما  نییپا یصندل یسست شده م از رو آرنج

 در حال حرکت بامداد بود: یلب ها ی رهیخ یوقفه ا چیبدون ه

 

 ادتیمطمئنم که بود...  نیبنز شهیهم نیرزمیاون ز یتو-

 نیرزمیز یتو شهیچرا اما مامانم هم دمیوقت نفهم چینرفته. ه

اتاقک  یتو ییداشت. اون شب مامانت به تنها ینگه م نیبنز

 یدر بود و من نم یما جلو یبود. چمدون ها اطیح یگوشه 

 م رو کنترل کنم. نهیرو... ک ضمیتونستم نفرتم رو.. افکار مر

 

 تونستم بکشم.  ینفس هم نم یو من حت دیکش یقیعم نفس

. ختمیرو برداشتم و دور تا دور اتاقک ر نیرزمیز یتو نیبنز-

 دست   یکه تو یفندک



 مگه نه؟ ادتهیبود مال تو بود...  هام

  

پازل کنار هم  کیذهنم مثل  یتو یتکه تکه شده  خاطرات

 بود.  ادمیشدند و  دهیچ

 بود که داشتم... یزیفندک تنها چ اون

  

موندم تنها  یبدون برق م کیاون اتاق تار یشب ها تو یوقت

 داشتم همون فندک بود.  یاهیفرار از س یکه برا یزیچ

کرده بودم و  دایپ کیهمون اتاق تار یفندک رو گوشه  اون

 برام نور شده بود.

  

بود که داشتمش و من اون رو به بامداد داده  یزیتنها چ اون

 بودم.
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 یگفت م یداده بودم و اون بهم م قمیبه تنها رف هیعنوان هد به

 خواست با استفاده ازش مادرم رو بکشه!

 

خواستم مامانت رو بکشم. فندک  یاون لحظه من واقعا م یتو-

 یها انداختمش ول نیبنز یرو روشن کردم و بدون فکر رو

   نکهیفندک روشن شده درست قبل از ا



برش داشتم تا  یخاموش شد... من حت فتهیها ب نیبنز یرو

 فندک تموم شده بود. یدوباره روشنش کنم اما گاز تو

 

 در نشست و بامداد نگاهم کرد:  ی رهیدستگ یرو دستم

خواستم مامانت  یم یکه خودت بهم داده بود یمن با فندک-

 رو بکشم و...

 

 رو باز کردم.  نیحرفش رو ادامه بده و در ماش نگذاشتم

 امنم بود... یصندوقچه  یشدم و اون فندک تو ادهیپ نیماش از

 

اتاق اون عمارت قرار داشت و  یکمد تو یکه باال یا صندوقچه

 حاال اون شب رو  

 آوردم. یبه خاطر م شتریب

 



 یکرده بودم و بو دایباغ پ یاتاقک گوشه  یرو جلو فندک

   یمشامم م یتو یتند

 . دیچیپ

بود و وحشت زده نگاهش رو به فندک  ستادهیدر ا یجلو مادرم

 دوخته بود. سیخ نیو زم

 

 شب بارون اومد...  اون

 یلیپر ترسِ مادرم، بارون اومد و اون خ یهمون لحظه  یتو

 خودش رو به   عیسر

 رسوند. عمارت
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پر  یخان رو سوزوند و صدا اوشیپر خشمش گوش س یلیس

 قلب منِ هشت ساله نفوذ کرد....  یگله ش هم تو

 من جهنم تر از قبل شد... یهمون شب بود که زندگ از

 

تا  دیشد که درش با یمن صندوقچه ا ی نهیهمون شب س از

   یابد مهر و موم م

 .موند

 



باتالق گذشته در امتداد اون ساحل  یدست و پا زدن تو ونیم

 یدور تر م نیرفتم و لحظه به لحظه از ماش یراه م یسنگ

 شدم.

 

مغزم  یفکر مثل خوره تو کیداشتم  یکه بر م یهر قدم با

 کرد و   یحرکت م

 خورد... یرو م وجودم

 کردم روشنش کنم. یهم اون فندک رو برداشتم و سع من

 

  فتاد؟یم یشد چه اتفاق یفندک تموم نم یاون شب گاز تو اگر

شد باالخره متوقف شدم و با چرخش  دهیکه از پشت کش بازوم

 بامداد قفل شد: یچشم ها یچشم هام تو میناگهان

 



قلبت درد گرفت مگه نه؟  یول فتادیاتفاق ن یاون آتش سوز-

مجازات که وجودت رو به  هی... مونهیعذاب م هیفکرش مثل 

 اگر اون فندک   نکهی... اکشونهیم شیآت

 ..کرد من با فندک تو مادرت رو. یم یهمراه

 

صورتش خورد صداش رو  یبلند شد و تو اریاخت یکه ب دستم

 . دیبر

 :دمیآوردم و غر نییمشت شده م رو پا دست

 

 ! یحق نداشت-

 کج شده ش رو به سمتم برگردوند و من ادامه دادم... صورت
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 بیآس یرو برا یکه از من گرفته بود یفندک یحق نداشت ـ

 .یزدن به مامانم استفاده کن

 

 : دمیکش یقیعم نفس

 . یزدن بهش فکر کن بیبه آس یحق نداشت یحت-

 چرا؟ چرا حق نداشتم؟-

 

 ایو روم رو به طرف در دمیکش رونیدستش ب یرو از تو بازوم

 برگردوندم. 



 رو که ندادم ادامه داد: جوابش

 

نداره؟ اصال  یاشکال یبه کشتن ساواش فکر کن یاگر تو بخوا-

   یخوا یچرا م

 ؟یکن نابودش

 

 قرار دوختم و لب زدم:  یب یرو به موج ها نگاهم

 ! ریتحق-

 :ستادیا ایرو به در کنارم

 

که من به خاطرش دست به فندکت  هیزیهمون چ نیا ر؟یتحق-

من و مامانم با اومدن مامان  یزندگ یزدم. چرا حق نداشتم وقت

 و ذلت؟ ریتو پر شد از تحق

  

 مونه.  یدو لبه م یمثل چاقو ریتحق



اول دست خودت  یقلب طرف مقابل فرو کن یاون رو تو یوقت

 بره و بعد   یرو م

 کنه. یم یمقابل رو زخم طرف

 

 خشم...  شهیم ای کشهیم ای زخمش

سازه  یم تیموقع اینکشت و خشم رو به جون آدم انداخت  اگر

 عقده. ای
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مونه و  یحقارت م یدست بان یکه تو هیهمون لبه ا عقده

 به   زنهیکه م یزخم

 قلب طرف مقابل نشسته. یکه رو هیتر از زخم قیعم مراتب

 

 من و بامداد حقارت هم فرصت شد و هم عقده.  یبرا

نقطه کنارم نگه داشت و من رو وادار  نیش بامداد رو تا ا عقده

 به فکر کشتن کرد.

  

 چرا حق نداشتم؟ -

از اصل ماجرا کم  یزیکه بودند باز هم چ یهر چ قیو حقا رازها

 شد. ینم

 



سال همراه تک  ستیحقارت ب نیشده بود و ا ریتحق بامداد

 تک لحظه هاش بود. 

 گفتم در جوابش... یم ینداشت من چ یفرق

 

 زخم بود تا درمان.  شتریب یلحظه هر حرف نیا

 :دمیکش یقیتوجه به سوالش نفس عم یب

 

ساواش ضرره چون اون به خاطر ساواش  یشراکت با عمو-

 خواد من رو نابود کنه. یداده و ساواش م شنهادیبهت پ

  

 نییبحث باعث شد اون هم از موضعش پا یکردن ناگهان عوض

 و هر چند   ادیب

قلبم نشسته بود قرار نبود حاال حاالها  یکه امروز تو یدرد

 کمرنگ بشه...

 



 بکشم.  دهیفا یبحث ب نیدادم دست از ا یم حیترج

 داشتم.  یشتریب یازت انتظار زرنگ-

 کردم و اون ادامه داد... نگاهش
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افتاده  لمازییتو و ساواش  نیکه ب یاتفاقات اتیجزئ دیمن شا ـ

خوام  یدونم... من نم یخوب م یلیرو خ زیچ کیرو ندونم اما 



که بخوام بهش  یزیمن و تو بشه. چ یوارد رابطه  ریاز غ یکس

 .ارمیبرسم رو خودم به دست م

 

به  یازش گرفتم و عادت داشت انگار بعد از هر مکالمه ا نگاه

 نقطه برسه...  نیا

نفرتش از  فتهیب یکنه که هر اتفاق یادآوریداشت بهم  عادت

 پابرجاست. شهیمن و فکر انتقامش هم

 

 معکوس نده؟  ی جهیساواش نت یشراکت برا نیاز کجا معلوم ا-

 .دندیباال پر ابروهام

  

بزرگ رو  التیتشک هیمن فقط سود شرکت مهمه و من  یبرا-

قرارداد  نیدونم چه طور از ا یچرخوندم. م یم کایآمر یتو

 یاون حقارت ها رو برا یتونست دیسود ببرم و بعدش شا

 .یکن یخودش و خانواده ش تالف



 

 زدم و چشم هام برق زدند:  شخندین اریاخت یب

  ؟یکن یوسوسه م م یدار-

 کنم. یم کی... دارم عالقه ت رو تحریهست یتو آدم تالف-

 

 کردم و اون شونه هاش رو باال انداخت:  نگاهش

حرکت عقب  یب یتونیبندم. تو م یمن اون قرارداد رو م-

 دوباره رفتار   ای یسیوا

 .یوارت رو ادامه بد وانهید

 

 رو ازش گرفتم.  چییرو به سمتم گرفت و من سو نیماش چییسو

 ی رهیبرداشت و من خ نیهاش رو به سمت مخالف ماش قدم

 رفتنش شدم.
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 یمکالمه هم قلبم رو جهنم کرد و هم رو کیبا  یعوض اون

 .ختیکه توش به پا شده بود آب ر یا یآتش قبل

 

 یک دیجهنم جد نیدستم دوختم و ا یتو چییرو به سو نگاهم

 قرار بود تموم شه؟ 

 بره؟ رونیقرار بود فکر اون اتفاق و فندک از ذهنم ب یک

 



*** 

  

 نشد؟  یخبر نیاز سل-

 رنگ بلندم رو به سمت گرفت:  یمشک یپالتو

 نه... خطش هنوزم خارج از دسترسه.-

 

 رو ازش گرفتم:  پالتو

  ؟یخونه ش چ-

که امکان داشت رفته باشه سر  ییبه هرجااونجا هم نبود. -

 کس ازش خبر نداره. چیزدم. ه

 

 شدم.  نهییآ ی رهیدوشم انداختم و خ یرو رو پالتو

اگر اخراج من رو  یسابقه بود و حت یب نیاز سل بتیهمه غ نیا

 .ستادیا یاتفاق افتاده م یقبول کرده بود باز هم پا

 



 گهید بتیغ نیشناختم آدم فرار نبود و ا یکه من م ینیسل

 کرد.  یداشت نگرانم م

 سرش اومده؟ ییبال یکن یدارم ارمغان... فکر م یحس بد-

 

 و لب زدم... دمیکش میشونیپ یرو رو دستم
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در  یخوب زیکنم اصال چ داشیدونم اگر پ یدونم... فقط م ینم ـ

 کنم. یاون دختر احمق رو آدم م. ستیانتظارش ن

 

 رو به تاسف تکون داد:  سرش

 کرد. یشد و تو رو آدم م یم داینفر پ هیکاش -

 

 زد:  یا یلبخند تصنع عیسر یلیرو بهش دوختم و اون خ نگاهم

 یکنم فرشته و آدم نداره... تو هر کدوم باش یاالن که فکر م-

 !یبا شکوه

 

ش پسش زدم و به سمت در اتاق  نهیس یتو فمیک دنیکوب با

 رفتم: 

 دهنت رو ببند. یجراتش رو ندار یوقت-

 

 اتاق رو باز کردم و اون هم پشت سرم اومد:  در



 موس بهم زنگ زد... گفت جلسه فرداست.-

 

 آسانسور رو فشردم:  ی دکمه

 . هیخوبه... وقتم فردا خال-

شدن چشم هاش رو از پشت سرم حس کردم و در  گرد

سوم رو  یطبقه  یکه باز شد داخل شدم و دکمه آسانسور 

 فشردم.

 

در بسته بشه مهام شوکه شده خودش رو داخل  نکهیاز ا قبل

 گفت:  عیسر یلیآسانسور کشوند و خ

 ؟یگفت یچ-

 

 دوختم. میرو ندادم و نگاهم رو به ساعت مچ جوابش
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  ؟یبامداد رو قبول کن شنهادیپ یخوایواقعا م ـ

 یو اون باز هم از من جواب ستادیسوم ا یطبقه  یتو آسانسور

 .دینشن

 

 اومد:  رونیکه باز شد پشت سرم ب در

  ؟یدار یباز چه نقشه ا-

 زدم: لبخند



 

 کینزد یبه ساواش و خانواده ش نشون بدم تالش برا خوامیم-

 شدن به من چه  

 داره.  یا جهینت

 و من وارد سالن شدم. ستادیحرفم از حرکت ا نیبا ا مهام

 

که به  یکس نیو اول دندیدست از حرکت کش دنمیبا د همه

 بود. ییچشمم اومد جه 

 رو نداشتم. دنشیو اصال انتظار د دندیباال پر دنشیبا د ابروهام

 

 بهتر از قبل بود.  ینشسته بود و صورتش انگار کم یا گوشه

از جا بلند شد و سرش رو  دیرو بهم د هیبق ی رهینگاه خ یوقت

 برام تکون داد.

 



قسمت مدل ها به سمتم مانع  یو هماهنگ کننده  یمرب اومدن

 شد:  ییجه  دنیاز د

 .نیخوش اومد یلیخ-

 

 رو براش تکون دادم:  سرم

 منتظر گزارش دادنت موندم.  ادیز-

 زد:  یا یتصنع لبخند

 و... ستیحالتون خوب ن ادیفکر کردم ز-
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 : دمیحرفش پر ونیم

 نهیت ا فهی. وظیریآخرت باشه با افکار خودت جلو م یدفعه -

 .یکه گزارش کارها رو به موقع بهم بد

 

 نییو محکمم باعث شد جا بخوره و سرش رو پا یجد لحن

 بندازه: 

 .خوامیعذر م-

 

 کنارش زدم و نگاهم رو به مدل ها دوختم. دمید یجلو از

 



چشم هاشون رو با همون نگاه اول  یو اضطراب تو شیتشو

اومده بودند  نیتمر یکه امروز برا ییحس کردم و اون ها

فشن  نینبودند و شرکت در ا یچندان مشهور یسوپرمدل ها

موند و  یشب م کیشو براشون مثل رفتن راه چند ساله در 

 از چه بابت بود. شونیگراندونستم ن یخوب م

 

که قرار بود برام کار کنند بهم  یمشهور یتر هم چهره ها قبل

 زنگ زده بودند و  

 آورد. یها ضرر به ارمغان م یلیخ یشدن فشن شو برا کنسل

 

 بلندم همه شون رو از جا پروند:  یو صدا دمیکش یقیعم نفس

 ه؟یچه وضع نیا-

 

 به جلو برداشتم: یقدم



 د؟یکن یم نیتمر ینجوریا ده؟یم یا یچهره ها چه معن نیا-

 چهره هاتونه. یتفاوت یشو اصل ب نیا یقبالم بهتون گفتم تو

 

زود همه شون کنار هم  یلیسالن خ یقدم رو رفتنم تو با

 . ستادندیا

 دیحس کنم همه تون رو با شهیباعث م دهیخم یشونه ها نیا-

   رونیب نجایاز ا

 .بندازم
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 . ستندیتا همه کمر صاف کرده و محکم با دیطول کش هیثان چند

دست  یباالخره بعد از مدت شونیکیو  ستادمیبه روشون ا رو

 دست کردن به حرف  

 :اومد

 

نشدن... اگر  هیسفارش داده شده هنوز ته یپارچه ها گنیم-

 فشن شو کنسل شه...

 لب زدم: یرو ادامه نداد و من بعد از مکث کوتاه حرفش

 

رو به رو  یادیز یلیبا مشکالت خ سشیشرکت از بدو تاس نیا-

 نیدیبه مراتب بزرگ تر از االن... تا حاال د یشده... مشکالت



برگزار  ریبا چند ساعت تاخ یحت نجایا یاز فشن شوها یکی

 شه؟

 

 نه شون که بلند شد ادامه دادم: یصدا

  

شما  ی فهیپارچه وظ ی هیقبل. ته یبارم مثل دفعه ها نیا-

. تمرکزتون رو دیبه خرج بد یبابتش نگران دیپس نبا ستین

 ینظم یب نیو حرفه تون هست. ا فهیکه وظ یکار یرو دیبذار

 آخرتون بشه. ینظم یب دیبا

 

و کارهاشون برگشتند و  نیگفتن بله خانم دوباره سراغ تمر با

 رفتم. ییمن به سمت جه 

 

که  یو لهجه ا یسیبا زبان انگل ستادنمیروش ا شیمحض پ به

 کار داشت لب زد:  ادیهنوز ز



 .نمتونیب یخوشحالم م-

 

 لبخند زدم:  اریاخت یب

 ؟یکن یم کاریچ نجایا-
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حرف زدن من هم باعث شد اون دست و پا شکسته  یسیانگل

 تر از قبل با همون  

 جوابم رو بده: زبان

 تونم... من... یم نیبهم گفت-

 

جمله ش افتاد کنارش نشستم و  ونیکه م یا یطوالن مکث

 گفتم: 

 .یحرف بزن یکره ا یتون یراحت باش... فعال م-

 

 و اون هم نشست:  دیکش یقیعم نفس

 ادینتونستم  ادیکه داشتم ز یخاطر دو تا عمل... به دیببخش-

 کنم. یتالش م شتری. برمیبگ

 

  ؟یفقط سر بزن نجایا یهمه راه از کره اومد نیا-

 انداخت: نییسرش رو پا یکم



 

 نیمنم که به خانم سل یشما سرتون شلوغ بود و کارها-

ناموفق حالم  ی. من به خاطر اون دو تا عمل جراحنیسپرده بود

 یکردم چون تا جراح یکه صحبت م نیبد بود. با خانم سل

تا بتونم  نجایا امیداد ب شنهادیفرصت داشتم بهم پ یمدت یبعد

 کنم. دایپ زهیتونستم انگ یم ینجوری. انمیرو بب زیهمه چ

 

 شدند:  کیبه هم نزد یکم ابروهام

  ؟یصحبت کرد نیبا سل-

 گرفت. تیبود. خودش برام بل شیهفته پ کیبار  نیبله... آخر-

  

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 

 



 

 
 

 

 [02.07.21 14:55] 

 
#part391 

 

دو روز قبل از فاش شدن اون رو دست خوردن و  یعنی نیا

 کجا رفته بود.  تیمسئول یب یدونستم اون دختره  یکاش م

 داشت؟ یا جهینت نجایخوب؟ اومدنت ا-

 

که نگاهش  یکرد و بعد در حال یبا دست هاش باز یا هیثان چند

 دوخت گفت: یرو به مدل ها م

 



. بافت هاش از هم ستین یدیبه صورتم چندان ام گنیم-

   نیهمچ هیو...  دهیپاش

کردم شما  یفهمم... فکر م یرو نم شیکه درست معن ییزایچ

 ...نیخوب شدن چهره م من رو انتخاب کرد دیبه ام

 

 که کرد گفتم:  سکوت

 چرا؟ یدون یصورت انتخاب کردم م نیهممن تو رو با -

 کرد و ادامه دادم: نگاهم

 

 زهیصورته که بهت انگ نیصورته... ا نیتو هم تیعامل موفق-

و اگر  دمیچهره د نیتو رو با هم تی. من موفقدهیتالش رو م ی

 فقط به خاطر خودت بود. یعمل جراح یدادم برا تیرضا

 

 دوخت:  نیرو دوباره به زم نگاهش

 خوام ادامه بدم. ینم گهید یجراح یدوره  نیاز ابعد -



 

 .دمیشدند و منظورش رو از ادامه ندادن نفهم زیهام ر چشم

 

کنم... من...  یعمل نم گهیاگر بهتر شد که شد... اگر نشد د-

با اعتماد به شما و تالش  خوامیخوام به شما اعتماد کنم. م یم

 نینم بهترتو یم طیشرا نیخودم به همه نشون بدم که با ا

 باشم.
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 یوقت تو چیشد و من ه دهینگاهم پاش یتو تیرضا رنگ

   یانتخاب هام اشتباه نم

 !کردم

 یاعتماد به انتخاب هام کم کم داشت کمرنگ تر م نیا البته

 شد.

 

 نیتر از ا شیباختند و من پ یداشتند رنگ م نیبه سل باورهام

   حانهیدر انتخاب ر

 کرده بودم. اشتباه

 

 یرو داشت که مثل من برا نیا لیکردم اون هم پتانس یم فکر

 .فتادیاتفاق ن نیهدفش مبارزه کنه اما ا



 

 یرو همراهت م یکی. یبخرن و فردا برگرد تیبرات بل گمیم-

 تنها   دیفرستم... نبا

 .یبمون

 

 باشه. ـ

 ینگاهم مدوختم و اون هم که از قبل  ینگاهم رو به نازل من

 ایب یدستم رو به نشون یسرش رو تکون داد و وقت دنمیکرد با د

 حرکت دادم به سمتم اومد:

  

 بله خانم؟ -

  ؟یخبر دار حانهیاز ر-

 و گفت: دیرو گز لبش

 



. ادیکم تر سراغم م نشیدیبار د یکه تو یاون روز یاز فردا-

   یازش خبر یلیخ

 .ندارم

 

دونستم چه  یرو تکون دادم و برعکس اون من خوب م سرم

 سر   یتو یفکر

 گذشت. یم حانهیر
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کرد و اون  یقبولش نم گهیکس د چیکه افتاده بود ه یاتفاق با

بازگشت به کارش وجود  یراه برا کیکرد فقط  یفکر م

 داشت...

 

 یاال هم م نیکه به اشتباه انتخابش کرده بود و من از هم یراه

 .نمیرو بب کشیتار ی ندهیتونستم آ

 

*** 

  

تنم  یرنگ تو یلباس شب مشک یکوتاهم رو رو یپشم یپالتو

 بود... لمازیی یسبک خانواده  نیو ا دمیپوش

 



برگذار  حیو تفر یبه حالت مهمون شهیرو هم شونیکار یها قرار

 بود. استشونیس نیکردند و ا یم

 

کس به  چیها عادت داشتند با پنبه سر ببرند و مطمئنا ه اون

 شناخت. یمن اون ها رو نم یاندازه 

 

کارمند سابف و همکار  کی لمازیی یخانواده  یفقط برا من

 نبودم.  یامروز

 خطر بودم... کیاون ها  یبرا من

 

 که خودشون ساخته بودند.  یخطر

 به خودم دوختم. نهییرو از آ نگاهم

 

بلند  یباال جمع شده م باعث شده بود گوشواره ها یموها

شفاف درست شده  زیر یلیخ یها انیرنگم که از برل دیسف



ست  یو گردنبند کوتاه و ساده  ادیبه چشم ب شتریبودند ب

 گردنم نشسته بود. یرو یادیگوشوار ز

 

 زدم و از اتاق خارج شدم. نهییآ یجلو یچرخ

ارانم رو باز  یکوچک تو یرفتم و در خونه  نییپله ها پا از

 کردم.
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گرفت  نیاز ماش هیتک دنمیبود با د ستادهیدر ا یکه جلو بامداد

دم که  یدونست داخل خونه راهش نم یو خودش هم خوب م

 در نزده بود.

 

داشتم و هر چقدر هم اون  یخاص نیخودم قوان یزندگ یبرا من

قابل احترام  اریمن بس یاومدند برا یمنطق به نظر م یب نیقوان

 بودند.

 

خودشون داشتند و مال  یرو برا ینیقوان نطوریآدم ها ا ی همه

 از افراد   یبعض

 بود... یها هم عاد یلیو مال خ دیرس یبه نظر م بیعج

 

اصال  یقانون نیفکر کنند همچ هیکه ممکن بود بق یعاد انقدر

 به اجرا در   اجیاحت



 نبود. یزندگ

 

به نسبت کوچکم  یخونه  نیا یتو مییمن تنها نیاز قوان یکی

 دادم. یخونه راه نم نیکس رو به داخل ا چیبود و من ه

 

 رو که از شدت تب و ترس...  ییخونه روزها نیا

کنارم بود و من  شهیزدم هم یشدت اضطراب سگ لرز م از

 کنم. انتیخواستم بهش خ ینم

 

موندم همون طور که اون  یکنارش م ییخودم به تنها شهیهم

 کنارم مونده بود. ییبه تنها

 

 . یگرفت یخوب میتصم-

 رو گفت شونه هام رو باال انداختم:  نیکه ا بامداد

 .یکرد یاما تو کار اشتباه-



 

 سمت کمک راننده رو باز کردم و سوار شدم. در
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شده  زیر یسوار شد و با چشم ها یهم بعد از مکث کوتاه اون

 نگاهم کرد: 

  ؟یقرار رو خراب کن یخوایم-



 

 کردم:  نگاهش

که... من عادت ندارم  یدون ینه اگر پا رو دمم نذارن... م-

 سکوت کنم.

 

 رو روشن کرد.  نیحرف ماش یازم گرفت و ب نگاه

کردن من  ستیسر به ن یبرا یذهنش دنبال راه یتو احتماال

 شده بود. رهیروش خ شیگشت که متفکر به راه پ یم

 

مورات  یخونه  نگیپارک یتو نیکه ماش یبعد در حال یقیدقا

 .میشد ادهیساواش پارک شده بود هر دو پ یعمو لمازیی

 

 . دمیکش یقیو نفس عم ستادمیبامداد ا کنار

گذاشتم و  یخونواده پا م نیا یخونه  یداشتم تو دوباره

 مالقات تک تک اون ها  



 شکنجه بود... کی گهیهمد کنار

 

 کردم.  یتحملش م دیکه من با یا شکنجه

 نیخودش داشت و هم یبودم که عادت به شکنجه  یآدم من

   نیچن نیا یبرا

 کرد. یمقاومم م ییروزها

 

از  یکی ییبامداد حلقه کردم و با راهنما یرو دور بازو دستم

 .میشد الیوارد ساختمون و نیمستخدم

 

داخل سالن خونه ابروهام باال  ادینسبتا ز تیجمع دنید با

 یبود که فکر م یزیبزرگ تر از چ یمهمون نیو انگار ا دندیپر

 کردم.
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خانواده  نیاز ا شتریب شهیاضافه م میهر لحظه که به زندگ ـ

 . شمیمتنفر م

 نگاهش رو حس کردم و ادامه دادم: ینیسنگ

 

از  یکیچون تولد  میمذاکره... دعوت شد یبرا میومدیما ن-

 خاندانه.  نیا یعجوزه ها

 کردم: نگاهش



 

 امشب باهات قرارداد ببندن.  ینیخوابت بب یتو-

 زد:  شخندین

 .میومدیبستن قرارداد ن یما هم برا-

  

نحس مورات باعث شد نتونم  یشدند و صدا زیهام ر چشم

 از هدف بامداد بپرسم:  یزیچ

 .دیخوش اومد-

 

 لب هام نشوندم و نگاهم رو بهش دوختم.  یرو یلبخند

رنگ  یاون کت و شلوار خاکستر ینسبتا تپلش رو تو کلیه

 یجوره نم چیخوب پوشونده بود اما شکم بزرگش رو ه یلیخ

 تونست پنهان کنه...

  



 کلیبرادر اصال عادت نداشت به ه یکی نیعکس کرم ا بر

 خودش برسه. 

 من موند: ی رهیخ نگاهش

 

 . دمیرو ند گهیوقته همد یلیخ-

 یمصنوع ینگاهش کردم و همسرش هم با لبخند رهیهم خ من

 :وستیبهمون پ
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 دلتنگت بودم.  یلیجان! خ ـارمغان

 و با همون لبخند لب زدم: دیابروم باال پر یتا کی

 

 کنم گونش خانم.  یفکر نم نطوریمن که ا-

 کرد لبخندش رو حفظ کنه:  یسع

 چطور؟-

 

... هم دیرو اومد یلیخ دمیکه با هم در ارتباط ند یمدت یتو-

 شما هم همسرتون...

 

 شد ادامه دادم:  پکیا ی رهیکه خ نگاهم



که با من در ارتباط  ی... تا وقتدیتپل شد یانگار خانوادگ-

 دیرو کنار گذاشت می. رژدیغذا بخور دیتونست یخوب نم نیبود

 راحت بوده؟ یادیز التونیخ ای

 

مورات پاک  یهمسر دو رو یلب ها یاز رو عیسر یلیخ لبخند

 شد و به جاش  

 : دیخند مورات

 طبعت طنزه. شهیمثل هم-

 

 زدم:  شخندین

 یحرف ها یکه همه  دیانقدر سرخوش شهیشما هم مثل هم-

   یم یمن رو به شوخ

 .دیریگ

 



حلقه شده م دور  یانگشت ها یرو رو گرشیدست د بامداد

   یبازوش گذاشت و کم

 .فشرد

 

نکنم اما من  یرو ادهیفهموند ز یکارش داشت بهم م نیا با

 بهش هشدار داده بودم.
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قرارداد  یبودم تا فقط همراه بامداد پا ومدهین نجایبه ا امشب

 باشم... 

 خانواده بسازم... نیا یبرا یجهنم یتا شب نجایاومده بودم ا من

 

 بودم بهشون اعالن جنگ کنم.  اومده

گرفتم با اون  میبامداد رو قبول کردم و تصم یخواسته  یوقت

 جز شروع جنگ نداشتم. یقرارداد مخالفت نکنم هدف

 

 گهیبار د دیبودم و با دهیعقب کش دونیاز م یادیاالن هم ز تا

 بودم.  یکردم که من چطور آدم یبهشون ثابت م

بشه بامداد به حرف  دهیکار به بحث و جدل کش نکهیاز ا قبل

 اومد:

 

 . گمیم کیتولد دخترتون رو تبر-



 اون زوج نشست و کرم گفت: یلب ها یدوباره رو لبخند

 

... امشب فقط قراره دیو راحت باش دییممنونم. بفرما یلیخ-

 خوش بگذره. 

 رو به من دوخت و من لب زدم:  نگاهش

 .گذرهیمعلومه که خوش م-

  

 شتریخانواده ب نیکردم حرص خوردن ا یکه فکر م یزیچ از

 شد. یم حمیباعث تفر

 من شکنجه باشم. یامشب قرار نبود انقدرها هم برا انگار

 

 دیجد کیهستن... شر نیبامداد مع شونیمامان... ا پکیا-

 پدرت.

 



نشست و اون که حاال  پکیا ییلبخند کذا یم رو رهیخ نگاه

 بود دستش ر و به سمت بامداد دراز کرد: ستادهیکنار پدرش ا
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 خوشحالم.  یلیخ دنتونیاز د ـ

نرمشانه دست  ینکرد اما با حالت پکیلبخند خرج ا بامداد

 من نشست. یرو پکیدستش گرفت و نگاه ا ونیرو م پکیا

 

اون بود  تینگاهمون در سکوت گذشت و در نها وندیپ یا هیثان

 که لب باز کرد:

 .یدار یبرادر جذاب نیدونستم همچ ینم-

 

 ابروم رو باال بردم:  یتا کی



 برادر؟ -

 زدم. شخندیبامداد نشست و تنها ن یرو نگاهم

 

 چیه گهیکردم د یفکر م... نمتیب یم نجایبرام جالبه که ا-

 به ما   یخوا یوقت نم

 .یبش کینزد

 نگاهش کردم: زیزدم و ت یپررنگ لبخند

  

  دم؟یمن تولد تو رو از دست م یفکر کرد-

که بهت خوش نگذره  ییمعلومه که نه... فقط فکر کردم جا-

 .یرینم

 

 براقش رو شکار کردم:  یها چشم

 بهم خوش بگذره. یدرسته و امشب قراره حساب-

 زدم. یم شین



 

اومد خودمون  یکه به نظر م یزیهر چ رونیما از ب یها صحبت

 که   میدونست یم

 بود. هیو کنا شین سراسر
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 ما حکمفرما بود و نفرت بود و ترس! نیکه ب یجو



 ! پکیتولدت مبارک... ا-

 .دیرو تکون داد و کنار کش سرش

  

و  میگرد بلند حرکت کرد یزهایاز م یکیبامداد به سمت  با

 بامداد رو رها کردم. یمن بازو میستادیکنارش که ا

 

 . یجنجال به پا کن یخوا یدونستم امشب م یم دیبا-

 .یکن ینیب شیمن رو پ یتونیم یفکر کردم گفت-

 

 رو تکون داد:  سرش

 . یکن یم تیهر بار رفتارت رو آپد-

شد  یاز خدمه که داشت از کنارم رد م یکیرو به  نگاهم

 دوختم و صداش زدم:

  

 . دیاریآب ب کمیمن  یلطفا برا-



 بله.-

 که دور شد نگاهم رو دوباره به بامداد دوختم: ازم

 

 بشم.  ینیب شیپ ادیکه خوشم نم نهیبه خاطر ا-

 خانواده گذشته؟ نیتو و ا نیب یچ-

 

کنم و نگاهم رو به  یباعث شد مکث کوتاه شیناگهان سوال

 اطراف بدوزم: 

 .نمیب یرو نم یاصل یفتنه ها-

 

 .دمیازت سوال پرس-
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  ؟یدون یجوابش رو نم ینظر داشت ریهمه من رو ز نیا ـ

. تو هیا گهید زیانگار ماجرا چ یدونم... ول یکردم م یفکر م-

 نه؟ یکارمند نبود کیاون ها فقط  یبرا

 

 هام رو بهش دوختم:  چشم

 یقرارداد رو ببند نیا یخوا یداره؟ تو م یدونستش چه فرق-

   نیا یو ما االن تو

 .ستیش مهم ن هی. بقمیا خونه

  



 تر شد:  کینزد بهم

 مهمه!  یعنیپرسم  یم یوقت-

 هام رو باال انداختم:  شونه

 در موردش حرف بزنم. خوامینم یعنی دمیجواب نم یوقت-

 

 . دمشیو باالخره د دییپا یهنوز اطراف سالن رو م نگاهم

 من و بامداد بود. خیو نگاهش م ستادهیعموش ا کنار

 

 بامداد دست تکون داد لب زدم:  یکه نگاهمون کرد برا کرم

 شروع کنه. خوادیم-

 

 . میزن یبعدا با هم حرف م-

در حال رد  یخدمه  ینیس یکه از تو یرو که گفت در حال نیا

   مهیجام ن کیشدن 

 داشت به سمت اون ها حرکت کرد. یبر م پر



 

آب رو جلوم  وانیبود که ازش آب خواسته بودم و اون ل یهمون

 گذاشت. زیم یرو
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 یدر حال حرکت روش انداختم و صدا یرو به حباب ها نگاهم

 بزنم:  شخندیاز پشت سرم باعث شد ن پکیا



 .یاطرافت دار یجذاب یمردا-

 

 : ستادیکوچک رو دور زد و رو به روم ا زیم

 . ینگهشون دار یستیکه بلد ن فیاما ح-

 چرا؟ یدون یرو کنارم نگه دارم... م یکنم کس یمن تالش نم-

 

 کرد و ادامه دادم: نگاهم

 

. دست نهی. ذاتش ارهیتعفن م یبه سمت بو شهیمگس هم هی-

خودتم  شهینگه داشتن اون مگس باعث م یو پا زدن برا

اطرافم رو  یآدم ها ینجوری. من ایتعفن بش یسرشار از بو

تعفنشون حال  یکه بو ییکه مگسن و کسا یی... کساشناسمیم

 .زنهیآدم رو بهم م

 

 حرص گفت:  پر



  ه؟یمنظورت چ-

 یشفاف ساز ستین یاجی... پس احتیدیاحتماال خودت فهم-

 کنم.

 

 مشت شد:  زیم یرو دستش

 ارمغان.  یا یآدم عوض هیتو -

 زدم:  لبخند

 .یتو اصال عوض نشد پک؟یا یدونیم-

  

 غلطان دوختم... یبا حباب ها زیم یآب رو وانیرو به ل نگاهم
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احمق  یها دهیدختر لوس با افکار و ا کی... یهنوز هم بچه ا ـ

 و بچگانه. 

 آب رو برداشتم و جلوش گذاشتم:  وانیل

 من راهکارات رو حفظم.-

 

دست و پاش رو گم  یچشم هاش کمرنگ شد و کم یتو حرص

 کرد: 

 . یزنیحرف م یفهمم از چ ینم-

 زدم. پوزخند

 



 یآب م یکردم با حل کردن قرص و دارو تو یدختر فکر م اون

 !شدیبزنه و اصال بزرگ نم نیتونست من رو زم

 

بود از چشم  ادیکه نشون از هم خوردن ز یغلطان یها حباب

   ینم یمن مخف

 ...موند

کرده  زیعقاب ت کی یکه چشم هام رو امروز به اندازه  یمن

 .فتمیتله ب یبودم تا مبادا تو

 

  ؟یتا منظورم رو بفهم یخوریآب رو نم نیچرا ا-

 رو پس زد:  وانیل

 به آب ندارم. یلیاالن م-

 

رو ترک کردم و  زیلب هام بود م یکه همچنام رو یشخندین با

 به سمت بامداد که  



 بود رفتم. ستادهیکرم و ساواش ا کنار

  

 کرم قطع شد و من لب زدم:  یصحبت ها ستادمیکه ا کنارشون

 اومدم. یانگار بد موقع-

 

 

 

 

 

 

 

 [02.07.21 14:55] 

 
#part404 

 



رو به سمتم گرفت و احتماال مشروب نبود که  یجام بامداد

 کرد. یانقدر راحت بهم تعارف م

 رو ازش گرفتم و اون گفت: جام

 

 کنم.  حتیخواهرم رو نص کمیخواستن  یازم م لمازیی یآقا-

 کرم گرد شدند. یو چشم ها دندیباال پر ابروهام

 

که داشت  ییزود حرف ها یلیانتظار نداشت بامداد خ احتماال

 من بازگو کنه.  یزد رو برا یم

 کردم گفتم: یم کیکه جام رو به لب هام نزد یحال در

 

  ؟یخواهرت؟ تو مگه خواهر دار-

ابروش  یتا کیو بامداد  دمیجام نوش یاز شربت تو یا جرعه

 رو باال داد و نگاهش رو به کرم دوخت:

 



ندارم که بخوام  یرو گفتم. متاسفانه خواهر نیهم قایمنم دق-

 کنم.  شحتینص

 شد: کیبهم نزد یکرد و کم یزینفرت انگ یخنده  ساواش

 

 شکرآبه.  ونتونیم یانگار رابطه -

 دخالت کنه. میمسائل خانوادگ یتو یکس ادیخوشم نم-

 

بامداد دهان ساواش رو بست و کرم هم تک سرفه  حیصر حرف

   یا یتصنع ی

 . کرد

 .ومدیخصلت بامداد خوشم م نیکردم از ا یکه فکر م حاال

 

 یدخالت نم یاجازه  ینفرتش باز هم به کس یبا همه  نکهیا

 داد رو دوست داشتم.
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زمزمه کرد و  یحرف رو ازم داشت خوبه ا نیکه انتظار ا ساواش

 با اومدن  

 "امانی" لمازیی یخانواده  لیو گرفتن سفارش ها وک گارسون

 آورد. رونیب یرنگ یمشکیپوشه  فشیک یاز تو

 



قرارداد رو  طیمن با توجه به شرا گیمورات ب یبا اجازه -

 نوشتم. بهتره تا االن  

 .دیبهش بنداز ینگاه میدار زمان

 

به سمت مورات گرفته شد و اون به دست به بامداد اشاره  پوشه

 کرد: 

 .شونیاول ا-

 

توجه به  یپوشه رو به سمت بامداد گرفت و اون ب نباریا امانی

 یکه گارسون براش م یدست دراز شده ش نگاهش رو به سوپ

 دوخت و لب زد: ختیر

 

 . میبهتره عجله نکن-

 و مورات گفت:  دندیباال پر ابروهام

 .شمیمتوجه نم-



 

پاهام پهن کردم و منتظر  یروم رو رو شیپ یپارچه ا دستمال

 جواب بامداد موندم. 

 

 شدم.  شیراستش من دچار تشو-

 حس شده؟  نیباعث ا یزیچه چ-

 افتاد.  یمهمون یکه تو یاتفاق-

 .چونهیخواست اون ها رو بپ یم ینجوریبامداد ا پس

 

 م رو جواب داد. رهیهام رو بهش دوختم و اون نگاه خ چشم
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شدم و اون بعد از چند  یمتوجه نم یزیچ ادیچشم هاش ز از

کرد  یگره خورده رو باز م یکه دستمال پارچه ا یدر حال هیثان

 ادامه داد:

 

 یاز کار برا یمن قبال هم گفته بودم... جدا بودن مسائل شخص-

قانون صدق  نیمن و ارمغان هم ا نیداره. ب یادیز تیمن اهم

 کنه. یم

 

 کرد...  ینم صدق



از هم جدا نبودند که اگر  یو کار یمن و اون مسائل شخص یبرا

ها  یصندل نیا یرستوران و رو نیا یکدوممون تو چیبودند ه

 .میننشسته بود

 

مورات سخت  یرو برا طیحرف ها شرا نیخواست با ا یم بامداد

 کنه. 

 اون اتفاق...-

 

کنه و بامداد حرفش رو  حیلب باز کرده بود تا احتماال توج کرم

 قطع کرد:

 

 نیباشه اما با ا یکار حرفه ا یتو لمازییکردم شرکت  یفکر م-

هر لحظه  نمونیخوام قراداد ب یشک دارم. من نم گهیاتفاقات د

بد و عدن کنترل مورد تشعشع قرار  ایبه خاطر روابط خوب 

 .رهیبگ



 

رفتار  نینبود. ا ریتقص یاون اتفاق ارمغان هم چندان ب یتو-

 ما رو هم نگران کرده.  انهیپروا یب

 !یخانم فتح-

 

کردم تا خنده م رو  یحرف رو زده بود و من تالش م نیا بامداد

 کنترل کنم. 

 درست تره. ی. خانم فتحمیکن تیرو رعا یبهتره ضوابط کار-

 

 یکه از رو یدهانم گذاشتم تا لبخند یاز سوپ رو تو یقاشق

  یلبم م یتمسخر رو

 نگاهش رو بهم دوخت... یرو قورت بدم و ساواش شاک نشست
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 . یوقت انقدر ساکت نبود چیه ـ

 دهانم رو که قورت دادم لب زدم: یتو سوپ

 برم. یطعم لذت م نیدارم از ا-

 

 یداد و قاشقش رو رو تو رونیاز خنده ب یرو با حالت نفسش

 دستش فشرد. 

 بار موس بود که به حرف اومد: نیا

  



 واقعا شما رو در مورد کار نگران کرده؟  شونیرفتار ا-

حرف رو زده بود و مورات به واسطه  نیا یسیبا زبان انگل موس

   نیشغل ب ی

دونستم که  یزبان مسلط بود و نم نیبه ا یو تا حدود یالملل

 !دیفهم یم یموس ترک

 

قرار  ریخوب شراکتمون رو تحت تاث ییپروا یب نیراستش... ا-

 . دهیم

 به من دوخت: نگاهش رو موس

 

 ی. اما انگار آقانیحرف ها باش نیکردم مشهور تر از ا یفکر م-

 شراکت داده. شنهادیو نشناخته پ دهیند لمازیی

 

 چونه م زدم:  ریرو متوجه شدم و دستم رو ز منظورش

  ؟یدون یم یزیچپ چ یعل یاز کوچه -



 شدند و من ادامه دادم: زیموس ر یها چشم

 

وگرنه  رنیحقه ها آوانس بگ نیبا ا خوانیم لمازیی ونیآقا-

 از همه جا شناخته شده ست. شتریخانواده ب نیا یرفتار من تو

 

داد  یم حیحرفم به سرفه افتاد و کرم انگار ترج نیبا ا مورات

بحث مداخله نکنه تا مبادا زهر کالمم دامن اون رو هم  نیا یتو

 .رهیبگ
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 رو به مورات دوختم:  نگاهم

 

رو عوض کنه.  یزیچ نیا نیاگر انتظار دار نیکن یاما اشتباه م-

در  نیایبا من و رفتارم کنار ب نیقرارداد مجبور نیبستن ا یبرا

نداره اگر قرارداد رو نبسته  یتیمن اهم یصورت برا نیا ریغ

 فسخ کنم.

 

صداش رو صاف کرد و من که از جا بلند شدم بالفاصله  مورات

 گفت: 

 .امیبا هم کنار م-

 



 رو برداشتم.  فمیهام رو باال انداختم ک شونه

 .میای... گفتم که با هم کنار منیبش-

 :دمیخند

 

 استفاده کنم.  سیخوام از سرو ی... فقط منینترس-

 

حرف زدن باز شده بود همون طور باز موند و  یکه برا دهانش

 من بعد از گفتن  

 "خوامیسه و ساالد مخصوصشون رو م یشماره  کیمن است"

حرص و بهت تنها گذاشتم و به  یخطاب به مهام اون ها رو تو

 رفتم. سیسمت سرو

 

 یدادند باعث م یکه از خودشون بروز م ییها یو نگران اصرارها

 یدر مرز ورشکستگ گهیبار د کیا شد مطمئن بشم که اون ه

 بهتر از ما؟ ینجاتشون چه کس یبودند و برا



 

اومدم و  رونیب سیرنگم از سرو یرژ لب گلبه دیاز تجد بعد

 رفتم.  زیدوباره به سمت م

داخل پوشه بود و من که  یبرگه ها یدر حال بررس بامداد

 نشستم کاغذها رو به سمتم گرفت:

 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:55] 

 
#part442 

 



  ه؟ینظر تو چ ـ

 یرو که ازش گرفتم و بهشون چشم دوختم صدا کاغذها

 ساواش بلند شد:

 

که شرکت شما داره  یتیممکنه. با وضع طیشرا نیبهتر نیا-

 به نفعتونه. طیتبصره ها و شرا نیا

 

بلند  میگوش امکیپ یبخوام جوابش رو بدم صدا نکهیاز ا قبل

 روشن شده ش دوختم. یشد و من نگاهم رو به صفحه 

 

و  دیلب هام درخش یلبخند به وضوح رو امیمتن پ دنید با

 درنگ به ساواش دوختم:  ینگاهم رو ب

 کنم. یطور فکر نم نیمن ا یول-

 



که کاغذ ها رو  یساواش رنگ شک گرفت و من در حال نگاه

که گارسون ها آورده بودند رو  ییگذاشتم تا غذا یم زیم ونیم

 شروع کنم ادامه دادم:

 

 . میعجله کن دیبه نظر من هم نبا-

من نشستند و من سس  یرو کبارهیهمه شون به  نگاه

 .ختمیساالدم ر یمخصوصشون رو رو

 

  ه؟یا یچه باز نیا-

 رو گفته بود و من در جوابش لب زدم: نیا یشاک کرم

 

 یزهایداد اضافه بشه. من چقرار نیبه ا یدیجد یبندها دیبا-

 . خوامیم یشتریب

 ...شهیم یاحترام یکنم بهمون ب یدارم حس م گهید-

 



 نگاهش کردم: یرچشمیز
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  ؟یدیرس جهینت نیتازه به ا ـ

آروم به  یلیرنگ سرخ به خودش گرفت و مهام خ صورتش

 چنگالش به پام ضربه زد. یدسته 

 



 بار خود مورات به حرف اومد:  نیا

 . میبهتون آوانس داد یادیجا هم ز نیما تا هم-

 .ستین یمشکل دیخوا یاگر نم-

 

 بهش دوختم و ادامه دادم:  میرو مستق نگاهم

. چرا دینجات داد یشما قبال هم خودتون رو از ورشکستگ-

 د؟یکن یدوباره همون راه رو امتحان نم

  

 صاف به هدف زده بودم.  دمیفهم دیکه از رخش پر رنگ

 دنشیدهانم گذاشتم و هنگام جو یاز ساالد رو تو یا تکه

 بامداد گفت:

 

 . میدر موردش فکر کن شتریبهتره ب-

توجه بهش به  یخواست و من ب یم حیاز من توض یعنی نیا

 ساالد خوردنم ادامه دادم.



 

 دنمونیبه توافق رس یبرا دیخوا یطور م نیباشه... اگر ا-

 . میکن یبر مص شتریب

 یشد و حاال م یلب هام پاک نم یجوره از رو چیه لبخند

درست از  شهیمن هم یبگم که انتخاب ها نانیتونستم با اطم

 ...ومدندیآب درم

 

 کردم.  یبود صبر م یکاف فقط

 .شهی. غذا سرد مدییبفرما-
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مهام باز هم از  یتعارف کرم همه سراغ غذاشون رفتند و صدا با

 کنار گوشم بلند  

 :شد

مثال مشاورتون  نجایا یمن رو به عنوان مترسک آورد-

 .شمیمحسوب م

 

 و ساکت باش.  ریبگ ادیاز موس -

 بپره تو گلوت. شینخود فرنگ دوارمیام-

  



نم تفاوت خورد یو من ب دیسرش رو عقب کش نینفر نیاز ا بعد

 رو ادامه دادم و  

گرفت  یشد م یکه به جونم م ییها نینفر یقرار بود همه  اگر

 شکل ممکن مرده بودم. نیتا االن هزاران بار به بدتر

  

دهانم که بردم  یها رو به چنگالم زدم و تو یاز نخودفرنگ یکی

مهام اثر کنه و من به  نیمشکوک بامداد باعث شد نفر یصدا

 سرفه افتادم:

 

  له؟یسس... زنجب نیا یتو-

و من چطور متوجه نشده  ختیبرام آب ر عیسر یلیخ مهام

 بودم؟

 

 ستادهیا زیسرو کنار م یرستوران که برا یشگیهم سرآشپز

 بود جواب بامداد رو  



 رو فراموش کردم: دنینفس کش یلحظات یو من برا داد

 

سس ها  یوارد منو یکه به تازگ هیدیدستور جد نیبله... ا-

 شده. 

 نیا یگفت تو یم شهیهم زیبه ابداعات تازه شون و دن لعنت

 !دهینم رییرو تغ ییغذا یکدوم از دستورها چیرستوران ه

 

دونستم از  یبه من دوخته شد و من نم عیسر یلیبامداد خ نگاه

 داشتم.  یتیچه وضع رونیب

 اومده؟ شیپ یمشکل-
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 ی "نه"بزنه  یبامداد حرف نکهیرو گفت قبل از ا نیکه ا ساواش

ساالد به چنگال زده م رو وارد دهانم  گهیگفتم و بار د یقاطع

 لب زدم: دنشیکردم و بعد از جو

  

 داره.  یطعم خوب-

 یبود که م یحرکتم جاخورده بود و اون تنها کس نیبا ا بامداد

من درست  یسس برا نیدونست خوردن ساالد آغشته به ا

 مونست. یمثل خوردن سم م

 

  ؟یمتنفر نبود لیمگه از زنجب-



کرده بود و من از  کیباز هم سرش رو به گوشم نزد مهام

 متنفر نبودم... لیزنجب

  

 کشت...  یخوردنش من رو م اما

از  یلیکرد و خ یرو مختل م میبدن ستمیکه س یدیشد یآلرژ

 انداخت. یقسمت هاش رو از کار م

 

تونستم با حرف زدن از  یم دیهم ساالد به چنگالم زدم و شا باز

سس رو کنار بزنم اما نگاه مشکوک ساواش  لینفرت به زنجب

قشر نقطه  نیشد کارم رو ادامه بدم و من دست ا یباعث م

کشتنم  یبرا یبه زود دونستمیم یدادم اون هم وقت یضعف نم

 شدند. یم یحاضر به هر کار

 

دهانم فرو بره بامداد مچ  یباز هم تو که چنگال نیاز ا قبل

 راه گرفت.  ونیدستم رو م



 هام رو بهش دوختم:  چشم

 

 شده؟  یچ-

 مهم گرفتم.  امیپ هیاالن  نیهم-

 ؟یامیچه پ-

 

 جوابم رو بده رو به مورات لب زد: نکهیا بدون
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 . دیما رو ببخش قهیچند دق ـ

 حرفش رها کردم و از جا بلند شدم. نیرو با ا چنگال

 

بعد  یهم انگشت هاش رو از دور مچ دستم باز کرد و لحظات اون

و  میبود ستادهیپشت ساختمون رستوران ا یخال یفضا یتو

 :دیچیگوشم پ یبامداد تو یصدا

 

 رفته؟  نیاز ب لیبه زنجب تیآلرژ-

 لیبود که بدنم به زنجب یبار نیاول شیپ شیسال پ ستیب

 بود... دیشد یادیواکنش نشون داد و اون واکنش هم ز

 



مونده  ادشیسال هنوز  ستیکه بامداد بعد از ب دیشد انقدر

 بود. 

شهر باز  نیکشور و هم نیهم یتو شیاز اون دوازده سال پ بعد

کس  چیو ه دیخوردم و اون زمان دفنه به دادم رس لیهم زنجب

 بود. یزیمنشا اون حال بد چه چ دینفهم

 

 رفته؟  نیاز ب-

رفت جوابش رو  یچشم هام به تار یرو شیبامداد که پ ریتصو

 دادم: 

 نه-

 

و من حاال فقط  ستادیبهم ا رهیساکت و صامت خ یلحظات

 دادم. یم صیرو تشخ کلشیه

 

  ؟یناموفق کارت رو تموم کن یبعد از اون خودکش یخواستیم-



 دم. یم حیمردن با استشمام گاز رو ترج-

  

 کردم. یم تمیاذ نیدادم و هم ینم صیچهره ش رو تشخ حالت

 بلند شد... مونیکیموس از نزد یهام رو که بستم صدا چشم
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 شده؟  یچ ـ



 گرفت گفت: یکه مچ دستم رو م یدر حال بامداد

 .نیجمعش کن یجور هی. خودت و مهام میریما م-

 

  ؟یشد وونهید-

 !نیداشت کمال همنش یزدم و عجب اثر شخندین اریاخت یب

 

 . میکن یرو خودمون مشخص م یبگو قرار بعد-

 بامداد!-

 

 مبهوت موس رو به من گفت:  یتوجه به صدا یب

فقط... چشمات رو باز  یخوردن رو کم دار نیزم ونیم نیا-

 کن.

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 .نمیتونم بب یدر هر صورت نم-



 

گرفته بود و  یبیبار ازم خارج شد به شکل عج نیکه ا ییصدا

قرمز  یاز دونه ها یخبر ینوع آلرژ نیا یخوشبختانه تو

 لبم نشست... یرو اریاخت ینبودند و لبخند ب

 

 فردا الزم داشتم.  یرو برا مییبایز

 تونستم خودم بکشمت.  یکاش م-

 پررنگ تر شد. لبخندم

 

 سمت.  نیا اریرو ب نیموس ماش-

 ه؟یمشکل چ-
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 بعد!  ـ

موس که بلند شد بامداد باز هم لب  یدور شدن قدم ها یصدا

 باز کرد: 

 گذره؟ یسرت م یتو یچ-

 

 بپرس.  دیجد زیچ هی. خورهیسوال بهم م نیحالم از ا-

 ومد؟یم رتیگ یزیاز ادامه دادن خوردن اون ساالد چه چ-

 



بهش داشتم چه  یادیز یکه من قبال عالقه  یپس زدن ساالد-

نگاهش به  یساواش چهار چشم یکرد وقت یم بمینس یزیچ

 م بود؟ دهیرنگ پر

 

و بامداد  دمیشن یشد رو م کیکه بهمون نزد ینیماش یصدا

 سکوت کرده بود.

بودم و حاال  میمراقب سالمت یزیاز هر چ شتریگفته بودم ب من

 ودم.اون رو انقدر ساده حراج کرده ب

 

بود که بامداد  دهیرس نیدستم رو محکم تر فشرد و ماش مچ

 درش رو باز کرد و  

 نبود. یشدن با چشم بسته چندان هم کار سخت سوار

 

از جا کنده  نیگاز فشرد و ماش یکه سوار شد پاش رو رو بامداد

 شد: 



  مارستان؟یب-

 

 خونه م. -

 یصندل ینگاهش رو حس کردم و سرم رو به پشت ینیسنگ

 چسبوندم: 

 خونه آمپول دارم. یتو-

 

سکوت گذشت و من بدتر شدن حالم رو  یبار تو نیا قیدقا

 کردم. یحس م
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شدند و دوباره به  یحس م یب یو پاهام به شکل نوسان دست

 گشتند.  یبر م یحالت عاد

 باالخره سکوت رو شکست: ستادیکه ا نیماش

 

  ؟یدار دیکل-

کردم و قبل  دایدر رو پ ی رهیتکون دادن دستم دستگ یکم با

 از باز کردنش لب زدم:

 

 . یخونه م بگذار یپات رو تو یاجازه ندار-

 تا جواب جمله م رو بده: دیطول کش یا هیثان



 

 به جهنم! -

 در رو باز کردم و اون ادامه داد: شخندین با

 

 . هیجا کاف نیتا هم یکوفت تیحس انسان-

 خوبه.-

 

سمت  یبلند شد و وقت نیگاز ماش یشدن صدا ادهیمحض پ به

 دور شدنش رو  

بود تا بفهمم در  یکوتاه کاف یمحاسبه  کیدادم فقط  صیتشخ

 خونه جلوم قرار داشت.

 

و  یجو چیخونه م ه یقدم به جلو برداشتم و رو به رو چند

 وجود نداشت و تخت بودنش به نفعم شده بود. یچاله ا

 



در رو  یها لهیاز پنج قدم دست هام رو که دراز کردم م بعد

دادم و بعد از چند بار تکون دادن دستم  صیروم تشخ شیپ

 کردم. دایقفلش رو هم پ
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 یرو تیداد و باز شد لبخند رضا صیانگشتم رو که تشخ اثر

 لب هام نشست. 



 جا به بعد رو حفظ بودم. نیرو باز کردم و از ا در

 

 . میسنگ فرش کوتاه بود و مستق راه

ها  نیا یساختمون هم با اثر انگشتم باز شد و من قبال همه  در

 کرده بودم. ینیب شیرو پ

 

 زیبه سرعت داشتم و همه چ اجیاحت ینبود چه زمان معلوم

 بود. یآماده م یبحران طیشرا یبرا دیبا شهیهم

 

قرار  یکوچک یواریکمد د یراهرو تو یچند قدم یها تو آمپول

داشتند و انگشت هام که کمد رو لمس کردند توان از پاهام 

 رفت و قبل از سقوط دستم رو بند در کمد کردم.

 



خودم  یکم یدر کمد هم باز شد و با سخت نیزم یافتادنم رو با

داخلش رو که لمس کردم  یرو به سمت باال کش دادم و جعبه 

 افتاد. نیزم یبا صدا رو

 

 . دمیکش یقیعم نفس

شد تا  ینفسم گرفته م لیدادم بعد از خوردن زنجب یم حیترج

 .فتمیفالکت ب نیرو از دست بدم و به ا میینایب نکهیا

 

تا باالخره جعبه رو  دمیکش نیزم یدست هام رو رو یبار چند

 کردم.  دایپ

 واریرو که باز کردم جعبه از دستم رها شد و سرم رو به د درش

 زدم. هیتک

 

جا هم احساس کوه کندن داشتم و امروز که تموم شد  نیهم تا

 کردم. یم یفکر تیوضع نیا یبرا دیبا
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و هزاران  دمید یرو م دندید یم انینایکه ناب ییآموزش ها دیبا

برد و من کله خراب  نیرو از ب لیزنجب یراه وجود داشت تا بو

 خودم رو   یمعلوم نبود دوباره ک

 انداختم... یم تیوضع نیا یتو

 



 یریهمه سال تونسته بودم از خوردنش جلوگ نیکه ا نیهم

   یکنم شاهکار بزرگ

 ...بود

 

مثل  یمشکل ساز نبود اما وقت ادیکمش ز یچند استفاده  هر

   یامشب کار از کار م

و به خودم آمپول  امیتونستم از پس خودم برب یم دیبا گذشت

 بزنم.

 

 یجعبه دراز کردم اما صدا یاحتمال یرو به سمت جا دستم

 ببرم. ادیبلند شد حرکت رو از  میکیکه از نزد ییقدم ها

 

 یزدن فاصله  نیتراز قبل شد و تخم کیقدم ها نزد یصدا

 نبود. یکممون کار سخت

 



شناختن  یروش برا نیافتادند بهتر یچشم ها از کار م یوقت

 آدم ها توسط حس  

 گرفت. یانجام م ییایبو

 

 ! عطر

که از  یموند و من یم ادمی یمختلف به سادگ یعطرها یبو

 برندها   نیبا برتر میقد

 کردم... یکرده بودم و هنوز هم کار م کار

 

 حهیاز محصوالت برندم عطر بود عادت داشتم را یکیکه  یمن

 هاشون رو به خاطر بسپارم.

 

 نبود. یعطرشون کار سخت ی حهیرا یآدم ها از رو شناختن

و  نهیوجودم بنش یتا ترس تو دیطول کش هیچند ثان فقط

 دفاع احساس کنم... یخودم رو ب
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شدم و بعد به  کیو جنون نزد یوانگیبه حالت د هیچندثان فقط

 ترس از تنم   کبارهی

 لب زدم: دمیکش یکه م یقیبست و همراه با نفس عم رخت

 

 . رونیمن برو ب یاز خونه -



 .یایاز پس خودت برم یچطور نمیخواستم بب یم-

 

خونه  نیا یاز من حق نداره پاش رو تو ریکس به غ چیه-

 بذاره. 

 من دارم!-

 

 تر شده بود و نشسته بود انگار.  کینزد صداش

 دستم فشردم. یکردم و سرنگش رو تو دایرو باالخره پ جعبه

 

 درمان خودم تو رو بکشم.  یاگر به جا ستیبرام مهم ن-

 بسته؟ یبا چشم ها-

 

 . ستین یکار سخت-

 دست رو گرفت:  مچ

 آسون تره. نیچطوره من تو رو بکشم؟ ا-



  

 اما محکم تر نگهش داشت.  دمیدستم رو کش مچ

 ؟یریاحتمالش هست که بمآمپول بهت نرسه  نیاگر ا-

 

 رفته؟  ادتی-

 نرفته بود... ادشیکرد و  سکوت

 

 ادشیمن رو به خاطر داشت تبعاتش هم از  یهنوز آلرژ یوقت

 رفت. ینم
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بدن بود و اون هم به  یتو یاز دستگاه ها یکی یتنفس دستگاه

 شد. یمرور فلج م

  

 یدونستم به وضوح م یکه م یرو رها کردم و به لبخند سرنگ

 لب زدم:  دشید

 ؟یآدم بکش یتون یم مینی... بذار ببمیامتحان کن ایب-

 

 ینم یانگشت هاش قرار داشت و حرف ونیدستم هنوز م مچ

 زد.



هر چند ناموفق... من دختر  یکار رو کرده بود نیتو قبال هم ا-

 همون زنم.

 

 مهابا ادامه دادم:  یشد و من ب شتریانگشت هاش ب فشار

کشتنم رو هم  یاراده  یتو حت یمگه نه؟ ول رتمیتحق هیمن ما-

 ...یتون یوقت نم چی. تو هیندار

 

 بلند شد و خش داشت انگار:  صداش

 صبر من رو نسنج ارمغان. -

 کار رو بکنم. نیا خوامیم-

 

 تر شد: کیبهم نزد سرش

 



. من شهیم زیپر بشه سرر تشی... اگر ظرفستین داریصبر پا-

 کنهیم زمیسرر تیوونگیشدن رو دارم. د والیه لیپتانس

 بشم! والیارمغان... نذار ه

 

 ...یبش والیه خوامیمن م یول-

 تو چه مرگته؟ ـ

 تنفر راحت تره. ینجوریچون ا ـ

 

 بدم...  صیتونستم حالش رو تشخ یو نم دمید یش رو نم چهره

 بره... شیتونست پ یتا کجا م نمیخواستم بب یم فقط
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از پشت سرم  زیدن یخوردم و صدا یدنیاز نوش گهید یا جرعه

 بلند شدم: 

 . نجایا یایب شهیخوبه که هنوزم روت م-

 مامان!-

 

نبود که به  یزن آدم نیهشدار گونه صداش زد اما ا ساواش

 ساکت بشه.  یراحت

 و ادامه داد:  ستادیساواش ا کنارم

جلومون  یتون یچطور م یشرکت ما زد یکه تو یبا گند-

 ؟یظاهر بش



 

 زدم:  لبخند

 شماست؟  یخونه  نجایا-

 حرص گفت: پر

 

 ... ینه ول ـ

 حرفش: ونیم دمیپر

 

دعوت شدم و اگر  نجایمونه. من به ا ینم یا گهیپس حرف د-

 . نیرو ترک کن نجاریا نیتونیم نیدار یشما مشکل

 .یرو از حد گذروند یگستاخ تو...-

 

 جمع کردم:  یهام رو کم لب



نکردم. در  تیقبل از پسرتون شکا یشد که دفعه  فیواقعا ح-

روتون  شیپ یچه کس نیآورد یاون صورت شما به خاطر م

 .ستادهیا

 

هاش گرد شدند و خواست بهم بپره که ساواش بازوش رو  چشم

 :دیکش
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 . میمامان ما با هم حرف زد ـ

 یافتاد یخانمان سوز یلقمه  نیدنبال همچ شهیباورم نم-

 ساواش.

 

 گفت:  یهام دور جام محکم شد و کرم جد انگشت

 تمومش کن!-

 

ذهنم  یکه تو یکار نکهیآوردم و قبل از ا نییپا یرو کم جام

 رو انجام   دیچرخ یم

 :دیچیبامداد دور مچ دستم پ یانگشت ها بدم

 

 میکن یما تالش م دیکن یتا شما همسر ناآرومتون رو آروم م -

 لذت   یاز مهمون

 .میببر



 

انگشت  ونیکه مچ دستم هنوز م یحرفش در حال نیاز ا بعد

 اون   زیهاش بود از م

 :دمیکش یقیدور شد و من نفس عم خانوده

 

 . ترکمیکجا م نیخودم رو آروم کنم بب یحاال که نذاشت-

 به خواستش برسه؟ یخوا ی... میتو حرص بخور خوادیم-

 

 و لب زدم:  دمیکش رونیدستش ب ونیرو از م دستم

 کنم. یم یخورم... تالف یمن حرص نم-

  

ها گذاشتم و راهم رو به  ینیاز س یکی یرو تو یخال مهین جام

 کج کردم.  سیسمت سرو

 کجا؟-

 



 سیاونکه جوابش رو بدم قدم هام رو به سمت سرو یب

 یخونه رو مثل کف دستم م نیتند کردم و من ا یبهداشت

 شناختم.
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و نگاهم رو به  ستادمیا نهییآ یکه شدم جلو سیسرو داخل

 چهره م دوختم. 



رو برام  ریلب کمرنگ شده م رو پررنگ کردم و اون ها شمش رژ

 از رو بسته  

 .بودند

 

شد و اون ها  یازم پخش م یا گهید لمیشک امشب هم ف بدون

 گذاشتند آروم از کنارشون بگذرم.  ینم

 خودم رو از چشم گذروندم. گهیزدم و بار د یکج لبخند

 

از  باتریز دیبا ادیب رونیازم ب یا گهید لمیکه قرار بود ف حاال

 . دمیرس یقبل به نظر م

 .یطبل تو خال مینابودشون کن میبر-

  

 سیرفتن از سرو رونیخودم زدم و به محض ب یبرا یچشمک

روم  شیساواش رو پ یمنزجرکننده  یچشم ها یبهداشت

 .دمید



 

 حدقه چرخوندم:  یهام رو تو چشم

 .یبا چهره ت اشتهام رو کور کن یانگار عهد بست-

 واریاز کنارش بگذرم که دستش رو کنار سرم به د خواستم

 پشت سرم زد:

 

 . یایخوب کنار ب انتظار نداشتم با اون مرد-

 رو از دستش گرفتم و به چشم هاش دوختم: نگاهم

 

  ؟یحرف زدن با من اجازه گرفت یاز مامانت برا-

 حرص نگاهم کرد و من ادامه دادم: یکم با

 

 ینامه  تیآبروت رو ببره؟ هر وقت رضا ادیبازم ب یخوایم-

 .یایبه سمتم ب یتونیم یداشت نیوالد
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تا راهم رو باز کنم اما دستش رو  دمیرو به دستش کوب فمیک

 سد کردن راهم نگه داشت:  یمحکم تر برا

 

کنار هم و انقدر با  دیکردم اون ازت متنفره... چرا با یفکر م-

 ن؟یظاهر بش متیمال

 



 یتا کار دست روح و روانم ندم و کاش م دمیکش یقیعم نفس

چشم هاش فرم کنم اما فعال  یرو تو فمیک یتو یتونستم چاقو

 شد. یانجام م دیکار نبا نیا

  

 ! لمازییاز سر راهم کنار برو ساواش -

 کرد:  کیرو بهم نزد سرش

 خودت پسم بزن.-

 

 نیبزنم و اگر قرار بود ا شخندیچشم هاش باعث شد ن خباثت

 نجایاطرافم تا ا یآدم ها نجوریا یبشه برا یمشکلم نقطه ضعف

 بودم. اوردهیدووم ن

 

چشم هاش قفل بود همون  یکه نگاهم هنوز تو یحال در

آوردم و درست  رونیب میدست فیرو از ک زیکوچک ت ریشمش



 یشد اجازه  ینم لیتونستم کورش کنم اما دل یبود که نم

 استفاده از خشونت رو نداشته باشم.

 

 .دمیکش نییخودم رو پا یدستم گرفتم و کم یرو تو ریشمش

 

شد خواست دستش  یدستش رد م ریداشتم از ز یوقت درست

مهار دستش  یرو باال بردم و برا ریاما من شمش ارهیب نییرو پا

 رو مچش انداختم. یطوالن یخط

 

که اون رو پشت  یو من در حال دیدستش رو کش یآخ آروم با

 راهرو رفتم.  یسر گذاشته بودم با لبخند به سمت انتها

 !سایوا-
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 نکهیو قبل از ا دمیتندش رو از پشت سرم شن یقدم ها یصدا

 شد: انیراهرو نما چیپ یبهم برسه قامت بامداد تو

 !یکرد رید ـ

 

 ساواش متوقف شد و من لبخندم رو پررنگ تر کردم: یها قدم

 .میزد یگپ دوستانه م هی میداشت ـ

دستم  یتو ریو اون نگاهش رو به شمش ستادمیا کنارش

 دوخت:



 

 دوستانه؟ ـ

 ی رهیکه نگاهش خ یهام رو باال انداختم و اون در حال شونه

 ساواش بود لب زد:

 گپ دوستانه باهاش بزنم. هی دیتو برو... منم با ـ

 

راهرو رو  نکهینشست و قبل از ا یساواش عصبان یرو نگاهم

 کردم: کیترک کنم لب هام رو به گوش بامداد نزد

 من به خودم ربط داره. یـ مشکالت و دعواها 

 

 کرد و ادامه دادم: نگاهم

 فراموش نکن! ـ

 کنم. یدگیبه مشکل خودم رس خوامیمن م ـ

 



 یکمرم به سمت انتها یرو که گفت با دست گذاشتن رو نیا

جلب نظر و  یکارش صد در صد برا نیکرد و ا تمیراهرو هدا

 کردن ساواش بود. یعصبان

 

توجه به جفتشون از راهرو خارج  یرو پس زدم و ب دستش

 شدم.
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کردم  زیدستم رو تم یتو ریشمش میدست فیک یدستمال تو با

کار جزاش رو  نیاومد ساواش به خاطر ا یو من هم بدم نم

 ...نهیبب

 

 خانواده داشتم. نیا یبرا یخوب یکه برنامه ها هرچند

از  یکیگذشت به سمت  یذهنم م یکه تو یا ثانهیافکار خب با

 شد. دهیرفتم که بازوم کش یم زهایم

 

 دوخته شد و انتظارش رو داشتم... زیبه دن نگاهم

 داشت. ختنیر یزن هموز زهر برا نیا

 ؟یشیم کیبازم بهمون نزد یچرا دار ـ

 

 ابروم رو باال بردم: یتا کی

 .یرو اشتباه متوجه شد زیمن؟ فکر کنم همه چ ـ



 

سرم رو  یشده بود و من کم رهیشده بهم خ زیر یچشم ها با

 کردم. کیبهش نزد

پاشنه بلند هم همچنان ازم کوتاه تر بود  یبا اون کفش ها زیدن

 رو دوست داشتم. نیینگاه از باال به پا نیو ا

 

 داد! یحس تسلط و قدرت رو م بهم

که برنامه ش رو پسرت  هیبه خاطر شراکت نجامیاگر من ا ـ

 .ختهیر

 پسر من... ـ

 

 حرفش: ونیم دمیپر

 

جدا  لمازیی التیاز تشک یمن قبال هشدار داده بودم... وقت ـ

 ی. به نفعت بود جلودیشدم هشدار دادم که ازم دور بمون



 یکینزد نیو عواقب ا ینیبش دی... حاال بایگرفت یپسرت رو م

 .ینیرو بب
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حرف خواستم ازش دور بشم که همچنان با گرفتن  نیاز ا بعد

 بازوم نگهم داشت. 



 دیبه همه گفتم که با دمیرو شن تیزندگ یقصه  یاز اولم وقت-

 بندازن. رونیب مونیخونه خراب کن رو از زندگ یتو

 

رفت  یپس زدن انگشت هاش از دور بازوم باال م یکه برا دستم

 متوقف شد و اون ادامه داد:

 

... همون طور که مادرت یرو خراب کن مونیزندگ یخوایم-

 رو خراب کرد.  هیبق یزندگ

 هام جمع شدند و مشت محکم شده م رو نگه داشتم. انگشت

 

بودن  یاز خنث یکه درونم بود رنگ یتوجه به آشوب یاما ب نگاهم

 . رهیآروم نگ زیشد دن یباعث م نیداشت و ا

 یم ییرایزخم بزنه من هم ازش پذ ینطوریا خواستیکه م حاال

 کردم!

 



پر تالطمش بود و بعد از تالش  یبه چشم ها رهیهام خ چشم

 لبم نشوندم. یباالخره همون لبخند رو رو اریبس

 کرد. یم یرو روان زیکه دن یلبخند

 

 ... میخراب کنمن و مادرم خونه -

ادامه  رهیخ یهاش رو از دور بازوم کنار زدم و با نگاه انگشت

 دادم:

 

که تو و خانواده ت به  ستیتر ن زیرقت انگ نیاز ا زیچ چیاما ه-

 .نیمفرط داشت ازیخوبه خراب کن ن یآدم ها نیا

 

رنگ بهت گرفتند و اون  کبارهیپر تالطمش به  یها چشم

رو فراموش کرده  زیکرد اگر انتظار داشت من همه چ یاشتباه م

 باشم.
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 نبرده بودم...  ادیرو از  زیچ چیه من

 به خاطر داشتم.  یخانواده به خوب نیقسمت رو از ا نیا

 کارمند نبودم... کی من

 

تونستند خودشون رو  یبودم که باهاش م یاون ها پل یبرا من

 یاون پل براشون منفعت دندید یاز بحران نجات بدن و وقت



خراب کردن و نابود  یتونستند برا یکه م یینداره تا جا

 کردنش تالش کردند.

 

روش  شیبودم که حاال پر قدرت تر از قبل پ یپل من اون

 گذشتم. یخانواده نم نیاز ا گهیبودم و من د ستادهیا

 

خودش که اومد لب هاش رو از هم باز کرد تا حرف بزنه و من  به

 گذشت دوختم. یکه از کنارم م ینگاهم رو به خدمتکار

 

 ... یکن یتو چطور جرات م-

 ینیس یتو یاز جام ها یکیدهانش موند چون من  یتو حرفش

داخلش رو بدون  یدنیدست خدمتکار رو برداشتم و نوش

 کردم. یصورتش خال یمقدمه رو

 



کج  یو من با لبخند سرم رو کم دیحرکت نفسش بر نیا با

 کردم: 

 رو کم داشت. االن نقصات کمرنگ تر شدن. نیهم شیآرا نیا-

 

از  یکه کرده بودم باعث سکوت همه شده بود و حاال حت یکار

 نبود. یهم خبر کیموز یصدا

 

که به جونش  یریاز تحق زیباعث شد صورت دن رهیخ یها نگاه

 افتاده بود سرخ  

دستش رو باال برد تا مقابله به مثل کنه  یو اون هم جام تو بشه

 راه گرفتم و برگردوندم... ونیو من مچ دستش رو م
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شد و  یسر خودش خال یدستش رو یتو یدنیکار نوش نیا با

 اون باز هم مقابلم  

 خورده بود.  شکست

 .نیکرد یاشتباه بزرگ-

 

نداشت بهم چشم دوخت و  دنیکش غیتا ج یکه مرز یحال در

 یکه نگاهمرو به بامداد که جلوتر از ساواش تو یمن در حال

 بود دوخته بودم ادامه دادم: شینما نیا ی رهیخ میچند قدم

 



کنم. من  جادیکه فقط سر و صدا ا ستمین زیناچ یترقه  هیمن -

   یبمبم که وقت هی

 کنم! یبه خاک م لیبشم همه رو همراه خودم تبد منفجر

 

 نبود. یکم دیتهد

 نمونده بود. یتا نبود یخانواده مرز نیا یبرا یعنیحرف  نیا

 .دندیچش یطعم زهر من رو م یبه زود لمازیی خاندان

 

*** 

  

که  یمبل لم داده و بامداد یمن رو نیهر دوشون مدام ب نگاه

 یداد م یپر شده ش رو باال م کینشسته بود و پ زیپشت م

 موس لب باز کرد: تیو در نها دیچرخ

  

  ن؟یچرا انقدر مشکوک-



تا االن سکوت کرده بود قفل  شیکه از بعد اون نما بامداد

 نگفتم. یزیدهانش رو نشکست و من هم چ

 

 بار به حرف اومد:  نیا بامداد

باشه...  فتادهیاونجا ن یاتفاق چیتونم باور کنم که ه ینم-

 زیو سوپرا میصبر کن لمایتا دراومدن ف دیبا ای نیگ یخودتون م

 م؟یبش
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و  دمیچیاز موهام رو دور انگشت اشاره م پ ینازک ی حلقه

طول  قهیمهام که بلند شد تنها پنج دق یگوش امیپ یصدا

 بوده... یتا هر دوشون بفهمن قصه چ دیکش

 

  ؟یکرد یخال زیسر دن یمشروبت رو روجام -

 حرف مهام رو ادامه داد:  موس

 اونم دو بار؟!-

 

 گفتم:  عیسر یلیخ

 نداشت. کار خودش بود. یبار دوم به من ربط-

 :دیکش یقینفس عم مهام

 



... واقعا انتظار داشتم امشب هیشکرش باق یخوب بازم جا-

 . یزیاونجا خون بر

 زیر یبود و چشم ها دهیفا یپوشوندن لبخندم ب یبرا تالش

و مشکوکم رفته رفته  ثیخب یچهره  دنیمهام با د یشده 

 گرد گرد شد...

 

 شد:  لیتبد ادیبه فر بایبعد صداش تقر یا هیثان

 ؟یختیخون ر-

 ؟یانتظارش رو داشت یمگه نگفت-

 

 قلبش گذاشت:  یرو رو دستش

 رو امشب ازت دور نکرده بودم؟ زیت یزهایچ یمگه من همه -

 از شونه هام باال انداختم و اون ادامه داد: یکی

 

 ؟یرو ناقص کرد یک-
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 یبا مرور اتفاق افتاده دلم خنک م گهیبار د کیکه  یحال در

 شد لب زدم: 

 ساواش! -

 گرد شده نگاهش رو به بامداد دوخت: یبا چشم ها موس

 



 کرده؟  یواقعا ساواش رو زخم-

 ستادهیسکوتش ا یعمچنان محکم تر از قبل سر روزه  بامداد

 باعث شد   نیبود و ا

 :ادیموس در ب یصدا

 

  ؟یگینم یچیه یاومد یچرا از وقت-

 .دمی... بهش حق مستیارمغان واقعا آسون ن یهضم کارا-

 

 یقانع شده بود و من م یحرف مهام تا حدود نیانگار با ا موس

 دونستم که سکوتش از سر تعجب نبود. 

 باز هم من رو مخاطب قرار داد: مهام

  

 . یقرار بود آرامشت رو حفظ کن-

 قول و قرار نذاشتم.  یمن با کس-

  ؟یمنفجر شد ینجوریشد که ا یچ-



 هنوز منفجر نشدم!-

 

کرد مهام هم جا خورد و من هنوز منفجر نشده  رییکه تغ لحنم

 بودم. 

 .شدمیداشتم از باروت پر م تازه
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 یداخل خودش جا م یکی یکیها رو  تینامیتازه داشت د مغزم

 داد و هنوز تا  

 مونده بود.  انفجار

 بودم. ستادهیکجا ا دمیفهم گهیبار د کی امشب

 

سرم مرور شده بود و من آدم  یتو زیهمه چ گهیبار د کی

 بودم...  یپوست کلفت

 یقلبم همچنان لبخند م یبود که با درد تو یپوست کلفت نیا

 ...دیرس یبه نظر م الیخ یو ب یزدم و چهره م خنث

 

تونستم چشم هام رو کنترل کنم  یبود که م یپوست کلفت نیا

 سوختند... یشدند و م یپر شدن فقط سرخ م یو اون ها به جا

 

شدن  یخال یرحمانه بهشون اجازه  یسوختند چون من ب یم

 دادم.  ینم



 ... ستادیمحکم ا دیفقط با ریتحق مقابل

 

 اشک...  بدون

 درد...  بدون

 غم... بدون

 

 انتقام بود.  ی نهیزم نیو ا ستادیتفاوت ا یب دیحقارت با یجلو

دست به  دندید یسالح م یخودشون رو ب یپست وقت یها آدم

تنها راه بود تا اسلحه شون از کار افتاده  نیزدند و ا یم ریتحق

 اثر بشه. یو ب

 

 ارمغان؟ -

و نگاهم که به چشم  دیکش رونیمهام من رو از افکارم ب یصدا

 .دمیفهم یرو به خوب تمیهاش افتاد وضع
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 . ستیچشمم همراهم ن یقطره  ـ

 دیداد که با یهشدار م دیسوزش شد نیجا بلند شدم و ا از

 رسوندم. یم ییخودم رو به تنها

 

 مبل برداشتم و مهام به سمتم اومد:  یدسته  یرو از رو کتم

 کجا؟ -



 خونه م. رمیم-

 

 نمونده.  یزیموقع؟ تا صبح چ نیا-

 دوشم انداختم.  یرو رو کتم

 .امیباهات م-

 

 ! خوامینم-

 . یرفت یبه اون خونه م دینبا-

 رفتم. یم دیبا اتفاقا

 

انجام نداده م رو  یرفتن من رو به خودم آورده بود و کارها نیا

 بود. دهیبه رخم کش

 

 دهیکش یسمت در اتاق رفتم و قبل از باز کردن در صدا به

   یصندل ی هیشدن پا



بلند شد و انگار بامداد باالخره دست از سکوت  نیزم یرو

 بود: دهیکش

 

 رسونمت.  یم-

 .رمیتنها م-
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چنگ زد  نیماش چییبود که به سو دهیاصال حرفم رو نشن انگار

 گرفت از اتاق خارج شد.  یکه مچ دستم رو م یو در حال

چه  نمیخواستم بب یبحث و مقاومت پشت سرش رفتم و م یب

 گذشت. یسرش م یتو یزیچ

 

در  شیبه نما یعاقبت اون سکوت چه رفتار نمیخواستم بب یم

 اومد.  یم

و من  میشد نیهر دومون سوار ماش میرفت رونیهتل که ب از

 چشم هام رو بستم.

  

 شد.  یسوزشش کمتر از قبل م ینجوریا

کلمه دوباره سکوتش رو از سر گرفته  کیبعد از همون  بامداد

 گذشت. یسرش م یتو یزیدونستم چه چ یبود و واقعا نم

 



 نینه و ا ایشده بود  شیدونستم اون اتفاق باعث ناراحت ینم

 شد ترسناک به نظر برسه. یباعث م شیخاموش

 

چشم ها و کالمش حالتش رو بفهمم  یتونستم از تو ینم نکهیا

 ترسناک بود. 

رو نگه داره و من چشم هام رو  نیتا ماش دیطول کش یقیدقا

 باز کردم.

 

 یکیبار یاز جاده  ریاز خونه نبود و غ یانتظارم خبر برخالف

 رفش رو  که دو ط

 .ومدیبه چشم نم یا گهید زیپر کرده بود چ درخت

 

 رو بهش دوختم:  نگاهم

  ؟یدار کاریچ نجایا-

 کرد: نگاهم



 

 .یاریتا کجا دووم م نمیبب خوامیم-
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 .دمیشدند و منظورش رو نفهم کیبه هم نزد ابروهام

 خونه.  یقرار بود من رو برسون-

 .اوردمیاز خونه ن یاسممن -



 

حرف نگاه ازش گرفتم و خواستم در رو باز کنم که قفل  یب

 رو زد و من   یمرکز

 رو کج کردم:  سرم

 ؟یکن یباز یخوایم-

 

 نهیک لیتو اون خانواده وجود داره که از دل نیب یچه رابطه ا-

 من و تو هم   نیب ی

 دارن؟ خبر

بودم رو که روش نشسته  یا یتوجه به سوالش صندل یب

 خوابوندم:

 

 بودم.  دهینخواب نیماش یوقت بود تو یلیخ-

 و چشم هام رو بستم. دمیدراز کش یصندل یرو

 



به دل  نهیخونه خراب کن ازشون ک گنیکه به مامانت م نیاز ا-

  ؟یدار

 مشتم گرفتم و باز هم مقابلش سکوت کردم. یرو تو راهنمیپ

 

 گن؟  یم قتیاز حق ریغ یزیمگه چ-

جر و بحث  طیسوختند و االن اصال شرا یهام هم چنان م چشم

 رو نداشتم. 

 چشمات رو باز کن!-

 

 یتکون خوردنش رو حس کردم و لحظات دیکه ازم ند یحرکت

تر شدند و حرارتش به  کینفس ها به گوشم نزد یبعد صدا

 صورتم خورد.
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  ؟یاریدرب یباز وونهید یتون یفقط خودت م یکن یفکر م ـ

 یچند ثانت یباز شدند و صورتش تو اریاخت یهام ب چشم

 صورتم قرار داشت.

 

 . یاریبا سوزش چشمت دووم ب یتونیم یتا ک نمیبب خوامیم-

 کوتاهش گذاشتم و لب زدم: شیزبر از ر یگونه  یرو رو دستم

  

  ؟یکن یاثرت رو رو م یسالح ب یبازم دار-



باعث شد  مینشستم و حرکت ناگهان یصندل یرو عیسر یلیخ

 عقب بکشه.

 

 ختم بشه اصال شروعش نکن.  یخال یاگر قراره بازم به بوسه -

شدم ادامه  یم کیبهش نزد یکه کم یزدم و در حال لبخند

 دادم:

 

 دوست دارم.  شتریمن ب-

 ریزد و مچ دستم رو که داشت شمش شخندیحرکتم ن دنید با

 کرد: ریاس اوردیرو در م فمیک یکوچک تو

 

 ! هیکلکت تکرار-

 : دمیخند

 بار. نینه ا-

 



 نکهیمنظورم شد و قبل از ا یرو زدم متوجه  نیقفل ماش یوقت

 شدم. ادهیدر رو باز کردم و پ ادیبه خودش ب

 

باز شدن در سمت بامداد هم بلند  یبعد از من صدا بالفاصله

سمت راست  یبه سمت درخت ها عیسر یشد و من با قدم ها

 جاده حرکت کردم.
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 گریمکان رو درست حدس زده بودم با رفتن به سمت د اگر

 درخت ها زودتر از  

 .دمیرس یم گهید یها نیافتادن در امتداد جاده به ماش راه

 

 : دمیرو از پشت سرم شن صداش

 هنوز کارم باهات تموم نشده! -

 .شهیوقت تموم نم چیهکار ما با هم -

  

بهم برسه  نکهیشد و قبل از ا کیقدم هاش بهم نزد یصدا

با  یباعث شد برخورد کوتاه نیو هم دمیخودم به سمتش چرخ

 .میهم داشته باش

 

 یلیتو خ یریرپذیانگار تاث یول ستین یروسیو یوونگید-

 باالست. 



 رو گرفت: بازوم

 مثل خودت رفتار کنم. دینداره... با ریتاث یچیتو ه یرو-

 

 : دمیرو کش بازوم

چون من فقط  یخوایم یاالن چ ستی... اصال برام مهم ننیبب-

وقت  هیرو به  اتیباز وونهید یتون یبرم خونه م... م خوامیم

 .یموکول کن گهید

 

 به عقب برداشت:  یرو رها کرد و قدم بازوم

 باشه! -

 و واقعا کوتاه اومده بود؟ دمیکش یقیعم نفس

 

رو  یتو چ یبهم بگ دیرسونمت... فقط قبلش با یخودم م-

 دونم.  یکه من نم یدونیم

 رو تکون دادم. سرم
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 یجنگل که به راحت نیبود وسط ا دهیهمه راه من رو نکش نیا

 یقبور یلیجا هم که سکوت کرده بود خ نیو تا هم ادیکوتاه ب

 به خرج داده بود.

 

 کردم:  نگاهش



 جواب بدم. خوامینه م یزنیحرف م یاز چ دونمینه م-

 ران؟یاومدم ا راثیارث و م یمن فقط برا یتو فکر کرد-

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 نبود.  ریتاث یوسط ب نیعقده هاتم ا-

بست تا خشمش رو از کالم من کنترل  یا هیهاش رو ثان چشم

 کنه و چشم هاش رو که باز کرد لب زد:

 

 رو بدونم.  قتیحق خوامیم-

 مشتم فشرده شد و اون ادامه داد: ونیم فمیک

 

معذرت خواست... تمام عمرش مثل  رهیبم نکهیمادرم قبل از ا-

بدونم چرا  خوامیکرد... م یگناهکارِ حق به جانب رفتار م کی

 کرد... یطلب بخشش م

 



 صورتم رو پس زدم.  یشده تو ختهیر یموها

 

سال بهم  ستیبابام هم قبل از مرگش بهم زنگ زد... بعد از ب-

 زنگ زد و گفت من  

 خوامیبخشمش چون در هر صورت حق با اون بود... م دیبا

 ییاتفاقات تو بازم با پررو نیچرا با همه ا ه؟یچ نایا لیبدونم دل

 ؟یستیا یو جلوم م یزنیاز بابام حرف م

 

 م رو با چشم هاش جواب داد.  رهیخ نگاه

 گذشته وجود داره؟ یتو یزیچه چ-
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 نیسال صبر نکرده بودم که ا ستیزدم و ب یکوتاه شخندین

 رو ازم بپرسه.  زهایچ

سال صبر نکرده بودم تا االن انتظار داشته باشه سوال  ستیب

 هاش رو جواب بدم.

 

 پشت کردم و راهم رو ادامه دادم.  بهش

 شک.  یبپرس که انداختنت تو ییجواب سواالت رو از همونا-

 !یتو جواب بد خوامیم-

 

 منم مثل تو. -



 یرو محکم تر فشردم و من االن فقط خونه م رو م فمیک

 خواستم.

 

بود به  ستادهیکه هنوز سردرگم پشت سرم ا یتوجه به مرد یب

   یکه فکر م یسمت

 کردم. دنیدرست باشه شروع به دو کردم

 

 ! یلعنت-

 یحرکت رو ازم نداشت بعد از صدا نیکه انتظار ا بامداد

خواستم  یکرد و من نم دنیپشت سرم شروع به دو ادشیفر

 فرار کنم.

 

 ببرم.  شیخودم پ لیبق مبرنامه هام رو ط خواستمیفقط م من

خودم  دیساعت بود و من االن با نیا یتو دنیمن خواب ی برنامه

 رسوندم. یرو به خونه م



 

 یتا آخر حفظش م دیبود و من با یخفقان ابد کیمن  ی برنامه

 کردم.

 بندیمن داشتن بامداد با روش خودم بود و من پا ی برنامه

 موندم. ینقشه هام م

 

 دیبا دیشد و شا یتر م کیبامداد لحظه به لحظه نزد یها قدم

 کردم. یرو چک م میاس گوش یپ یاز همون اول ج
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 هر دومون رو نجات بدم.  خوامیمن فقط م ـ

شده بود زد و بازوم رو که  کیکامال بهم نزد یحرف رو وقت نیا

کردم به سمت قسمت  لیمن بودم که هر دومون رو ما دیکش

 جنگل... نییپا

 

 تر قرار داشت.  نییکه درست کنارمون چند متر پا ییجا

 گشت. ینبود که بامداد دنبالش م یزینجات چ راه

 

 نجات ضربه بود...  راه

و عقل هر دومون رو  ارهیکه درد رو به سراغمون ب یا ضربه

 برگردونه.



  

که  یو بعد همون درد دیطول کش هیفقط چند ثان سقوطمون

 .دیچیتمام وجودم پ یمنتظرش بودم تو

 

 یم ییرایهام رو بسته بودم و با آغوش باز از درد پذ چشم

 کردم. 

 یبامداد رو از کنار گوشم م یتند شده  ینفس ها یصدا

 یطوالن دنیبر کیسرعت نفس هاش بعد از  نیو ا دمیشن

 داد. ینشون از بهتش م

 

 : دمیتا صداش رو شن دیدونم چقدر طول کش ینم

 ارمغان؟-

 بودم؟ دهیارمغان گفتن رو چه مدت نشن نیا

 



کرد و احتماال  یبود که با اسم صدام م یطوالن یاز مدت ها بعد

   یتو یضربه 

 بود. یکار سرش

 

رو  زیشونه هام رو لمس کرد و تکونم داد و من همه چ دستش

   یو م دمیشن یم

 ...دمیفهم
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 ... رمیآروم بگ شتریخواستم ب یم فقط

و  دیکش یم ادیبدنم که کمتر شد سرم انگار داشت فر یتو درد

 کما رفته باشم؟ یممکن بود تو

 

  ؟یشنو یصدام رو م-

 نبود!  کما

 کردم. یتونستم دستم رو تکون بدم و بدنم رو حس م یم

 

لحظه  نیا یتو یبود که حت یزیسرم مقاوم تر از چ متاسفانه

 کنه.  هوشمیب

 !یلعنت-

 



 گردنم نشست و من باالخره لب باز کردم:  ریز دستش

 .ستین یچیه-

 

نفس هاش قطع شدند و من چشم هام رو باز کردم و  یصدا

   یقهوه ا یها یگو

 نگاهم قرار داشتند. یچند ثانت یدرست تو رنگش

 

 یکیتار هی... هیاهیس هی... فقط ستین یچیگذشته ه یتو-

 پوچ! 

 نیزم یداد و خودش رو کنارم رو رونیرو باالخره ب نفسش

 انداخت.

 

قبل از کنار  ومدیم نییپا شیشونیکه داشت از پ یخون قطره

خون رو لمس  یو من اون قطره  دیرفتنش رو گونه م چک

 کردم.



 

 یارتفاع نیاحتمال مرگ در اثر سقوط از همچ یدونیم-

 چقدره؟ 

 هم پره از گل نرم. نشیزم ینداره و رو یادیارتفاع زکمه... -
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 بازم احتمال مرگ داره!  نیزم یرو یبا وجود سنگ ها یول ـ



 کردم:  دییرو تا حرفش

 آره داره.-

 

 میتصم ی. من رو قاطریفقط خودت بم یریبم یخوایاگر م-

 نکن. تیناگهان یاحمقانه  یها

 

 : دمیخند

  ؟یترس یاز مرگ م-

 تا جوابم رو بده:  دیطول کش یا هیثان

 ترسم. یم شتریاز تو ب-

 

خوردند  یکه شونه هام م یشد و با هر تکون شتریم ب خنده

 .دیکش یم ریکمرم ت

 



 یها یبود تا متوجه بشم با کبود یکاف یحساب سرانگشت کی

 دهیپوش یاز لباس ها یتا مدت دیسقوط با نیحاصل از ا

 کردم. یاستفاده م

 

کنه  یرو عوض نم قتیحق نیا یچینگرد چون ه یزیدنبال چ-

 نیکه حضور من باعث طرد تو شد... فقط به نفرتت ادامه بده. ا

 تنها راه نجات هر دومونه.

 

  ؟یخوا یرو م نیکه ا یمطمئن-

 مطمئنم!-

 

اون حالت  یحکمفرما شد و نگاه من تو ونمونیدوباره م سکوت

شاخ و برگ  یدوخته شده بود که از ال به ال یسکون به آسمون

 .نمیتونستم ستاره هاش رو بب یدرخت ها هنوز م
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 شیرفت و هوا داشت به گرگ و م رونیهم زمان از دستم ب باز

 بلند شد. میزنگ گوش یشد که صدا یم کینزد

 

بامداد هم به صدا دراومد  یمن قطع که شد گوش یتوجه یب با

 ها سالم مونده بودند. یگوش یو انگار هر دو

 



 دهیهم جواب تماسش رو نداد و تنها از حالت خواب بامداد

 اومد و نشست.  رونیب

 بلند شو.-

 نگفتم. یزیچ

 

  ؟یشنویم-

 . شنومیم-

داد و با انداختن دستش دور شونه م  رونیرو کالفه ب نفسش

 .نمیکمکم کرد بنش

 

سقوط  نیبود و باالخره ا یا یعیطب زیجواب کردن کمرم چ نیا

 داد. یتلفات م دیبا

ش چسبوندم و چشم هام  نهیمحض نشستن سرم رو به س به

 رو بستم.

 



جور  دیشده بود با دنمیکه خودش باعث به خونه نرس حاال

 یتا قبل از شروع کار دیو من حتما با دیکش یرو م دنمیخواب

 .دمیخواب یروز م

 

  ه؟یمشکلت چ-

 . ادیخوابم م-

 ؟یسر جفتمون آورد ییبال نیهمچ یواسه چ-

 

 تنها راه ساکت کردنت بود. نیا-
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*** 

  

گردنم رو چک کردم و  یدستم زخم رو یکوچک تو ی نهییآ با

 قلم کم مونده بود! کی نیهم

 

 تخت انداختم:  یدوطرفه رو بستم و کنارم رو ی نهییآ

 . دمیخوابم رس یحداقل به برنامه -

 خواب بود؟ یمطمئن-

 

 : دمیدست هام رو باال کش یکوتاه ی ازهیخم با



 چطور؟-

 .یزدن چشم باز نکرد یصدات م یآمبوالنس هر چ یمامورا ـ

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 . دمیخواب یم دیبا-

 ش شدم: رهینگاهم کرد و من هم خ نیسنگ

 

 شکست!  تیشونیپ یفقط گوشه  ه؟یچ-

 کنم.  تیدوست دارم ازت شکا یلیخ-

 چونه م زدم: ریرو ز دستم

 

کار رو بکنم؟ به هر حال کارت حکم تجاوز رو  نیا دیمنم با-

 !ییداشت... و آدم ربا

 

 ...دیکش یقیبلند شد و نفس عم یصندل یرو از
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 یمنتظر بمون تا دوباره صبرم تموم شه... اون موقع معنا ـ

 دم. یرو نشونت م ییآدم ربا یواقع

 

 ؟یتجاوز چ-

 : دمینگاهم کرد و خند مات



 .الیخ یب-

 

تونست انجام بده چون هر بار من  یبود که نم یتنها کار نیا

 کردم. یم شیبودم که همراه

 

دلم انقدر آروم  یکردم و زنگ تو یکار رو م نیهر بار ا من

 به صدا   زیآروم و ر

کار چه  نیعاقبت ا دمیفهم یم رید یلیاومد که خ یم در

 در انتظارم بود. یزیچ

  

 یداد و لذت رو به جونم م یکه به من ترس نم یتنها مرد لمس

 انداخت! 

 به قدرت نداشت. یربط گهیبود و د زهیغر نیا

 

 بودم.  یفقط ظاهر ساز خوب من



و  رهیبامداد باعث شد نگاه ازم بگ یگوش امکیپ یصدا

 رو چک کنه.  شیگوش

 خانواده جنگه. نیا میانگار تصم-

 

رو به سمتم  شیگوش ینگاهش کردم و اون صفحه  کنجکاو

 گرفت: 

 شراکت رو ادامه بدن. خوانیم-

 

 کردم:  زیهام رو ر چشم

 دعوت به شام؟-
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 رو تکون داد:  سرش

 رستوران خودشون.  یاونم تو-

 زدم: لبخند

 کشن. یخوبه که عقب نم-

 

که با کش دور  یگذاشت و در حال بشیج یرو تو شیگوش

 بست گفت:  یمواجش رو پشت سرش م یدستش موها

 ثروتشون رو از کجا آوردن؟ یدونستیم-

  

 رو کج کردم:  سرم



 .نیاصل لمازیی یبوده. خانواده  یموروث دونمیکه م ییاونجاتا -

 بار ورشکسته شدن. کیاونا  یول-

 

 شدند.  زیهام ر چشم

 رو به خاطر داشتم. شونیورشکستگ

 

بود که من وارد اون خانواده شدم و  یهمون موقع درست

 نجات بده. یتونست اون ها رو از ورشکستگ یخان م اوشیس

 

 چیاعتبار شده بودند و ه یب ادینواده زاون دوره اون خا یتو

 کس حاضر به کمک بهشون نبود.

رو هم از دست  شونیگذار و ناج هیلطف من تنها سرما به

 دادند.

 

 خودشون رو نجات دادن؟ یچطور یبدون یستیکنجکاو ن-
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 یچالش رو تو نیرو که گفت از اتاق خارج شد و ا نیا بامداد

 سرم انداخته بود  

 کمک به من؟ یبرا

 



شراکت وارد اون خانواده نشده بود و  یگفته بود فقط برا بامداد

 وجود داشت.  یبزرگ زیوسط چ نیحتما ا

 رو ماساژ دادم. میشونیپ یکم

 

 آوردم.  یماجرا سر در م نیاز ا عیسر یلیخ دیبا

اتاق که با سر و صدا باز شد چشم هام رو بالفاصله بستم و  در

 .دمیتخت خواب یرو

  

 وارد اتاق شده بود.  یتا بدونم چه کس نمینبود بب یاجیاحت اصال

که... خودتم تازه  یدی... دمیسر و صدا تمومش کرد یب-

 . یدیفهم

 

 ن؟یسر از جنگل درآورد یخونه! چه جور یقرار بود بر-

 هام رو باز کردم. چشم

 



  ن؟یشد که آش و الش شد یندارم. چ یبا جنگلشم کار-

 . یخانوادگ یدعوا هینبود...  یمهم زیچ-

 رو تکون داد: سرش

 

که  نیخوام بهش فکر کنم. هم یخوب... اصال نم یلیخ-

 .هیشکرش باق یجا ومدیصداش در ن

 

 تکون دادم و باز به حرف اومد:  دییرو به تا سرم

 کن. دایرو پ نیسل-
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 نگاهش کردم...  باالخره

  ست؟ین یهنوزم ازش خبر-

 .ستین یچی... هیچیه-

 

که عرض  یو اون در حال دمیدست به سمتش چرخ کی یرو

   یاتاق رو قدم رو م

 ادامه داد: رفت

 

با  دیاگر به خاطر اخراج تو هم رفته باشه حداقل با یحت-

 کرد.  یحساب م هیتسو یحسابدار



 کشتمش. یکرد م یکار رو م نیاگر ا-

 

 تفاوت گفتم:  یبهم چشم دوخت و من ب یعصبان

 کرد؟ یم دیحساب هم با هیکه زد تسو یهمه خسارت نیبا ا-

 

 رو به تاسف تکون داد.  سرش

  ؟یحاال تو چرا انقدر نگران-

 شده گفت: یعاص

 ؟یستیتو نگران ن یعنی-

 

 یروزنامه آگه یتونم که تو ی. نمهیهر حال اون آدم بالغبه -

 گمشده بزنم. 

 ارمغان! -

 .نشستم

 



اسکن ها اومده برم دنبال  یت یو س یاگر جواب ام آر آ نیبب-

 کارم.
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 ارمغان!  ـ

 کردم.  نگاهش

 ؟یسرش اومده باشه چ ییاگر بال ؟یحداقل تالش کن شهیم-



 

اگر اونا نخوان دنبالش بگردن  ؟یبا خانواده ش صحبت کرد-

 . میبکن میتون ینم یمن و تو کار

 حرف بهم چشم دوخت و من منتظر سکوت کردم. یب

 

 گفت:  تیدست دست کرد و در نها یکم

رو گفته و  نی. درست بعد از تماس تو اگردهیبه اونا گفته برم-

 زده. بشیغ

  

 هوا چرخوندم:  یرو تو دستم

 خودش خواسته بره.  ؟یدید-

 ...یول-

 

حرفش رو ادامه بده بالشت رو تخت رو به سمتش  نکهیاز ا قبل

 پرت کردم: 



 که گفتم رو بکن.  یکار-

 مارد فوالد زهره!-

 

پرتاب به سمتش برداشتم با سرعت از اتاق  یرو که برا نهییآ

 خارج شد و در رو بست.

 

 دوختم. میگوش یو نگاهم رو به صفحه  دمیکش یقیعم نفس

 کردم. یصبر م گهیروز د کی فقط
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کردم و  یم داشیشد خودم پ ینم یباز هم ازش خبر اگر

 .دیکش یانتظارش رو نم یخوب زیمطمئنا بعد از اون چ

  

گذاشتم  یکردنش م دایفکر بهش و پ یکه برا یتاوان وقت دیبا

 داد.  یرو م

 

*** 

  

 . ادیم لشمیوک-

 قرارداد ببنده؟  خوادیم-



رو به بامداد دوختم و اون سوال مهام رو بدون جواب  نگاهم

 گذاشت و من گفتم:

 

که ما  نهیفرق کنه... مسئله ا دیکنم صورت سوال با یفکر م-

 نه؟ ای میقراره قرارداد ببند

 

نثارش  یبامداد من رو هدف گرفت و لبخند کج یها چشم

 کردم. 

 یتونستم متوجه بشم که چرا بامداد من رو به زور پا یم االن

 کشوند. لمازیی یمذاکره با خانواده 

 

 قرارداد و نجات شرکت نبود.  شیاصل هدف

 لمازییکه با  یخواست من و گذشته ا یکار م نیبا ا بامداد

 داشتم رو بفهمه.

  



 بود.  لشیاز دال یکی نیبشناسه و ا شتریخواست من رو ب یم

کرد اون موقع  یشراکت صحبت م دییامشب از تا مورات اگر

 بفهمم. یشتریب یزهایتونستم چ یم

 

بودند و  دهیو موس زودتر از ما دو نفر به رستوران رس مهام

بلندگو بود  یتماس مهام رو که رو "میدیرس"بامداد با گفتن 

 قطع کرد.

 

 

 

 

 
 

 

 [02.07.21 14:55] 



 
#part435 

 

  ه؟ینقشه ت چ ـ

 سرش رو کج کرد:  یکم

 بهت بگم. دیشا یدار یزیامشب چه سوپرا یاگر تو بگ-

 

 زدم:  لبخند

 قراره براتون رو کنم. یزیدونم چه سوپرا یمن خودمم نم-

 

 بشه لب زد:  ادهیپ نکهیرو باز کرد و قبل از ا نیماش در

 .میپس بهتره هر کدوم کار خودمون رو انجام بد-

 

بامداد  یحرف باز هم دستم رو بند بازو یشدم و ب ادهیهم پ من

 کردم. 



 نگاهم رو به اطراف دوختم. میرستوران که شد وارد

 

 یپ یآ یقسمت و یو موس و مهام که تو لمازهاییاز  ریغ

رستوران نبود و انگار  یتو یا گهیکس د چینشسته بودند ه

 قرار رزرو کرده بودند. نیا یاون ها امشب رستوران رو فقط برا

 

 حضورمون شد ساواش بود.  یکه متوجه  یکس نیاول

 .دمید یرو هم نم زیگونش و دن ینبود و حت پکیاز ا یخبر

 

 ... کرم

 ... ساواش

 .لشیو وک مورات
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 نیکرده بودند و هم یقرار کار کیبه  لیقرار رو واقعا تبد نیا

 باعث شد لب هام  

 جمع بشن. یکم

 

داشتند و  یخانواده هم حضور م یدادم خانم ها یم حیترج

 گذشت... یبهم خوش م شتریب ینجوریا

 براشون داشتم! یادیز یها برنامه

 



که اون ها دورش نشسته بودند  یزیدومون به سمت م هر

 ما از جا بلند شدند. دنیو با د میرفت

 

 یچیدست باندپ یشدن بهشون نگاه من رو کیمحض نزد به

 ساواش موند. یشده 

 

کرم نگاهم رو به سمت خودش  یزدم و صدا یپررنگ لبخند

 معطوف کرد: 

 .یایانتظار نداشتم امشب ب-

 

 ابروم رو باال انداختم:  یتا کی

 چرا؟ -

افتاد و خوب... به هر حال  یاون مهمون یکه تو یبا اتفاق-

 .هیمهم و کار یامشب موقع بحث ها

 



 بامداد رو رها کردم:  یبازو

هم قرار بود در رابطه با کار باشه نه موضوعات  یقرار قبل-

که بخوام  ستمیسرافکنده ن ای مونیپش یزیبچگانه. من از چ

 حق خودم رو واگذار کنم.

 

 بار به حرف اومد:  نیجا خورد و بامداد ا کرم

 لماز؟یی یآقا دیقرارداده. خبر نداشت نیاز طرف یکیارمغان -

 

 فضا رو عوض کنه:  یکم یکوتاه یکرد با تک خنده  یسع کرم

 .نییعامل شما ریکردم مد یمن فکر م-
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ها نشستم و بامداد  یاز صندل یکی یتوجه به حرف هاش رو یب

 گفت: نهیبنش زیکه مثل من پشت م نیهم قبل از ا

  

 هر دومون شرطه. تیشرکت رضا یقراردادها یبرا-

و مورات در  ننیبنش زیتا همه پشت م دیطول کش یا هیثان چند

 کرد لب زد: یکه دست هاش رو درهم گره م یحال

 

  د؟یدار لیم یزیغذا چه چ شیپ یبرا-

جلوم بود دوختم و مهام که  زیم یکه رو ییرو به منو نگاهم

 کرد: کیسرش رو به سمت گوشم نزد یکنارم نشسته بود کم



 

 ... دست گل توئه؟ یچیاون باندپ-

باعث شد جوابش رو  نیلبم نشست و هم یدوباره رو لبخند

 .رهیبگ

 مسخره امروز همراهت نباشم. ریاون شمش دوارمیام-

 

 داره.  یخوشمزه ا یدایسوپ سف نجایا-

 زد. هیتک شیصندل یرو به تاسف تکون داد و به پشت سرش

 

جمله رو خطاب به اون گفته  نیمن اما به بامداد بود و من ا نگاه

 بودم. 

 رو تکون داد:  سرش

 کنم. یامتحانش م-

 

 مونده.  ادتیجالبه که طعمش رو -



 مونه. یم ادمیرو  زیمن همه چ-
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زمزمه کرد و  یحرف رو ازم داشت خوبه ا نیکه انتظار ا ساواش

 با اومدن  

 "امانی" لمازیی یخانواده  لیو گرفتن سفارش ها وک گارسون

 آورد. رونیب یرنگ یمشکیپوشه  فشیک یتو از



 

قرارداد رو  طیمن با توجه به شرا گیمورات ب یبا اجازه -

 نوشتم. بهتره تا االن  

 .دیبهش بنداز ینگاه میدار زمان

 

به سمت مورات گرفته شد و اون به دست به بامداد اشاره  پوشه

 کرد: 

 .شونیاول ا-

 

توجه به  یپوشه رو به سمت بامداد گرفت و اون ب نباریا امانی

 یکه گارسون براش م یدست دراز شده ش نگاهش رو به سوپ

 دوخت و لب زد: ختیر

 

 . میبهتره عجله نکن-

 و مورات گفت:  دندیباال پر ابروهام



 .شمیمتوجه نم-

 

پاهام پهن کردم و منتظر  یروم رو رو شیپ یپارچه ا دستمال

 جواب بامداد موندم. 

 

 شدم.  شیراستش من دچار تشو-

 حس شده؟  نیباعث ا یزیچه چ-

 افتاد.  یمهمون یکه تو یاتفاق-

 .چونهیخواست اون ها رو بپ یم ینجوریبامداد ا پس

 

 م رو جواب داد. رهیهام رو بهش دوختم و اون نگاه خ چشم
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شدم و اون بعد از چند  یمتوجه نم یزیچ ادیچشم هاش ز از

کرد  یگره خورده رو باز م یکه دستمال پارچه ا یدر حال هیثان

 ادامه داد:

 

 یاز کار برا یمن قبال هم گفته بودم... جدا بودن مسائل شخص-

قانون صدق  نیمن و ارمغان هم ا نیداره. ب یادیز تیمن اهم

 کنه. یم

 

 کرد...  ینم صدق



از هم جدا نبودند که اگر  یو کار یمن و اون مسائل شخص یبرا

ها  یصندل نیا یرستوران و رو نیا یکدوممون تو چیبودند ه

 .میننشسته بود

 

مورات سخت  یرو برا طیحرف ها شرا نیخواست با ا یم بامداد

 کنه. 

 اون اتفاق...-

 

کنه و بامداد حرفش رو  حیلب باز کرده بود تا احتماال توج کرم

 قطع کرد:

 

 نیباشه اما با ا یکار حرفه ا یتو لمازییکردم شرکت  یفکر م-

هر لحظه  نمونیخوام قراداد ب یشک دارم. من نم گهیاتفاقات د

بد و عدن کنترل مورد تشعشع قرار  ایبه خاطر روابط خوب 

 .رهیبگ



 

رفتار  نینبود. ا ریتقص یاون اتفاق ارمغان هم چندان ب یتو-

 ما رو هم نگران کرده.  انهیپروا یب

 !یخانم فتح-

 

کردم تا خنده م رو  یحرف رو زده بود و من تالش م نیا بامداد

 کنترل کنم. 

 درست تره. ی. خانم فتحمیکن تیرو رعا یبهتره ضوابط کار-

 

 یکه از رو یدهانم گذاشتم تا لبخند یاز سوپ رو تو یقاشق

  یلبم م یتمسخر رو

 نگاهش رو بهم دوخت... یرو قورت بدم و ساواش شاک نشست
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 . یوقت انقدر ساکت نبود چیه ـ

 دهانم رو که قورت دادم لب زدم: یتو سوپ

 برم. یطعم لذت م نیدارم از ا-

 

 یداد و قاشقش رو رو تو رونیاز خنده ب یرو با حالت نفسش

 دستش فشرد. 

 بار موس بود که به حرف اومد: نیا

  



 واقعا شما رو در مورد کار نگران کرده؟  شونیرفتار ا-

حرف رو زده بود و مورات به واسطه  نیا یسیبا زبان انگل موس

   نیشغل ب ی

دونستم که  یزبان مسلط بود و نم نیبه ا یو تا حدود یالملل

 !دیفهم یم یموس ترک

 

قرار  ریخوب شراکتمون رو تحت تاث ییپروا یب نیراستش... ا-

 . دهیم

 نگاهش رو به من دوخت: موس

 

 ی. اما انگار آقانیحرف ها باش نیکردم مشهور تر از ا یفکر م-

 شراکت داده. شنهادیو نشناخته پ دهیند لمازیی

 

 چونه م زدم:  ریرو متوجه شدم و دستم رو ز منظورش

  ؟یدون یم یزیچپ چ یعل یاز کوچه -



 شدند و من ادامه دادم: زیوس رم یها چشم

 

وگرنه  رنیحقه ها آوانس بگ نیبا ا خوانیم لمازیی ونیآقا-

 از همه جا شناخته شده ست. شتریخانواده ب نیا یرفتار من تو

 

داد  یم حیحرفم به سرفه افتاد و کرم انگار ترج نیبا ا مورات

بحث مداخله نکنه تا مبادا زهر کالمم دامن اون رو هم  نیا یتو

 .رهیبگ
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 رو به مورات دوختم:  نگاهم

 

رو عوض کنه.  یزیچ نیا نیاگر انتظار دار نیکن یاما اشتباه م-

در  نیایبا من و رفتارم کنار ب نیقرارداد مجبور نیبستن ا یبرا

نداره اگر قرارداد رو نبسته  یتیمن اهم یصورت برا نیا ریغ

 فسخ کنم.

 

صداش رو صاف کرد و من که از جا بلند شدم بالفاصله  مورات

 گفت: 

 .امیبا هم کنار م-

 



 رو برداشتم.  فمیهام رو باال انداختم ک شونه

 .میای... گفتم که با هم کنار منیبش-

 :دمیخند

 

 استفاده کنم.  سیخوام از سرو ی... فقط منینترس-

 

حرف زدن باز شده بود همون طور باز موند و  یکه برا دهانش

 من بعد از گفتن  

 "خوامیسه و ساالد مخصوصشون رو م یشماره  کیمن است"

حرص و بهت تنها گذاشتم و به  یخطاب به مهام اون ها رو تو

 رفتم. سیسمت سرو

 

 یباعث مدادند  یکه از خودشون بروز م ییها یو نگران اصرارها

 یدر مرز ورشکستگ گهیبار د کیشد مطمئن بشم که اون ها 

 بهتر از ما؟ ینجاتشون چه کس یبودند و برا



 

اومدم و  رونیب سیرنگم از سرو یرژ لب گلبه دیاز تجد بعد

 رفتم.  زیدوباره به سمت م

داخل پوشه بود و من که  یبرگه ها یدر حال بررس بامداد

 نشستم کاغذها رو به سمتم گرفت:
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  ه؟ینظر تو چ ـ

 یرو که ازش گرفتم و بهشون چشم دوختم صدا کاغذها

 ساواش بلند شد:

 

که شرکت شما داره  یتیممکنه. با وضع طیشرا نیبهتر نیا-

 به نفعتونه. طیتبصره ها و شرا نیا

 

بلند  میگوش امکیپ یبخوام جوابش رو بدم صدا نکهیاز ا قبل

 روشن شده ش دوختم. یشد و من نگاهم رو به صفحه 

 

و  دیلب هام درخش یلبخند به وضوح رو امیمتن پ دنید با

 درنگ به ساواش دوختم:  ینگاهم رو ب

 کنم. یطور فکر نم نیمن ا یول-

 



که کاغذ ها رو  یساواش رنگ شک گرفت و من در حال نگاه

که گارسون ها آورده بودند رو  ییگذاشتم تا غذا یم زیم ونیم

 شروع کنم ادامه دادم:

 

 . میعجله کن دیبه نظر من هم نبا-

من نشستند و من سس  یرو کبارهیهمه شون به  نگاه

 .ختمیساالدم ر یمخصوصشون رو رو

 

  ه؟یا یچه باز نیا-

 بش لب زدم:رو گفته بود و من در جوا نیا یشاک کرم

 

 یزهایقرارداد اضافه بشه. من چ نیبه ا یدیجد یبندها دیبا-

 . خوامیم یشتریب

 ...شهیم یاحترام یکنم بهمون ب یدارم حس م گهید-

 



 نگاهش کردم: یرچشمیز
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  ؟یدیرس جهینت نیتازه به ا ـ

آروم به  یلیرنگ سرخ به خودش گرفت و مهام خ صورتش

 چنگالش به پام ضربه زد. یدسته 

 



 بار خود مورات به حرف اومد:  نیا

 . میبهتون آوانس داد یادیجا هم ز نیما تا هم-

 .ستین یمشکل دیخوا یاگر نم-

 

 بهش دوختم و ادامه دادم:  میرو مستق نگاهم

. چرا دینجات داد یشما قبال هم خودتون رو از ورشکستگ-

 د؟یکن یامتحان نمدوباره همون راه رو 

  

 صاف به هدف زده بودم.  دمیفهم دیکه از رخش پر رنگ

 دنشیدهانم گذاشتم و هنگام جو یاز ساالد رو تو یا تکه

 بامداد گفت:

 

 . میدر موردش فکر کن شتریبهتره ب-

توجه بهش به  یخواست و من ب یم حیاز من توض یعنی نیا

 ساالد خوردنم ادامه دادم.



 

 دنمونیبه توافق رس یبرا دیخوا یطور م نیباشه... اگر ا-

 . میکن یصبر م شتریب

 یشد و حاال م یلب هام پاک نم یجوره از رو چیه لبخند

درست از  شهیمن هم یبگم که انتخاب ها نانیتونستم با اطم

 ...ومدندیآب درم

 

 کردم.  یبود صبر م یکاف فقط

 .شهی. غذا سرد مدییبفرما-
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مهام باز هم از  یتعارف کرم همه سراغ غذاشون رفتند و صدا با

 کنار گوشم بلند  

 :شد

مثال مشاورتون  نجایا یمن رو به عنوان مترسک آورد-

 .شمیمحسوب م

 

 و ساکت باش.  ریبگ ادیاز موس -

 بپره تو گلوت. شینخود فرنگ دوارمیام-

  



تفاوت خوردنم  یو من ب دیسرش رو عقب کش نینفر نیاز ا بعد

 رو ادامه دادم و  

گرفت  یشد م یکه به جونم م ییها نینفر یقرار بود همه  اگر

 شکل ممکن مرده بودم. نیتا االن هزاران بار به بدتر

  

دهانم که بردم  یها رو به چنگالم زدم و تو یاز نخودفرنگ یکی

مهام اثر کنه و من به  نیمشکوک بامداد باعث شد نفر یصدا

 ادم:سرفه افت

 

  له؟یسس... زنجب نیا یتو-

و من چطور متوجه نشده  ختیبرام آب ر عیسر یلیخ مهام

 بودم؟

 

 ستادهیا زیسرو کنار م یرستوران که برا یشگیهم سرآشپز

 بود جواب بامداد رو  



 رو فراموش کردم: دنینفس کش یلحظات یو من برا داد

 

سس ها  یوارد منو یکه به تازگ هیدیدستور جد نیبله... ا-

 شده. 

 نیا یگفت تو یم شهیهم زیبه ابداعات تازه شون و دن لعنت

 !دهینم رییرو تغ ییغذا یکدوم از دستورها چیرستوران ه

 

دونستم از  یبه من دوخته شد و من نم عیسر یلیبامداد خ نگاه

 داشتم.  یتیچه وضع رونیب

 اومده؟ شیپ یمشکل-
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 ی "نه"بزنه  یبامداد حرف نکهیرو گفت قبل از ا نیکه ا ساواش

ساالد به چنگال زده م رو وارد دهانم  گهیگفتم و بار د یقاطع

 لب زدم: دنشیکردم و بعد از جو

  

 داره.  یطعم خوب-

 یبود که م یحرکتم جاخورده بود و اون تنها کس نیبا ا بامداد

من درست  یسس برا نیدونست خوردن ساالد آغشته به ا

 مونست. یمثل خوردن سم م

 

  ؟یمتنفر نبود لیمگه از زنجب-



کرده بود و من از  کیباز هم سرش رو به گوشم نزد مهام

 متنفر نبودم... لیزنجب

  

 کشت...  یخوردنش من رو م اما

از  یلیکرد و خ یرو مختل م میبدن ستمیکه س یدیشد یآلرژ

 انداخت. یقسمت هاش رو از کار م

 

تونستم با حرف زدن از  یم دیهم ساالد به چنگالم زدم و شا باز

سس رو کنار بزنم اما نگاه مشکوک ساواش  لینفرت به زنجب

قشر نقطه  نیشد کارم رو ادامه بدم و من دست ا یباعث م

کشتنم  یبرا یبه زود دونستمیم یدادم اون هم وقت یضعف نم

 شدند. یم یحاضر به هر کار

 

دهانم فرو بره بامداد مچ  یکه چنگال باز هم تو نیاز ا قبل

 راه گرفت.  ونیدستم رو م



 هام رو بهش دوختم:  چشم

 

 شده؟  یچ-

 مهم گرفتم.  امیپ هیاالن  نیهم-

 ؟یامیچه پ-

 

 جوابم رو بده رو به مورات لب زد: نکهیا بدون
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 . دیما رو ببخش قهیچند دق ـ

 حرفش رها کردم و از جا بلند شدم. نیرو با ا چنگال

 

بعد  یهم انگشت هاش رو از دور مچ دستم باز کرد و لحظات اون

و  میبود ستادهیپشت ساختمون رستوران ا یخال یفضا یتو

 :دیچیگوشم پ یبامداد تو یصدا

 

 رفته؟  نیاز ب لیبه زنجب تیآلرژ-

 لیبود که بدنم به زنجب یبار نیاول شیپ شیسال پ ستیب

 بود... دیشد یادیواکنش نشون داد و اون واکنش هم ز

 



مونده  ادشیسال هنوز  ستیکه بامداد بعد از ب دیشد انقدر

 بود. 

شهر باز  نیکشور و هم نیهم یتو شیاز اون دوازده سال پ بعد

کس  چیو ه دیخوردم و اون زمان دفنه به دادم رس لیهم زنجب

 بود. یزیحال بد چه چمنشا اون  دینفهم

 

 رفته؟  نیاز ب-

رفت جوابش رو  یچشم هام به تار یرو شیبامداد که پ ریتصو

 دادم: 

 نه-

 

و من حاال فقط  ستادیبهم ا رهیساکت و صامت خ یلحظات

 دادم. یم صیرو تشخ کلشیه

 

  ؟یناموفق کارت رو تموم کن یبعد از اون خودکش یخواستیم-



 دم. یم حیمردن با استشمام گاز رو ترج-

  

 کردم. یم تمیاذ نیدادم و هم ینم صیچهره ش رو تشخ حالت

 بلند شد... مونیکیموس از نزد یهام رو که بستم صدا چشم
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 شده؟  یچ ـ



 گرفت گفت: یکه مچ دستم رو م یدر حال بامداد

 .نیجمعش کن یجور هی. خودت و مهام میریما م-

 

  ؟یشد وونهید-

 !نیداشت کمال همنش یزدم و عجب اثر شخندین اریاخت یب

 

 . میکن یرو خودمون مشخص م یبگو قرار بعد-

 بامداد!-

 

 مبهوت موس رو به من گفت:  یتوجه به صدا یب

فقط... چشمات رو باز  یخوردن رو کم دار نیزم ونیم نیا-

 کن.

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 .نمیتونم بب یدر هر صورت نم-



 

گرفته بود و  یبیبار ازم خارج شد به شکل عج نیکه ا ییصدا

قرمز  یاز دونه ها یخبر ینوع آلرژ نیا یخوشبختانه تو

 لبم نشست... یرو اریاخت ینبودند و لبخند ب

 

 فردا الزم داشتم.  یرو برا مییبایز

 تونستم خودم بکشمت.  یکاش م-

 پررنگ تر شد. لبخندم

 

 سمت.  نیا اریرو ب نیموس ماش-

 ه؟یمشکل چ-
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 بعد!  ـ

موس که بلند شد بامداد باز هم لب  یدور شدن قدم ها یصدا

 باز کرد: 

 گذره؟ یسرت م یتو یچ-

 

 بپرس.  دیجد زیچ هی. خورهیسوال بهم م نیحالم از ا-

 ومد؟یم رتیگ یزیاز ادامه دادن خوردن اون ساالد چه چ-

 



بهش داشتم چه  یادیز یکه من قبال عالقه  یساالد پس زدن-

نگاهش به  یساواش چهار چشم یکرد وقت یم بمینس یزیچ

 م بود؟ دهیرنگ پر

 

و بامداد  دمیشن یشد رو م کیکه بهمون نزد ینیماش یصدا

 سکوت کرده بود.

بودم و حاال  میمراقب سالمت یزیاز هر چ شتریگفته بودم ب من

 اون رو انقدر ساده حراج کرده بودم.

 

بود که بامداد  دهیرس نیدستم رو محکم تر فشرد و ماش مچ

 درش رو باز کرد و  

 نبود. یشدن با چشم بسته چندان هم کار سخت سوار

 

از جا کنده  نیگاز فشرد و ماش یکه سوار شد پاش رو رو بامداد

 شد: 



  مارستان؟یب-

 

 خونه م. -

 یصندل ینگاهش رو حس کردم و سرم رو به پشت ینیسنگ

 چسبوندم: 

 خونه آمپول دارم. یتو-

 

سکوت گذشت و من بدتر شدن حالم رو  یبار تو نیا قیدقا

 کردم. یحس م
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شدند و دوباره به  یحس م یب یو پاهام به شکل نوسان دست

 گشتند.  یبر م یحالت عاد

 باالخره سکوت رو شکست: ستادیکه ا نیماش

 

  ؟یدار دیکل-

کردم و قبل  دایدر رو پ ی رهیتکون دادن دستم دستگ یکم با

 از باز کردنش لب زدم:

 

 . یخونه م بگذار یپات رو تو یاجازه ندار-

 تا جواب جمله م رو بده: دیطول کش یا هیثان



 

 به جهنم! -

 در رو باز کردم و اون ادامه داد: شخندین با

 

 . هیجا کاف نیتا هم یکوفت تیحس انسان-

 خوبه.-

 

سمت  یبلند شد و وقت نیگاز ماش یشدن صدا ادهیمحض پ به

 دور شدنش رو  

بود تا بفهمم در  یکوتاه کاف یمحاسبه  کیدادم فقط  صیتشخ

 خونه جلوم قرار داشت.

 

و  یجو چیخونه م ه یقدم به جلو برداشتم و رو به رو چند

 وجود نداشت و تخت بودنش به نفعم شده بود. یچاله ا

 



در رو  یها لهیاز پنج قدم دست هام رو که دراز کردم م بعد

دادم و بعد از چند بار تکون دادن دستم  صیروم تشخ شیپ

 کردم. دایقفلش رو هم پ
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 یرو تیداد و باز شد لبخند رضا صیانگشتم رو که تشخ اثر

 لب هام نشست. 



 جا به بعد رو حفظ بودم. نیرو باز کردم و از ا در

 

 . میسنگ فرش کوتاه بود و مستق راه

ها  نیا یساختمون هم با اثر انگشتم باز شد و من قبال همه  در

 کرده بودم. ینیب شیرو پ

 

 زیبه سرعت داشتم و همه چ اجیاحت ینبود چه زمان معلوم

 بود. یآماده م یبحران طیشرا یبرا دیبا شهیهم

 

قرار  یکوچک یواریکمد د یراهرو تو یچند قدم یها تو آمپول

داشتند و انگشت هام که کمد رو لمس کردند توان از پاهام 

 رفت و قبل از سقوط دستم رو بند در کمد کردم.

 



خودم  یکم یدر کمد هم باز شد و با سخت نیزم یافتادنم رو با

داخلش رو که لمس کردم  یرو به سمت باال کش دادم و جعبه 

 افتاد. نیزم یبا صدا رو

 

 . دمیکش یقیعم نفس

شد تا  ینفسم گرفته م لیدادم بعد از خوردن زنجب یم حیترج

 .فتمیفالکت ب نیرو از دست بدم و به ا میینایب نکهیا

 

تا باالخره جعبه رو  دمیکش نیزم یدست هام رو رو یبار چند

 کردم.  دایپ

 واریرو که باز کردم جعبه از دستم رها شد و سرم رو به د درش

 زدم. هیتک

 

جا هم احساس کوه کندن داشتم و امروز که تموم شد  نیهم تا

 کردم. یم یفکر تیوضع نیا یبرا دیبا
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و هزاران  دمید یرو م دندید یم انینایکه ناب ییآموزش ها دیبا

برد و من کله خراب  نیرو از ب لیزنجب یراه وجود داشت تا بو

 خودم رو   یمعلوم نبود دوباره ک

 انداختم... یم تیوضع نیا یتو

 



 یریهمه سال تونسته بودم از خوردنش جلوگ نیکه ا نیهم

   یکنم شاهکار بزرگ

 ...بود

 

مثل  یمشکل ساز نبود اما وقت ادیکمش ز یچند استفاده  هر

   یامشب کار از کار م

و به خودم آمپول  امیتونستم از پس خودم برب یم دیبا گذشت

 بزنم.

 

 یجعبه دراز کردم اما صدا یاحتمال یرو به سمت جا دستم

 ببرم. ادیبلند شد حرکت رو از  میکیکه از نزد ییقدم ها

 

 یزدن فاصله  نیتراز قبل شد و تخم کیقدم ها نزد یصدا

 نبود. یکممون کار سخت

 



شناختن  یروش برا نیافتادند بهتر یچشم ها از کار م یوقت

 آدم ها توسط حس  

 گرفت. یانجام م ییایبو

 

 ! عطر

که از  یموند و من یم ادمی یمختلف به سادگ یعطرها یبو

 برندها   نیبا برتر میقد

 کردم... یکرده بودم و هنوز هم کار م کار

 

 حهیاز محصوالت برندم عطر بود عادت داشتم را یکیکه  یمن

 هاشون رو به خاطر بسپارم.

 

 نبود. یعطرشون کار سخت ی حهیرا یآدم ها از رو شناختن

و  نهیوجودم بنش یتا ترس تو دیطول کش هیچند ثان فقط

 دفاع احساس کنم... یخودم رو ب
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شدم و بعد به  کیو جنون نزد یوانگیبه حالت د هیچندثان فقط

 ترس از تنم   کبارهی

 لب زدم: دمیکش یکه م یقیبست و همراه با نفس عم رخت

 

 . رونیمن برو ب یاز خونه -



 .یایاز پس خودت برم یچطور نمیخواستم بب یم-

 

خونه  نیا یاز من حق نداره پاش رو تو ریکس به غ چیه-

 بذاره. 

 من دارم!-

 

 تر شده بود و نشسته بود انگار.  کینزد صداش

 دستم فشردم. یکردم و سرنگش رو تو دایرو باالخره پ جعبه

 

 درمان خودم تو رو بکشم.  یاگر به جا ستیبرام مهم ن-

 بسته؟ یبا چشم ها-

 

 . ستین یکار سخت-

 دست رو گرفت:  مچ

 آسون تره. نیچطوره من تو رو بکشم؟ ا-



  

 کم تر نگهش داشت. اما مح دمیدستم رو کش مچ

 ؟یریآمپول بهت نرسه احتمالش هست که بم نیاگر ا-

 

 رفته؟  ادتی-

 نرفته بود... ادشیکرد و  سکوت

 

 ادشیمن رو به خاطر داشت تبعاتش هم از  یهنوز آلرژ یوقت

 رفت. ینم
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بدن بود و اون هم به  یتو یاز دستگاه ها یکی یتنفس دستگاه

 شد. یمرور فلج م

  

 یدونستم به وضوح م یکه م یرو رها کردم و به لبخند سرنگ

 لب زدم:  دشید

 ؟یآدم بکش یتون یم مینی... بذار ببمیامتحان کن ایب-

 

 ینم یانگشت هاش قرار داشت و حرف ونیدستم هنوز م مچ

 زد.



... من دختر هر چند ناموفق یکار رو کرده بود نیتو قبال هم ا-

 همون زنم.

 

 مهابا ادامه دادم:  یشد و من ب شتریانگشت هاش ب فشار

کشتنم رو هم  یاراده  یتو حت یمگه نه؟ ول رتمیتحق هیمن ما-

 ...یتون یوقت نم چی. تو هیندار

 

 بلند شد و خش داشت انگار:  صداش

 صبر من رو نسنج ارمغان. -

 کار رو بکنم. نیا خوامیم-

 

 تر شد: کیبهم نزد سرش

 



. من شهیم زیپر بشه سرر تشی... اگر ظرفستین داریصبر پا-

 کنهیم زمیسرر تیوونگیشدن رو دارم. د والیه لیپتانس

 بشم! والیارمغان... نذار ه

 

 ...یبش والیه خوامیمن م یول-

 تو چه مرگته؟ ـ

 تنفر راحت تره. ینجوریچون ا ـ

 

 بدم...  صیتونستم حالش رو تشخ یو نم دمید یش رو نم چهره

 بره... شیتونست پ یتا کجا م نمیخواستم بب یم فقط
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هم  گهیبار د کی ششیسال پ ستیخواستم بدونم حال ب یم

 نه... ایتونست انقدر بد بشه  یم

 

تنفس کم  یشروع شد که برا یوقت میمعکوس زندگ شمارش

 کم به خس خس افتادم.

 

 تیشد و در نها یم میتنفس یباعث تورم مجراها لیزنجب

 انداخت...  یرو هم کال از کار م یدستگاه تنفس

 بود. انشیپا نیا

 



دونستم اگر  یهاش از دور مچ دستم کنار رفت و نم انگشت

   زیصبرش واقعا سرر

 اومد؟ یسر من م ییشد چه بال یم

 

که نفس هام به شماره افتاده بود و  یانیلحظات پا یتو درست

بازوم حس  یرفت سوزش سرنگ رو تو یم یرو به کم جون

 کردم.

 

 هنوز مونده! -

تا  دیطول کش قهیحرف رو زد و ازم دور شد و چند دق نیا

 تنفسم بهتر بشه و بتونم لب بزنم: 

 کردم. یکار رو نم نیتو بودم ا یاگر جا-

 

 دنیاما فهم ارمیرو به دست ب میینایتا بتونم ب دیکش یم طول

 نبود. یبامداد کار سخت یجاخوردگ



 

 نیروم همچ شیبامداد قرار داشتم و به خاطر فرد پ یجا اگر

 شیدادم تا پ یرو تحمل کرده بودم حتما اجازه م ییدردها

 چشم هام جون بده. یرو

 

و  یبود نگاه کن یو تو فقط کاف رمیجا بم نیهم تونستمیمن م-

 یجون م ی... من به خاطر آلرژیدیرس ریکه د یدر انتها بگ

 .یگرفت یدادم و تو... انتقامت رو م
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 همچنان پابرجا بود و من ادامه دادم:  سکوتش

 . یکه اشتباه کرد یفهم یزود م یلیخ-

 

رفتن  نیشدن محکم در همزمان شد با از ب دهیکوب یصدا

 ! دیرس یم جهینت نیزود به ا یلیو بامداد خ دمید یاهیس

 

*** 

  

 اون شرکت سهم داره؟  یبامدادم تو ستیبرات مهم ن-

 هام رو باال انداختم:  شونه

 رو بهش برسون. نیفقط ا-

 



  ؟یگ یچرا خودت بهش نم-

 اونکه نگاهش کنم لب زدم:  یب

 کار دارم. یکاف یبه اندازه -

 

 اون جونت رو نجات داد... -

نبود  یدستم از حرکت متوقف شد و بامداد آدم یتو خودکار

 رو همه جا جار بزنه. نیکه ا

 

 بامداد نگفته. -

 نیب زیکردم ت یکه فکر م یزیکردم و انگار موس از چ نگاهش

 تر بود...

 

. بامداد یداشت تیحساس لیحدسش سخت نبود. تو به زنجب-

 نه؟یاز ا رینجاتت داد... غ

 



 

 hبیـحـتےـپــکهـــرگــونـه#

 داردےـگـردقـانـونیپـمـنـبعـرکـاذ
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 !نهیاز ا ریغ ـ

 

رو به انتها رسونده  ییچشم و رو یکرد من ب یاون فکر م دیشا

کنم و بامداد  دایتونستم نجات پ یبودم اما در هر صورت من م

 نقطه ضعفم رو پوشونده بود... نیا دیشا



 

 اون آدم آدم کشتن نبود...  و

 ... طینه من رو و نه با اون شرا حداقل

 بود. دهیصبرش به انتها نرس هنوز

 

که چرا برنامه هاش رو بهم  یبد حیبراش توض دیحداقل با-

 .یزیریم

 انداختم: زیم یدستم رو رو یتو خودکار

 

خواست  یکه بامداد از اولم نم میدون یهر دومون خوب م-

 باهاشون قرارداد ببنده.

 

 رو ازم گرفت و من ادامه دادم:  نگاهش

 .ستمیکنه فقط من ن یم یکه تک رو یما کس نیب ؟ینیب یم-

 



رو تکون داد و راهش رو به سمت در کج کرد اما قبل از  سرش

 بره صداش   نکهیا

 : زدم

 کل؟یما-

 

 موس! -

و روش اسم ر نیکه ا یمتنفر بود چون کس کلیاسم ما از

 گذاشته بود پدرش بود و من به عکس العملش لبخند زدم.

 

 ؟یگرفت ادیرو  یاز کجا ترک-
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 سرش رو چرخوند و نگاهم کرد:  یکم

 

. اون نهیهم شمیکیداره...  یادیز یها دهیبا بامداد فا یهمراه-

و من هم در کنارش تا  رهیبگ ادیرو  یتالش کرد  ترک یلیخ

 .ارمیازش سر درم یحدود

 

 رو تکون دادم:  سرم

 ثمر نبوده.  یب نمیانتقام از من همچ یانگار تالش برا-

 زد: شخندین

 



 هنوز تا ثمر مونده. -

ابروم رو باال دادم و اون بعد از تکون دادن دستش در  یتا کی

 کرد: یهمراه رونیمن اون رو تا ب یرو باز کرد و صدا

 

که قراره نابود بشه  یبه بامداد بگو من نخواستم با شرکت-

 بدم. یدست دوست

 

 ییبا چشم ها ستادهیرفت مهام فال گوش ا رونیاتاق که ب از

 گرد شده داخل شد: 

 ؟یخرابش کرد-

 

 بشن.  کسانیقراره با خاک  لمازیی یخانواده -

 .فتهیاتفاق م نیما هم ا یاون وقت برا-

 

 زدم:  لبخند



 .فتهینم-

 

 هیحست به اون خانواده  دونمیم ؟یاز کجا انقدر مطمئن-

کار فعال کنار هم  نیفراتر از تنفره اما به نظرم بهتر یزیچ

... و میدار اجیپارچه بهشون احت نیتام یبودنه. ما هنوز برا

 خان. اوشیدوام شرکت س یطور برا نیهم
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 سرش رو چرخوند و نگاهم کرد:  یکم

 

. اون نهیهم شمیکیداره...  یادیز یها دهیبا بامداد فا یهمراه-

و من هم در کنارش تا  رهیبگ ادیرو  یتالش کرد  ترک یلیخ

 .ارمیازش سر درم یحدود

 

 رو تکون دادم:  سرم

 ثمر نبوده.  یب نمیانتقام از من همچ یانگار تالش برا-

 زد: شخندین

 

 هنوز تا ثمر مونده. -

ابروم رو باال دادم و اون بعد از تکون دادن دستش در  یتا کی

 کرد: یهمراه رونیمن اون رو تا ب یرو باز کرد و صدا

 



که قراره نابود بشه  یبه بامداد بگو من نخواستم با شرکت-

 بدم. یدست دوست

 

 ییبا چشم ها ستادهیرفت مهام فال گوش ا رونیاتاق که ب از

 شده داخل شد: گرد 

 ؟یخرابش کرد-

 

 بشن.  کسانیقراره با خاک  لمازیی یخانواده -

 .فتهیاتفاق م نیما هم ا یاون وقت برا-

 

 زدم:  لبخند

 .فتهینم-

 

 هیحست به اون خانواده  دونمیم ؟یاز کجا انقدر مطمئن-

کار فعال کنار هم  نیفراتر از تنفره اما به نظرم بهتر یزیچ



... و میدار اجیپارچه بهشون احت نیتام یبودنه. ما هنوز برا

 خان. اوشیدوام شرکت س یطور برا نیهم
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 . ستیبه نفع ما ن یمورد چیه یشراکت با اون ها تو ـ

 ارمغان...-

 



 رهیبگه نگاه من به به پشت سرش خ یا گهید زیچ نکهیاز ا قبل

 شد و لبخندم  

 تر از قبل شد... پررنگ

 

 که قراره نابودشون کنه منم.  یچون کس-

چون رد نگاهم رو  اوردیدووم ن ادیچشم هاش ز یتو تیعصبان

 مبهوت لب زد: یا قهیدنبال کرد و بعد از دق

 

 ! نیسل-

صبرانه  یفرستاده بود ب میرو به گوش امشیشب قبل که پ از

 لحظه بودم. نیمنتظر ا

 

 رو تکون داد و به سمتمون اومد.  سرش

 اشتباه نکرده بودم... نیانتخاب سل یتو من

 



 من برنگشته بود.  شیپ یدست خال اون

  ؟یمدت کجا بود نیا یهمه -

 دستش رو باال گرفت: یتو یحرف مهام پوشه  نیا با

 

 بودم.  نایدنبال ا-

 ...نایا-

 

 مهام رو کامل کرد:  حرف

 که زدم. هیجبران گند-
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 دستم گذاشت یرو دراز کردم و اون پوشه رو تو دستم

 

داشته باشم... من اون گند رو زده  یهیکرد چه توج ینم یفرق-

رو عوض کنه که  تیواقع نیتونست ا ینم زیچ چیبودم و ه

من  نیاگر شما من رو اخراج کرده باش یاشتباه از من بود. حت

رو  میقبل از رفتنم خراب کار دی... باستمین یتیمسئول یآدم ب

 کردم. یجبران م

 

داخل پوشه رو  ینشستم و برگه ها زیپشت م عیسر یلیخ

 آوردم.  رونیب



 فرستاده بود... امیپ کیبرام  نیسل شبید

 

 "رو نابود کرد لمازیی شهیچطور م دمیفهم"

 

 نیداده بود و حاال که هر خط از ا یبه من انرژ امیپ همون

   یم شتریپرونده رو ب

 شد. یم شتریدلم ب یشور و شوق تو خوندم

 

 کرده بود...  یبا نجات دادن من اشتباه بزرگ بامداد

 به همراه کداشت. یلذت بزرگ شهیهم انتقام

 

 قاچاق؟ -

 

 یبا پناه بردن به کارها شیراه نجاتشون بود. چند سال پ نیا-

 تونستن   یرقانونیغ



 یبه همون زمان ختم نشد... اونا تو زیاما همه چ رنیبگ جون

 افتاده بودن. یتر قیچاه عم

 

 یاز کارها ییجدا یو مشکالت االنشون به خاطر اقدام برا-

 ه؟یرقانونیغ

 

خودشون رو پاک کنن... پرونده  یتونن به راحت یبله اما نم-

   نیاون ها تا هم یها

از جرم  یزیچ دنشونیشده. کنار کش نیسنگ یادیهم ز االن

 کنه. یسال ها مرتکب شدن کم نم نیا یکه تو ییها
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آورد گنگ نگاهمون  یکه از حرف هامون خوب سر در نم مهام

 کرد: 

 چه خبر شده؟-

 

 رو نابود کنم.  لمازیی یخانواده  خوامیگفتم که... م-

 دستم رو تکون دادم: یقطور تو ی پرونده

 

پاهام به التماس  یها قراره اون خانواده رو جلو نیا یهمه -

 بندازه. 

 شد و نگاهش رو به برگه ها دوخت: کینزد زیبه م مهام



 

  ؟یرو از کجا آورد نایا-

 به جلو گذاشت: یبود و اون هم قدم نیخطاب به سل حرفش

 

 . ستین یمن... آدم درستکار یعمو-

 زد: یحرف نگاهش کردم و اون لبخند کمرنگ نیا با

 

 میپدر و مادرم حاضر به نگهدار ی... وقتنیدونست یشما که م-

کردم اما دوست نداشتم  یاون زندگ شیرو پ ینشدن من مدت

. حاال همون عموم نیبمونم... اونجا بود که من رو استخدام کرد

 .ارمیاطالعات رو به دست ب نیبهم کمک کرد که ا

 

 هاش رو درهم گره کرد و ادامه داد: دست

 



 یم قیها تحق لمازییوقت بود که در مورد  یلیمن خ راستش-

   ییزهایکردم و چ

که  یشده بود. اون اتفاق باعث شد با فکر رمیدستگ یکوچک

 اون ها   یتماما رو

پرونده رو براتون جمع  نیو ا فتمیشده بود دنبالشون ب متمرکز

 کنم.

 

 رو تکون دادم:  سرم

 خوبه!-
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 رونیدستم ب ریاز برگه ها رو از ز یتعداد یبا لبخند بزرگ مهام

 : دیکش

واقعا  نیبود.... سل ییروزها نیاز ده سال منتظر همچ شتریب-

 محشره!

 

 انداخت و حق با مهام بود...  نییحرف سرش رو پا نیبا ا نیسل

 بود. یدختر فوق العاده ا نیسل

 

 دهنده نبود... نیوقت تسک چیه ییبه تنها یعذرخواه

 



شد اگر قرار بود با  یاشتباه زده م کیکه بر اثر  یزخم

و  نهیک چیآدم ها ه شتریکنه ب دایتنها بهبود پ یعذرخواه

 نداشتند... یدرد

 

 کوتاه بود...  نیتسک کی یعذرخواه

 ساده... نوفنیاستام کیبه  هیشب یزیچ

  

کرد و در  یکوتاه درد رو آروم م یلیبه صورت موقت و خ فقط

 بودند. یاون اشتباه و اثراتش به قوت خودشون باق تینها

  

 یگرفته بود وقت میدونست و تصم یها رو م نیا نیسل

   کیکنه که  یعذرخواه

 در دست داشته باشه. یشگیبزرگ و هم نیتسک

 

 من... متاسفم. -



 کردم. نگاهش

 

 یاون پرونده کم دوارمی... فقط امنیمن رو اخراج کرد دونمیم-

 حالتون رو بهتر کنه.

  

 و عقب گرد کرد:  دیکش یقیعم نفس

 رو جمع کنم. لمیوسا رمیم-
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با سرعت و منتظر نگاهش رو بهم دوخت و من بعد از  مهام

 که دور   یا هیثان

 رو تماشا کردم گفتم: شدنش

 

 .یهنوز کارت رو تموم نکرد-

 زد و چشم هاش رو بهم دوخت.  یچرخ

 :رمیکنجکاوش باعث شد برگه ها رو باال بگ نگاه

 

 . یکنارم بمون شونیتا موقع نابود دیبا-

 بار باز و بسته شدند و من ادامه دادم: نیهاش چند لب

 



 نبودنت.  ایبودنت سودمندتره  رمیگ یم میبعد از اون تصم-

خوب  یلیخ نینگاهش نشست برق بود و سل یکه تو یزیچ

 دونست که من به   یم

 دادم... یکس فرصت دوباره نم چیه

 

 وجود داشت.  یاستثناء شهیحال هم نیا با

 .خوامیازشون م یشتریب یزهایکرم... چ یمخف یخانواده -

 

 حرف گرد شد:  نیمهام با ا یها چشم

  ؟یمخف یخانواده -

 هام رو باال انداختم: شونه

 

 زن دوم! -

 ادامه دادم: شدمیکه از جا بلند م یحال در

 



 راحت تره که از درون بپاشن. یخانواده وقت کی ینابود-
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 ... ستین یکنم کار خوب یفکر م ـ

 در اتاق شدند: یهام روونه  قدم

 



خودش  یداشت برا ی... وقتستمین یمنم آدم درستکار-

 یرو هم م نجاهاشیفکر ا دیداد با یم لیتشک یمخف یزندگ

 کرد.

 

*** 

  

بودم گرد  ستادهیروش ا شیمن که پ دنیهاش با د چشم

 شدند...

 

من رو که  یطرفه  کیو لبخند  دیطول نکش ادیز شیزدگ بهت

 برگردوند. شیخودش رو به حالت عاد دید

 

 برام تکون داد:  یکوتاه سر

 .نمتونیب یم نجایکه ا بهیعج-

 



 بلند شدم:  یصندل یزدم و از رو شخندین

 کنم. یاصال تعجب نم دنتید نجایمن از ا یول-

 

ساواش دم  یسگ برا کیدونستم مثل  یوقت بود که م یلیخ

 داد و دست آموزش شده بود. یتکون م

 

 یاز موهاش رو پشت گوش زد و لبخند مغرورانه ا یقسمت

 داد:  لمیتحو

به دردش  یدونست ک یخوب م یلیبرعکس شما ساواش خ-

 خوره. یم

 

 تفاوت سر تکون دادم:  یب

خودش  یمن رو برا یعادت داشت تفاله ها شهیساواش هم-

 برداره.

 



که قدم  یرنگ خشم به خودش گرفت و من در حال صورتش

 کردم ادامه دادم: یهام رو به سمت اتاق ساواش کج م
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 . فتنیاون م یتله  یزود تو یلیاحمق خ یآدم ها ـ

 عکس العملش نموندم در اتاق ساواش رو باز کردم. منتظر

 



 شد:  زیخ میمن ن دنینشسته بود با د شیصندل یکه رو ساواش

 ؟یبکش شیخودم رو به آت یآورد نیدفعه بنز نیا-

 

 نشستم:  زشیم یجلو یراحت یاز مبل ها یکی یرو

 زدن تو بکنم. شیرو حروم آت نیکه بخوام بنز فهیح-

 

 لب زد:  داشتیکه تلفنش رو بر م یزد و در حال یشخندین

 ارن؟یبگم قهوه ب-

 

 خوام.  یشکر نم-

از پشت  شیرو تکون داد و بعد از حرف زدن با منش سرش

 کنار اومد و رو   زشیم

 روم نشست: به

 

  نجا؟یا یشده که اومد یچ-



 الک خورده م دوختم: یرو به ناخن ها نگاهم

 

 . دمید نجایرو ا حانهیر-

 ازت متنفره. یحساب-

 

 وننیکه بهشون مد یآدما عادت دارن تالش کنن از کس-

   ینجوریطلبکار بشن... ا

 به گردن ندارن. ینیزنن که د یرو گول م خودشون

 

 نگفت و من نگاهش کردم... یزیچ
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 دونه که بخواد کمکت کنه. یاز من نم یزیچ حانهیر ـ

 شدم. شیمن شده بسه... من ناج یکه دلباخته  نیهم-

 

ساواش داخل شد و قهوه ها  یاتاق که به صدا در اومد منش در

 رو جلومون گذاشت.

 

 زدم:  شخندین

  ؟یناج-

 رفت. رونیب یهاش رو باال انداخت و منش شونه

 



 . شهیالزمم م-

 . یهست یا یآدم عوض-

 :دیخند

 

 . میکرد دایوجه اشتراک پ هیباالخره -

به جلو  یکه کم ینشخندم باز هم بلند شد و اون در حال یصدا

 شد گفت: یم لیمتما

 

 دیبا یکن یاون شب عذرخواه یاحترام یبابت ب یاگر اومد-

   یعموم م شیپ

 ...یرفت

 

 رو به تاسف تکون دادم:  سرم

از قبل به عقلت شک کنم... تا  شتریحرفت باعث شد ب نیا-

 من   یدیحاال د



 کنم؟ یعذرخواه

 

 ... خوبه. یکه اومده باش یزیهر چ یبرا-

انگشت هام گرفتم و گرماش بهم آرامش  ونیقهوه رو م فنجون

 داد. یم
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 اومدم.  یخوب زیچ یآره خوب... برا ـ

 مچم دوختم و ادامه دادم: یرو به ساعت رو نگاهم

 

عموت بامداده و احتماال تا االن کنار  شیکه رفته پ یکس-

 رو اعالم کرده. دنمونیکش

 

 ... دیحرفم پر نیساواش با ا یچشم ها برق

 ؟یچ-

 

 یکنم و بامداد هم بدون من نم یخوام با شما همکار یمن نم-

 ببنده. یتونه قرارداد

 

 ! یبود بندیداخل قرارداد پا نیبه حقوق طرف شهیتو هم-

 خودم. نیاز خودم و قوان ری... غستمین بندیپا زیچ چیمن به ه-

 



 کردم:  کیرو به لب هام نزد فنجون

دونم  یم یاونم وقت ذارمیاحترام م نیگفته به حقوق طرف یک-

 طرف مقابلم در حال سقوطه؟

 

 زانوش گذاشت:  یمشت شده ش رو رو دست

 رو به خاطر قول شما پس زد. یادیز یمن قراردادها یعمو-

 

 ندادم.  یقول یمن که به کس-

 لب باز کنه ادامه دادم: نکهیاز ا قبل

 

 دنیکش رونیب یبرا یقبالم گفتم... چرا از همون روش قبل-

 خودتون از منجالب 

 ن؟یکن ینم استفاده

 



 ادیحرف نگاهم کرد و من هم ز یشدند و ب زیهاش ر چشم

 منتظرش نگذاشتم:
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 ممکنه به خاطر لو رفتنتون باشه؟  ـ

 پرده حرف بزن!  یب-



خواست پس من هم مقدمه رو کنار  یم نطوریکه خودش ا حاال

 گذاشتم. یم

 

 بودم...  نجایا یاعالن جنگ رسم یبرا من

 از زبان ساواش بشنوم. خواستمیکه م یحرف و

 

 ری... واردات و صادرات غقهیقاچاق انسان... مواد مخدر... عت-

 شرکت   یونقان

که دستش با سهامدار ارشد من  یا یو شرکت خانوادگ خودت

 ایبکشم  شتریکاسه بود... پرده رو ب کییتو "یمحسن زیپرو"

 ه؟یجا کاف نیتا هم

 

کرد و به  داریرو درونم ب یروزیمبهوتش حس پ یها چشم

 دادم. هیمبل تک یپشت

 



هر کدومش انقدر مدرک  یها خبردارم و برا نیا یمن از همه -

   یدگیدارم که رس

 کنه. رتیزندان اس یتا ابد تو بهشون

 

 ...ادیتا به خودش ب دیطول کش هیثان چند

تا خودش رو جمع و جور کنه و حرف  دیطول کش هیثان چند

 هام رو درک کنه.

 

  ؟یبه دست آورد یبزرگ زیچ یکن یفکر م-

 شدم.  رهیکج کردم و منتظر بهش خ یرو کم سرم

 

 ارمغان!  یتو احمق-

 : دمیخند

 م اما احمق... نه! وونهیرو قبول ندارم... من د نیا-
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که  یدرست مثل موقع یکن یحماقت م ی... االنم داریاحمق ـ

 .یریبگ ریخوشگلت ز نیمن رو با ماش یخواست یم

 

از حرکت  یا هیشد ثان یم کیکه به لب هام نزد یفنجون

 ... ستادیا

 دم؟ینفهم یعنی اوردمیخودم ن یاگر به رو یفکر کرد-



 

 خوشحالم که اون روز نکشتمت. -

 ...دمیاز قهوه نوش یا جرعه

 .نمیرو به چشم بب تیجیتدر یتونم نابود یحاال م-

 

 ... دیخند

 داشت. یعصب یش رگه ها خنده

 

که  یاون کارها رو من کردم. قاچاق ی... همه یکن یاشتباه م-

 ی... من برنامه میایب رونیاز بحران ب میبه واسطه ش تونست

 ریتونه من رو گ یکس نم چیبودم اما ه ختهیهمه ش رو ر

 بندازه.

 

 گذاشتم و اون ادامه داد: زیرو م فنجون

 



رو  یکه دار یبا نام من وجود نداره. هر مدرک یزیچ چیه-

   یکن... اون موقع م

 .میفتیدردسر نم یکدوم از ما تو چیکه ه ینیب

 

 یکارها یبرا یرو جلو انداخت یا گهیکه کس د یکرد یزرنگ-

 که   یکس فت؟یکث

تو پاش به چه  یخواسته ها یدونه به واسطه  ینم خودشم

 باز شده؟ یاتیجنا

 

 به حرف اومد:  یکرد و بعد از لحظات یکوتاه سکوت

 ؟یکرد دیها من رو تهد نیا یپس با وجود دونستن همه -
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 بود.  یجا کاف نیهم تا

 موند... یم یخمار یتو دیبا

 

لب هام  یکه رو یتیلبخند خونسرد و پر رضا دنیبا د دیبا

 کرد...  یلحظاتش رو صرف فکر کردن م ینشسته بود باق

 

کرد  یرو چک م زیو بارها همه چ ختیر یتمرکزش بهم م دیبا

 راه   یکجا نهیتا بب

 اشتباه رفته... رو



 

رو محاسبه نکرده بود ساواش  یزیچ ونیم نیکه ا یکس اما

 نبود. 

 بلند شدم: یصندل یرو از

 

 بود.  ی... گپ خوبشهیبرعکس هم-

از  یا هیهام رو به سمت در برداشتم اما قبل از خروج ثان قدم

 .ستادمیحرکت ا

 

  ؟یپدرت خبر دار یروزا چقدر از کارها نیا-

منتظر  نیاز ا شتریرو از پشت سرم حس کردم و ب ستادنشیا

 نموندم. 

 

 اتاق خارج شدم و در رو پشت سرم بستم. از

 



نسبتا بزرگم رو به چشم  یدود نکیکه ع یبعد در حال یقیدقا

نگاهم به پنجره ش دوخته شد و  نیزدم درست کنار ماش یم

 کرد. یم میداشت با نگاهش همراه

  

 که براش ساخته بودم هدف امروزم بودم.  یشانیپر افکار

 رو تموم کنم. زیهمه چ ینبود به راحت قرار

 

 رفتم. یم شیرو دوست داشتم و ذره ذره پ یباز نیا من
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 لبم نشست:  یرو شخندیرو باز کردم و ن نیماش در

 مشخصه. یچه کسل کننده! برنده از اول باز-

 

*** 

  

 . یخوش اومد-

 صاف رو به روم نشست و بدون مقدمه گفت: یلبخند چیه یب

 

  ن؟ینیمن رو بب نیخواست یم یچ یبرا-

 هام رو در هم گره کردم: دست

 ؟یینجای... ساواش خبر داره تو انمیاول بگو بب-



 

 گفت:  یاز مکث کوتاه بعد

 نه. -

 خوبه.-

 

اومد و من  زمونیرو که بلند کردم گارسون به سمت م دستم

 لب زدم: 

 هاش حرف نداره. کانویآمر سیآ نجایا-

  

 .دمیم حیگرم رو ترج یدنینوش کیسرد  یهوا نیا یمن تو-

 هام رو باال انداختم و خطاب به گارسون گفتم: شونه

 

 و...  کانویآمر سیآ هی-

 ساده. یقهوه -
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 ساده.  یقهوه  کیو  ـ

روم باز  شیسرش رو تکون داد و دور که شد دختر پ گارسون

 هم به حرف اومد:

 

لطفا  شهیبا شما هم صحبت بشم. م ادیمن دوست ندارم ز-

 د؟یزودتر کارتون رو بگ



 

 زدم.  لبخند

عجله ش  نیکه ا دیفهم یزود م یلیعجله داشت و خ یادیز

 اصال به نفعش نبود.

 

 رو به چهره ش دوختم...  نگاهم

 نیشک ا یساواش رو داشتند و ب یهاش رنگ چشم ها چشم

 بود. دهیبود که از کرم بهشون رس یارث

 

 ... ایدر

مدارک و اسناد  یکرم بود و همه  یکه از همسر پنهان یدختر

 تولدش به نام مادرش ثبت شده بود.

 

کردم و خودش هم  یها کار م لمازییشرکت  ینظر کرم تو ریز

   یدونست کرم ینم



 پدرش بود... تیکرد در واقع یعمو صداش م که

 

گنج باارزش  کیبراش حکم  ایکه عاشق دختر بود و در یپدر

 رو داشت.

 

 کیکرد مثل  یم یرو فاش کنه و سع تشیتونست هو ینم اما

 دوست کنار دخترش بمونه.

 

داد و اگر قرار  یاجازه رو نم نیبود بهش ا زیکه به نام دن یثروت

 بود دخترش رو 

اصال  نیداد و ا یاز ثروتش رو از دست م یمیکنه ن یمعرف

 براش خوب نبود.
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  اد؟یاز ساواش خوشت م ـ

چشم هاش گرد شدند و آب دهانش رو  میناگهان یجمله  نیا با

 قورت داد.

 

  ؟یچ-

 .ادیدونم که از ساواش خوشت م یم-

 

 کرد خودش رو کنترل کنه.  یو سع دیکش یقیعم نفس



 .ادیخوشم م-

 

 . دندیباال پر ابروهام

 رو نکرده بود. نجایفکر ا کرم

 

رو نکرده بود که اگر تک دخترش از پسرش خوشش  نیا فکر

 در   یچه فاجعه ا ادیب

 بود... شیپ

 

دست به  نجایکه به خاطر توجهش به شما ا ستین یاما انقدر-

 بچگانه بزنم. یکارها

 

 چونه م زدم:  ریرو ز دستم

 خوب؟ -

 بدم؟ حیبراتون توض دیچرا با-



 

با ساواش  یکردم که... دوست دار یفکر م نیداشتم به ا-

  ؟یازدواج کن

 

 رحمانه بود...  یب

رحمانه  یجمله واقعا ب نیدونستم ا یکه م یقتیتوجه به حق با

 بود. 

 نه!-
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 قاطعش ابروهام رو باال پروند...  ی نه

 تونم کمکت کنم... یمن م یاگر واقعا دوستش دار-

 

 :دیحرفم پر ونیم

و ساواش... برام  موننیمن مثل پدر م یبرا لمازیی یآقا-

 دوست. کی... مثل زهیعز

  

 هام جمع شدند... لب

 



 یم ریاحساسات تاث یژن و خون واقعا تو یمسئله  انگار

فکر به ازدواج  یاجازه  ایکه به در یحس ششم نیگذاشت اما ا

 داد انگار در ساواش   یبا ساواش رو نم

 عمل کرده بود. برعکس

 

 یرو م نی... ایساواش ارزشمند یکنم تو هم برا یفکر م-

 ؟یدونست

 

 زیم یباعث شد گونه هاش گل بندازن و دستش رو که رو حرفم

 ه سمت پاهاش برد.گذاشته بود ب

 

گذاشته شد و من نگاهم همچنان به گونه  زیم یها رو یدنینوش

   یگر گرفته  یها

 بود. ایدر

 



تا آسمون با افکار  نیساواش داشت زم یبرا ایکه در یارزش

 کرد.  یفرق م ایدر

 

براش ارزش قائل بود فقط و فقط به فکر  ایکه در یدوست

سوءاستفاده ازش بود و رو کردن اون پرونده ها در هر صورت 

 کرد... یرو نابود م لمازهایی

 

موضوع  نیکرده بود و ا ایاون کارها رو با نام در یهمه  ساواش

 دونست. یکرم هم نم یرو حت

 

 یدوست داشتم عکس العملش رو هر چه زودتر وقت یلیخ

 .دمید یبردند م یدخترش رو به زندان م
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 رو دوست داشتم.  یموارد صبور نیا یکه من تو فیح اما

 م؟یحرف ها رو بزن نیتا ا نجایا امیب نیازم خواست-

 

 دادم.  هیتک یصندل یپشت به

 بشناسمت. شتریب خواستمیم-

 

 کردم.  کیرو به لب هام نزد شیرو برداشتم و ن کانویآمر سیآ

 .میبا هم کار دار ادیز یلیما خ-



 

 ازش خوردم و نگاهم رو بهش دوختم:  یا جرعه

 ؟یکن دایپدرت رو پ یوقت تا حاال خواست چیه-

 

راه متوقف  ی انهیشد م یم کیکه به لب هاش نزد یا قهوه

 شد. 

 ن؟یپرس یچرا م-

 

 یخوب م یلیکه من خ یهست یکس هیچون تو شب-

 شناسمش. 

 گذاشت و مکث کرد. زیم یش رو رو قهوه

 

نگاهش رو به چشم هام  دادمیم حیمکث کرد ر من ترج یطوالن

 بدوزه تا حالش رو بهتر بفهمم.

 



 کنم.  داشیخوام پ ینم-

 خواست؟  ینم

 پدرش؟ تیهو دنیراحت بود رد کردن فهم انقدر

 

 نیا یهمه  یازش بپرس یخوا ینم ش؟ینیبب یخوا یواقعا نم-

 سال ها کجا بوده؟

 

 دوخته شده بود. زیبه م نگاهش
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 نیشناسیدونم شما اون رو م یاالنم راحتم. نم یمن با زندگ ـ

 نه اما مادرم از   ای

 نیسرم فرو کرد... ا یخوب تو یلیرو خ یزیچ هی یبچگ همون

 که پدرم من رو  

براش  یدردسر بزرگ نمشیدوست داره اما اگر بخوام بب یلیخ

از دست  شهیهم یعشقش رو برا یو ممکنه حت شهیدرست م

 بدم.

 

 زدم:  پوزخند

 ؟یکن داشیپ یخوا ینم نیپس به خاطر ا-

 



 . دندیرس یبه نظر نم یمن اصال منطق یهاش برا حرف

 آرومم خراب بشه. یخوام زندگ ینم-

 

شده  دهیارث کلون خواب کیاگر پشت خراب شدنش  یحت-

 باشه؟ 

 مکث از جا بلند شد: بدون

 

 جا خاتمه بدم.  نیبحث رو هم نیدم ا یم حیترج-

 دور بشه صداش زدم: زیاز م نکهیاز ا قبل

 

 ... ایدر-

 کرد.  نگاهم

تونم کمکت کنم پدرت رو  یهر وقت نظرت عوض شد... من م-

 .یکن دایپ

 



که مردمک  دمیدستش مشت شد و من د یتو یدست فیک

 . دندیچشم هاش لرز

 کردن پدرش رو نخواد... داینداشت از ته دل پ امکان

 

رو با فکر به پدر  میبچگ یکه همه  دمیفهم یم یرو من نیا

 گذرونده بودم.
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 رو بپرسم... قتیکنم و ازش حق داشیخواستم پ یم

رها کرده  یداشتم بدونم چرا من و مادرم رو با اون زندگ دوست

 بود اما...

 

 بود! یمونیپش زیهمه چ آخر

 

هم به  ایدر یکنجکاو یشدنش رو تماشا کردم و انتها دور

 شد. یختم م یمونیپش

 

خواست حتما  یو ازم نشون پدرش رو م ومدیبه سراغم م اگر

 هزاران بار   یروز

 کرد. یرو لعنت م خودش

 



قدم  یکردم صدا کیرو که به لب هام نزد کانویآمر سیآ وانیل

 از   یمحکم یها

نگاهم رو به رو به  دنینوش یبلند شد و من بعد از کم کنارم

 روم دوختم.

 

 وانیزدم و ل یبود لبخند ستادهیروم ا شیبامداد که پ دنید با

 گذاشتم:  زیم یرو رو

 

 . نمتیب یروزا کمتر م نیا-

 روم نشست.  شیپ یصندل یرو

 .یدیرو فهم زایچ یلیخ نمیب یم-

 

 رو تکون دادم...  سرم

 مگه نه؟ یدونست یتو از اول م-

 



 نکهیشد و بدون ا رهیقهوه خ یمونده  مهیبه فنجون ن نگاهش

 جوابم رو بده گفت: 

 نرفته. شیانگار مذاکراتت خوب پ-

 

 کنم...  یمن مذاکره نم-

 رو بهش دوختم و ادامه دادم: نگاهم
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 کنم.  یحمله م ـ

 گذره. یسرت م یتو یزیچه چ نمیمشتاقم بب-

 

 که از مرگ هم باالتر باشه.  ادیسرشون ب ییبال خوامیم-

 دادم: لشیتحو یهم نگاهم کرد و من لبخند اون

 

  ؟ینشد مونیهنوز پش-

 حرف نگاهم کرد...  یب

 ؟یکه گذاشتم زنده بمون نیاز ا-

 

 یندارم... تو فقط م ازین یزندگ یتو برا یتو؟ من به اجازه -

 .یکشتنم تالش کن یبرا یتونست

 

 رو تکون داد:  سرش



 ه؟یچ یدونیم یبگذره تا بتونم جوابت رو بدم... ول شتریب دیبا-

 

 بهش چشم دوختم. منتظر

 

رو  لمازهاییزدن  نیزم یکه به خاطر تالش برا یا یحس شاد-

فکر کنم که عذاب  نیمنم به ا شهیباعث م نمیب یداخلت م

 جذاب تر از مرگته. دنتیکش

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 .نهیریش شهیانتقام هم-

 

اما مدام  یندار یحس عذاب وجدان چیبرام سواله که چرا ه-

 دست از انتقامم نکشم. یکن یم یادآوریبهم 
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 رو ندادم و من خود آزار بودم!  جوابش

 یبه وجودم چنگ م یادیاوقات ز یگاه یحس خودآزار نیا

   یانداخت و من نم

 اون رو عقب برونم. تونستم

 

قلبم حفط  یتونستم بامداد رو تو یتا کجا م نمیخواستم بب یم

 کنم...



 

تونست بد بودن  یم م ختهیقلب افسار گس نمیخواستم بب یم

 بامداد رو تحمل کنه...

 شدم لب زدم: یکه از جا بلند م یحال در

 

 کن.  دایخودت جوابش رو پ-

 کنم. دایپ دیرو با زهایچ یلیجواب خ-

  

از حرکت  یا هیدور بشم جمله ش ثان زیاز م نکهیاز ا قبل

 متوقفم کرد: 

 کجاست؟ تیپدر واقع نکهیمثال ا-

 

 چشم نگاهش کردم:  یگوشه  از

 داشته باشم. میبه ق ازیکه ن ستمین اریاخت یب ایبچه  یانقدر-

 



 زد:  یکمرنگ شخندین

 ایرو بفهمه... تو  قتیحق تونهیکدومتون زودتر م مینیبذار بب-

 ا؟یدر

 

 به تماشا کردن ادامه بده.-

 .دمیکش یقیحرف از کافه خارج شدم و نفس عم نیا نیاز ا بعد

 

تونست  یکرد باز هم نم یچقدر هم که بامداد تماشا م هر

 کنه. دایخواست پ یرزو که م یزیچ
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 سر خودم چال کرده بودم. یرو تو میاون قسمت از زندگ من

 

*** 

  

 . رانیبرگردم ا خوامیم-

و  ستیکس باال سر اون شرکت ن چی... هیکن یم یکار خوب-

 بمونه. نجایبخواد ا یتا ک ستیبامدادم معلوم ن

 

 قبلش... -

 باعث شد نگاهش کنم.  مکثش



 ؟یقبلش چ-

 

  ؟یکن کاریبا اون خانواده چ یخوایم-

روم رو که طرح  شیلبم نشست و دفتر پ یرو یکمرنگ لبخند

 داخلش بود رو بستم. دیکالکشن جد یها

 

به  لمازهاییخالف  یپرونده ها یکه که همه  یکس یدونیم-

  ه؟ینامشه ک

 آوردم. رونیدفتر رو ب ریشدند و من عکس ز زیهاش ر چشم

 

عکس گرد شد و نگاهش که  یدختر تو دنیهاش با د چشم

 من شد لب زدم: ی رهیخ

 کرمه. یدختر مخف-

 

 کارها رو کرده؟ نیساواش با خواهرش ا یبگ یخوا ی... میعنی-



 

کرم  یکار نابود نیا ... باهیواقعا ک ایدونه در یاون که نم-

 یزهایخواستم به چ یشده ست هر چند که من م نیتضم

 برسم. یجالب تر
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  ؟یمثال چ ـ



 کردم. نگاهش

 

داره... سوءاستفده از دخترها  یبد یساواش عادت ها-

 ... عادتشه.ستین حشیتفر

 

 م شده بود و من ادامه دادم: رهیتنها در سکوت خ مهام

 

با پدرش باعث شده با اون محتاط رفتار کنه و  ایآشنا بودن در-

ذهنم بود رو به ساواش  یکه من تو یهم احساسات ایدر

 نداشت...

 

 داشت؟  یوجود م یگیکه م یاحساسات یتو دوست داشت-

 رو تکون دادم: سرم

 



توسط خودم با فاش کردنش  فتادیاتفاق م نیبه هر حال اگر ا-

   ینه تنها کرم... م

 .نمیله شدن کل خونواده شون رو بب تونستم

 

 تو...-

 به سمتم خم شد: یگذاشت و کم زیم یهاش رو رو دست

 

 ؟یبود فیقدر کث نیهم شهیارمغان تو... هم-

 

لب  یحرف از رو نیلبم نشسته بود با ا یکه رو یکمرنگ لبخند

 بود... یجد یادیش ز رهیهام محو شد و نگاه خ

 

حرف مثل حرص خوردن  نیتونستم بفهمم ا یکه م یانقدر

 نبود.  شیشگیهم یها

 .ستادیکه ندادم صاف ا جواب



 

 یخان برم؟ م اوشیس شیخواستم از پ یچرا م یدون یم-

 مگه نه؟ یدون
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 یخان برم؟ م اوشیس شیخواستم از پ یچرا م یدون یم ـ

 مگه نه؟  یدون



 زدم و اون ادامه داد: هیتک میصندل به

 

 تیکرده بود اما واقع یادیز یخان به من کمک ها اوشیس-

نبود. قبالم بهت گفتم ازم خواست  یبود که اون... آدم خوب نیا

بمونم تا کنار تو باشم... حرفش رو قبول کردم و کنارت موندم 

 .یخان نش اوشیتا تو مثل س

 

 شد و لب زدم:  زیم یقفل مداد رو دستم

 .یکردم تا االن من رو شناخته باش یفکر م-

 

 شناختم اما...  یکردم تو رو م یخودمم فکر م-

 زد: پوزخند

 

 . یخانم بدتر اوشیاز س یکنم تو حت یاالن حس م-

 ؟یسادیوا نجایا یچ یپس برا-



 

 عقب رفت:  یشد و کم شیالعملم باعث جاخوردگ عکس

 ؟یبگ یرو دار نیفقط هم-

 

اون خانواده  ینابود یکه برا فی... انقدر کثمیفیمن آدم کث-

 از اون بدترم. یکه بگ یداشتم اما حق ندار ییآرزو نیهمچ

 

تو رو  یکارها یمن کنار هر دوتون بودم... ارمغان من همه -

 نیها بهت اعتماد داشتم... اما ا نیا یتحمل کردم چون با همه 

 کار...

 

موهاش فرو کرد و من  یو دستش رو تو دیکش یقیعم نفس

 مشت شده بود. زیم یدستم هنوز دور مداد رو
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 خان هم...  اوشیس یحت ـ

 بلند حرفش رو قطع کردم:  ییصدا با

 !نمیمن ا-

 

 جا بلند شدم و ادامه دادم: از

 



هست که برام مهم نباشه تو  ینفرت من از اون خانواده به قدر-

موضوع فکر  نیهست که بخوام به ا ی... انقدریکن یفکر م یچ

 اگر مجبور شدم خودم   یکنم و حت

 رو فراهم کنم. طشیشرا

 

 دهیگوشم کوب یگفتنش تو یهاش گرد شدند و عوض چشم

 شد... 

 مهام! رونیگمشو ب-

 

 بودم...  یعصبان

 

بودم و دوست  یزد عصبان یکه مهام اون حرف ها رو م نیا از

 یبعد از غر زدن من رو به حال خودم رها م شهیداشتم مثل هم

 من پر از خشم بود. یکرد اما انگار مهام هم به اندازه 

 



 ... یتر فیهم کث لمازیی یتو از خانواده -

 : دیچیاتاق پ یتو غمیج یصدا

 خفه شو!-

 

 نداشت...  حق

که  یخان اوشیتر بودم و نه از س فینه از اون خانواده کث من

 داد... یم حشیمهام داشت به من ترج
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 ارمغان بودم...  من

  ؟یرو ندار تیواقع دنیتحمل شن ه؟یچ-

 مهام فقط گورت رو گم کن.-

 



ادامه  یکنم. اگر بخوا یدفعه گورم رو گم نم نیخوام! ا ینم-

گم... برنامه  یرو به اون خانواده م زیهمه چ رمیخودم م یبد

 کنم ارمغان. یهات رو خراب م

  

 ! یکن یتو غلط م-

 ادیباز شدن در که بلند شد بعد از اون جمله بلند تر فر یصدا

 زدم:

 

 .رونیب نیگمش-

 

بسته شد و برام مهم نبود چه  عیسر یلیبا سر و صدا و خ در

   رونیاون ب یکسان

 کردند... یم ییبودند و چه فکرها ستادهیا

 

 خواستم مهام رو خفه کنم.  یاالن فقط م من



آلوده  نیاز ا شتریدم ب یکنم ارمغان... اجازه نم یکار رو م نیا-

 .یبش

 

مشتم و فشردم و لب  یرو تو زیم یرو یکوچک و چوب مانکن

 زدم: 

 بکش. رونیمن ب میمهام... پات رو از گل دمیبهت اخطار م-

 

 فیکث یکه ازشون متنفر ییکسا ی... از همه یشد فیتو کث-

 کنم. یولت نم ینش زیکه از عقده تم ی... تا زمانیتر شد

 

بار بود که مهام  نیاول نیباز شدن در باز هم بلند شد و ا یصدا

 رو   یصفت عقده ا

 کرد. یم نثارم

 

 کارت رذالته!-
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خطاها رو کرده  نیا یکه همه  یـ کار من؟ کار من رذالته؟ کس 

 تونست   یکرمه... م

کردن  یباز یتونست به جا یآدم کنار دخترش بمونه... م مثل

 کیپدر باشه... فقط  کیدوست دلسوز و مهربون  کینقش 

 کار کرمه و من   تیجنا نیپدر! ا



 کرمم. مجازات

 

 نداره!  ایبه در یمجازات کرم ربط-

خواست  یو از من م دیفهم یم دیداره... اون دختر احمق با-

 ...هیبهش بگم پدرش ک

 

 ی... میاز پدرت بشنو یحرف یتو هم نخواست ؟یتو چ-

 .یدیترس یم ایمگه نه؟ تو هم مثل در یدیترس

 

 مهام خفه شو... -

 پدرت باشه... هیذات بدت شب نیا یدیترس یم-

 

 خونم رو به جوش آورده بود...  مهام

 زیچ چیبه ه گهیسرم د یکه از شدت داغ دمیفهم یرو وقت نیا

 فکر نکردم و مانکن رو با قدرت به سمتش پرتاب کردم.



 

که از  یخون یخواستم مهام ساکت بشه و قطره ها یفقط م من

 ش کرد. رهینگاهم رو خ یلحظات یشدند برا یسرش جار

 

 یدونستم چه کار یاون مبهوت بود و من هنوز نم یها چشم

 انجام داده بودم... 

 بودم. یذهنم از سکوت مهام راض یگوشه  فقط

 

طول  یا هیو ثان دیچیگوشم پ یتو یعیسر یقدم ها یصدا

 یمهام رو م یبدم که بازو صیموس رو تشخ یتا چهره  دیکش

 من مونده بود. ی رهیتر از قبل فقط خ جیو مهام گ دیکش
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 یصورتش که لحظه به لحظه با خون سرخ تر م یاز رو نگاهم

 نیزم یرو یمانکن شکسته شده  ی رهیشد گرفته شد و خ

 شد.

 

 مهام رو زده بودم...  من

حاال  زمیم یبا شدت زده بودم که مانکن محکم رو انقدر

 یم نیزم یخون دونه دونه رو یشکسته بود و کنارش قطره ها

 .ختندیر

 



که  دمیشن یموس رو م یشد و صدا زیناخودآگاه بند م دستم

و من هنوز  نهیرو بب شیشونیخواست اجازه بده پ یاز مهام م

 نگاهش رو حس کنم... ینیتونستم سنگ یهم م

 

 قادر به جواب دادن نبودم. گهید اما

 

 ینداشت که چقدر تو یو فرق رمیتونستم نگاهم رو باال بگ ینم

 بزنم   ادیسرم فر

 ..."حقش بود"

 

 یموارد نم ی هیهم من مهام رو زده بودم و برعکس بق باز

 اتفاق خوشحال باشم... نیتونستم از ا

 

 تونستم دل گر گرفته م رو از حرف هاش خنک کنم. ینم

  



تونستم از  یاز قبل شده بود و من نم شتریسرم حاال ب یداغ

 ضربه زدن به مهام  

 کنم. یراحت احساس

 

 چشم بستم...  یاتلحظ یمشت شد و برا زیم یرو دستم

قطعه آهن داغ رو قورت داده بودم و چشم که باز  کی انگار

 به حال اون آهن داغ کنم. یفکر دنشینبود تا با د یکردم مهام
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 کیبودم  ستادهیکه من راسش ا یاتاق دربسته ا یتو حاال

 مانکن شکسته، قطره  

نشسته داشت  مهیمونده بود که به حالت ن یخون و بامداد یها

 کرد. یدستش رو به سمت مانکن دراز م

 

اتاق  یکه اون مانکن شکسته رو لمس کنه صدام تو نیاز ا قبل

 : دیچیپ

 بهش دست نزن.-

 

 نکرد و من قدم هام رو به سمت در اتاق برداشتم. نگاهم

 نشست به حرف اومد: رهیدستگ یکه رو دستم

 



 مهام رفت.-

 

نزده بود قبل از  ادیموند و چرا سرم فر رهیدستگ یرو دستم

 رفتن؟ 

 نکرده بود به استعفاش؟ دمیتهد چرا

 

 رفته بود؟  رونیفقط از اتاق ب یحرف چیبدون ه چرا

بار  کیدر مشت شد و چشم هام رو  ی رهیدور دستگ دستم

 بستم. گهید

 

 دور بشه.  یزیبا اون خونر ذارهیموس نم-

 ...خوامیم-

 

 و ادامه دادم:  دمیقدم هاش رو از پشت سرم شن یصدا

 .رنیکرم و ساواش بم خوامیم-



 

ش  رهینگاهم خ دمیبه سمتش چرخ یو وقت دیرو کش بازوم

 شد:

 

 کرد ساواش و کرم نبودن... یکه مهام رو زخم یکس-
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 یدر رو پشتم حس م یبود و سرد رهیدستگ یهنوز رو دستم

 کردم. 

 سمتش. یتو اون رو پرت کرد-

 

 : دمیرو کش بازوم

 ولم کن. -

 زد و بازوم رو رها نکرد. واریآزادش رو کنار سرم به د دست

 

  ؟یریاشتباهت رو بپذ یخوا یم یک-

 اشتباه من؟ -

 رو تکون دادم: سرم

 

 کرد...  یبود کرم نقش خودش رو قبول م یفقط کاف-

 تو مهمه؟ یبراچرا انقدر -

 



 دونست؟  یچشم هاش شد و نم ی رهیخ نگاهم

 زدم: شحندین اریاخت یب

 

 تو هم مهمه.  یبرا-

 کج کرد و من ادامه دادم: یرو کم سرش

  

که  ستمیشباهت دارم... فقط من ن ایکه به در ستمیفقط من ن-

 .می. ما مثل همرفتیپدرم نقشش رو نپذ

 

 ه؟یمنظورت چ-
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هر سه نفرمون اونا حاضر نشدن  یزندگ ی... توایمن.. تو... در ـ

 همون طور که  

 .میادامه بدن... ما هر سه مون طرد شد دیبا

 

تکون  یبازوم شل شد و مردمک هاش کم یبامداد رو دست

 ...دیرو نفهم نیخوردند و من مطمئن بودم که ا

 

 . دیفهم یمنظورم رو نم بامداد

 



 تیمسئول یآدم ب کیکنار  ایدونست چطور ما هم مثل در ینم

اون لحظه دلم رو  یکه تو یزیو لعنتبه هر چ میبود ستادهیا

 اومدم...  یباهاش کنار م دیکرد و من با یم نیسنگ

 

 نشییبازوم پا یمچ دستش گذاشتم و از رو یرو رو دستم

 . دمیکش

 

... فتهیب نشونیب یقراره چه اتفاق ینیبب یخوایتو هم م-

 حاضرم شرط ببندم!

 

به عقب برداشت  یرو که از کنار سرم بلند کرد و قدم دستش

 کردم. دایپ نیقیکه زده بودم  یبه حرف

 

 نشست و حالم خوب نشده بود. رهیدستگ یدوباره رو دستم



کردم و مانکن  یمشامم حس م یخون مهام رو تو یبو هنوز

   نیزم یرو یشکسته 

 زد... یپوزخند م بهم

 

زدند در رو  یکه به روانم چنگ م ییآشوب ها یوجود همه  با

 باز کردم و کنار  

 :ستادمیا

 

 . رونیبرو ب-

 !یاریکم م-

 

 به سمت در برداشت و ادامه داد: یقدم
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 . نمیرو بب نیتونم ا یو من م یاریکم م یـ دار 

 زدم: لبخند

 

 یبه بعدش رو هم م نجای... از ااوردمیسال کم ن ستیمن ب-

 جلو برم.  ییتونم تنها

 شناسم. یلبخندا رو م نیمن ا-

 

 که رفت در رو فورا بستم رونیازش گرفتم و ب نگاه



 

که پشتشون بود  یزیدادند و چ یکه طعم زهر م ییلبخندها

 به لبخند نداشت...  یاصال شباهت

 شناخت. یلبخندها رو م نیا بامداد

 

 گرفتم و خم شدم...  واریرو به د دستم

 ... اوردمیکم م ییتنها نیبا ا دینبا من

کس رو نداشتم کم آوردن حکم مرگ رو  چیکه ه یمن یبرا

 داشت.

 

 من فقط خودم بودم و خودم!  ایدن نیا یتو

 مییتنها یتونست پاش رو داخل قلمرو یمهام هم نم یحت

 دونست. یاز من نم زیچ چیبگذاره و اون ه

 



کس رو نداشتم تا بتونم احساساتم رو باهاش  چیه یوقت

 .ارمیبشم اجازه نداشتم کم  ب کیشر

 

 . ستادمیو ا دمیکش یقیعم نفس

 شد... زیم یرو یگوش ی رهیخ نگاهم
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 شد!  یشروع م دیبا یاصل یباز

 

*** 

  

 . سیپل یفرستادم براپرونده هاتون رو -

 ...دمیشن یرو از پشت گوش نشیترمز ماش یصدا

 

  ؟یچ-

 به ساواش هشدار داده بودم. -

 ...یعوض یتو... تو-

 

 گفت؟  یکردم چ دیساواش رو تهد یوقت یدونیم-

و کرم سکوت کرده بود تا  دمیشن یها رو م نیبوق ماش یصدا

 حرفم رو بزنم. یادامه 

 



 لمازهاییکدوم از شما  چیخودش و ه یجوره پا چیگفت ه-

 یا گهیکس د تیکار ها رو با اسم و هو نیو اون ا ستیوسط ن

 کرده.

 

 الشیخ یحرفم تا حدود نیو انگار با ا دینکش یطول سکوتش

 راحت شده بود:

 

 تونه ما رو نابود کنه.  یکارها نم نیکدوم از ا چیه-

 یخوا یکرد. م ی... ساواش هم اشتباه میکن یاشتباه م-

 ه؟یاون پرونده ها به نام ک یبدون

 

 رو به ناخن هام دوختم و ادامه دادم: نگاهم

 

به حقش قراره  دنیاما عالوه بر نرس لمازهییکه  یبه نام کس-

 زندان بپوسه. یتو
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 لب هام نشست.  یرو لبخند

 ... دخترت.ایدر-

 

و نفس  دیرس یبه گوشم م یاز پشت گوش یادیز یصداها

 کرم هم حاال به اون صداها اضافه شده بود. ینفس زدن ها



 

 یپسرت از دخترت سوءاستفاده کرده... واقعا خسته نباش-

 .یبزرگ. تو دخترت رو نابود کرد لمازیی یآقا

 

 ! یگ یسگ دروغ م کی... مثل یگ یدروغ م-

 :دمیخند

 

... اون وقت یرسو ازش بپ یزنگ به پسرت بزن هی هیفقط کاف-

 با افتخار از  

 .گهیم شاهکارش

 

 مچ دستم دوختم و ادامه دادم:  یرو به ساعت رو نگاهم

پرونده دست خوب  نیکردن و ا ریرو دستگ ایحتما تا االن در-

 .دیجمعش کن دیتون یجوره نم چیافتاده... ه ییکسا

 



 یتو ادشیفر یپر سر و صدا فرود اومد و صدا ییجا مشتش

 :دیچیگوشم پ

 

به  یزیتو اصال چ ؟یکن یکار نیهمچ یتون یچطور م یعوض-

 بهت نداشت. یربط چیاون دختر ه ؟یاسم قلب دار

 

 نکردم! یکار بد چیمن در حق اون دختر ه-

 

 یبلندم باعث شد دهانش بسته بشه و من با همه  یصدا

 وجودم   یکه تو یحرص

 بود باز هم حرف زدم... مونده
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تو! حاال برو و  یها به خاطر توئه... به خاطر کارها نیا یهمه  ـ

 شرکت بزرگت  

از  متیرو به ق ی... تو اون شرکت و ثروت و امپراطورنیبب رو

 دست دادن  

بود که سر دخترت رو به  یترسو کس ی. تویحفظ کرد دخترت

 .یباد داد

 

 ...دمیکش یقیعم نفس

 



بند  ییدستش به جا یوقت رهیگ یم یچه حکم یکن یم فکر-

  یشما کارها ست؟ین

وادرات و  ی. با اسم شرکت برادرت پا تودیکرد یوحشتناک

 که   دیگذاشت یصادرات

که شما  یآوار گرفت. قاچاق انسان ریهزاران آدم رو ز جون

 ندهیو آ دیرو با ام یادیز یجوون ها نیکرد یرو م شیاسپانسر

از  یکوچک یفقط گوشه  نایو مرگ فرستاد. ا ایبه قعر در

سر دخترت  ییچه بال یکن یو فکر م نیکه کرد هییها تیجنا

که  یدمبوده؟ آ یفیآدم کث نیبفهمه پدرش همچ یوقت ادیم

 رو بهش زده! بیآس نیشتریب

 

دادم قفل  یم حیو من هم ترج ومدینم رونیاز گلو ب صداش

خواستم  یکه م یزیچ نیدهانش حاال حاالها باز نشه و آخر

 صداش بود. دنیشن

 



 نی... اهیفاسده و فسادش مسر شهیفاسده... از ر لمازیی-

 ...شدینابود م دیخانواده باالخره با

 

 قرمز قطع تماس بردم... کونیرو به سمت آ دستم

 

شهرت و  ؟یکن یتو کدوم رو انتخاب م نمیحاال مشتاقم بب-

   ایرو  تیثروت سم

 .شهیم دهیکش یاهیکه به خاطرت به س یدختر

 

خوردم و نگاهم از  یچرخ یرو که قطع کردم با صندل تماس

   ابونیپنجره به خ

 شد.  دوخته

 کارم رو کرده بودم... باالخره
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 یرو تو یادیکه با مهام داشتم مدت ز یبعد از بحث خطرناک از

دوست نداشتم انقدر زود  دیاتاق فکر کرده بودم و شا نیهم

 تموم شه...

 

که  یکردم اما حرص یم یباهاشون باز شتریداشتم ب دوست

باعث شده  دیکش یوجودم شعله م یتو شتریلحظه به لحظه ب

 برسه. انیبود صبرم به پا



 

 نرفته بود اما حاال انقدرا هم بد نبود. شیمن پ لیطبق م قصه

 

کرد  یکه م یو تماشا کنم و کرم هر انتخاب نمیتونستم بنش یم

 شد. یختم م شیباز هم به نابود

  

پشت پرده چندان هم سخت نبود و من  یکردن دست ها رو

قدم گذاشته  یچه راه خطرناک یدونستم تو یخوب م یلیخ

 بودم.

 

بودند  ستادهیا یخطرناک یآدم ها لمازهاییاون پرونده و  پشت

شدند و  یمتحمل م یادیز یاون پرونده ها ضررهاکه به خاطر 

وجود اون ها هم  یوجود من بود تو یکه تو یقطعا حس انتقام

 دووند. یم شهیر

 



 . دمیکش یقیهم نفس عم باز

 افتاد مهم نبود.  یکه م یاتفاق هر

 رفتند... یم نیاز ب دیها با اون

 

 شدند. یاز روزگار محو م دیو خانواده ش با کرم

 

*** 

  

 یرو تو میو گوش دمیکش نهییآ یبرق چشم هام تو یرو یدست

 مشتم فشردم. 

خودم  یبا چشم ها دیتونستم تحمل کنم و با ینم نیاز ا شتریب

 .دمید یم
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گذاشتم و  یم لمازهایی یخونه  یپا تو یروزیبار با پ نیا دیبا

 کردم. یرو تماشا م شونیبدبخت

 

 یرو شیپ ریو تصاو دمیشن یگوشم م یرو تو صداهاشون

 رفتند.  یراه م نهییآ یچشم هام تو

 

  "رونیب یخونه بر نیاز ا ذارمینم"

 مشت شد.  نهییآ یرو دستم



 

سر  خوامیمن نجوشه م یکه برا یگی... دنیگیخوب م زیچ هی"

 "سگ توش بجوشه

  

 میسالگ ستیزد و خاطرات ب یاز درون وجودم زجه م یزیچ

 خودش غرق کرده بود. یدرونم رو تو گهیبار د کیانگار 

  

 یما چه عاقبت ی نهیدم دست رد زدن به س یبهت نشون م"

  "داره

 زدم:  پوزخند

 

باعث شد  نیکه شما کرد یکار ن؟ینیب یم نیدار ؟یحاال چ-

عاقبت  نیدرهام اضافه بشه... دار ی هیبه بق قیدرد عم کی

 ن؟ینیب یزخم زدن به ملکه رو م

 



 گرفتم و به سمت در رفتم.  نهییاز آ چشم

رو پاسخ  یافشا شده بود تا االن نه تماس زیکه همه چ شبید از

 داده بودم و نه  

 رو دنبال کرده بودم. یاخبار

 

 دیکه اون صحنه ها برام شرح داده بشه متنفر بودم و با نیا از

 .دمید یخودم م

 

که از  یوقت یالب یرفتم و درست تو رونیاتاق هتل ب از

نگاهم رو گرفت و من  یشدم قامت بامداد جلو ادهیآسانسور پ

 دستم رو به بازوش زدم: عیسر یلیخ
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 االن وقت سر و کله زدن ندارم.  ـ

 مراسم؟  یبرا یر یم یدار یزود نیبه ا-

 کردم: نگاهش

 

 کدوم مراسم؟ -

 شدند...  کیبه هم نزد ابروهاش

  ؟یریم یکجا دار-

 ک

 زدم:  لبخند



کرم باالخره  نمیخوام بب ی... ملمازهایی یبرم خونه  خوامیم-

 شهرتش؟ ایکدوم رو انتخاب کرد... دخترش 

 

 کج کردم:  یرو کم سرم

  ؟یستیتو کنجکاو ن-

 رو تکون داد: سرش

 

 افتاده؟  یچه اتفاق یدون یهنوز نم یبگ یخوایم-

 رو باال انداختم:  ابروهام

 

 . نمیخوام بب ینکن... خودم م لیبرام اسپو-

 . ینیکدوم رو بب چیه ستیقرار ن-

 

 میزنگ گوش یپسش بزنم که صدا یشتریبا قدرت ب خواستم

 بود.  نیبلند شد و سل



 دادم. رونیرو محکم ب نفسم
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و بهم زنگ  گذارمیرو تا شب روشن نم میگفته بودم گوش بهش

 نزنه اما اون درست 

 بعد از روشن کردنش باهام تماس گرفته بود.  قهیدق چند

 



 تماسش رو جواب دادم:  کالفه

  ن؟یسل هیچ-

 افتاده خانم. یاتفاق هیاتفاق... -

 

 ... اتفاق

 "خوب"چسبوندن صفت  نیکه ب نیپر از اتفاق بود اما ا امروز

کدوم رو نگفته بود به شک  چیه تیمردد بود و در نها "بد"و 

 انداختم. یم

 

خوام  یبشنوم... م یزیخوام از اون خانواده چ یگفتم نم-

 . نمیخودم بب

 .نیبر دینبا-

 

 ابروهام نشست.  ونیم اخم

 شده؟  یچ-



 ... مرده!لمازییکرم -

 

بار  نیچند نیسل یبامداد شل شد و صدا یبازو یاز رو دستم

 . دیچیسرم پ یتو

 بود؟ مرده

 

 چطور... چطور ممکنه؟ -

داد اما من به  یم حیبدون مکث و پشت سر هم برام توض نیسل

 شدم. یمتوجه نم یدرست
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 مرده بود.  لمازیی کرم

 امروز مرده بود.  نیهم درست

 ...صبح

 

که باهاش داشتم با  یبعد از تماس قهیپنج دق یفاصله  به

 سرعت به سمت   نیآخر

حرف هام  دنیراه قلبش انگار از شن ونیرفت اما م یم شرکتش

 بره. یم ادیشده بود که تپش رو از  نیسنگ یادیز

 



 نیماش ونیو جسدش رو از م دهیجون م یقلب یاثر سکته  بر

 کشن. یم رونیله شده ش ب

 

 . کشهیطول نم ادیمرگ ز صیتشخ ی نحوه

 عیسر یحت یها تشنه به خون اون بودند و کالبد شکاف یلیخ

 تر از خبر انتشار  

 و من... شهیانجام م مرگش

 

 کرم رو کشته بودم! من

 

 یصدا نیزم یاز کنار گوشم شل شد و با افتادنش رو یگوش

 من باال رفت. یهوا یب یخنده ها

 

 ییانداخت و من توانا یبار بامداد بود که به بازوم چنگ م نیا

 کنترل خنده هام رو نداشتم. 



 

*** 

  

دوختم و خطاب به بامداد که اون رو  یرو به فنجون چا نگاهم

 گذاشت لب زدم: یجلوم م

 

 ؟یحس رو داشت نیتو هم هم-
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  ؟یچ ـ

 ؟یحس رو داشت نی... همیمامانم رو بکش یخواست یم یوقت-

 

 مبل رو به روم نشست:  یرو

 خنده م نگرفت. -

 کردم.  نگاهش

 

 برام خنده دار نبود... دردناک بود. -

ها جمع  یزانو یمشتم گرفتم و آرنجم رو رو ونیرو م بازوهام

 شده م گذاشتم.

  

 من خنده دار بود؟  یپس چرا برا-



 اون اتفاق براش افتاد؟ یتو یپس با حرف ها-

 .رهیخواستم بم ینم-

 

 رو تکون داد و من نگاه ازش گرفتم.  سرش

 دنشیخواستم زجر کش ی... مرهیاجازه نداشت انقدر راحت بم-

 .نمیرو بب

  

 افتاده؟  یاصال برات مهمه چه اتفاق-

 انتقام لذت بخشه. -

 .نمیبیتو لذت نم یچهره  یمن تو یول-

  

 نگاهم رو بهش دوختم و گفتم: عیسر یلیخ

 .رمیچون نتونستم انتقامم رو بگ-
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 کردن؟  کاریباهات چ ـ

  ؟یکن یباهام همدرد یخوایم-

 از منه؟ شترینفرتت ب نمیبب خوامیم-

  

  م؟یکه بعدش بکش-

مبل  یسرش رو تکون داد و من سرم رو به پشت کالفه

 سقف شد. ی رهیچسبوندم و نگاهم خ



 

 امروز آدم کشته بودم... من

 

کشنده تر بود و من باز زبانم  زیبدن زبان از همه چ یاعضا نیب

 آدم کشته بودم  

کار رو کرده  نیطور که اون ها بارها و بارها باهام هم همون

 بودند.

 

که بود  ریاون ترسو... تا آخرش بزدل بود. تا آخرش انقدر حق-

 .ستهیکارش با ینتونست پا

 

 حالت خوبه؟ -

 : دمیاونکه جواب بدم پرس یب

 مهام کجاست؟-

 



 تهران. -

 کرد:  یکوتاه مکث

 ؟یدار ازیبهش ن-

 

 ندارم. ازین یمن به کس -
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 . یحرف رو بزن نیا یتون ینم یآدم اگر

 آدم؟-

 

 کی شیاز زندگ ییجا کی یزن... هر کس اینداره مرد  یفرق-

 که   خوادینفر رو م

ذات  نیگفتن نباشه. ا یبرا یاگر حرف یباشه حت کنارش

. من رهیبپذ یرو طوالن ییتونه تنها یانسانه... ذات انسان نم

که  یخوا یرو م یکه تو کس هیچون االن همون زمان نجامیا

 کنارت بمونه.

 

 زدم:  شخندین

 دشمنم همدمم باشه؟ بذارم یخوایازم م-

 

 ستیباشم که ب یدوست تونمیاالن دشمنت نباشم. م تونمیم-

 .یاز دستش داد شیسال پ



 

 برو.  نجایندارم.. از ا یاجیبه دوست احت-

 . رمینم-

 چرا؟-

 

 . نمیکردنت رو بب هیگر خوامیم-

 کردم و ادامه داد:  نگاهش

 مونم. یدشمن کنارت م کی یخوا یحاال که دوست نم-

 

 زدم...  شخندین

 بهتر بود. ینجوریا

 

خوب بودن کنارم  یبا ادعا نکهیخواستم اما ا یرو نم یکس من

 کرد. یباشن حالم رو خراب تر م

 



 

 

 

 

 

 

 [16.08.21 23:55] 

 
#part501 

 

بشه که  یتونست دوست یبامداد نم فتادیهم م یاتفاق هر

 گمش کرده بودم. شیسال پ ستیب

 

 . میشد ینم شیسال پ ستیکدوم آدم ب چیه ما

 .دمیمبل دراز کش یشدم و رو خم

 



 بستم لب زدم:  یکه چشم هام رو م یحال در

 ؟یری... مرنیگ یفردا مراسم م-

 

 که کجاست؟  یدون یآره... مقبره هاشون... م-

 .دونمیم-

 

به سکوت گذشت و من با وجود بسته بودن پلک هام  یقیدقا

 تونستم بخوابم. ینم

 

 سمشونیبنو ییداشتم جا اجیپر از افکار آشفته بود و احت سرم

به بلند شدن  ازیکار ن نیا یتا به خودم سر و سامون بدم اما برا

 یم حیترج زیاز هر چ شتریرو ب دهیحالت خواب نیبود و من ا

 دادم.

 

 لب زدم:  اریاخت یخودم حس کردم و ب یپتو رو رو ینیسنگ



 نباش. نجایفردا ا-

 

و تا  دمیدور شدن قدم هاش رو شن یصدا هیثاناز چند  بعد

 کردم. یفردا حالم رو بهتر م

 

 اون حرف ها رو به قصد کشتن کرم نزده بودم...  من

 

 دهیصورتش کوب یعذاب دادنش تو یها رو برا تیواقع اون

 بودم... یطلبکار م دیبودم و حاال که مرده بود من هم با
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 شد و قرار نبود عقب بکشم. یحالم بهتر م فردا

 

*** 

  

 رو به ساعتم دوختم و لبخند زدم.  نگاهم

وقتش بود که خودم  گهیاالن حتما همه جمع شده بودند و د تا

 رو نشون بدم...

  

 دادم!  یرو از دست نم یمراسم خاکسپار نیا من

 شدم. ادهیپ نیدست گرفتم و از ماش یرو تو نمیرنگ چتر

 



بودند  ستادهیکه اطراف ا ییکسا یشدنم نگاه همه  ادهیپ با

رنگ لباسم همون اول  نیمن نشست و انتخاب کردن ماش یرو

 توجه همه رو بهم جلب کرده بود.

  

سرم باز کردم و آفتاب  یرو بستم و چتر رو باال نیماش در

 ممکن بود   نجایا دیشد

 رو خراب کنه. پوستم

 

گرفتم و از در  گرمیدست د یگل سرخ رنگ رو تو یها شاخه

 وارد آرامگاه شدم.

  

 یشتریمبهوت ب یداشتم نگاه ها یکه به جلو برم یهر قدم با

 شد. یموندم و لبخندم هم به مراتب پررنگ تر م یم م رهیخ

 



 ستادمیدورتر از حرکت ا یکم دمیمورد نظر که رس یقطعه  به

 قسمت ها شلوغ تر بود. ی هیاز بق نجایو ا

 

از خبرنگاران  یکیحضورم شد  یکه متوجه  یکس نیاول

 هیمتعجبش نگاه بق یبه دست بود و با بلند شدن صدا نیدورب

 هم به سمتم معطوف شد و من...

 

کوچک از  ینسبتا بلند سرخ رنگ که دراپه ها راهنیاون پ با

ش رو پوشونده بود لبخند  نهیقر ریغ یجنس لخت خودش لبه 

 بودم... نیدورب ی رهیزنان خ
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 یعال دیشد با یگذاشته م شیکه امروز ازم به نما ییها عکس

 اومد. یاز آب در م

 

کردم اما قرار  یحس م تیجمع ونینگاه بامداد رو م ینیسنگ

اون  یاعضا ی هیو ساواش و بق زیدن ینبود صورت سرخ شده 

 اون از   دنیخانواده رو به خاطر د

 بدم. دست

 

 نبود...  یاز ظاهر ساز یخبر گهید امروز

 خواستم بهشون نشون بدم. یرو که م یحس دیبا



 

خواستم  یکرد و من نم یخانواده من رو خوشحال م نیا ینابود

 ی هیمثل بق رهیلباس ت کی دنیرو با پوش یخوشحال نیا

 که سر مزارش اومده بودند بپوشونم. ییکسا

 

خوند  یسر تابوت دعا م یکه کتاب به دست باال یترک یروحان

 من   دنیهم با د

 به جلو برداشتم: یکرده بود و من قدم سکوت

 

  د؟یچرا مراسم رو متوقف کرد-

 سمت مزار رفتم:  به

 د؟یختیهنوز روش خاک نر-

 

  ؟یکن یم یچه غلط نجایا-



خشم من رو مخاطب قرار داده  تیبود که با نها زیدن یصدا نیا

 سرم رو کج کردم: یبود و من کم

 

رنگ گرفته... به  شهیاز هم شتریکه امروز صورتتون ب نمیب یم-

   ینیخاطر سنگ

 شوهرتونه؟ مرگ

 

 مشت شد: دستش
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  نجا؟یا یاومد یبا چه جرات ـ

  ام؟یتونستم ن یمگه م-

گذاشتم  یتابوتش م یسرخ رنگ رو رو یکه گل ها یحال در

 ادامه دادم:

 

 . میبا هم آشنا بود یادیما ز ـ

 یرو به تابوتش بود و امکان نداشت بعد از مرگش ب شخندمین

 خانواده ش بشم... الیخ

 

 رو به من بدهکار بودند.  شونیخانواده نابود نیتک افراد ا تک



 تیجمع ونینگاهم رو م یکم یشیو نما ستادمیا صاف

 چرخوندم:

 

 . نمیب یرو نم یکیاون  یمن صاحب عزا یول-

 برو! نجایاز ا-

 

بازوش رو  زیبه جلو برداشت اما دن یرو ساواش گفت و قدم نیا

 گرفت: 

  ه؟یمنظورت چ-

 

 . نمشیب ینم نجای... اگمیرو م گیهمسر دوم کرم ب-

جاخورده لبش رو  زیحرفم مشت شد و دن نیساواش با ا دست

 :دیگز

  

 چرت و پرت نگو. -



 هام رو باال انداختم: شونه

 

حتما  راثیارث و م میتقس یبرا ادیبه هر حال اگر االن ن-

 ... آخه  شهیم داشیپ

 ست دخترش از ارث پدر محروم بمونه. ناعادالنه
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شد و  یساواش لحظه به لحظه محکم تر از قبل م یها مشت

 داشت   یادیز زیدن

 کرد. یرو کنترل م خودش

  

 کردم.  یسکوت م دیبسته بود و فعال با چشم

جنجال باز هم لب باز  یباق یکردند برا یها رو که هضم م نیا

 کردم.  یم

 

رو از نظر  تیجمع یدور همه  کیبه عقب برداشتم و  یقدم

 گذروندم: 

 . دیادامه بد دیتون یم-

 

که دور شدم و از چشم  یرو بهشون کردم و چند قدم پشتم

 شد: دهیکنار رفتم بازوم کش تیچشم جمع یجلو

 



  ؟یرو راه بنداز یباز نیکه ا یمن رو دک کرد-

 کردم... نگاهش

 

 حرکت رو ازم نداشت...  نیا انتظار

 

کرد قرار بود خودم رو مقصر مرگ کرم بدونم و  یم فکر

 یدونست که من م یرو به وجودم راه بدم اما نم یافسردگ

 حرف ها باشم. نیرحم تر از ا یتونستم ب

 

 ... ینیغم به بغل گرفته بب یمن رو زانو یانتظار که نداشت-

 رو کج کردم:  سرم

 ؟یداشت-

 

 داد:  رونیرو محکم ب نفسش

 ...نمیب یازت م یترسناک تر یزهایچ گذرهیهر لحظه که م-
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  ؟یترس یم ـ

 کرد و من ادامه دادم:  نگاهم

 پس ولم کن.-

 

 : دمیکش رونیدستش ب یرو از تو بازوم



 

 یشتریب یزهایشو چون من چ المیخ یب یترس یاگر ازم م-

 ینیب یکه ازم م ییزهایگذاشتن دارم... سوپرا شیبه نما یبرا

 .شنیوقت تموم نم چیه

 

 مونیکیاز خبرنگارها از نزد یکی یلب باز کنه که صدا خواست

و ثبت  دنیاون خبرنگار فرصت د نکهیبلند شد و قبل از ا

لحظه مون رو داشته باشه بامداد دستم رو گرفت و جفتمون رو 

 درخت ها کشوند. ونیم

 

 صورتم رو پس زدم:  یشده تو ختهیر یموها

برنامه هام  یعالمه عکس داشته باشم. دار هیامروز قرار بود -

   یرو به هم م

 .یزیر

 



 دستم گرفت و بست:  یرو از تو چترم

 نیجنجال خبر رابطه ت هم هم نیبا ا یخوا یمطمئنم نم-

 امروز پخش بشه.

  

 هام رو باال انداختم:  شونه

 . فتهیاتفاق ب نیباشه ا ازین دیشا-

 مشتش فشرد. یرو تو چترم

 

  ؟یهست یچ هیشب یتو چ یدون یم-

 ش رو جواب دادم: رهیخ نگاه

 

 

 

 

 



 

 

 ارمغان آپ شد... vipکانال  یتو part725# تا

 

هزارتومن هفده#مبلغ  دیهست vipاشتراک  دیبه خر لیما اگر

رو به  دیو حتما عکس رس دیکن زیوار ریرو به شماره کارت ز

 ��.دیارسال کن ayriis_s@ یدیآ

 

5047061069571657 

 یمیمق

 

 .دیصبور باش نکیل افتیدر یبرا

 ��دارم دوستتون
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  ؟یچ ـ

 ... نه! یبمب ساعت هی-

 ادامه داد: یکمرنگ شخندیکرد و با ن یکوتاه مکث

 

 یارمغان. بمب یهست ی... تو خود بمب ساعتیستین هشیشب-

که ضامن نداره... هر لحظه ممکنه منفجر بشه و همه رو با 

 بکشونه. یخودش به نابود

 

 . یریبمب فاصله بگ نیاز ا دیپس با-

 ؟ینخوام چاگر -

 



برم  رونیدرخت ها ب ونیخواستم از م یکه بعد از جمله م م من

 رهیخ گهیبار د کیو نگاهم  ستادمیکه زد از حرکت ا یبا حرف

 ش شد.

 

فاصله گرفتن ازش  یبمب ضامن نداره... اگر بخوام به جا نیا-

 ؟یضامنش باشم چ

 

اون لحظه از ذهنم  یکه واقعا تو یزیکردم و چ یکوتاه مکث

 گذشت رو به زبون آوردم: یم

 

 . یاون وقت ممکنه تو هم همراهش منفجر بش-

 ؟یترسون یم یمن خودم عامل انفجارم... من رو از چ-

 

 . دمیرو از دستش کش چترم

 . یکنار من باش یتون یتو نم-



 منم نخواستم کنارت باشم.-

 

 .دمیکش یقیعم نفس
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 . یمبهم حرف بزن یعادت نداشت ـ

 خواستم تو رو کنارم نگه دارم.  دیشا-



 شد: کیرو گرفت و بهم نزد بازوم

  

کنارت باشم با تو رو کنارم نگه دارم  نکهیا نیب یادیز یفرق-

   یوجود داره... م

 مگه نه؟ یفهم

 

 زد...  یبهم بفهمونه که از عالقه حرف نم خواستیم

 ه...خواست کنارم باش ینم اون

 خودش کنه. ریخواست من رو اس یم

  

 ش گذاشتم...  نهیس یلبم نشوندم و دستم رو رو یرو یلبخند

 سرکشه. یادیبمب ز نیکه ا نهیقصه ا-

 

 یم یسرکش رو خنث یبمب ها کایامر یمن تمام عمرم رو تو-

 کردم. 



 پررنگ تر شد: لبخندم

 

 ریالس عیقلبت به تپش سر یکینزد کیکه با  نهیبه خاطر هم-

  فته؟یم

 روزمندانهیلبش محو شد و در عوض من پ یرو شخندین

 کردم. ینگاهش م

 

ساواش که از کنار درخت ها بلند شد باعث شد بحثمون  یصدا

 همون جا متوقف  

 .بشه

 

 باهات حرف بزنم.  دیبا-

 

*** 
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  ؟یزد یحرف م یدر مورد چ ـ

. دیکه همه تون بود ی... وقتگمیبهتر م تیموقع هی یرو تو نیا-

 خانواده. یهمه 

 

 مبل مشت شد:  یدسته  یرو دستش

 کنم.  یدارم خودم رو کنترل م یادیز-



 .دیکش یقیهام رو باال انداختم و اون نفس عم شونه

 

با  رهیقلبش بگ نکهیکه پدرم داشت... قبل از ا یتماس نیآخر-

 نداشت. یکلمش چیتو بود. تا قبل از اون ه

 

 چونه م زدم:  ریرو ز دستم

 خوب؟ -

 که باعث مرگش شد؟  یبهش گفت یچ-

 

 پسرش حرف زدم.  یبراش از دسته گل ها کمی-

 شدند: زیهاش ر چشم

 

 کنم.  ینداشتم که ازش مخف یزیمن چ-

 رو تکون دادم:  سرم

 کار دست خودش داد.  شیکار یاون پدرت بود که با مخف-



 

 دونستم.  یمن م یزنیحرف م شیاگر از زن پنهان-

 چونه م برداشتم. ریو دستم رو از ز دندیباال پر ابروهام

 

 دونست که من خبر داشتم. یاونم م-
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زد که چشم هاش سرخ شده  یم یحرف ها رو در حال نیا

 بودند و ساواش واقعا از مرگ کرم ناراحت بود.

 

فشرد و معلوم بود که من  یدستش م ونیمبل رو م یها دسته

   یرو مقصر م

 .دونست

 

 بهم گفت:  رهیخم شد و خ یمبل کم یرو

  ؟یگفت یبه پدرم چ-

 پدرت دختر داشت؟ یدونست یم-

 

 دونستم.  یم-

 یتو یکه اون دختر چه سمت یدونست یرو هم م نیا-

 شرکتتون داشت؟

 



 دونست...  یرو نم نیدست هاش متوقف شد و ا فشار

 ینم شیمورد مهم رو راجع به خواهر ناتن نیهم ساواش

بود که کرم رو  یچاله ا اهیهمون س قایدق نیدونست و ا

 داخلش کشونده بود.

 

 روش بلند شدم:  شیمبل پ یرو از

 کرم خودش باعث مرگ خودش شد. -

 هم از جا بلند شد: اون

 

 سر تو نباشه.  ریامکان نداره که ز-

رو برگردوندم و خواستم به سمت در برم که صداش  ازش

 تر شد: کینزد

 

 من تو رو دست کم گرفتم.-
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 . ستادمیحرکت ا از

 نیا یاشتباه رو در موردت کردم و همون باعث شد تو نیمن ا-

 بمونم. طیشرا

 

 یبه خاطر خودته... شما خودتون نابود یکه داخلش یطیشرا-

 رو به خودتون  



 .دیکرد کینزد

 

 یقدم هاش از پشت سرم بلند شد و من که به در خروج یصدا

   یدستم رو دمیرس

 در نشست. ی رهیدستگ

 

 . ادیکار برم نی... از تو ایتو پدرم رو کشت-

در نگه  یدر رو باز کنم که دستش رو از کنار سرم رو خواستم

 و مانعم شد. داشت

 

چشم هام  ینگاهش رو تو رهیو اون خ دمیسمتش چرخ به

 دوخت.

 

 یم دیبا یریبگ رمیز نیبا ماش یخواستیکه م یهمون وقت-

 بود. قیت تا چه حد عم نهیکه ک دمیفهم



 

گرفتند و حاال که خودش بحث گذشته رو  نهیهام رنگ ک چشم

 کردم. یم یباز کرده بود من هم باهاش همراه

 

 . نیدر حقم کرد یکه چه کار یدون یخودت خوب مپس -

همه  یبوده که بخوا نی... انقدر برات سنگدونمیمعلومه که م-

 .یمون رو بکش

  

 لب هاش متنفر بودم. یرو شخندیمشت شد و از ن دستم

 

وقت  چیانداخت که ه یم یلحظه ا ادیمن رو  شخندین اون

 نتونستم فراموشش کنم.

 

ازت غافل  گهیبود اما د نیسنگ یلیمرگ پدرم برام خ-

 گذرم. یباره که م نیآخر نی... اشمینم



 

 ...دمیپر تمسخر خند اریاخت یب
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  ؟یچ ـ

گذرم... خودت رو کنار  یباره که از کارهات م نیآخر نیا-

 .ینیمن رو هم بب ی گهید یرو نکهیبکش قبل از ا



 

زود متوجهش  یلیکردم که خ کینزد فمیرو به داخل ک دستم

 رو چنگ زد:  فمیشد و ک

 خورم. یگولت رو نم گهید-

 

 طیشرا نیکردم و ا یریجلوگ دنشیمشت کردن دستم از لرز با

 کرد. یحالم رو بد م

 

 داشتم.  اجیآزاد احت یهوا به

 زندان...  شیکه انداخت ی... دخترایدر-

 کمرنگ شد و من ادامه دادم:  شخندشین

 خواهرت بود.اون -

 

 شل شد. فمیک یاز رو دستش

 



گفتم؟ گفتم که تاوان  یاون روز به پدرت چ یبدون یخوایم-

... گفتم دهیدردونه ش م زیهاش رو دختر عز یتمام کثافت کار

ممکن سوءاستفاده  یتا جا شیکه تک پسرش از خواهر ناتن

 ی جهیگرفتار شده که نت یباتالق یتو ایکرده. بهش گفتم در

 خودش بوده. یکارها

 

 .دمیکش نییدر رو پا ی رهیرو از دستش گرفتم و دستگ فمیک

 

م به  نهیکه ک یمن تا زمان یبکن ول یخوا یکه م یهر غلط-

 کشم. ینکشه عقب نم شتونیآت
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 .دمیکش یقیخارج شدم و نفس عم یاون اتاق لعنت از

 بود گرفتم: ستادهیکه کنار در ا یرو به سمت خدمتکار دستم

 

 چترم رو بده. -

چند رنگم رو به سمتم و گرفت و من بعد از چنگ زدنش از  چتر

 رفتم.  نییاون خونه پا یپله ها

 

که دستمال  زیحاال نسبت به قبل خلوت تر شده بود و دن الیو

از جا بلند  دنمیها نشسته بود با د یاز صندل یکی یبه دست رو

 به سمتم اومد. عیشد و سر



 

به سمتم  زیقبل از هجوم آوردن دن دمیپله ها که رس نییپا به

 جلوش رو گرفت: پکیا

 زن عمو!-

 

مراسم شوهر من  یکرد یسع یبا چه جرات یعوض یتو... تو-

  ؟یرو بهم بزن

 یتوجه بهش دامن لباسم رو تکوندم و به سمت در خروج یب

 قدم برداشتم.

  

 !زنمیدارم باهات حرف م-

 مراسم زدم.  یمن حرفام رو تو-

 ؟یزد ییتهمت ها نیبه شوهرم همچ یبا چه مدرک-

 

 . دمیبه سمتش چرخ یو کم ستادمیحرفش از حرکت ا نیا با



 .شهیم داشیزود پ ای رینگران نباش... د ومده؟یهنوز ن-

 

دوباره جلوش  پکیکه ا ادیباز هم خواست به سمتم ب یعصبان

 رو گرفت: 

 .نیزن عمو... ولش کنارزشش رو نداره -
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 زدم: شخندین

 یبه حرفش گوش کن... فعال مسائل مهم تر از من هم برا-

 حرص خوردن وجود  

 .داره

 

 سرم باز کردم و قبل از خارج شدن لب زدم:  یرو رو چتر

 ؟یخوا یمدرک م-

 

 خوام.  یآره... مدرک م-

آدرس زن دوم  یکه معلومه حت نجوریپس از پسرت بپرس... ا-

 کرم رو هم داره.

 

که  یدهانش رو نگه داره و به من یتونست جلو یم ساواش

 دنبال منفجر کن باروت ها بودم جرقه نده...

 کرد. یاشتباه م شهیاون هم اما



 

من به سمت  یتشنج خونه از رو یباعث شد نقطه  حرفم

 رونیکنه و من بدون مزاحمت از اون خونه ب دایپ رییساواش تغ

 رفتم.

 

 عیسر یلیرفت و خ نیلب هام از ب یدر اما لبخند رو یجلو

 شدم.  نیسوار ماش

 

نداشت که  یتیگشتم و اهم یدوباره به اون قبرستون بر م دیبا

 اومد. یداشت دنبالم م هیبه سا هیسا نشیماش یبامداد تو

 

*** 

  

موند و بعد از  رهیافتاده خ نیزم یبه رز سرخ رنگ رو نگاهم

 خم   یمکث کوتاه



 و برش داشتم. شدم

 

 زدم... پوزخند
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 . لمازییکرم  یگل گرفتن از من رو هم نداشت اقتیل یتو حت ـ



قبرش  یرو یبه جلو برداشتم و نگاهم به خاک ها یقدم

 دوخته شد.

 

وقت  چیکه قبل از مرگ به جونت افتاد ه یعذاب دوارمیام-

 رهات نکنه. 

 رو کج کردم: سرم

 

مرگ بهت اجازه نداد  ؟یبفهم یتون یداره؟ حاال م یچه حس-

 دخترت رو نجات  

که براشون  یتنها گذاشت ییگرگ ها ونی... تو اون رو میبد

از خونواده شون محسوب  یاون دختر هم جزئ ستیمهم ن

 .شهیم

 

قبرش سراسر  یمشتم فشردم و نگاهم از باال رو یرو تو گل

 بود و نفرت. ریتحق



 

مثل من بود  طتیجالبه... شرا یادیکنم ز یاالن که فکر م-

... سه سال دیبرم که با ییجا یمگه نه؟ تو هم اون روز نذاشت

 رو تحمل کردم و عاقبت اون سه   یدور

حاال ... یکرد لیتبد یحسرت تموم نشدن کیرو برام به  سال

 همون   ریخودت درگ

 هرگز رهات کنه. دیعذاب... نبا نی. ایشد حسرت

 

  د؟یکه با یباش ییجا ینتونست-

باعث جاخوردنم نشده بود و قدم هاش رو از پشت سرم  صداش

 بودم. دهیشن

  

که به خاطر من کل  هیواقعا باور نکردن ؟یندار یتو کار و زندگ-

 .یرو کنار گذاشت نتیروت

 



 نه.  به خاطر تو-

حدقه چرخوندم و نگاه آخرم رو به قبرش  یهام رو تو چشم

 دوختم:

 

 رو تماشا کن و عذاب بکش. زیاز جهنم همه چ-
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 شتریکه با کفشم ب یانداختم و در حال نیزم یرو دوباره رو گل

 کردم عقب گرد کردم. یم کسانشیبا خاک 

 

 نیکه مادرت آخر هیمربوط به همون زمان... یسه سال دور-

 . دینفس هاش رو کش

 چشم نگاهش رو بهم دوخت: یکرد و از گوشه  یکوتاه مکث

 

 گم... مگه نه؟  یدرست م-

 یچشم هام م شیشده از پ نینفر قیلحظه ها و دقا اون

 نتونسته بودم صداش رو بشنوم. یگذشتند و من حت

 

  اد؟یبه نظرت مسخره م ه؟یچ-

نگاهش کردم و اون هم سرش رو کامال  رهیو خ دمیچرخ یکم

 به سمتم چرخوند.

 



 از تو به من بدهکاره.  شتریب یلیخ ایدن نیا-

 ؟یمقصرش خودت بود یکن یفکر نم-

 

 زدم.  شخندین

  ؟یچ-

 هاش رو باال انداخت. شونه

 

 یاز پسر خون یپدر من برات کم نذاشت... به خاطرت حت-

رو  تیو سه سال از زندگ یتو ولش کرد یخودشم گذشت ول

 .یو ملکه باش یکنار مامانت بمون یتونستی... میگذروند نجایا

 

 ابروم رو باال انداختم. یتا کی
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ناز و نعمت  یکه از اول تو ستین نیملکه بودن معناش ا ـ

رو به  میزندگ ی... همه دمیملکه بودن جنگ ی... من برایباش

 نی... ادمیرس نجایبه خودم به ا هیتالش کردم و با تک ییتنها

 ی جهینت گاهمیمنم که حق دارم به خودم بگم ملکه چون جا

 بودن. زرگب نیمع یارمغان بودن خودمه نه دختر خونده 

 

 گفت: یرحم یو با ب دیچشمم چرخ یمردمک ها ونیم نگاهش

 



 هیبق نکهی... ایرو رها کرد ضتیمادر مر دتیتو به خاطر عقا-

   یرو مقصر بدون

 ست. مسخره

 

 حرف نداشت!  کارش

 گرفت. یهدف م دیدونست کدوم نقطه رو با یخوب م یلیخ

 

 گل فشردم و لب هام از هم باز شدند: یرو محکم تر رو پام

 

لحظه کنار مامانت  نی... چون تو تا آخریفهم یمعلومه که نم-

 ی ندهیخودش آ یاهایخاطر رو ... حداقل مامان من بهیبود

 نکرد. کیبچه ش رو تار

 

رنگ باخت و جاش رو به خشم  کبارهیو تمسخرش به  شخندین

 و حرص داد. 



 دهنت رو ببند.-

 

 : دمیخند

 تلخه!  قتیحق-

 چنگش گرفت. یلباسم رو تو ی قهی عیسر یلیخ

 

 بهت گفتم دهنت رو ببند.-

 

 

 

 

 
 

 

 [16.08.21 23:55] 



 
#part518 

 

تحمل مقابله به مثل رو  یکه عوض داره گله نداره. وقت یزیچ ـ

 پس اصال دهنت رو باز نکن. یندار

 

 رو مشت کرد. گرشیو دست د دیکش یقیعم نفس

 

بهش چشم دوخته بودم و دستش  ییاما با همون لبخند کذا من

با چند ضربه قسمت چروک شده رو صاف  دیم کش قهیرو که از 

 کردم.

 

رو  یکه به لباسم وارد کرد یور خسارتمنتظر باش... فاکت-

 . فرستمیبرات م

 آرامگاه قدم برداشتم. یحرف به سمت خروج نیاز ا بعد



 

لب هام پاک  یکه نشستم لبخند از رو نمیفرمون ماش پشت

 شد. 

 امیپ یرو لمس کردم اما قبل از روشن کردنش صدا چییسو

 بلند شد. میگوش

  

 رو به صفحه ش دوختم.  نگاهم

  "؟یدونستیرو م یزیچ هی"

 چتش رو باز کردم. ی صفحه

 

 یو خودت رو به فرودگاه رسوند یاومد رونیاز اتاق ب یوقت"

   یمن بودم که همه 

نمونه.  یبرات باق ییمونده رو رزرو کردم تا جا یباق یها تیبل

به پرواز  دنتیو نرس مایهواپ تیموضوع فقط پاره کردن بل

 "خودت نبود



 

 باشه؟ یطانیحد ش نیانسان تا ا کیشد  یباعث م یزیچ چه

 موضوع کنار اومده بودم. نیفراموش نکرده بودم اما با ا من

 

دلم نشسته بود رو  یکه تو یفراموش نکرده بودم اما درد من

 کمرنگ کرده بودم...
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اون  یادامه  دنیشد فهم ینم لیفراموش نکرده بودم اما دل من

 ماجرا برام دردناک نباشه.

 

 خالص بود.  ریت نیمن دوباره باز شده بود و ا زخم

 هاش هنوز ادامه داد. امیفرمون مشت شد و پ یرو دستم

 

... آخه شینیبود که دوست داشتم بب یزیچ هی... یو راست"

که  یاتاق یدونست یبرم. م یلذت م دنشیخودم از هر بار د

 "داشت؟ نیدورب یداخلش حبس شده بود

 

قبل از باز  یرو فرستاده بود و من حت یلمیبندش ف پشت

 دادم. یم صیمات خودم رو تشخ یشدنش چهره 

 



و لب به  یهر چقدر هم اون روز خودت رو محکم نشون داد"

   یالتماس باز نکرد

 "نمیب یهات رو م هیگر شهیهم من هم باز

 

 پر اشک خودم شدم. یکه باز شد نگاهم محو چهره  لمیف

 

که با دست هاش دهانش رو محکم پوشونده بود تا  یدختر محو

 کرد. ینشون بده که خوشحالشون م یمبادا عجزش رو به کسان

 

 یدهانش برداشته شد مشت شد رو یهاش که از رو دست

 .دیپشت سرش کوب واریبار به د نیقلبش و سرش رو چند

 

بار  کیبود انگار جسم و روحم  لمیکه نگاهم به ف یلحظات تمام

 همون   یتو گهید



اون احساسات رو همون قدر  یکرده بود و من همه  ریگ طیشرا

   یتازه حس م

 .کردم

 

 بود که داشتم. ییتنها آرزو اون

 

 ....نمشیبب گهیبار د کیخواستم  یاون لحظه فقط م یتو
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 روشن شد. نیو ماش دیچرخ چییفشار دستم سو با

 میکودک یبرام مهم نبود که سال ها یلعنت یاون لحظه  یتو

 چطور گذشته بود...

  

 یکه تو نمیرو بب یخواستم مادر یاون لحظه من فقط م یتو

از  دنیهم حاضر به دست کش شیزندگ طیشرا نیسخت تر

 دخترش نشده بود.

 

پام جمع شد و گاز رو با تمام وجود  یکه داشتم تو یحرص تمام

 فشردم.

 



 ابونیمحکم و پرصدا از جا کنده شد و فقط تا سر خ نیماش

 .رهیتونست شتاب بگ

  

شده و من  نینفر یمن پر بود از اون لحظه ها یچشم ها تموم

 رو که از   ینیماش

 .دمیشد ند یچهارراه رد م گرید سمت

 

و  نمیرو هم نتونستم بب ییچراغ قرمز رنگ راهنما یحت من

 رو حس کردم. یدیشد یفقط ضربه 

 

که  دمیفهم یرو م نیچشم هام محو شد و ا شیاز پ ریتصاو

 یمتوقف نم یو اون چرخش لعنت دیچرخ یداشت م نیماش

 شد.

 

 بودم.  جیگ ستادیکه ا نیماش



خودم بود و  یها هیگر یصدا دیرس یکه به گوشم م یزیچ تنها

 کردم. یبسته م حس م یرو پشت پلک ها یبیرطوبت عج

 

ضربه  یاصل یتونستم نقطه  یکرد که نم یدرد م یبه قدر بدنم

ها  یصندل یکه از پهلو رو دمیفهم یکنم و فقط م دایرو پ

 افتاده بودم.

 

و  دمیعذاب آور شن یاون صداها ونیباز شدن در رو م یصدا

 غرش کنم: میانرژ یمونده  یباق نیتنها تونستم با آخر

 

 رو نابود کن! یلعنت لمیف نیا-
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*** 

  

زد اعصابم رو بهم  یم ادیکه چقت کمم رو فر یگوش یرو امیپ

 بود. ختهیر

 زد. یسرم زنگ م یتو صداش

 

 ؟ینابودمون کن یخوایم-

 



بود  ستادهیروم ا شیو خسته نگاهم رو از ساواش که پ کالفه

خونه  نیا یبودم نه تو یراه فرودگاه م یتو دیگرفتم و االن با

 !یلعنت ی

 

 دستم فشردم.  یرو تو یگوش

 !ستیبرام مهم ن-

 

رفتم که  یرو در جواب ساواش گفتم و به سمت اتاق نیا

 رو داخلش گذاشته بود. فمیخدمتکار ک

 

 با راه افتادنم پشت سرم قدم برداشت:  پکیا

 ارمغان؟ یکن یم یچرا لجباز-

 

 که با خشونت پسش زدم:  رهیبازوم رو بگ خواست

 .پکینشو ا کیاصال... اصال بهم نزد-



 

 کرد:  اخم

 .یرو جبران کن میکه در حقت کرد ییمحبت ها دیبا-

 

 پوزخند زدم:  اریاخت یب

 ؟یزنیاز کدوم محبت حرف م-
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 . میبال و پر خودمون گرفت ریما تو رو ز ـ

 تا از سر راهم کنار بره. دمیش کوب نهیس یرو تو دستم

 

بود  یزیاز چ شتریب یلیخ یلیکه من براتون داشتم خ یسود-

 اومد. من   رمیکه گ

کاالم که  هی نجایشما نه کارمند بودم نه خانواده... من ا یبرا

 سود   یادیبراتون ز

 یمن نم نیو فکر کرد نی. شما همه جوره ازم استفاده کردداره

 که   نیفهمم و از ا

 شم؟یذوق مرگ م نیخانواده تون راه داد یرو تو من

 

 زدم: شخندین

 



و  نیبهم بدهکار یادیجا هم ز نیجا بسه. شما تا هم نیتا هم-

کنم. نه من و نه پدر  یجبران م ینجوریرو ا تونیمن بدهکار

 بهتون   ستیجوره قرار ن چیخونده م ه

 .میکن کمک

 

 و پر خشم گفت: ستادیروم ا شیتر از قبل پ محکم

 

اون  یجواب عالقه  دیساواش دوستت داشت... حداقل با یول-

 .. و رفاقت من.یرو بد

 

 فراتر بود... یزیاز بد هم چ طمیخراب بود و شرا حالم

 

در حال دست و پنجه  یطوالن یفاصله ا یدونستم مادرم تو یم

 .رمیخنده م رو بگ یگرم کردن با مرگ بود اما نتونستم جلو

 



 گهیکه م یکن یم یاز مرد یاستنباطعالقه و رفاقت؟ تو چه -

 زه؟یریم ینامزد یبا دختر عموش برنامه  یبهت عالقه داره ول

 نیتو بهتر گهیکه م یکن یم یقیاز رف یو چه استنباط

 رو همه جا بزنه؟ رآبمیکنه تا ز یاما تمام تالشش رو م یدوستم

 

 هاش گرد شدند و انتظارش رو نداشت... چشم
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همه  یدختر ساده رو داشتند اما من تو کیها از من تصور  اون

 که   یمدت ی

 کرده بودم. دایو بمشون رو پ ریبودم تمام ز کنارشون

 

دوسال  یشدم االن اندازه  ینم لمازییشرکت  ریاگر درگ-

 که االن   یزیجلوتر از چ

 شمیم الیخ یب عیدارم انقدر سر دینیب یبودم و اگر م هستم

فرصت  نیمادرمه. پس بهتره از ا یبحران طیفقط به خاطر شرا

 .نیبش المیخ یو همه تون ب نیاستفاده کن

 

و من با  دیحرف رو که زدم بدن شل شده ش رو کنار کش نیا

 سرعت وارد اون  

 شدم. اتاق

 



از  یچرخوندم اما خبر کیرو سر تا سر اون اتاق تار نگاهم

 نبود. فمیک

 

درهم رفتند و خواستم به سمت در بپرخم اما بسته  ابروهام

 یدیبه سمتش برم کل نکهیبودن در باعث تعجبم شد و قبل از ا

 .دیقفلش چرخ یاز پشت تو

 

بشن  دهیبند اومد و دست هام مشت شدند تا به در کوب نفسم

 متوقفم کرد: پکیا یاما صدا

 

 یب یگذار هیتاوان سرما دیتاوان داره ارمغان. با یسرکش-

 .یرو بد میکه روت کرد یا جهینت

 

فرودگاه  دیمچم دوخته شد و من االن با یبه ساعت رو نگاهم

 .یاتاق لعنت نیا یبودم نه تو یم



 

 . باز کن در رو.پکیا یکن یباهام م یبد یباز یدار-

ساواش  یبعد صدا یشد و لحظات دهیگوشم کوب یتو سکوتش

 بلند شد:

 

اتاق داشته  نیا یتو یلحظات خوب دوارمیارمغان. اممتاسفم -

 رونیخونه ب نیامروز از ا ذارمیجوره نم چیچون من ه یباش

 .یبر
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دندان  نیشد و صدام از ب دهیبا تمام قدرت به در کوب مشتم

 بهم چفت شده م بلند شد: یها

 

 کشمت ساواش.  یبشه م ریاگر پروازم د-

 کدوم پرواز؟ -

 مکث کرد و با خنده گفت: یلحظات

 

 منه؟  یدستا یتو تشیکه بل هیپرواز نیمنظورت هم-

گوشم  یپاره شدن کاغذ تو یبار صدا نیهم مکث کرد و ا باز

 زنگ زد.

 



 که االن پاره ش کردم؟ یتیبل نیهم-

 

در به داخل رد شدند و من انگار  ریاز ز تیبل یپاره  یکاغذها

 یاون لحظه از دست دادم که صندل یحواسم رو تو یهمه 

 .دمیدر کوب یوسط اتاق رو با تمام توان تو

 

 . شدیم شتریلحظه به لحظه ب شیلعنت یخنده ها یصدا

 یکه داخل اتاق یو از لحظات نیخودت رو خسته نکن. بش-

 استفاده کن.

 

دور شدن قدم هاشون  یو صدا ومدیرفت و م یمدام م نفسم

 .دمیشن یرو م

 یجوره نم چیبود که ه یانقدر محکم م دیبا یاون در لعنت چرا

 شکست؟

 



 یوقت سیکردم بره پار یمهام رو رد م دیصبح اون روز با چرا

 خودش هم حس  

 خواست همراهم بمونه؟ یداشت و ازم م یبد

 

اتفاق  نیرفتم تا ا یم لمازییبه خونه کرم  دیاون روز با چرا

 فته؟یب

 

ها رو با  نیا یاتاق نشسته بودم همه  یکه تو یساعات تمام

 کردم و چراها تمام ذهنم رو تصرف کرده بودند. یخودم مرور م
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 کرده بودم... یکمتر لجباز یاگر کم من

 

گردم که به  یبر م یاون روز قسم نخورده بودم که فقط زمان اگر

کنارش موندن از دست  یباشم سه سال رو برا دهیهدفم رس

 دادم. ینم

 

 رو باختم.  میسه سال از زندگ من

 جهینت نیکه داخل اتاق مونده بودم بارها به هم یلحظات یتو

 .دمیرس

 



 بار...  کیبود  یکاف فقط

رو  یقتیرفتم و اون موقع حق یم رانیبار خودم به ا کی فقط

 ازم پنهانش کرده بود. یکه با رحم دمید یم

 

 داشتمش... میزندگ یبود که تو یرحم من تنها کس یب مادر

رو  شیماریبود و ب میزندگ یتنها آدم قابل اعتماد من تو اون

 پنهان کرده بود تا مبادا نگرانم کنه...

 

 یبهش دست و پا م دنیرس یکه برا یاز هدف مینگران مبادا

 زدم دورم کنه.

 

ها برام  نیا یرو به هدفم باختم و همه  میزندگ یهمه  من

   یعقده  کیبه  لیتبد

 عقده هام رفت. یشد و کنار باق گهید

 



 مینس کیقلبم خاکستر شدند تا به موقعش با  یهام تو هیگر

 سر بلند کنه و من اون خانواده رو نابود کنم. رشیآتش ز

 

 اون لحظه باز هم قسم خوردم.  یتو

 تمام باورها و داشته هام... به
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دلم  یو نفرت تو یدونستم در سکوت ناراحت یکه م ییبه خدا 

کرد قسم خوردم که تک تک اون آدم ها رو به  یرو تماشا م

 بکشونم. یکام نابود

 

مادرم  یماریکه باعث شد ب یهمون قسم یقسم به اندازه  نیا

 بمونه... یمرگش ازم مخف یتا لحظه 

 

 دور کرد...  رانیکه من رو سه سال از ا یقسم همون

 همون قسم محکم بود. یبه اندازه  درست

 

 بزنم...  ادیکه باز شد نتونستم صبر کنم و فر در

به دست دوختم و  دیساواش کل یچشم ها ینگاهم رو تو فقط

 :دمیغر

 

 .رهینم ادمیوقت  چیرو ه نیا-



 

 ینگاهم به قدر یو نفرت تو دندیبشاش ساواش لرز یها چشم

 مطمئن بشه. شیبود که خودش از نابود

 

 رونیاز خونه ب مهیچنگ زدم و سراس فمیاز اون جمله به ک بعد

 رفتم. 

 نیشتریراه رو با ب یبود و من همه  یادیفرودگاه راه ز تا

 سرعت ممکن روندم.

 

 موند.  جهینت یبه فرودگاه ب رفتنم

 

 یخال رانیا یبرا یپرواز چیو چهار ساعت بعد ه ستیب تا

   دینمونده بود و فقط با

 موندم... یاز مسافرها م یکی یمنتظر کنسل دوارانهیام

 



 .فتادیاون اتفاق هم ن اما
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و من  ومدیوقت به چشمم ن چیبودن اون موضوع ه مشکوک

   یتمام ساعات معطل

 ... ختمیر یاون فرودگاه برنامه م یتو

 



کردم و تمام  یکنار هم جمع م لمازیی یهام رو از خانواده  داده

 گذروندم. یهاشون رو از ذهنم م یسوت

 

 بودم. ستادهینا کاریاون خانواده ب یهمه مدت تو نیا

 

همه به  یو بمشون رو برا ریو بمشون دست من بود و من ز ریز

   یم شینما

 .گذاشتم

 

 یاز فرودگاه ها یکیتا تونستم از  دیساعت طول کش دوازده

 خودم رو به   هیترک

 بود. رید یادیز دمیکه رس یبرسونم و وقت تهران

 

رفتن مادرم گذشته  یدو ساعت از به خواب ابد دمیرس یوقت

 خان   اوشیبود و س



 ببرند. رونیب مارستانینداده بود اون رو از اون اتاق ب اجازه

 

بود که  یتنها کار نیو ا امیدونست که من م یخان م اوشیس

 تونست در حقم انجام بده. یم

 

حرف و پرسش در اتاقش رو باز کردم و مادرم  یب دمیرس یوقت

 چیبدون وصل بودن ه یلعنت یاز اون تخت ها یکی یرو

 بود و چهره ش... دهیخواب یدستگاه

 

 قبلم حک کردم.  یاون چهره رو تو من

تا آسمون فرق  نیزم شیکه با سه سال پ یشکسته ا ی چهره

 داشت و سرطان مادرم رو نابود کرده بود...

 

 یتنش تو یبسته رو همراه سرد یاون چهره با چشم ها من

 کردم. یم یتا آخر عمرم باهاش زندگ دیذهنم سپردم چون با



 

 یخاطره از مادرم رو همراهم نگه م نیتا آخر عمرم آخر دیبا

 داشتم.
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 *** 

 



اعصابم رفته بود و کالفه  یرو یدستگاه بدجور یبوق ها یصدا

 چشم هام رو باز کردم.

 

سرم دوخته شد و  یرنگ باال دیهام به سقف سف چشم

دور گردنم مانعش  یخواستم سرم رو بچرخونم که گردنبند طب

 شد.

 

 باز و بسته کردم. گهیبار د کیهام رو  چشم

 بودم. مارستانیب یتو من

 

که  دیطول نکش یلیبه سرم فشار آوردم و خ جیگ یا قهیدق

با سرعت نور به سرم هجوم آورد و من کالفه از  زیهمه چ

آوردم و  رونیدستم رو ب یتو یزهایبوق دستگاه چ یصدا

 نشستم.

 



 بوق ها با جدا کردن دستگاه از بدنم سرعت گرفت. یصدا

 

 نیزم یدور گردنم رو باز کردم و بعد از انداختنش رو گردنبند

 چشم هام   یو کم

 اطراف دستگاه چرخوندم. رو

 

 یبد یبا صدا تیدکمه هاش رو فشار دادم و در نها یبار چند

 خاموش شد.

 

داد حتما  یاعصابش ادامه م یممتد و رو یبه بوق ها شتریب اگر

 کردم. یپرتش م نیزم یرو

 

 گردنم گذاشتم.  یرو رو دستم

 سر پر از افکار آشفته م. یکرد اما نه به اندازه  یدرد م بدنم

 



باال  یگردنم رو چپ و راست کردم و خودم رو کم یبار چند

 .دمیکش
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 یداشتم و اصال دلم نم نهییبه آ اجیاحت طیاون شرا یتو

 دهید بیخواست صورتم به خاطر اون تصادف احمقانه آس

 باشه.



 

در که بلند شد  یلوال یدادم و صدا رونیرو محکم ب نفسم

 نگاهم رو بهش دوختم.

 

من نشسته و اوضاع  دنیشد و با د یبود که داخل اتاق م بامداد

 .ستادیسر جاش ا یاطرافم کم یآشفته 

 

 لب زد:  یاز مکث کوتاه بعد

  ؟یخراب کرد دستگاه رو-

 رو ازش گرفتم: نگاهم

 

 ... حالم خوبه. یپرس یممنون که م-

 رو تکون داد و در رو پشت سرش بست. سرش

 

 دکتر رو صدا کنم؟ -



 :دمیکش یا ازهیخم

 . دنیتخت رو بکش باال... خسته شدم از خواب نینه... فقط ا-

 

 رو کنارش فشار داد. یو دکمه ا ستادیتختم ا نییپا

 

در  ستیحدود صد و ب یا هیتا تخت به زاو دیطول کش یلحظات

 و من بعد از   ادیب

 دادم. هیکردن بالشتم بهش تک درست

 

 مارستانم؟یب یچند وقته تو-

 ساعت. کیو  یس-
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 و اون ادامه داد:  دندیباال پر ابروهام

 . یشیم داریالبته بار سومه که ب-

 رو تکون دادم: سرم

 

 . ادینم ادمی یزیچ-

 اتاق نشست و گفت: یمبل گوشه  یرو

 



 یبار پاچه  نیچند اریهوش مهیحالت ن ی! بار اول توهیعیطب-

و اون هام تا تونستن بهت مسکن و آرام  یپرستارها رو گرفت

 بخش زدن.

 

م و گردنم دچار درد  نهیس یبزنم اما قفسه  شخندین خواستم

 شدند و   یدیشد

 چشم هام رو بستم. ناخواسته

 

 هوا باز شده بود.  ی سهیک-

 هام رو باز کردم. چشم

 

 شدنت به فرمون. دهیدوبار کوب یکیالبته احتماال بعد از -

 

 هام جمع شدند:  لب

 رفته بود درستش کنم. ادمی-



 

بود با  دیبهتر بود. ازت بع طیشرا یاگر کمربندت رو بسته بود-

 که   یتیاون اهم

. یکن یبدون کمربند با اون سرعت رانندگ یدادیم تیسالمت

 احتماال... بازم مغزت دچار نوسان شده بود؟

 

 . رمیتنها بم ادیخوشم نم-

 ؟یچ-
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 طرفه نگاهش کردم: کی یلبخند با

 

 یاگر قرار باشه خودم رو بکشم مطمئن باش راهش رو طور-

 .ایاون دن یایکنم که تو هم همراهم ب یانتخاب م

 

 که واقعا حالت خوبه.  نیمثل ا-

 معلومه. -

 رو اطراف تخت چرخوندم. نگاهم

 

 کجاست؟  میگوش-



 فرو کرد... بشیج یرو تو دستش

 

 جلوم تکونش داد:  یآورد و چند بار رونیرو ب میگوش

 .نجاستیا-

 

 نیخودم که آخر یعاجزانه  یباعث شد چهره  میگوش دنید

 بود که داخل   یزیچ

 یو لبخند از رو ادیچشم هام ب یبودم جلو دهید یگوش اون

 لبم محو شد.

 

 خاموش نشده بود... یلعنت یباز شد اون گوش نیدر ماش یوقت

 شد. یم یهنوز داشت پل لمیباز شد ف نیدر ماش یوقت

 

 د؟یرو باز کرد و من رو د نیبار در ماش نیاول یک-

 



 دمیجواب بده فهم نکهیکرد و قبل از ا یا ینسبتا طوالن مکث

 بود. یاون مکث چه جواب ی جهینت

 

 من.-
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 کرد و گفت من...  مکث

دونست چه  یم نکهینشون از شک بود و نشون از ا مکثش

 گذشت. یسر من م یتو یزیچ

 

 بود. دهیرو د لمیاون ف بامداد

 

... دمیرو د نتیآرامگاه که ماش یبودم خروج دهیتازه رس-

 وار به سمت   وانهید

 .یرفت یم چهارراه

 

 رو به سمتش دراز کردم:  دستم

 رو بده بهم. یاون گوش-

 

 جا بلند شد و به سمتم اومد. از

 



سر  یرو به سمتم گرفت و وقت یگوش ستادیتخت که ا کنار

 رو گرفتم و   گرشید

 بکشم محکم نگهش داد. خواستم

 

چشم  ینگاهش رو تو میشد و اون مستق دهیبه باال کش نگاهم

 هام دوخت. 

 کار رو کرد؟ نیچرا باهات ا-

 

 . دمیکش شتریرو ب ینگفتم و گوش یزیچ

 داشته باشه. یلیدل هی دیبا-

 خودم بمونم. ینخواستم بابات رو بابا-

  

 سر تکون داد:  جیگرفت و گ یبیرنگ عج نگاهش

 به سوال من داشت؟ یچه ربط-
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خودم بدونم و نه خواستم  یمن نه خواستم بابات رو بابا ـ

به خاطر  دمیکه کش ییدردسرها یبرعکسش عمل کنم... همه 

 بود. نیهم

 

رو از دستش  میگوش شخندیبود و من با ن جیگ همچنان

 .دمیکش



 .یفهم یرو نم نای... تو که االیخیب-

 

 شدم. یرو باز کردم و وارد گالر میگوش قفل

 

شد  دهینگاهم به سمت بامداد کش دمیرو که د لمیف یخال یجا

 و اون شونه هاش رو باال انداخت:

 

 از شرش خالص بشم. یخودت ازم خواست-

 رو هدف گرفت... لمیف یخال یهام دوباره جا چشم

 

 یوقت نم چیکه ه دنیرو د یزیجالبه... دو تا دشمنام چ-

 .ننیخواستم بب

 پس تمومش کن.-

 

 رو؟ یچ-



 

نفر  کی یبرا یداریکه برم یرو... هر قدم شتریب یدشمن ساز-

   نهیاز خودت ک

 کنه. یم یچطور تالف ستیمعلوم ن ی. نفر بعدیسازیم

 

 یرو لمس م نیشدم و اسم سل یم نیکه وارد مخاطب یحال در

 کردم لب زدم:

  

خانواده  یباعث ورشکستگ یزیچه چ شیچند سال پ یدونیم-

 شد؟ لمازیی ی

 

 چشم هاش دوختم: یچشم هام رو تو یاز مکث کوتاه بعد

  

 یرو ختمیبودم که تمام دار و ندارشون رو ر یمن... من کس-

هر  رشونیکار جبران ناپذ یتالف یبودم که برا ی. من کسرهیدا



راه  یکه ازشون داشتم رو رو کردم... من بودم که همه  ییآتو

 یرقانونیباعث شد غ نینجات رو براشون بستم و هم یها

 خودشون رو باال بکشن.
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خواست تمام  یداد و انگار م یتکون نم یهاش رو ذره ا چشم

 احساساتم رو از  

 بخونه. نگاهم

 

که  ادیاون خانواده گذروندم... انقدر ز یرو تو یادیمن مدت ز-

بود.  دهیچیمن و ساواش همه جا پ یرابطه  ی عهیمدت شا هی

 ... مگه نه؟یرو ندون نیامکان نداره ا

 

 بود؟  عهیفقط شا-

داشت و من اون زهر رو تمام و کمال  هیو کنا شین حرفش

 کردم. افتیدر

 

 یدم آدم ی... اما اجازه نمنمیشبیقابل پ ریغ ی وونهید هیمن -

 مثل ساواش ازم  

 بشه. کیکه نخوام بهم نزد یدم کس یکنه... اجازه نم استفاده



 

  ؟یمن چ-

 . دمیخند

 ؟یکیتو... بهم نزد-

 

 یرو کنار گوشم گذاشتم و صدا یبگه گوش یزیچ نکهیاز ا قبل

 :دیچیگوشم پ یتو نیسل

 

 سالم خانم... حالتون خوبه؟ -

 خوبم.-

 

خواستم بزنم  یکه م یمکث کردم و اون منتظر حرف یا هیثان

 سکوت کرده بود.

  



که از اون خانواده مونده... همه ش رو به اشتراک  یزیهر چ-

 بذار.
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 : دیچیپ یگوش یمبهوتش تو یصدا

 د؟یمطمئن-



 

کار اوج  نیبامداد هم رنگ بهت گرفته بودند و ا یها چشم

خطر رو به  نیدونستم که مجبورم ا یخطر بود اما من از قبلم

 جون بخرم.

 

 فقط به عموت بگو طبق قرارمون عمل کنه.-

 

 شیرو قطع کردم و به خاطر آوردم که قبل از رفتن پ یگوش

 ساواش و گفتن از  

 گذاشته بودم. نیسل یبا عمو یدستم چه قرار یتو مدارک

 

خالف گذرونده بود و  یکارها یرو تو شیمرد تمام جوان اون

 دونست. یترک رو نم یو بم خالفکارها ریکس مثل اون ز چیه

 



کرده بود  دایپ نیکمک به سل یبود که مدارک رو برا یکس اون

   ونیو اون مرد مد

 بود... من

 

 یممنون بود و برا شیدوست داشتن یخاطر برادرزاده  به

   یجبران از معامله ها

 کرده بود... هیته لمیبرام عکس و ف لمازیی ی خانواده

 

 جوره قابل انکار نبودند. چیکه ه یمعتبر مدارک

 

شد که اون مدارک فقط متعلق به  یدرست م نجایا مشکل

 ساواش نبود.

 

 یپشت پرده  وجود داشتند و اون عکس ها پا یادیز کسان

 رو از   یادیز یآدم ها



 .دیکش یکشور وسط م نیچند

 

 کنن. یسر و صدا کارت رو تموم م یب-

 

 رو بامداد گفت و من با لبخند لب زدم... نیا
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 . یدونست یرو م زیپس تو همه چ ـ

 . هی... خودکشستین یوونگید نیا-

 .امیمن از پس خودم برم-

 

سرش رو تکون داد و قدم هاش رو که به سمت در اتاق  تنها

 شد. میگوش ی رهیخ گهیبار د کیتند کرد نگاه من 

 

 بود. ومدهیکه منتظرش بودم هنوز ن یامیپ

 

نه اما من عادت داشتم  ایدونستم خبر دار شده بود  ینم

بخونم و  میگوش یطور مواقع غرغرهاش رو رو نیا یتو شهیهم

 پر حرص و نگرانش رو بشنوم. یصدا

 

 قابل انکار نبود... نیا



 به مهام عادت کرده بودم! من

 

تخت انداختم و  یرو کنارم رو میدادن نفسم گوش رونیب با

 اطرافم سپردم. یگوش هام رو به سکوت خسته کننده 

 

از عادت ها تکرارشون نشون از دوست داشتن و عالقه  یبعض

 نبود...

 

درد داشت اما باز هم عادت بودند و ترک کردنشون  تکرارشون

   ریسخت و غ

 .ممکن

 

 من از همون عادت ها بود. یبرا ییمهام تنها برعکس

 شده بودم. نیعج ییبا تنها من

 



وجود  نیرو وارد حصار اطرافم کنم اما با ا یتونستم کس ینم

 داد. یعذابم م

 

 برام تلخ بود. ییتنها

 

 

 

 

 

 

 

 [16.08.21 23:55] 

 
#part537 

 

 



 قهوه هم نبود. اینود درصد  یمثل شکالت ها شیتلخ

 ...دنشینداشت فقط عادت داشتم به چش ینیریبرام ش شیتلخ

 

رو  یوجود اون تلخ یلحظه باز هم با همه  نیا یو تو امروز

 بودم و من   دهیچش

 تونستم ازش رها بشم. ینم

 

 ...یماریب

 

 یبود که باهاش خودم رو آزار م یا یماریب ریوجودم درگ تمام

 دادم.

 

 کردم. یپرتاب م ریناخواسته به سمت روحم ت باهاش

 



تنم رو کنار زدم و از  یرو یناآشنا و ساکت پتو یاز فضا کالفه

 تخت بلند   یرو

 .شدم

 

به جونم افتاده رو  ی جهیتا سرگ دیطول کش یا هیثان چند

 عقب بزنم و به سمت  

که احتماال لباس هام رو داخلش گذاشته بودند حرکت  یکمد

 کنم.

 

رفته بود و با فشار ندادن  رونیآوردن دکتر ب یحتما برا بامداد

 کنار تخت   یدکمه 

 رونیب نجایدرست کرده بود تا هر چه زودتر از ا یفرصت برام

 بزنم.

 



داخلش ابروهام بهم  یلباس ها دنیکمد رو باز کردم و با د در

 شدند. کینزد

 

 یلباس ها دنینگرفته بود که من از پوش ادیهنوز  بامداد

 متنفر بودم! یتکرار

 

 بود که داشتم. یتنها چاره ا نیحال ا نیا با

 رفتم. یم رونیب مارستانیتا قبل از برگشتن بامداد از ب دیبا

 

*** 
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 گهید یکیرو خودم بهت بگم... اما انگار  نیدوست داشتم ا ـ

 شانس رو ازم   نیا

 .گرفته

 

چهره ش و چشم  ی دهیرو بغل کرده بود و رنگ پر بازوهاش

 که سرخ شده   ییها

 نشون از حال بدش که نه... بودند

 



 دادند. یاز حال افتضاحش م نشون

 

 نجا؟یا یچرا اومد-

 .نمتیبب خواستمیم-

 

بود برداشت و  نمونیکه ب یا شهیش نییرو باالخره از پا نکاهش

 بهم دوخت. میمستق

 

 مگه نه؟  یدونستیتو م-

 رو تکون دادم: سرم

 

. فقط یهمون جا بفهم یتونست یدونستم... تو هم م یآره م-

 . یکرد یبود ازم درخواست م یکاف

 

 من... من حدسش رو زده بودم. -



 .دندیباال پر ابروهام

 

 یحام کیمن به عنوان  یخواستم باور کنم. کرم برا یفقط نم-

 نیپدر نه... به خاطر هم کیبود اما به عنوان  یآدم فوق العاده ا

دادم کرم برام  یم حیهم نخواستم به افکارم پر و بال بدم. ترج

 همون آدم بمونه.

 

 شدند.  ریاز چشم هاش سراز اشک

 خواستم کرم پدرم باشه. یمن نم-
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 هام رو درهم قفل کردم.  دست

 بهت گفت؟ یک-

 کرد. یکوتاه مکث

 

گفت  یرو گفت. حت زیاومد سراغم و همه چ روزیمامانم... د-

 که اون... مرده.

 

 رو به تاسف تکون دادم: سرم

 



 ایرفت  ی. اگر مامانت دنبال حقش منیهر دوتون احمق بود-

 یوقت تو چیه یبود صیکار حر نیا یبرا یاگر خودت... ذره ا

که  هییهمون جا یسادیکه وا یی. جایفتادیدردسر نم نیا

 .یبرادرت افتاد یتله  یبرادرت برات ساخته. تو تو

 

هاش رو محکم بست و سرزنش کردنش فقط براش عذاب  چشم

 بود و بس.

 

کرد اما  یحالش رو خراب م طیشرا نیا یکردن تو سرزنش

 من مهم نبود.  یبرا

 .دیفهم یم دیبا

 

 تا بتونه خودش رو جمع کنه.  دیفهم یاشتباهش رو م دیبا ایدر

 نشده... ریهنوزم د-

 



 زد و نگاهش باز هم هدفم گرفت. پوزخند

 

من پدرم  ؟یچ یعنی یفهمیکرم مرده خانم. اون مرده. م ر؟ید-

 رو از دست دادم.

 

 رو تکون داد: سرش

 . یفهم یرو نم نایمعلومه که تو ا-

 جاست. نیاشتباهت هم-
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خشک  ومدهین نییچشم هاش رو پا یتو یاشک ها میجد نگاه

 کرد.

  

 تونه تو رو بفهمه. یمن نم یکس به اندازه  چیه-

 ...یفهمیم یتو چ-

 

کنن.  یسرت فقط نابودت م یکه افکار تو فهممیرو م نیا-

 زمان   شهیوقت نم چیه



که حال  نیرحمانه ست اما گذشته با ا یبه عقب برگردوند. ب رو

 رو تحت   ندهیو آ

. یایباهاش کنار ب دیبا . پسستین رییقابل تغ دهیقرار م ریتاث

خودت  یگذشته بودن گذشته رو برده  یبرده  یبه جا دیبا

 .یکن

 

دست بند خورده ش رو باال برد و موهاش رو چنگ  یها دست

 زد:

 

 اگر بخوام گذشته م رو رها کنم...  یحت-

 

 : دمیحرفش پر ونیم

 

 یتو هیرها کرد. فقط کاف شهیرهاش نکن... گذشته رو نم-

 .  شیریچنگ خودت بگ



 رشیمشتت بگ یتو یرو از خودت دور کن یزیچ یتون ینم اگر

 تا روش تسلط  

 .هیروزیتنها راه پ نی. ایباش داشته

  

 رمش؟یچنگم بگ یتو تونمیچطور؟ چطور م-

 

 دادم:  هیتک یصندل یبغلم زد و به پشت ریرو ز دستم

 کنم. یمن کمکت م-

 

 . یدیشک داشت و ناام نگاهش

 ؟یکمکم کن یخوایچرا م-

 

 ساواش رو نابود کنم. دیچون با-
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  ؟یکن انتیبه برادرم خ یخوایازم م ـ

 زدم:  شخندین

 

تپه برات.  یکه نم هی. مهم دلستین یخون وندیپ زیهمه چ-

 اما نخواست کمکت کنه. یهست یتو ک دونهیساواش م



 

 ینگاهش شکست و من م یانگار تو یزیحرفم چ نیا با

 ...دمیفهم

 

من هم تکه  یو برا دمیفهم یکه شکسته بود رو م یزیچ من

 تکه شده بود. 

 

 ... اعتماد

 ... دیام

 .میها رو از دست داده بود نیما ا یدو هر

 

مثل  دیهم با ایبود و در دهیوجودمون پوس یتو دیو ام اعتماد

 و اعتمادشه.  دیگرفت که فقط خودش منبع ام یم ادیمن 

 



چشم  یکس ب چیکنه و ه هیتونست به خودش تک یفقط م اون

 .شدینم شیداشت حام

 

 فقط خودش بود. موندیانسان م یشگیهم یکه حام یآدم تنها

 

خودت رو جمع و جور  یشب وقت دار کی... دمیبهت وقت م-

   لی. برات وکیکن

که  یکشونتت به شرط یم رونیب نجایو اون از ا رمیگ یم

 سر ساواشه. ریها ز نیا یکه همه  ی... بگیرو بگ تیواقع

 

  کنن؟یحرفم رو باور م-

 .ذارمیحرف هات مدرک وسط م یتو حرف بزن من برا-

 

 ؟یبعدش چ-
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 :دمیخودم رو جلو کش یکم

 

کنم اما تو به دستش  یرو نابود م لمازیی یبعدش من خانواده -

 ... تو  یریگ یم



رو همون طور  زیو خودت همه چ لمازیی یراس خانواده  یشیم

   یخوایکه م

 .سییر یشی. بعدش تو میسازیم

 

*** 

  

  ن؟یانقدر زود مرخص شد-

 

رو  یرو چرخوندم تا جوابش رو بدم و چشم هام بامداد سرم

 یکه زودتر از من خودش رو به شرکتم رسونده بود و رو دندید

 نشسته بود. یالب یتو یاز مبل ها یکی

 

 نه... فرار کردم. -

 :دیکش یقیبست و نفس عم یهاش رو کم چشم

 



 االن حالتون خوبه؟-

 رو تکون دادم. سرم

 

 . رانیبرگردم ا خوامیآره. م-

 رم؟یبگ تیبل یک یبرا-

 

 هر چه زودتر بهتر.-

اومد نگاه بامداد بهم دوخته  رونیکلمه که از دهانم ب نیآخر

 رو   میدست فیشد و ک

 هوا تکون داد. یتو

 

 سمتش رفتم.  به

 کجا بود؟-
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 .یکه لباس هات رو از داخلش برداشت یهمون کمد یتو ـ

 

 رو ازش گرفتم. فیو ک دندیباال پر ابروهام

 .دمشیند-

 

 .شیدید ینم دمیبا یفرار داشت یکه تو یبا اون عجله ا-

 



 و رو کردم. ریرو ز فیک یتو اتیبه روش نشستم و محتو رو

 .ستین چمییسو-

 

 داد: هیمبل تک یپشت به

 قابل استفاده باشه. گهید نیفکر نکنم اون ماش-

 

 کردم و ادامه داد:  نگاهش

 .دهیخودت انجام م یبه هر حال کاراش رو منش-

 

رو از چشم هام گذروندم و  فیک نییباال و پا یبار چند

 بود. دهیند یبیخوشبختانه آس

 

 دیبود که فقط سه تا ازش تول یمدل محدود برند مشهور اون

که  ینیماش یدادم مطمئنا راننده  یشده بود و اگر از دستش م

 موند. یباهام تصادف کرده بود زنده نم



 

که مطمئن شدم نگاهم رو به  اتشیو محتو فیسالم بودن ک از

 داد دوختم: بام

 ه؟یبرنامه ت چ-

 

 چونه ش زد:  ریرو ز دستش

 تماشا کنم. خوامیم-

 

 رو؟ یچ-
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 و نابودت کنن. ستیقراره ن یچطور نکهیا ـ

 

 جمع کردم: یهام رو کم لب

 .ادینم رتیگ یریدندون گ زیشد چون چ فیح-

 

قسمت  ینصب شده تو یو یت یبگه صدا یزیچ نکهیاز ا قبل

 دیسالن نگاه هر دومون رو به اون سمت کش یاصل وارید یباال

مدارک رو بهشون سپرده بود انگار  نیکه سل ییو خبرنگارها

 زود دست به کار شده بودند. یلیخ

 



پخش شده مثل بمب منفجر شده بودند اما  یها و صداها لمیف

 از خود ساواش نبود. یخبر

 

 ! نیسل-

 زود خودش رو کنارم رسوند: یلیخصدا زدنم  با

 

 بله؟ -

 ساواش کجاست. نیبب ریخبر بگ هی-

  

 رو تکون داد و دوباره دور شد.  سرش

 

... حاال هم ساواش. دست نیج ی... بعد کانگ شیاول محسن-

   ییبد مهره ها یرو

 .یگذاشت

 



 لبم رو لمس کردم:  یانگشت شست چند بار با

 کنن.  ریدستگ دیساواش رو با-

 

 یتون ینم میراحت نیکنه؟ به هم یاعتراف م یکن یفکر م-

 .یاریب رونیرو ب ایدر

  

 کردم... نگاهش
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  ؟یزندانم جاسوس دار یتو ـ

 .شهیخوندن افکارت داره برام راحت م گهید-

 

 ... یدار یادیهنوز راه ز-

 جا بلند شدم. از

 

مقدار خوش  هی ادیبدت نم ای یجا تماشا کن نیاز هم یخوایم-

 ؟یبگذرون

 

 چپش انداخت.  یپا یراستش رو رو یپا

 ؟یخوش گذرون یبر یخوایم-



 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 .رمیجشنشون بگ دیکه با زاستیچ یلیخ-

 

 کیشر تیشاد یمنم تو یخوایم یعنی... شمیدارم نگران م-

 بشم؟

 

 .یهست یک ستیمهم ن امروز حالم خوبه... پس برام-

 

جوابش  یرو باال انداخت و من بدون منتظر شدن برا ابروهاش

 به سمت در  

 حرکت کردم. یخروج

 

اول به  دیشرکت بمونم و با یتو نیاز ا شتریخواست ب ینم دلم

 آماده بشم. یرفتم تا حساب یهتل م



 

تا خونه از  یبه خاطر راه طوالن یخوشگذرون یوقتم رو برا دینبا

 دادم. یدست م

 

*** 

  

 هستم؟ یچ ونیرو مد یدعوت ناگهان نیواو! ا-
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 ! تیموفق ـ

 نثارم کرد و جامش رو باال برد:  یچشمک

 ها. تیموفق نیتا باشه از ا-

 

که توان در بدنش  ییلبخند زدم و احتماال امشب تا جا بهش

   یخورد و م یبود م

 استفاده ش رو ببره...  تینها خواست

 

 امشبش رو کامال مهمون من بود. زیدن

 



گذاشت و دستم  نییجامش رو پا دیرو که سر کش شیدنینوش

 رو گرفت: 

 اون وسط خلوته.-

 

بود که از  ییجا سکوید نیرقص دوختم و ا ستیرو به پ نگاهم

   یبرا یهر قشر

 نجایمن ا تیاومدند و معروف یگذروندن داخلش م خوش

 شد... یمشکل ساز نم

 

 کرد به شناختن من فکر کنه. یوقت نم یواقع کس در

 

 . خوادیم یتکون حساب هیدلم -

 

پاسخ دادم و هر دو به وسط سن  زیحرفم به دعوت دن نیا با

 . میرفت



 

رقص  کیشد  یکه داشت پخش م یا ییایاسپان آهنگ

دادم با تکون  یم حیاما من ترج دیطلب یخوب رو م یسالسا

 کنم. یرو خال جانمیفقط ه هیو بق زیدادن بدنم مثل دن

 

لمس  یکس هم برا چیو ه میدیساعت تموم اون وسط رقص کی

 قدم نشد تا حالم رو خراب کنه... شیپ

 

 شب خوش گذروندن بود!  امشب

 

رو به سمتم  یوانیل زینشستم و دن یصندل ینفس نفس رو با

 گرفت:
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  ؟یخوریم ـ

 .خوامیم نیریش زیچ هی-

 

چرخوندم و از جا بلند  سکویرو که گفتم نگاهم رو اطراف د نیا

 شدم.

 



 .ادیم رمیگ یزیچ زیاون م یرو نمیبب رمیم-

 

 ها رفتم.  یرو تکون داد و من به سمت قسمت خوراک سرش

 

شدم و در  کینزد زیبه م نیریش یقصد خوردن خوراک به

   کیتکه ک کی تینها

به خالل دندون زده شده  هیشب ییچوب ها یکه رو یشکالت

 دهانم گذاشتم. یبود برداشتم و تو

 

تر  کیشب نزد یبه انتها یحاال شلوغ تر شده بود و هر چ سن

 شد شور   یم

 گرفت. یباال م هیبق

 



بود که  یزیخورد و نگاهم به دن یآهنگ تکون م تمیبا ر سرم

همون اطراف رو قبول کرده بود و وسط سن  یدرخواست پسر

 .دیرقص یهمراه اون پسر م

 

راه از  ونیبرداشتم اما م یا گهید کیرو کج کردم و ک سرم

شد که موهاش رو  یبامداد ی رهیشد و نگاهم خ دهیدستم کش

نگاه  یرنگش حساب یاسپرت مشک پیبسته بود و با ت یگوجه ا

 اطراف رو به سمت خودش جلب کرده بود. یدخترها

 

 مهمون تو؟-

 

 رو که گفت شونه هام رو باال انداختم:  نیا

 حهنم الضرر! بخور. -

 

 زد. هیتک زیدهانش گذاشت و کنارم به م یرو تو کیک
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 . یفکر کردم دعوتم رو رد کرد ـ

 .یرو بزنم... به هر حال تو دعوتم کرده بود دشینتونستم ق-

 



 : دیچرخ تیجمع ونیم نگاهم

  ست؟یموس ن-

 .رانهیا-

 

 . دندیباال پر ابروهام

 

با رفتن مهام به تهران اون احساس خطر کرده بود که  انگار

 موس رو فورا  

 .رانیبود ا فرستاده

 

 بود...  دهیحالم رو هم نپرس یخبر نداشت مهام حت دیشا

 کردن که فبها! هتوطئ

 

  ؟یندار یمشکل یبا شلوغ-

 کردم:  نگاهش



 چطور؟-

 

  م؟یبرقص-

 سن چرخوندم. ینگاهم رو رو یکم

 

 یشده من رو نگاه م زیر یبودم و با چشم ها ستادهیحاال ا زیدن

 کرد. 

 

 یادیکنارش ز ستادنمیشناخت و حاال ا یبامداد رو م اون

 بود. بیعج

 

 دادم و خطاب به بامداد گفتم... زیدن لیتحو یلبخند
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 .میبرقص ـ

 

 یچشم ها میشد کیدستم رو گرفت و با هم به سن نزد یوقت

 از محاالت بود. نیتا حد ممکن گرد شدند و ا زیدن

 

 ... دمیرقص یداشتم با بامداد م سکوید نیا یتو من



 مرد...  کی با

 مرد دشمن! کی

 

 زده؟ بشیساواش غ یدونستیم-

 

 آهنگ زدم.  تمیبا ر یرو گرفتم و چرخ دستش

 بندازن؟ رشیعرضه ها... نتونستن گ یب-

 

 قبل از انتشار خبرش رو بهش رسونده بود. یکی-

 

 شدند...  کیبهم نزد ابروهام

 مسئله مهم بود.  نیا

 

سر من بود و قبال  ریها ز نیا یدونست همه  یم ساواش

 هشدار داده بود که به  



 .ادیم سراغم

 

 ازش حرف نزن! -

 مسئله... تیبه خاطر اهم قایرو گفتم دق نیا

 

مسائل  نیا ریدرگ نکهیامشب قرار بود خوش بگذرونم نه ا من

 مهم باشم.
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و  دیشد بامداد دستم رو کش ادیز کبارهیکه به  تیجمع هجوم

 .میسن کنار رفت یهر دو از رو

 

 یمن رو م یچشم ریکه ز یدرحال زیو دن دمیکش یقیعم نفس

 هنوز سرگرم همون پسر ترک بود. دییپا

 

سمت راست  یبرداشتم و به سمت راهرو زیم یرو از رو فمیک

 رفتم. سکوید

 

 پشت سرم حرکت کرد:  بامداد



 ؟یشیخوش گذروندن م الیخ یشد؟ ب یچ-

 

 درصد.  هیفکر کن -

 در رو باز کردم و ادامه دادم: میدیراهرو که رس یانتها به

 

 خوب رو نشونت بدم.  یجا هی خوامیم-

باال رفته  یشدم و اون با ابروها یباربر یآسانسور کهنه  داخل

 م شد. رهیخ

 

 کنارم اشاره کردم:  به

 ؟یشیسوار نم-

 

 زدم:  شخندیو من ن دیآسانسور چرخ یرو نگاهش

 .میریخوام بم یمرگ با آسانسور دردناکه... نم-

 



 شک دارم. -

 سوار شد. دشیرو گفت و با وجود ترد نیا
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 یقرمز رنگ آسانسور رو فشردم و آسانسور با صدا ی دکمه

 به سمت باال   یبلند

 به حرکت کرد. شروع

 

 نیباشه که به خاطرش خطر همچ یخوب یلیخ یجا دیبا-

 .یخر یرو به جون م یآسانسور

 

  ؟یخر یتو چرا خطرش رو به جون م-

 کرد:  نگاهم

 رسه. یبدونم آخر دعوتت به کجا م خوامیم-

 

که درست رو به روش  یشدم و در ادهیپ ستادیکه ا آسانسور

 قرار داشت رو باز  

 .کردم

 



کرد و  یا یمکث طوالنپشت در افتاد  یکه به منظره  نگاهش

 ابروهاش باال  

 .دندیپر

 

  ؟یرو دوست داشت نجایچطوره؟ تا ا-

 شدم. بایجوابش نموندم و وارد اون بام ز منتظر

 

 نیبرج قرار داشت و درست باال تر کی نیزم ریز یتو سکوید

   شدیبرج م ینقطه 

 پشت بام ها قرار داشت. نیاز بهتر یکی گفت

 

 یبود و کمتر کس یکامال اختصاص یجا کیپشت بام بزرگ  نیا

 از وجودش خبر داشت.

 



 یو زوار در رفته  یمیبهش همون آسانسور قد دنیراه رس تنها

راهرو باز هم  یها با وجود باز کردن در انتها یلیبود و خ یباربر

 زدند. یرو م یکنجکاو دیآسانسور ق یبه خاطر ترسناک
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که  یپشت بام نیبرج از ساختن همچ نیدونستم صاحب ا ینم

داشت اما به هر  یبود چه هدف بیبهش انقدر عج دنیراه رس

 کردم. یم نشیحال من تحس

 

چند نفر با هم  ومدیم شیکم پ یلیخلوت بود و خ شهیهم نجایا

 .رندیداخلش قرار بگ

 

شده  لیتشک شهیپشت بوم هم مثل کفش از ش یها وارید

 بودند...

 

اما  ینیپشتش رو بب یتونست یکه تو م یها شهیاون ش از

 رو نداشتند. دنشید ییبودند توانا گرشیکه سمت د یکسان

 

ها بلند شد و آروم  شهیش یکفشم رو یتق تق پاشنه ها یصدا

 به سمت انتهاش رفتم.



 

 یرو یوندیو پ بیعج یها باعث شده بود گل ها شهیش اون

 یکوچک کم نور یفانوس ها یو حت نهینبب یپشت بام رو کس

 نباشن. دنیکردند هم قابل د یکه پراکنده اونجا رو روشن م

 

 ؟یکرد دایپ یرو چطور نجایا-

 

دوختم که تا  یدادم و نگاهم رو به بامداد هیش تک وارهید به

 کرد. ینگاهم م بیاواسط راه اومده بود و حاال دست در ج

 

که در حال جنب و  ییپاهام دوخته شد و آدم ها ریبه ز نگاهم

 جوش بودند.

  



که اون وسط  یبار اومده بودم خسته از آشوب نیاول یبرا یوقت-

بود راهرو رو تا انتها رفتم. درش رو که باز کردم همون 

 . دست خودم نبود که  دمیآسانسور رو د

خواستم از اون آشوب دور بشم. برام مهم  یشدم. م سوارش

 نبود اگر آسانسور  

آخرش به  نمیخواستم بب یکرد... فقط م یوط مراه سق ونیم

 . دیرس یکجا م

 

 و اون سرش رو تکون داد.  دمیکش یقیعم نفس

 لب زدم: ستادیکه ا کنارم
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  ؟یدار گاریس ـ

 کرد:  نگاهم

 .یکش ینم گاریس یگفته بود-

 

 رو به سمتش دراز کردم:  دستم

 بده. یاگر دار-

 



و  رونیمارکش رو ب گاریرنگ س ینقره ا یجعبه  بشیج یتو از

   یآورد و وقت

 رو باز کرد به سمتم گرفت. درش

 

 میانیانگشت سبابه و م ونیاز داخلش برداشتم و م یا دونه

 گرفتمش. 

 ؟یفندک چ-

 

 خوام. یفندک نم-

 

انگشت هام  ونیم گاریشد و من س یم یش طوالن رهیخ نگاه

 کردم. یبار وارس نیرو چند

 

 بکشم...  خوامینم-

 



گذاشتم و دست هام  وارید یلبه  یزدم و بازوهام رو رو یچرخ

 دراز کردم. رونیرو به سمت ب

 

 شهر آنکارا دوختم و ادامه دادم:  ینوران یرو به منظره  نگاهم

 دستم باشه رو دوست دارم. یکه تو نیهم-

 

 .یبیعج-
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 : دمیخند

 ؟یکن یانقدر تکرارش م یش یخسته نم-

 

 تونم نگمش. ی. نمارمیم مانیبهش ا شتریهر دفعه ب-

 

 چونه زدم:  ریرو گرفته بود ز گاریرو که س دستم

 ه؟یچ بیدختر عج نیخوب... برنامه ت با ا-

 

 روش دوخت:  شیپ زیکج کرد و نگاهش رو به م یرو کم سرش

 بخورم. یدنیباهاش نوش خوامیفعال م-



 

روش جام ها رو پر  یرفت و با بطر زیرو که گفت به سمت م نیا

 کرد. 

 بود... نجایا بیاز عجا یکیهم  نیا

 

شد و طعمش هم  یم دایپ یدنینوش شهیپشت بام هم نیا یرو

 خود مکانش بود. تیبه جذاب

 

 .دمیدیهتل رو م نیدوست داشتم صاحب ا یلیخ

 

از جام ها رو به سمتم گرفت و من هم دعوتش رو  یکی

 .رفتمیپذ

دست هاش زدم و به لب هام  یبه جام تو یرو به آروم جام

 کردم. کینزد

 



 ... گرمیاز دستانم و جام شراب هم دست د یکی یتو گاریس

 کردم. یکدومشون با ولع استقبال نم چیمن از ه و

 

  ؟یستیچرا از مامانت متنفر ن-

 بهش چشم دوختم: اریاخت یحرفش ب نیا با
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 متنفر باشم؟  دیچرا با ـ

 یرو تو تیخان... کودک اوشیس شیقبل از اومدنت پ یگفت-

 .یفاحشه خونه گذروند

 

 رو تکون دادم: سرم

 

 یتو تیکردم وحشتناک تر از اون وضع یاون موقع فکر م-

 وجود نخواهد داشت. میزندگ

 

وحشتناک متنفر  یچرا از مامانت به خاطر اون لحظه ها-

  ؟یستین

 فاحشه نبود! کیمامانم -

 



 شدم. رهیرو رها کردم و به سقوطش از اون ارتفاع خ گاریس

 کرد... نظافت! یمامانم اونجا کار م-

 

 زدم: شخندین

 

کردم. مامانم نه  یچون من درکش م ستم؟یچرا متنفر ن یگیم-

روز  هیبچه.  هی. تک و تنها بود با یپشتوانه داشت و نه حام

کردم. بهش  یتو بودم بچه م رو رها م یبهش گفتم اگر من جا

 یکردم که خودم ازش خوب ینم یا یگفتم اون رو وارد زندگ

 بودم. دهیند

 

 گفت؟  یاون چ-

 شدند. یسرم تداع یهاش دونه به دونه تو کلمه

 



و من... من رو انتخاب کرد.  یزندگ یخوب نیت اون ببهم گف-

   یگفت اون همه 

داشت رو به من فروخت تا من هم اون  ایکه دن ییها یخوب

ارزش  ایدن یفهم یم یروز هی. بهم گفت نمیها رو بب یخوب

 کردن رو داره. یزندگ
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 داد تلخ تر از زهر. یم یلبخند طعم نیزدم و ا لبخند

 

بهش زدم و  مونیانیپا دارید یبود که تو یحرف نیاون آخر-

 یو اشکال نمشیب یگکردم بازم م  ی. فکر مدمیازش شن

زدم و به التماس چشم هاش  ینداشت اگر اون حرف ها رو م

 دادم. یجواب نم

 

 شیمتیگرون ق یافتاده بود و با همه  نیزم یحاال رو گاریس

 بار لگدمال شده بود. نیچند

 

که ارزش  یزیاون چ دمیحاال اون رفته و من هنوز نفهم-

   نیا یکردن تو یزندگ

 .هیرو داره چ ایدن



 

 و نگاهش کردم: دمیکش یقیعم نفس

  

 نینامبروان شدن تالش کردم؟ چرا ا یچرا انقدر برا یدونیم-

 همه ثروت رو جمع کردم؟

 

 م شد:  رهیخ قیعم

 تنها راهش بود. نیا یکرد یفکر م-

 

انقدر قدرتمند بشم تا  خواستمیتنها راهش بود... م نیآره... ا-

 رو که   یزیهر چ

تونستم اون  یراحت تر م ینجوری... اارمیبه دست ب بخوام

 کنم. دایارزش رو پ

  

 نشده.  بتینس یزیهنوز چ یول-



 رو تکون دادم:  سرم

 ...یچیه-

 

 رفتم و صداش از پشت سرم بلند شد... زیسمت م به
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 منم امتحانش کنم.  دیبا دیشا ـ

 جواب دادن شد و گفت:  الیخ یب

 رو؟ یچ-

 

 رو دو طرف صورتش گذاشتم.  دستم

 ...ارمیبه دست ب زهایچ ی هیتو رو هم مثل بق دیبا دیشا-

 

 رو جلو آورد:  سرش

 .یامتحانش کن یتونیم-

 

رو که گفت منتظر عکس العمل من نموند سرش رو جلو  نیا

 لب هام نشستند. یآورد و لب هاش رو

 

 نبود... یبار بهانه ا نیا



 

 کیخواست  یکنم و نه اون م یلجباز خواستمیبار نه من م نیا

 بحران رو جمع  

 .کنه

 

 ... دیبار دلم لرز نیا

 قبل.  یاز دفعه ها شتریمراتب ب به

 

به عقب  یباز شدن در پشت بام که بلند شد بامداد قدم یصدا

 برداشت و نگاهش رو به در دوخت.

 

 : دمیتوجه به فرد پشت در بازوش رو کش یاما ب من

 بود؟ یچ نیا-
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 کرد.  نگاهم

 خوشت اومد؟-

 

 رفته بود.  یبیعج ی برهیو یدلم رو ومدهین ایاومده  خوشم

 هام رو باال انداختم: شونه



 

 بود.  یکنجکاوم بدونم چ شتریب-

 مطمئن بشم.  خواستمیم-

 از؟-

 

 شدند:  دهیباال کش یلبش کم یها گوشه

 از هدفم.-

 

رو رها کردم و اون به سمت در رفت و نگاه من هم پشت  بازوش

 شد. دهیسرش کش

 

گرد شده به پشت بوم  یکه با چشم ها یدو تا دختر دنید با

 بودند سرم رو   رهیخ

 دادم. تکون

 



 داشت انگار. دیجد یمهمان ها نجایا

  

 *** 

 

 

 رو فعال کردم و باال گرفتم.  میگوش یسلف نیدورب

 

 ینبودند اما نور نقره ا دایعکس چندان پ یتو ایدر یها موج

 رنگ چراغ ها که  

 داشت. یقشنگ یافتاده بود جلوه  داخلش

 

 ؟یکن یتموم م یشب قشنگت رو ک نیا-
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 رو که گرفتم نگاهش کردم:  عکس

 ؟یبر یخوایم-

 رو تکون داد: سرش

 

 خسته م کرد.  یلیپسره خ-

 چطور بود؟ خوب بود؟ -



 

 : ستادیهاش رو کج کرد و کنارم ا لب

 بچه بود. -

 . یباهاش گرم گرفت-

 

 دار گفت: یرو به رو به روش دوخت و معن نگاهش

 

 سرت شلوغه منم خواستم خودم رو سرگرم کنم. دمید-

 

از  یکی یکه رو دمینگاهش رو گرفتم و به بامداد رس رد

   یکافه  یها یصندل

 یپاش رو رو کیکه  یکنار اسکله نشسته بود و در حال یابانیخ

  گرشید یپا

 دستش بود. یتو یگوش ی رهیبود خ انداخته

 



 آورد.  یرو حاال باز کرده بود و باد به رقصشون در م موهاش

بار از اون  نیباال بردم و ا گهیبار د کیرو  میگوش اریاخت یب

 عکس گرفتم.

 

  ه؟یخبر-

 موهاش زوم کردم.  یرو به عکس دوختم و رو نگاهم

 

 !یبند رو آب داد یبود رانیمدت که ا نینکنه ا-
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 توجه به حرف هاش لب زدم:  یب

 اگر موهام رو فر کنم خوبه؟ قشنگه. یکن یفکر م-

 

 رو ازم گرفت و نگاهش رو به عکس دوخت.  یگوش

 .یاز دست رفت-

 

 : دمیخند

 هنوز نه.-

 



 د؟یکن یم کاریاون همه مدت اون باال تنها چ-

 .میدیرو بوس گهیهمد-

 

 نگاهم کرد: رهیهاش گرد شدند و خ چشم

 ؟یکن یم یشوخ-

 لبم جوابش رو دادم: یلبخند رو با

 

 نه! -

 دهانش رو قورت داد:  آب

 کردم ازت متنفره. یفکر م-

 

 هست.-

 کرد... یرو درک نم طمونیرو تکون داد و مطمئنا شرا سرش

 

 بود. بیخود من هم عج یبرا طیشرا نیا



 

 

 

 

 

 
 

 

 [16.08.21 23:55] 

 
#part561 

 

 

 یو نم میزد یقبلش از نفرت و انتقام حرف م یلحظه ا تا

 بود. یدونستم اون بوسه چطور بوسه ا

 



هوس کرده بود و نه من به خاطر  یکار رو از رو نیبامداد ا نه

   شیهوس همراه

 بودم. کرده

 

 عشق هم نبود.  یبوسه از رو اون

 یتو یزیکه سرش رو به سمتم چرخوند و نگاهم کرد چ بامداد

 سرم زنگ زد.

 

 .رمیم گهیمن د-

 دستم گذاشت و دور شد. یرو تو یرو که گفت گوش نیا زیدن

 

خودم  یافکار بامداد رو برا شیتوجه به خداحافظ یاما ب من

 کردم. یم یحالج

  



چشم هام قفل شده بود و بامداد احتماال  یهاش تو چشم

 برنامه هاش رو عوض کرده بود.

 

که به موس سپرده بود رو خودش  یا فهیخواست وظ یم اون

 بامداد بشم. ی فتهیو قرار بود من ش رهیبرعهده بگ

 

جا که بلند شد و به سمتم اومد باز هم نگاهم رو ازش نگرفتم  از

 کار رو بکنه؟ نیتونست ا یو بامداد م

 

 لب هام نشست.  یرو شخندین

 تونست... یبود که م معلوم

 

داشته باشه همون طور  یفیافکار کث نیتونست همچ یم اون

 تونستم... یکه من م

 



 یاستفاده م هیبه اهدافم از بق دنیرس یطور که من برا همون

 کردم.
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 . میبود فیما هر دو کث ـ



 ه؟یچ-

 

 یو من تو رمیپرسشش هم باعث نشد نگاهم رو ازش بگ نیا

 بودم... فیچشم هاش منتظر اون برق کث

 

 بامداد...-

لب  رهیحرفم سکوت کرد و من با همون نگاه خ یادامه  منتظر

 زدم:

 

 دوستت دارم. -

کردم و اون  یچشمش رو داشتم شکار م یتک حالت ها تک

 مبهوت شده بود...

  

 خواستم. یبهت نم من

 .نمیچشم هاش بب یرو تو یروزیخواستم اون برق پ یم من



 

بود خوشحال  دهیکه به هدفش رس نیاز ا نمیخواستم بب یم

 نه... ایبود 

 .نمیهدفش رو بب خواستمیم

 

 کرد گفتم: دایمبهوت و گنگش که ادامه پ نگاه

 ؟یخوشحال نشد-

 

  ؟یگفت یچ-

 جمله خوشحالت نکرد؟ نیگفتم دوستت دارم. ا-

 

 یناباورانه ا یاسکله گرفت تک خنده  یرو به نرده  دستش

 کرد: 

 ده؟یجد یباز-
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 اونجا نبود... خواستمیکه م یزیچ

 نیدادند و هم یخواستم رو بهم نم یکه م یزیهاش چ چشم

   یباعث شد با کالفگ

 .رمینگاه ازش بگ یدرون



 

که به هدفت  یشیرو بگم خوشحال م نیفکر کردم اگر ا-

 .یدیرس

 

 یش رو حس م رهیسکوت کرد و من نگاه خ یا یطوالن مدت

 کردم. 

 هدفم دل بستن تو بهم باشه؟ دیچرا با-

  

 هام رو باال انداختم:  شونه

 ؟یدیتو چرا من رو بوس-

  

 داد:  رونیرو محکم ب نفسش

براش وجود  یلیدل ؟یقبل اون کار رو کرد یتو چرا دفعه -

 نداره.

 



رو بهت اعتراف کردم  لشیمن که وجود داشت... دل یبرا-

 . گهید

 مسخره!-

 

 : دمیرو که گفت بلند خند نیا

 تا حاال بهت نگفته دوستت دارم؟ یکس ه؟یچ-

 

حالت  یبهم بگ دمیم حیاز زبون تو فرق داره... ترج دنشیشن-

 . خورهیازم بهم م

 کنه؟ یم تتیپس اذ-

 

 . ادیز-

 لبم گفتم: یرو که گفت نگاهش کردم و با لبخند بزرگ رو نیا
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 دوستت دارم.  ـ

 نگو! -

 به عقب برداشتم:  یقدم

 

 دوستت دارم. -



 ؟یا وونهید-

 

 من عاشق نقطه ضعف آدمام؟  یدونست ینم-

 به سمتم برداشت: یکرد و قدم زیهاش رو ر چشم

 

احساساتت انقدر بلند دروغ  یدرباره  یدار ستیبرات مهم ن-

  ؟یگیم

 که نقطه ضعف تو باشه نه! یتا وقت-

  

 کج کردم و چهره م رنگ شعف گرفت:  یرو کم سرم

 ست؟یرسانه ها بگم بهتر ن یبه نظرت اگر جلو-

 

 کنم.  یقبولت نم-

 .گمشیکه من م نهیبه جهنم! مهم ا-

 



 رو به اطراف دوختم:  نگاهم

 اطراف باشه...  نیخبرنگار ا هی دیبا-

 

  دم؟یبهت اجازه ش رو م یفکر کرد-

 هام رو باال انداختم... شونه
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 .دیبه سمتم برداشت و مچ دستم رو کش یقدم بامداد

 

ما دو نفر شده بود و  ی رهیاطراف حاال خ یآدم ها یهمه  نگاه

 کار رو   نیمن ا

 نکرده بودم. هیبق یجلب توجه  یبرا

 

 بود.  دهیکش یدلم آب تن واقعا

 

گفتن  یالک یبا دوستت دارما ؟یگذرونیخوش م ینجوریا-

 کردن من و جلب توجه؟ تیواسه اذ

 

 رو کج کردم:  سرم

 



. حرص خوردنت بعد از دهیتو جواب نم یکردن رو ریتحق-

 دوستت دارم گفتنم رو دوست دارم.

 

و مات شده بود و من  شیک گهیبار د کیرو که گفتم انگار  نیا

   یرو تو زیچ کی

 .دمیفهم یلحظه به خوب نیا

 

 کرد... یرو با قلبش م ییدارم گفتنم کارها دوستت

رو  نیگفت ا ینم یزیبار که مات چشم هام بود و چ نیا

 .دمیفهم

 

و با تمام قدرت خودم رو داخل  یش، ناگهان رهینگاه خ ونیم

بامداد رو هم به سمت  یآخر شونه  یآب هول دادم و لحظه 

 .دمیخودم کش

 



 یهم تو گهیبار د کیحرکت رو ازم نداشت  نیظار اکه انت اون

 تله م افتاد.

 

 یقبل تو یرو تکرار کرده بودم که دفعه  یهمون کار درست

 جنگل سرش اومده  

 .بود

 

 باز هم با من سقوط کرده بود. اون
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 .. ریجلوم رو بگ یتون یاگر م ـ

 گرد کردم: عقب

 

 نظرشون رو به خودم جلب کنم...  هیکاففقط -

 پام دوختم:  نییرو به آب پا نگاهم

 

 بپرم؟  نجایاز ا-

 کار رو بکن...  نیحتما ا-

 رو باال انداختم: ابروهام



 

 من شنا بلدم. -

 .ستادمیکنار اسکله ا ینرده ها یلبه  یرو گفتم و رو نیا

 

تا با باز کردن دست هام از هم تعادلم رو  دیطول کش هیثان چند

 و تلو تلو خوردن رو تموم کنم. ارمیبه دست ب

 

  ؟یمست-

 شد.  یم کیبهم نزد داشت

 .شمیکه... من مست نم یدونیم-

 

 پام دوختم و لب زدم:  نییرو به آب روان پا نگاهم

 ؟یخوایم یآب تن-

 

 رو نداد و من ادامه دادم:  جوابم



 .دهیمن که دلم کش-
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بود و نه انقدر کم که محکم به  ادینه ز ایاون قسمت از در عمق

 برخورد   نیزم



 .میکن

 

 نبود. ادیاون نرده ها تا خود آب هم چندان ز ارتفاع

 

محکم رو  یلیس کیحس  یلحظه ا یآب برا یتو خوردنم

 ارمیکه تونستم تعادلم رو به دست ب هیداشت و بعد از چند ثان

رو پس  سمیخ یموها یقیو با نفس عم دمیخودم رو باال کش

 زدم.

 

 آورد. رونیاون طرف تر سرش رو از آب ب یهم کم بامداد

 

جلوم  یتفنگ که به سمتم نشونه رفت کیبا  دمیم حیترج-

تونم بفهمم قصد کشتنم رو  یم ی... حداقل اون طوریستیبا

 .یدار

 



قصد کشتنت رو  نکهیبه خاطر ا دیکنم شا یکار رو م نیا-

 ندارم.

 

که هم  یموهاش فرو کرد و به سمت قسمت یرو تو دستش

 سطح با ساحل بود شنا کرد.

 

 نبود. یادیز یهم پشت سرش شنا کردم و فاصله  من

 

دراز  نیزم یرو دمیکش یخشک یرو که کنارش تو خودم

 و نگاهم رو به آسمون دوختم. دمیکش

 

که بدنم رو به لرزه درآورد باعث شد بازوهام رو بغل  یسرد باد

 کنم و هوا هنوز سرد بود. 

 داشت. یمعن کیسرما فقط  نیا

 



 داده بودم.  هیرو به هر دومون هد یا یحساب یسرماخوردگ من

 

بامداد بود که از جا بلند شد و به سمت  نیا قهیاز چند دق بعد

 رفت. یداشت م قرار نشیکه ماش ییساحل جا یانتها
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 چیو حاال نداشتن ه زیدن نیتوجه به اومدنم با ماش یاما ب من

 هنوز به   یا لهیوس

 ادامه داده بودم. دنیخواب

 

 کیو باز هم  دمیکش یبود آه بمیج یکه تو میگوش یادآوری با

 رو نابود کرده بودم. گهید یگوش

 

تا بدونم کامال به  ارمشیب رونیب بمیج یالزم نبود از تو یحت

 فنا رفته بود.

 

شد باعث شد نگاه از ماه  یم کیکه نزد ییقدم ها یصدا

سرم  یبدوزم که برگشته بود و حاال باال یو به بامداد رمیبگ

 بود. ستادهیا

 



 رو به سمتم دراز کرد:  دستش

 رسونمت.  یم-

 دوستت دارم. گمیکه م نهیبه خاطر هم-

  

تفاوتش منتظر  یب یرو باال انداخت و با چشم ها ابروهاش

 موند. 

 

کرد خودش رو  یم یداشت سع یادیز یعنی یحالت خنث نیا

 آروم نشون بده و  

 رو درست انتخاب کرده بود... راهش

 

حرصش  خواستمیتصور کرده بود که م یروان ضیمر کیرو  من

 رفتار... نیرابر ادفاع بود در ب نیبهتر نیبدم و ا

 

 رو نشون بده... یتفاوت یبود ب یکاف فقط



 یدونست که من چرا اون جمله رو انقدر تکرار م یچند نم هر

 کردم. 

 

سالح  نیدونستم چرا هنوز از ا ینم قایخودم هم دق یحت من

 کردم. یاستفاده م

 

 بودم. دهیفهم یحال بامداد رو تا حدود من
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 مونده بود.  یدلش باق یتو ییزهایچ کی

 یمونده بود که باعث م ادگاریاز گذشته براش به  ییزهایچ کی

 و روش کنه. ریشد دوستت دارم گفتن هام ز

 

 یفکر م نکهیبا ا یگلوش تکون بخوره حت بکیشد س یم باعث

 جمله رو   نیکرد ا

 آوردم. یبه زبون م یمسخره باز یبرا فقط

 

 و دستش رو گرفتم.  دمیکش یقیعم نفس



و  دمیکه بلند شدم دستم هام رو به سمت باال کش نیزم یرو از

 اطرافم دوختم. ینگاهم رو به آدم ها

 

رو اعالم کنم تا برن دنبال  هیاختتام دیتموم شده... با شینما-

 کارشون؟

 

 نبودن. یوار وانهید شینما نیاحتماال تا حاال شاهد همچ-

 یراه نشیهام رو باال انداختم و کنارش به سمت ماش شونه

 شدم.

 

 رو روشن کرد:  نیماش میکه شد سوار

 هتل.  رمیم-

 هام جمع شدند. لب

 



هتل  طیشرا نیا یزدم اما تو یقبل رفتن به خونه م سر م دیبا

 برام راحت تر بود. 

 کردم. یخوردن درست م یبرا یزیخواست چ ینم دلم

 

 *** 

 

 دستم فشردم. یکردم و دستمال رو تو یآروم ی عطسه
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کرد راحت تر با حالت  ینبودن فرودگاه بهم کمک م شلوغ

 .امیچهره م کنار ب

 

صورتم نشونده بودم تا  یکه رو یکمرنگ و مات شیآرا هرچند

اون  یتو یآشفته م رو پوشونده بود و آب تن تیوضع یحدود

 سرد واقعا کار دستم داده بود. یهوا

  

نه و اگر قرص  ایبال اومده بود  نیدونستم سر بامداد هم ا ینم

انداختم االن  یچند روز پشت گوش نم نیرو ا نمیتامیو

 داشتم. یبهتر تیوضع



 

داشت و من خسته از نشستن از جا  ریتاخ یا قهیچند دق پرواز

 رفتم. سیبلند شدم و به سمت سرو

 

رفته بود و هم مطابق  شیپ لمیمدت برنامه ها هم مطابق م نیا

 نبود.  لمیم

 سر و صدا کرده بود... یحساب لمازیی یخانواده  ی پرونده

 

به ساواش  یکرده بودند اما دست کس ریرو دستگ مورات

 بود. دهینرس

 

 ایتونست در یمثل اعتراف ساواش نم زیچ چیه گهیطرف د از

 رو کامال از بند رها کنه.

 



در  سیسرو یو درست چند قدم دمیصورتم کش یرو رو دستم

چهره  دنیصورتم برداشتم د یراهرو دستم رو که از رو یانتها

 سر جام بمونم.  یعکس العمل چیه یروم باعث شد ب شیپ ی

 

 .داریمشتاق د-

کردم خلوت بودن  یو حاال که فکر م دمیکش یقیعم نفس

 موقع شب چندان هم به نفعم نبود. نیفرودگاه ا

 

که نگاهم رو اطرافم بچرخونم سرم رو به تاسف تکون  نیا بدون

 دادم: 

 

 .یجلوم آزادانه قدم بزن یتونیباعث تاسفه که هنوز م-
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رنگ رو  دیسف یهاش رنگ خشم گرفتند و ماسک پزشک چشم

 از رو صورتش  

 .برداشت

 

 :دیو غر دیباال کش یکالهش رو هم کم نقاب

 آزادانه؟ یگیم نیبه ا-



 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 نبود.  نیخواستم ا یکه من برات م یبند-

 

 دستش مشت کرد:  یرو تو ماسک

 یم یهشدارم رو جد دیمن بهت هشدار داده بودم! با-

 ... یگرفت

 

قرار بود تمام و کمال من  تیعصبان نیبود و ا یعصبان ساواش

 . رهیرو هدف بگ

 رو به بازوش زدم: فمیک

 

زندان  یها لهیکن که پشت م یخال یعقده هات رو زمان-

 . دمتید

 



 سیبخوام از کنارش رد شم و خودم رو به سرو نکهیاز ا قبل

 برسونم بازوم رو  

 شدم. دهیکوب واریو من محکم به د دیکش

  

 انگار بند اومد نه از شدت درد...  نفسم

 بود. دهیچیوجودم پ یکه تو یشدت شوک و ترس از

 

 غیتا ج یچهره ش بود و مرز ی رهیگرد شده م خ یها چشم

 برام نمونده   دنیکش

 .بود
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و چمدونم رو همون جا گذاشته بودم  فیکه ک یطیشرا یتو

دفاع بهش چنگ بزنم و دهانم  یدم دستم نبود تا برا یزیچ

 دهانم نشست. یکه باز شد دستش رو دنیکش غیج یبرا

 

 .یاگر دست از کارات برندار ستمیا یبهت گفتم ساکت نم-

 

 ... دمید یروم نم شیساواش رو پ گهید



زمان  نیا یو گوش هام هم تو دندید ینم زیچ چیهام ه چشم

 کردند.  ینم ریس

 

بود و دست هام  یروان یهمه از حمله  دمیشن یکه م یزیچ هر

 حمله انگار جون دوباره گرفتند... نیبا ا

 

صورت ساواش نشست و با تمام وجود صورتش  یهام رو ناخن

 رو چنگ زدم.

 

من که باز  یبزنه و دست ها ادیتا مبادا فر دیرو محکم گز لبش

 حمله به   یبرا

در پشت  ی رهیرو بند دستگ گرشیدراز شدند دست د سمتش

 سرم کرد و با باز  

 .میدر هر دومون داخل اون اتاق افتاد شدن

 



هم باعث  نیبستن در من رو از خودش دور کرد و هم یبرا

 خوردنم شد. نیزم

 گرفتم. یمنحوسش ازم نفس دوباره ا یجدا شدن  دست ها با

 

 یذهنم صدا یها هیمشت شد و از ته ما نیزم یرو دستم

   یخودم رو م رایهوش

 خودم رو جمع کنم. خواستیکه ازم م دمیشن

 

 شناختم... یروم رو نم شیپ کیرو بلند کردم و اتاق تار سرم

 

کوچک داخل فرودگاه بود اما من  یاز انبارها یکی احتماال

 بدم.  صینداشتم که بتونم زمان و مکان رو تشخ یطیشرا
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و  یدر دست داشتم هنوز کار به سست یکه سالح یزمان تا

 .دیرس یشدن نم میتسل

 

دستم با تمام توان به سمت سر ساواش حرکت کرد  یتو چوب

 .دیو خودش رو با سرعت کنار کش دیو اون زود به خودش جنب

 



شلوغ باعث برخوردش با چند تا  یاون فضا یتو دنشیکش کنار

باز کردن اون  یبهم فرصت داد تا برا نیها شد و هم لهیاز وس

 تالش کنم. یدر لعنت

 

از  یزیدر که خورد قبل از باز کردنش چ ی رهیبه دستگ دستم

 .دیکش ریشد و تمام وجودم ت دهیپشت به سرم کوب

 

 خشک شد و چشم هام رو با درد بستم. رهیرو دستگ دستم

 بهش! لعنت

 

شد  یکه هر لحظه مغزم دچار نوسان م یافتضاح طیشرا یتو

 رو کم   یکی نیهم

 .داشتم

 



و تار شد و  رهیذهنم وجود داشت ت یتو یزیاون ضربه هر چ با

   یمن با درد تو

 نشستم. نیزم یرو وجودم

  

شدن قدم هاش رو به  کینزد یهام بسته بودند اما صدا چشم

 .دمیشن یسمتم م

  

که دو طرف بازوم نشست چشم هام رو باز کردم و  دستش

 چشم هاش   قفل شدند.  ینگاهم تو

 

 سالح شده بودم. یمشت شد و حاال ب نیزم یرو دستم

 

رو کنار  یدر دسترسم نبود تا باهاش اون عوض یزیچ گهید

 هم به   نیبزنم و هم

 زد.  یبدم دامن م حال



 بشم کابوست... خوامیم-
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بلند شد  رونیکه از ب ییتر اومد اما صداها کینزد صورتش

 راه متوقفش   ونیم



 .کرد

 

 . شمیکابوست م-

 رو گفت و با سرعت از جا بلند شد.  نیا

 

رفت  رونیرو که باز کرد و قدوم نحسش با سرعت از اتاق ب در

نفس بند اومده م  کهیو با همون بار دینور به داخل تاب ی کهیبار

 و تکه تکه شده برگشت. مهین

 

حال  نیم رو چنگ زد و ا نهیس یمشت شده م قفسه  دست

 نبود. یدرمون شدن

 

مسموم ساواش تا عمق وجودم رسوخ کرده بودند و  یها نفس

 تونستم به   یمن نم

 کنم... رونیاون رو از بدنم ب یراحت



 

 م. حال بدم رو درمون کن یتونستم به راحت ینم

 

برام آشنا شد  یکه ساواش رو ازم دور کرد وقت ییو صداها سر

   یعطر یکه بو

 .دیچیمشامم پ یتو

 

 ش شدم. رهیچشم هام کنار رفتند و من خ شیاز پ ریتصاو

 

 دندیپرس یحالم رو م یتا نگهبان کنار دستش که به ترک دو

خودم رو  یباعث شدند مشتم محکم تر بشه و ناخودآگاه کم

 .دمیکنار کش

 

رو درک کرد و با  میبود که حالت تهاجم یتنها کس بامداد

 دست مانع جلو اومدن اون دو نفر شد.



 

 یها رو که پس زد به سمتم اومد و من اون رو هم نم اون

 خواستم... 

 

 کی یمشت شده م رو جلوش گرفتم و اون درست تو دست

 .ستادیا میقدم
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گاهم قرار دادم و با کمک  هیتک نیزم یرو رو گرمید دست

 .ستادمیا وارید

 

بود که تونستم  ییتنها صدا رانیاعالم شدن پرواز ا یصدا

 کامل بشنوم و درکش کنم.

 

هر طور که شده  دیاز اتاق خارج شدم و با واریکمک همون د با

 بود پرواز رو حفظ  

 کردم. یم

 



دونستم صاحب اون  یشد و من م دهیاز پشت سر کش بازوم

 حال باز هم محکم پسش زدم... نیبود اما با ا یدست چه کس

  

 سمج محکم تر از قبل نگهم داشت:  بامداد

 کجا؟ -

 

  ؟یدار کاریچ نجایا-

 نجاتت بدم؟  یدوست نداشت-

 نداده بود. نجاتم

 

 حالم بود...  من

 بود و لعنت به ساواش... ومدهین رونیم ب نهیهنوز از س نفسم

 

تر  کیکه هر لحظه بهم نزد زشینفرت انگ یبه اون لب ها عنتل

 شدند و من   یم



 نکرده بودم. دایپ نجات

 

نکرده بود که ناخن هام با تمام توان کف دستم فرو  دایپ نجات

 شد.  یم

 ؟یدار کاریچ نجایا-
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و اون مرد  کیاتاق تار نیخودم رو از ا دیدونستم که با یم فقط

   نیخشمگ یعوض

 کردم. یم دور

 

 یکیتار یرو اطراف اتاق چرخوندم و تونستم از ال به ال نگاهم

 بدم. صیرو تشخ یپلکم چوب یها

 

 چوب رو چنگ زدم و از جا بلند شدم. یسخت به

دست ساواش  یکوچک تو یکه خوردم نگاهم به چاقو چرخ

 افتاد.

 

 لب زد:  ثانهیخبنگاهم رو دنبال کرد و  رد

 که؟ ادتهی... یکرد یدستم رو زخم یزیچ نیبا همچ-



 

 دستم فشردم. یرو محکم تو چوب

 ... یاگر فقط به حرفم گوش داده بود-

 

دستم به  یمهابا با چوب تو یحرفش رو کامل کنه و ب نگذاشتم

 سمتش هجوم بردم.

 زده از حرکتم خشکش زد و انتظارش رو نداشت. شوک

 

 ... یوجودم پر از ترس بود و نگران من

فکر کردن  یکه دست و پام رو برا ییپر از افکار و خاطره ها و

 بستند. یم

 

شد  یشوک باعث نم نیبودم اما ا یشوک روان کی یتو من

 دست هاش بمونم... یدفاع تو یبدنم فلج شه و ب

 



تونستم چنگ  یکه م یزیکردم به هر چ یشوک وادارم م نیا

 بزنم تا عامل ترسم رو نابود کنم...

 

 شد. یبه کشتن طرف مقابلم م لیتوسل تبد نیاگر ا یحت
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 یو وادارم کرد تا چشم هام رو بهش بدوزم و نم ستادیا کنارم

 خواستم... یکردن نم هیکه من تک دیفهم

 

نود از راه برسه و  ی قهیدق شهیخواستم هم یکه نم دیفهم ینم

 من رو از هچل نجات بده.

 

 خواستمش. یکه من دوستش داشتم اما نم دیفهم ینم

 

 یچشم هام کنکاش کرد و صدا یتو یطوالن یمدت نگاهش

 اعالم پرواز باز هم بلند شد.

 

 به پرواز برسم.  دیبا-

 گرشیدست د یرو که تو فمیباز هم حرکت کنم ک نکهیاز ا قبل

  آورد...بود باال



 

 جا گذاشته بودمش. زیدن نیماش یبود که تو یهمون فیک نیا

 رو آوردم. فتیفقط ک-

 

*** 

  

  ؟یاریبرام ب رانیرو تا ا فمیک یخوایم-

 آب رو به سمتم گرفت. وانیم ل هیتوجه به کنا یب

 

 فرو بردم. فمیرو پس زدم و دستم رو داخل ک دستش

 

 یادیدستم مشت شد و ز دمید یقرص رو که خال ی جعبه

 کردم خوب به نظر برسم. یداشتم تالش م

 



تونستم بفهمم  یکردند و من نم یدرد م دایو سرم شد گردن

 درد از کدوم زخم بود... نیا
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زخم  ایتمام کرده بودم  انهیکه داروش رو ناش یا یروح زخم

 که تا   یا یجسم

 درمان نداشت.  رانیبه ا دنیرس

 

 وجودم به سمتم بامداد پرت کردم:  یرو با حرص تو فیک

 .خورهیبه درد خودت م-

  

که ارتفاعمون رو از  یو لعنت به پنجره ا دندیباال پر ابروهاش

   یبه رخ م نیزم

 ...دیکش

 

دوستش داشتم هم حالم رو بد  شهیکه هم یارتفاع دنید یحت

 کرد.  یم

 . رانیا امیب باالخره که قرار بود-

 



 . یگیچرت م یدار-

 یدادم و حوصله  یجوابش رو نم ینطوریا یحالت عاد در

 حرف زدن در لفافه  

 هم نداشتم.  رو

 

 بودم...  کالفه

 دیبه سمتم اومد و حالم رو پرس یکالفه که مهماندار وقت انقدر

بامداد چنگ زدم و خواستم به سمتش  یپا یرو از رو فمیک

 پرت کنم... 

 

راه بامداد دستم رو چنگ زد و از مهماندار خواست تا  ونیم

 دور شه. 

 ه؟یمشکلت چ-

 

 . دمیکش رونیانگشت هاش ب ونیرو از م دستم



 تموم شده. میلعنت یقرصا-
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که  یفشردم و با وجود درد یصندل یرو محکم به پشت سرم

 از فشار کم نکردم. یزیچ دیچیداخلش پ



 

 رونیرو از سرم ب ریتونستم اون تصاو یخودم نبود که نم دست

 کنم... 

 

آرام  یخودم رو داشتم و نه جوشونده ها ینه قرص ها االن

 خانم   نیبخش نسر

 ... رو

 نداشتم تا خودم رو باهاش آروم کنم. یچیه من

 

بلند کف  یگره شده م رو باز کردم و رد ناخن ها یها مشت

 دستم زخم به جا  

 بود. گذاشته

 

و خطاب به  دمیصورتم کش یمحکم رو یرو چند بار دستم

 : دمیبامداد غر



 برو! نجایاز ا-

 

کنارم بخش  یصندل یو حاال رو نهیخواستم حال بدم رو بب ینم

 کرد. ینشسته بود و رهام نم مایهواپ یپ یآ یو

 

 . رانیا امیب خوامیم-

گلوم  یشد و کاش بغض تو شتریصورتم ب یدستم رو حرکت

 بر   میدست از خفگ

 داشت... یم

 

داخل اتاق امنم باشم و با  تیوضع نیا یتونستم تو یم کاش

 بام آشفته خودم رو آروم کنم... یرنگ ها رو دنیپاش

 

خواست که ازش متنفر بودم اما  یرو م یدلم همون خونه ا من

 کنم. دایو داخلش پتونستم آرامشم ر یبود که م ییتنها جا
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 دنیخاطر فشار دستم ناخن هام کم کم شروع به خراش به

کردند که بامداد مچشون رو با دو تا دست هاش  یصورتم م

 گرفت و نگاهم کرد.



 

 .یعادت کن دنمیبه د دیبهت گفتم با-

 

گفت و من لب باز کردم تا باز هم رفتن رو ازش  یرو جد نیا

 دونم  یبخوام و نم

خواست بگم دلم به حرف  یکه مغزم ازم م یزیچ یبه جا چرا

 اومد:

 

 حالم بده.-

 کمک بود...  یجمله تقاضا نیا پشت

 خواستم... یبار دوم بود که ازش کمک م نیا

 

خواستم و  یدوم بود که در اوج نخواستنش ازش کمک م بار

 ...دمیفهم یبامداد رو نم

 



وصف کارش  یکرد و حت یکه هر بار بهم کمک م دمشیفهمینم

 رو هم به زبون  

 آورد. ینم

 

شونه ش  یو چونه م رو دیهام رو به سمت خودش کش دست

 نشست. 

 رو در آغوشش گرفت... من

 

آشفته م رو مورد نوازش قرار داد و دست  یموها دستش

 هم دور کمرم   گرشید

 شد. دهیچیپ

 

متوقف شدند و بغض فرو  کبارهیکار به  نیدست هام با ا لرزش

گلو به چشم هام هجوم برد و فقط  یبار به جا نیخورده م ا

 ...یکی



 

 نییچشم هام فرار کرد و پا یاشک از گوشه  یقطره  کی فقط

 . دیچک

 نبودم. اریو باز هم هوش دمیرو محکم گز لبم
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بامداد  دنیکه با هر بار دست کش یو درد دمیکش یقیعم نفس

چطور  یکمرنگ شد و لعنت دیچیپ یوجودم م  یپشت سرم تو

 یم ییدوز باال که چندتا یتونست مثل اون آلپرازوالم ها یم

 خوردم عمل کنه؟

 

 .دمیبا تمام وجود به مشام کش گهیعطرش رو بار د یبو

 

همه ش رو  دینبوده ازش کمک خواسته بودم با اریکه هوش حاال

 کردم... یم رهیذخ

 

باز  یداشتم تا گاه یدلم نگه م یگوشه  ییعطر رو جا نیا دیبا

 کردم. یهم ازش استفاده م

 

 . ادیسرت داره خون م-



 

 زیرو که محبت آم نیرو کنار گوشم گفت و دوست داشتم ا نیا

 زد و   یحرف نم

 بده.  میخواست دلدار ینم

 

کرد گولم بزنه و بخواد دلم  ینم یرو که سع نیداشتم ا دوست

 رو به سمت خودش بکشونه.

 

دونست که اون تنها آدم اطرافم بود که آغوشش به  یم بامداد

 شد. یروم باز م

 

تونستم  یرو نم یا گهیکس د چیدونست که من آغوش ه یم

 داشته باشم. 

 خودش کنه... ییکرد تا دلم رو هوا یکار رو نم نیا

 



خاطراتش رو آروم نگه داره  یتو یکرد تا دختر یکار رو م نیا

 شده بود. ییهوا شیسال پ ستیدختر ب نیو دل ا

  

در  یزیهام رو بستم تا دو دو زدنشون آزارم نده و چ چشم

 .اوردمیجواب حرف بامداد به زبون ن
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آغوشش به  یدادم فکر کنه تو یم حیبود که ترج نیا مسئله

   نیخواب رفتم و ا

 خواست خودم نبود. یموندگار

 

 ینزنم و من فقط م هیهم کنا یبا لجباز یدادم حت یم حیترج

آروم شدن رو امتحان  ینطوریسال ا ستیخواستم بعد از ب

 کنم.

 

 نیشده بسپارم و از ا ییهوا یخواستم دلم رو به کودک یم فقط

گذاشته بود استفاده  ارمیدر اخت یکه خودش اجبار یآغوش

 کنم.

 



 یکه مدام از بامداد م یفقط اجازه داده بودم اون کودک من

 رونیب بانشیسرش رو از گر یکنه کم یخواست باهاش باز

 .ارهیب

 

 یشونه ش رو یخوردنش رو حس کردم و سرم از رو تکون

داده بود اما  هیتک یصندل یم به پشتبازوش نشست و من رو ه

 دستش از دور کمرم باز نشد.

 

کردم و هنوز هم دلم  یصورتم حس م ینگاهش رو رو ینیسنگ

 خواست چشم هام رو باز کنم. ینم

 

کودک وجودم  میاریگونه م نشست با هوش یکه رو دستش

خواستم  یفرو کرد و حاال که م بانیسرش رو دوباره در گر

 پسش بزنم توانش رو نداشتم.

 



 یرو م نمییسست شده بود و فشار پا گهیبار د کی بدنم

 تونستم حس کنم. 

 .ادیساواش بازم م-

 

حرکتم هم  نیرو که گفت چشم هام رو باز کردم اما با ا نیا

   یدستش رو از رو

 بر نداشت.  گونه

 

 لب زدم:  اریاخت یب

 .ادیم یدونستیم-
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 بهم گفتن که اومده فرودگاه. -

 زنگ زد... دلم

 

 . رانیبود و نه به خاطر اومدن به ا فیبامداد نه به خاطر ک اومدن

بامداد رو به فرودگاه کشونده بود تا حواسش رو به من  ساواش

 جمع کنه...

  

 به خاطر من اومده بود به فرودگاه... بامداد



 .یا گهید زیچ چیخاطر شخص خودم و نه ه به

 

 ینفر نیاول ی... ولیو گولم بزن یکن مییهوا یخواینم یگیم-

 .ییتو نمیب یکه بعد از باز شدن اون در م

  

 و هر جا.  ی... هر زمانیعادت کن دنمیبه د دیبا-

گرداب  یتو نیاز ا شتریرو از چشم هاش گرفتم تا ب نگاهم

 نگاهش غرق نشم.

 

 . یشیازم دور م یک نمیببمنتظرم -

 کنه. یفقط وقتت رو تلف م جهینت یانتظار ب-

 

 . ومدیزبانم ن یرو یزیچ گهیزدم و د شخندین

 رفت... یم بامداد

 



 یاگر من تا ابد زبان باز نم یتونست کنارم بمونه و حت ینم اون

 کردم باز هم همه  

 ... دیفهم یرو م زیچ

 

تونست  یتونست دلش رو آروم کنه و نه م یوقت نه م اون

 ...رهیانتقام بگ

 

 .رهینبود تا بامداد انتقامش رو ازش بگ یوقت اصال کس اون
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 . میشد یهر دومون نابود م ما

 نداشت. یجز نابود یانیمن و بامداد پا ی رابطه

 

*** 

  

 یرفتار م نیسرسنگ گهید یکیمن ضربه خوردم اون وقت -

 کنه. 

 

 تونست بسته نگه داره.  یرو نم دهانش



 ...نیسل ای بامداد

 

سالم و حرف پس و  یخبرش کرده بودند و اون ب شونیکی

 همراه من به   یشیپ

دو ساعت رو هم  نیپانسمان سرم و ا یاومده بود برا درمونگاه

 خوب دووم آورده  

 . بود

 

دونستم قبل از اومدن چقدر خودش رو خورده بود تا مبادا  یم

و مثل قبل به نظر برسه  ارهیبه زبون ب یزیهاش چ ینگران ونیم

و  یگرفته بود تا همه جوره ناراحت میبار تصم نیو حتما چند

 رو با سکوت به رخم بکشه. تشیعصبان

 

ذهنش به خودش  یکه تو ییتونستم تعداد دفعه ها یم یحت

 گفته بود رو هم بشمارم. نجاناسزایمدنش به ااو یبرا



 

 .یرو بزن ادهاتیجا داد و فر نیدم هم یم حیترج-

 

 کرد... یاومده بود نگاهم نم یهاش رو در هم برد و از وقت اخم

  

وجود نداره که انقدر مهم باشه  یکس نجایچرا؟ ا ادیداد و فر-

 راه بندازم. ادیتا براش داد و فر

 

 ...دمیخند اریاخت یب
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 حال خوب نبود البته...  یخنده نشانه  نیا

کرده  دایقرصم رو پ یقوط نشیماش یکه اومده بود از تو مهام

 بودم و دو تا هم خورده بودم...

 

 یمدت م یطوالن ییتنها کیهنوز حالم خوب نبود و دلم  اما

 خواست.

 

خودش رو  یمهام بامزگ یبچگانه  یها لجباز نیا یهمه  با

 داشت و اون انگار  



از  شتریکردم که اخم هاش رو ب یکرده بود مسخره ش م فکر

 قبل کرد.

 

  ؟یریسرت رو بگ ی هید یخواینم-

وجود  شیشونیپ یهنوز گوشه  یرو من گفتم و خراش نیا

 داشت.

 

 یرو محاکمه نم رهیگیگاز م ابونیخ یکه گوشه  یآدم سگ-

 کنه. 

 

 خنده لب زدم: با

 .یگرفت ادی ییزایچ هیخوبه... انگار کنارم -

 

 شتریبهم ناراحت نشده بودم و ب "سگ" ینسبت دادن واژه  از

 خنده م گرفته بود.



  

دلم  یحرف هاش تو نیکه به خاطر آخر یا یناراحت یحت حاال

 نشسته بود هم  

 شده بود. کمرنگ

 

 سرم که تموم شد از جا بلند شدم.  پانسمان

 .دیبمون نجایا شتریکنم بهتره ب یفکر م-

  

جواب گذاشتم و راه  یب "ممنون" کیدکتر رو با  هشدار

مهام باز هم از پشت سرم  یگرفتم و صدا شیرو در پ یخروج

 بلند شد:

 

 درمونگاه به هدر رفت. نیصندوق ا یپولم هم تو-
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 گفتم:  ستادمیکه ا نشیماش یجلو

براش  ایرسونده بشه  نیماش نیسگ قراره با ا نیحاال ا-

 شه؟یگرفته م یتاکس

 

 خودت رو مسخره کن.-

 جمله ش کرد و سوار شد. نیا ی مهیهم ضم یشعوریب

 

کمک راننده  یصندل یرو تکون دادم و من هم رو سرم

 نشستم.

 یگاز فشرد و تا خونه در سکوت رانندگ یحرف پاش رو رو یب

 کرد.

 



 یچسبونده بودم با ترمزش کم یصندل یرو که به پشت سرم

 بسته م رو باز کردم. یجلو بردم و چشم ها

 

 ؟یریشرکت م-

 سوالم استعفاش بود... یاصل یمعن

 

که مجسمه به  یتونست با کس یهنوز هم م نمیخواستم بب یم

 نه. ایسمتش پرت کرده بود کار کنه 

 

 نگفت.  یزیو چ دیرو به فرمون کش دستش

 رو تکون دادم: سرم

 

 . سپارمیم یپس به حسابدار-

 ن؟یهم-

 



 رو به روش بود. ی رهیکردم و اون هنوز خ نگاهش

 

کنم و دارم تالش  ی... من درکت میباهام کار کن یتون یتو نم-

 .ینش تیکنم اذ یم
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باهات کار کنم... کار کردن باهات اعصابم رو بهم  خوامینم ـ

در حال  شهیهم شهیباعث م یکن یکه م یی. کارازهیریم

 سرزنش کردن خودم باشم.

 

 . دونمیم-

 کنارت بمونم... قیرف کیمثل  دادمیم حیترج-

 

 زد و ادامه داد: نیبه فرمون ماش یآروم ی ضربه

 

 یبهتر م ینجوری... ایکه باهاش درد و دل کن قیرف هی-

 تونستم بفهمتت. بهتر  

 قیکه تو رف نجاستیمسئله ا یکردم ول یرو درک م کارهات

 .یخوا ینم

 



 بود. دهیدر نشست و مهام فهم ی رهیدستگ یرو دستم

 

زد و گله  یحرف م ینطوریبود که داشت ا دهیرو فهم ییزهایچ

 .ضمیکرد بابت افکار مزخرف و مر ینم

 

در رو باز کنم و حرف هاش رو نشنوم نگاهش  نکهیاز ا قبل

 صورتم   یرو میمستق

 و لب زد: نشست

 

  ؟یچرا بهم نگفت-

دوره کردن اون اتفاقات رو  ییمن هنوز خوب نبود و توانا حال

   گهیبار د یبرا

 .نداشتم

 



بهت  یاون روز چ لمازیی یخانواده  دمیبار ازت پرس نیچند-

شدم و تو فقط  تیبار پا پ نید... چنیپرواز رو زد دیگفتن که ق

و  تیخواستن از موقع یم یحرف هاشون بد بود... گفت یگفت

 وجودت سوءاستفاده کنن.

 

حرف  یرو ازش گرفتم و مهام تازه لب باز کرده بود برا نگاهم

 زدن.
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پرواز رو ازت گرفتن. تنها فرصت  یکردن... اجازه  تیزندان ـ

 مادرت رو   دنید

که ازت  یلمیبا ف یها با زور نابود کردن... اون ساواش عوض اون

 داشت...

 

 :دمیحرفش پر ونیم

 داخل؟ یاینم-

 

 داد:  رونیکرد و عاقبت نفسش رو محکم ب یا یطوالن مکث

 .دنیخونه قرق شده... من رو راه نم-



 

 رو باز کردم.  در

 آدمام ببنده. یدر خونه م رو به رو یکنه کس یغلط م-

 

 آدمت؟ -

 کردم و سرش رو تکون داد: نگاهش

 

 شهیذهنت باعث م یتو ینیب یکه من رو آدم م نیخوبه... هم-

 کالهم رو بندازم  

 .هوا

 

در رو ببندم صداش باز هم  نکهیشدم و قبل از ا ادهیپ نیماش از

 بلند شد.

  



دلم  یعالمه غرغر و سرزنش رو هیدارم...  ادیهنوز حرف ز-

 نثارت   دیمونده که با

 .ایاز جمله موضوع در کنم

 

 حدقه چرخوندم و اون ادامه داد:  یهام رو تو چشم

 

به  دمیم حیترج یخوا ینم قیبه هر حال... حاال که تو رف-

 از آدمات   یکیعنوان 

 کنارت بمونم. همچنان
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که  یتونستم اعتراف یلب هاش اومد و نم یخنده رو باالخره

 .رمیبگ دهیاعماق وجودم بود رو ناد یتو

 

 خنده هاش تنگ شده بود. یبرا دلم

 

ناخلفشون دل  یتونن از بچه  یکه نم ییمادرا هیشدم شب-

 داره. فیخشن تشر یادیناخلف ز یبکنن. هر چند که بچه 

 

 . یزنیحرف م یلیخ یدار گهید-



 :دیکش نییرو پا شهیرو بستم و ش نیماش در

 

خونه ست  یمادر دل نگران اون آدم تو هیدعوا نکن...  ادیز-

 که بچه ش قراره  

 کنه. آسفالتش

 

گاز فشرد و با دور شدنش من  یرو که گفت پاش رو رو نیا

 بار   نیانگشتم رو چند

 زنگ فشردم. یرو

 

به سمت ساختمون حرکت  عیسر ییکه باز شد با قدم ها در

 کردم. 

 خبر داشت... یلعنت لمینفر از اون ف کی فقط

 



 یحرف لمیبامداد حق نداشت از اون ف فتادیهم که م یاتفاق هر

 بزنه. یبه کس

 

ساختمون رو که باز کردم و داخل شدم قبل از همه نگاهم  در

نشسته بود و  یمبل تک نفره ا یشد که رو یبامداد ی رهیخ

 دوخته بود. یو یخورد نگاهش رو به ت یم یکه چا یدر حال

 

 خانم؟  نینسر-

و با  دیکش رونیخانم رو از مقر خودش ب نیبلندم نسر یصدا

 زد: یلبخند دستپاچه ا دنمید
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 . دیخوش اومد یلیسالم خانم... خ ـ

 رو تکون دادم و لب زدم:  سرم

 خونه؟ یبر یخوایم یک-

 

 . رمیم نیشام رو که خورد-

 االن برو! نیهم-

 



بگه به سمت  یمحکمم باعث شد بدون مخالفت چشم لحن

 بره. فشیک

 

 یاپن آشپزخونه برداره صدا یرو از رو فشیک نکهیاز ا قبل

 بامداد متوقفش کرد: 

 خانم؟ نینسر نیمن اجازه دادم بر-

 

 بامداد شد:  ی رهیخ نگاهم

دستور اومدن  یکه بخوا یخانم رو تو استخدام نکرد نینسر-

 .یو رفتنش رو صادر کن

 

ابروش رو باال  یتا کی رهیبگ یو ینگاه از ت نکهیا بدون

 انداخت: 

 رو جاش استخدام کنم؟ گهینفر د هی دیپس با-

 



و من خطاب  دیخانم پر نیحرف بامداد رنگ از رخ نسر نیا با

 بهش گفتم: 

 کنه. یشما رو اخراج نم یمن زنده ام کس یتا وقت-

 

به سمت در  عیسر فشیرو تکون داد و با برداشتن ک سرش

 رفت...

 

 از خارج شدن نگاهم کرد:  قبل

 براتون جوشونده درست کردم.-
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 داشتم.  اجیبود که بهش احت یزیهمون چ نیا

 خانم شده بودم انگار. نینسر یجوشانده ها معتاد

 

 راهش شد:  یبامداد بدرقه  یرو که تکون دادم صدا سرم

 خانم. نینسر نیبا آژانس بر-

 

کاناپه انداختم و به  یدستم رو رو یتو فیکه رفت ک رونیب

 سمت آشپزخونه رفتم.

 خوب؟-



 

 رو بامداد گفته بود و من جوابش رو دادم: نیا

 

 نی... نه نسریکن یمن امر و نه یبه آدما یحق ندار گهید-

 خانم و نه مهام. اجازه  

 .یخونه منعشون کن نیاز اومدن به ا یندار

 

 ن؟یهم-

 

بود و  ختهیماگ مخصوصم ر یخانم تو نیکه نسر یا جوشونده

 هنوز ازش بخار  

توجه به سوزش  یو ب دمینفس سر کش کیشد رو  یم بلند

 کمد داروها دنبال آلپرازوالم گشتم... یدهانم تو

 

 داشتم.  ازیبهش ن هنوز



 ؟یرو بگ نیکه هم یکرد رونیخانم رو ب نینسر-

 

 داخل؟  ادین یبه مهام گفت یواسه چ-

 چهارچوب آشپزخونه بلند شد: یاز تو صداش

 

فقط در  یراه بنداز یخوایکه م ییدادم دعوا یم حیچون ترج-

 حضور خودمون دو نفر باشه.
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 نیدستم فشرده شد و ا یکرده بودم تو دایکه پ یقرص ی جعبه

 کف دستم به درد آورد. یخراش ناخن هام رو رو یفشار جا

  

 ینم یدونستی... میبگ یزیبه مهام چ دینبا یدونستیم-

 بره. یبفهمم که مهام رو رد کرد یزیخواستم چ

 

و در  دمیچرخ نتیتوجه به حرفم جلو اومد و به سمت کاب یب

 قرص رو باز کردم. یقوط

 



 یسرم به سمت جعبه  یو دستش رو از باال ستادیسرم ا پشت

   هیاول یکمک ها

 کرد. دراز

 

 . هیدستت هنوز زخم یدرمونگاه ول یرفت-

 نیزم یدهانم باال اومده بود رو محکم رو یکه تا جلو یقرص

 .دمیسمتش چرخ انداختم و به

 

 یانگشت بود و من سرم رو کم کی یمون حاال اندازه  فاصله

 بلند کردم تا نگاهم  

 به چهره ش بدوزم. رو

 

که افتاده بود  ییو اتفاق ها یلعنت لمیچرا با مهام از اون ف-

 یم خواستمیمن سال ها باهاش بودم و اگر م ؟یحرف زد

 تونستم بگم.



 

 جعبه رو باز کرد.  در

 .یداشت ازیبهش ن-

 ش ابروهام رو باال پروند و اون ادامه داد: جمله

 

 ی نهیک یاصل لیدل دیفهم یو اگر نم یداشت ازیبهش ن-

 .یداد یبود از دستش م یچ لمازییاز  قتیعم
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تا خودم رو کنترل کنم و چندان هم تن  دمیکش یقیعم نفس

 نموند: نییکار پا نیصدام با ا

 

 تو چه مرگته؟ -

 نگفت. یزیکرد و چ نگاهم

 

دستش رو که جلو آورد محکم پسش زدم و صدام باز  یتو باند

 هم بلند شد:

 



زدن بهم اومده و خودت رو  بیآس یساواش برا یدونستیم-

 به   یگی... میرسوند

 دادینبودنش عذابم م یداشتم... چون مطمئن بود ازین مهام

که دور  یدر حال یتا کنارم نگهش دار یرو بهش گفت زیهمه چ

 به نفعت بود. شتریبودنش ب

 

 کنم. یم تیرو تقو میدارم حس انسان دوست-

 

 تیحس انسان دوست ؟یبغلم کن گهیم تیحس انسان دوست-

و دست  یچشم هام بسته ست گونه م رو نوازش کن یوقت گهیم

تو رو  تیقبل تر از اون... حس انسان دوست ؟یموهام بکش یتو

که با دارو به ناکجا آباد رفته بودم  یکانادا... همون شب یتو

 کنارم نگه داشت؟

 



زود متوجه شد از  یلیبحث رو باهاش باز نکرده بودم و خ نیا

 زدم. یباهاش حرف م یچ

 

 رفت.  رونیانداخت و از آشپزخونه ب نیزم یرو رو باند

 

ه بود و ها برام سوال شد نیا یسرش راه افتادم و همه  پشت

دادم از جواب دادن فرار  یبودم اجازه نم دهیحاال که ازش پرس

 کنه.

 

و نگهش  دمیبازوش رو از پشت سر کش میسالن که شد وارد

 داشتم.
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خواستم. گفت که  یاون دختر بهم گفت اون شب ازت چ ـ

. یکن یباهام باز... خواستم یدستت رو گرفتم و خواستم بمون

اشتباه گرفته  یا گهیبهم گفت که من تو رو اون شب با کس د

 بودم.

 

 و ابروهاش رو درهم برد:  دیرو که گفتم فورا به سمت چرخ نیا

 ؟یاشتباه گرفت-



 

شد که تو هم من  یبدونم چ خوامیم ؟یمگه تو اشتباه نگرفت-

 . یو اون شب کنارم موند یاشتباه گرفت یا گهیرو با کس د

 

 رو تکون داد:  سرش

در گذشته  یکی... تو رو اشتباه گرفتم... با یگیراست م-

 اشتباهت گرفتم. 

 

 چرا؟ -

 چشم هام شد:  ی رهیخ نگاهش

 . یهشیکردم شب یچون فکر م-

 

  ؟یحاال که نبودم چ-

 



 یگفت ی... تو که میبدت اومد از اون کارا؟ تو که دوست داشت-

خواستم بهت نشون بدم  یم .ادیو نه بدت م یکشینه خجالت م

 ...یتونم ضامنت باشم. ضامن اون بمب ساعت یکه م

 

قبل رو نداشتند و حاال همون  هیرنگ چند ثان گهیهاش د چشم

 .دمشید یاول م یچشم هاش بود که روزها یتو یزیچ

  

... بهت که گفته یچ یعنیخواستم نشونت بدم رام کردن  یم-

 کردم. ادیکار رو ز نیا کایامر یبودم من تو
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تف کنم  خواستیحرفش دلم م نیمرگم شده بود که با ا چه

 صورتش؟  یتو

 

 یخواست برا یمرگم شده بود که دست سرکشم دلش م چه

 اد؟یزدن بهش باال ب یلیس

 

حک شده  ونمونیم یدونستم چه قرار نانوشته ا یکه م من

 بود.

 



 یزیچه چ ندهیمن و بامداد در گذشته و آ نیدونستم ب یم من

 از بدنم رو به درد آورده بود؟ یبود و چرا حاال حرفش قسمت

 

 م...  نهیس یزندان قفسه  ونیم ییجا

بود که تا حاال  دهیچیپ یقیقسمتش درد عم نیگوشه تر یتو

 یبار نم نیدونم چرا ا یتجربه ش کرده بودم اما نم ادیز

 شناختمش.

 

 نه؟ ازش خوشم اومد. هینجوریبودن ا وونهید-

 

بهش دوخته شد و برنده تو  گهیبار د کیحرفش نگاهم  نیا با

 ...نیبامداد مع ینبود

 نبود. وونهیمن د یکس به اندازه  چیه

  



رو باهام  یباز وونهید یکی نیچطوره ا ؟یپس دوستش داشت-

  ؟یکن یهمکار

چشم هاش محکم لب  یتو رهیکرد و من خ زیهاش رو ر چشم

 زدم:

 

 ... میبا هم باش ایب-

 شخندیچشم هاش تکون خوردند و من ن یشده  زیر مردمک

 زدم: 

 

  ست؟ین ایدن یتر از من تو وونهیشد؟ گفته بودم د یچ-

 ؟یاگر بگم آره چ-
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 هام رو باال انداختم:  شونه

 رو دادم که جواب مثبت بشنوم. شنهادشیپ-

 

  ؟یکن شیکه بعد عمل-

 :رمیبگ یانرژ شتریب یباعث شد کم تعللش

 



کردم  یفکر م ؟یخواینم ستین ینکنه چون شرع ه؟یچ-

 نبوده. تیاز محرم یحرف یکه ازش اومد ییاونجا

 

 کردم و ادامه دادم:  یکوتاه مکث

 .میکن شمیشرع میتون یم یاگر بخوا-

 

 نگفت... یزیچ هیو ده ثان دیچشم هام چرخ ونیم نگاهش

 

سر من به  یجواب سکوت کرده بود تو یکه برا یا هیثان ده

 هیهمون ده ثان یشکل شمارش معکوس دراومده بود و تو

 وجودم حس کردم.  یبه ترس رو گوشه  هیشب یزیچ

 

 یم دیهم نبا یاما عمل رمیرو پس بگ شنهادمیخواستم پ ینم

 شد. 

 



به  لیمن تبد یکه بامداد تعلل کرده بود برا یا هیثان ده

درونم به  یشده بود و به حرف که اومد صداها یداخل یریدرگ

 ساکت شدند. کبارهی

 

 کنم. یقبول م یتکرارش کن گهیبار د کیاگر -

 

 یبار اون بود نگاهش رو منتظر به من دوخته بود و کاش م نیا

گذشت و رفتارهاش قدرت  یم یزیسرش چه چ یدونستم تو

 گرفتند. یرو ازم م ینیب شیپ
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بود و خوب بود که  دهیمن نرس ییپروا یهنوز هم به ب بامداد

 کرد... یهنوز از عقلش استفاده م ونیم نیا مونیکی

 کرد. یو صبر م دیخر یبزرگ زمان م میتصم کیقبل از  هنوز

 

 شیحرف باز نشد و پاهام پله ها رو در پ یبار برا نیا دهانم

 گرفتند.

 

رو مورد هدف قرار بده اما  ممیبودم ازش تا تصم یحرف منتظر

 اون هم سکوت  



 بود.  کرده

 که االن زدم تا ابد اعتبار داره. یحرف-

 

 شیو داشت آمادگ ستادمیچهارم ا یپله  ونیجمله ش م نیا با

 کرد... یرو اعالم م

 

 یکردم پا یکه هر وقت پشنهادم رو دوباره تکرار م نیا

 . ستادیا یم شیآمادگ

 مکث لب زدم: یاز باال رفتن دوباره با کم قبل

 

نه... فقط  ایدارم  ازین یبه کس یکن یفکر م ستیبرام مهم ن-

بازگو  یکس یرو که خودم نگفتم برا یزیوقت چ چیه گهید

 نکن.

 



کار من  ینطوریره. انابود شدنت راحت ت یتنها باش یوقت-

 .شهیآسون تر م

 

 تکون دادم. نیرو به طرف سرم

 

به کس  ستین یاجیتنها باشم احت ی... وقتیکن یاشتباه م-

ترم  یخودم قو یاز خودم فکر کنم. تمرکزم رو ریغ یا گهید

 کنه. یم

 

  ؟یندار یپس مشکل-

 رو به سمتش چرخوندم و ادامه داد: سرم

 

 ؟یخور ی... به مشکل نمرمیگ یو مهام رو ازت م نیسل-
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 یقصد داشت به زور بهم ثابت کنه که من هم مثل همه  چرا

   هیبه بق ایدن یآدم ها

 داشتم؟ اجیاحت

 

 هوا تکون دادم:  یرو تو دستم



 .ستیبکن... برام مهم ن یکه دوست دار یهر کار-

 

هم  گهیبار د کیرو به سمت اتاق امنم گرفتم و صداش  راهم

 بلند شد: 

 

... دلم یکرد یبا جفتشون م یتر یطوالن یبهتر بود خداحافظ-

 کنم. یاالن عمل نیرو هم ممیتصم خوادیم

 

 یلیاتاق رو با زدن رمزش باز کردم و بدون جواب دادن خ در

 داخل شدم و   عیسر

 رو پشت سرم بستم.  در

 

 یچرخوندم و به نقاش وارید یرو یها ینقاش یرو از رو نگاهم

 پشت پارچه  

 .دوختم



 

روش رو کنار  یبه سمتش رفت و پارچه  اریاخت یهام ب قدم

 زدم.

 

شد و من  دهیرو بوم کش یپورته  ینوازش گونه رو دستم

   یتو یادیز یکارها

 دمیپرس یکرده بودم که با دوره کردنشون از خودم م میزندگ

 وقت   چیچرا و ه

 شد. ینم دایاون چراها پ یبرا یجواب

  

بود که با هر بار  ییاز اون چراها یکیهم  ینقاش نیا دنیکش

 ییشد و من چه فکرها یم دهیذهنم پرس ینگاه کردن بهش تو

 دنش؟یکردم موقع کش یبا خودم م

 



پوشونده  ینقاش یکه تابلوها یوارید یرو گهیبار د کی نگاهم

 یهم کنار اون ها م ینقاش نیو دوست داشتم ا دیبودنش چرخ

 یم دایپاسخ پ کیشد که  یم یمربوط به زمان نیرفت اما ا

 کردم...

 

 دادم. رونیرو ب قمیو نفس عم دمیبوم کش یرو دوباره رو پارچه
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 یکه نم نیپررنگ شد و با ا دمید ونیکمد م یباال ی جعبه

 خواستم اون خاطره رو  

 آوردمش و بازش کردم. نییکمد پا یکنم باز هم از باال دوره

 

 چشم هام نقش بست همون فندک بود. شیکه پ یزیچ نیاول

کرده بودم نگهش داشته  داشیانبار پ یکه جلو یهمون موقع از

 بودم...

 

از  یا یجدانشدن یبه قطعه  لیفندک تبد نیهمون موقع ا از

 شدم... یگذشته م شده بود و دوست داشتم از شرش خالص م

 



بدنم مطابق خواسته  یروزها اعضا نیدونستم چرا ا ینم اما

مشتم فشرده  ونیکردند و اون فندک م یعقلم عمل نم یها

 شد.

 

 چیشد و من ه یمن پاک نم یجوره از خاطره ها چیه بامداد

 تونستم دور بندازم. یمربوط به اون رو نم یزیچ

 

*** 

  

  ؟یکن یچرا امروز انقدر نگام م-

 رو گفته بود و من نگاهم رو ازش گرفتم. نیا مهام

 

و نگاه من  دیچیفضا پ یحرکتم تو نیبامداد با ا شخندین یصدا

 خودش کرد. ی رهیبار خ نیرو ا

 



 یکه م یوجود به هدف نینکرده بود اما با ا یبا مهام کار بامداد

 . دیخواست رس

داد که تمام حرکاتم رو  یچشم هاش نشون م یتو یروزیپ برق

 نظر داشت. ریاز موقع وارد شدن به شرکت ز

 

بود و من واقعا ترس رو  دهیخواست رس یکه م یزیبه چ بامداد

 کردم. یوجودم حس م یتو
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 یهمه  دمیروم ند شیشرکت گذاشتم و مهام رو پ یپا تو یوقت

 بود انگار. دهیباره لرز کیوجودم به 

 

بودم و  دهیکرده بود ترس دمیکه بامداد باهاش تهد یاز کار من

 بود.  دهیترس رو به وضوح داخلم د نیبامداد امروز ا

 

 کردم.  یخودم رو جمع م دیدادم و با رونیرو ب نفسم

 جواب سوال مهام لب زدم: در

 



 یکه م یرو انجام داد ی... انگار کاریشد بیچون امروز عج-

 . یبهم بگ یترس

 و به هدف زده بودم. دیجمله م رنگ از چهره ش پر نیا با

 

 اتییبه مهام باعث شده بود تمام جز گاهمیگاه و ب یها نگاه

کار  کیحالش رو از چهره و چشم هاش بخونم و مهام باز هم 

 قابل بخشش انجام داده بود.  ریغ

 

 شدم:  رهیانداختم و بهش خ زیم یدستم رو رو یتو خودکار

جو  یذاشت یما تازه آتش بس اعالم شده بود. حداقل م ونیم-

 آروم بمونه. کمی

  

 داد و نگاهش رو به بامداد دوخت:  لمیتحو یپر تعلل لبخند

 ؟یبر یخوا ی... شما نمگمیم-

 



 . میجلسه ا ونیاالن م-

رو  شیو فنجون چا دندیبا جواب بامداد ابروهاش باال پر موس

 گذاشت: زیم یرو

 

 بحثمون االن در مورد کاره.  یچقدرم که همه -

 

 موهام فرو کردم. یشال تو ریرو از ز دستم
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 مهام؟  یکرد کاریچ ـ

پررنگ تر شد و نگاهش بامداد و موس رو هدف  لبخندش

 گرفت.

 

  ن؟یینجایپس فعال ا-

 بار در مقابلش عکس العمل نشون داد: نیا موس

 

من متوجه  م؟یبر ای میبمون یخوایم یعنی یپرسیکه م یینایا-

 .شمینم یدگیچیپ نیا ی

 



که جوابش رو بده از جا بلند  نیبا همون لبخند بدون ا مهام

 شد.

 

به سمت  نکهیشد و قبل از ا دهیمن هم همراهش باال کش نگاه

   یدر بره در با تقه 

 داخل اومد: یباز شد و کمند کم یکوتاه

 

  ؟یفرهاد یآقا-

 و اون ادامه داد:  دیلبش رو گز مهام

 باهاتون کار دارن...-

 

 کردم:  اخم

 تلفنا مگه خرابن؟ -

 بود و کمند جوابم رو داد: شیاعالم حضور منظورم

 



 کردن.  دایخطا انگار مشکل پ-

 مشکل دارن؟ یداخل یخطا-

 

کمند داد و دندون  لیبار تحو نیدارش رو ا یلبخند معن مهام

 .نمیتونستم پشت لبخندش بب یبهم چفت شده ش رو م یها
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که آزادانه  مشیس دنیدوختم و با د زیم یرو به تلفن رو نگاهم

 دادم: رونیرها شده بود نفسم رو محکم ب

 

 رون؟یمن خودم برم ب ای نیذاریشما تنهامون م-

 

 یها رو خطاب به بامداد و موس گفته بودم و عکس العمل نیا

 که نشون ندادند خودم از جا بلند شدم.

 

 گهیبار د کیچرخوند  یم ونمونیکه مردد نگاهش رو م کمند

 هم مهام رو صدا  

 : دکر

 ؟یفرهاد یآقا-

 



 اتاق خودم منتظر بمونن. یتو نیبگ-

 

رو گفته  نیدست به سر کردن مهمون ناخونده ش ا یبرا مهام

با من  یمیمستق یدونستم اون مهمون رابطه  یبود و من که م

   یکه به سمت در م یداشت در حال

 لب زدم:  رفتم

 

 پس منم برم اتاق تو؟ -

 نه!-

 

 یبخواد نه  نکهیراه متوقفم کرد و قبل از ا ونیبلندش م یصدا

 یشد که تو یمرد ی رهیبده نگاه من خ حیمحکمش رو توض

 یبود و من رو نگاه م ستادهیچهارچوب در پشت سر کمند ا

 کرد.

 



 یباعث نم یپرفسور شیر کیشدند و گذاشتن  زیهام ر چشم

 شد چهره ش رو  

 ...نشناسم

 

 یم یادیزمان ز مونیحضور یاز برخوردها نکهیبا ا یحت

 گذشت.
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که آزادانه  مشیس دنیدوختم و با د زیم یرو به تلفن رو نگاهم

 دادم: رونیرها شده بود نفسم رو محکم ب

 

 رون؟یمن خودم برم ب ای نیذاریشما تنهامون م-

 

 یها رو خطاب به بامداد و موس گفته بودم و عکس العمل نیا

 که نشون ندادند خودم از جا بلند شدم.

 

 گهیبار د کیچرخوند  یم ونمونیکه مردد نگاهش رو م کمند

 هم مهام رو صدا  

 : کرد



 ؟یفرهاد یآقا-

 

 اتاق خودم منتظر بمونن. یتو نیبگ-

 

رو گفته  نیدست به سر کردن مهمون ناخونده ش ا یبرا مهام

با من  یمیمستق یدونستم اون مهمون رابطه  یبود و من که م

   یکه به سمت در م یداشت در حال

 لب زدم:  رفتم

 

 پس منم برم اتاق تو؟ -

 نه!-

 

 یبخواد نه  نکهیراه متوقفم کرد و قبل از ا ونیبلندش م یصدا

 یشد که تو یمرد ی رهیبده نگاه من خ حیمحکمش رو توض



 یبود و من رو نگاه م ستادهیچهارچوب در پشت سر کمند ا

 کرد.

 

 یباعث نم یپرفسور شیر کیشدند و گذاشتن  زیهام ر چشم

 شد چهره ش رو  

 ...نشناسم

 

 یم یادیزمان ز مونیحضور یاز برخوردها نکهیبا ا یحت

 گذشت.
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 کردم:  زیهام رو ر چشم

 مون؟یس-

 سالم باال برد: یرو به نشونه  دستش

 

 . میشناس یفکر کردم نم-

 بار به مهام دوخت:  نیرو ا نگاهش

 .نیمنتظرم گذاشت یلیخ-

 

  ؟یکن یم کاریچ نجایا-



 رو جا به جا کرد. فشیآورد و ک نییرو پا دستش

 

و کنفرانس اومده بودم تهران... گفتم  شیهما یسر هیواسه -

 سرم به تو بزنم. هی

 

که  یبگم بامداد از جا بلند شد و در حال یزیچ نکهیاز ا قبل

 من و   نینگاه گنگش ب

 به سمتم اومد. دیچرخ یم مونیس

 

 . نمتیب یخونه م-

 رونیب ی رهیجمله رو که گفت سرم رو تکون دادم و خ نیا

 رفتنش شدم.

 

*** 

  



 . یکرد یبهتر بود قبل از اومدنت با خودم هماهنگ م-

 کرد: کیرو به لب هاش نزد یچا فنجون

 

تو رو بهتر از  یداشت؟ به هر حال مهام برنامه ها یچه فرق-

 دونه.  یخودت م

 زدم. شخندین
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 بود؟  یکنفرانست در مورد چه موضوع-

لب هاش  یرو یدرک کرد و لبخند یحرف زدنم رو به خوب لحن

 نشوند:

 

حاضر  شونیماریبود که عالرغم دونستن ب ییمارهایدر مورد ب-

 دن. یم هیو درد رو ترج ستنیبه درمان ن

 

 لب هام نشست:  یرو یپر حرص لبخند

  ؟یدیرس میا جهیبه نت-

 رو تکون داد: سرش

 



 ریمقدار زنج هیگرفتم  می. تصمهیحالت درمان زور نیبهتر-

 تخت. هیکنم... و  هیته

 

اون لحظه  یمتوجه شد که تو دیحالتم رو که د یب یها چشم

هم باعث شد  نیهاش رو نداشتم و هم یشوخ یحوصله 

 خودش رو جلو بکشه. یبگذاره و کم زیم یرو رو شیفنجون چا

 

 مهام بهم زنگ زد. -

 رو تکون دادم:  سرم

 بندازمش. رونیب میتونستم از زندگ یکاش م-

 

 کنم.  یم دییکه بودنش کنارت رو تا هیاون تنها کس-

 .خورهیبه دردم نم گهینتونم کنترلش کنم د یوقت-

 

 رو باال انداخت:  ابروهاش



 .یخودت رو کنترل کن یبتون دیاول با-
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 دادم:  هیمبل تک یپشت به

 بهت زنگ زد؟  یک-



 .شیسه روز پ-

 

 درهم رفتند. ابروهام

 

شده بودم و  ریبود که با ساواش درگ یموقع درست زمان اون

 اون مطمئنا قبل از  

واقعه از زبون بامداد کار خودش رو  دنیبا شن رانیبه ا دنمیرس

 کرده بود.

 

 . ستیبهم گفت حالت اصال خوب ن-

 چرت گفته. -

 من با دکتر آرمانم صحبت کردم.-

 

 ش دادن همون آلپرازوالم هاست.  فهیاون فقط وظ-

 ؟یدار یتر یقو یبه قرص ها ازین یقبول ندار-



 

 تیمکث کردم و در نها یجواب دادن به سوالش مدت یبرا

 صدام بلند شد:

  

داروها رو عوض  خواستمیداشتم خودم ازش م اجیاگر احت-

 کنه. 

 

 ینداز یمثل آبنبات اون قرص ها رو باال م نکهیا لیپس دل-

  ه؟یچ

 شدند:  زتریهام ر چشم

 

 خانم به مهام گزارش داده باشه. نیکنم نسر یباور نم-

به مهام گزارش بده. قرص هات چطور  یکس ستین یاجیاحت-

 شن؟یم هیته

  



 گفت... یراست م بامداد
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 یرو فلج م میسوم زندگ کیو مهام دسته کم  نیسل نبودن

 کرد.



 .دمیچشم هام کش یرو رو دستم

 

 ... مونیس نیبب-

 . نمیب یم-

 زدم. یپر حرص پلک

 

اومدن به  یبرا یگذاشت یبهتر بود زن و بچه ت رو تنها نم-

 ندارم. یبه کمک کس اجیکه من احت ی... اونم وقتنجایا

 

استقبال کرد. اون معتقده  ممیتصم نیهم از ا یلیخ سایپر-

 درمان کردن تو مثل  

کار موفق بشم صد پله  نیشاخ غوله و من اگر به ا شکستن

 کنم. یم شرفتیحرفه م پ یتو

 

 تو بشم.  یخوام باعث ترق یمن نم یول-



 هاش رو باال انداخت و از جا بلند شد: هشون

 

 . نمتیب یبه هر حال من امشب م-

 هام رو محکم بستم و اون ادامه داد: چشم

 

و بهتره  یستیخونه ت تنها ن یتو گهیمهام گفته د نکهیبا ا-

 خودم رو   ادیاونجا ز

 خونه ت.  امیب خوامیندم بازم م نشون

 

اعتراض رو بهم  یباز کردم و اون اجازه  عیهام رو سر چشم

 نداد: 

 

 رفت مگه نه؟   رونیبود که از اتاق ب یهمخونه ت همون مرد-

 زد... یچشمک
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 .هیمرد جذاب-

 ...مونیس-

 خورم. ی. شام رو سبک منیتدارک نب ادیز-

 



 رونیرفت و با ب یگفت که داشت به سمت در م یرو در حال نیا

 زدم. زیبه م یرفتنش پر حرص لگد

 

خواستم  یحرف زدن هم بهم نداده بود و من نم یاجازه  یحت

 بدونه... یزیچ مونیبامداد از س

 

 شناختمش.  یم شیبود که از پونزده سال پ یدکتر اون

 دکتر آرمان بود... قیکه رف یمرد ارمن کی

  

شد مرده بود و برادر زاده ش برام دارو  یم یکه چند سال یمرد

 نوشت. یم

 

 به سمت تلفن رفتم.  عیسر یلیمبل بلند شدم و خ یرو از

 رو فشردم و جواب که دادم لب زدم: یمنش یداخل ی شماره

 



 داخل.  ادیب عیبگو سر یفرهاد یبه آقا-

 رفتن. یفرهاد یآقا-

 

 هام رو محکم بهم فشردم و تماس رو قطع کردم. چشم

 

 یکردم و شماره  یم یخال یسر کس دیوجودم رو با یتو حرص

 جواب گذاشت. یمسعود آرمان رو گرفتم اما اون هم من رو ب

 

 نبود. یا گهید ی چاره
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امشب و اون مرد لجباز تا  یداشتم برا ینگه م دیرو با حرصم

 یرسوند دست بر نم یجوشم نم یدرجه  نیمن رو به آخر

 داشت.

 

*** 

  

 امشب مهمون دارم. -

 . دمیفهم-

 و... یاگر خونه نبود شهیخوب م یلیخ-



 

 : دیحرفم پر ونیم

خانم گفتم  نی... به نسررونیندارم که به خاطرش برم ب یکار-

 شام حساب کنه. یمن رو هم برا

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 .یهر طور راحت-

 

نداشته باشه  ینبودن بامداد برام فرق ایطور نبود که بودن  نیا

 کی نیگفته بود حتما ا مونیس یرو برا زیو مهام که همه چ

 مورد رو هم براش شرح داده بود...

  

که  ییمن متفاوت بود و تمام خط قرمزها یبامداد برا نکهیا

 شد. ینشون داده م یمعن یهر دومون ب یداشتم برا

 



با همون برخورد  مونیها رو گفته بود که س نیا یهمه  مهام

 کوتاه توجهش به بامداد جلب شده بود.

 

خانم از آشپزخونه  نیکه بلند شد نسر فونیزنگ آ یصدا

 در رو باز کرد. "آقا مهامه"اومد و با گفتن  رونیب
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 مبل بلند شد. یو از رو دمیکش یقیعم نفس

 و لب زد: دیمبل تک نفره کش یبه دسته  یدست بامداد

 

 . شمیکم کم دارم ناراحت م-

 ابروم رو باال دادم:  یتا کی

 از؟-

 

 که کنارت بود من بودم. یقبال تنها جنس مخالف-

 

 نبود.  لبوردهایب نیتر متیگرون ق یمن رو یقبال عکس ها-

 زد و من به سمت آشپزخونه رفتم.  شخندین

 



بامداد بحث رو با مهام باز کنم و  یرو شیخواست پ ینم دلم

 رو بکنه.  طیشرا تیبود که رعا یاون پررو تر از اون

 

رو  نتیکاب یرو وانیحرف زدنش با بامداد که بلند شد ل یصدا

قدم هاش از  یصدا دنیدستم فشردم و منتظر شن ونیم

 شدم. کمینزد

 

غذا از پشت  یکه به به و چه چهش به خاطر بو دینکش یطول

 :دمیسرم بلند شد و من غر

 

 مگه دعوتت کرده بودم؟ -

که من به  گمیم یدستت رو کنار بگذار یتو وانیاگه اون ل-

 ندارم. یازیدعوت ن

 

 داد.  لمیتحو یو اون لبخند دمیسمتش چرخ به



 ؟یکرد یغلط نیهمچ یواسه چ-
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 نگه داره: نییصدام باعث شد اون هم صداش رو پا نییپا تن

 دکتر. نیچقدر نامرده ا-



 

 من خرم؟ -

 شد:  کینزد بهم

 نباشه. نجایامشب ا یبامداد رو دک کن یخوایفکر کردم م-

 

هم بلند شد و  گهیبار د کی فونیزنگ آ یرو که گفت صدا نیا

 حتما   یکی نیا

 بود. مونیس

 

امشب رو خودش به  یغذا شنهادیبره؟ پ یانتظار داشت-

   نیخانم داده. چند نینسر

 تیهو دنیسکوت تحمل نکرده تا بدون فهم یرو تو ساعت

 بره. مونیس

  

 خورشت رفت و گفت:  یسمت قابلمه  به



 شم خوبه ها.  قهیسل-

 مهام!-

 

هشدار گونه ام باعث شد به سمتم بچرخه و باالخره اون  یصدا

 از   ییلبخند کذا

 لب هاش کنار رفت: یرو

  

 کردم.  یکار خوب میلیخ ه؟یچ-

 ؟یکن یمن دخالت م یکارا یچرا انقدر تو-

 

... به خاطر یاحمق نکهی... به خاطر ایا وونهید نکهیبه خاطر ا-

 مانکن   هی نکهیا

... به ضتیسمتم... به خاطر اون افکار مر یرو پرت کرد نیسنگ

   نکهیخاطر ا

 ضعفت گزک شده دست ساواش... نقطه
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باعث شد چند  نیمحکم بود و هم نییبا وجود تن پا صداش

 بشم. شیجد یچشم ها ی رهیخ یا هیثان

 



جواب  یتکون دادن سرم به خودم اومدم و حرف هاش رو ب با

 نگذاشتم: 

 ندارم... یدست کس ینقطه ضعف چیمن ه-

 

 حرفم: ونیم دیپر

 

 یبود هم من و هم خودت نم دهی! اگر بامداد سر نرسیدار-

از خودت دفاع  ی. تو بلدادیممکن بود سرت ب ییچه بال میدون

   یکار م یرزم یساله دار نی... چندیکن

 تهیلعنت یماری... مشکل من اون بستین نیو مشکل من ا یکن

 یازت م یکینزد هیثان کیذهنت رو با  یتو میتعال یکه همه 

 .رهیگ

 

باز شدن در اومد و  یبخوام جوابش رو بدم صدا نکهیاز ا قبل

 از آشپزخونه خارج شد. عیسر یلیاون خ



 

به حرف هاش  دیدونستم با یدادم و نم رونیرو محکم ب نفسم

و احتماال  دمیخند یم شیفرار ناگهان نیبه ا ایکردم  یفکر م

 سرش خرد کنم. یرو تو یزیباز هم چ دیترس یم

 

 یغلط من نم ایمهام درست  یرو تکون دادم و حرف ها سرم

 خواستم حق رو بهش بدم.

 

 شهیدونست و حرف زدن هم یمن نم یاز گذشته  یزیچ اون

 آسون بود... 

 یکه بدون تجربه کردن فقط قضاوت م ییکسا یهم برا اون

 کردند.

 

ذهنم کنار  یمهام رو از تو یباعث شد حرف ها مونیس یصدا

 بزنم و من هم از  



 خارج بشم. آشپزخونه
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جلو تر  یبود کم ستادهیبامداد ا یکه درست رو به رو دنشید با

 رفتم و اون دستش رو دراز کرد:



 

 هستم.  مونیس-

حرفش رو کامل  مونیابروش رو باال داد و س یتا کی بامداد

 کرد:

 

 .انیموسو مونیدکتر س-

 

بامداد  نکهیمکث دستش رو فشرد و قبل از ا یا هیبا ثان بامداد

 بخواد خودش رو  

 ینگاهش رو به من دوخت و با برق تو مونیکنه س یمعرف

 چشم هاش لب زد:

  

 ارمغان. یدار یپیبرادر خوش ت نیهمچ ینگفته بود-

 



اول  نیداشت از هم مونیمن شد و س ی رهیبامداد هم خ نگاه

 برد. یم شیهدفش رو با سماجت پ

 

 . ستمینگفته چون من برادرش ن یزیاحتماال چ-

 بگه لب زدم:  یا گهید زیچ مونیس نکهیاز ا قبل

 

 . یخوش اومد-

 رونیدست بامداد ب ونیرو تکون داد و دستش رو از م سرش

 .دیکش

  

 مونیشلوارش فرو کرد و از س بیج یدستش رو تو بامداد

 : دیپرس

 بپرسم مدرک دکتراتون در چه مورده؟ تونمیم-

 



خانم  نیندادم و خطاب به نسر مونیجواب دادن به س ی اجازه

 گفتم: 

 لطفا. نیشام رو بچ زیم-
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خانم سرش رو تکون داد و داخل آشپزخونه شد و  نینسر

   ییبا لب ها مونیس

 گفت: برگشته

 

 بشم.  ییرایپذ ینیریو ش وهیدادم اول با م یم هیترج-

 .میاالن شام بخور نیبهتره هم خوابمیامشب زودتر م-

 

 هاش رو باال انداخت:  شونه

آوردم که  رینفر رو گ هیمن امشب  یول یبخواب یتون یتو م-

 سوال هام رو ازش بپرسم.

 

 یتوجه به نگاه هشدار گونه  یب مونیشدند و س زیهام ر چشم

 من چشم هاش رو به بامداد دوخت:

 



فکرم  نیا یمدته تو هیدرسته؟ منم  نیهست کایامر میشما مق-

 مییراهنما دیبتون دیمهاجرت کنم. شا کایکه از آلمان به امر

 .دیکن

 

*** 

  

 کشم. یجفتتون رو م یکلمه با بامداد حرف بزن هی-

 مهام گرد شد: یها چشم

 

 خونه.  ادیبه من چه؟ من که گفتم ن-

 دادم:  لشیتحو یغره ا چشم

تا دور و بر بامداد  یکرد کشیجمله تحر نیبا هم قایدق-

 بچرخه.

 



نگاه  یجفتمون شده بود و وقت ی رهیخ یبا لبخند بزرگ مونیس

 با همون لبخند گفت... دیمن رو به خودش د یعصبان ی رهیخ
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 که. یشیم میرتیبراش غ-



 دنیکش رونیب ییحرف مات نگاهش کردم و کاش توانا نیا با

 حلقش داشتم. یاون زبون چرت و پرت گوش رو از تو

 

 یادیز ش؟یدی... سر شام دستیماست ن یلیانگار اونم خ-

 داشت سر از کارم   یسع

 .ارهیب در

 

 بغلم زدم: ریدادم و دست هام رو ز هیمبل تک یپشت به

 

 نمیهم طی... فقارهیسر از کارت درب خوادیمعلومه که م-

 یو چرا از آلمان بلند شد یهست یمونده...اگر بفهمه تو ک

 ...یاومد

 

 کرد:  زیچشم هاش رو ر مونیرو ادامه ندادم و س حرفم

 مواجه شدن... ه؟یگام چ نیاول یدونستیچرا که نه؟ م-



  

 که رو به مهام گفتم قطع کردم:  یرو با جمله ا حرفش

 برو.بلند شو -

 

 مهام گرد شدند:  یها چشم

 بازم من؟ -

 

 ینگفت و حاال که م یزیبار کوتاه اومد و چ نیا مونیس

 خواست حرف بزنه دلم  

 باشه. یکس یخواست جلو ینم

 

 اطیتماس به ح کی یباز شدن در توسط بامداد که برا یصدا

 . ستادیرفته بود بلند شد و با داخل شدن بامداد مهام ا

 .گذرهین مچقدر زود زما-
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 بود: مونیخطاب به س شیبعد یرو گفت و جمله  نیا

 ... منم سر راهت برسون.میبهتره بر گهید-

 

 : دندیباال پر مونیس یابروها



  ؟یندار نیمگه خودت ماش-

 پنچر شده بود امروز با آژانس اومدم. نمیماش-

 

 سرش رو تکون داد:  مونیس

 رسونمت. یخواستم برم م نیبش-

 

مبل  یکه رو یبراش چشم و ابرو اومد و بامداد در حال مهام

 نشست   یکنار من م

 : گفت

 .میبا هم گپ بزن میخوایتازه م-

 

 یمهام هم برا یخورد و تالش ها یشب بهم م نیاز ا حالم

 مونده بود. دهیفا یتموم کردنش ب

 



دم رو جمع و جور بامداد از کنار گوشم که بلند شد خو یصدا

 دادم:  هیمبل تک یکردم و به پشت

 

  ؟یبخواب یبر یخواست یمگه نم-

 کردم:  نگاهش

 . دیخوابم پر-

 

شد اون هم  یمن مطمئنا باعث م تیزد و حساس شخندین

 سماجتش رو در مورد  

 کنه. شتریب مونیس
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 دوخته شد:  مونیبامداد دوباره به س نگاه

 مدرک دکتراتون در چه مورده؟ نینگفت یراست-

 

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 داره؟  میمگه فرق-

باشه معلومه که فرق  یجد کایمهاجرت به امر یاگر مسئله -

 داره.

 



 زد:  یلبخند مونیس

 

مدت رو  هی کایامر یبه جا دمیفکر کنم... شا شتریب دیبا-

 باشم. کینزد شتریارمغان ب. الزمه به رانیبرگشتم ا

 

 گرفته بود. شیامشب باز مونیو س دندیبامداد باال پر یابروها

 

کرده بود تا اجازه  چیشام تا توان داشت بامداد رو سوال پ موقع

رو بهش نده و هر سوال بامداد رو به بحث  یکنجکاو یارضا ی

 کشوند... یم کایدر سوئد و امر یزندگ طیدر مورد شرا

  

برداره و به  دهیفا یب یخواست دست از اون بحث ها یم حاال

   یبامداد اجازه 

 بده. یشرویپ

 



 .نیکیبه ارمغان نزد یادیاالنشم ز نیانگار هم-

 

خواست از  ینم مونیکه س یچونه م زدم و تا زمان ریرو ز دستم

 حرفه ش حرف  

 لذت ببرم.  یباز نیا یتونستم از تماشا یم دیشا بزنه

 

 : دیحرف بامداد خند نیبا ا مونیس

 . درسته؟شهیم یپونزده سال بایما تقر یخوب قدمت رابطه -
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تکون دادم و با وجود پونزده سال  دییرو براش به تا سرم

رو  گهیسال کامل هم همد کیما سر جمع  گهیشناخت از هم د

 .میبود دهیند

 

 مثل من و بامداد...  درست

 

 یسال رو به بامداد فکر م ستیتفاوت که من تمام ب نیا با

 کردم و اون هم متقابال من رو راس افکارش قرار داده بود.

 



نگاه بامداد باعث شد بهش چشم بدوزم و نگاهش رو  ینیسنگ

 که جواب دادم لب زد:

 .بهیعج-

 

  به؟یعج یچ-

 داد: مونیسوالم رو خطاب به س جواب

 

که تا  بهیدونم... عج یو بم ارمغان رو م ریساله ز ستیمن ب-

 از شما   یحاال حرف

 .دمینشن

 

و دست هاش رو درهم گره  دیخودش رو جلو کش یکم مونیس

 کرد:

 



 دی... شانیشناسم جناب مع یبرعکس من کامل شما رو م-

 از خودتونه. شتریب یبتونم بگم شناخت من از شما حت

 

 شدند:  زیبامداد ر یها چشم

و  نیدون یدر موردم وجود داره که شما م یزیمثال چه چ-

 دونم؟ یخودم نم

 

رو به من زد و از  یدار یبدون جواب دادن لبخند معن مونیس

 جا بلند شد:

 هیبه  میبحث رو بهتره بسپار نیا یوقته... ادامه  رید گهید-

 .گهیروز د

 

 که منتظر رفتنش بودم از جا بلند شدم... یمن
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 . یبمون رانیا یبتون ادیفکر نکنم ز-

 رو تکون داد: سرش

 

شب هر دوتون رو به شام دعوت  هیهستم که  نجایا یانقدر-

خوب  یلیرستوران خ هی. یخونگ یکنم... البته نه غذا

 .شناسمیم



 

 مونم.  یمنتظر دعوتتون م-

 نیکالفه شده بود و من ا شیاز ارضا نشدن کنجکاو بامداد

   یرو از تو یکالفگ

 دادم. یم صیتشخ لحنش

 

زود فقط  یلیدور تند افتاد و خ یرو زیمهام همه چ ستادنیا با

 یلیکه با تنها شدنمون خ یخونه موندم و بامداد یمن تو

 لب باز کرد: عیسر

 

  ه؟یتو و اون مرد چ نیب-

 داشته باشه. یکه به تو ربط ستین یزیچ-

 

 که از پله ها باال برم بازوم رو گرفت: نیاز ا قبل

 



به  یخوام بدونم ک یمن بود... م یخونه  یاون مرد االن تو-

 خونه م رفت و آمد  

 .داره

 

 سوال ازت بپرسم.  هیبذاز قبل از اون من -

 

 چشم هاش دوختم و لب زدم:  یرو تو نگاهم

 ؟یندازینم رونیخونه ب نیچرا من رو از ا-

 

 کرد.  یکوتاه مکث

 .یجوابم رو بد دیاگر جوابت رو بدم تو هم با-
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 .دمیاگر جوابت قانعم کنه منم جواب سوالت رو م-

 لب باز کنه تا حرف بزنه خودم ادامه دادم:  نکهیاز ا قبل

 

 . یعذابم بد یخوا یفقط نگو که م-

 رو رها کرد: بازوم

 ده؟  یبودنم عذابت نم یبگ یخوایم-

 



 یکه پشت اون وکالت نامه بوده... قصد یبگم قصد خوامیم-

  نیا یکه تو رو تو

 یرو به نام خودت کن زیهمه چ دهیکشونده و اجازه نم خونه

 .ستیعذاب دادن من ن

 

 زد: شخندین

 

کمربند و  ؟یجسم یشکنجه  ؟یرو از من داشت یانتظار چ-

   نیو ا ریشالق و زنج

 مزخرفات؟

 

 پررنگ تر شد: شخندشین

 

کنم.  یشدن... من با روش خودم عمل م یمیقد گهید نایا-

 سرت آورد؟ ییچه بال نجایبودن من ا



 

 کرد: کیاشاره ش رو به سرم نزد انگشت

  

که از کارت  ختیبهم ر ی... انقدرختیرو بهم ر نجاتیبودنم ا-

روش رو  نیکه صبرم اجازه بده من هم یی. تا جایغافل شد

االن همه  نیهم میدون ی... هر دومون هم خوب مدمیادامه م

 من شده. ریدرگ زتیچ

 

 ؟یدیتا کجا ادامه ش م-

 تا کجا ادامه بدم؟ یخوایتو م-
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و  ومدیداد خوشم نم یکه سوالم رو با سوال جواب م نیا از

 راست سراغ اصل مطلب برم. کیباعث شد  نیهم

 

بشه. انتظار  کیبه من نزد تونهیکه م یهست یتو تنها کس-

موضوع  نیکه ازم به جونت افتاده بود از ا یداشتم با اون نفرت

 .یکرد یبه نفع خودت استفاده م

 

 رو خوب متوجه شده بود. منظورم



 

 کیکرد به  یم لیمسئله رو تبد نیکردم بامداد ا یفکر م من

 دونستم... یخوب م یلیرو خ زیچ کیو  زیدستاو

 

شدن روح و فکرم باز هم بامداد تنها آدم امن  ریوجود درگ با

 من بود و اگر راهش  

 شدم... یبرد من نابود م یم شینامردانه پ رو

 

لمس کردن من  یتونست برا یتنها اون بود که م یعنیامن  آدم

 ادیروح و تنم اعتماد به بامداد رو  یعنی نیکنه و ا یشرویپ

 داشت. ادشیهنوز هم به  یگرفته بود و بعد از اون مدت طوالن

 

 یکرد نابود م یکار رو م نیامنم با من بدتر یتنها نقطه  یوقت

 شدم و فکر کردن به سر پا شدن بعدش هم سخت بود.

 



 افتاد؟  یم یکردم چه اتفاق یاگر اون کار رو م یدونیم-

چشم هام  یسکوت کرد و نگاه کنکاش گرش تو یا هیثان

 : دیچرخ

 

 دادم.  یاز دستت م-

 آماده بودم زبونم بند اومد انگار. یهر جواب یکه برا من

 

توان فکر کردن  یجمله خشکش زد و حت نیوجودم با ا ی همه

 بهم رو هم نداشتم. رهیبه احساسات چ
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به بامداد دوخته شد و  یعکس العمل چیه یماتم ب یها چشم

 .دادیم یا یجمله چه معن نیدونستم ا ینم

 

 بود.  دهیاز وجودم پر کش یلحظات یدرک کلمات برا توان

که ساخته بودم  یزیکردم هر چ یراه رو انتخاب م نیاگر ا-

 شد. ینابود م

  

انگشت هاش قفل  ونیرو جلو آورد و انگشت هام رو م دستش

 کرد. 



 صورتم آورد و ادامه داد: یگره خورده مون رو جلو دست

 

و نفرت به کنار... من بدم  یرو ساختم. پست فطرت نیمن ا-

 رو که خودم ساختم به گند بکشم. یزیچ ادیم

 

 ! نامرد

 بود! ارینامرد تمام ع کی بامداد

 

 گهیکه انتخاب کرده بود به مراتب ترسناک تر از هر راه د یراه

 دونست.  یرو خوب م نیبود و خودش هم ا یا

 

برسه که من با تمام وجود از بامداد ضربه  یبود روز ممکن

 خورده باشم و نفرت از اون تمام وجودم رو پر کرده باشه...

 



 یم که برام یامن یهمون روز باز هم تنها نقطه  یدرست تو اما

 مونه بامداده... 

 یکه اجازه  شهیم یاون لحظات باز هم بامداد تنها کس یتو

 .هیاوج نامرد نیداره و ا یشرویپ

 

شد و لعنت به  دهیکش رونیدستش ب یبا سرعت از تو دستم

 احساسات! 

 کردم. یخودم رو جمع و جور م دیبا
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 کننده بود؟جوابم برات قانع -

 

شده بود باز هم سرکشانه به چشم  دهیکه ازش دزد نگاهم

 مهابا لب زدم: یهاش دوخته شد و ب

 

 ازت متنفر بشم.  خوادیواقعا دلم م-

 رو تکون داد: سرش

 



ازت متنفر باشم. منم  خوامی... منم مخوامیرو م نیمنم هم-

 نداشته باشم. ییابا چینابود کردنت ه یبرا خوامیم

 

وقت ها  یکرد بعض یبا آدم ها م یزندگ یکه خدا تو ییکارها

 رحمانه   یب یادیز

 ...بود

 

شد  یتهش خوب م دیدونم خدا از تهش خبر داشت و شا یم

مجازات سخت  کیبامداد  یمن و هم برا یاما اون لحظه هم برا

 بود.

 

 . میرو ساخته بود گهیو اون همد من

 یسال جور کیهمون  یاما تو میسال کنار هم بود کی تنها

 که حاال... میرو ساخته بود گهیهم د

 



 ... یزمان طوالن نیوجود گذشتن ا با

 رخنه کرده بود... نمونیکه ب ییوجود نفرت و زخم ها با

 

باز  میآورد یهم به ارمغان م یکه برا ییدردها یوجود همه  با

 .میاز ته دل نداشت ینفرت ییهم توانا

 

و بامداد هم  دیتپ یبامداد م دنیبا د انهیپروا یهم قلب من ب باز

 انتقام باز بگذاره. یتونست دستش رو برا ینم
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قلب  یاز من رو نهیرید یزد و زخم یبه من زخم م بامداد

   یخودش مونده بود و ب

 گهیاز همد میتونست یکدوممون نم چیبود که ه نجایا یرحم

 .میمتنفر باش

 

*** 

  

 کنه؟  یامضا م یقراردادها رو ک-



از سمت  یکه جواب یمن و بامداد بهم دوخته شد و مالک نگاه

 نکرده بود ادامه داد: افتیکدوممون در چیه

 

شرکت  نیا یبرا یعامل ریهر چه زودتر مد دیکنم با یفکر م-

 انتخاب بشه. 

 نگفت لب زدم: یزیمن همچنان به بامداد بود و اون که چ نگاه

 

 قراردادها باشه.  یپا دیهر دومون با یامضافعال -

 عامل داشته باشه. ریدو تا مد تونهیشرکت نم هی یول-

 

رو  نجایا میشده که هر دومون دار یا یاالن مدت طوالن-

 کنم. یم تیریمد

 

 چیکه ه نهیمسئله ا ی... ولگمیرو م نیخوام که ا یمعذرت م-

 رو   نجایکدومتون ا



 .نیکن ینم تیریمد

 

رو هدف گرفت و اون  یمالک رشیاز بامداد گرفته شد و ت نگاهم

 نگاه دست و پاش رو گم کرد.  نیفقط با هم

 

  ؟یمالک یحرف شماست آقا نیا-

 جوابم رو داد:  یمکث کوتاه با

 هستم. نجایا رهیمد ئتیاز تمام ه یندگیمن به نما-

 

 بار به حرف اومد: نیا بامداد
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 ه؟یما چ یتیکفا یدر مورد ب رهیمد ئتیو نظر ه-

 

از  شتریجمله ش به کار رفته بود ب یکه تو ییواژه ها برعکس

 متواضعانه بودن  

 فورا گرد شدند... یمالک یداشت و چشم ها یدیتهد لحن

 

 .نیمع ینکردم آقا یجسارت نیمن همچ-

 



اومد اما با  یخائن بدم م ی رهیمد ئتیکه از تمام اون ه نیا با

داشت از دست  یبشم که مالک نیتونستم منکر ا یحال نم نیا

 شد. یم وونهیما د

 

 .یمالک یرو بزن آقا تیحرف اصل-

 

رو که گفتم خودش رو جمع کرد و با صاف کردن صداش  نیا

 لب زد: 

 

بهتره  نیایکه با هم کنار م یتا زمان میکن یخوب ما فکر م-

 به   یرو موقت تیریمد

 . نیبسپار نانیآدم قابل اطم کی

 

 درهم رفتند:  یبامداد کم یابروها

 ست؟ رهیمد ئتیه یاون آدم قابل اعتماد از اعضا انایاح-



 

 یقدم نم شیپ تیریمد یوقت برا چیه رهیمد ئتیه یاعضا

 شدند.

 

داشت  ینظر م ریرو ز زیهم که بامداد دورا دور همه چ هرچقدر

 باز هم من بهتر  

 شناختم. یگر رو م لهیح یآدم ها اون

 

 یقدرت رو در دست نم یوقت به صورت علن چیها ه اون

 که از   نیگرفتند و ا

 دادند. یم حیکنند رو ترج تیریرو مد زیپرده همه چ پشت

 

از مسائل  یلیخ یبا وجود داشتن قدرت پاشون تو یطور نیا

 شد. یباز نم
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 یآدم ها نیاز هم یکیقاچاق که کار  یمثل اون پرونده  درست

 مارموز بود اما  

 عامل بودم. ریشد من مد یم دهیکه پاش وسط کش یکس

 



گرفته بودند و حداقل با زهر  ادیرو خوب  استیها س اون

   یکه از محسن یچشم

 ییایخولیمال یفکرها یراحت بود که تا مدت المیبودم خ گرفته

 زد. یبه سرشون نم

  

نفر  کیمدت فقط  نیتمام ا یمعلومه که نه... راستش تو-

   زیحواسش به همه چ

 جمع بود...  شرکت

 

 جفتمون چرخوند و ادامه داد:  ونیرو م نگاهش

 .یفرهاد یآقا-

 

نگاهش رو به من  عیسر یلیو بامداد خ دندیباال پر ابروهام

 سر من بود. ریز شنهادیپ نیکرد که ا یدوخت و احتماال فکر م

 



 یهام رو در مقابل نگاهش باال انداختم و خطاب به مالک شونه

 لب زدم: 

 خبر دارن؟ شنهادیپ نیهم از ا یفرهاد یخود آقا-

 

 .میاول نظر شما رو بدون میداشت میهنوز نه... تصم-

 "من مخالفم"

 

و  میبود که من و بامداد همزمان با هم گفته بود یجمله ا نیا

که حداقل توقع مخالفت از من رو نداشت شونه هاش  یمالک

 .دیباال پر

 

 مخالفت بامداد که کامال معلوم بود...  لیدل

 

رد و بدل شده بود باز  ونمونیکه اون شب م ییتمام حرف ها با

   یهم مهام آدم



 یاجازه  یخواست به راحت یبه من بود و بامداد نم کینزد

 سلطه رو بهم بده.
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 داشت... استیاز عطش ر ریغ یا گهید لیمخالفت من دل اما



 

شرکت بشه و اگر بهش فشار  نیعامل ا ریحاضر نبود مد مهام

 آوردم بدون   یم

 داد. یاز سمت معاونت هم استعفا م مکث

 

شرکت مشغول به کار بود و  نیا یتو یادیز یسال ها مهام

 شناخت. یم یرو به خوب نجایا یآدم ها یهمه 

 

هم از روش  یادیخان بهم زده بود ز اوشیکه شرکت س یشهرت

 نرفته بود. شیپ یقانون یها

 

 یخان کارها اوشیشرکت مثل س نیا یتک سهامدارها تک

 نیدست ا ریانجام داده بودند و مهام ز شونیزندگ یتو یفیکث

 رفت. یآدم ها نم

 



من رو نداشت که بتونه از پس  ییپروا یو ب یوانگید اون

 نفوذ کرده  یمارمولک ها

داد به عنوان معاون من  یم حیو ترج ادیشرکت بر ب داخل

 کارش رو ادامه بده.

 

کرد به خاطر  یکه م یشرکت متنفر بود و هر کار نیاز ا مهام

 رخنه   یحس وفادار

 قلبش بود... یتو کرده

 

مشکوک بودم چون  شنهادیپ نیمسائل من به ا نیوجود ا با

 دونستند که مهام باهاشون مشکل داشت. یاون ها م

 

 مخالفت نا به هنگام رو بدونم؟ نیا لیدل تونمیم-

 



به زبون آوردم و بامداد  یمحکم ی "نه"رک و بدون مکث  من

 لب زد: یکه نگاهش به من بود خطاب به مالک یدر حال

 

 کنم.  یمشکل رو حل م نیخودم ا-

که  ارهیبه زبون ب یزیاعتراض چ یهم برا خواست باز یمالک

 بار   نیبامداد ا

 :دیرو کامال بر صداش
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که از طرف خودتون بوده  یانتیاز خ ریمدت غ نیا یتو-

 میتونست یاومد؟ ما حت شیشرکت پ یبرا یا گهیمشکل د

 .میشده رو جمع کن رهیبحران چ

 

سرش رو  تیبار باز و بسته شد و در نها نیچند یمالک دهان

 تکون داد: 

 حق با شماست. -

 

باعث شد نگاهم رو به صفحه ش بدوزم و  میگوش امیپ یصدا

 تاچ چشمک زد. یرو مونیاسم س



 

 رو باز کردم. امشیبرداشتم و پ زیم یرو از رو میگوش

 

. رازیکوتاه دعوت کردم ش احتیس هی یجفتتون رو برا"

 یخوام حساب یکنه. م یم یکه مادر من اونجا زندگ یدونیم

 "بهتون حال بدم

 

 یزمان کوتاه یمشت شد و چشم هام رو برا یدور گوش دستم

 بستم و باز کردم.

 

 یبه زور م نیندازمت صندوق عقب ماش یم یمخالفت کن"

  "برمت

 .دمیر و گز لبم

 



 یلعنت مونیکشور و اون س نیاالن از ا نیداشتم هم دوست

 کردم و تمام   یر مفرا

 کردم. یرو باهاش قطع م میارتباط یها راه

 

محکم من  یبا صدا یکه از جا بلند شد قبل از خداحافظ یمالک

 با سرعت از اتاق خارج شد:

 

 . رونیاالن برو ب نیهم-

 

افکار  یشده بود احتماال تو رهیمن که به بامداد خ یجد نگاه

حرف پس  یهم باعث شد ب نیجنگ ساخته بود و هم کیاون 

 بره. رونیب شیو پ
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 باهات حرف زده؟ مونیس-

 رو تکون داد:  سرش

 .رازیدعوتم کرد ش-

 

 ؟یگفت یو تو چ-

 . قبول کردم. ومدیاز پشنهادش بدم ن-



 :ستادمیزدم و ا پوزخند

 

  ؟یرو دوست دار رازیانقدر ش طیشرا نیا یتو-

 

همه  نیطرد شدم. ا رانیبچه بودم از ا یکه... من وقت یدونیم-

 هیرانیا تمیکه اصل ی. چرا منننیاونجا رو بب انیم ستیتور

 دوست نداشته باشم برم؟

 

 . یبر یخوا یپس م-

 چپش انداخت:  یپا یراستش رو رو یپا

 . من و تو.میبر میخواینه... م-

 

 . ذارمیاون شهر نم یوقت پام رو تو چیمن ه یمتاسفم ول-

 



از اتاق خارج بشم  نکهیبرداشتم و قبل از ا زیم یرو از رو فمیک

   یصداش برا

 متوقفم کرد: یلحظات

 

 یازش شروع شد... درست م تیماریکه ب هییهمونجا رازیش-

 گم؟ 

 مهابا لب زدم: یرو تکون دادم و ب سرم

  

 خوام بهش برگردم. یمنه و من نم یآره... اونجا گذشته -
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 دستم فشردم و اون باز هم ادامه داد: یدر رو تو ی رهیدستگ

 ... یگردیبرم-

 

 از اتاق خارج شدم.  یا گهیرو باز کردم و بدون حرف د در

 سرم هوار شده بود. یرو یادیز یروزها کارها نیا

 

مونده  یباق گهیکار د کی مونیاز زهر چشم گرفتن از س قبل

 بود.

 



 کیدوختم که من رو به  یناشناس یرو به اون شماره  نگاهم

 مسخره دعوت کرده بود. تیواقع

 

خوام قبل از فاش کردن  یم ؟ینیپدرت رو بب یدوست ندار"

  "همه اون رو اول به خودت نشون بدم یبرا تشیهو

 

که  یکرده بود و فرد ریبود که فکرم رو از صبح درگ یامیپ نیا

 رو بهم   مایپ نیا

فاش کردن  ی هیدونست که من با قض یم یبود به خوب داده

 پدرم چقدر   تیهو

 داشتم.  مشکل

 

 یشده بود که پاش رو رو دایهم پ گهید یکیاون همه آدم  نیب

برد اصال خوشم  یکه داشت به کار م یدمم بگذاره و من از روش

 بود. ومدهین



 

 نیبا ا یامیو پ دیچرخ میگوش دیصفحه کل یهام رو دست

 اون فرد ناشناس فرستاده شد. یمضنون برا

 

  "نمت؟یبب یچطور"

 کردم...  یآدم رو کوتاه م نیا دم

 .یا گهیبود و چه کس د یبامداد م چه
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*** 

  

  "یدون یرو م قتیقبل از اون... بهم بگو چقدر از حق"

 

داده بود و کاش حداقل  اممیبود که در مقابل پ یتنها جواب نیا

 دونستم.  یاون فرد رو م تیهو

 

 شد.  یساده تر م زیهمه چ یطور نیا

 



زنگ  یرو نگه داشته بودم که صدا نمیخونه ماش یجلو درست

 به صدا   میگوش

 خانم تماس رو جواب دادم. نیاسم نسر دنیو با د دراومد

 

 خانم.  نیسالم نسر-

 خونه؟  نیایم ی... کگمیم سالم خانم.-

 

رو  نیخانم عادت نداشت ا نیدرهم رفتند و نسر یکم ابروهام

 ازم بپرسه. 

 شده؟  یزیچ-

 

 . نیمهمون دار-

  ه؟یک-

 . شناسمشونیراستش... من نم-

 



 در رو زدم.  موتیر

 داخل خونه.  امیدارم م-

 

رو پارک  نیتا ماش دیطول کش یرو قطع کردم و مدت تماس

 اطراف خونه و داخل نبود. یا گهید نیماش چیکنم و ه
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درهم خودم رو به ساختمون رسوندم و حس  یهمون ابروها با

 نداشتم... یخوب

 

که با وجود ناشناخته بودنش داخل خونه م  یناخونده ا مهمان

 ازش نبرده بود... یخانم هم اسم نیشده بود و نسر

 

 مجهوالت متنفر بودم.  از

خانم با سرعت به  نیخونه رو که باز کردم و داخل شدم نسر در

 سمتم اومد:

  

 سالم. -



نشست که پشت بهم  یخانم یرو تکون دادم و نگاهم رو سرم

 کینشسته بود و من بهش نزد یسلطنت یمبل سه نفره  یرو

 شدم.

 

 شما؟ -

 .دیمکث به سمتم چرخ یا هیجا بلند شد و با ثان از

 

تا اون زن رو  دیشمردن سه شماره طول کش یبه اندازه  تنها

 بشناسم...

 

بودم و حاال  دهیعکس ها د یکه چهره ش رو فقط از تو یزن

 بود...  ستادهیدرست جلوم ا

 

 از مادر بامداد داشت.  یکه ته چهره ا یزن

 لب زد: ارهیلبش ب یرو یاونکه لبخند یب



  

 من...  یبشناس من مهلقام... فکر نکنم من رو-

 :دمیحرفش پر ونیم

 

 ران؟یا نیاومد یک-
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 بهش دوختم.  مایرو تکون داد و من نگاهم رو مستق سرش

 ن؟یخوایم یچ-

 

 : دندیباال پر گهیبار د کی ابروهاش

 ؟ی... اما الزمه انقدر تند ازم حرف بکشیبیسارا گفته بود عج-

 

 دادم:  هیمبل تک یپشت به

 .نیاومد نجایحرف زدن ا یقطعا شما هم برا-

 

سالن  یپا تو وهیو آبم یچا یحاو ینیخانم با س نینسر

هنوز کامل از سالن خارج  ینیشدن س یگذاشت و بعد از خال

 :دیچیگوشم پ یمهلقا تو ینشده بود که صدا

 



  ؟یخودت رو از بامداد دور کن یریگیچقدر م-

خنده هام  یصدا تیش شدم و در نها رهیحرف خ یب هیثان چند

 بلند شد.

 

کنترل خنده  ییبار گرد شدند و من توانا نیمهلقا ا یها چشم

 هام رو نداشتم. 

 یمونده  یتا خنده هام رو جمع کنم و با لبخند باق دیکش طول

 لبم لب بزنم: یرو

 

 . زنهیلحظه فکر کردم مادر شوهرم داره باهام حرف م هی-

 

گرفت و  تیباره رنگ جد کیبگه صدام به  یزیچ نکهیاز ا قبل

 خانم   نیبلند نسر

 صدا زدم.  رو

 



 اومد خطاب بهش گفتم:  رونیآشپزخونه که ب از

 امروز زودتر برو خونه.-

 

 

 

 

 

 
 

 

 [16.08.21 23:56] 

 
#part632 

 

 

 خانم لب زدم: نیو من خطاب به نسر دندیباال پر ابروهاش



 .اریخنک ب ی وهیآبم هیمن  یلطفا برا-

 

 هام رو به مهلقا دوختم:  چشم

  ن؟یخور یم یزیشما چ-

 .یچا-

 

تکون داد و داخل آشپزخونه شد و من به  یخانم سر نینسر

 سمت مبل ها رفتم. 

 

  ن؟یینجایبامداد خبر داره ا-

که  یروش نشستم و اون هم در حال شیپ یمبل تک نفره  یرو

 نشست لب زد:  یم

 

  ؟یشناس یکجا ممن رو از -

 دادم:  لشیطرفه تحو کی یلبخند



 و... من نشناسم؟ نیبامداد باش یخاله -

  

 رو به اطراف دوختم و ادامه دادم: نگاهم

 انگار.  نیاوردیدخترتون رو ن-

 .میاومدم تا با هم تنها صحبت کن-

 

 یشتریزهر چشم ب دیمبل مشت شد و با یدسته  یرو دستم

 گرفتم...  یاز سارا م

 .ومدیمادر و دختر خوشم نم نیاز ا اصال

  

 بودنتون خبر نداره. نجایاوصاف... بامداد از ا نیبا ا-
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 ینگذاشت و با چشم یسوال باق یبراش جا میجد یها چشم

رفته بود و حاال فقط  رونیاز خونه ب قهیکه گفت کمتر از پنج دق

 .میمن و اون زن مونده بود

 

 . نیاون جمله رو دوباره تکرار کن خوادیدلم نم-

 دختر جون... نیبب-

 



 ارمغان! -

 کرد و من ادامه دادم:  نگاهم

 یخانم فتح دیتون یاسمم ارمغانه اما اگر براتون مشکله م-

 .نیصدام کن

 

 زد: شخندین

 یخونه و خونواده ندار نیابه  یتو هم تعلق خاطر ؟ینیب یم-

 .یرو هم نگه نداشت شونیلیفام یکه حت

 

 دیدونی... احتماال شما بهتر از من مستیبحث تعلق خاطر ن-

 .هیچ لشیدل

 

احتمال رو بدم که اون  نیتونستم ا یحرفم جا خورد و م از

 زن بود. نیناشناس هم متعلق به هم یشماره 

 



  ه؟یچ لشیدل-

 : دمیخند

 کنار مهلقا خانم. نیرو بذار چوندنیپ-

 

 چشم هاش رو هدف گرفتند... زمیت نگاه
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من  نیخوا یصراحت م نیچرا با ا میدون یهر دومون خوب م-

 یتو ییچه رازها میدون ی... هر دومون منیرو از بامداد دور کن

   نیگذشته بوده که جفتمون رو به ا

 رسونده. نقطه

 

 ...دیترس یم نیدرهم رفته بودند و از هم ابروهاش

خواست ما رو از هم دور نگه  یکه م دیترس یمن م دنیفهم از

 داره.

 

 مشتش گرفت:  ونیرو م یو استکان چا دیرو گز لبش

 پس درست حدس زده بودم.-

 



به بامداد  یزی... من چنیمسئله باش نینگران ا ستین یازین-

 گم. ینم

 تونم بهت اعتماد کنم. ینم-

 

پنهون  یکوفت یاون گذشته  خوادیاز من نم شتریکس ب چیه-

 بشه. 

 واقعا؟-

 

و  رهیبگ یباعث شد نگاهم رنگ گنگ زشیتمسخرآم لحن

 باال رفته بود: یصداش حاال کم

 

  ؟یخواهر من رو کشت نیبه خاطر هم-

 درهم رفتند:  ابروهام

 ن؟یزنیحرف م یاز چ-

 



 شد:  دهینگاهش پاش یپرسشم تنفر تو نیا با

 

رو  تیواقع دمیشک داشتم حاال که فهم تتیبه هو یاگر ذره ا-

 مطمئن شدم. یدون یم
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 .شمیمنظورتون نم ی... من متوجه نیباهام رک حرف بزن-

 زیم یرو رو یو استکان چا دیخودش رو جلو کش یکم

 گذاشت...

 

براش  امیپ هیخواهرم  یقبل از سکته  قهیدرست چند دق-

 ییچه دروغا دونمیمن م". یرانیخط ا هیاز  امیپ هیاومده بود... 

رو کف  زی. منتظر باش تا همه چدهیگذشته تون خواب یتو

 "رمیگیخونواده تون م یدست پسرت بذارم. حقم رو با نابود

مه تاج  یگکرده بودن. تمام زند دیتهد ینجوریمه تاج رو ا

تالشش رو کرد تا  یهمه  کایبامداد بود. بعد از اومدن به امر

دل بامداد تکون بخوره. تمام تالشش رو کرد تا  ینذاره آب تو

بمونه که بامداد عاشقش بود و مه تاج از از دست  یهمون مادر

 .دیترسیم یزیاز هر چ شتریدادن پسرش ب

 



 صورتم نشسته بود لب زدم:  یکه تو یاخم با

 رو فرستادم؟ امیمن اون پ نیچطور انقدر مطمئن-

 

مسئله خبر  نیکس از ا چیه اوشیاز من و تو و س ریغ-

اون هم اومده  یبرا امینبود چون همون پ اوشینداشت. کار س

مه تاج  ضیقلب مر یکه داشت ی... با نفرتیمونیبود. فقط تو م

 .ی. تو مسبب مرگ مه تاج بودیکرد کیرو تحر

 

شوکه کننده بود  یبود به قدر دهیمهلقا برام چکه  ییویسنار

 بگم... یگناه یبخوام لب باز کنم و از ب دیکه طول کش

  

نکرده بودم و از همون  یکار نیوقت همچ چیکه من ه نیا از

 با مه تاج برقرار نکرده بودم. یارتباط چیه شیسال پ ستیب

 



 رونیخواست از دهانم ب یکه م یباز شدند و کالم ریهام د لب

غضبناکش  یچهره  دنیبا باز شدن در توسط بامداد و د ادیب

 گلوم خفه شد. یتو

 

از جا بلند شد و من توان بلند  عیبامداد مهلقا سر دنید با

 شدن رو هم نداشتم.
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مهلقا  یکه من رو خشک کرده بود شوک حرف ها یزیچ

 نبود...

 

بود که با وجود  یوارد شده بهم مربوط به پنجره ا شوک

رفته  رونیما حتما ب یشدن پرده هاش باز بود و صدا دهیکش

 ...یلعنت یکوتاه مبل ها و اون پنجره  یبود با فاصله 

 

  ده؟یم ییحرفا چه معنا نی... انیا-

 ...دیفهم یم یزیچ دیبود و بامداد نبا دهیمهلقا پر رنگ

 



 یاطالع م یب زیکه شده بود از همه چ یمتیبه هر ق دیبا بامداد

 موند. 

 ؟یگفتیم یداشت یخاله؟ االن چ-

 

 دستش فشرد و من فقط تونستم لب بزنم:  یرو تو فشیک مهلقا

 ...رونیبرو ب-

 

 م شد و من ادامه دادم:  رهیخ مهلقا

 مهلقا خانم. رونیبرو ب-

رو تکون داد و با سرعت به سمت در رفت اما بامداد  سرش

 جلوش رو گرفت:

 

 خاله... یبر ذارمیچه خبره نم نجایتا نفهمم ا-

 بامداد جان...-

 



 تن صداش بسته شدند:  دنیباال رفت و چشم هام با شن صداش

 یخراب شده چه خبره که فقط من ازش ب یاون گذشته  یتو-

 خبرم؟

 

 صدام باالخره بلند شد...هام رو باز کردم و  چشم
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 گم.  یمن بهت م-

من شد و لبخند ناباورانه و  ی رهیحرف نگاهش خ نیا با

 به سمتم برداشت... یلبش نشست و قدم یرو یترسناک

 

 یشروع کن یامی... چطوره از اون پیرو بگ زایچ یلیخ دیتو با-

 که قلب مامانم رو نگه داشت؟

 

از  عیخانم با تعلل بامداد از فرصت استفاده کرد و سر مهلقا

 خونه خارج شد...

جاش به پا  یکه اون زن با حضور ب یمن مونده بودم و آتش حاال

 کرده بود.

 



 یخودم رو جمع م دیبامداد به سمتم تند شد و با یها قدم

 کردم. 

 که به خودم زدم باعث شد صدام محکم تر از قبل بشه: یتشر

 

 زد. یحرف م یدونستم خاله ت از چ یمن نم-

 

من و مادرم رو خراب  یزندگ ؟یدروغ بگ یخوا یم یتا ک-

 براتون   نی... انیکرد

 نبود؟ بس

 

 ی رهیخ نیینمونده بود و نگاه من از پا نمونیب یادیز ی فاصله

 سرخ   یچشم ها

 شده بود. بامداد

 



 یکردم بار اولت بود... بار اولت بود که با حرف آدم م یفکر م-

 ... اما  یکشت

 .یکشته بود تیمن رو هم خود عوض مامان

 

 گوش کن...-

 رو قطع کرد... حرفم
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حرف بزن ارمغان... با  ؟یقلبش رو نگه داشت یدیبا چه تهد-

 ؟یمامانم رو کشت یقتیچه حق

 

 مونیاز زندگ ییباعث شده بود هر دومون جاها یدونم چ ینم

   یدچار شوک روان

 بود... ستادهیهمون نقطه ا یو بامداد درست تو میبش

 

داد که  یرو انجام م یشد و بدن کار یکه عقل زائل م ییجا

 خواست... یخودش م

 

 داد... یداد رو انجام م یدستور م یکه اون شوک لعنت یکار



 

بامداد دور گردنم حلقه  یخاطر همون شوک بود که دست ها به

به مچ دست هاش  اریاخت یشد و فشار دستش باعث شد ب

 چنگ بزنم.

 

 لعنت بهت! لعنت به همه تون! -

 

که  ییشدند و بامداد با لعنت ها یصدا از هم باز م یهام ب لب

 فرستاد ازم   یم

تونستم  یخواستم هم نم یاگر م یخواست و من حت یم جواب

 جوابش رو بدم.

 

با فشار دست بامداد لحظه به لحظه تنگ تر  میتنفس یمجرا

 تونستم بفهمم. یحرف هاش رو هم نم یشد و من حت یم

 



 گفت...  یراست م بامداد

 دایشد اون واقعا قدرت آدم کشتن رو پ یم زیکه لبر صبرش

 کرد. یم

 

 دندیرو د یاهیکه چشم هام فقط رنگ س دمیفهم یرو وقت نیا

 هام فرار کرد... هیاز ر شهیهم یو هوا برا

 

فکر  نیکه کمرنگ شد فقط به ا یدرد و خفگ طیاون شرا یتو

 کردم که همه   یم

 شد؟یتموم م ینطوریا دیبا زیچ

  

 ن؟یقدر بچگانه و دروغ نیهم
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 یسر و ته م یب یکودکانه  یقصه  کیبرام مثل  زیچ همه

 موند...

دست به دست هم داده بود تا من رو به گذشته  زیهمه چ امروز

 برگردونه...

 



دعوتم کرده بود به گذشته و اون آدم ناشناس با  مونیس

 من رو به سمت   امشیپ

 هول داده بود... تیواقع

 

 یا گهید زیمسخره ش چ یاز اون هم مهلقا بود که با ماجرا بعد

 از گذشته بهم نشونداده بود...

 

 به مرگ کرده بود. لیگذشته م رو برام تبد اون

 

کردم که من  یسال ساده لوحانه فکر م ستیب نیا تمام

کردم اما من هم با  یم یداشتم با گذشته م زندگ هیبرعکس بق

 نداشتم. یفرق گرانید

 

 زدمیکردم پسش م یم دایپ ییارویکه فرصت رو ییهم جا من

 کردم... یو با تمام توان ازش فرار م



 

گذشت و  یسرم م یدور تند از تو یرو یلعنت یگذشته  اون

   یمرگ چقدر طوالن

 .بود

 

رو دوره  میزندگ یکه من فرصت کرده بودم همه  یطوالن انقدر

 کنم. 

 آخر... یلحظه ها یتو درست

 

بامداد نفس با  یختم شده بود به چشم ها زیهمه چ یوقت

 به حالت اولش برگشت. زیهام حمله کرد و همه چ هیر هجوم به

 

 هیر یدر پ یپ یباز کردم و سرفه ها یهام رو به سخت چشم

   یهام رو خراش م

 .داد
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بامداد بودند  یدرست مثل قبل چشم ها دمیکه د یزیچ نیاول

انصافانه انگار  یدراز شده بودم و اون ب نیزم یو حاال من رو

 خودش جونم رو نجات داده بود.



 

 که فکرش رو کرده بودم... یزیمثل همون چ درست

 

امن  یکشت اما باز هم فقط اون نقطه  یداشت من رو م بامداد

م گذاشته بود و من حس  نهیس یقفسه  یبود که دستش رو رو

 نداشتم... یبد

 

 لب هام نشسته بود... ینفس رو یبود که لب هاش برا اون

 

 یخودش رو تو یکشت نفس ها یکه داشت من رو م یبامداد

تونستم پسش بزنم و حالم ازش  یبود و من نم دهیهام دم هیر

 بهم بخوره.

 



که طعم  ییسرفه ها ونیشدم و م زیخ میمتعدد ن یسرفه ها با

 یداد خنده بود که از گلوم خارج م یم هیخون رو به دهانم هد

 شد.

 

بامداد که از ابتدا به مبهوت مونده بود رنگ بهتش  یها چشم

شده از کنار لبم رو  یکه خون جار یشد و من در حال شتریب

دادم  یگلوم رو قورت م یکردم و درد و سوزش تو یپاک م

 لب زدم: دهیبر دهیبر

 

 گفتم...  یدید-

ازم فاصله گرفت و خون باز هم از  یطور نشسته کم همون

 شد   یلبم جار یگوشه 

 من باز هم پاکش کردم: و

 

 . ی... لذت بردیکه من رو کشته بود نیمگه نه؟ از ا یلذت برد-



 زدم مطمئن شده بود حالم خوبه...  یکه م ییبا حرف ها انگار

 

و من رو به  رهیمشتش بگ یم رو تو قهیهم باعث شد  نیهم

 سمت خودش بکشونه: 

 ؟یمامانم چرا مرد لذت برد یدیفهم یتو هم وقت-
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 ؟یخاله ت رو باور کرد یاحمق! واقعا قضاوت ها-

 نشونم بده. لیدل هیباور کنم؟  دیچرا نبا-

  

 یلیرو بگم تا نابودتون کنم خ زیخواستم همه چ یاگر م-

تو  دی... من آدم تهدیبود دهیرو فهم زیزودتر از االن همه چ

 عملم.. من آدم ستمین یخال

 

 یو م دندیچرخ یچشم هام م ونیچشم هاش م مردمک

 از   ارهیخواست سر در ب

 هام... حرف

 

 گفته هام رو بخونه. قتیخواست از چشم هام حق یم

 م شل شد اما غرشش هنوز پابرجا بود: قهیاز دور  دستش



 

بهم  یاز زندگ شتریارمغان... تو ب یتو... تو به من بدهکار-

   یبگ دی. بایبدهکار

 یا گهید زیچه چ یبگ دیخراب شده چه خبره... با نیا یتو

 ...هیبدهکار نیباعث ا

  

 هاش خسته م کرده بود. حرف

 

سرم دوره شده بود انگار  یتو گهیبار د کی زیکه همه چ حاال

 صبرم رو خروشان  

 بود و من هم خسته شده بودم از سکوت... کرده

 

شده  رهیچ یاز درد و سرفه  شتریب یلیقدرتش خ یخستگ نیا

 کرد: زیهم صبرم رو لبر نیبهم بود و هم

 



 خفه شو! -

 بلند ادامه دادم: یجا خورد و من با همون صدا ادمیفر یصدا از

 

که  یاز تو طلب کارم... اون کس شتریب یزندگ نیا یمن تو-

 بدهکاره   ونیم نیا

که هر لحظه  نیمن هست یزندگ ی... تو و مامانت بدهکاراییتو

   یم شتریطلبم رو ب

 .نیکن
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 :دمیشونه ش کوب یرو تو مشتم

 

از  شتریب یلیخ یکه حق من از زندگ یفهمیم ؟یفهم یم-

   یکه زندگ یفهمیتوئه؟ م

به  یتونست یکه تو نهیبدهکاره؟ به خاطر هم شتریمن ب به

 و من   یگذشته ت برگرد

 تونم... ینم هنوزم

 



بار با حجم  نیراه متوقف شد و سرفه ا ی ونهیهام م ادیفر

موقع باعث  یب یبه گلوم هجوم آورد و حرف زدن ها یشتریب

کرم رنگ سالن  یپارکت ها یخون رو یشدن قطره ها دهیپاش

 شد.

 

خون ها دستپاچه شد و انگار فراموش کرد که  دنیبا د بامداد

 بال  نیخودش ا

 سرم آورده بود. رو

 

 گرشیدستش رو از جلو دور شونه م حلقه کرد و دست د کی

 شروع به ماساژ دادن کتف و کمرم کرد...

 

ش نگه داشته  نهیس کیکه سرم رو از بغل نزد یمن در حال و

تپش تند قلبش هماهنگ  یکردم نفس هام رو با صدا یبود سع

 کنم...



 

 یخم شدم رو و راهنشیپ ی نهیاز بغل چنگ شد به س دستم

 گاه شده ش... هیدست تک

 

همون  یکنم و بامداد تا آخر تو دایتا نفسم رو پ دیکش طول

 به خودش نگه داشته بود.  هیحالت من رو با تک

 

بامداد  راهنیکه کمرنگ شدند دستم رو از پ میلعنت یها سرفه

 رها کردم و اون  

 .ستادیا

 

 و چشم هام رو بستم. دمیاز پهلو دراز کش نیزم یجا رو همون
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 یو نم دمیبامداد رو شن یشدن قدم ها کیدور و نزد یصدا

دور شونه هام حلقه  گهیدونم چقدر گذشت که دستش بار د

 .نمیشد و مجبورم کرد بش

 

دوختم که جلوم  یوانیهام رو باز کردم و نگاهم رو به ل چشم

 گرفته بود.



  

 یدوختم و صدا وانیآب ل یغلطان رو یرو به حباب ها نگاهم

 گرفته م بلند شد: 

 ؟یختیتوش ر یچ-

 

که منظورم رو  دمیفهم یرو به چشم هاش دوختم و م نگاهم

 متوجه شده بود. 

مهم نبود چه  گهیرو از دستش گرفتم و د وانیحال ل نیا با

 افتاد. یم یاتفاق

 

نفس سر  کیکمرنگ تهش  یتلخ یتوجه به مزه  یرو ب آب

   یو اگر هم م دمیکش

هر دومون رو راحت کنه باز هم من  یا گهیاز راه د خواست

 بودم... یراض

  



 شد. یتموم م ییجا دیبا یزندگ نیا

  

*** 

  

 یرفت اما حوصله  یاعصابم م یمدام رو میزنگ گوش یصدا

 رو نداشتم که   نیا

 بگردم و خاموشش کنم. دنبالش

 

که  یزیشد بدنم سست تر از چ یباعث م نیماش یها حرکت

 بود بشه و انگار هنوز زنده بودم.

 

 دوباره به صدا دراومد.  هیزنگ قطع شد و بعد از چند ثان یصدا

 یمانتو بیرو از داخل ج میچشم هام رو باز کردم و گوش کالفه

 آوردم. رونیب زمیجلو باز اور سا

 



توجه خاموشش  یب زد و من یصفحه برق م یمهام رو ی شماره

 کردم.
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 تیاطراف جاده دوختم و در نها کیتار یرو به فضا نگاهم

 یم یابروهاش رانندگ ونیم یکه با اخم محو یخطاب به بامداد

 کرد لب زدم:

 

  م؟یچند وقته تو راه-

 مکث جوابم رو داد:  یا هیثان با

 وقته. یلیخ-

 

استقبال  یاز اون خواب اجبار یمن حساب یعنیوقت  یلیخ نیا

نداشتم و منگ بودم  یخوب ادیوجود حال ز نیکرده بودم اما با ا

 انگار.

 

کردم  یسع شیهام رو در هم گره کردم و با وجود سست دست

 به سمت جلو  

 .بکشمش



 

 کجا؟  یریم یدار-

گوشم  ینگاهش رو حس کردم و جوابش تو ینیبار سنگ نیا

 :زنگ زد

 

 به گذشته ت.  میریم میدار-

حرفش رو متوجه بشم و مغزم انگار داشت  یتا معن دیکش طول

 کرد. یم یحالج ریرو د زیهمه چ

 

و دستم  دیروم افتاد برق از سرم پر شیپ یکه به تابلو نگاهم

 . دیلرز

 یقینفس عم میمشتم گرفت و از تابلو که گذشت یرو تو دستم

 .دمیکش

 

 چرا؟-



که  یزدند و اون دروازه ا یدورتر برق م یروشن کم یها چراغ

   دمیدیاز دور م

 چشم بود... یمن مثل خار تو یبرا
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 یم تیکوه هم چشم هام رو اذ یهتل زرق و برق دار رو یحت

   رید گهیکرد و د

 بود. شده

 

 . میشده بود رازیوارد ش ما

 

شدنم لعنت کردم و بامداد درست  داریب ریرو به خاطر د خودم

 دروازه   یچند متر

 نگه داشت و نگاهش رو بهم دوخت:  قرآن

 

 بوده.  یبهم بگو ماجرا چ-

 هم نگاهش رو جواب دادم:  من

 

نشونت  زنهیکه ازش حرف م یامیمدرک از پ هیبه خالت بگو -

   یبرا یامیبده. من پ



 نفرستادم.  یکس

 

 زد:  شخندین

 

داخلشه  ییزایچ هیکنه چون  یاون کار رو نم یدونیخودت م-

 من بدونم. نیخوا یکدومتون نم چیکه ه

 

 هام رو باال انداختم و ادامه داد:  شونه

 کنم. یکنار... باورت م ذارمیرو م یلعنت امیاون پ-

 

و معلوم  دمیفهم یرو نم دمید یچشم هاش م یکه تو یزیچ

 زد. یحرف م یزینبود که از چه چ

 

 داد...  یموضوع من رو آزار م نیهم



رو برت  میکه اومد یراه نیکنم و هم یرو سر و ته م نیماش-

 .گردونمیم
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بودم که بهم  یمن همچنان ادامه داشت و منتظر حرف نگاه

 زد مشروط بود. یکه ازش حرف م یینشون بده تمام کارها

 

 فقط... -

 

 ! فقط

شهر که بدون  نیبود به ا اوردهیهمه راه من رو ن نیا بامداد

 برگرده. "فقط"

 

برگردم اگر بفهمم  خورمی... قسم مهیبهم بگو موضوع چ-

ما  نیگردم اگر بفهمم ب یسکته کرد... بر م یمامانم به خاطر چ

 مونده. یباق یچه راز

 

 روم دوختم.  شیرو ازش گرفتم و به دروازه قرآن پ نگاهم

 از مدت ها فرار و ساختن... بعد



 

 یتو یخواستم باهاشون حفره ها یکه م ییها تیاز موفق بعد

 قلبم رو پر کنم...

 بودم. دهینقطه رس نیاز اون همه تالش حاال دوباره به هم بعد

 

که از گذشته م به حالم اومده بود من رو  یهمون مرد حاال

 برگردونده بود به شهر  

 ...میکودک

 

 . دمیرو فهم ایدن یکه من توش معن ییجا

 . رمیگ یپس به زور جوابم رو ازت م-

 

 گاز فشرد. یرو روشن کرد و پاش رو رو نیماش

 



 نیا یکنم ارمغان... باور کردن تو اشتباهه. من برا یباورت نم-

   یاشتباه حکم م

 که برات مونده.  یزیچ نی... قصاص با دردناک تردم

 

 گفت. ید دروغ مهام رو بستم و بامدا چشم
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که به گردنم افتاده بود رو باور نکرده بود که  یگناه بامداد

 بود. دهیآخر دست هاش رو از گردنم کنار کش یلحظه 

 

 رو باور نکرده بود که کنارم مونده بود. یاشتباه اون

 

 یشهر بود و من دستم م نیا یخورد بو یکه به مشامم م ییبو

افکار از  نیشد اما ا یم شتریبو ب نیکه ا یبا هر لحظه ا دیلرز

 شدند... یسرم پس زده نم یتو

 

سال برگشته بود بهم گفته بود به  ستیتازه بعد از ب یوقت

کنارم بودن رو  یتوان تحمل لحظه ا یازم متنفره که حت یقدر

 نداره...

 



قابل  نیکه بود کنار من نشسته بود و ا یحاال به هر بهونه ا اما

 انکار نبود... 

 نبود. نجایبود ا میاگر دچار همون افکار هنگام خفگ بامداد

 

 قتیکردن حق دایپ یتالش هاش رو برا نیفقط داشت آخر اون

 رفتهیرو پذ میزندگ ینقطه  نیتر کیداد و من تار یانجام م

 بودم تا حرف نزنم.

 

دل شهر پارک کرد  یتو ابونیکنار خ گهیبار د کیبعد  یساعت

 داد. یم یوقت ریاز اندازه نشون از د شیب یو خلوت

 

 دوخته شد.  نیبه ساعت ماش نگاهم

 شب.  مهین ی قهیو شانزده دق سه

 کنه. یبدنم درد م-

 



 کرد و ادامه دادم:  نگاهم

 دارم که بتونم استراحت کنم. ازین یلعنت یجا هیبه -

 

 .ستیشناسنامه همراهمون ن-
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رفتن به هر  یها کنار رفت و بالطبع برا نهیاز گز هتل

  dمدرک   یمسافرخونه ا

 الزم بود. ییشناسا

 

  ؟یپول چ-

 کمونینزد یشبانه روز یکه نداد نگاهم رو به داروخانه  جواب

 .دمیکوب یصندل یدوختم و سرم رو آروم به پشت

 

 دفعه من تو رو بکشم.  نیفکر کنم ا-

 کی یساعت دیکه داشتم با یبا حال نجایرو گفتم و من ا نیا

 دادند! یخوردم و بدون نسخه که قرص نم یقرص م

 

موهاش فرو کرد و اون هم مثل من  یدستش رو تو بامداد

   یسرش رو به صندل

 .چسبوند



 

رو پشت سر  یسخت یکه هر دومون لحظه ها یطیشرا یتو

رو  میافکار گوش نیبود و با هم ازیاستراحت ن میگذاشته بود

 دوباره روشن کردم.

 

 رهیکه مهام دوباره با استفاده از فرصت تماس بگ نیاز ا قبل

رو  یتا گوش دیطول نکش ادیرو گرفتم و ز مونیس یشماره 

 برداشت:

 

 ارمغان! -

 مون؟یمادرت کجاست س یخونه -

 

جمله  نیکرد و بامداد با ا یا یسکوت طوالن دیرو که شن صدام

 م نگاهش رو به سمتم دوخت.

 



  ؟یزنده ا-

 آره.-
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 . ختهیخونه ت خون ر یتو-



 گلوم زخم شده. -

 :دیکش یقیعم نفس

 

  ؟یخوب-

 نه. -

 :دمیغر دیپرس یکه م ییاز سوال ها خسته

 

  ؟یدیمادرت رو م یآدرس خونه -

  ؟ییمگه کجا-

 .رازیش-

 

که زده بودم تعجب  یهم سکوت کرد و از حرف گهیبار د کی

 کرده بود. 

 وقت شب؟ تنها؟ نیا-

 



... نجایا یتو هردومون رو دعوت کرد مونیبا بامدادم... س-

 .یکن دایسکونت پ یجا برا هیته  فهیوظ

 

 ی هیشهر گذاشته بودم بهتر بود بق نیا یکه من پام رو تو حاال

   یرو تو زهایچ

 گرفتم. یم مشتم

 

 ییبود که بامداد جا نیاز ا یبهتر مونیمادر س یبه خونه  رفتن

مسائل رو تحت  ی هیتونستم بق یم یجور نیکنه و ا دایرو پ

 کنترل خودم داشته باشم.

 

 د؟یخبر رفت یمن خودم دعوتتون کردم بعد زودتر از من و ب-
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 :دیکش یا گهید قیرو که ندادم نفس عم جوابش

 ... بذار با مامانم هماهنگ کنم.فرستمیآدرس رو م-

 

 یبعد صدا یا هیتنها سرم رو تکون دادم و ثان دید ینم نکهیا با

 غرغرهاش بلند  

 :شد



 

جمع کنم من رو خوب  میت هی دیدرمان تو با یفکر کنم به جا-

 شدم! وونهیچند ساعت از دستت د نیکنن. هم

 

 کنم.  یقطع م-

و فقط بهش خبر داده  یگفتم و نه پرسش یدیرو نه تهد نیا

 بودم.

 

 دادم. رونیرو قطع کردم و نفسم رو ب تماس

 من بود و من جواب نگاهش رو دادم: ی رهیبامداد هنوز خ نگاه

 

  ؟یآسفالت بخواب یشب رو یخوایم ه؟یچ-

 دوختم و لب زدم: میرو که نداد نگاهم رو دوباره به گوش جوابم

 

 . یاین یتونیاونجا... تو م رمیمن م-



 درصدم فکر نکن ولت کنم.  کی-

 رو روشن کرد. نیزدم و ماش شخندین

 

 نجایکردم و دووم آوردن ا یهم به حال قرص ها م یفکر دیبا

 سخت بود. یادیز

  

رو  مونیمادر س یکه بلند شد آدرس خونه  میگوش امیپ یصدا

 بامداد گرفتم. یصفحه ش رو جلو تیاز نظر گذروندم و در نها

 

 

 

 

 

 
 



 

 [16.08.21 23:56] 

 
#part652 

 

 

رو بامداد بلد نبود  نجایآدرس چرخوند و ا نینگاهش رو ب گنگ

 اما من ذره به ذره ش رو از حفظ بودم.

 

 .گمیبرو... بهت م میمستق-

 

شهر  نیاز ا یو من وقت دندیحرفم باال پر نیبامداد با ا یابروها

 یرو تو میزندگ یکودک پنج شش ساله بودم و همه  کیرفتم 

 نقطه گذرونده بودم... کی

 



 ... یاز دوستت بلد باش شتریب دیگفتند دشمنت رو با یم

جلوش  یتا بتون شیو کامل بشناس یو بمش رو بدون ریز دیبا

 ...یمقاومت کن

 

هم  نیبودم و هم بندیبهش پا شهیبود که من هم یاصل نیا

نقشه تک  یبگذارم از رو نجایپام رو ا نکهیباعث شد بدون ا

 تک جاهاش رو حفظ کنم.

 

بودم اما کامل بلد  ومدهین رازیبه ش شیو دو سال پ ستیاز ب من

 بودمش تا اگر  

روز راهم به اشتباه بهش خورد بتونم از پس  نیمثل ا یروز

 بکشم. رونیو خودم رو ب امیخودم برب

 

آباد  یرو هم بلد بودم و پزشکان معال نجایا یها یفرع یحت من

 نبود. یمهم زیکه چ



 

آدرسش رو داده بود  مونیکه س یآپارتمان یبامداد جلو یوقت

 نگه داشت ساعت  

خواب  مونیصبح شده بود و من برام مهم نبود که مادر س چهار

 ...داریب ایبود 

 

 دیبود شا دهینکش شیوقت پ چیرو ه رازیحرف ش مونیس اگر

گشت به گور خود  یها بر م نیا ینبودم و همه  نجایمن االن ا

 نامردش.

 

 شدم و به سمت ساختمون حرکت کردم. ادهیپ نیماش از

 

 یم نیاومد و احتماال از ا یمن راه م یهم شونه به شونه  بامداد

 نداشتم... یقصد نیکه پا به فرار بگذرم اما من همچ دیترس
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مشت خودم  یرو تو زیخواستم همه چ یفرار م یبار به جا نیا

 . رمیبگ

 



تا  دیطول کش یا هیرو که فشردم چند ثان یریتصو فونیآ زنگ

   تیدر بدون هو

قدم شد و در رو  شیبار بامداد بود که پ نیباز بشه و ا خواستن

 برام باز نگه داشت.

 

 زدم:  شخندین

 . یجنتلمن شد-

 داخل.  یریمطمئن شم م خوامیم-

 

 یخونه ا یبعد هر دو تو یقیپررنگ تر شد و دقا شخندمین

 ما رو   مونیبودم که س

 فراخونده بود. بهش

 

مهمون هاش رو  گهیگفت احتماال چند روز د یم مونیس-

 .ارهیب



 

بلوند شده ش  یدر جواب اون زن نسبتا تپل با موها یزیچ

 . دیرس یبه نظر نم شتریب مونیاز س ادینگفتم و سنش ز

 مادرش خوب مونده بود. انگار

 

از سرش رو پوشونده  یمیسرش زده بود ن یتو یتوربان پهن با

 بود... 

 نبود. یبلندش پنهان شدن سیوجود گ نیا با

 

 یبه تن داشت و چشم ها یرنگ یبلند طرح دار آب راهنیپ

 داریزن رو از خواب ب نیداد که ا یمشتاق و براقش نشون نم

 .میکرده باش

 

 .میمزاحم شما بش میشد خانم... مجبور شد ییهویکارمون -

 



رو گفته بود و اون  نیبم و کالفه ا ییمودبانه اما با صدا بامداد

 زن بدون گرفتن  

 از جفتمون لب زد: نگاهش
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 .نیصدام کن ایماها . هموناستیخانم نه... اسمم ماها-

 

شربت  ینیس ایبدون مخالفت سرش رو تکون داد و ماها بامداد

 بهمون   شتریرو ب

 کرد. کینزد

 

 ونیدراز کردم اما بامداد م وانیمکث دستم رو به سمت ل بدون

 راه مچ دستم رو  

 .گرفت

 

 کردم و اون لب زد:  نگاهش

 داره.  لیتوش زنجب-

 .دندیباال پر ابروهام

  

 هم صدمه زده بود.  مییایخرابم به حس بو اعصاب



 ؟یدوست ندار لیزنجب-

 

 رو دادم:  ایجواب ماها رمیاونکه نگاهم رو از بامداد بگ یب

 دارم. تیحساس-

 

کردم که  یفکر م نیگفت و من فقط داشتم به ا یکشدار آهان

 چقدر درک کردن  

 سخت بود. بامداد

 

اما  دونهیم گفت من رو قاتل مادرش یکه م نیکردن ا درک

 .رهیگیرو م دنمیصدمه د یآشکارا جلو

 

  ارم؟یبرات ب یخوریم یچ-

 رو گفته بود و من باالخره نگاهش کردم: نیا ایماها

 



 بخوابم. دمیم حیترج-
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 رو تکون داد: سرش



بخوابم قبل از سردرد  کمی دی... فکر کنم منم بایگیراست م-

 گرفتن.

 

بشه دوست  میکرد و قرار نبود پاپ ینم جایرو که تعارف ب نیا

 داشتم.

 

که با حرف هام  خواستمینفر رو م کیفقط  طیشرا نیا یتو

 نخواد و نگه. یا گهید زیکنه و چ یهمراه

 

 .میخوابتون رو هم مختل کرد-

 

 یاز حرف زدن تو ادیمرد ز نیرو گفته بود و ا نیهم بامداد ا باز

   طیشرا نیا

برعکس خودش براش  مونیاومد اما انگار مادر س ینم خوشش

 موجود نفرت   کی



 نبود. زیانگ

 

قبل سرحال تر  ی قهینسبت به چند دق دنشیاز د شتریب انگار

 شده بود.

 

 میدار مونیکه من و س ی... به خاطر تفاوت ساعتستیمهم ن-

عادت  گهیکنه. د دارمیشب بهم زنگ بزنه و ب مهیعادت داره ن

 .کردم

 

و نوع  دیخونه چرخ یتوجه به حرف هاش تو یمن ب نگاه

 داد. یزن رو نشون م نیبودن ا یدکورش واقعا ارمن

 

 دیرس یکه اون خونه از صد متر هم کوچک تر به نظر م نیا با

 که   ییاما فنگ شو



به کار برده بود باعث شده بود خونه بزرگ  دمانیچ یتو ایماها

 تر به نظر برسه و  

خونه حالم بهتر  یتو دهیچیپ یبر اون انگار من هم از انرژ عالوه

 بود.

  

 .دیاتاق آخر راهرو تخت دو نفره داره... اونجا استراحت کن-

 

حرفش درهم رفتند و انگار من و بامداد  نیبا ا یکم ابروهام

 نگاهمون  عیسر یلیخ

 که لبخندش معنادارتر شد... میبهش دوخته بود رو
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 . دیگفت زن و شوهر یم مونیس-

کنم و چشم هام رو چند بار  یتا جمله ش رو حالج دیکش طول

 باز و بسته کردم.

 

و کاش االن  خواستیم یها باز نیاز ا شتریدلش ب مونیس انگار

 یروم بود تا با مشت نثار چهره ش کردن خودم رو آروم م شیپ

 کردم.

 



دونم چرا  ی... نه؟ نمنیرل هم باش ادیبهتون م شتریالبته ب-

 رو گفت   نیا مونیس

 داشته. دیسال با زنش ازدواج سف کیخودش  یوقت

 

باعث  یاولش همخونه بودند و همون همخونگ سایو پر مونیس

 شده بود از هم  

 کرد... یاشتباه م ایو البته ماها ادیب خوششون

 

کردند و انگار  یم یدو نفر دو سال بدون ازدواج با هم زندگ اون

 فقط از   ایماها

 پر عشقشون خبر داشت. سال

 

 بگه بامداد لب زد: زیچ ایماها نکهیاز ا قبل

 دروغ نگفته. مونیس-

  



 پس حلقه هاتون رو موش خورده؟-

جواب  ریمن نگذاشت چون من درگ یرو یریتاث ایماها ی جمله

 بامداد بودم.

 

 ی هیرو رییتغ دمیفهم یاستقبال کرده بود و نم یباز نیاز ا اون

 به چه   شیناگهان

 بود.  یلیدل

 

 یگفت تحمل کنارم موندن رو نداره حاال م یکه م یبامداد

کنه و کم کم  یاتاق باز کیهر دومون رو به  یخواست پا

 شدم. یخسته م یباز نیداشتم از ا

 

 همچنان ادامه داشت و من از جا بلند شدم... ایماها لبخند
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 کدوم اتاق؟-

اتاق راهرو اشاره کرد و من بدون مکث به  نیدست به اول با

 سمت اتاق رفتم و  

 شدم. داخل

 



 یتخت دو نفره گوشه  یرو اطراف دوختم و خودم رو رو نگاهم

 اتاق که لحاف  

پوشونده بودش انداختم و چشم هام به سقف  یرنگ یگلبه

 رنگ ساده دوخته شد. دیسف

 

که بامداد هم داخل اتاق شد و بعد از بستن در  دینکش یطول

 :دیچیگوشم پ یصداش تو

 

بهتر رفتار  یتونست ی. ممونیکه خودت آورد هییجا نجایا-

 .یکن

 لب زدم: رمیاونکه نگاه از سقف بگ یب

 

 خوابم. ینم نیزم یمن رو-

 



شدن  نییو باال و پا چوندمیزدم و لحاف رو دور خودم پ یچرخ

 داد که بامداد لبه ش نشسته بود. یتخت نشون م

 

  م؟یجدا بخواب یانتظار دار-

باز  کبارهیحرفش به  نیهام رو که تازه بسته بودم با ا چشم

   یکردم و دهانم نم

 بسته بمونه: تونست

 

 ؟یخواب یجا م هیبا قاتل مامانت -

 

شد و  شیاومد باعث مکث طوالن رونیجمله که از دهانم ب نیا

و دست من دور لحاف  دیتخت کنارم دراز کش یرو تیدر نها

 مشت شد.

 

 ؟یم کن وونهید یخوایم-
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 ش جاخوردم. رهیو از نگاه خ دمیسمتش چرخ به

 تا جوابش رو بدم: دیطول کش یکم

 



 بفهمتت.  خوامیم-

 زد:  شخندین

 سخته. کمی-

 

 رفته بود... شیپ عیسر زیرو تکون دادم و چقدر همه چ سرم

به زبون  یتونیکه گذشته... انقدر تلخه که نم یزیاون چ-

 ش؟یاریب

 

 نشم. نشیهام رو بستم تا مجبور به تحمل نگاه سنگ چشم

 کنم. یکه لب باز نم ستین شیبه خاطر تلخ-

 

گردنم و انگشت هاش فشار  یرو دینزد اما دستش لغز حرف

 نداشتند...

 شد گفت... یبه حرکتش نوازش هم نم یحت

 



درد هم  یجامونده کم یکرد و سرخ یداشت لمس م شتریب

 همراه خودش داشت.

 

تو  دیتهد هیبا  تیسال خفقان نگرفتم که در نها ستیمن ب-

 یبزدالنه کنار بکشم. اگر قرار به حرف زدن بود منفجر م یخال

صداش بلند بود که واضح به گوشت  یانفجار به قدر نیشدم و ا

 برسه.

 

خودم قابل باور نبود اما من داشتم  یزد و برا یهم حرف نم باز

 دادم. یم حیرو توض یزیچ

 

تونستم  یرو نم نیگذشت اما ا یم یا گهید یزهایسرم چ یتو

 انکار کنم که باور بامداد برام مهم بود.
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 تخت طاق باز شدم. یرو گهیبار د کیو  دمیچرخ کم

 .یکردم من رو شناخت یفکر م-

 

 شناختم. -

 تا ادامه ش بده: دیطول کش یا هیکلمه رو گفت و ثان نیا



 

 هنوز مونده تا شناختنت.  یگفت یول-

 راز؟یش یچر ا اومد-

 

دونستم که  یو م دمیپرس یسوال رو داشتم دوباره م نیا

 بار فرق داشت... نیجواب بامداد فرق ا

 

تونست  یم یلیچه دل نیآروم شده بود و ا کبارهیبه  بامداد

 داشته باشه؟ 

 قلبش مهر داشت... یگوشه  یلعنت اون

  

 بود. شیکه حاصل زمان کودک یا یمهربون

 خواستم بشناسمت. یم-

 



و مسئله  اوردیرو درونم به وجود ن یعکس العمل چیش ه جمله

   یبود که نم نیا

 دادم. ینشون م یچه عکس العمل دیبا دونستم

 

 آوردم!  یداشتم کم م من

 داشت.  قتیبود اما حق یسخت اعتراف

 بامداد که نه... یرو شیباالخره داشتم پ من

 

 .اوردمیدلم کاشته بود کم م یکه تو یعشق یرو شیپ
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*** 

  

 شوهر من. شهی... نه قبل از اون ممونهیس یبابا-

 

از قاب عکس گرفتم و اون خواب چند ساعته حالم رو  نگاه

شدم  یم ییزهایچ یبهتر کرده بود و الاقل االن متوجه  یکم

 اول نشده بودم. قیکه دقا

 

  ؟یخور یصبحونه م-



 یاومد و و بو رونیبامداد از بالکن ب دیرو پرس نیکه ا ایماها

 تونستم حس کنم. یرو م گاریس

 

  ن؟یجوشونده ندار-

رفت  یخونه م یکه به سمت دستگاه پخش گوشه  یحال در

 :دیپرس

 

 از چه نوعش؟ -

 یقیدستگاه رو زد و موس یجوابش رو بدم دکمه  نکهیاز ا قبل

 خونه پخش شد. یتو یتیال

 

 یآهنگ گوش کنم. شما که باهاش مشکل ادیمن عادت دارم ز-

  ن؟یندار

 گفت و من تنها شونه هام رو باال انداختم. ینه ا بامداد

 



 نکنم.  یشد مخالفت یآروم آهنگ باعث م تن

 ؟یخوایم یچه جوشونده ا ینگفت-

 

 که آدم رو آروم کنه.  یزیچ هی-

 بهم انداخت: یمعنا دار نگاه
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 ؟یجسم ای یروح-

به ارث  یرو از چه کس یژن فضول مونیس دمیفهم یم حاال

 برده بود.

 

 هیمبل تک یکه سرم رو به پشت یمبل نشستم و در حال یرو

 دادم لب زدم:  یم

 هر دوش رو.-

 

 رو تکون داد:  سرش

 دارم.  ییزایچ هی-

مبل تک  یدور تر رو یسمت آشپزخونه رفت و بامداد کم به

 نشست: ینفره ا

 



 . رونیب میبر دیبا-

 کردم و ادامه داد:  نگاهش

 شهر بزنم. یتو یگشت خوامیم-

 

 ؟یشیگم م ییتنها-

 داشت و اون در جواب فقط نگاهم کرد. هیم کنا جمله

 

 .رونیکه بلده برم ب یبا کس دمیم حیترج-

 یمبل ها م ونیم زیم یصبحانه رو رو ینیکه س یدر حال ایماها

 گذاشت گفت:

 

 ؟یرو بلد نجاهایمگه تو ا-

و  دمیخودم رو جلو کش یطرف کالمش من بودم و کم مطمئنا

 رو برداشتم. ینیس یتو ریش وانیل

 



 ندادم بامداد به حرف اومد... یکه جواب من
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 جاست.  نیارمغان اهل هم-



درهم  یکه کم ییو با ابروها دمیرو سر کش ریاز ش یا جرعه

 رفته بودند نگاهش کردم.

 

 . نیندار ازین ییخوب پس راهنما-

مکث باز هم لب  یو خودش بعد از کم مینگفت یزیکدوم چ چیه

 باز کرد:

 

 . هیحافظ نیکنم بهتره اول بر یحالتون فکر م نیبا ا یول-

 کنن اونجا؟ یمسکن پخش م-

 

 یبه جا ایداشت و ماها هیم تند نبود اما به هر حال کنا جمله

 داد: لمیتحو یاخم کردند لبخند بزرگ

 

 . استیلیدرمان روح خ یجوشونده  یول دنیمسکن که نم-

 دادم. رونیرو ب نفسم



 

 یکره و عسل آماده م یخودش لقمه ا یکه برا یدر حال بامداد

 کرد ابروهاش رو  

 انداخت: باال

 

 اونجا.  میاول برپس -

 رو ازش گرفتم و از جا بلند شدم. نگاهم

  

 نیبود که ا یتنم انداختم و امروز روز دوم یبه لباس ها ینگاه

 بار برام مهم نبود. نیاول یها رو به تن داشتم و برا

 

 دیبه تن داشتم اما با ینداشت چه لباس یتیبار اهم نیاول یبرا

   یخودم رو جمع م

 .کردم
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 دوختم: ایرو به ماها نگاهم

 که من بتونم بپوشم؟  نیدار یزیچ-

 

 لب زد:  یرو سر تا پام چرخوند و بعد از مکث کوتاه نگاهش



 . ذارمیبرات لباس م-

 

 گرفتم.  یدوش م دیاز اون حتما با قبل

 

*** 

  

 شنهادیشد گفت پ یگذاشتم م یبودن رو اگر کنار م لجباز

 چندان هم بد نبود.  ایماها

 

بود و گوش هام  ستادهیبود که کنار مقبره ا یبه بامداد نگاهم

 یکه از بلندگو ها پخش م ینواختن سه تار یپر بودند از صدا

 شد.

 

که چشم هاش رو اطراف چرخوند نگاهم رو ازش گرفتم  بامداد

 و به حوض پر  



 روم دوختم. شیپ ی سکه

 

 ... ستادیکه بامداد هم کنارم ا دینکش یطول

 .ادیبهار نارنج م یبو-

 

معروف  نشیبه خاطر هم نجایتا بهار نمونده بود و ا یادیز زیچ

 بود.

کنه اما  یآدم رو مست م گفتنیکه م یبهار نارنج یخاطر بو به

 من دوستش نداشتم...

 

شهر رو دوست  نیا زیچ چیلجبازانه در تالش بودم ه من

 نداشته باشم.

 

... یکن یکه لب باز نم ستیبه خاطر تلخ بودنش ن یبهم گفت-

 ه؟یپس به خاطر چ
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بهم  ایبود که ماها یا یگشاد سنت یپانچو یبه لبه ها نگاهم

 خورد. یتکون م میداده بود و حاال آزادانه با اون باد مال

 



 ... باز شدنش درد داره. هیدمبل چرک-

 تو؟ یبرا-

 کردم: نگاهش

 

 تو.  ینه... برا-

 تا باز هم لب باز کنه:  دیطول کش یا هیثان

 

 ندارم.  یمن با دردش مشکل-

 من دارم.  یول-

 

که به  یدوباره به اون حوض دوخته شد و من با درد نگاهم

   ومدیسراغ بامداد م

 داشتم...  مشکل

 

 ... تهیجنا کیآدما  یکردن باورها نابود



 صدا. یب تیجنا کی

 

 چیداشته باشه اما ه یدر پ یخوب ی جهینت تیجنا نیا دیشا

 تونه انکار کنه. یرو نم ارهیکه به سراغ آدم م یدرد زیچ

  

بامداد و همون  یباورها یبود برا یتیجنا یدمبل چرک اون

به سراغ من آورده  یدر اوج کودک شیسال پ ستیکه ب یدرد

 آورد. یبود رو به سراغ اون م

  

  ؟یسکه دار-

 ؟یآرزو کن یخوایم-
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 کنار رفتم. یآروم یرو تکون داد و من با نه  سرش

 

 دیمن رو که شن یبود نه  ستادهیکنارمون ا یکه به تازگ یمرد

   یرو از تو یسکه ا

 آورد و به سمت بامداد گرفت: رونیهاش ب بیج

 

 تو.  یهمراهم دارم... برا شهیمن هم-



 حوض انداخت. یبدون مکث سکه رو ازش گرفت و تو بامداد

 

من هم با همون سکه به عمق آب فرو رفت و مرد بعد از  نگاه

 : دیپرس هیچند ثان

 ؟یخوایشما هم م-

 

 ندارم.  ییمن آرزو-

گرفتم و بامداد هم  شیرو در پ یرو که گفتم راه خروج نیا

 پشت سرم راه افتاد.

 

و  دیبامداد هم بهم رس ستادمیدر که ا یجلو هیاز حافظ رونیب

 من لب زدم: 

 ؟یکجا بر یخوا یحاال م-

 

 فرو کرد:  نشیشلوار ج یها بیج یهاش رو تو دست



 قدم بزنم.  خوامیم-

 

 شروع به راه رفتن کرد. ابونیرو گفت و از کنار خ نیا

بعد من هم کنارش در  یقیدادم و دقا رونیرو محکم ب نفسم

 حال قدم زدن بودم.

 

 .یکردم باهاش کنار اومد یکه فکر م یزیبهتر از چ-

شهر  نیا یکرد حالم تو یو فکر م دمیفهم یرو م منظورش

 چندان هم بد نبود.

  

 آماده کردم. یروز نیهمچ یوقته خودم رو برا یلیمن خ-
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 من بودم که زودتر به حرف اومدم:  نیبعد ا یقیدقا

 ؟یگردیاون گذشته م یچرا انقدر پ-

 

جونش رو از  یزیمامانت به خاطر چه چ ستیبرات مهم ن-

 دست بده؟

 .یتو قبل از اونم دنبالش بود-

 



رو  زی... من همه چرانیا ومدمین قتیکردن حق دایپ یمن برا-

که  یبود یکس... تو رمیباور داشتم و اومدم تا حقم رو پس بگ

 وجودم. یتو یشک رو انداخت

  

 کردم.  یش رو حس م رهیخ نگاه

و  فتمیب ریگ یشک و دوگانگ نیا یمن تو یتو باعث شد-

 .یبار جمع کردنش بر ریز یستیحاضر ن

 

 زدم:  شخندین

 ماجرا نباشم؟ یمن آدم بده  یترسیم ه؟یچ-

 

قدم هاش متوقف شد و من هم با فاصله چند قدم جلوتر  یصدا

 .دمیو به سمتش چرخ ستادمیازش ا

 

 هنوز به من بود و باالخره لب هاش باز شدند: نگاهش



ش  دهیسال ناد ستیبشم که ب یدل یشرمنده  ترسمیآره... م-

 گرفتم.

 

قلبم  یتو یزیگرفتند و حس کردم چ یاز مات یهام رنگ چشم

 حرفش... نیبه صدا دراومد با ا

 

چشم هاش موند و حرفا هاش هنوز ادامه  ی رهیخ نگاهم

 داشتند... 

 سال بازم به حرف اومده. ستیکه بعد از ب یدل-
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 فیوجودم نشسته بود قابل توص یکه از حرف هاش تو یزیچ

 نبود... 

 ...یشوک و ناراحت نیب یزیچ

 

 خودش رو نشون بده. دیترس یکه م یخوشحال یکم یچاشن با

 .اوردین یادیحس و حال دووم ز نیبه عشق و ا هیشب یزیچ

 

زدم و  یچرخ کوتاه میکه از پشت سرم بلند شد ن ییصدا با

 روم دوختم: شینگاهم رو به زن مسن پ



 

  د؟یبه من کمک کن کمی شهیم دیببخش-

 دنمیاطرافش بود و قبل از چرخ دیخر یها سهیبه ک نگاهم

 .شدیم ادهیبودمش که از آژانس پ دهید

 

 بودم دراز کرد: ستادهیکه کنارش ا یرو به سمت در دستش

کنن اگر تا دم در خونه بارم  ی... بازوهام درد منهیخونه م هم-

 ...ارنشیب

 

 : دمیحرفش پر ونیم

 .نیدر رو باز کن-

 

 شینیها رو برداشتم و سنگ سهیرو گفتم و چند تا از ک نیا

 نییها رو پا سهیجمع بشه اما ک یباعث شد صورتم کم

 نگذاشتم.



 

 کردنم فقط به خاطر درخواست اون زن نبود... کمک

 خواستم وقت بخرم. یم

 

که بامداد به زبون آورده  یدونستم در مقابل جمله ا ینم من

خودم  یخواستم برا یگفتم و فقط م یم دیبا یزیبود چه چ

 ان بخرم.زم
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 دستش در رو باز کرد:  یتو دیبا کل زن

 بده.  رتیخدا خ-

 رو تکون دادم و داخل شدم. سرم

 

روم بود باعث شد بفهمم که چرا ازم  شیکه پ یبزرگ اطیح

 کمک خواسته بود و  

دردمند رفتن  یبا اون سن و سال و بازو یزن لنگان یبرا مسلما

 اون راه سخت  

 .بود

 



ها رو  سهیکه جلو تر از من رفت پشت سرش رفتم و ک زن

 در خونه گذاشتم. یجلو

 

 داخل.  ارمشونیب تونمیجا خوبه؟ م نیتا هم-

ها پشت سرم  سهیک یرو بامداد گفته بود و اون هم با باق نیا

 داخل اومده بود.

 

از  یکی یهول شده در ساختمون رو باز کرد و به سخت زن

 ها رو بلند کرد: سهیک

 

براتون شربت  نی. بمونهیجا کاف نی... تا همنینه زحمت نکش-

 ... دستتونم...ارمیب

  

کنار ساختمون  نیرزمیاز ز یزیشکستن چ یبا صدا حرفش

 متوقف شد و ابروهاش رو درهم برد:



 

 شهیرو باز گذاشت تا گربه بره داخل... االن ش نیرزمیباز در ز-

 رو   یترش یها

 .شکنهیم

 

زد تا  یعیکه تازه وارد پاگرد در شده بود چرخ سر یحال در

 اما   ادیب رونیدوباره ب

 خورد. نیکرد و محکم به زم ریدر گ یجلو یبه برآمدگ پاش

 

زودتر از من خودش رو بهش رسوند و من هم بازوش رو  بامداد

 م. گرفت

 ن؟یخوب-
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از درد جمع شده بود و دستش رو محکم به پاش  صورتش

 گرفته بود.

 

شد که با  شتریوجودش ب یبلند شه اما انگار درد تو خواست

 نشست. یآخ بلند

 کمکتون کنه؟ ستیتو خونه ن یکس-



  

کرد بلند  یتوجه به سوالم دوباره سع یرو گفتم و اون ب نیا

 شه: 

 .ختمیها رو تازه ر ی... ترشرونیاون گربه رو بندازم ب دیبا-

 

دوخته شد  نیرزمیشده به در باز ز ریسراز یها بیاز س نگاهم

 و نگاه بامداد روم  

 کرد: ینیسنگ

 

 . رونیب ندازمشیمن م-

رو بامداد گفت و خواست بلند شه اما من زودتر به سمت  نیا

 رفتم: نیرزمیز

  

 . رمیممن -



از اندازه ش که حاصل از  شیب یکیرفتم و تار نییپله ها پا از

 نداشت. یتیاون لحظه برام اهم یبود تو یابر یهوا

 

 یم قهیدق کیاگر شده  یخلوت حت ییدادم جا یم حیترج

 شدم... یو آروم م ستادمیا

 

 یبود و من خودم هم نم ختهیبامداد من رو بهم ر یها حرف

 خواستم. یم یزیدونستم چه چ

 

 یاما مهلقا راست م ارمیداشتم بامداد رو به دست ب دوست

 گفت...

 

 زیزود خودش همه چ ای ریشد د یمن به بامداد باعث م یکینزد

   نیرو بفهمه و ا

 خواستم. ینبود که م یزیچ
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 نیرزمیز یدادم و نگاهم رو تو رونیرو محکم ب نفسم

 کردن   دایپ یچرخوندم برا



روشن شد  نیرزمیز یاز گوشه  کبارهیکه به  یاما نور گربه

 قدم به عقب بردارم. کیباعث شد 

 

 بود.  ستادهیآدم اونجا ا کینور رو گرفت و  یپ نگاهم

عصا به دست  رمردیپ کیکردم و اون فقط  زیهام رو ر چشم

 بود.

 

 برگشته به عقبم رو جلو رفتم:  قدم

 د؟یخونه هست نیا یاز اهالشما -

 

 دیچرخ رمردیتکون خوردن چراغ قوه نور به سمت صورت پ با

 :اطیاز داخل ح یا بهیغر یهمزمان شد با بلند شدن صدا نیو ا

 

 مادر جون؟  دیخر یبازم تنها رفت-



 رمردیاون پ یصورت آشنا ی رهیتوجه به صدا خ یمن اما ب نگاه

 شده بود و چطور ممکن بود؟

 

بار باز و  نیحرف بدون صدا فقط چند یباز مونده م برا دهان

 بسته شد و امکان  

 باشمش... دهیدرست د نداشت

 

داده  صشیهمه مدت درست تشخ نینداشت بعد از ا امکان

 مکان؟ نیا یلحظه و تو نیا یباشم و چرا درست تو

  

 میلعنت یشد و چشم ها ریم اس نهیس یقفسه  ونیم نفسم

 تونستند از اون مرد کنده بشن. ینم

 

شد و  یوجودم پررنگ تر م یلحظه به لحظه تو یمنف یانرژ

   یچطور هنوز م



 و چطور هنوز زنده مونده بود؟ ارمشیبه خاطر ب تونستم
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 شد... یم دهینبود که به صورتش تاب یچراغ قوه تنها نور نور



که روشن  یلعنت نیزم ریو چراغ اون ز دیلغز وارید یرو دستش

  یتو یزیشد چ

 ...ختیفرو ر دلم

 

 و توهم نبود! الیخ کیفقط  نیا

رو  یکه گذشته بود هنوز چهره ا ییسال ها یبا همه  چطور

 تمام   ادآوریداشت که 

 بود؟ میزندگ یها ترس

 

 به عقب رفتم.  یقدم اریاخت یو ب دیلرز دستم

 یتر از حالت عاد دهیخم یشده بودند و حاال کم دیسف موهاش

 رفت. یراه م

  



خوش باورانه فکر  یعصا بود و من لحظه ا کیش به  هیتک

چشم هام  یکردم اما چشم هاش که تو یکردم اشتباه م

 کرد. لیتلخ تبد نانیاطم کیرو برام به  زیدوخته شد همه چ

 

توان  گهید یچشم هاش باعث شد حت یو تحکم تو سالبت

 عقب رفتن رو هم نداشته باشم.

 

 و دو سال... ستیاز ب بعد

و دو سال باز هم ترس تمام وجودم رو پر کرده  ستیاز ب بعد

 گفته بود   یبود و ک

 ؟یشده بودم در مقابل اون لعنت یقو من

  

 ارمغان؟ -

م گذشت و  ختهیمغز شلوغ و بهم ر ونیبامداد از م یصدا

 ممکن بود من رو شناخته باشه؟
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رو بهش باخته بود و هنوز  شیکه زندگ یبود کودک ممکن

 مونده باشه؟ ادشیرو  دیکش یداشت عذاب م

 



 ؟یهست یتو... ک-

 بمب عمل کرد. کیوجودم مثل  یتو صداش

 

منفجر شد و بند بند تنم رو از هم  بیمه ییکه با صدا یبمب

 پاشوند. 

شده بود و اون بمب مغزم رو  ریگلوم اس یتو ییهنوز جا نفس

 مختل کرد...

  

 بدنم رو از کار انداخت و پاهام سست شدند. یها عصب

 خواستم فرار کنم... یم

 

 رو جمع کنم و از اون مرد... رومیخواستم تمام ن یم

 صداش... از

 



لرزون دور عصاش  یو انگشت ها زشیانگ نفرت یچشم ها از

 فرار کنم...

  

 یمغزم و درد یتو یتکرار ریخواستم با تمام وجود از تصاو یم

 که درست به  

بود و به سراغم اومده بود  شیو دو سال پ ستیدرد ب ی اندازه

 نداشتم. یتوان چیفرار کنم اما ه

 

 یتو یینداشتم و صدا یا ییتوانا چیمثل همون موقع ه درست

 مرد فرار کنم. نیتونستم از ا یگفت که من نم یسرم بهم م

  

 یبه جلو برداشت مغزم با ته مونده  یکه با عصاش قدم مرد

 که براش   یحواس



 نیو ا دمیبود هشدار داد و من محکم خودم رو عقب کش مونده

 یتعادل و درست مثل آدم ها یباعث شد ب یحرکت ناگهان

 .فتمیب نیزم یرو جیمست و گ
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رعد و برق بلند  بیمه یباز نگاه بهش بدوزم صدا نکهیاز ا قبل

 شد و برق رفت  

 ...دمشید یکه نور چراغ خاموش شد و من هنوز م انگار

 

 رهیو داشت از باال خ دمشید یم یلعنت یبا اون چراغ قوه  من

 داشت. ینگاهش گنگ یکرد و ته مانده ها ینگاهم م

 

 حالت خوبه؟ -

 ادشینحسش دوباره گوش هام رو پر کرد و من رو  یصدا

 بود. ومدهین

 

بود و  ومدهین ادشی دمیلرز یرو که داشتم م یمن یعوض اون

بار  کیشهر متنفر بودم چون مجبور شده بودم  نیمن از ا

 با کابوسم رو به رو بشم. گهید

  



نفرت  یرو به چالش میکه زندگ یبا کس گهیبار د کیشهر  نیا

 بود رو   دهیکش زیانگ

 رو کرده بود و من حق داشتم که ازش متنفر باشم. به

 

 یبرداشت و من با همون تن لرزون خودم رو رو یا گهید قدم

 ...دمیعقب کش نیزم

 

 کیاتاق تار کی یمن رو تو گهیبار د کی یشهر لعنت نیا

 کرده بود و   یزندان

 یاز هرکس شتریرو برام فرستاده بود که من ب یگر شکنجه

   یازش م ایدن نیا یتو

 .دمیترس

 

 تو... -

 



 یخواستم صداش رو بشنوم و دست هام چنگ شدند رو ینم

 نداشت. یا دهیرو کور کنند اما فا مییگوش هام تا شنوا

 

منفور و  یبستن چشم هام رو نداشتم و چهره  ییتوانا من

 رو هنوز   زشیرعب انگ

 خودش... یو مغزم پر بود از صدا دمید یم

 

 یآغوشش م ونیکه دختر م ییها غیخودش و ج یصدا از

 صدا بودم... یو درست مثل قبل من ب دیکش
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 حرف...  بدون

 ... ادیفر بدون

 اشک... بدون

 

 شدم.  یصدا نابود م یداشتم دوباره ب من

 

بار  کیبامداد که درست از کنارم بلند شد عصب هام  یصدا

   یمدت یهم برا گهید

 به کار افتادند و حالت تهوع به دلم چنگ زد.  کوتاه



 

تونستم  یبامداد دور بازوم حلقه شد اما من نم دست

 بدم...  صشیتشخ

 

و خودم رو باز هم با  دمیدیاون مرد رو م یفقط چهره  من

 . دمیسرعت عقب کش

 ارمغان. -

 

خواستم  یشد و من فقط م یصدا باز و بسته م یباز هم ب دهانم

 چشم هام دور کنند... یرو از جلو یبزنم تا اون عوض ادیفر

  

 غیهم ازم در نیخواستم نبودن اون رو بخوام اما هم یم فقط

 شده بود. 

 چت شده؟ -

 



 یقفل شده به چهره ش داشت لحظه به لحظه  یها چشم

 کرد.  یم یبودم رو برام تداع دهیکه کش یعذاب

 

 برداشت و دندون هام بهم چفت شدند. یا گهید قدم

 

وجودش دوباره عود  یتو سمیمبادا ساد نکهیاز ا دمیترس یم

 یکه مدت ها از سوراخ قفل در م یکرده بوده باشه و من

 کنم. یتونستم قالب ته یصداش م دنیبا شن یحت دمشید
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منفور  یشد و چهره  دهیچیدور صورت قفل شده م پ یدست

 دونستم برام آشنا بود... یکه م یشد به بامداد لیاون مرد تبد

 

که قفل چهره م شده بود و  ینگران یدونستم چشم ها یم

 کرد... ینگرانم م دینبا دیچیپ یسرم م یکه تو ییصدا

 

 یداشت اما نم تیها امن نیدونستم که ا یگوشه ذهنم م ییجا

 امن رو درک کنم... یتونستم واژه 

 



و  غیج یسرم پر بود از صدا یو تو رمیتونستم آروم بگ ینم

 ...بیوحشتناک و عج ییناله ها

 

 ست؟  وونهیاون د-

 یصدا باز هم مثل بمب عمل کرده بود و دست شل شده رو نیا

 گوش هام باعث شد تا عمق وجودم رسوخ کنه.

  

تا  یکرد کاریبدونم باهاش چ خوامیفقط م منم که وونهید-

 نابودت کنم! 

  ن؟یکن یم یمن چه غلط یخونه  یشماها اصال تو-

 

 دنشیسرم زنگ زد و ند یبار تو نیچند "من یخونه " عبارت

   یباعث شد توان تو

 جمع شه. تنم

 



تکه تکه ش رو جمع کردم بودم  یکه به سخت یوجود یهمه  با

 یکه تو یا یبامداد رو به عقب هول دادم و به سمت خروج

 .دمیذهنم رسم شده بود دو

 

رو مات و محو بهم  زیم همه چ ختهیآشفته و بهم ر مغز

بار  نیپله ها چند یباعث شد تو نیکرد و هم یم یادآوری

مست به  یبخورم و تلو تلو خوران درست مثل آدم ها نیزم

رو  یدرد چیمختل شده م ه یشم اما عصب ها دهیکوب وارید

 تونستند حس کنند... ینم
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 . رهیبگ یخواست هشدار رو جد یوجودم م یتو زیچ همه

 بود. یاون کابوس لعنت یخونه  نجایا

  

دونستم که  یکه به صورتم خورد و اطراف واضح شد فقط م نور

 از اون   یخبر

 نبود. کیتار نیزم ریز

 

محکم  گهیبار د کیچند قدم درست برنداشته بودم که  هنوز

 خوردم و   نیبه زم



 بود که سرما تا عمق وجودم رسوخ کرد. سیخ نیزم

 

شدند و داشت بارون  یم ختهیسرم ر یآب از باال رو یها قطره

 ...ومدیم

 

به وجودم چنگ  گهیبار د کیو برق که زد وحشت  رعد

   یتکه ها نیانداخت و آخر

 خودشون قرار گرفتند... یحافظه م سر جا یشده  فراموش

 

خودش اجاره کرده بود و  یخونه رو برا یپشت اطیح یعوض اون

 اون روز هم  

 ...ومدیبارون م داشت

 

 بود. سیخ چارهیبود و اون دختر ب یروز هم هوا ابر اون

 بودم... سیهم خ من



 

دهانم فرو  یو من مبهوت ناخون هام رو تو دیکش یم غیج اون

 کرده بودم.

 یو اون مرد لعنت دمیترس یو من و م دیکش یم غیدختر ج اون

 ...دیخند یم

  

 برد. یلذت م داشت

داشت محکم  یشده بودم و کس سیدرست مثل اون روز خ من

 داد: یتکونم م

 

  ؟یچت شده لعنت-

بامداد کنار رفتند و چشم هام  یچشم هام با صدا شیپ ی پرده

 ...دشید گهیبار د
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خواستم نگاهم رو  یشد و نم راهنشیهام چنگ پ دست

 بچرخونم.

 



 یآورد و حداقل م یم ادیبه  یگنگم بامداد رو نوسان مغز

 یاون عوض یخونه  یو تو یبارون لعنت نیا ریتونستم بفهمم ز

   یشهر شکنجه گر فقط م نیا ونیو م

 به اون اعتماد کنم. تونستم

 

گنگ  یمثل آدم ها ایاومد  رونیگلو ب یصدام از تو دمینفهم

 فقط لب هام حرکت  

 :کردند

 

 ... نجاتم بده! یمن رو ببر... از اون عوض-

 سیو اون هم مثل من خ دندیچشم هام چرخ یهاش تو چشم

 داد... یم تیبهم امن نیشده بود و ا

 

 شده بود..  سیطرف من بود که مثل من خ اون

 نشسته بود... اطیح نیمن کف ا مثل



 

  م؟یمن ک یدونیمن نجاتت بدم؟ م-

 کردم... یرو حس م شیبود اما آشفتگ بیعج

 

از  شتریروم رو ب شیرفتن عصب هام من مرد پ نیوجود از ب با

 تونستم حس کنم.  یخودم م

 نه... فقط نجاتم بده.-

 

 نیبود که لب هام رو تکون داد و آخر یزیچ نیآخر اون

 ...نمیبود که تونستم بب یریتصو

 

 شده بود. ینبات زیاون لحظه به بعد انگار همه چ از
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 شدند... یم کیدور و نزد ریو تصاو صداها

کرده  ریچاه بلند اما شفاف گ کیاون لحظه به بعد انگار ته  از

 بود...

 

زدم و تکون  یدست و پا م بیعج ی اهچالهیس کی یتو

 ...دمیفهم یو نم دمیفهم یخوردنم رو م



 

 ... دمیشن یو نم دمیشن یرو م صداها

 .دمید یو نم دمید یرو م ریتصاو

 کردم... یکردم و نم یرو حس م زیچ همه

 

رو  زیو همه چ یماه کیشده بود به مغز  لیانگار تبد مغزم

 آوردم. یم ادیبه  یلحظه ا

 

دادم و  یم صیکه سوار شده بودم رو تشخ ینیماش یا لحظه

 بعد انگار   یلحظه ا

 رفتم. یفرو م انیپا یو اون خال ب یته چاه فراموش دوباره

 

کرد و من  یحرکت م یتا مدتها همون طور نوسان زیچ همه

 دادم... ینم صیرو تشخ تمیموقع

 



و به خودم که  دمیفهم یگذشت رو نم یکه م یزمان مدت

 ...دمیلرز یاومدم داشتم م

 

 از سرما... یناش یعاد یاز اون لرزش ها نه

 

بدنم حالت تهوع رو دوباره به وجودم آورده بود و  لرزش

 رو گرفته بود.  میینایب

 

رفتم لرزشم  یباتالق اون خاطرات فرو م یتو شتریچه ب هر

 شد و   یم دتریشد

 ...دمیشن یرو از قعر چاه م ادهایفر

 

 ...دادمیم صشیبامداد اما تشخ یبود صدا نامفهوم
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 دادم. یم صیرو تشخ شیو نگران یکالفگ

 

گل و  ریشد و سرم ز یدوباره نوسان زیهمه چ هیاز چند ثان بعد

   یمتعفن باتالق یال



پشت سر هم  لمینوار ف کیرو مثل  زیرفت که همه چ فرو

 داد. ینشونم م

 

اون  ریو رطوبت قطرات آب رو که حس کردم سرم از ز یسرد

   رونیب یگل و ال

 .نمیتونستم اطرافم رو بهتر بب یشد و حاال م دهیکش

 

رحمانه  یشالق ب ریو من کف تراس ز میبود ایماها یخونه  یتو

 کردم... یبارون نشسته بودم و اشتباه م ی

 

نبود که با اومدن بارون شسته بشه و من  یزیگند چ ی گذشته

 چنگ زده بودم. دهیفا یب یباز هم به تالش

 

 ... دمیشن یتراس م یبامداد رو از پشت در بسته  ادیفر یصدا

 



اون  یا یکوفت یداروخونه  چیه یتو ؟یهست یکدوم گور-

 .دنیرو بهم نم یقرص لعنت

 

 نیح نیدر همکرد تا حرف آدم پشت خط رو بشنوه و  سکوت

 زد و   یچرخ مین

 من گره خورد. ی رهیخ یبه چشم ها نگاهش

 

از اندازه  شیب یسرخ زدمیسوختند و حدس م یهام م چشم

 که بود کرد. یزیش بود که اون رو جاخورده تر از چ

 

 یلرزه ول یتراس در رو بسته... م یکنه. تو یداره نگاهم م-

 کنه. ینگاهم م

 

شناخت و بامداد  یکه بود من رو م یپشت خط هر کس فرد

 به در تراس زد. یضربه ا



 

 یم ادیرو به  یگنگ یزهایرو به قفل در دوختم و چ نگاهم

 آوردم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 [03.09.21 22:10] 

 
#part680 

 

 



شد و من بعد از  یبود اما در تراس از پشت هم بسته م بیعج

پناه آورده بودم و در رو قفل  نجایاون تشنج نا به هنگام به ا

 کرده بودم.

 

مست شده بود و  یآدم ها هیکوتاه مدتم درست شب ی حافظه

 بد بود...  یلیخ نیا

 دادم. یمشاعرم رو از دست م داشتم

 

خودم رو به سمت در تراس کشوندم و اهرم سفد رنگ  یکم

 پشتش رو کنار زدم و  

 بالفاصله در رو باز کرد. بامداد

 

 دادم و بامداد جلوم نشست.  هیبه نرده ها تک دوباره

 رو کنار گوشم گذاشت: شیگوش

 



 باهاش حرف بزن. -

 : دیچیگوشم پ یتو مونیس یصدا

 ارمغان؟ حالت خوبه؟ یدید یاونجا چ-

  

 و لب زدم:  دمیرو کنار گوش سرم

 ندارم. اجیبهش احت-

 

 نیو بامداد با ا دیرس یهنوز گنگ به گوشم م مونیس یصدا

 حرفم تماس رو قطع کرد و گفت:

 

  ؟یدار اجیاحت یبه چ-

دستش به سمتم خم  یشرت تو ییکردم و اون با سو نگاهش

 شد...

 



 بایکه تقر یشونه هام انداخت و من در حال یشرت رو رو ییسو

 آغوشش بودم آروم لب زدم: یتو
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 .دیمرگ... شا-



 :دیعقب کش یکرد و کم یا یحرفم مکث طوالن نیا با

 

 بود؟ یاون مرد ک-

 .دمیرو گز لبم

 خواست و زجه... یم هیگر دلم

 

که از گلوم خارج  یزیخواست اما تنها چ یشدن م یخال دلم

 آروم بود: یشد همون صدا یم

 

کابوس  هیتلخ... به بغض چنگ زده به گلوم...  یخاطره  هی-

 ... گذشته م!کیتار

 

 یدونستم که شماره  یبامداد دوباره زنگ خورد و م یگوش

 بود. مونیس یافتاده روش شماره 

 



 یرو جواب نداد و من بدون گرفتن نگاهم از صفحه  تماس

 لب زدم: شیگوش

 

ازش حرف  دیباهاش رو به رو شم... با دیبا گهیم مونیس-

 بزنم...

 دوخته شد: شیگوش یاون هم به صفحه  نگاه

 

 با من حرف بزن.-

 کج شد:  یکردم و سرم کم نگاهش

 ؟یکه خوشحال بش-

 

 هم نگاهم کرد: اون

 .امیکه با خودم کنار ب-
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 مشتش گرفته شد: یتو شیگوش

هنوزم فقط من  نمیکه بب م؟ییما... هنوز همون آدما نمیکه بب-

 تونم درکت کنم؟  یم

 



خواستم بدونم ما چقدر  یبه سمتم دراز شد و من هم م دستش

 .میکرده بود رییتغ

 

کف دست گرمش رو  یمستاصل لرزونم به سخت یها انگشت

زده م رو  خیاز گرما بدن  یکار رگه ا نیلمس کردند و انگار با ا

 مشتاق حس کردنش شدم. شتریپوشوند که ب

 

 سردمه.-

دست سردم رو  دیکوتاه باعث شد بدون ترد یجمله  نیهم

 و من رو به سمت خودش بکشونه. رهیمشت بگ یتو

 

وجودم زمزمه  یشونه ش نشست با ته مانده  یکه رو سرم

 کردم:

 ترحمه؟-

 



 ... منم!ستیترحم ن-

 کردم. یکردم حالم خوب شده بود اما اشتباه م یم فکر

 

 یعاقالنه م یمیکردم دارم تصم یکردم که فکر م یم اشتباه

 . رمیگ

 

که  ییکردم که از بامداد خواستم من رو ببره به جا یم اشتباه

 کردم... یعمر ازش فرار م یهمه 

 گذروندم... یم نشیرزمیز یرو تو میکه کودک ییجا به

 

 موند... یوقت ها جنون پنهان م یگاه

داد و بدن  یبه مغز دستور م یمخف یسر و صدا از گوشه ا یب

 کرد. یرو اداره م
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 داد. یبا منفجر شدن خودش رو نشون نم شهیهم

 

توجه  یحالم خوب نشده بود و بامداد بدتر از من بود که ب من

من رو دوباره از  شیبدون برداشتن گوش مونیس یبه تماس ها

 برد. رونیاون خونه ب



 

 بود که به حرف من گوش داده بود... وانهید بامداد

 یاون لحظه بدون مقاومت عمل م یبود که مقابل من تو وانهید

 کرد.

 

که نگه  نیخود آزار ماش یسمیآدم مازوخ کیاما مثل  من

 شدم و نفسم گرفت. ادهیداشته شد پ

 

 اون ساختمان متروک موند... خکوبیشدم و چشم هام م ادهیپ

 

اشتباه رو  نیکه بدتر دمیاون لحظه فهم یشدم و انگار تو ادهیپ

 تونستم قدم به عقب بردارم و برگردم. یکرده بودم اما نم

 

که مقابل اون مرد قرار گرفته بودم باز هم  یمثل لحظه ا درست

 بدنم مختل شده بودند. یتمام اعضا



 

وقفه تن سرد و لرزون من رو هدف گرفته بود  یباز هم ب بارون

   اریاخت یو من ب

 رفتم. جلو

 

شد و  یوجودم نابود م یداشتم تکه ا یکه بر م یهر قدم با

 کرد اما باز هم جلو رفتم. یگم م شترینفسم راهش رو ب

  

شده قرار  نیسقف اون مکان نفر ریجلو رفتم که سرم ز انقدر

 گرفت و از دست  

 پنهان شد. بارون

 

بامداد از پشت سرم بلند شد و من به پشتوانه  یقدم ها یصدا

 مرد اومده   نیا ی

 ودم؟ب
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جرات رو داده  نیگفتنش به خودم ا "منم" یپشتوانه  به

 بودم؟ 

 ...نجایا-



 

کلمه رو گفت و من بودم که جمله ش رو کامل  نیهم بامداد

 کردم:

 مهد کودک من بود.-

 

 به در بود رو کنار زدم. هیکه شب یرفتم و تکه چوب جلوتر

برام  شهیروم از هم شیو داالن پ دیچیمشامم پ یتعفن تو یبو

 آشناتر بود.

  

 ...دمید یاونجا رو خرابه نم من

 .دمید یم شیو دو سال پ ستیاونجا رو درست مثل ب من

 

 ...زیقدر شلوغ و همون قدر نفرت انگ همون

 



داد و  یهاش مشاوره م یکه به مشتر یا یهمون زن عوض با

 ببرند. شیتونستند پ یگفت که ماجرا رو حالل هم م یم

 

شدنشون حرف  یدائم یاز مشتر یکه مغرورانه و با لوند یزن به

 زد. یم

 

کردن  زیکه در حال تم دمید یاون خونه م یمادرم رو تو من

اون زن  یرهایتحق یکه همه  دمید یاون مکان نجس بود و م

از اون  یکیبشه به  لیتا مبادا تبد دیخر یرو به جون م

 کارمندهاش...

 

و ضعف رو  یچارگیکه از شدت ب یا چارهیب یهمون دخترها از

 آورده بودن به  

 ...طانیش

 



 زدند... یکردند و ضجه م یم هیگر
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خورد اما  یگذروندند بهم م یم دیکه با یاز شب حالشون

 ...گهید یداده بودند به کارها حیرو ترج یخودفروش



 

گذاشته بودند اما باز هم  یقیچه چاه عم یدونستند پا تو یم

 ...نایمسخ و ناب یمثل آدم ها

 

 دادند. یبرف فرو رفته ادامه م یکبک تا گردن تو کی مثل

 

که خنده ها و عشوه  دمیدیرو م ییاونجا همون زن ها من

ها و ناله هاشون رو  هیهاشون گوشم رو پر کرده بود اما من گر

 .دمیشن یشب ها م

 

 گذشته... یاون آشفته بازار و غرق شدن تو ونیم

 

کرد و  یم ریحال س یکه تو یبامداد یتکون دادنم توسط ونیم

 حرف ها نبود... نیکه نقل ا یمن یخبر نداشت از قصه 

 



و  دمید یروم م شیرو پ میرینداشت که من داستان تصو خبر

 رونیتونستم خودم رو از داخلش ب یبا تکون خوردنم نم

 بکشم...

 

و نگاهش به من  ستادیو همهمه مادرم ا یاون همه شلوغ ونیم

 بود...

 داد. لمیتحو یبزرگ یشده بود انگار و چشم غره  هول

 

 : دیچیگوشم پ یتو صداش

  ؟یاومد رونیاز اونجا ب یچ یبرا-

 ترسناکه... نییشدند تا بگم اون پا یهام باز نم لب

 

 .دمیشن یبگم من صداهاشون رو از اونجا م تا

 ییچاره ساز ترس و تنها گهیتا بگم اون فندک د دینچرخ زبونم

 من نبود.
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 اطیو ح ییاتاق رو به رو یکه تو یتا از اتفاقات دینچرخ زبونم

 افتاد بگم... یم یپشت

 



 ترسم...  یم-

 رو بلند گفته بودم... نیا

 

رو تونسته  نیذهنم فقط هم یرسم شده تو یحرف ها ونیم

 و هم بامداد. دیرو هم مادرم شن نیبودم بگم و ا

 

 با همون اخم به سمتم اومد:  مادر

 که ترس نداره.  یکیتار-

 :دیاما بازوم رو کش بامداد

 

  ؟یترس یم یاز چ-

 ... دمید یبامداد رو به وضوح م حاال

 ...ششیو ته ر سیبلند و خ یاون موها با

 



باز هم انگار داشتم به  شیورزشکار کلیهمون قد بلند و ه با

   یهمون پسر بچه 

 کردم. ینگاه م شیسال پ ستیب

 

 تونم بگم؟ یم-

 ادامه دادم:  یم بود و من به سخت رهیخ گنگ

 

 یم یاز غم مامان و آواره شدن بگم از چ یبدون نگران تونمیم-

 ترسم؟

 چشم هاش عوض شد. رنگ
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خواست به  یو هول شده م ومدیهنوز داشت به سمتم م مادرم

شش ساله -من پنج نکهیروانه م کنه قبل از ا نیرزمیسمت ز

بار  نیو نگاه من ا رمیرو بگ ضیمر یاز اون آدم ها یکیچشم 

 مرد پشت سرش شد. ی رهیمادر خ یبه جا

 

امروزش رو فراموش کرده بودم و من اون رو هم مثل  یدگیتک

 .دمید یقبل م

 .دمیبرق زده بود و من لبم رو گز دنمیخشنش با د یها چشم



 

 یکه موها یزد و اون در حال یزجه م دهیبغلش ترس یتو دختر

 ی دهیترس ینگاهش هم چنان به چشم ها دیکش یدختر رو م

مادر بهم برسه من با تمام توان عقب  نکهیمن بود و قبل از ا

 بامداد شد: یانگشت ها ریگرد کردم تا بدوم اما مچ دستم اس

 

 شده؟  یچ-

 : دیلرز لبم

 

... پشت سر نمشیب یاما من م ینیب ی... تو نمنمشیب یدارم م-

. زننیکنه. چشم هاش برق م ی. داره نگاهم مسادهیمامان وا

 فرار کنم. دیبا

 

 طرف بازوم رو گرفت و نگهم داشت:  دو



حرف  یاز ک یارمغان... دار ستین نجایکس ا چیه ه؟یاون ک-

 ؟یزنیم

 

 تکون دادم: نیرو به طرف سرم

 

که  یشلوغه... اون مرد... همون نجای. انمیب یهست... من م-

   یدختر تو یموها

توجه به درد دختر  یکه ب یکشه... همون یرو م آغوشش

 گهیو انگار م زنهیم شخندیکه به من ن یکنه... همون یلمسش م

 فرار کنم. دیکنم. با یبهت رحم نم گهی... مییتو ینفر بعد

 

 .دمیدو نیرزمیرو پس زدم و به سمت ز بامداد
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باال قطع شدند و  یطبقه  یصداها کبارهیپاگرد پله ها به  یتو

 که   یزیحاال هر چ

 بود. نییپا نیاز هم دمیشن یو م دمید یم

 

 ... نیزم ریز یباال اتاق

 شد پر از صدا بود. یباز م یپشت اطیکه درش به ح ییجا

 

 ضربه و کمربند... یصدا

 گذروند... یرابطه ش رو داشت م نیکه اول یدختر ییصدا

 

 هنوز هفده رو هم نداشت...  دیسن و سال بود و شا کم

 گرفتار  شده بود. یدست بد آدم یو تو دیترس یم

 



شکل  نیرابطه ش رو با دردناک تر نیکه داشت اول یدختر

گذروند که با هر ناله و  یم یسمیساد یدست مرد ریممکن ز

زد و از  یشد پر لذت قهقه م یکه از دختر روونه م یخون

 .اوردیدر م یبیعج یخودش صداها

 

 رفتم و سرم رو خم کردم...  جلوتر

 ییزهایاون سوراخ قفل قرار بود چه چ یدونستم از تو یم

 اما نتونستم متوقف بشم. نمیبب

 

دهانم نشست  یدهانم قفل شد و دستم محکم رو دنشونید با

 .ادیازم درب ییتا مبادا صدا

 

لذت بردن سرش رو چرخوند و چشمم  ونیباز هم اون مرد م اما

 زد. شخندیانگار از سوراخ در که ن دیرو د

  



خواست که دست از لمس  یدختر هنوز داشت از مرد م اون

 کردنش برداره...
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خواستم که بهش دست نزنه و من با ترس  یازش م داشت

باعث شد  یناگهان دنیعقب کش نیو ا دمیخودم رو عقب کش

 از پشت محکم به بامداد بخورم.

 

دوخته شد که من داخلش  یزدم و نگاهم به در اتاقک یچرخ

 که نه...  یزندگ

 گذروندم. یلحظه هام رو م داخلش

  

  ؟یشنو یتو... صداشون رو م-

 چه خبر بوده؟  نجایشنوم ارمغان... ا ینم یچیمن ه-

 

 رو به سمت اتاق دراز کردم: دستم

  



داخل اون اتاقه. من همه  شیدیکه امروز د یاون مرد... همون-

چنگالش شده.  ریکه اس یدختر یها غیشنوم. ج یرو م زیچ

   یضعف و ناچار یکه از رو یدختر

زود  یلیخ یخونه بذاره ول نیا یشد پاش رو تو مجبور

   یبرا یشد. وقت مونیپش

 شد. مونیپش دیبار طعم اون مرد و شکنجه هاش رو چش نیاول

 

و به  رمیرو گرفت و مجبورم کرد چشم هام رو ازش بگ بازوم

 اون نگاه کنم. 

 ؟ییاون اتاق تو یدختر تو-

 

 تکون دادم: نیرو به طرف سرم

 

 یاون دختر رو م یشنوم. التماس ها یمن فقط صداشون رو م-

 شنوم که از اون  



خواد بهش دست نزنه...  یتمومش کنه. ازش م خوادیم مرد

 ینوازش رو هم نم یحت گهیمتنفره... م گهیلمسش نکنه. داره م

لمس کردنشون هم  یاون مرد حت یدست ها گهیخواد. م

 دردناکه. زجرآوره.

 

 رو به پاگرد پله ها دوختم... نگاهم
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گفت  یم یبه اون زن عوض یبودم وقت ستادهیجا ا نیمن هم-

گفت  یکرد بذاره بره. م یالتماسش م یشده. وقت مونیپش

گفت از اون مرد  یم .دهیاون جون م یدست ها ریکه ز دونهیم

هاش پر پول بود و  بیکرد. ج یاون زن قبول نم یمتنفره ول

 یمشتر دزبون مرد... شده بو ریطعم اون دختر هم رفته بود ز

 یرو خال سمشیتونست خودش و ساد یکه م یی. تنها جایدائم

 جا بود. نیکنه هم

 

به سمت اتاقک روونه شد و در زهوار در  اریاخت یهام ب قدم

 ش رو هول دادم.رفته 

 بودم... نجایمن ا-



 

 ریکرد و تصاو رهیاون اتاق چشم هام رو به خودش خ ی گوشه

 چشم  هام جون گرفتند. یدوباره جلو

 

در اتاق که از پشت سرم بلند شد باعث  یرفتم و صدا جلوتر

شد با سرعت بچرخم و نگاهم رو بدوزم به همون زن که دختر 

 کرد. یرو با تمام توان به داخل پرت م

  

 : دیهاش که به من افتاد خند چشم

 آوردم. یبرات هم اتاق-

 رفت و در رو از پشت بست. رونیرو که گفت ب نیا

 

وجودم  یهمون دختر شد و ترس تو ی رهیدوباره خ نگاهم

 رخنه کرد.

 



بره اما  رونیتا بتونه ب دیکوب یتوانش داشت به در م یهمه  با

 اون   یانگار برا

 وجود نداشت. یراه فرار گهید

 

 یاون لحظه مادرم کجا بود و مگه اون نم یدونستم تو ینم

 خواست من رو دور از همه نگه داره؟

 

 نم؟یرو من نب ریکدوم از اون تصاو چیخواست ه ینم مگه
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 فته؟یم یداره چه اتفاق-

 کیرو مثل  زیروم همه چ شیبود که من پ دهیانگار فهم بامداد

 ...دمید ینوار ضبط شده م

 

چشم  شیبود که من گذشته م رو به وضوح گذشته از پ دهیفهم

 گذروندم. یهام م

  



 یمن زندان شی... اون دختر رو پرونیبره ب نجایاز ا خوادیم-

 چیه نیرزمیز نیکه از ا دونهینم یخواد  بره ول یکردن و اون م

 .هیکیو تار یکیفقط تار نجایکه ا دونهی. نمستیبه نور ن یراه

 

تا برش  شمیو خم م شهیم نیزم یفندک رو ی رهیهام خ چشم

 دارم.

 

 یمشتم م یفندک رو تو شیو دو سال پ ستیمثل ب درست

 تا به اون دختر   رمیگ

 بدم... هیکردم هد یرو که باهاش خودم رو آروم م ینور

 

و همون  شهیبه اون دختر برسم در با صدا باز م نکهیقبل از ا اما

 چهار   یمرد تو

 .ستهیا یدر م چوب

 



گلو  یتو کبارهیهاش به  غیج یو صدا ادیدختر بند م زبون

روم  شیپ یصحنه  ی رهیگرد خ یو من با چشم ها شهیخفه م

 زنن. یمن چشم هاش دوباره برق م دنیمونم و اون مرد با د یم

 

و فقط  شنیباز م گهیبار د کیاون ترس و خفقان  ونیهام م لب

ذهن  یخواستم حرف بزنم تا باور وجود بامداد تو یم

 نره. نیفراموشکارم از ب

 

خواستم  یکرد و من نم یعمل م یم دوباره داشت نوسان حافظه

 بار تنها نبودم. نیبره که ا ادمی

 

خواستم فراموش کنم که بامداد کنارم بود تا بشنوه و  ینم

 ترسم رو جواب بده.
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زد. انگار بهم  یچشم هاش برق م دید یهر وقت که من رو م-

سراغت. از برق چشم هاش متنفر بودم  امیخوام ب یگفت م یم

 یتنم رو م شدیم کی. قدم هاش که بهم نزددمیترس یو م

انگشت هاش  ونیکه موهاش م یلرزوند... اون فقط به دختر

 نبود. یبود راض



 

 دهیاون مرد که به سمتم به حرکت دراومد نفسم بر یها قدم

 شد و عقب رفتم...

 واریفرار نمونده بود و به د یبرا ییجا گهیعقب که د انقدر

 بودم. دهیچسب

 

هاش که به سمتم دارز شدند چشم هام رو محکم بستم  دست

 مشتم فشردم. ونیو لباسم رو م

 

که دور مچ دستم چنگ  یزدن نداشتم اما دست غیج ییتوانا

که  یبلند غیشد به ج لیکرد و تبد دایشد صدام خودش رو پ

 شده بود. غیازم در شیو دو سال پ ستیب

 

 !ستین نجایاز من ا ریکس غ چیمنم ارمغان... ه-

 



باز  ییاون دست حاال دوباره برام آشنا شده بود اما توانا یگرما

 کردن چشم هام رو نداشتم.

 

 ...دمید یکس وجود نداشت اما من م چیگفت ه یم بامداد

 و هم بشنوم. نمیرو بب زیتونستم همه چ یهم م من

 

 ارمغان؟-

 :دیچیرو دور شونه م پ گرشیزد و دست د صدام

 

کس  چیمنم که تو رو گرفتم... ه نیچشمات رو باز کن... بب-

   کیتونه بهت نزد ینم

 .بشه

 

 رو خوب به خاطر آورده بودم... زیچ کی یاون آشفتگ ونیم
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اون  یکه به همه  نهیگفت تنها راه درمان ا یم شهیهم مونیس

 اما تنها نه... یبد برگرد یاتفاقا

 



 یتون یم یکه بدون یرو کنارت داشته باش یکس دیگفت با یم

 ...یبگذار ارشیرو در اخت زتیو بدون ترس همه چ یبه راحت

 

 که شونه هاش و آغوشش برات امن باشه... یکس

 که دست هاش و لمسش بهت آرامش بده... یکس

 

و باهاش به گذشته ت  یکن دایگفت اگر اون آدم رو پ یم

 ...یشکستش بد یتون یم شیبکشون

 

با همه  شهیهم یبار برا کیگرم باشه تا  دیگفت پشتت با یم

 و  یرو به رو بش زیچ

 فت...گ یم راست

 

 یاون سال ها رو راست م یکرده همه  لیدکتر فرنگ تحص اون

 گفت.



 

به خودم اومدم چشم هام رو باز کردم  یگفت که وقت یم راست

 و فقط من بودم و بامداد.

 

اتاق رو هم گرفته بود و  یتو یمرد دست دختر پنج ساله  اون

 با خودش برده بود اما من هنوز کنار بامداد بودم...

 

 اون نقطه غرق نشده بودم.  یتو من

و انگار  دیچرخ یلرزونم م یمردمک ها ونیبامداد م یها چشم

 خواست حالم رو بفهمه... یم

 

 نه. ایشناختم  یرو بفهمه که اون رو م نیخواست ا یم

 موند... یتنفس م کیلحظه برام مثل  اون
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دست  ییرها یرفتم و مدام برا یآب فرو م ریکه داشتم ز یمن

خودم رو به سطح آب رسونده بودم  یلحظه ا یزدم برا یو پا م

 و تونسته بودم نفس بکشم...گ

 

 و بفهمم. نمیبودم بب تونسته

 

 ینداشت و صداها که تو یادیدوام ز یاون لحظات واقع اما

 من دوباره به عمق آب فرو رفته بودم. دیچیگوشم پ

  

 در موند. ی رهیو نگاهم خ دمیشن یم یپشت اطیرو از ح صداها

 



 ونیدادم مچ دستم رو از م یانجام م یاونکه بدونم چه کار یب

بار من بودم که دستش  نیآوردم و ا رونیبامداد ب یانگشت ها

 گرفتم. یرو م

 

شد و بامداد هم با  یم دهیکش یپشت اطیبه سمت ح پاهام

 اومد. یدستم پشت سرم م ونیم رشیدست اس

 

دست بامداد رو رها کردم و باالخره  میدیکه رس اطیح به

 ...دمید یداشتم خودم رو م

 

 یغالب اون کودک پنج ساله رو جلوم م یخودم تو باالخره

 .دمید

 

به سمتم برداشت اما  ینگاهش رو بهم دوخت و قدم دنمید با

 اون مرد بازوش رو گرفت و نگهش داشت:



 

 . ینیرو بب زیهمه چ دیکجا کوچولو؟ با-

 

کرد و حالم از  یبارون مثل شالق صورتم رو لمس م یها قطره

 روم   شیمثلث پ

 خورد. یم بهم

 

 تونست رها بشه...  یو نم دیکش یکه زجر م یدختر از

 

کرد تمام اون  یکه من رو نگه داشته بود و مجبورم م یمرد از

 .نمیصحنه ها رو بب
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 خورد...  یاز خودم هم بهم م حالم

 که به جونم افتاده بود متنفر بودم. یضعف از

 

گفت ازم خوشش اومده بود...  یخواست آموزشم بده... م یم-

بودند و مرضش رو هم به  ضیبود. روح و جسمش مر ضیاون مر

 جون من انداخت.

 

گوشم زنگ  یبرد تو یکه اون مرد به کار م ییتک کلمه ها تک

 کردم. یزد و من مسخ شده تکرارشون م یم

 

خودش نگه داره. دستش رو  یمن رو برا خوادیگفت م یم-

گفت پوست نرم  یگفت نرمه... م یو م دیکش یصورتم م یرو



درست مثل االن  دمیکش یدوست داره. من خودم رو عقب م

 مشتش گرفته بود. ونیاون دست بردار نبود. بازوهام رو م یول

 

 یشد و دوباره داشتم بهم م دهیداد کشتوسط بام بازوم

 ...ختمیر

 شدم. یو غرق م دمیلرز یم داشتم

 

 . رونیب میبر نجایاز ا ایب-

خواست نجاتم بده رو پس زدم و سرم رو  یکه م یبامداد دست

 تکون   نیبه طرف

 :دادم

 

کنه...  یکنه... خودم داره نگاهم م یتونم... داره نگاهم م ینم-

 چشم هاش کمک  

 خوان. یم



 

 کرد. یبه جلو برداشتم و اون مرد داشت بدنم رو لمس م یقدم

 

 یدلش کبود گهی. مشهی... دهانش بسته نمزنهیبازم حرف م-

 یگه دوست دار یخواد... م یرو م دمیپوست سف یرو

 ببوسمت؟

 

 شد! تموم

 

 [18.10.21 09:05] 

 
#part696 

 

 

 هم اونجا بودم و نتونستم خودم رو نجات بدم. گهیبار د کی من



 ...دیلرز یروم م شیپ یدختر بچه  بدن

 

رهاش کرد و  دهیشده بودند و اون مرد ترس دیهاش سف چشم

 به عقب برداشت. یقدم

 

 رو ادامه نداد...  کارش

کنه اما قبل از  مارشیافکار ب یخواست دختر بچه رو قاط یم

 اقدام بهش اون رو کشته بود.

 

داد و چرا من  یچشم هام داشت جون م یمن جلو یکودک

 هنوز زنده بودم؟

 

رو از  ریهم نتونست تصاو نیزم یسست شدند و سرما زانوهام

 چشم هام   یجلو

 بزنه. کنار



 

 افتاده بودم. اطیح یمرد رفت اما من هنوز گوشه  اون

 رفت. یدادم و نفسم م یداشتم جون م هنوز

 

دردآورش  یکه من شاهد تک تک لحظه ها یدونم دختر ینم

 بودم چطور از  

 چشم هام محو شد و فقط من مونده بودم و خودم. شیپ

 

انگار بند شده بود به همون گذشته که داشت تمام و  نفسم

 یکه همه  یلحظه ا یبست اما تو یکمال از تنم رخت م

بند بند  یتو یبیعج یبند نازک وصل بود گرما کیبه  میزندگ

 .دیچیتنم پ

 

 یاومدند و م یم ینوسان ریرفته به سرعت برگشت و تصاو نفس

 رفتند...



 

شده بود که قطع و  تیو گذشته م انگار دچار پاراز یکودک

 شد و من   یوصل م

 کرده بودم. دایمنبع اون گرما رو پ باالخره

 

مدت کنارم  نیا یبود که همه  ریاس یآغوش بامداد ونیم بدنم

 بود. ستادهیا
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 برام واضح تر شده بود. زیهمه چ حاال

 



 ریصداها و تصاو یدادم که همه  یم صیرو تشخ نیا حاال

اتفاق افتاده بود و  شیبودند که سال ها پ یمربوط به گذشته ا

 فاصله داشتم. یادیمن با اون دختر پنج ساله ز

 

 شد.  دهیچیتکون خورد و دور کمر بامداد پ اریاخت یب دستم

 یدست هام مشت شد و صداش همه  ونیم سشیخ راهنیپ

 گوشم رو پر کرد:

 

 کنم. یم یمن... باهات باز-

 اون حال بد... ونیم

 

به  سمیخ یکه لباس ها ییباران و سرما یسقوط قطره ها ونیم

 جونم انداخته بود...

 



 یکه رو یزیگاه مطمئن بودم چ یگاه و ب یاون لرزش ها ونیم

 لب هام نشسته بود واقعا لبخند بود.

 

 کرد.  یم یباز باهام

 بود... دهیخواست فهم یرو که م یزیبامداد چ یعنی نیا

 

 بودم.  دهیهم فهم من

 دهینه اما هر دومون فهم ایدونم با خودش کنار اومده بود  ینم

 که ما هنوز   میبود

 ...میآدم ها بود همون

 

 تونست کنارم باشه...  یهم فقط بامداد م هنوز

تونست  یشد و فقط اون م یاون بود که باهاش آروم م فقط

 درکم کنه.

  



 مثل قبل. درست
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 .میکرد یم یساله رو باز ستیب یویسنار کی میفقط داشت ما

 

 یرو اجرا م ییو رول ها میبود دهیپوسته کش کیخودمون  دور

 اون پوسته نوشته شده بود. یکه برا میکرد

 

مثل قبل  زیو همه چ میکرد یم یبد بودن و تنفر رو فقط باز ما

 بود.

 



چشم هام دوخته شد و من انگار داشتم بند بند  یتو نگاهش

 چهره ش رو قورت  

 دادم. یم

 

  ؟یآروم-

 بود.  یبیزدم و پارادوکس عج پلک

 بهم آروم بودم. رهیاون همه آشوب چ ونیم من

 

هم مثل اون آشوب و آرامش دست  نیهام رو بستم و ا چشم

 خودم نبود. 

حمله ور شده بهم به خواب  یهمه عذاب و حس ها نیاز ا بعد

 داشتم... اجیاحت

  

 اگر اون خواب پر از تب و درد بود. یحت

  



*** 

  

 کردم.  یدونم بار چندم بود که چشم هام رو باز م ینم

 

و سقف  چدیپ یگوشم م یمنظم دستگاه تو یق هابو یصدا

 سرم بود. یهنوز باال مارستانیرنگ ب دیسف

 

 یقبل م یدفعه ها یدونستم بار چندم بود اما همه  ینم

 که چشم هام باز بود. دمیفهم

 

 بودم و حالم دست خودم نبود. داریب دمیفهم یم
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 یم قیکه مدام بهم تزر ییو آمد پرستارها و آرام بخش ها رفت

 شد تا لرزشم  

 بشه... متوقف

 

از همه حضور بامداد رو  شتریو ب دمیفهم یها رو م نیا ی همه

   یکنارم حس م

 .کردم

 

چهره  نیکردم هر چقدر کوتاه اون اول یبار که چشم باز م هر

 ...شیو نگران دمید یبود که مقابلم م یا

 

 شد. یبهم منتقل م شیو خستگ شیکالفگ

 



قبل چشم باز کردم و تسلطم به  یتر از دفعه ها یبار طوالن نیا

 شده بود. شتریحرکاتم ب

 

بار باز و بسته کردم و  نیحس شده م رو چند یب یها دست

   ینگاهم به ناخون ها

 افتاد. نامرتبم

 

لب پر شده بودند و انگار اون خواب ها چندان  شونییچندتا

 هم آروم نبودند.

 .دمیخودم رو باال کش یتخت گذاشتم و کم یرو رو دستم

 

 ی رهیاز بامداد نبود و در که باز شد نگاهم خ یبار خبر نیا

 موند.  مونیقامت س

 رسونده بود. رازیخودش رو به ش مونیس

 



دور از تختم  یکم ش موند تا در رو بست رهیخ یانقدر نگاهم

 .ستادیا

 

برونم اما درد  رونیرو از گلوم ب یباز کردم تا کلمه ا لب

   دیچیکه داخلش پ یدیشد

 . فتمیشد به سرفه ب باعث

 

 از همون فاصله دستش رو برام تکون داد... مونیس
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 ؟یفوحش بد یخواست یم-



گرفته م باالخره تونست  یصاف کردم و صدا یرو کم گلوم

 خودش رو رها کنه:

 

  ؟یخواست یبود که م یزیچ نیا-

 کنار تخت رفت. زیم یسمت پارچ آب رو به

 

  ؟یخوا یآب م-

 آب رو به سمتم گرفتم. وانیرو ندادم خودش ل جوابش

 

اما نه به شدت اون  دیلرز یم یرو دراز کردم و هنوز کم دستم

 زمان.

 

و گلو درد به سراغم  دمیسر کش جرعه کیرو  وانیل یتو آب

 سرد بود. یاومده بود حتما حاصل بارون و هوا

 



 . یدادیانجامش م عیانقدر سر دینبا-

 راز؟یش میایب ینخواست نیمگه خودت به خاطر هم-

 افتاد. ینظر خودم اتفاق م ریز دیبا-

  

و دو سال باز  ستیرو بعد از ب یمنم نخواستم اون مرد لعنت-

 !نمیشهر بب نیهم یهم تو

 

 .دمیکش یقیآب رو از دستم گرفت و من نفس عم وانیل

 خودش بود؟-

 

 رو تکون دادم و ادامه داد: سرم

 .فتهیاتفاق ب نیخواستم ا ینم-

... یمن رو همراه بامداد با گذشته م رو به رو کن یخواستیم-

 .یموفقم شد
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 زد: یمحو لبخند

 ؟یدی... خودت فهمیرو گفت زیگفت همه چ یبامداد مآره... -

 .یگفت یبود که از اون حادثه م یبار نیاول نیا

 

 گفت؟  یچ گهیبامداد د-

 : دیو خند دیرو پشت گردنش کش دستش

 کشه... یمن رو م یگفت احتماال به زود-

 

 رو باال انداختم...  ابروهام



بهش گفتم من دکترتم. دو...  رید نکهیا کی... لیبه چند دل-

 سرش انداختم. یرو تو رازیفکر اومدن به ش

 

 چشم دوخت و ادامه داد:  بهم

... شاهد کشته شیبهت رسوندم و آخر ریسه... خودم رو د-

 شدنت بود.

 

 کشته شدن؟-

 رو تکون داد: سرش

 

 یلیخ یتونست یبود ارمغان... م عیسر یلیخ زیآره... همه چ-

   بیاز االن آس شتریب

 دادن. یقرص هم نم یبه بامداد حت نجای... اینیبب

خبر  سیخواستن پل یگفت چند تا از داروخونه ها م یم ایماها

 بامداد... یادهایکنن به خاطر فر



   ی... انقدریبار تا دم مرگ رفت نیچند

 دورش رو بشکنه. ی لهیبامداد مجبور شد پ که

 

 داد... یم یبهم چه حس دیموضوع با نیدونستم ا ینم

 .دمیشن یازش م شتریب دیدونستم که با یم فقط
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 بامداد... بازم حرف زد؟-

 باعث شد من هم بهش چشم بدوزم. مونیس ی رهیخ نگاه

 



بود...  یبوده... فقط عصبان یکه اون اتفاق چ نیبهم نگفت... ا-

 نداشت. یحال خوب

 

خودش نگه داشته  یرو تو نیرو ازش گرفتم و بامداد ا نگاهم

 بود...

 

 ... تیعصبان

 ... نهیک

 بد...  حال

 

 ها به خاطر نگه داشتن اون خاطره بود.  نیا ی همه

 ارمغان اون مرد... بهت...-

 

 دینبا گهیکرد د یفکر م دیرو ادامه نداد و شا حرفش

 کردم.   یم شیادآوری



 قبل.  یبرام سخت بود اما نه به اندازه  هنوز

 

... اون مرد به ینیبب یچ یتجاوز رو تو یداره بخوا یبستگ-

تجاوز کرد. حال خوب رو  میروحم... به احساساتم... به کودک

 که بود متنفر کرد. یکرد. من رو از هر نوازش و لمس غیازم در

 

 . یدرباره ش حرف بزن یتونیخوبه که م-

 ... ستیخوب ن-

 هام رو در هم گره کردم و ادامه دادم: انگشت

 

 

 

 

 

 [18.10.21 09:05] 



 
#part703 

 

 

نه...  ایدونم قراره بهتر بشم  ی... نممونیس ستیحالم خوب ن-

 یدونستم م یم نکهیدونم حالم از قبل بدتره. ا یفقط م

از  رمیکنم و انتقامم رو ازش بگ دایتونستم زودتر اون مرد رو پ

که ازش  یخوره و ترس یطرف مثل خوره وجودم رو م هی

 داشتم هم...

 

 .دمیکش قیرو ادامه ندادم و باز هم نفس عم حرفم

 ینطوریرو ا مینفس یب یخواستم تک تک لحظه ها یم انگار

 جبران کنم.

 

 ؟یکن کاریباهاش چ یخوایم-



 جوابش رو بدم دستم رو به سمتش دراز کردم. نکهیا بدون

 

 رو کنجکاو به دستم دوخت و لب زدم:  نگاهش

 دستت رو بده بهم...-

 

 ؟یچ-

 لمسم کن.-

 کرد: یکوتاه مکث

 

  ؟یخوب شد یکن یفکر م-

 اون نفرت هنوز پابرجاست؟ نمیبب خوامیم-

 

اما...  یروند درمان باش یتو دیارمغان... شا یتو خوب نشد-

 من...

 



 یدستم قطع کردم و درست تو یرو با جلو بردن ناگهان حرفش

راه  ی ونهیگرفتن دستش در اتاق باز شد و من م یچند سانت

 متوقف شدم.

 

چهارچوب دستم  یبامداد تو دنیرو به در دوختم و با د نگاهم

 ...دمیرو عقب کش
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 هنوز وقتش نبود. دیشا

 هنوز وقتش نبود. دیلرز یکار م نیا یدستم برا یوقت تا

 

بهم  یابروهاش رو کم کمونیبهم نزد یدست ها دنیبا د بامداد

 کرد و داخل شد. کینزد

 

و با داخل شدن بامداد  دیکش راهنشیدستش رو به پ مونیس

 جفتمون داد: لیتحو یشد و لبخند بزرگ یبه سمت در راه

  

 بخرم... دهنت خشک شده آخه.  یزیچ یا وهیآبم هیبرم -

 که رفت سرم رو به تاسف تکون دادم. رونیب

 

 کرد!  یهاش رو هم خودش اعالم م اهیمرد نخود س اون

 نشونت بدم. یزیچ هی... خوامیم-



 

 کردم و اون بدون چشم دوختن بهم ادامه داد: نگاهش

 پرسم. یسوال م هیفقط قبلش... -

 

 رو تکون دادم:  سرم

 بپرس.-

 

نگاهش رو باال آورد و چشم  تیکرد و در نها یا یطوالن مکث

 هاش رو قفل چشم  

 کرد: هام

 

... چرا آدم دمتیبار د نیاول یسال برا ستیبعد از ب یوقت-

  ؟یبود یبد

 سوال رو ازش نداشتم... نیا انتظار
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دلش رو  یشده م تو دهیرو نداشتم که بد بودن لرز نیا انتظار

 به رخم بکشه.

 رو انکار کنه اما بامداد... زیرو داشتم که همه چ نیا انتظار

 

 عوض شده بود انگار؟ ییجورا هی چرا

 خواد. یآدم بد م هی... یهر قصه ا-



 ؟یبود یحتما تو م دیو اون آدم بد با-

 

 یکه م یکی... رفتیپذ ینقش رو م نیا دیبا یکیباالخره -

موجه وجود داشت که ارزش آدم بد  لیدل هیوسط  نیدونست ا

 شدن رو داشته باشه.

 

قلب مردد  شهیکه باعث م هیزیبا ارزش همون چ لیاون دل-

   کیشده م  داریتازه ب

 یدلم م یکه عشق رو به نفرت تو یزیبشه؟ همون چ دست

 چربونه؟

 

 یتاب طهیاون شرا یمن تو یشده بود و برا نیسنگ نگاهش

 به دوش بکشم.رو  شینینمونده بود تا سنگ

 

 هام رو ازش گرفتم و زود بود...  چشم



داد و من آماده  یداشت زودتر از موعود خودش رخ م زیچ همه

 کدومشون نبودم. چیه ی

 

لبم بنشونم و لب  یرو یشخندیسکوت ن یکردم به جا یسع

 زدم:

 بامداد... نکنه دلت به حالم سوخته؟ یپروا شد یب-

 

هر  نکهی... ادمیخوب فهم یلیمدت خ نیرو ا زیچ هینه... فقط -

... میکن یم شیباز میکه دار یماست و هر نقش نیکه ب یزیچ

 .ستین یوسط واقع نیا یچی. هلمهیف هیهمه ش 
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عوض نشده... من  یزیمن هنوز همون آدم بدم... چ یول-

 منفجر بشم. تونمیهنوزم م

 

نگاهش  ینیحرفم سکوت کرده بود و من اما سنگ نیمقابل ا در

 کرد. یکردم و کاش تمومش م یرو هنوز حس م

  

نگاه وا دادنم رو  نیدادم و ا یروزها داشتم جلوش وا م نیا

تونستم  یکرد تا م یو کاش تمومش م دیبخش یسرعت م

 خودم رو جمع کنم.

 



و لب هاش رو  رهیتا باالخره چشم هاش رو ازم بگ دیکش طول

 باز کنه: 

 رون؟یب یایب نجایاز ا یتونیم-

 

 کردم: نگاهش

 کنن؟  یمرخص م-

 نه!-

 

 هام رو اطراف اتاق دوختم:  چشم

 .خوامیلباس م-

 رونیاز داخلش ب یکیکمد کنار تخت رو باز کرد و پالست در

 آورد.

 

تخت گذاشت و من نگاهم رو به  یرو کنارم رو کیپالست

 داخلش دوختم.



 لباس گذاشته بود. برام

 

 در منتظرم. یجلو-

 

که رفت و دستگاه ها رو جدا کردم  رونیرو تکون دادم و ب سرم

   نکهیو قبل از ا

 .دمشونیکش رونیبرق ب یبلند شه از تو صداشون
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پاهام  یو رو امیب نییتخت پا یتا از رو دیطول کش یکم

دست و پام احتماال اثر  یتو ینوسان یها یحس یو ب ستمیبا

 آرام بخش بود. یداروها

 

هام رو که عوض کردم در اتاق رو باز کردم و نگاهم به  لباس

 بامداد دوخته شد... 

 ست؟ین مونیس-

 

 .ادیطرف نم نیفعال ا-

بود که  یزیهمون چ نیو ا میفرار کن مارستانیبود از ب قرار

 داشتم. اجیبهش احت

 

 رفتم. یم رونیشهر ب نیخواست از ا یفقط دلم م االن



 

*** 

  

 یابانیو ب یخال یروم دوختم و فضا شیپ یرو به سوله  نگاهم

 اطرافش... 

 کجاست؟ نجایا-

 

 به سمت در سوله رفت: بامداد

 یممکنه... م یجا نیروز اجاره ش کردم... پرت تر کی یبرا-

 .یانجام بد یکه خواست یهر کار یتون

 

 سوله رو باز کرد و منتظر نگاهم کرد.  در

 باعث شد جلو برم. یدونستم چه خبر بود و کنجکاو ینم

 



که از ال  یداخلش دوختم و نور یدر به فضا یرو از جلو نگاهم

 در و   یبه ال

روشن  یباعث شده بود تا حدود دیتاب یبه داخل م وارهاید

 بشه.

 

اد هم پشت سرم تر رفتم و پا که داخل سوله گذاشتم بامد جلو

 داخل شد و در رو  

 .بست

 

 

 

 

 

 [18.10.21 09:05] 

 



#part708 

 

 

 یجسم مچاله شده  ی رهیتوجه به در بسته خ یمن اما ب نگاه

   وارید یگوشه 

 ...سوله

 از ستون ها موند. یکیپشت  بایتقر

  

اون جسم چنگ زد و جلو  ی قهیبه  یجلو رفت و وقت بامداد

آورده بود  یچه کس شیکشوندش تازه تونستم بفهمم من رو پ

 به عقب برداشتم. یو ناخودآگاه قدم

 

 یاز پشت چنگ شد به در سوله و باز کردنش کار سخت دستم

 نبود...

 



بسته بمونم و حالم  یفضا کی یتو یخواستم با اون عوض ینم

 شد انگار. یداشت دوباره بد م

 

برم اما هنوز قدم اول رو  رونیتا ب دمیکه باز کردم چرخرو  در

 برنداشته بودم که  

 بامداد از پشت سرم بلند شد: یصدا

 

 ؟یوقت به مجازاتش فکر نکرد چیه-

 مشت شد. رهیدور دستگ دستم

 کرده بودم... فکر

 

کارها رو باهاش کرده بودم اما  نیتصوراتم بدتر یتو شهیهم

مردد  ومدیاز دستم بر م یکه هر کار ینقطه وقت نیا یحاال تو

 شده بودم.

 



 نگاهش کن. -

 بامداد بلند تر شد: یهام رو محکم بهم فشردم و صدا چشم

 

 ارمغان!  نشیبب-

 نه... ایگفتند  یصداش بود تحکم م یکه تو یزیدونم به چ ینم
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دست  رمردیهمون باعث شد بچرخم و نگاهم رو به اون پ اما

 کرد. یبسته بدوزم که حاال سرش رو بلند کرده بود و نگاهم م

  

 یشد و اون با صدا یدستم فشرده م یهنوز تو رهیدستگ

 : دیغر یفیضع

 ن؟یخوایاز جون من م ی... چایشما عوض-

 

پر  ادیپهلوش زد و حس کردم با اون لگد و فر یتو یلگد بامداد

 حفره   یدردش تو

 شد.  ختهیوجودم خاک ر یگوشه  ی

 

زدن بهت  بیبه آس یکه حت هیزیتر از چ فیضع ؟ینیب یم-

 فکر کنه.

 و بامداد اون رو رها کرد و به سمتم اومد. دمیکش یقیعم نفس

 



چونه م گذاشت تا نگاهم رو به  ریو دستش رو ز ستادیا کنارم

 سمت خودش  

 :بچرخونه

 

 باهاش بکن.  یکه دوست دار ی... هر کارستمیا یمن کنارت م-

 لب زدم: اریاخت یب

 

 تونم بکشمش؟  یم-

 مکث سرش رو به عالمت مثبت تکون داد: بدون

 

... عواقبش یکنه باهاش بکن یکه آرومت م یهر کار یتونیم-

 .رمیگ یرو من گردن م

 

چونه م برداشت و من نگاهم رو دوباره به اون  ریرو از ز دستش

 دوختم. رمردیپ



 

اجازه  گرانیمجازات د یکه برا ینبود یرفته؟ تو کس ادتی ـ

 !یو تعلل کن یریبگ

 

 یبیعمل کرده بود و برق عج یبامداد برام مثل انرژ یها حرف

 سر تا پام رو  

 بود. گرفته
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 گفت... یراست م بامداد

 آوردم. یم ادیخودِ خودساخته م رو به  دیبا

 

از  یبسته چه کار یو دست ها یبا صورت خون رمردیمرد پ اون

شدن تالش  یقو یسال برا ستیمن ب یاومد وقت یدستش بر م

 کرده بودم؟

 

 دیجمع کرده بودم و نبا یروز نیهمچ یقدرت رو من برا نیا

 دادم همه   یاجازه م

 رفت. یم نیتالش هام از ب ی

 

 یو مشت کردم تا اگر لرزش دمیکش رهیدستگ یرو از رو دستم

 بود در خفا متوقف بشه.



 

به خاطر آرام بخش  دیبار بهم دست داده بود شا نیکه ا یجرات

 که هنوز   ییها

 یریوجودم مونده بود بود و وجود بامداد هم تاث یتو اثراتش

 قابل انکار داشت. ریغ

 

 بار باهاش تنها نبودم. نیا من

 به جلو برداشتم و لب زدم:  یقدم

 اد؟ینم ادتیمن رو -

 

 لب گفت و نگاهش رو بهم دوخت: ریز ییناسزا

 ؟یهست یک-

 

 محکم تر شد.  مشتم



و دو سال  ستیب یاندازه  یوقت ادمهیمن تو رو خوب  یول-

 .یگذاشت یادگاریبرام 

 

 شدند:  زیهاش ر چشم

 من؟-

 زدم و نگاهم رو به بامداد دوختم: شخندین اریاخت یب

 

 .ادینم ادشی گهیم-
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 سرش رو کج کرد و لب زد:  بامداد

 م؟یبنداز ادشی دیبا-

 

و  دیحرف در هم گره کرد و کش نیهاش رو بعد از ا انگشت

 .دیچیسوله پ هیخال مهین یفضا یترق و تروقش تو یصدا

 

شده بود خودش رو عقب  دیاون تهد یکه انگار متوجه  رمردیپ

 : دیکش

 ن؟یخوایم یچ رمردیاز جون من پ نیفقط بگ ایلعنت-

 

 کردم:  نگاهش

 . یمجازات ش خوامیم-



 ؟یمجازات چ-

 

 شیفرع یکوچه  نیطرفه که آخر سوم کی کیبار ابونیخ هی-

 نسبتا بزرگ بود...  یسه طبقه  یخونه  هی

 یبرا خوامیدرست مثل خودت. م یعوض یصاحب خونه  هی با

 و اون کوچه...  ابونیاون خ یپا گذاشتن تو

 ادتی... حاال یاون خونه مجازات بش یپا گذاشتن تو یبرا

 اومد؟

 

 اومده بود. ادشیچشم هاش دچار نوسان شده بودند و  مردمک

 زدم. یحرف م یزیدونست در مورد چه چ یم یخوب به

 

که باعث  ییآدم ها یاون خونه حاال مرده... متروکه شده... ول-

گند تنفر و انزجار رو بده هنوز زنده ن... هنوز  یشدن اونجا بو



اون ها هم مثل اون خونه  یهمه  خوامیکنن. م یم یدارن زندگ

 متروکه بشن. ی

 

 ؟یهست یتو... ک-
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چشم هاش  یبه جلو برداشتم و ترس تو یا گهیهم قدم د باز

 داد. یبهم قدرت م

ما عکس هم  ینقطه از زندگ نیهم یتو شیو دو سال پ ستیب

 ...میبود گهید

 

 مقابلش به خاک افتاده بودم... نیزم یبود و من رو ستادهیا اون

 .دمیترس یترسوند و من م یم اون

 

بود تا به  ستادهیکه تنها نبودم و اون مرد پشت سرم ا حاال

 کیبه  لیروم تبد شیمجازاتم کمک کنه و حاال که مرد پ

 عصا به دست شده بود... رمردیپ

 

 نیگزیجا یکی نیذهنم رو با ا یتو ریتونستم تصو یم حاال

 کنم.



ساختم که  یرو م یریو دو سال من تصو ستیبعد از ب حاال

 خواستم. یخودم م

 

اون خونه  نیرزمیز یکه تو میمن همون دختر پنج ساله ا-

 کرد. یم یزندگ

 

و من که جلوتر رفتم  دیبا تعجب و بهت سر تا پام چرخ نگاهش

 ...دیعقب کش نیزم یخودش رو رو

 

  ؟ی... تو مگه نمرده بودیول-

 نه به شکل لبخند...  دیلبم باال پر ی گوشه

 لرز بندازه. رمردیکه به تن اون پ یشکل پوزخند به

 

 ی... ولیفرار کن نکهینه ا یکشت یهمون موقع من رو م دیبا-

 ... یدونیم



 

 اتاق افتاد و ادامه دادم:  یگوشه  یآهن ی لهیبه م نگاهم

تر  یباعث شد قو نی... ایازت ممنونم که فرار کرد ییجورا هی-

 بشم...

 

 رفتم. لهیسمت م به
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 و دو سال گذشته! ستیب-

 ...ستادمیمشتم گرفتم و ا یرو تو لهیرو گفت و من م نیا

 

 یمن زمان تو یبرا یشازده زمان گذشت... ول یتو یبرا-

 همون نقطه متوقف شد...

 

 زدم و نگاهم رو به چشم هاش دوختم... یچرخ مین

 !انیخان فرش نیجناب شرو-

 

 سرم زنگ زد... یبامداد تو یصدا

 مرد بهم زده بود. نیاز ا نیماش یکه تو ییها حرف

 

فرش بود و  یتاجرا نی... باباش از مشهور ترانیفرش نیشرو"

   نیهم یکن یفکر م



 "شد؟ یزیچه چ باعث

 

 نیزم یرو داشتمیکه برم یدستم با هر قدم یتو ی لهیم

 شد. یم دهیکش

 

 کرد چون باال بود...  یخواست م یکه م یهر غلط"

 تونست بهش   ینم یکس چون

 و مجازاتش کنه...  رهیش رو بگ قهیتا  برسه

 آب   یکرد به راحت یکه م یکار هر

 "خورد یسابقه ش خط م یشد و از تو یم یماست مال خوردن

 

گوش خراش بود و باعث  نیزم یرو لهیشدن م دهیکش یصدا

شده بود اون مرد شونه هاش رو جمع کنه و چشم هاش رو 

 صدا   نیمحکم بهم فشار بده اما من از ا

 بردم... یم لذت



 

 داد. یصدا داشت عذابش م نیا

 

 نشد... یدگیداشت که بهش رس یروح یماریب هی"

هم مثل  یماریب نیاما ا ارمیب ریرو نتونستم گ لشی! دلسمیساد 

 پنهان موند... البته در ظاهر! زهایچ ی هیبق

که  یمثل همون خونه ا ییرو در خفا درست جا شیماریب اون

 "کرد یم یخال یتو توش بود
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و متوقف شدن صدا باعث شد  ستادمیا شیچند قدم یتو

 چشم هاش رو باز کنه.

 

از  شتریب یلی... خادنیز یلیکه به جا گذاشته خ ییزخم ها"

. دنیازش ضربه د یادیز ی... دخترهایبود دهیکه تو د یزیچ

 "یو جسم یروح

 

 داره؟ یبه خاک افتادن چه حس-

 ؟یکن کاریچ یخوای... میخوایم-

 دستم چرخوندم. یرو تو لهیم

 

آب خوردن جمع شدن فقط  یکه زد و به راحت ییگندا یهمه "

 بود که باباش هنوز ورشکسته نشده بود.  یواسه زمان



 هیازدواج کرد و بچه دار شد.  یحال اون بازم به راحت نیا با

دونم به  ینم یو هم تو ول دمشیپسر که اون روز هم من د

 "نه ای یاریخاطرش م

 

سراغ  یچرا رفت ؟یاون کارها رو با زنت نکرد یچرا همه -

 خواستنت؟ یجوره نم چیکه ازت متنفر بودن و ه ییدخترا

 

 رو کج کردم و ادامه دادم: سرم

 

 یبه خاطر کله گنده بودنش بود؟ چون به خاطر پدرش نم-

 که   یهر غلط یتونست

 ؟یشد الشیخیب یخواد باهاش بکن یم دلت

چرا به  رن؟یرو بپذ لتیکه تما ییسراغ آدم ها یچرا نرفت پس

خواستن؟ چرا به  یرو نم نیکه ا یتجاوز کرد ییکسا میحر

 ؟یکرد انتیزنت خ



 

 :دیچیسوله پ یتو ادمیرو باال بردم و فر لهیرو که نداد م جوابم

 جوابم رو بده!-

 

رو به  لهیو من با خشم م دیلرز یهاش رو بسته بود و م چشم

سرش  یچند سانت یتوآوردم اما درست  نییسمت سرش پا

 صداش بلند شد...
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 داد! یچون بهم لذت نم-

 ... دمیفکر کردم اشتباه شن یلحظات

 ؟یگفت یچ-

 

بهم لذت  رنمیکه با خواست خودشون باهام باشن و بپذ نیا-

 داد. ینم

 

شدن  کینزد یو صدا دیچیسوله پ یناباورانه م تو ی خنده

 بامداد از پشت سرم بلند شد: یقدم ها

 

 باشه؟  فیتونه انقدر کث یآدم م هیچطور -

 رو بامداد گفته بود و من نگاهم رو بهش دوختم: نیا

 



 دادن. ی... بهش لذت نمگهیم ؟یدیتو هم شن-

 

خودشون جا داده  یسرخ رو تو یبامداد رگه ها یها چشم

 و دو ستیکه ب ییسوال ها یخواستم همه  یبودند و من م

 داشتم رو ازش بپرسم... شیسال پ

 

 ...رمیخواستم به زور ازش جواب بگ یم

  

هنوز  یدختر پنج ساله که حت هیدادم؟  یپس من بهت لذت م-

 بده؟ صیرو تشخ یتیجنس یتونست تفاوت ها ینم

  

  ؟یکرد یم کاریاون خونه چ یتو-

 

رو  لهیبود که م رهیخ یهاش رو حاال باز کرده بود و به من چشم

 آورده بودم. نییپا



 

 یم تیهم ترب نیهم یبرا دیپس با یاون خونه بود یاگه تو-

 .یشد

 

 ش مبهوتم کرده بود... جمله
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 دهیاز اون از نوع فکرش متجعب بودم و چرا امروز به شن شتریب

 حد   نیهام تا ا

 کردم؟ یم شک

 

 نیدختر پنج ساله رو به بدتر کیبود که  یمن به مرد نگاه

که به سمتش هجوم برد و با تمام  یو کس دید یچشم ممکن م

 نثار صورتش کرد بامداد بود.  یتوان مشت

 

در  یپ یدستم مشت شده بود و نگاهم به مشت ها یتو لهیم

و به خودم که  دیکوب یصورتش م یبود که بامداد تو یا یپ

 .دمیبامداد رو کش یاومدم جلو رفتم و بازو

 

 بکشمش...  دیمن... من با-

 



که با گرفتن بازوش متوقف شده بود و نگاهش به من بود  بامداد

 به عقب   یقدم

 : برداشت

 ک

 کنن؟  یچرت و پرتا... حالت رو بد نم نیا ؟یکن یچرا تعلل م-

 پر انزجارم بهش دوخته شد و بامداد ادامه داد:  نگاه

 

  ؟یترسیم-

فقط  زشیتعفن برانگ ینفس ها نکهیمطمئن شم... از ا خوامیم-

 هوا رو آلوده و  

 کنه. یم منفور

 

 رو ازش گرفتم و به بامداد دوختم:  نگاهم

 من... هنوز همون آدمم. -

 



رو با پشت دست پاک کرد و  شیشونیپ یعرق رو یها قطره

 بعد از پاک کردن  

 مرد عقب رفت. راهنیبا پ شیخون دست

  

 دم. یرو از دست م دارم صبرم-
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کردم  یجمله رو گفته بود تا بهم بفهمونه که اگر مکث م نیا

 خودش دست به کار  

 شد... یم

 

 وجودش. یخشم داشت تو یادیبفهمونه ز که

 انداختم... شیپر درد و خون یرو به الشه  نگاهم

 

شن اما تو نه... تو  یدرمان م مارهای... بیستین ضیمر هیتو... -

   یوالیه هیفقط 

 .هیادیز ایدن نیا یکه وجودت برا یهست یو عوض لیذل

 

 .دمیکش یقیدستم رو باال بردم و نفس عم یتو ی لهیم

 کردن رو نداشت... یزندگ اقتیل یعوض اون

 



سرم تکرار  یکه تو یدونستم اما جمله ا یم یرو به خوب نیا

اومد  یم نییکه با سرعت به سمت پا یا لهیشد باعث شد م یم

سوله  یو صداش تو ادیسرش کنار گوشش فرود ب یبه جا

 ...دیچیپ

 

 گوش هاش گذاشت...  ینفس نفس زدن دستش رو رو با

 ؟یلعنت یکن یچرا تمومش نم-

  

 :دمیبامداد رو هم از پشت سرم شن یصدا

 ه؟یچ-

 درد نعمته. یگفت مرگ ب ینفر م هی-

 

 رو به بامداد دوختم: نگاهم

 مجازاتش کنم. خوامیبدم... م هیخوام بهش هد ینم-

 



 ؟یچطور-
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 یم یخبر داشته و الپوشون زیباباش... از همه چ یبهم گفت-

 کرده... پس حقشه اگر آبروش بره. مگه نه؟

 



 ی رهیمن خ یتکون داد و چشم ها دییرو به عالمت تا سرش

کرد  یگرفتن پام دراز م یاون مرد شد که دستش رو داشت برا

 .دمیخودم رو عقب کش یدست خودم نبود که ناگهان نیو ا

 

 : دمیدوباره مشت شد و غر دستم

  ؟یکن یچه غلط یخوایم-

 خنده ش بلند شد: یصدا

 

 . ی... من رو بکشیتون ینم یهنوز... حت یترس یتو ازم م-

شد و نفس  یداشت مسموم م یلعنت یسوله  نیا یهوا

 سخت... دنیکش

 

کردم اما به  یپاهام لهش م ریجا ز نیخواست هم یم دلم

 خودم رو   یجلو یسخت

 بودم.  گرفته



 

تا اون طور  ختمیر یخودم م یخشمم رو تو دیبا گهیبار د کی

 حال... نیخواست فوران کنم و با ا یکه دلم م

 

 فر بودم.که بهم دست بزنه متن نیهنوز هم از ا من

 باهات موافقم.-

 

رو بامداد گفته بود و من سرم رو بلند کردم و گردنم رو  نیا

 بود. ستادهیو درست پشت سرم ا نمشیچرخوندم تا بب

 

 قرمز چشم هاش کم تر شده بودند. یها رگه
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 مرگ رو نداره. اقتیاون ل-

 چشم هام دوخت.  یرو تو نگاهش

بکن... من  یباهاش بکن یخوا یم یبهت که گفتم... هر کار-

 پشتتم.

 

 لبم نشست... یرو لبخند

 کار رو انجام بدم. نیتونم ا ی... من خودم تنها میول-

 

 هاش رو باال انداخت:  شونه



کار رو کنم. به خاطر عالقه م به  نیبه خاطر خودم ا خوامیم-

 .یمیقد قیرف کی

 

 خواست... یهام رو ازش گرفتم و اگر خودش م چشم

 کردم! یکارش دخالت نم یتو

 

چشمم بود و انزجار هم ضعف  یدراز شده ش هنوز جلو دست

 .شدیحساب م

 گرفت ضعف بود.  یکه از احساسات آدم سرچشمه م یزیچ هر

 

 ... خشم

 ... نفرت

 ... انزجار

 ... عشق

 ...محبت



 

گشت ضعف آدم حساب  یطرفش به دل بر م کیکه  یزیچ هر

زدم تا به نفرت و خشمم  یانزجارم رو پس م دیشد و من با یم

 بدم. دونیم
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 کردم. یقدرت استفاده م یضعفم برا یجنبه  نیاز ا دیبا



 

بار  نیبود و حاال که من چند ستادهیکه بامداد پشت سرم ا حاال

 به زبون آورده بودم که همون آدم قبلم... 

 دم؟یترس یم دیبا چرا

 

 یدستش رو کنار بکشه پام رو بلند کردم و رو نکهیاز ا قبل

 دستش فرود آوردم. 

 بلند شد و من لب زدم: ادشیفر یصدا

  

تونستم تو رو  یترسم؟ آره... من م یازت م یکن یفکر م-

از  یکن یکنم... تو فکر م یکار رو نم نیاالن بکشم اما ا نیهم

   یچون من رو نم دمیترس عقب کش

 ...یشناس

 

 کردم:  شتریدستش ب یپام رو رو فشار



مرگ  یصدهزار بار آرزو یکنم که روز یرو باهات م یمن کار-

 ... من  یکن

 کنم! یم تیشکا ازت

 

لبم نشسته  یکه رو یزد و من هم با لبخند شخندیدرد ن ونیم

 رو دادم. شخندشین یبود جواب تمسخر تو

 

دارم...  مانیبه عدالت ا نکهیکنم نه به خاطر ا یم تیازت شکا-

 که   هیزیعدالت چ

 ... یا گهیکس د چیدم نه ه یانجامش م خودم

 کنم و همه جا   یم تیازت شکا من

بهم گذشته تا تو رو به همه  یچ میکودک یزنم که تو یم ادیفر

به  تمیشکا ستیقرار ن یکن یفکر م ه؟ینشون بدم. چ ایدن ی

 برسه؟ ییجا

 



تا  دیکش یقیدستش برداشتم و اون نفس عم یرو از رو پام

که از گناه  نیبده و ا رونیگلوش کلمه ها رو ب ونیبتونه از م

راحت تر به نقشه  یلیشد خ ینبود باعث م مونیهاش پش

 که براش داشتم فکر کنم. ییها
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. اونم یداشته باش ینیبراش شاهد ع دیکه با هیتجاوز... جرم-

 باشن... دهید مینفر... چند تا شاهد که به صورت مستق کینه 

کنم. و علم  یرو نم نکاریخودم اعتراف کنم که ا دیاز اون با ریغ

و دو سال چقدر شانس  ستیبعد از ب یکن ی... فکر میقاض

 یساله هم گاه کی یها یقربان یثابت کردنش برا یوقت یدار

 رسه؟ یمحال به نظر م

من به  یبرا یمن... ورشکست شد اما نفوذش رو اون قدر یبابا

 در خفا خفه بشه. تتیجا گذاشته تا شکا

 

 .دمیخند

 

کنه؟ ترس!  یمثل شما رو انقدر پررو م ییآدما یچ یدونیم-

 مثل من... ییترس کسا

 ییراه به جا تشونیشکا نکهیو از ا شنیکه طعمه م ییکسا

 بشه...  یخودشون و خونواده شون قربان یآبرو نکهینبره... از ا



 با   تیمجبور بشن در نها نکهیا از

من  یترسن ول یها م نیا ی... از همه انیکنار ب متجاوزشون

 باهاشون فرق دارم.

 

 به سمتش خم شدم و ادامه دادم: یکم

 

تونم  یکه م یمن کله گنده ترم... انقدر یاگر تو کله گنده ا-

جواب  یمجبور بشم به کس نکهیآب کنم بدون ا ریسرت رو ز

 کنم. یکار رو نم نیا یپس بدم ول

کار  نیکشن ا یکه عقب م ییترسو یخاطر همون آدم ها  به

 کنم. یرو نم

روحش  یکه سال ها زخم ازت رو ی... اون دختر پنج ساله امن

به خاطر شهرتم  یکن یو اگر فکر م میتیسلبر هیداشت االن 

سخت در  رمیگ یکنم و در خفا انتقامم رو م یسکوت م

 .یاشتباه



 

 یو حس خوب ستادمیلب هام صاف ا یرو شخندیهمون ن با

 داشت... 

 داشت.  یخوب یلیاز باال بهش حس خ نگاه
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رو به  فتیکث یکنم تا چهره  یبودنم استفاده م یتیاز سلبر-

 نشون بدم...   ایدن یهمه 

 یتو یکه پشتت رو گرفتن حت یکنم تو و خانواده ا یکار تا

 .نیخونه تون هم سنگ بخور یکوچه پس کوچه ها

و هر چقدر هم  یمرگ کن یکنم که هر روز رو آرزو یم یکار

دم تا بتونم  ی... از مرگ نجاتت مدمیاجازه نم یریبم یبخوا

 عذابت بدم.

اون ها  یاز همه  شتریاثبات؟ ب یگیدو سال؟ مو  ستیب یگیم

   یچ یدونیم

 داره؟ رسانه!  ریتاث

 چیکه باعث شه ه یزیکنه... چ کیکه مردم رو تحر یزیچ

گردم...  ی. من دنبال شاهد میکن شیماست مال یجوره نتون

اون  یکه اون زمان تو ییاگر شده باشه تک تک آدم ها یحت

 کنم... یم دایخونه بودن رو پ



بودنت شدن رو  والیو ه یرحم یب یکه قربان ییتک کسا تک

 یکنم نه برا یثابت م ایدن یرو به همه  نیکنم... من ا یم دایپ

 یعدالت و راه درست چون من آدم خوب و درست کار

 ...ستمین

 یتونه جلو یکه م یزیکنم تا نشون بدم تنها چ یکار رو م نیا

 ها رو   یقربان

 فقط ترسه...  رهیبگ

 یترس و آبرو یوقته از نقطه  یلیکه من ندارم... من خ یترس

 گذشتم. میزندگ

 

 به عقب برداشتم:  یقدم

که فکرش رو  یزی... زودتر از چنمتیب یزود دوباره م یلیخ-

 .یکن

 



رفتم نور با تمام توان به  رونیرو گفتم از اون سوله که ب نیا

بار پلک زدم تا خودم رو  نیچشم هام برخورد کرد و من چند

 عادت بدم. ییروشنا

 

 یتا هوا دمیکش یقیهام که کامال باز شدند نفس عم چشم

تازه عوض کنم و کف کفشم رو  یمسموم سوله رو با هوا

 ...دمیکش نیزم یرو یبار به خاک ها نیچند

 

رو همراه خودم داشته  یاز اون عوض یخواست ذره ا ینم دلم

 شد. یپاک م دیباشم و خونش با

 

بامداد که از پشت سرم بلند شد به سمت  یقدم ها یصدا

 رفتم و سوار شدم. نیماش

 



سوار شد  یتا بامداد هم سوار شه و وقت دیطول کش یمدت

 .میبدون حرف حرکت کرد

 

رفته  رونیب رازیدوخته بودم و از ش رونیرو از پنجره به ب نگاهم

 .میبود

 لب زدم... ایو ماها مونیس یادآوری با
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 کجاست؟ میگوش-

 اشاره کرد:  نیچشم به داشبورد ماش با

 اونجاست... خاموشش کردم.-

 

 کار رو کرده بود. نیرو تکون دادم و بهتر سرم

 

دونستم چرا  یرو بشنوم و نم یشماتت چیخواست ه ینم دلم

 کرده بود. ریگلوم گ یانگار تو یزیهنوز هم چ

 

 نشده بودم.  یهم خال هنوز

اون مرد جمله به جمله ش از  یکرد و حرف ها یدرد م قلبم

 گذشت... یسرم م

  

 ...ضشیمر افکار

 وحشتناکش...  تصورات



 نبودنش از گذشته...  مونیپش

 

کرد و  یتر م نیگلوم بود رو سنگ یکه تو یزیها چ نیا ی همه

 به درد قلبم دامن  

 زد. یم

 

  ش؟ینکشت نکهیاز ا ؟یمونیپش-

 تکون دادم.  نیرو به طرف سرم

 تونم بکنم. یکه م هیکار نیبهتر نی... استمین مونیپش-

 

 یدیم تیاهم ایدن یکه تو یکردم به تنها کس یفکر م-

 . یخودت

 چشم دوختم... بهش
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بود که حق  یاون تنها کس نیزم یرو یآدم ها یهمه  ونیم

 رو   یفکر نیهمچ

 ...نداشت

 

 نیبود که اجازه نداشت به من بگه خودخواه و با ا یکس تنها

 بود که خودم خواسته بودم.  یزیچ نیحال ا

 



م  رهیچشم خ ینگاهم رو که حس کرد و از گوشه  ینیسنگ

 شد چشم ازش گرفتم و لب زدم:

 

 یوقت خورهیکنم... حالم بهم م یکار رو به خاطر خودم م نیا-

و  زنهیحرف م ییاستفاده ها نیاز همچ یبه راحت یکی نمیب یم

 یبه راحت شهیرو م ییآدما نیتا بفهمه همچ ستیهم ن یکس

 نیو هم نهیب ینم نهیرو بب نیا دیکه با یپا له کرد... کس ریز

 یاحساسات خودم م طرکار رو به خا نیزنه. ا یحالم رو بهم م

 کنم. 

 

  ؟یستیپس چرا خوب ن-

 کردم:  نگاهش

  ستم؟یخوب ن یدون یکجا ماز -

 

 کرد...  یکوتاه مکث



 

 یکه رو نمونیب یزیچ هیانگار شکسته شده.  یزیچ هی-

چهره  یشد اون نقاب رو ینداخت و باعث م یچشمم پرده م

 شد   یکه باعث م یزیت رو باور کنم... چ

تونم  یکه با شکستنش م یزیرو بخورم و نفهممت... چ گولت

 بگم... تو رو بلدم. نانیمثل گذشته با اطم

 

 گلوم راه نفسم رو بست انگار و اون ادامه داد:  یتو ینیسنگ

 هنوزم تو رو از برم.-

 

 ازش گرفتم و کالفه لب زدم.. چشم
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 ست؟ دهیچیما انقدر پ نیب زیچرا همه چ-

 

که دور و اطرافش رو  نیخلوت و بدون ماش یاون جاده  گوشه

 محاصره   ابونیب

 رو نگه داشت. نیبود ماش کرده

  

 یبرد و روشنش که کرد صدا نیرو به ضبط ماش دستش

 گوشم   یتو کیموز

 . دیچیپ



 

 برام آشنا بود و نگاهم رو بهش دوختم:  یادیز آهنگ

  ؟یسادیچرا وا-

 

 اونکه نگاهم کنه لب زد:  یب

 . یکن یخودت رو خال یبخوا دیگفتم شا-

اعصابم  یاما رو یادیپخش شده رو دوست داشتم و ز کیموز

 بود...

 

"Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz  

 ینم ی( کس ردیتواند مرا بگ ینم یو کس رمیمیم امشب

 تواندمانع شود )

  
Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz  

  رندیتوانند مرا بگ ی، ستاره ها نم یریمرا بگ یتوان ینم تو

 



Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden  

 افتم یپرتگاه از چشمانت م همچون

  
Gözlerin beni tutamaz  

 "رندیتوانند مرا بگ ینم چشمانت
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پشت به بامداد به  نیماش یرو باز کردم و جلو نیماش در

 دادم. هیکاپوت تک

 

خواست  یکرد و م یکارها رو م نیچرا بامداد ا دمیفهم ینم

   ایحالم رو خوب کنه 

 اره؟یکه بودم به سرم ب یزیاز چ بدتر

 

بود  یزیکه پخش کرده بود چه چ یاز آهنگ تشین دمیفهم ینم

 .میبود دهیرو قبل از خواب شن ییالال نیو ما هر دومون ا

 
"Düşlerinde büyürüm büyürüm kabusun olur 

ölürüm 

  

 دیآ یکابوس به سراغت م یشوم ، وقت یبزرگ م تیاهایرو در

  "رمیم یم

 



کرد و  یم ینیاز قبل سنگ شتریگلوم بود ب یکه تو یزیچ

 .دمیکه بلند شد لبم رو گز نیباز شدن در ماش یصدا

 

 آورده بودم؟ کم

نه اما من خسته شده  ایدونستم اسمش کم آوردن بود  ینم

 بودم.

 

 رو تباه کرده بود خسته شده بودم... میکه زندگ یاون مرد از

 بامداد... از

 

 ...یدگیچیو پ یدوگانگ نیا از

 ببرم... شیپ دیرو اون طور که با زیتونستم همه چ ینم نکهیا از

 

 آهنگ و خاطره ها... یصدا از

 خسته شده بودم. زیاون لحظه از همه چ یتو من



 
"Bir şiir yazarım bir türkü söylerim 
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 خوانمیم یترانه محل کی،  سمینویشعر م کی

 
Bir sen olurum bir ben ölürüm  

  رمیم یشوم ، دوباره م یبار همچون تو م کی



 
Bu akşam ölürüm sırf senin için  

  رمیمی، فقط بخاطر تو م رمیمیم امشب

 
Beni ölüm bile anlamaz  

  "تواند مرا درک کند یمرگ هم نم یحت

 

 ...یسال فشار و فروخوردگ نیچند

 ...دیکش یسال صبر و سکوت انگار داشت ته م نیچند

 

 خودم تمومش کنم. شیخواستم پ یبار بود اما م نیآخر نیا

 

 نیخودم عذاب ها رو تموم کنم و بعد از ا شیخواستم پ یم

 ادیقورت دادن فر یگلوم رو به جا یتو ینیهمه مدت سنگ

 بزنم.

 



 ؟یخوب-

لب  رمیروم بگ شیمبهم پ یاونکه چشم هام رو از نقطه  یب

 زدم:

 

 وقت نخواستم داخلش باشم. چی... من هیلعنت یاون خونه -

 کردم. یخودم حس م ینگاهش رو رو ینیسنگ

 

مادرم  یبذارم... نخواستم برا اینخواستم پا به دن یمن حت-

 یوجودش رو برام م یهمه  دیکه با یشم به نقطه ا لیتبد

من نبود. نخواستم از  یکدوم از اون ها خواسته  چیذاشت. ه

مرد  کی ی. نخواستم طعمه نمیرو بب زیسوراخ در همه چ یتو

 بشم که... ضیمر

 

 

 



 

 

 [18.10.21 09:05] 

 

#part728 

 

 

بلند  یصدا ینیاون سنگ ادیدهانم رو قورت دادم و فر آب

 نبود...

 

بغض فقط اشک بود و اشک و من بعد از سال ها داشتم  ادیفر

 بغض جا خشک  

 زدم. یم ادیگلوم رو فر یگوشه  ی کرده

 



رفاقت با  یخان رو خواستم و نه عمارتش... حت اوشیمن نه س-

 تو هم هدف من نبود.

 ارمغان...-

 

صدهزار بار خودم  یخوام بگم روز یخوام حرف بزنم... م یم-

   یرو لعنت م

و  ستادمیخان گوش ا اوشیکه اون روز پشت در اتاق س کردم

 ... دمیمامانم و اون رو شن یصدا

اون  یبند حرف هاشون تا عمق وجودم نفوذ کرد و تو بند

 بود اما...  یحرف هاشون چ یمعنا دمیفهم یمن نم طیشرا

بعد از بزرگ  نکهیبود. ا یخواستم فراموش یکه م یزیچ تنها

 ستیآوردم اما اون کلمه ها ب یمرو به خاطر ن یزیشدنم چ

 ادشونیرشدم به  یسال همراه من بودن و من لحظه به لحظه 

 آوردم. یم

 



شونه م گذاشت  یو بامداد دستش رو رو دمیکش یقیعم نفس

 شدم. یم یو من باالخره داشتم خال

 

سهمم بود و به خاطر  یزندگ نیا یتو یناخواسته ا یزایچ-

خوام رو با تمام وجود انجامشون  یکه خودم م ییزایچ نمیهم

 کنم. یکه خواسته م هستن محافظت م ییزایدم. از چ یم

 

که با  ییتا اشک ها دمیصورتم کش یرو محکم تو دستم

به گونه هام هجوم آورده بودند رو پاک کنم  زیهمه چ یادآوری

ناخواسته بود که گونه  یزهایهم از همون چ یکی نیاما انگار ا

 شدند. یم سیهام هنوز خ
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شونه م نشست و من نگاهم رو به سمتش  یبامداد رو دست

 چرخوندم.

 

"Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz  

 تواندمانع شود )  ینم ی( کس ردیتواند مرا بگ ینم یکس

 
Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz  

  رندیتوانند مرا بگ ی، ستاره ها نم یریمرا بگ یتوان ینم تو

 
Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden  



 افتم  یپرتگاه از چشمانت م همچون

 
Gözlerin beni tutamaz  

  رندیتوانند مرا بگ ینم چشمانت

 
Düşlerinde büyürüm kabusun olur ölürüm  

 دیآ یکابوس به سراغت م یشوم ، وقت یبزرگ م تیاهایرو در

  "رمیم یم

 

بامداد؟ سکوت و حرف نزدن من از همون  یخوا یم یچ-

رو بهت  یزیکنم. چ یکه تا آخر ازش محافظت م هییخواسته ها

 یکارا رو م نیکه براش ا یخوا یم یچ گهیگم پس بگو د ینم

 ؟یکن

 

 کیداد و دستش رو به گونه م نزد یرگینگاهم رو با خ جواب

 کرد.



 کدوم کارا؟-

 

 یگونه  یو که انگشت هاش رو دیپرس یسوال رو وقت نیا

 به حرکت دراومدند. سمیخ
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و  ستیدرست ن نمونیب یزیچ یدون ی... میکن یلمسم م-

ضامن بمبم  یخوا ی... میکن یم می. همراهیمون یکنارم م

 ... چرا؟یباش

 

 یا یو بعد از مکث طوالن ستادیگونه م از حرکت ا یرو دستش

 لب زد:

 

. رمیخودم رو بگ یبتونم جلو گهی... فکر نکنم دیدونم ول ینم-

 چشمات... همون  

 ینشون م شیسال پ ستیدن که ب یرو بهم نشون م یزیچ

که وجودم  یدن ارمغان... دختر یدادن. چشمات تو رو نشون م

تونم... دوستش  ینفرت نم نیو در ع کشهیرو به جنگ م

 نداشته باشم.

 



گونه م رو به سرما دعوت کردن اما رد  دیکه وز یمیمال باد

 انگشت گرم بامداد  

 رو سوزوند... پوستم

 

به پا کرد که  یاز وجودم آتش ییطور که حرف هاش جا همون

 بود. یمهار نشدن

 

 اعتراف؟

اعتراف چه  نیگذاشت اما ا نیشد اسمش رو هم یم دیشا

 تونست داشته باشه؟ یم یا جهینت

 

بدنم رو کنار زدم و دستم رو تا انگشت هاش باال  یتو آتش

 آوردم و لمسش کردم. 

 خوب؟-

 



 یم رونیگفته بودم که کلمه ها سخت از گلوم ب یرو در حال نیا

 اما... میرو دوست داشته باش گهیهمد میتونست یاومدند و ما نم

 

 از ناخواسته ها!  امان

 

رو  نمونیب یدگیچیپ لیرو بهم بگو ارمغان... دل یزیچ هی-

 یکه تو یزیاون سکوتت و چ لیگرفت؟ دل دهیناد شهیم

که بگم گور  یانقدر رم؟یش بگ دهیناد تونمیگذشته ست... م

 که بوده و هست... یگذشته و هر چ یبابا

 

 

 

 

 

 [18.10.21 09:05] 



 
#part731 

 

 

 .دیکش یقیعم نفس

 رو به حداقل رسوند و ادامه داد: نمونیب ی فاصله

 

 خوامت؟یکه بگم... من م یانقدر-

 

با  تیبار باز و بسته شد و در نها نیجواب چند یبرا دهانم

 لبم   یکه رو یلبخند

 نیکه دردناک تر یقطره اشک نیبود و همزمان با آخر نشسته

 لب زدم: دیچک یدلم بود و داشت از چشمم م یتو ادیفر

 

 . یریش بگ دهیناد یتون ینه... نم-



 شد و اون هم لبخند زد... نییگلوش باال و پا بکیکه س دمید

 

 همجنس لبخند خودم.  دیشا یلبخند

 رو جلو آورد. سرش

 

 که بوده و هست... یگذشته و هر چ یپس... بازم گور بابا-

 و رو دو طرف صورتم گذاشت و صداش بم بود... دستش

 

کرد  یبود و آروم اما تحکم حرفش و لبخندش بهم ثابت م بم

 شکسته بود... نمونیکدر ب ی شهیکه واقعا ش

 

تکه تکه شده بود و همون هم باعث شد بامداد ادامه  شیقسمت

 بده:

 



 نیا یاز خواسته هام محافظت کنم و تو خوامیچون منم م-

 خوام بخوامت. یلحظه... م

 

صورتم پخش شد و لب هاش  یآخر تو یبا جمله  نفسش

 لب هام نشست. یمحکم رو
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“Bu akşam ölürüm sırf senin için ölürüm  

  رمیمی، فقط بخاطر تو م رمیمیم امشب

 
Beni ölüm bile anlamaz  

 “تواند مرا درک کند. یمرگ هم نم یحت

  

انگشت هاش همزمان با قاب گرفتن صورتم  یکه رو دستم

تونست اون  ینم زیچ چیه گهیبود تکون خورد و د دهیچرخ

 آتش رو خاموش کنه.

 

 ادیز یخاکستر مونده بود و بعد از صبور ریکه سال ها ز یآتش

 باالخره سر بلند  

 تونست مهار بشه. یجوره نم چیبود ه کرده

 



نگه  نمونیرو ب شهیش یشکسته  یکه هنوز تکه ها یزیچ

 شد   یداشته بود رو نم

 گرفت. دهیناد

 

 یگذاشته بودند رو نم ادگاریکه خانواده ها برامون به  یزیچ

 حال... نیشد پس زد و با ا

 

لحظه از خواسته م محافظت  نیا یتو دیهم مثل بامداد با من

 ...اطیاحت یکردم و گوربابا یم

 

اون  یمن هم تو یوقت یصبر و نقاب و ظاهر ساز یبابا گور

 خواستمش و بامداد درست فکر کرده بود. یلحظه م

 

 داشت خودم بودم! تیاهم اندازه یکه برام ب یزیچ

 



بلند و مواجش  یموها یکه دست هام تو دمیفهم یرو وقت نیا

 یکردم و به آتش تو یم شیچنگ شده بود و داشتم همراه

 زدم. یدلم دامن م

 

و از خط قرمز  میگذاشت یپا م ریرو ز نیقوان یهمه  میداشت ما

 ...میکرد یعبور م
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 اون لحظه و اون حال...  یتو یا مهیجر چیه اما

مونده بودند  گهیهمد یکه سال ها تشنه  ییلب ها وندیپ ونیم

 نداشت. تیاهم

 

*** 

  

 یپدرت رو نم یکه پ یبدون زایچ یلیزنم خ یحدس م"

 "یریگ

 

که بهم داده بود گذروندم و صاحب  یامیپ نیرو از آخر نگاهم

 خط واقعا مبهم بود. نیا

 

 مهلقا و نه بامداد...  نه



 نیکدومشون نبودند و هم چیگفت ه یها رو م نیکه ا یکس

 کرد. یداشت نگرانم م

 

 حالت خوبه؟ -

مثبت  یهام رو به مهام دوختم و سرم رو به نشونه  چشم

 تکون دادم.

 

 یبود و امروز تو ومدهیکه برگشته بودم سراغم ن روزید از

 بودمش و  دهیشرکت د

 بود. دهیسنپر یزیهم چ باز

 

بهش گفته بود که باعث  ییزهایچه چ مونیدونستم س ینم

   ی هیشده بود روح

 حد کنترل کنه. نیرو تا ا فضولش

 



 ؟یکن دایصاحبش رو پ یتون یم نیدم... بب یشماره بهت م هی-

 برام بفرستش.-

 

 موهام فرو کردم. یشال تو ریرو از ز دستم

 ؟یکنتاکت با بامداد رو کنار گذاشت-
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و  دیچیقلبم پ یتو یبیبامداد رو که آورد حس و حال عج اسم

چشم  شیجاده برامون افتاده بود از پ یکه تو یاتفاق نیآخر

 هام گذشت.

 

 زدم. یهام رو بستم و لبخند مات چشم

  

 چیگذشت و ه یو عاد عیسر یلیخ زیاز اون بوسه همه چ بعد

 ییکه چه حرف ها میبود اوردهیخودمون ن یکدوم به رو

 گذشته بود. ونمونیم

 

اما آتش  میبزرگ و بالغ رفتار کن یمثل آدم ها میخواست یم

دلم که هنوز هم حاضر به آروم شدن نبود از داخل من رو  یتو

جمله ها و  یادآوریکرده بود و با هر بار  لینوجوون تبد کیبه 

 د.افتا یحرکات بامداد قلبم به تپش م

 



 یبیعج یاتفاقا گهیداره بهم م ییجورا هیسکوت...  نیا-

 افتاده. 

 گرفتم.  یاز صندل هیهام رو باز کردم و تک چشم

 

که ازت  رمیخودم رو بگ یکنم جلو یدارم تالش م یلیخ-

 افتاده. ینپرسم چه اتفاق

 

 پررنگ شد و در سکوت نگاهش کردم.  لبخندم

 :دیکش یقیعم نفس

 

خانم لکه  نیخاموش بود و خونه تم آشفته... نسر تیگوش-

بود تا مرز سکته رفته بود. برگشته بود تا  دهیخون رو که د یها

اون آشفته بازار به من زنگ  دنیرو برداره و بعد از د شیگوش

 زده بود.

 



 حرف هاش شدم:  یچونه م زدم و منتظر ادامه  ریرو ز دستم

 

که  یی... جارازیبه ش نیبا بامداد رفت شهیبعدم که معلوم م-

 خوادیو ازم م رسونهیهم خودش رو م مونی. سیازش متنفر بود

 بهت زنگم نزنم... ینگم... حت یچیه

 

 رو کالفه تکون داد... سرش
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 هیمدلته... کال واسه بق نیندارم چون ا یرو مشکل نجاشیتا ا-

 یقسمت ی... ولیاریب رونشونیب یتا از نگران یستیارزش قائل ن

 بیلبخند عج زنمیازش حرف م یو وقت یگردیکه با بامداد بر م

 !رهیکتم نم یجوره تو چیه یدیم لمیتحو بیو غر

 

از شدت تعجب و حرص قرمز  نیاز ا شتریبخواد ب نکهیاز ا قبل

 بشه لب زدم: 

 .دمشید-

 

 رو گنگ درهم برد:  ابروهاش

 رو؟  یک-

 



چند  یکه تو یکردم و در حال کیرو به دستش نزد دستم

 دادم جواب دادم: یانگشت هام رو حرکت م شیسانت

 

 نیفاصله رو از ب نیرو که باعث شد سال ها نتونم ا یکس-

 ببرم. 

 !؟یچ-

 

 جاخورده ش دوختم.  یرو به چهره  نگاهم

بزنم از مهام  ادیبلند فر یرو با صدا زیکه قرار بود همه چ حاال

 کردم. یشروع م

  

 یاز ک یکرد... دار ماریکه تو رو ب ی... عامل اون اتفاقیعنی-

  ؟یزن یحرف م

 بلند شدم: یصندل یرو از

  



و دو سال همون جا  ستی. بعد از بزنمیحرف م یاز ک یدونیم-

 . دمشید

 

بار لب  نیم شد و چند رهیگرد شده خ یبا چشم ها یلحظات

 هاش رو بهم زد تا  

 گلوش خارج شد: ونیجمله از م نیا باالخره

 

 ... حالت خوبه؟یعنیخوب االن... االن -
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 رو تکون دادم:  سرم

 باشم.  دیبا-

 هم از جا بلند شد:  اون

 ؟یکرد کاریچ-

 

که نگاهم رو به  یشدم و در حال کیبهش به پنجره نزد پشت

 دوختم لب زدم: یم نییپا

 

 کردم؟  یم دیبا کاریچ-



  ش؟یکشت-

 زدم:  شخندین

 هنوز نه.-

 

 : ستادیباور نکرده بود که کنارم ا انگار

  ؟یگ یم یجد-

 

اگر بخواد  فهیباهاش بکنم... ح دیکارا هست که با یلیخ-

 رو جبران کنه. یادیز یزایچ دی. بارهیبم

 

 یکه نگاهم رو به رفت و آمدها م یرو کج کردم و در حال سرم

 دوختم ادامه دادم:

  

 یبه راحت یتونستم مثل مردم عاد یرو که نم ییمثال سال ها-

 قدم   ابونیخ یتو



 ... بزنم

آزارم... سال  یشد برا هیبق زیمسئله دستاو نیکه ا ییها سال

  یکه برا ییها

 ها گذشت...  شگاهیآسا یتو درمان

سال  نیا یهمه  دیدور موندم... با یکه از هر رابطه ا ییها سال

 ها رو برام جبران کنه.
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 رو حس کردم:  شیرگیکرد و خ یا یطوالن مکث

 ؟یکن یتالف یچطور یخوایم-

 

 کنم.  یرسواش م-

 و چشم هام رو از پنجره گرفتم. دمیکش یقیعم نفس

 

 . عیسر یلی. خمیبکن دیهست که با ییکارا هی-

 انتقامت؟  یبرا-

 

 کردم:  نگاهش

 



سر و  یادیز شمیدم و مطمئن م یاون رو خودم انجامش م -

   یکیصدا کنه... فقط 

باشه...  کشیو چهار ساعت شبانه روز نزد ستیکه ب خوامیم رو

 یکه م ی... اگه خواست زودتر از وقترهیکه اگه خواست بم

که  ینجاتش بده. کس رهیبم ننیخواستم چهره ش رو همه بب

 دارم حواسش بهش باشه. ازیکه ن یوقت یبتونه همه 

 

 بشه.  دایبراش پ یکه راه شمیمطمئن م یسخته... ول-

 هم هست. یا گهید یکارا هی-

 

 ؟یچ گهید-

  ؟یشرکت بمون نیا یتو یخوایم یتا ک-

 شد... یبرد و مکثش طوالن یچشم هاش رو رو به گنگ سوالم

 

 خواستم...  یم یتا باالخره بتونه بفهمه ازش چ یطوالن انقدر



 که از چشم هاش رخت بست لب زد... یگنگ رنگ
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 .یتا هر وقت که تو باش-



تونستند دروغ بگن اما من از چشم  یآدما هم م یها چشم

 مطمئن بودم. یادیز ایدن نیا یدو نفر تو یها

 

 قتیحق ی نهییشدند آ یکه اگر چشم هاش خوانا م یبامداد

 ... یبود و بعد

 .مهام

 

 یتونست به چشم هاش لنز دروغ بزنه و تو یوقت نم چیه اون

 گفتند که تا آخر بود یلحظه چشم هاش م نیا

  

 که من بودم بود...  یوقت تا

 ریمد هیعامل کنن...  ریمن و بامداد مد یتو رو جا خوانیم-

 عامل موقت. خبر  

  ؟یداشت

 



 کرد:  یناباورانه ا یخنده  تک

  ؟یزنیپر ادعا حرف م یاز اون سهامدارا یواقعا دار-

 

 رو تکون دادم. سرم

 

نفرتشون نسبت به من به عشق  ای یعنی بشونیکار عج نیا-

 ... ایشده... و  لیتبد

 

 کرد و حرفش رو کامل کردم:  مکث

 دارن.  اجیطعمه احت هیبه  نکهیا ای-

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 مطمئنا عاشقم نشدن.-
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 ؟یطعمه شون بش یخوایم-

 بشم؟ دیبا-

پنجره  یهام رو درهم گره کردم و آرنج هام رو به لبه  دست

 دادم: هیتک

 

 کنم. یفکر درست و حساب هی دیبا-



  ؟یبا بامداد در موردش حرف زد-

 تکون دادم. نیرو به طرف سرم

 

مورد  نیتونستم در ا ینه با بامداد حرف زده بودم نه فعال م من

 باهاش صحبت  

 ...کنم

 

باهاش  دیچطور با دمشید یکه م یدونستم بار بعد ینم یحت

 کردم.  یرفتار م

 

و  میکرد یم یخونه زندگ کی یبود که ما هر دو تو نجایا جالب

 یمثل قبل نقاب ب دیبود و هر دومون با ریبرخورد اجتناب ناپذ

 ...میزد یبه چهره م یتفاوت

 

 افتاده بود. یطور که انگار نه انگار اتفاق همون



 ؟یگ یبهش نم-

 

 اجراش کنم. دیبرنامه دارم که با یسر هیقبل از اون... -

 مثال؟-

 

دوختم و اسم مهام رو زمزه  رونیرو دوباره از پنجره به ب نگاهم

 کردم. 

 : ستادیم به شونه م ا شونه

 

 ؟یکن کاریچ یخوایم-
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 چشم نگاهش کردم:  یگوشه  از

 بشم.  وونهیدوباره د خوامیم-

 زد: شخندین

 

 .یا وونهید شهی... تو همستین یبیعج زیکه چ نیا-

 نثارش کردم: یلبخند

 

خان بشه...  اوشیس التیتشک یباعث نابود یوونگید نیاگر ا-

  ؟یبازم کنارم هست

 بهم دوخت: مایهاش رو مستق چشم



 

 ؟ینابودش کن یخوایچرا م-

 بشه.  دهیبر دیکه با هیوندیپ نجایا-

  اره؟یبه بار ب ییکه جدا-

 

 رو کج کردم:  سرم

 

بعدش  نمیخوام بب یکه هست؟ م هیوندیتنها پ نیا نمیکه بب-

 دهیبر دنیقابل د یوندهای... اگر  گتک تک پفتهیم یچه اتفاق

 هست که باعث گره خوردن بشه؟ یزیبشن... بازم چ

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

خودشون جولون  یبرا یادیپر ادعا... ز یو اون سهامدارا-

   هیوقتشه  گهیدادن. د



 یاز قدرتم رو نشونشون بدم. با زهرچشم گرفتن آدم نم چشمه

 شن.

 

 هستم.-
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 تکون دادم. تیرو با رضا سرم



 راحت تر بود. زیشد اما با مهام همه چ یم ییتنها

 

 دادم...  یهاش رو م یهمراه یدستمزد همه  دیبا

 

 یم ییکرد و جاها یم ییکارها لشیکه بر خالف م یوقت ی همه

 من   یرفت که برا

 به نفع من بود.  و

 

 گرفت.  یبه قولش رو م یبندیدستمزد پا دیبا

و لب  دیدست هاش رو محکم بهم کوب دیرو د تمیکه رضا مهام

 زد: 

 

  م؟یشروع کن دیخوب؟ از کجا با-

 



شرکت...  تیبخش امن سان؟یم دیویسراغ د میچطوره اول بر-

 که با   هییاونجا جا

 مشت گرفت.  یرو تو زیهمه چ شهیداخلش م مدارک

 

و ساواش از  یکه محسن یباند یاصل التیبه تشک یبتون دیشا-

 مهره هاش بودن  

اداره ش  سانیم دیویکه د یالتیبه تشک ی.... ولیکن دایپ دست

 ... عمرا! کنهیم

 

 چونه م زدم:  ریرو ز دستم

 داره؟  "عمرا"من  یبرا یزیچ یفکر کرد-

 : دندیباال پر ابروهاش

 

 .. هیآ یسابق اف ب یاز اعضا یول هیرانیاصالتا ا دیویدرسته د-

 لب زدم: یحالت قبل با



 

 باشه؟ یآ یسابق اف ب یاگر از اعضا یحت-
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 حدقه چرخوند:  یهاش رو تو چشم

 



دونم  ینفوذ کرد ارمغان... هنوز نم نشونیب انهیمخف شهینم-

 چیه التشیدونم که تشک یم یاومده ول نجایسراغ ا دیویچرا د

 ورود نداره. یبرا یروزنه ا

 

 یرو انتخاب کرده بود برا ییبود و خوب جا یمرد باهوش دیوید

 شدن.  یمخف

 

 یعضوش شد و به راحت ینبود که به راحت یسازمان یآ یب اف

 هم انصراف داد... 

 

مدراک و داشته  یخواست که با همه  یرو م ییجا دیوید

 هاش... 

 

جمع  یآ یاف ب یخدمتش تو یکه ط ییزهایچ یبا همه  و

  نجا؟یبهتر از ا ییداشته باشه و چه جا تیکرده بود امن



 

 نیکه چند یشرکت چند شاخه ا یو تو شیکشور اصل یتو

 نبود...  نیداشت و فقط هم یخارج یشعبه 

 

 یالملل نیقدرتمند ب التیکه پشتش وصل بود با تشک یشرکت

 تونست ازش محافظت کنه. یکه م یا

 

 نداشت.  "عمرا"من  یوجود هنوز هم برا نیا با

 روزنه داره. هی-

 

 رو گنگ درهم برد:  ابروهاش

  ه؟یاون روزنه چ-

 لبم جوابش رو دادم: یلبخند رو با

 



 شهیکه م هی... اون همون روزنه اسانیم دیویخودش... خود د-

 باهاش نفوز کرد.

 

*** 

 

 

 

 

 

 [18.10.21 09:05] 

 
#part743 

 

 

  ؟یخانم شربت درست کرد نینسر-



سالن  یبود از تو یزکاریکه مشغول تم یرو در حال صداش

 :دمیشن

 

 گذاشتم. خچالی یبله خانم... تو-

 

 یترش به شربت تو بیو هوس عج بیعطش عج یقدر به

راست به  کیوجودم نشسته بود که بعد از ورود به داخل خونه 

 آشپزخونه اومده بودم.

 

رو باز کردم و پارچ شربت آلبالو رو از داخلش  خچالی در

 یقامت بامداد تو وانیبرداشتن ل یبرا دنمیو با چرخبرداشتم 

که از شوک بود از  یقینقش بست و من با نفس عم میچند سانت

 خوردم. خچالیپشت به 

 



زد و فاصله رو کمتر  یشخندیعکس العملم ن دنیبا د بامداد

 کرد و من سرم رو به  

 چسبوندم. خچالی

 

عبور کرد و  نییگلوم به پا یدهانم نامحسوس از روزنه  آب

 با   زیقرار نبود همه چ

 بره؟ شیپ یتفاوت یب

 

پر سر و صدا افتاده بود  یکه به تپش ها یبامداد و قلب حرکت

   یتفاوت یهمه از ب

  بودند؟

 

دستم  یهام رو از چشم هاش گرفتم و پارچ رو تو چشم

 فشردم: 

  ه؟یچ-



 

 خوام. یمنم شربت م-

ها برم که  وانیت لاز سد نگاهش عبور کنم و به سم خواستم

 زد. خچالیدستش رو کنار سرم به 

 

 کردم. نگاهش
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 .یکن یرفتار م ییکایامر یاالیسر هیشده؟ شب یچ-

 داشته باشه. یراتیتاث هی دیسال اونجا باالخره با ستیب-

 

 حدقه چرخوندم: یهام رو تو چشم

 ییکایامر یدخترا یکردم اون اثرات رو همونجا برا یفکر م-

 . یبرگشت یو وطن یجا گذاشت

 

 خطرت نبودم؟ یب تیمن مگه کبر ؟ییکایامر یدخترا-

 

 نیا یتو یبود وقت یگرفتن از چشم هاش کار سخت چشم

 یکردم اون ب یزد و من فکر م یحرف م ینطوریفاصله ا

 همون لحظه بود... یفقط برا ییپروا

 



اما انگار  میریبگ دهیرو ناد زیهمون لحظه قرار بود همه چ فقط

 کردم. یاشتباه م

  

سرش  یتو دیجد یزهایبامداد نشون از چ بیعج یرفتارها

   لهیدادند و اون ت یم

از مه ناخوانا پنهان شده  یدوباره پشت پرده ا شیلعنت یها

 بودند.

 

لب اون حس و حال وا بدم و  ونیتونستم م یوجود نم نیا با

 هام رو باز کردم:

 .یخطر یب تیمن کبر ی... تو براگمیهنوزم م-

 

 کج کرد: یرو کم سرش

 هنوزم؟ -

 هام رو باال انداختم: شونه



 

 .یجرقه به پا کن ی... حتچیکه ه شیآت ستیبوسه قرار ن هیبا -

 

گفتند بسوزه پدر آدم  یم دیطور موقع ها بود که با نیا

 دروغگو!
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 یآتش به پا شده رو به وضوح حس م یدود بلند و باال یبو

 کردم و باز هم قرار  

 برم. یزیبار چ ریز نبود

 

 کج کرد: یرو کم سرش

 جلو برم تا جرقه بزنم... شتریب دیبا دیشا-

 

بزنه  یا گهیحرف د نکهیگفته بود و قبل از ا هیرو با کنا نیا

 خانم   نینسر یصدا

 شد:  بلند

 کر... دایشربت رو پ-

 

که با  دمیبامداد د یتموم موند و من از کنار شونه  مهین حرفش

چهارچوب آشپزخونه نگاهمون  یگرد شده از تو ییچشم ها

 کرد. یم



 

از جلوم  عیسر یلیدادم و بامداد رو خ رونیرو محکم ب نفسم

 کنار زد...

 دونستم... ی... من نمدیببخش-

 

 : دمیحرفش پر ونیم

 خواست!  یفقط شربت م بامداد-

ناسزا به خودم  نیدلم چند یباعث شد تو یناگهان یجمله  نیا

 بود؟ یبگم و هول شدنم از چ

 

 جرقه هم نداشت؟  تشیگفتم کبر یکه م یبامداد از

بامداد با تن  یخودم به تاسف تکون دادم و صدا یرو برا سرم

 از پشت سرم بلند شد: یآروم

 

 .خوام یسرخ م زیچ هیمن فقط -
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رو برداشتم تا پرش کنم و  یوانیمشتم فشردم و ل یرو تو پارچ

 اون ادامه داد:

 .یا گهید زیچ ایشربت آلبالو باشه  خوادیم-

 

 شده رو به سمتش گرفتم و لب زدم: مهین پارچ



 .یشربت ادامه بد نیبا هم یتونیم-

 

از آشپزخونه خارج شدم و  وانیرو که از دستم گرفت با ل پارچ

 مبل سر راهم نشستم. نیاول یرو

 

 دادم...  رونیرو ب یقیعم نفس

خانم  نینگاه نسر ینیو سنگ دمینفس سر کش کیرو  شربت

 کنم: ریرو غافلگ شیرگیخ عیسر یلیباعث شد خ

 

 کارت تموم شد؟-

 شده دستکش هاش رو دوباره دستش کرد:  هول

 

 نه هنوز.-

بودم  دهیکه امروز از بامداد د یو رفتار رو ازش گرفتم نگاهم

 نبود که برام   یزیچ



 قابل قبول باشه...  ایدرک  قابل

 

تا چند روز قبلش قصد در خفه کردنم داشت و حاال  نکهیا

زد و انگار بامداد واقعا  یحرف م بیمعنا دار و عج ینطوریا

 شد. یپر خطر م تیبه کبر لیداشت تبد

 

اشاره م  یکنار مبل گذاشتم و با انگشت ها زیم یرو رو وانیل

 م رو ماساژ دادم. قهیبار شق نیچند

 

 یزیبخواد چ نکهیبامداد که بلند شد قبل ازا یقدم ها یصدا

 بگه لب زدم: 

 ؟یکرد کاریبا خاله ت چ-
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 از مبل ها نشست: یکی یرو

 ؟یکن یفکر م یخودت چ-

سوق  یا گهیبحث رو به سمت د خواستمیم یاز کنجکاو شتریب

 بدم.

 

 کا؟یبرگشت امر-



 رو تکون داد:  سرش

 حاضر نشد بمونه و حرف بزنه.-

  

  ؟یواسه جوابت دنبالش بر یخواینم-

 کرد: نگاهم

 کنارم نشسته. دونهیکه جواب سوالم رو م یکس-

 

داخلش  یها امیهدف نگاهم رو به پ یرو برداشتم و ب میگوش

 دوختم...

بامداد  یو صدا دیطول نکش ادیها ز امیکردن اون پ نییو پا باال

 باز هم بلند شد:

 

... پس یواسه مادرم نفرستاد یامیپ شیاگر تو چند سال پ-

 بوده. یکار ک یبدون دیبا

 



همون شماره  ی رهیو نگاهم خ دندیحرف باال پر نیبا ا ابروهام

 گذشته شده بود. یپا پ یروزها حساب نیشد که ا یناشناس ی

 

 ... یبگ یتونیرو که م یکی نیا-

 رو کج کردم:  سرم

 .ستمیمطمئن ن-

 

 .یدون یم ییزایچ هیپس -

 لب زدم: تیبا مکث نگاهش کردم و در نها یکم
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 رو نفرستادم.  امیمن اون پ-

 . دونمیم-

 دستم فشردم.  یرو تو یگوش

 مهلقا رو بهم بده. یشماره -

 

 کرد:  زیهاش رو ر چشم

 چرا؟ -

 کنم.  دایقاتل مامانت رو پ خوامیم-

 ...یخودت رو تبرئه کن یخوایاگر م-



  

 نیهمچ یبرا یبه تبرئه کردن خودم ندارم. کس یازیمن ن-

 میداشته باشه... من کس تیکنه که براش اهم یتالش م یزیچ

 بدم؟ تیاهم یزیچ نیکه به همچ

 

 زد: شخندین

 فراموش کرده بودم. -

 رو پشت گوشم زدم... موهام

 

 انجام بدم. یتونم واسه مادرم کار یجالبه که خودم نم-

 :دمیو بدون فکر پرس دمیرو گز لبم

 

 گذشت؟ یچ شیسال پ ستیب یبدون یخوایهنوزم م-

 خواستم هدفش رو بفهمم... یکردم و م نگاهش

 



 یپرواش و کارها یو ب دیجد یبدونم رفتارها خواستمیم

 خاطر بود؟ نیبه هم بشیعج
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 گهیوارد شه و طور د یا گهیخواست از راه د یخاطر م نیا به

 ضربه بزنه... یا

 

 یتونست اون جواب یشده بود و کاش م یطوالن یادیز مکثش

 خواستم... یرو بده که من م

 

... یدونیاز راه ها رو رفتم و م یلیبهش فکر کردم... خ یلیخ-

 ممکنه   دنشیفهم

 .ستیممکن ن ریباشه اما غ سخت

 

 مبل گذاشت و ادامه داد: یدسته ها یرو رو دستش

 

... یمیقد یفکر کردم که برم سراغ خدمتکارها نیبه ا یحت-

 زد. بشونیکه با رفتن من و مادرم همه اخراج شدن و غ ییکسا

 



 ؟یچرا نرفت-

هنوز  شخندشیروش دوخته بود و ن شیپ زیرو به م نگاهش

 لب هاش بود: یرو

 

 خوامی... فعال... مرمیش بگ دهیناد خوامیبهت نگفتم؟ فعال م-

 نداشته. یبوده و گذشته به تو ربط یباور کنم هر چ

 

حرفش از  ونیش بود و لب هام م رهیمن برعکس اون خ نگاه

 هم باز شدند: 

 که ربط داشته.  یدونیم-

 

 رو بهم دوخت... نگاهش

نداشته باشه و تا هر وقت که من بخوام...  خوامیخوب... من م-

   یرو باور م نیهم

 .کنم



 

 رو از چشم هاش گرفتم و لب زدم:  نگاهم

 ؟یچ یعنی.. نیا-
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 جا بلند شد: از

 

نشون دادن اتحادمون؟  یبرا میریبگ یمهمون هیچطوره -

من و  نیب یرو نگران کرده بحث ها رهیمد ئتیکه ه یزیچ

 .ستین نمونیب یکه فعال مخالفت میبهشون نشون بد دیتوئه... با

 

پاگرد  یباال بره صداش از تو نکهیپله ها شد و قبل از ا یراه

 بلند شد:

 

 زیاخراج شدن که همه چ نی... اون خدمتکارا به خاطر ایراست-

 دونستن... درسته؟ یرو م

 

 رو چرخوندم و نگاهش کردم:  سرم

 چطور؟-

 



خبر نداشتن... اون  یکه تو خبر داشت یزیاز چ یادیز یآدما-

 نه کار خاله   امیپ

 ... نه تو و...بوده

 

 خان دوخت و ادامه داد:  اوشیهاش رو به قاب عکس س چشم

 نه اون.-

 

 از اون آدما باشه؟ یکیممکنه کار  یبگ یخوایم-

به دل  یا نهیک دیاخراج شدن و شا ینطوریبه هر حال اونا ا-

 گرفته باشن.

 

دستم فشرده شد و چطور خودم بهش فکر نکرده  یتو یگوش

 بودم؟

خونه  یموقع اون حرف ها تو شیسال پ ستیکه ب ییها آدم

 بودند...



 

 نیبودن که از موضوع خبر داشتن و ا ییها تنها کسا اون

 از همون ها باشه. یکیبود که کار  ادیاحتمال ز
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 لب زدم: هیرو به لب هام چسبوندم و بعد از چند ثان یگوش

  م؟یریبگ یمهمون یک-



 

*** 

  

 . یعمل کن یهجوم یخوایفکر کردم م-

 بودم گرفتم.  ستادهیکه کنارش ا یکوچک زیاز م هیتک

 

و دو نفر  یو بامداد کنار مالک دمیچرخ ونشونیهام رو م چشم

 زد. یبود و با لبخند باهاشون گپ م ستادهیا گهید

 

بعد از  ینطوریراحت بشه... ا الشونیخ دیقبل از هجوم با-

 کنن خودشون رو جمع کنن. یضربه کمتر فرصت م

 

 رو به سمتم گرفت: یو جام دیکش یقیعم نفس

 شربته. -

 



 کردم گفتم: یم کشیکه به لب هام نزد یگرفتم و در حال ازش

 .نمیب یرو نم دیوید-

 

  اد؟یقرار بوده ب-

 که دعوت شد خودش بود. یکس نیمعلومه! اول-

 

 رو تکون داد و من نگاهش کردم:  سرش

ازشون  یزیچ یاون شماره ها رو که بهت دادم... تونست-

  ؟یبفهم

 

 که مردن. هییجفتش به نام کسا-
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 شدند...  کیبهم نزد ابروهام

 ؟یمطمئن-

 بوده؟ یآره... مگه اون دو تا خط مال ک-

 

 از شربت رو خوردم. یهام رو ازش گرفتم و جرعه ا چشم

 شد باور کرد... یکه از مهلقا گرفته بودم رو م یا شماره

 

تونست متعلق  یداد نم یم امیکه هنوز به من پ یشماره ا یول

 باشه. یبه آدم مرده ا



 نفر بود؟ کیصاحب خط ها -

 

 ی... اولیو پارسا صالح یعابد راینه... دو تا آدم متفاوت. سم-

   شیچهار سال پ

 یکه از مرگش م شهیم یسال کیهم حدودا  یکیو اون  مرده

 گذره.

 

 لب هام نشست: یرو یپر تمسخر شخندین

 ده؟یم امیپ یباق اریداره از د یعنیپس -

 

 : دندیباال پر ابروهاش

 ده؟  یم امیداره بهت پ یک-

 مشتم فشردم و لب زدم: یتوجه به سوالش جام رو تو یب

 

 تونه هنوزم کار کنه؟ یکه مرده م یخط کس-



 

 ای میبه ق رسهیم تشیمعموال مالک دمیکه من فهم نجوریا-

 انگار مال   یوارث... ول

 وقته از کار افتاده.  یلیخ اونا

 کردم: نگاهش
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 امکان نداره! -

  ه؟یدو تا شماره چ نیا یماجرا-

 :دمیرو گز لبم

 

 یسنگم که شده کس ریاز ز دیبا ی... ولالیخ یرو ب یخط اول-

   یکه خط دوم تو

 .یکن دایرو پ دستاشه

 

 تکون داد: نیرو به طرف سرش

 . یکن یم کاریچ یفهمم دار یمن که نم-

 :ستادیدر صاف ا یورود یتو دیوید دنیرو که گفت با د نیا

 

 .میشروع کن ییجا هیاز  دیاون طرفا... باالخره با رمیمن م-

 



 زیم یرو تکون دادم و مهام که دور شد جام رو رو سرم

ناشناس  یچت اون شماره  یوارد صفحه  میگذاشتم و با گوش

 شدم...

 

پول  شیسال پ ستیب یکردم اون خدمتکارا به قدر یفکر م"

 "بزنن ینخوان دست به اخاذ گهیگرفته باشن که د

 

موس از کنارم باعث  یبود که بهش داده بودم و صدا یامیپ نیا

 .رمیبگ میشد چشم هام رو از گوش

 

 . میدیرو ند گهیوقته هم د یلیخ-

 بهش زدم: یلبخند

 انگار سرت از من شلوغ تره.-

 

 :دیخند



 

 

 

 

 

 [18.10.21 09:06] 

 
#part754 

 

 

 ...ورکیویاز کارا رفته بودم ن یسر هیواسه -

 رو به بامداد دوخت و ادامه داد: نگاهش

  

 افتاده. یمهم یمدت کوتاه اتفاقا نیهم یانگار تو-



انگشت هام گرفتم و من هم نگاهم رو به  ونیرو دوباره م جام

 بامداد دوختم.

 

 . یبهتر بدون دیتو که با-

 

بهم نگفته  یزیچ ششیاتحاد و نما یبامداد در مورد ماجرا-

... خدا لشمیبوده و دل یناگهان مشیتصم یعنی نیبود... ا

 !دونهیم

  

 .شیدون یاون رو که خودت خوب م ؟یدومش چ میتصم-

 صورتم حس کردم. ینگاهش رو رو ینیسنگ

 

  ؟یزنیحرف م میاز کدوم تصم-

 هنوز به بامداد بود و مخاطبم اما موس... نگاهم

 



اتاق  یمن و تو تو یشرکت... وقت یکه با بامداد اومد یبار اول-

 ؟یگفت یچ ادتهی. میتنها بود

 

 کرد:  یکوتاه مکث

 دوباره برد.  شهی... گفتم که قلب رفته رو نمادمهی-

 زدم:  شخندین

 

 واسه انتقام دل ببره.  دیبا یکی یگفت-

 خوب؟-
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 کردم: نگاهش

 کنه؟ ینقشه رو اجرا م نیبامداد داره ا یدونست ینم-

 

خنده  یصدا تیم شد و در نها رهیدر سکوت خ یا هیثان چند

 هاش بلند شد: 

 .ادینقشه نم نیوقت سراغ ا چیبامداد مطمئن بود که ه-

 

 بامداد شد: ی رهیدوباره خ نگاهم

 ره؟ینم ینقشه ا نیسراغ همچ یتو هم مطمئن ؟یتو چ-



 

... اما به هر یکرد ییفکرا نیکرده که همچ کاریچ دونمینم-

 دونم که اون   یحال م

اغوا  گهیکه رفته د ینداره. قبالم گفتم. دل یچندان ریتاث نقشه

 خواد. ینم

 

 دارم؟ یکه من به بامداد حس یاز کجا انقدر مطمئن-

 

بامداد از اون فاصله  یجوابم رو بده چشم ها نکهیاز ا قبل

م قفل شد و بعد از  رهینگاه خ یداخل سالن تو دنیچرخ ونیم

 دست هاش رو برام باال برد. یجام تو هیچند ثان

 

لبم  یکه رو یهم به من دوخته شد و با لبخند هیبق نگاه

نشونده بودم من هم جامم رو مثل خودش باال بردم و با تکون 

 کردم. کیبه لب هام نزددادن سرم 



 

به خاطر خودشه... اگر  یکن یم یکه از بامداد مخف ییزایچ-

 .قتهیبه خاطر دور شدن بامداد از حق یندازیهم جنجال راه م

 

 یتو یحرف لحظات نیدهانم بود با ا یاز شربت که تو یا جرعه

 دهانم موند و  

 که دادم لب زدم: فروش

 

 یمن بود یخوام بدونم اگر تو جا ی... منطورهیا میفرض کن ایب-

 ؟یبد تیاز خودت اهم شتریبه بامداد ب یحاضر بود
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 .دمیم-

 حرفش راحته.-

 

تونستم راه بامداد رو در  یطوره... منم م نیعملم هم یتو-

 کار   نیاما ا رمیبگ شیپ

 نکردم. رو

 

 .یمطمئن یادیز زیچ هیاز  ونیم نیکه تو ا نهیبه خاطر ا-



 کرد. یشتریبار مکث ب نیباز کردن دهانش ا یتو

 

  ه؟یمنظورت چ-

 چشم دوختم:  بهش

 ه؟یتو چ یبامداد برا-

 

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 یهمبستگ یکه بتونه معنا یزی... دوست... برادر... هر چقیرف-

 رو بده.

 

 زدم: شخندین

... یطور مطمئن رد کن نیرو هم هم تیامتحانت عمل دوارمیام-

 .هیآسون تر از عمل شهیهم یتئور

 

 دادم.  یاِ یمن امتحانم رو قبال با نمره -



 تکون دادم:  نیرو به طرف سرم

 هنوز مونده.-
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بلند شد و  میگوش امیپ یبگه صدا یزیبخواد چ نکهیاز ا قبل

 من نگاهم رو به صفحه ش دوختم.

 

. منم دیرس زایچ یلی... به اون خدمتکارا خیدرست فکر کرد"

 دارم که   نانیاطم

 "انیباال نم سکیبا ر یا یسراغ اخاذ هرگز

 

 مشتم فشردم. یرو تو یو گوش دندیدرهم تن یکم ابروهام

 

 یسرم گذشت جام رو رو یکه از تو یو افکار هیاز چند ثان بعد

 گذاشتم و   زیم

 به موس لب زدم: خطاب

 

مونه... اما اگر روز  یم یمخف زیهمه چ یدونم تا ک ینم-

 و تو   دیامتحانت رس



 تی... من از زندگیشی... حذف میاریب یخوب ینمره  ینتونست

 کنم. یحذفت م

 

بلند به سمت پله  ییجوابش با قدم ها یمنتظر موندن برا بدون

 باال رسوندم. یها رفتم و خودم رو به طبقه 

 

خان نگه داشته بود  اوشیخونه باغ خارج از شهر رو س نیا

متنفر بودم و تنها  شیجا یها و من از جا یمهمون نیهم یبرا

 یقوا م دیاون جمع دو رو و دغل باز باعث تجد ونیکه م ییجا

 دومش بود. یشد تراس طبقه 

 

 نقش بست: میگوش یهم رو یبعد امیتراس که شدم پ وارد

 

شور  دیبودم چرا با شیسال پ ستیاز اون پرسنل ب یکیاگر "

 "زدم؟ یانتقام تو رو م



 

 به حرکت دراومدند. دیصفحه کل یهام رو انگشت

مسئله کنار  نیبه هول دادن ندارم... پات رو از ا یاجیمن احت"

 "بکش

 

 که جوابش ارسال شد: دیهم طول نکش قهیدق کی یبار حت نیا

 "؟یریانتقام بگ یخوا ینم"
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 "نداره یبه تو ربط"

 "یمادرت رو فراموش کرد ینگو که عذاب ها"

 

 .دمیرو گز لبم

 اخاذ بود. کیفراتر از  یزیگفت چ یها رو م نیکه ا یکس

 

تماس رو  کونیدادم و بدون مکث آ رونیرو محکم ب نفسم

 رو   یلمس کردم و گوش

 گوشم گذاشتم. کنار

 



 تراس گرفتم و چشم هام رو بستم. یرو به نرده  دستم

 

سرم زنگ زد و داشتم از جواب دادنش  یبوق تو نیپنجم

رو از گوشم دور  یکه گوش یشدم اما درست لحظه ا یم دیناام

 بوق ها قطع شد... یکردم صدا

 

 کردم. یکوتاه مکث

قطع شدن  الیاومد خ یکه از پشت خط م یو خش خش اهویه

 رو از ذهنم برد و  

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 ؟یهست یتو ک-

 ازش بلند نشد و من قاطع ادامه دادم: ییصدا

 



گذشته بوده مربوط به من و خانوادمه...  یکه تو یهر مسئله ا-

اگر بخوام انتقام  یدم حت یدخالت نم یکس اجازه  چیبه ه

 .رمیبگ

 

 تو حق دارم. یمنم به اندازه -

که از پشت خط بلند شد باعث شد چشم هام  ینه امردو یصدا

 .ستمیرو باز کنم و صاف با
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 شناختم... یرو نم صدا

 کردم. زیهام رو ر چشم

حرف بزنه تا سن و سالش رو  نیاز ا شتریداشتم ب اجیاحت

 حدس بزنم.

 

 گرفتن حق و حقوقت حق دارم. یتو برا یمنم به اندازه -

دادن به مه تاج شروع  امیرو با پ یباز نیا شیتو چند سال پ-

 ؟یکرد

 

 رو تموم کنم.  یخوام باز یآره... و االن م-



 ...دیرس یو سالش باال به نظر م سن

 

صداش برام آشنا  یها هیته ما یتو یزیاز من باالتر و چ حداقل

 بود. 

 ؟یهست یتو ک-

 

 آشنا.  هی-

 که طرف منه؟  ییآشنا-

 طرف تو و مادرت.-

 

 تراس محکم شد.  یدور نرده  مشتم

 بکش. رونیب یباز نیپات رو از ا-

 کنم. یکار رو م نیبعد از تموم کردنش حتما ا-

 



 یخودم خرابش م یمسخره ت رو بهم نزن یاگر زودتر باز-

 کنم... و مطمئن باش  

 .یشیهم باهاش خراب م خودت
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زود با سراغ پسر مه تاج رفتن  یلیپس منتظر باش... خ-

 رو بشناسن. گاهشونیکنم... وقتشههمه جا یتمومش م

  

 جمله اخطار بود...  نیا

 اخطار بزرگ که به تمام وجودم آماده باش داده بود. هی

 

که از پشت خط بلند نشد باعث شد صدام باال  یا گهید یصدا

 بره:

 قطع نکن!-

 

 نییپا تیرو با عصبان یو گوش دیچیگوشم پ یبوق تو یصدا

 آوردم.

 

 یداد اون هم درست زمان یداشت رخ م فتادیم دیکه نبا یاتفاق

 شد... یداشت آروم م زیکه همه چ



 

خشم و حرصم رو  یقیدر تراس باعث شد با نفس عم یصدا

 رو به چهره م بزنم. یتفاوت یکنترل کنم و مثل قبل نقاب ب

 

 . میدیرقص یدور م هیوقتش بود با هم -

 بود. ستادهیتراس ا یبود که پشت سرم تو بامداد

 

 گرفتم... یم میتصم دیبا

جمع  کبارهیرو به  زیتونست همه چ یقاطع که م میتصم کی

 کنه.

 

 قانع کردن اون آدما ندارم. یبرا یلیم گهید-

 .ستادیبه شونه م ا شونه

 



قدم شده  شیپ یاونطور یمکالمه ا یادامه  یبرا ادینم ادمی-

 .یباش
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 کردم: نگاهش



 ؟یداد یحرف هام رو گوش م یداشت یاز ک-

 

 . دمیآخرت رو شن "قطع نکن"فقط -

 خاطر نگاهم رو ازش گرفتم: آسوده

 

 نهیب یکه تو رو نم یکس یصدا دنیوقت منتظر شن چیه-

 که پشت   ینباش... عاقبت

 .ستین یخوب زیچ ادیم سرش

 

 که عاقبتش رو تجربه کردم.  یدونیم-

 . ریپس عبرت بگ-

 کردم. ینگاهش رو حس م ینیسنگ

 

چرخه... فکر  یم سانیم دیویدور و اطراف د یادیمهام ز-

 کنـ...



 :دمیحرفش پر ونیم

 

 بامداد...-

 حرفم شد. یکرد و منتظر ادامه  یکوتاه مکث

 

 و اون عمارت رو... ؟یخوا یچقدر اون شرکت رو م-

رو که نداد بهش چشم دوختم و نگاهش هنوز هم بهم  جوابم

 بود.

 

 یچقدر م یدونست یچون م یبود دهیتا حاال ازم نپرس-

 تو بشم. الیخ یکه حاضر باشم ب یقدرخواستمشون... اون

 

 کرده. رییتغ شینسبت به چند ماه پ زایچ یلیاالن خ-
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 نه؟ ای زنمیتو رو م دیدر قبال گرفتنشون ق یبدون یخوایم-

 نه؟ ای یزنیرو هم م رانیا دیبدونم ق خوامی... مدیشا-

 

تا با  دیچرخ یداد و انقدر هیتراس تک یرو به نرده  دستش

   میصاف مستق یسر



 چشم هام بدوزه. یرو تو نگاهش

 

 تو رو بزنم.  دیگذشته شدم تا نخوام ق الیخ یمن ب-

 به خاطر من بوده؟ یمطمئن-

 

نگاهم رو  یلحظات یتر شدند و من برا کیبهم نزد ابروهاش

 ازش گرفتم و به  

 دوختم. یباغ پشت کیتار یفضا

 

شد تا آخر با بامداد ادامه داد بدون فاش کردن  یم دیشا

 ...یراز

 

که هر بار بهم نگاه پر  یقرار یبار به دل ب نیشد ا یم دیشا

 دوخت   یدردش رو م

 بدم... گوش



 

 بود...  روزیها تا د نیا یهمه  اما

 به جز من مطلع نبود. یا گهید یکه کس یوقت تا

 

 رو دوباره به بامداد دوختم.  نگاهم

تونستم  یکرد نم یم یداشت باز یکه نفر سوم یزمان تا

 داشتن بامداد رو امتحان کنم. سکیر

 

به خاطر  یازت بپرسم... حاضر گهیجور د هیبذار سوالم رو -

 ؟یمن درد بکش

 

 شخندیعمل کرد و ن یلیس کیدر مقابل سوالم مثل  سکوتش

 لب هام نشست. یرو

 

*** 
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اون  یفرهاد یمشاورتون آقا بیعج یحرفا دمیفهم یم دیبا-

 داشته باشه. شیدر پ یقرار نیشب... همچ

 



بهش چشم  میگذاشتم و مستق زیم یقهوه م رو رو فنجون

 دوختم:

 .سانیم دیوید یبدون مقدمه باهات حرف بزنم آقا خوامیم-

 

 ... شنومیم-

 سمت من؟  یایب شهیباعث م یچه اتفاق-

 :دیخودش رو جلو کش یهاش رو درهم گره کرد و کم دست

 

قابل  ریو غ یاحساسات ینگفته بودم؟ من معموال سمت خانما-

 . رمینم ینیب شیپ

 زدم: شخندین

 

 کنم... یاحمقانه ت رو خنث یتیجنس ضیاگر بخوام بحث تبع-

 هوا تکون دادم: یرو تو دستم

 



که  یارزش حرف زدن رو هم نداره چون باالخره اون یحت-

 برنده ست منم... فقط  

که سمت برنده رو  یباهوش هست یخواستم بدونم اونقدر یم

 نه. ای یریبگ

 

من بودم... به خاطر  شهیهم دهیم صیکه برنده رو تشخ یکس-

 هم تا االن زنده موندم. نیهم

 

 هام رو باال انداختم: شونه

 

و شعبه  دمیرو به آتش کش لمازیی یکه خانواده  یهمون طور-

شرکت رو هم اگر الزم باشه  نیرو نابود کردم... ا هیفساد ترک ی

 زنم. یو فندک روشن کنم حتما آتشش م زمیبر نیاطرافش بنز

 

 



 

 

 

 

 

 

 [18.10.21 09:08] 
#part764 

 

 

 شدند: زیهاش ر چشم

 !یکه اطالعات رو فاش کرد... تو بود یپس اون کس-

 

 رو تکون دادم.  سرم

 .دمیرو فهم نیکه من ا ستیو برات مهم ن-

 



 نیا یهمه  یاگر سردسته  یحت یدیکه تو فهم ستیمهم ن-

 ...یبزرگ خودت باش التیتشک

 

 بود... یدست کیفقط  نیچشم هاش تکون خوردند و ا مردمک

عروسک  بشیعج ی نهیشیبا پ سونیمور دیویبود د ممکن

 من مهم نبود. یها باشه اما باز هم برا نیا یگردان همه 

  

 چرا؟  یدونیم-

 دوختم و با لبخند ادامه دادم: میرو به ساعت مچ نگاهم

 

که اونجا  ییزهایاون شرکت و چ یاطالعات مخف یچون همه -

 شده بود... االن دست منه! میقا

 

 لبم شد. یباعث پررنگ شدن لبخند رو جاخوردنش

 امکان نداره.-



 

ضعف من  یوانگیو د ییپروا یبار قبال بهت گفته بودم... ب هی-

   ی. نقطه ستین

 نیمثل تو رو زم ییتونم آدما یم یکه باهاش به راحت هیقوت

 مونه. ینم یبرام باق یبزنم چون ترس

 

 یبه سمت در خروج میدست فیجا بلند شدم و با برداشتن ک از

 حرکت کردم.
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رو نابود  زیزود همه چ یلی. خسانیم دیوید یمنتظر باش آقا-

 کنم. یم

 

چشم هام زدم  یرو رو میدود نکیدر اتاق که خارج شدم ع از

 بود... هیبه بعد نوبت بق نجایو از ا

 

 یتیامن ستمیبودم چون س اوردهیبه دست ن یاطالعات چیه من

 یدست کیبار هم  نیدست و پام رو بسته بود و ا شیفوق قو

 زده بودم.

 



 ممکن نه اما سخت بود.  ریغ ستمیبه اون س نفوذ

 شدم... یچت گروه یصفحه  وارد

 

 ...من

 ...مهام

 .دیو الکس بِلِ موس

 

  "من کارم رو انجام دادم"

از ذهنم  گهیبار د کی زیرو فرستادم و همه چ امیپ نیا

 گذشت...

 

که  یدور تند انداخته بود و نقشه ا یکه کارها رو رو یاتفاق

 شده بود. یزیکوتاه با دقت برنامه ر یلیزمان خ یتو

 
"  



 نیکه به دست بامداد مع یزیچ یجلو یبتون یکن ی)فکر م

 (؟یریرو بگ دهیرس

  

موند که  یدر ی رهیو نگاهم خ دمیاز جا پر امشیپ دنید با

 توسط مهام باز شد.

 

 ...دندیمن جاخورده ابروهاش باال پر دنید با
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 شده؟ یزیچ-

 بامداد کجاست؟-

 هاش رو باال انداخت: شونه

 

 . دمشیدونم... امروز شرکت ند ینم-

 چنگ زدم.  فمیسمت کمد رفتم و به ک به

 شده؟ یچ-

 

رفتن  رونیرو تکون دادم و به سمت در رفتم اما قبل از ب سرم

 روم نقش بست. شیقامت موس پ

 



 از رفتنم شد:از سر راه کنارش زدم و اون مانع  فمیک با

 .میبا هم حرف بزن دیبا-

 

 بعدا... -

روم قرار  شیکه پ یآوردم کس ادیاول رو که برداشتم به  قدم

 داشت موس بود.

 

 دوختم:  بشیعج یرو به چشم ها نگاهم

 بامداد کجاست؟ -

 ؟یپرس یچرا م-

 

 کجاست؟ یدونیم-

 کرد: یکوتاه مکث

 گلفه. نیزم ی. تودونمیم-
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 دادم. رونیرو ب نفسم

 .فتهیب یاتفاق بد نکهیقبل از ا نمشیبب عیسر یلیخ دیبا-

 



 گهیبار د کیصداش  یکنارش گذشتم و پام متوقف شد وقت از

 از پشت سرم بلند  

 :شد

 

 امتحانم رو هنوز پس ندادم؟  یگفت یم نیبه خاطر ا-

دستش رو  یتو یو پوشه  دمیپا به سمتش چرخ یپاشنه  یرو

 باال گرفته بود.

  

 بود؟ نی... ایپنهانش کن یخواستیکه م یزیچ-

 پوشه موند... ی رهیمبهوتم خ یها چشم

 

 کنه؟  یم کاری... دست تو چنیا-

 داد و کالفه بود...  رونیرو ب نفسش

 یپوشه م اتیاز محتو ییزهایچ هیگفت  یبهم م شیکالفگ

 دونست.



 

 گرفتم. لشیبامداد فرستاده شده بود. من تحو یبرا-

 کردم. سیخ یخشک شده م رو با زبونم کم لب

 

 دش؟یبامداد د-

 داخلشه.  یچ دمیمن د ینه... ول-

 کردم. یفکر م دیبستم و با یا هیهام رو ثان چشم

 

 آوردم.  یتمرکزم رو به دست م دیاون لحظه با یتو

 بود. دهیهنوز اون رو ند بامداد
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تونستم موس  یکردم تا م یاول از همه خودم رو جمع م دیبا

 رو قانع کنم.

 .دیطول کش یقیجمع و جور شدن دقا نیا

 

ناقوس به صدا دراومده بودند تا  کیسرم مثل  یکه تو یقیدقا

 بهم ثابت کنند که  

 برام مونده بود. یکم زمان

 



 نداشتم. یفرصت گهید من

اون  اتیو محتو میاتاق نشسته بود یبعد هر سه تو یساعت

 زد. یبهم پوزخند م یلعنت یپوشه 

 

امتحان تو  نیا یپاسش کنم... ول دیکه من با هیامتحان یگفت-

 بود. 

 موس بود و مهام از جا بلند شد. یصدا نیا

 

 اومد و نگاهش رو به برگه ها دوخت: زمیهاش به سمت م قدم

 شن؟ی... آزمانایا-

 

 اصال چطور ممکنه؟ ؟یچطور تونست-

 

 یمن به موس ی رهیبرداشت و نگاه خ زیم یبرگه رو از رو مهام

 بود که هنوز هم  



 خواست. یسرش ازم جواب م یتو یسوال ها یبرا

 

 ارمغان! -

 یاون هم برگه  یعنی نیناباورانه صدام زده بود و ا مهام

 رو خونده بود. شیآزما

  

 نه؟  مگه ستین ی... واقعنیا-

 گذاشتم و به موهام چنگ زدم. زیم یهام رو رو آرنج
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کذبش رو اعالم  ایصحت  دیحداقل با ؟یگ ینم یچیچرا ه-

 . یکن

 انداخت: زیم یرو رو شیو آزما دیناباورانه خند مهام

 

از کجا  یان ا ید شیآزما نیمعلومه که کذب محضه! اصال ا-

 شده؟ دایپ

 

 کردم؟ یم دیبا کاریچ

 



کرده بود و من  زیکه دندون ت یساکت نگه داشتن مرد یبرا

 تونستم   ینم یحت

 کردم؟ یم کاریچ دیازش بفهمم با یزیچ نیکوچکتر

 

 از جا بلند شد: موس

باشه  یمسئله ا نیگه مگه نه؟ امکان نداره ا یمهام درست م-

 و بازم... یکه تو ازش خبر داشته باش

 

 : دمیحرفش پر ونیم

 ... درسته.شیاون آزما-

 

همزمان  "یچ"خط به خطش چرخوندم و  یهام رو رو چشم

 مهام و موس بلند شد.

 

 بود. شیهشت سال پ یبرا یلعنت شیآزما نیا



 رانیکه مادرم مرده بود و من تونسته بودم به ا یزمان درست

 برگردم.

 

 کاغذ گذشت.  یرو یاسام یاز رو نگاهم

 تو و بامداد...  یعنی نیا-

 اون ها سخت بود.  یهر دو یزبون آوردنش برا به
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 ...یو ارمغان فتح نیمع اوشیس

 مربوط به ما بود و تطابقش... یان ا ید شیآزما نیا

 

 ... زینه و هشت پشت مم نینود و نه با چند عدد

 .میهم خون بود نیمع اوشیمن و س-

  

 خنده هاش بلند شد: یبار موس بود که صدا نیا

 ؟یکنیم یباهام شوخ یدار-

 

 قاطعم دهان موس رو بست و من هم از جا بلند شدم. ی "نه"



شوکه  یبرا یهر دوشون چرخوندم و وقت ونیهام رو م چشم

 شدن نمونده بود.

 

درباره ش  خوامیازشه... نم یمیاما ن ستیماجرا ن یهمه  نیا-

 در مورد روابطم با بامداد. یبدم... حت یحیتوض چیه

 

 شما دوتا...  یول-

 حرفم ادامه داره!-

 دوباره لب باز کردم: یقیهم سکوت کرد و من با نفس عم مهام

 

جا دفن  نی... همنیدیکه هر دوتون فهم یزیو چ شیآزما نیا-

. کشهیقصه رو وسط م یبامداد ادامه  دنیچون فهم شهیم

بامداد... و  یتو موس و عذاب برا یامتحان برا یعنیادامه ش 

 من.

 



 موهاش فرو کرد و لب زد: یدست هاش رو تو موس

 بامداد فرستاد؟ یرو برا نیا یبود؟ ک یکار ک-
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کارا هست که  یلیفهمم... خ یزود م یلیدونم اما خ یهنوز نم-

که مربوط  یزیاز هر چ دیانجام بدم... قبالز اون... بامداد با دیبا

 و گذشته باشه دور شه. رانیبه ا

 

 وسط هست که... نیا یوندیپ هی. ستیکه امکانش ن یدونیم-

 :دمیحرفش پر ونیم

 

 ... شکونمشیمن م-

 یا هیصورتم حس کردم و بعد از ثان ینگاه مهام رو رو ینیسنگ

 مکث شمرده تر  

 دم:دا ادامه

 

 . شکونمیرو م وندیمن اون پ-

 گذاشتم.  زیم یهام رو رو دست

 شرکت رو نابود کنم. نیا خوامیم-



 

 شرکت بابات رو؟-

 ش بشه: رهیخ زمیموس باعث شد نگاه ت زیآم هیکنا لحن

 

 رو چال کن.  یدیکه د یزیگفتم چ-

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 .شهینم یراض شیبه هر حال بامداد به نابود-

 

 بامداد بفهمه.  ستیقرار ن-

 در هم رفتند و لب زد: ابروهاش

شرکت  نیخونه و ا نیفقط ا زنمیکه ازش حرف م یوندیپ-

 .ستین
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 یو پشت به موس نگاهم رو به قاب عکس رو ستادمیا صاف

 دوختم. وارید

 

که واسه  یطور. کس نی... اون خونه هم همنهیشرکت نفر نیا-

کارا رو به  نیدنبال گذشته راه افتاده ا زیفاش کردن همه چ



من  ونیکه م یزیکنه... و به خاطر هر چ یشرکت م نیخاطر هم

 و بامداد مشترکه.

 

 بوده. یکار ک یدون ینم یگفت-

دونم اما  یرو نم ستادهیکه پشتش ا یگم... آدم یهنوزم م-

 م.خوب بدون یلیقصد و قرضش رو... فکر کنم خ

 

 ؟ینابودش کن یخوا یچرا م-

پر از فساده...  نجای. اخوادیشرکت رو نم نیبامدادم ا یحت-

 همه بهتره. یبرا شیبنا شده. نابود یتباه یرو ادشیبن

 

که به حرف  یبار کس نیموس بودم اما ا یسوال بعد منتظر

 اومد مهام بود: 

 ؟یکن یم کاریخودت و بامداد رو چ-

 



 دونستم... ینم

 دونستم. یجوره نم چیرو ه یکی نیا

 

 هی نیهم یتا بفهم ینابودش کن یخوا یم یبهم گفته بود-

اگر  ؟یموندن بامداد به خاطر شرکت نبود چ ی... اگر پاوندهیپ

 ؟یموندنش بعد از شرکت محکم تر شد چ یپا

 

 سرم زنگ زد. یزدم و سکوت بامداد تو شخندین

 

داده بود  لمیدر جواب سوالم تحو یکه اون شب مهمون یسکوت

 جواب مهام رو بدم: شخندیهم باعث شد با همون ن نیو هم
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 .ستین ونمونیم یا یماد ریغ وندیپ چیه-

 ؟یخون چ-

 

 و دستم مشت شد: دمیرو گز لبم

 خون؟ خون مزخرفه.-

 ؟یشرع چ-

 



جوابم نشد و سوال هاش رو ادامه داد و لحنش پر بود از  منتظر

 حرص و حرص:

 ؟یو گذشته چ شیآزما نیا ؟یقانون چ ؟یآبرو چ-

 

 کرد:  ینفس نفس مکث کوتاه با

 ؟یعشق چ-

 

 یکه کاش م یخان اوشیلبم نشانه رفته بود به س یرو لبخند

 تونستم قاب عکسش رو...

 

 رو...  وجودش

 شرکت آتش بزنم. نیرو همراه هم زشیچ همه

 

 مزخرفه!-



و من  دیچیسرم پ یجوابم تو دنیپر حرص مهام با شن ی خنده

 .دمیبه سمتشون چرخ

 

 دهیقابل ناد ریغ زیرو نابود کنم. با وجود چ نجایا خوامیم-

 ن؟یستیا یدور ازم م ای نی... کنارمنیدیکه د یگرفتن

 

عقب و  یموهاش فرو کرد و چند قدم یدست هاش رو تو مهام

 جلو رفت.

 

 

 

 

 

 
 



 

 [18.10.21 09:13] 

 
#part774 

 

 

 .نهیبب بیخوام بامداد آس ینم-

 زخم نخوره. یا گهیتا کس د فتهیاتفاق ب نیقراره ا-

 

که جواب پرسشش رو گرفته بود نگاه مشوشش رو به  موس

 چشم هام دوخت:

 ؟یکن کاریچ یخوایم-

 

 :دمیکش یقیعم نفس

 



از  یلیکه خ هییشرکت جا تیامن. بخش میندار یادیوقت ز-

نفوذ  ستمشیبه س خوامی. مدهیداخلش خواب یاطالعات جنجال

نمونده که  یجلو برم اما حاال وقت دیوید قیکنم. قرار بود از طر

 ببرم. شیبخوام نرم نقشه رو پ

 

 نفوذ به اون قسمت سخته.-

 چشم هاش رو به موس دوخت: مهام

  

رو نداشته  سانیم دیویکه اگر د نهیسخته... و مسئله ا یلیخ-

 .میرو هک کن ستمیس دی... بامیباش

 

 کردم:  دییمهام رو تا حرف

 راه ممکن. نیو تنهاتر نیسخت تر-

 



هست  یکیباشه... فکر کنم  یقو ستمیس تیهر چقدر هم امن-

 که بتونه از پسش  

 .ادیبرب

 

 کنار رفتم:  زیکردم و از پشت م زیهام رو ر چشم

 ؟یک-
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من  نیکه نگاهش رو ب یمبل نشست و در حال یدوباره رو موس

 چرخوند گفت: یو مهام م

 

 هیو  کاستیمگه نه؟ ساکن امر دشیشناسی... مبایالوند شک-

 قسمت مد و فشن داره. یهم تو یدست

 

 نشستم:  زیراس م یمبل تک نفره  یو رو دندیباال پر ابروهام

 . شناسمشیم-

 

 . هیا انهیکه نود درصد کارش را یدونیم-

 موس نشست: یهم رو به رو مهام



 

. ادیبرب سانیم دیویکنم بتونه از پس د یوجود فکر نم نیبا ا-

   یاون مرد از اعضا

 بوده. یآ یب اف

 نداره. یآ یاز اف ب یالوند هم دست کم-

  

 درهم رفتند: ابروهام

ذهنمه  یکه من تو یمن نسیزیهمون ب یدرباره  یمطمئن-

 ؟یکن یصحبت م

  

لب هاش  یبود رو یادیز یدونسته  یکه حاصل رازها یلبخند

 نشست:

 

 نیدونه... با ا ینم یدونم که کس یازش م ییزایچ هیمن -

. الکس ستینفوذ کنه اون ن ستمیکه قراره به س یوجود کس



 دیویاز پس د تونهی... اون مکنهیکه باهاش کار م ی. پسردیبِلِ

 .ادیبرب

 

 نگاهش کردم: منتظر

 خوب؟-
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هاش  ییتوانا یست... تو انهیو را یسیبرنامه نو یالکس نابغه -

 یکه اون فقط با الوند کار م نهیمسئله ا ی. ولستین یشک چیه

که اون  یالوند کار کن یرو دیبه دست آوردنش اول با یکنه. برا

 .ستین یهم... کار ساده ا

 

لب هام رو  یدادم و با پشت دست چند بار هیمبل تک یپشت به

 لمس کردم.

 ... بایشک الوند

 

 بودمش... دهید یبیترک یشوها یتو یبار چند

 بود اما... یسخت مرد

 

 کنم. یمن ها اهل معامله ن... باهاش معامله م زنسیب یهمه -



 سرش رو تکون داد و من از جا بلند شدم.  موس

 

طول  ادیو ز یقرار صوت کی یبرقرار یتا تماس الزم بود برا دو

 . دیکش ینم

 "خوب بلد بودمش یلیبود که خ یکردن تاجرها کار یراض

 

لبخندم رنگ  بایقرار گذاشته شده با الوند شک یادآوری با

 چشمک زد. یگوش یگرفت و اسم الکس رو یشتریب

 

 بود کارش رو انجام بده. قرار

 

بود که  دهیزده بود فهم ستمیکه الکس به س یاتک نیچند با

اون مقاومت کنه اما  تیامن یتونست جلو ینم یروسیو چیه

 راه وجود داشت. کی

 



 یخورد و برا یاتک موفق گول م کی یبا صحنه ساز دیوید اگر

 و  یبه روز رسان

 شد. یداد کار راحت م یانجام م یحرکت ستمیس تیامن رییتغ
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هاش رو وارد  روسیتونست و یاون زمان کوتاه الکس م یتو

 خواستم بهم بده. یرو که من م یزیکنه و چ ستمیس

 

 رونیب یگوش یمهام باعث شد سرم رو از تو نیبوق ماش یصدا

 و سوار   ارمیب

 شم. نیماش

 

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیحرف ماش یب

 دوختم. رونیرو از پنجره به ب نگاهم

 

 کجا برم؟ -

لباسام  دیم کن... با ادهیمامان... قبل از اون خونه پ شیپ رمیم-

 خودم رو بردارم. نیرو عوض کنم و ماش

 

 رو نداد و احتماال فقط سرش رو تکون داده بود. جوابم



 دادم. هیتک یصندل یهام رو بستم به پشت چشم

 

باعث شده بود از زدن طرح  یسرم و اون شلوغ یتو یاهویه

 یمدت م یآرامش طوالن کیباز بمونم و دلم  دیجد یها

 خواست.

 

رو که دوست داشتم انجام  یکه بهم اجازه بده تنها کار یآرامش

 بدم.

 

تونه بامداد رو از  یموس م یوقت یکن یچرا شرکت رو نابود م-

 دور از دسترس نگه داره؟ یخارج کنه و مدت رانیا

  

 اونکه چشم هام رو باز کنم لب زدم: یب

 کار رو انجام بده.  نیهم دیزود با ای رید-

 جواب رو نداشت. نیسوالم ا-
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 به مهام بدهکار نبودم... یحیدادم و توض رونیرو ب نفسم

 وجود جوابش رو دادم: نیبا ا اما

 



 . رمیانتقام بگ خوامیم-

 خان؟ اوشیاز س-

 رو تکون دادم. سرم

 

  ؟یاز ثروتش محافظت کن یبهش قول نداده بود-

 هام رو باز کردم: چشم

 

وقت بهش قول ندادم چون ازش  چیازم خواست اما من ه-

از  یمتنفر بودم... چون سال ها تالش کردم تا مبادا ذره ا

 ثروتش وارد تعلقاتم بشه. من از خودش و هر  

 که داشت متنفر بودم. یزیچ

 

... برنامه یاون شرکت تالش کن یبرا یخواست یوقت نم چیه-

 وقت   چیت ه

 نبود. مگه نه؟ داشتنش



 

 کردم:  نگاهش

 

خواستم با نفوذ داخلش از  یاز اولم قرار بود نابودش کنم. م-

که دنبال حق و حقوق و  یش رو بکنم. مرد شهیو بن ر خیب

. زهیهاجبران همه چ نیکنه داشتن ا یمنه فکر م یانتقام برا

که مربوط به  یزیکنه... من با محو کردن هر چ یاما اشتباه م

 .رمیگ یخانه انتقامم رو م اوشیس

 

شرکت رو  یتونست یزودتر م یلیخ یوقت یچرا نگهش داشت-

که از  دونمی. میه رو هم برداشتاون خون یتو حت ؟ینابود کن

 اون خونه رو به تو بده. یخان خواست اوشیس
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 نکهیازش گرفتم و جواب سوالش رو ندادم نه به خاطر ا چشم

 جواب نداشتم.

 دونستم. یرو م نیا لیدل

 

کردم از بامداد  یفکر م شهی... همینیبامداد رو بب یخواستیم-

... در مقابل یارمغان... بعد از اومدنش عوض شد یمتنفر بود



. یپرنفرت نبود ی... مثل آدم هایمتفاوت بود زیچ هیبامداد 

... تازه یکرد ینابودش م یازش متنفر باش یخواستیاگر م

قلبت عشق  یکه... نفرت تو دمیرس یم جهینت نیداشتم به ا

 بود.

 

 زد: پوزخند

 

 . نیکه شما دوتا... خواهر و برادر دمیجاش فهمحاال به -

 :دمیخند

 

 ست. مگه نه؟  دهیچیپ یلیخ-

 ترمز زد: یخونه رو یجلو

 

شرع و قانون مزخرفه...  یگیم یوقت فه؟یکث ه؟یچ یباز نیا-

 ارمغان. از   لزهیتنم م



 .لرزهیسرته تنم م یکه تو یزیچ

 

 در گذاشتم. ی رهیدستگ یرو رو دستم

  

... همه نهیدروغ زیمزخرفه چون همه چ گمیقانون؟ مشرع و -

همه  ی... وقتکهی... خون فکهی. بامداد فکمی. من فکهیف زیچ

 .نهیکه بهش مربوطه دروغ یزیپس... هر چ کهیف زیچ

 

 رو باز کردم: در

 اگر بامداد برادرم بود... اون رو تا حاال بارها کشته بودم. دیشا-

 

 لب زد: کالفه
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 ه؟یوسط وجود داره چ نیکه ا یزیپس چ-

 کردم: نگاهش

 

پنهان  یکه برا ی... وقتگمیرو بهت م زیهمه چ یروز هی-

 نداشته   یلیکردنش دل

 .باشم



 

*** 

  

 در آرامگاه داخل رفتم...  از

 یتازگ یوقت بود که بهش سر نزده بودم و چرا انگار بو یلیخ

   یرو احساس م

 کردم؟

 

چهارچوب اتاق  یتو ستادنیاطراف که گذشتم با ا یفضا از

   یچشم هام به مرد

سنگ قبر  یدستش رو رو یتو یکه پشت به من گل ها افتاد

 گذاشت. یمادر من م

 

 شدند و جلوتر رفتم.  کیبهم نزد ابروهام

 راه خشک بشه. ونیکفشم باعث شد دستش م یپاشنه  یصدا



 

 ؟یهست یتو ک-

 .ستادیسنگ قبر گذاشت و ا یرو عیسر یلیرو خ گل

 

 تو... -

 آشنام. هی-

 هم جلوتر رفتم: باز

 

 ...ییاز من آشنا ریمادر من غ-
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 شد و اون صدا...  دهیراه بر ونیم صدام

 بودم. دهیشن یبود که من از پشت گوش ییصدا همون

 

 .ختیر یرو دوباره بهم م میکه داشت زندگ ییصدا همون

 ...دیساعد دستم سر خورد و به انگشت هام رس یاز رو فمیک

 

 ؟یکن یرو خراب م زیهمه چ یکه دار یهست یتو... همون-

 



و دستم رو دراز کردم تا با گرفتن  ستادمیپشت سرش ا درست

دستم بهش  نکهیرنگش بچرخونمش اما قبل از ا یمشک راهنیپ

بهم زد به سمت در  کهیبخوره خودش محکم برگشت و با تنه ا

 .دیدو

  

 .فتمیب نیزم یش باعث شد پام بلغزه و رو تنه

 

 ... تنه

 ... لمس

 ... برخورد

 

 مهم و ترسناک نبود... زیچ چیاون لحظه انگار ه یتو

 اون آدم. تیاز شناختن هو ریبه غ زیچ چیه

 

 صبر کن.-



 فمیادامه داد و من بدون برداشتن ک دنشیتوجه بهم به دو یب

 .دمیبلند شدم و پشت سرش دو

 

 باهات حرف بزنم. خوامیم-
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از  رونیمن رو هم به ب دنشیکه اون مرد با دو دینکش یطول

 کرد و   تیآرامگاه هدا

 شد. دهیکش ابونیبه خ راهمون

 

 یطوالن یباال بود و فاصله مون به خاطر وقفه  یادیز سرعتش

 شده بود.  ادیمن ز

 

و  دمیرس یبهش م شدیهر طور که م دیوجود باز هم با نیا با

از اون گرفته بود و باعث  ریغ یزیرو از هر چ دمیهم د نیهم

 ونیدر حال حرکت خودم رو م یها نیتوجه به ماش یشد ب

 .نمیبب شیبدون راه پس و پ ابونیخ

 

 شیپ یاز جلوم مغزم به کار افتاد و به جا ینیرد شدن ماش با

و  دیچیسرم پ یبوق تو یبه عقب برداشتم اما صدا یقدم یرو



 دایشده بهم رو پ کینزد نیماش دنیفرصت د نکهیقبل از ا

 نیو من رو از سر راه ماش دیاز پشت بازوم رو کش یکنم دست

 ها کنار برد.

 

شد  یبامداد ی رهینفس نفس سرم رو چرخوندم و نگاهم خ با

 که مثل من به نفس نفس افتاده بود.

 

لب هاش از هم باز  تینگاهم کرد و در نها رهیخ یا هیثان چند

 شدند:

 

بازم نتونم  یول ادیسخته هزار بار تا پشت لبام ب یلیخ-

که واقعا  دونمیرو م نیچون ا ؟یا وونهیطلبکارانه بپرسم د

 .یا وونهید

 



م رو صاف کردم و نگاهم رو  دهیخم یشونه ها یقینفس عم با

   گریبه سمت د

 دوختم. ابونیخ

 

 از اون مرد نبود. یخبر گهید

 سرعت؟ نیبا ا یبش یک یزندگ ینحس یخواستیم-

 

 هام رو بهش دوختم... چشم

بشم که هر دومون دنبالش  یکس یزندگ ینحس خواستمیم

 .میبود
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جوابش رو بدم راهم رو به سمت  نکهیوجود بدون ا نیا با

 آرامگاه کج کردم.

 

*** 

  

  نجا؟یا یاومد یواسه چ-

 بهت بدم.  ریجواب رو با تاخ هی خواستمیم-

 



اسمش رو  یرو یم رو از سنگ قبر نگرفتم و گل ها رهیخ نگاه

 لمس کردم. 

 خوب؟-

 

 تموم بشه.منتظرم حرفات -

 زدم.  شخندین

 گفته بود انگار. راست

 

 چشم هام رو بخونه...  یتونست حرف ها یم

لحظات داشتم با مادرم  نیرو بفهمه که تمام ا نیتونست ا یم

 کردم. یصحبت م

 

 مامان؟ ینیب یم

 ...میفرق کرد میبود نجایکه ا یبار نیهر دومون با آخر چقدر

 



 و بامداد... من

 زد... یچرخ م بیعج یزندگ

 

کارش  یتو ستادنیچرخ و فلک دائم الحرکت بود و ا کی مثل

   یبرا ینداشت حت

 خودش... یرینفسگ

 

 بد کوتاه بودند. ایهم لحظه ها خوب  نیخاطر هم به
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جاده حرف زده بود و  یبامداد تو یهم زمان وقت نیخاطر هم به

 آتش به پا کرده بود متوقف نشد.

 

 .اوردیدووم ن ادیو سکوت بامداد ز رهیهم نگاه خ نیهم یبرا

 بود؟ یک یکه دنبالش افتاد یاون مرد-

  

 و جوابش رو که ندادم باز هم ساکت نموند:  دمیکش یقیعم ینف

 ؟یخبر دار ایاز در-

 



 کردم:  نگاهش

 کنه. یم تیریمربوط بهش رو مد یکارا نیسل-

 

 رو تکون داد: سرش

 . یکن یخوبه... خوب بهش توجه م-

 برگ برنده مه.-

 

... به خاطر ینیب یکنم خودت رو داخلش م یمن فکر م یول-

 .یپشتش نمیهم

 از چشم هام گرفتم و به سنگ قبر دوختم. نگاه

 

 در ظاهر...  میبه هم بود هیشب ما

 یکه کار درست میکرده بود ریگ یتیمسئول یب یآدم ها ونیم

 و  ومدیازشون برنم



 ادیو  میرو بفهم زهایاز چ یلیخ میهم باعث شد نتون نیهم

 ...میریبگ

 

 .دمید یازش دور م یادیوجود خودم رو ز نیا با

 ؟یوقت دنبال بابات نرفت چیچرا ه-
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 زدم: پوزخند

 نبود دنبالش بگردم.  یاجیاحت-

 ش؟یشناسیم-

 

 رو تکون دادم.  سرم

  ؟یریگ یش م دهیپس چرا ناد-

 :دمیکش یقیعم نفس

 

 اون مرد... تصور من رو از بابا داشتن خراب کرد.-

 

چون من  دیکش یش وجودم رو از داخل به آتش م رهیخ نگاه

 دونست. یو اون نم زدمیحرف م یدونستم از چه کس یم

 



قهرمان رو داره و  کیحکم  یتصور هر کس یتو شهیبابا هم-

کنم همه  داشیکردم اگر پ یطور بود... فکر م نیمنم هم یبرا

 هیکودکانه بود...  االتیخ هیاما اون فقط  شهیدرست م زیچ

 احمقانه. یکودکانه  االتیخ

 

نگرفته  ادیکردن رو هم  هیلبم بود و من گر یهنوز رو شخندین

 ...نمیرو کنار خودم بب یبودم چون بلد نبودم کس

 

 ...شدیسخت م زیهم همه چ نیخاطر هم به

با وجود اشک  یگرفت حت یهم گلوم درد م نیخاطر هم به

 بعد از سال ها. ختنیر

 

توده که راه نفس رو  کیشد به  یم لیتبد زیهم همه چ هنوز

 بست. یم

 



 یو برا نمیگرفته بودم خودم رو کنار خودم بب ادیفقط  من

 و   زمیخودم اشک نر

 سرم پر بود از درد. ینکنم چون تو یعزادار
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خراب شد و  میانگار قصر کودک هیو چ هیبابا ک دمیفهم یوقت-

 حی. ترجاهیو س کیتار ی رونهیو کیشد به  لیتبد زیهمه چ

 ینم داشیوقت پ چیشناختمش. ه یوقت نم چیدادم ه یم

 کردم.

 

قبر رو کندم و مرسوم  یرنگ رو یاز گلبرگ گل رز آب یا دونه

   یرو یبود رز آب

 قبر؟ سنگ

 

 چرا؟ انقدر بد بود؟ -

 دیداد. ام یرو ازم گرفت. قبلش بهم زندگ زمیاون... همه چ-

 داد.

 

 کردم. نگاهش

 تو رو بهم داد. قبلش



 

که  یاون ها رو ازم گرفت... جور یخودش هم همه  یول-

رو  ی. اون زندگسوزهیدلم م یبردنشون هنوز هم رو یدگیکش

 رو گرفت. دیازم گرفت... ام

 

 کردم؟ یقلبم زمزمه م یقرار بود تو یو تا ک دمیرو گز لبم

 رو گرفت... میکودک قیرف اون

 

 یداشتم حت اجیوجودم بهش احت یکه با همه  یکس تنها

 به اسم بابا. یاز آدم شتریب

 

 من پدر هم بود. یبرا بامداد

خان همه  اوشیبود و س زیمن همه چ یسال بامداد برا کی اون

 رو ازم گرفت. زیچ

 



گلوم رو سبک تر کنم  ینیتا سنگ دمیکش یا گهید قیعم نفس

 سنگ قبر گذاشتم. یو گل رو رو

 

 بلند شدم و خطاب به بامداد لب زدم: نیزم یرو از
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 نجایکه تا ا یجواب کدوم سوالم رو بد یخواستی... مینگفت-

 ؟یاومد

 

هم باعث شد مردمک هام  نیداشت و هم یبیرنگ عج نگاهش

 توان تحمل اون  

 رو نداشته باشند... اعجاب

 

فرصت چرخوندن نگاهم رو داشته باشم  نکهیقبل از ا اما

 کرد:  خکوبمیحرفش م

 حاضرم به خاطرت درد بکشم؟ یدیازم پرس-

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 . یتو هم با سکوتت جوابم رو داد-



جوابم رو  یدونستم با چه جمله ا یسکوت کردم چون... نم-

 بهت بفهمونم.

  

  ؟یدونیحاال م-

 . دونمیم-

 :دمیکوتاه پرس یدهانم رو قورت دادم و بعد از مکث آب

 

  ؟یبه خاطر من درد بکش یحاضر-

 آرامگاه گرفت:  واریاز د هیتک

 .گذرمیاز مامانم م-

 

 سرکشم رو مهار کردم و چشم از چشم هاش گرفتم. نگاه

 

بوده... از مادرت که  نمونیکه ب یزیمرگش... از هر چ لیاز دل-

   یبا اومدنش تو



 رو خراب کرد... زیهمه چ مونیزندگ

  

 رفتم و خم شدم تا برش دارم. فمیسمت ک به
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که بدون پاسخ  ییگذرم... از گذشته... از سوال ها یاز انتقام م-

 موندنشون دردن  

 ... به خاطر تو.گذرمیم

 

 بود؟ نیا "کیرمانت"راه متوقف شد و  ونیم دستم

 



 یآورد و سستم م یکه وجودم رو به لرزه در م یزیچ نیهم به

   یم کیکرد رمانت

 گفتند؟

 

 پس... حاضرم. شهیاگر م شه؟یحساب م دنیدرد کش نیا-

 بهش... لعنت

 

 من...  یبه بامداد و زبان جانگرفته  لعنت

کرد و  یم نیگلوم رو سنگ یتو یکه توده  یزیبه هر چ لعنت

 تونستم... یگذشت من نم یاون اگر م

 

از کنار گوش  یلعنت شیجواب اون آزما یتونستم وقت ینم

 بامداد گذشته بود. 

 ؟دنهیدرد کش-

 



 .ستادمیچنگ زدم و ا فمیک به

 ارمغان؟  دنهیدرد کش-

 و نتونستم جوابش رو ندم: دمیگز لب

 

 .دنهیدرد کش-

 به سمتم برداشت.  یقدم

 تو... ؟یخوب؟ تو چ-
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 یکه م یاز تموم کردن حرفش پسش زدم و با سرعت قبل

 تونستم از اون آرامگاه خارج شدم.

 

 و حاال... دمیکش یسال ها بود که داشتم درد م من

 

به شمارش  یشد و اون بمب ساعت یانگار داشت منفجر م قلبم

 معکوس افتاده بود.

 

 یتونستم از بامداد بگذرم و نه م یکه نه م یبه من لعنت

 تونستم داشته باشمش.



 

*** 

  

 یکاغذ نینشسته بودم و چندم یصندل یدونم چقدر رو ینم

 رفتم. یم یگذاشتم و سراغ طرح بعد یکنار مبود که 

 

 کاغذ شلوغ بودند.  یرو یها طرح

 و دراپه...  نیپر از چ ییها لباس

 ...یو اکسسور ناتییاز تز پر

 

بودند و بعد از ساعت ها فکر  نیها درست مثل سرم سنگ طرح

 دونستم   یهنوز نم

 خواستم. یم یزیچ چه

 

 کرد. ینم میکدوم راض چیهم ه هنوز



به  یکردند راه حل ها ینم میطور که اون طرح ها راض همون

 هم   دهیذهنم رس

 کردند. ینم میراض

 

 کرد نه رها کردنش. یم میداشتن بامداد راض نه

 

دستم با فشار  یکه به در خورد باعث شد مداد تو یا ضربه

 کاغذ رو سوراخ کنه و صدام بلند شد:
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 !ایسمتم ن ومدمین رونیمگه نگفتم تا خودم ب-

 

قبل هم که  یخانم گفته بودم و دفعه  نیرو خطاب به نسر نیا

تماس مهام رو با تلفن خونه خبر داده بود بحث هام رو کرده 

 بودم باهاش.

 

 رو بشنوم.  یکس یو نه صدا نمیرو بب یخواستم کس یم نه

 داشتم.  ازین یزیاز هر چ شتریب ییتنها به

 



دادم  یو من داشتم کارم رو ادامه م ومدین ییصدا چیه یلحظات

 که در باز شد و  

بامداد  ی رهیشدنشون خ دهیاعصابم با باال کش یب یها چشم

 شد.

 

 دستم فشردم:  یرو تو مداد

 .رونیبرو ب-

 توجه بهم در اتاق رو بست و جلوتر اومد: یب

 

همون اتاق رمز  یتو یرفت یم ینیرو نب یاگر قرار بود کس-

 دار.

 

 دمیترس یدادم و من از اون اتاق پر خاطره م رونیرو ب نفسم

 که سمتش نرفته  

 ... بودم



 ...نه

 

دونستم با سر پر از  یکه نم دمیترس یاز خودم م شتریب

 تونستم با اون اتاق انجام بدم. یم ییچه کارها اهومیه

 

  که جواب دادم حقمه که جواب بشنوم. یبعد از سوال-

 .یواسه جواب دادن شرط و شروط نذاشته بود-

 

 ه؟یمشکل چ-
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 رهیکاغذ به حرکت درآوردم و چشم هام خ یرو دوباره رو مداد

 روم شد. شیطرح پ ی

 

 ؟یدیچرا پرس یازم بشنو یجواب نیهمچ یخواست یتو که نم-

تو  یرو به خودم ثابت کنم... ول یزیچ هیخواستم  یچون م-

 .ینذاشت

 

 تیکنه و در نها دایش ادامه پ رهیتا نگاه خ دیطول کش یلحظات

 خنده هاش بلند شد: یصدا



 

 جالبه! -

 .میمن اصوال آدم جالب-

کاغذ  یشدنش رو کیاومد و حرکات مداد هم با نزد جلوتر

 سرعت گرفتند.

 

 ارمغان؟ یبه خاطر من درد بکش یتو حاضر-

 ه!ن-

 

 نیا یبود که خودم رو تو یجواب انگار حاصل تمام مدت نیا

 دهیکش یاتاق حبس کرده بودم و مغزم رو به باتالق آشفتگ

 بودم و خودم هم انتظارش رو نداشتم.

 

 کاغذ نشست.  یطرح رو یرو رها کردم و دست هام رو مداد



دستم  ونیشدند و کاغذ م شتریرفته فشار انگشت هام ب رفته

 مچاله شد.

 

 طرح متنفر بودم.  نیا از

 چرا؟-

 پرت کردم. نیزم یمچاله شده رو رو کاغذ
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 که به خاطرش درد بکشم. خوامیرو نم یمن... کس-

 نیزم یکاغذ رو ی رهیهدف خ یکرده بود و نگاه من ب سکوت

 شده بود.

 

 ...نمیهم یخوام درد بکشم... برا ینم گهیمن د-

 

راه نفسم رو قورت  یکردم تا سنگ سد شده  یکوتاه مکث

 بعد ادامه دادم: یبدم و لحظات

 

خوام... نه اون اتاق رمزدار رو... نه  ینه تو رو م نمیهم یبرا-

 خونه رو... نیا



 :دمیرو گز لبم

 

 خوام تموم شه. یمن فقط م-

 متوقف شده ش از سر گرفته شدند و من لب زدم: یها قدم

 

 .ایجلو ن-

 .ستادیا

 نشو.  کیبهم نزد-

 

باعث شد چشم هام رو بهش  دیچیاتاق پ یکه تو قشیعم نفس

نفس هاش نتونست چشم هام رو مسمم  یتو یبدوزم و کالفگ

 به همون کاغذ نگه داره.

 

 لب زد: دیرو که به خودش د نگاهم



... به من پشت یه که به خاطرش حاضرانقدر مهم و بزرگ یچ-

 ؟یپا بزن

 

 تو!-

 .جاخورد
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 که... حاضرم بهت پشت پا بزنم. یتو انقدر بزرگ-

 بدونم پس... یزیخوام از گذشته چ یمن؟ بهت گفتم نم-

 

 :دمیحرفش پر ونیبلند تر از خودش م ییصدا با

 نگفتنش درده...-

 

 یرو کنترل کنم و مداد رو تو یتا تن صدا دمیکش یقیعم نفس

 مشتم گرفتم. 

 نگفتنش درده... گفتنشم درده... جفتش درده به خاطر تو.-

 

 شد... یگفته م دیبا

 



کردند باز  یبامداد من رو خلع سالح م یاگر مردمک ها یحت

 حرف ها   نیهم ا

گلوم رو باز هم خفته نگه  یتو ینیشد تا سنگ یگفته م دیبا

 دارم.

 

رو قورت  ادیالاقل بتونم اون فر شزیاشک نم ادشونیاگر فر تا

 بدم.

 به خاطر توئه بامداد. کشمیکه من دارم م یزیهر چ-

 

 اتاق دوختم: واریرو به در و د نگاهم

  

خونه رو... اون شرکت  نیبزنم... ا شیرو آت نجایا خوادیدلم م-

 قبر   یرو... حت

 یرو نابود کنم... ول زیهمه چ خوادیخان رو... دلم م اوشیس

 .شهینم



 

نبود که برات  یزی... چون چشهینم یگفت یوقت نم چیتو ه-

 نشد داشته باشه. 

 لبم نشست: یرو شخندین اریاخت یرو تکون دادم و ب سرم

  

انجام  یکه فکر کن ییکارها نیپروام و بدتر یآره... من ب-

 ... بدون فکر کردن  دمیم

 یزیچ هیناخواه  ای... خواه یدم ول یعاقبتش انجامشون م به

بنده. منم  یم ریکنه... به پاشون زنج یم ریآدما رو اس یهمه 

سال به پام وصله... تو  ستیکه  ب یریرو دارم... زنج ریاون زنج

... یکن یضامن بمب سمج عمل م هیمثل  یکه دار یریاون زنج

 من منفجر شم. یذاریکه نم ییتو
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 پرتاب کردم و از جا بلند شدم. زیم یرو محکم رو مداد

 

خواد نابودت کنم.  یخواد بکشمت... دلم م یتو بامداد... دلم م-

سال  ستیتونم. چون ب ینم ینداشته باشمت ول خوادیدلم م

... یداد ادی ی... بهم دوستیداد ادیبهم اعتماد رو  شیپ

 محبت... عشق...



 

 کردم: نگاهش

 

 یچشمات... ب ی. نفرت تویرو گرفت نایا یخودتم همه -

 سال به   ستی... بیاعتماد

ارزش اعتماد نداره. فقط  ایدن نیا یکس تو چیدادم ه ادی خودم

 یبازم نشد... بازم تو وقت یبهش اعتماد کنم. ول دیخودمم که با

 ینتونستم... نه! نخواستم که پست بزنم. من م یبهم دست زد

خواستم داشتن تو رو امتحان  یخواستم فقط امتحانش کنم... م

 ...یکنم ول

 

 بستم: یا هیثان یهام رو برا چشم

تونم داشته باشمت و نه رهات  یلعنت بهت بامداد... من نه م-

 کنم.

 



 هام رو باز کردم:  چشم

 درمون. یرد بد هی. یکه تو درد نهیبه خاطر هم-

 

ذره  یچشم هام بودند و حت ی رهیمدت خ نیبامداد تمام ا نگاه

 نلرزونده بودشون... یا

 

 بود...  دهیتک کلمه هام رو انگار بلع تک

 .میدرد بزرگ یلیانگار... خ-
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 گهیگلوم رو د ونیم یکه توده  دمیفهم یرو وقت منظورش

 حس نکردم.

 زدم. شخندیهام رو بستم و ن چشم

 

 !ادیفر

 کشونده بود. یسیشده بود و چشم هام رو به خ ادیفر دوباره

 

 ؟یدونست ی... میتو هم درد-

 رو بهش دوختم. نگاهم



 

سال ها  نیا یهمه  نکهی. از ارمیازت انتقام بگ خواستمیم-

   یو زندگ یموفق بود

خواستم ازت  یم .یکرد یخونه زندگ نیا یتو نکهی... از ایکرد

   رمیانتقام بگ

بر باد رفته  یچشم دوختن بهت نماد خاطره ها نکهی... با ایول

 ارمغان. چرا؟ یتونم بگم گور بابا یست بازم نم

 

بود که انگار  یزمزمه ا شتریآخرش آروم شده بود و ب یچرا

 .دیپرس یداشت از خودش م

 

 خواست.  یاز خودش جواب م داشت

که... هر دومون رو مبتال  یدرد لعنت نیدرمون ا ه؟یدرمونش چ-

 ه؟یکرده چ

  



 .دمیکش یقیعم نفس

. ینش کی... بهم نزدیکه ازم دور ش نهیدرمونش؟ درمونش ا-

 به جا بمونه. گهیدرد د هیتا... تا بازم  یانقدر دور ش

  

 .دمیاز قبل گز شتریگرفتم و لبم رو ب زیرو به م دستم

به جلو برداشت و من لب  یپر صداش قدم شخندیبا ن بامداد

 زدم:
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 ... پس...یش کیبهم نزد ینشو بامداد... حق ندار کیبهم نزد-

 ... خودش زهره.یگیکه تو م یدرمون نیا-

 

 م؟یدرمونش کن یپس چطور-

 جمله م رو تموم کنم گم شدم... نکهیاز ا قبل

 

 که مشامم رو پر کرد... یعطر یبو ونیم

رنگ  یخاکستر یشرتیکه ت یبزرگ ی یها یبازو ونیم

 پوشونده بودشون گم شدم.

 



 گفتم. یداشتم م ییزهایرفت تا االن چه چ ادمی

 

افکار  یها و خواسته هام رو فراموش کرده بودم و همه  حرف

آغوش  نیآشناتر یرخت بسته بودند و من تو یسرم به آن یتو

 گم شده بودم. میزندگ

  

اومد و با هر کلمه ش نفس هاش  نییفشردنم پا ونیم سرش

 گردنم پخش شد: ونیم

 کنم. یدرمانش م ینجوریمن ا-

 

 کردم: دایاما صدام رو باالخره پ دیکش طول

 ...ستیدرمون ن نیا-

 

که  میفقط خودمون یول میهم درد یهست. من و تو برا-

 .میرو آروم کن گهیدرد همد میتونیم



 

 یکمر به چنگ گرفت و حت یرو رو راهنشیسرکشم پ دست

 مسکن   هیاگر فقط 

 بود... موقت

 

 کنم. غشیتونستم از خودم در یهم نم باز
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 گفت. یم راست

دانسته  دیچطور با میدونست یاما نم میرو بلد بود گهیهمد ما

 .میزد یم وندیهامون رو پ

 

 .میساخت یرو مثل قبل م گهیهمد دیبا چطور

 .میاما با هم بودن رو بلد نبود میرو بلد بود گهیهمد ما

 

 بده.  ادیبه هر دومون  خواستیکه بامداد امروز م یزیچ

 

 بود...  یبیعج رسم

 و هم درمون. میهم درد هم بود ما



 

*** 

  

ده  یاز چه قراره اما ظاهر نشون م قایدونم موضوع دق ینم"-

. شهیوقت دچار مشکل م رعاملی. اول از همه مدهیکار خطرناک

. رنیگ یارشد هستن که مورد سوءظن قرار م یبعدم سهامدارا

 ادیم شیافشاگرها پ یبرا یکه از لحاظ قانون یاز دردسر ریغ

 رونیستم بیکه از اون س یزیهم هست. چ تیامن یمسئله 

 ی. توستین یبیعج زیجمع کردنش اصال چ یاومده قتل برا

افشاگر فاش شده و جونش در خطره. بازم  تیکالم هو کی

 "؟یکار رو انجام بد نیا یخوایم

 

و  دیچیپ یگوش یتو قشینفس عم یها صدا نیاز گفتن ا بعد

 بعد ادامه داد: یلحظات

 



حرفاش  یاگر با وجود همه  گهیبود. م بایالوند شک امیپ نیا-

 یپ یآ قیاز طر عیسر یلیجوابت آره ست اطالعات رو خ

مراجع  اریکنه و در اخت یم یناشناس و خارج از کشور بارگزار

که کار  دونهیم سانیم دیویحال د نی. با ارهیگ یقرار م یقانون

 توئه.
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بود که چشم  یبامداد ی رهیزد و نگاه من خ یحرف م موس

دهانش  یرو تو کیاز است یا کهیهاش رو بهم دوخته بود و ت

 گذاشت. یم

 

 بهش بگو انجامش بده.-

 یالوند درست باشه تو و بامداد تو یاگر حرف ها ؟یمطمئن-

 .نیفتیدردسر م

 

 کنم. یمن درستش م-

 

که از اون  یجمله تماس رو قطع کردم و پرونده ا نیگفتن ا با

فراتر  یزیاستخراج شده بود با وجود کامل نبودنش چ ستمیس

 از تصورات من بود.



 

از  یمین ستمیزمان دستبرد الکس به س یتونسته بود تو دیوید

 یزهایاطالعات رو پاک کنه و احتماال اطالعات نابود شده چ

سراغ پرونده  ریباعث شده بود د یبند تیبودند و اولو یفرامرز

خواستم دست  یکه م یزیشرکت بره و من به چ یشخص یها

 کرده بودم. دایپ

 

نبودند که با خوندنشون  یزیوجود اون پرونده ها چ نیا با

 بتونم عقب بکشم.

 جزم تر جلو برم. یکرد که با عزم یمن رو وادار م خوندنشون

 

 ؟یکن یم کاریچ یباز دار-

از  یکوچک یبود و من تکه  دهیسوال رو پرس نیا بامداد

 .دمیرو بر کیاست

 



 سهامت رو به من بفروش بامداد. -

مقابل حرفم باعث شد نگاهم رو دوباره بهش  در سکوتش

 بدوزم و ابروهاش رو باال انداخته بود:

 

 کار رو بکنم؟ نیا دیچرابا-
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 .یبه خاطر من از گذشته بگذر یحاضر یبهم گفت-

 . ستیاون شرکت گذشته ن یول-

 

  ؟یبهم اعتماد کن یتون ینم-

بشقاب رها کرد و دست هاش رو درهم گره  یرو تو چنگالش

 کرد:

 

اون  یول دونمیرو م نی. من ایاونجا رو نابود کن یخوایتو م-

 که تو رو بزرگ کرده. هیمرد یزندگ یشرکت حاصل همه 

 

بطن اون  یتو نایمثل ا یاتی... جناییقتل... تجاوز... پولشو-

 شرکت اتفاق افتاده...  

 دلش. ینه پشت سرش... درست تو یحت



 

  ؟یدون یرو از کجا م نایتو ا-

شده ش باعث شد من هم خوردن  زیر یو چشم ها رهیخ نگاه

 چشم هام رو بهش بدوزم. میرو رها کنم و مستق

 

کردم. کارهاش  یخان زندگ اوشیاز تو با س شتریب یلیمن خ-

مدت  یاون چطور شرکت رو تو ی. فکر کرددمیرو به چشم د

 رسوند و دشمناش رو سرکوب کرد؟ نجایزمان کم به ا

 

 شرکت گذاشت.  یبازم... اون تمام عمرش رو پا-

 !ذاشتیبچه ش م یپا دیکه با یعمر-

  

هام رو دور چاقو و چنگال مشت کردم و نگاه از بامداد  دست

 گرفتم تا بتونم خودم رو کنترل کنم.

 



 ؟یچرا انقدر ازش متنفر-
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تا جوابش رو  دیطول کش هیو فقط سه ثان دمیکش یقیعم نفس

 بدم:



 چون تو رو ازم گرفت.-

 

باز کرده بود و با جمله  یا گهیحرف د یکه دهانش رو برا بامداد

تمام  هیم شد و اون سه ثان رهیکه به زبون آوردم مات خ یا

بود که  یزیچ نیخان از سرم گذشت و ا اوشیس یجفاها

 .ارمیتونسته بودم به زبون ب

 

 از همه پررنگ تر بود. لیدل نیاون لحظه ا یتو

 از سر گرفتم و لب زدم: کیرو با اون است کارم

 

که  ی. منستین یخوب ی. اون شرکت جالشهیاز دال یکی نیا-

گند  یتونم ازشون بگذرم. اونجا بو یفسادم نم یزخم خورده 

 تعفن. ی... بودهیم

 

 . یرو گرفت متیو تصمپس... ت-



 رو تکون دادم: سرم

 

 یو تا وقت یسهامت رو بهم بد خوامیازت م نمیبه خاطر هم-

 .ینباش رانیکارم تموم نشده ا

 

خنده هاش بلند شه و من در  یتا صدا دیطول کش یا هیثان

 نگاهش کردم. دمیجو یرو م کمیکه است یحال

 

 فرار کنم؟  یخوایازم م-

چون  یاز تصور تو خارجه. بهتره دور بمون... یباز وونهید نیا-

 بهش عادت  

 .یندار

 

 ابروش رو باال انداخت: یتا کی
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به  دیکه جلوم نشسته. ضامن با میرفته؟ من ضامن بمب ادتی-

 بمبش وصل باشه.

 تونم منفجر شم. ینم یچون تو کنارم-

 



 ! یکنارت موندم که منفجر نش-

 دادم. رونیچشم هام رو بستم و نفسم رو محکم ب یا لحظه

 

 بامداد... -

 

اگر تو  ستیکنم. برام مهم ن یمن به روش خودم درمان م-

 حیدور باشم تا درد کمتر شه... من ترج یخوا یهنوز ازم م

درد  هیبخوام  نکهیا یدرد رو تحمل کنم به جا نیا دمیم

 رو به وجودم راه بدم. دیجد یناآشنا

 

 ...یول-

 شد... دهیکوب زیم یو دستش رو دیحرفم پر ونیم

 

 تشیعصبان نیدست مشت شده ش موند و ا ی رهیهام خ چشم

 بود. بیبرام غر



 

 یجا یبرم؟ تا کجا جلو برم ارمغان تا بفهم شیتا کجا باهات پ-

 من و تو درست  

 ست؟ گهیهمد کنار

 

 شد و چشم هاش... دهیاز دستش باال کش نگاهم

نبود که از مادرش بد گفته  یبه وقت هیشب ینگاه عصبان اون

 بودم... 

 

 خونه رو تصاحب کرده بودم... نینبود که ا یبه وقت هیشب

بود تا  ستادهیا نمیماش یهم نبود که جلو یبه زمان هیشب یحت

 .رمیبگ رینگذاره ساواش رو ز
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دونم چرا با وجود غربتش  یبود اما نم بیبرام غر تیعصبان نیا

ازش گرفته  یلب هام نشوند و من حس خوب یرو یلبخند محو

 بودم.

 

 ما کجاست. یدونم جا یمن م-

 زد: پوزخند



تخت  کی یبهتره پا تو دیکردم شا یجدا؟ داشتم فکر م-

 ...ارمیب ادتیتا  میبذار

 

 کرد و ادامه داد:  یکوتاه مکث

 هی. نظرت چمیتخت مشترک هم بود ینبود... من و تو تو ادمی-

 م؟یفراتر عمل کن

 

 نه از خجالت... دمیرو گز لبم

 .دمیو چشم هام رو ازش دزد رمیخودم رو بگ یتا جلو دمیگز

 

  ؟یریگیانقدر چشمات رو ازم م یچ یبرا-

 حرف هات عادت ندارم. نی... به انهینگاهت سنگ-

 

 حرف هام عادت ندارم. نیا منم به استقبال نکردنت از-

 



که با زبون  یموهام فرو کردم و درخواست یرو تو دستم

رسونده بود رو دوباره به زبون  نجایآوردنش بحثمون رو به ا

 آوردم.

 

 ؟یریم رانیو از ا یفروشیسهامت رو بهم م-

 :دیکش یقیعم نفس

 

 یخودیتالش ب ی... دارشهیبحث با عوض کردنش تموم نم نیا-

 . یکن یم

 ...دمیتوجه به حرفش پرس یب
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 ؟یکن یکار رو م نیا-

به نامم  یزیچ یخواینه به تو. تو م یول فروشمیسهامم رو م-

 کنم. یکار رو م نینباشه منم هم

 

 ؟یسراغ دار یا گهید یمشتر-

 کنم.  یم دایپ-

 توافق با من راحت تره.-

 



. یدردسر دار یکاف یآب کردن سهام خودت به اندازه  یبرا-

 باشه. ریپات گ نیاز ا شتریب خوامینم

 

 : دمیخند

 جنتلمن بودن؟  گنیبهش م-

 هاش رو باال انداخت: شونه

 

 .تیمالک ای... یرفاقت تصورش کن یتونیم-

 رو باال انداختم. ابروهام

 

 شرط.  کی... مگر به رمینم رانیاما از ا-

 ؟یچه شرط-

راه متوقف  ونیکه تا دهانم باال اومده بود با جمله ش م یچنگال

 شد:

 



 باهام ازدواج کن.-

 

 

 

 

 

 
 

 

 [18.10.21 09:13] 

 
#part804 

 

 

 یزهایجو قرار گرفته بودند و چ یتو یادیهام انگار ز گوش

 زدند. یرو توهم م رممکنیغ



 

 :دمیکردم و مشکوک پرس زیهام رو ر چشم

 ؟یگفت یچ-

 

 خونسرد لب زد: -

 .رمیم رانیگفتم باهام ازدواج کن... بعدش از ا-

 

دستم رو  یبهش چشم دوختم و چنگال تو رهیخ یا هیثان چند

 آوردم. نییپا

 ؟یکن یم یشوخ-

 

 نه.-

 .دمینفس سر کش کیرو برداشتم و  زیم یآب رو وانیل

 

 خوب؟-



 کردم. نگاهش

 ؟یخوایاالن ازم جواب م یعنیخوب  نیا-

 

 .یبهش فکر کن یخوایکردم نمفکر -

کردم  یرو پر از آب کردم و هنوز هم فکر م وانیل گهیبار د کی

 حرف بامداد رو  

 بودم. دهیشن اشتباه

 

 خواست باهاش ازدواج کنم؟ یاز من م واقعا

 

 

 

 

 

 



 

 

 [18.10.21 09:13] 

 
#part805 

 

 

تونستم درست  یرفت و من نم یم شیپ عیداشت سر یچ همه

 بدم... صیو غلط رو تشخ

 

 ازدواج بامداد اشتباه محض بود. شنهادیقبول کردن پ البته

 کردم: کیرو به لب هام نزد وانیل

 

 ؟یشرط رو گذاشت نیچرا ا-

 



 نیفاصله ا نیا یتا جوابم رو بده و تو دیطول کش یا هیثان چند

 آب رو   وانیل یکی

 کیوجودم رو  یآتش تو دیو با دمینفس سر کش کی هم

 پوشوندم. یم یجور

 

خوام با  یراحت باشه... م المیبرم که خ نجایاز ا یوقت خوامیم-

 .یرو ترک کنم که بدونم در نبودمم به نامم رانیا یسند

 

 دادم و لب زدم: رونیرو ب نفسم

 نه. ای یهست یتونم بفهمم جد ینم-

 .یکن یچشم هام نگاه نم یکه تو نهیبه خاطر ا دیشا-

 

 یفرو رفتن تو یجمله ش باعث شد نگاهم ناخودآگاه برا نیا

 باتالق مردمک هاش  

 ش که شدم لب زد: رهیکنه و خ تالش



  

 .میا گهیتر از هر وقت د یروزا جد نیکنم ا یحس م-

بار دستم رو  نیهم دستم به سمت پارچ آب رفت و بامداد ا باز

 راه گرفت. ونیم

 

 .یخوریغذا انقدر آب م ونیم ستیخوب ن-

 .ستادمیانگشت هاش آزاد کردم و ا ونیرو م دستم

 

 ندارم. لیم گهید-
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 داد: هیهاش رو درهم گره گرد و چونه ش رو بهشون تک دست

  شه؟یم یجواب من چ-

 

 کردم: نگاهش

 نه!-

 داد: هیتک یصندل یو به پشت دیخند

 

 ... قلبم شکست. یرد کن عیالزم نبود انقدر سر-

 بستم و باز کردم: یا هیثان یهام رو برا چشم



 

 نبود بامداد. یخوب یشوخ-

 نکردم. یشوخ-

 ؟یچ یخنده هات رو بذارم پا-

 

 .میبغل هم بود یمن و تو تو شنهادیپ نیتا قبل از ا نکهیا یپا-

 نه به خواست من.-

 

 کرد:  زیهاش رو ر چشم

 .ینبود یناراض-

 

ازش دور شدم و صداش  زیپشت به م یا گهید قیعم ینفس با

 :دیچیگوشم پ یقبل از باال رفتن از پله ها تو

 



 رانیاز ا یهست. فقط در صورت شنهادمیمن تا آخر سر پ-

 که باهام ازدواج   رمیم

 .یکن
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*** 

  

 کنن؟ یابیناشناس رو رد یپ یتا اون آ کشهیچقدر طول م-

 یبکش یتون یبامداد رو چطور م یاز اون... بهم بگو پاقبل -

 رون؟یب

 

 نیازدواج بامداد با ا شنهادیبود و پ دهیرو ازم پرس نیا موس

 حرفش از سرم گذشت.

 

گرفت  یهدف م دیبود که کجا رو با دهیخوب فهم یلیخ انگار

 بردن   نیاز ب یبرا

 من. تمرکز

 



بگم  یزیچ نکهیو قبل از ا امیرو تکون دادم تا به خودم ب سرم

 یگرد شده تو ییدر اتاق با سرعت باز شد و مهام با چشم ها

 چهارچوب در نگاهش رو به من دوخت:

 

 ؟یبکش رونیبامداد رو از شرکت ب یتو واقعا قرار بود پا-

 شدند: زیهام ر چشم

 

 شده؟ یچ-

 اومد: جلوتر

 ؟یداشت یارمغان تو دست بامداد چ-

 

 کرده بود:  جمیهاش گ حرف

 مهام. یزنیحرف م یفهمم از چ ینم-

 



 کاریچ نیاون خونه دار یفهمم شما دو نفر تنها تو یمنم نم-

 .نیکن یم

 باال رفت: صدام

 

 مهام!-
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اصل  یحرف اضافه ا چیخواستم بدون ه یم یعنیهشدار  نیا

 ماجرا رو بشنوم و  

 لینداشتم و زمان برام تبد یا یروزها صبر درست و حساب نیا

 شده بود به طال.

 

 کردم. یسرعت درست م تیرو با نها زیهمه چ دیبا

 بامداد سهامت رو به نام خودش زده...-

 

 !؟یچ-

تند بود و من فقط نگاهم  یادیالعمل موس به خبر مهام ز عکس

 رو بهش دوخته  

 .بودم

 



 ... دمینفهم

گذشت و بهم  یم یسر بامداد چ یشب نتونستم بفهمم تو اون

 دروغ گفته بود.

 

 کاره ست. چیشرکت ه نیا یاالن ارمغان رسما تو-

 از جا بلند و چشم هاش رو به من دوخت: عیسر یلیخ موس

 

 نبود. نیقرارمون ا-

 گفت...  یم راست

 نبود. نیمن و بامداد هم ا قرار

 

 ما گذشته بود...  نیب یا گهید زیچ

 . یدر مورد اون سهام لعنت حداقل

 بلند شدم: یصندل یرو از

 



 ش؟یدیمهام؟ چطور فهم یدیرو از کجا فهم نیتو... ا-
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 به نامش؟ یارمغان تو زد-

 



بلند تر جواب سوال خودم رو طالب  ییبا صدا نکهیاز ا قبل

به چهارچوب در  گهیبار د کیبامداد نگاهم رو  یبشم صدا

 دوخت:

 

 تام داره. یوکالت نامه  هیارمغان دست من -

رو فروخوردم و بامداد چشم از من گرفت و نگاهش رو به  نفسم

 موس دوخت:

  

دست هم باشه  یکردم قرار بود دست من و تو تو یفکر م-

   یکارا یموس... دار

 .یکن یم انهیمخف

 

 سمت بامداد برداشت:  به یقدم موس

که... بامداد تو واقعا سهام ارمغان رو به  نهیکه مهمه ا یزیچ-

 ؟ینام خودت زد



 

 رو تکون داد و به سمت من اومد.  سرش

 مشت کرد: زیم یلب هاش دستم رو رو یرو شخندین

 

  ؟یچرا به قرارت عمل نکرد-

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 نظرم عوض شد. یرو قبول نکرد شنهادمیپ یوقت-

 

 شنهاد؟یکدوم پ-

و قدم هاش رو به سمتم متوقف کنه  رهیاونکه نگاه از من بگ به

 جواب سوال مهام  

 داد:  رو

 

 ازدواج. شنهادیپ-
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مهام و موس  یدر پ یپ یاز هضم اتفاق افتاده تعجب ها شتریب

بود که با حرف  نیرفته بود و از همه بدتر ا یاعصابم م یرو

 یمن نشست و صدا یرو انهیبامداد نگاه جفتشون مواخذه گرا

 همزمانشون بلند شد:



 

 ارمغان! -

 و خطاب به بامداد لب زدم: دمیکش میشونیپ یرو رو دستم

 ؟یرو کرد نکاریا یواسه چ-

 

 بهتره.  ینجوریا-

 رو به مهام و موس دوختم:  نگاهم

 .رونیب دیبر-

 

بگه اما مهام دستش  یزیخواست در مخالفت با حرفم چ موس

 شونه ش   یرو رو

خودش هم از اتاق  رونیکردنش به ب تیو بعد از هدا گذاشت

 رفت و در رو   رونیب

 .بست

 



 نیدادم بازم ا یازدواجت جواب مثبت م شنهادیاگر به پ-

 ... مگه نه؟یزدیسهام رو به نام خودت م

 

 یفاصله ا یتو زیم یرو یور کیداد و  لمیتحو یلبخند

 بهم نشست:  کینزد

 ؟یدیفهم یچطور-

 

 . دمیکش یقیعم نفس

پس چرا قبلش  یحق انتخاب بد یبه کس ستیقرار ن یوقت-

 ؟یپرس یسوال م
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بدونم طرف مقابل از کارم  خوامیچون م پرسمیمثل خودت... م-

رو  هیرفتار بق شهیبهتر م ینطوریناراحت... ا ای شهیخوشحال م

 .یعادت رو دار نیکرد. تو هم هم ینیب شیپ

 

 محکم تر شد:  زیبه م دستم

 بامداد؟-

و منتظر نگاهم  رهیکه نداد نگاهم رو بهش دوختم و خ جواب

 کرد. یم



 

 . شمیمن... دارم خسته م-

  ؟یاز چ-

 

تو رو رو به  دیهنوزم با دنیسال جنگ ستیبعد از ب نکهیاز ا-

 .نمیخودم بب یرو

 رو تکون داد: سرش

 

 من و تو روشن شده بود. نیب یکردم مسئله  یفکر م-

 ازش گرفتم: نگاه

 

  ؟یچرا سهام رو به نام خودت کرد-

 .یعامل بود ریمد گاهیجا یتو یادیزمان ز-

 



کنار بامداد موندنم داشت برام به  یکرد برا یکه مرددم م یشک

  یم لیتبد قتیحق

 .شد

 

 یفشار امضاش کرده بودم رو برا یکه تو یوکالت نامه ا اون

 امروز نگه داشته بود.
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 چیمن رو نقش بر آب کنه و انگار ه یکه نقشه ها یروز یبرا

 کدوم از کارهاش  

 از برنامه نبودند... خارج

 

من  یکارهاش رو انجام داده بود و برا یهمه  یزیبا برنامه ر اون

تازه داشتم با بودن بامداد کنار  یسخت بود قبول اون شک وقت

 .ومدمیم

 

صورتم تکون داد نگاهم رو دوباره  یرو که جلو دستش

 خودش کرد: خکوبیم

 



... اصال به یسازیذهنت م یتو یکه االن دار ییزایاون چ-

 . ادیمذاقم خوش نم

 ؟یعامل بش ریمد یخوایکه م ییتو نیخوب... حاال ا-

 

 رو به تاسف تکون داد:  سرش

 ینجوریا خوامیم ی... فکر کردادیگفتم به مذاقم خوش نم-

 عامل رو   ریمد گاهیجا

 خودم کنم؟ یبرا

 

 بود.  نیاز اولم برنامه ت هم-

بود که اون شرکت با ابهت رو مال خودم  نیآره... برنامه م ا-

 رو که   ییکنم نه جا

 .یبزن ششیاره آتقر تو

 

 ... یریتا جلوم رو بگ یکار رو کرد نیا-



 کار رو کردم تا راهت رو باز کنم. نیا-

 

حرفش خاموش  نیبا ا رندیخواستند شعله بگ یهام که م چشم

حرفش رو متوجه  یشدند و من ابروهام رو درهم بردم و معنا

 نشده بودم.

 

  ؟یراه من رو باز کن-

 ینگاهش رو به قاب عکس تیمکث کرد و در نها یا هیثان چند

 قرار داشت دوخت: وارید یرو یصندل یکه باال
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از مهام و موس هم کس  ری... غرمیجلوت رو بگ ستیقرار ن-

 خبردار شه که سهام تو مال من شده. ستیقرار ن یا گهید

 

که ازت خواستم  یاونم درست زمان یرو کرد نکاریپس چرا ا-

 قبل از ضرر کردن؟ یاز شر سهام خودتم خالص ش

  

 : دیخند

 یاون وقت م یسهام خودت رو آب کن یتونست ینم یتو حت-

 !یسهام من رو هم بخر یخواست



 

 بامداد... -

 : دیحرفم پر ونیم

 تو کار خودت رو بکن ارمغان...-

 

 چشم دوخت و ادامه داد:  بهم

 

بزن...  شیشرکت رو آت نیبکن... ا یخوایکه م یهر کار-

   نکهینابودش کن بدون ا

کنم. هر دومون رو  یم یوسط باشه. منم به روش خودم باز پات

 کنم. یخالص م

 

 ... اعتماد

 نداشت. ییمن معنا یزندگ یوقت بود که تو یلیکلمه خ نیا

 



 بود... یچطور هیفراموش کرده بودم که اعتماد داشتن به بق من

 ... یهمکار

 هم بودن...  با

 

 رو فراموش کرده بودم. نایا من
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 .یکردم اما نه همکار یکار م هیبق با

 گرفته بودم با معامله کارهام رو جلو ببرم. ادیفقط  من

 

 دمیفهم یلحظه نم نیا یبود که تو نیبده بستون و مسئله ا با

بستن دست  یقرار بود به جا یوقت ومدیبامداد م ریگ یزیچه چ

 و پام و نجات شرکت راهم رو باز کنه؟

 

سرم من حس اعتماد رو به  یتو یوجود شک کمرنگ شده  با

بود  دهیچیقلبم پ یکه تو یزیهم چ نیهم ینداشتم و برا ادی

 بود.... بیعج

 

 داشت یبیو حال غر حس

 



 بستون نداشت.  بامداد

اومده بود رو  رانیکه براش به ا یزیچ یفقط داشت همه  اون

 ... گذاشتیوسط م

 بمونه. یداخلش باق یزیکه قرار نبود چ یسفره ا یتو

 

 کنم. یآزاد م نجایجفتمون رو از ا یمن پا-

 

اگر سهامم رو  ی... حترمیمن دو سر باخته... گ یبرا یباز نیا-

   یهم نابود کنم فرق

 .نداره

 

 نمیدونم. به خاطر هم یها رو م نیا یمن بهتر از تو همه -

 رو به من بسپار. نجاشیا گمیهست که م

 

 ... بهت اعتماد کنم؟ یگیم-



 یبار تو نیو چند ارمیزبان ب یتا به رو دیجمله رو طول کش نیا

   شیسرم حالج

 بودم.  کرده

 

 اومد. یکلمه سخت به زبونم م نیا
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کنار  ممیچون من از تصم یرو کن نکاریا خوامیازت نم-

 اگر بهم   یحت کشمینم

 .ینکن اعتماد

 

بار  نیو ا رهیخواست ترفند خودم رو به کار بگ یهم م باز

 مسلط بودم. شتریب

 

بشم که  یبار تونسته بودم خودم رو جمع کنم و ارمغان نیا

کنار خودش نگه  دنیکش شیبامداد رو با دست پس زدن و پا پ

 داشته بود.

 

 باشه! -

 کرد: زیهاش رو ر چشم



 ؟یکن ینم ای یکن یاعتماد م یعنی نیا-

  

 دادم:  لشیتحو یلبخند

 .خوادیکنم که دلم م یرو م یکار یعنی نیا-

 

 رو جلو آورد:  سرش

  ؟ینشون بد یعکس العمل انفجار یخوایم-

 

 چرا که نه.  یتو انقدر انفجار دوست دار یوقت-

سرت برام حرف  یتو یدوست داشتم االن از نقشه  شتریب-

 .یبزن

 

 یمتر یچند سانت یهم سرم رو مثل خودش جلو بردم و تو من

 صورتش نگه داشتم.

 



 . یدوست دار زهایچ یلیتو خ-

 لب هاش نشست:  یرو شخندیکج کرد و ن یرو کم سرش

 

 ه؟یجدال... نظرت چ ونیپرحرارت م یبوسه  هیمثال -
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 یو لباس ها یمدل و مانکن باد یکه روز یمن اون هم وقت سن

 بودم   یوجب کی

به  یحرف بامداد بود اما اون سرخ یاز گونه سرخ کردن برا دور

   ختهیوجودم ر

 .شد

 

 دور از گونه...  ییجا

روزها رنگ  نیجمله دل و روح سرخ کرده بودم و ا نیا یبرا من

 فرغ   زیهمه چ

 .داشت

 

 ینباشه که من برا یمثل زمان طیفرغ داشت که شرا یانقدر

بار مشوش  نیبودم و ا دهیخلع سالح کردن بامداد اون رو بوس

 بودم نه به خاطر شک...



 

 یکه داخلش م ییبودم به خاطر دلم و به خاطر صداها مشوش

 .دیچیپ

 

از من در برابر حرف بامداد بلند شه و اون  یجواب نکهیاز ا قبل

نشون بده در اتاق باز شد و نگاه هر دومون  یهم عکس العمل

 به چهارچوب در دوخته شد. شنیهمون پوز یتو

 

 دنیشاخ و شونه کش یاحتماال برا یکه عصبان سانیم دیوید

شد و بهت  خکوبیم طیما در اون شرا دنیداخل شده بود با د

 ت.چشم هاش نشس یتو

 

 رو ازش گرفتم و مثل قبل به بامداد دوختم.  نگاهم

بعدا با هم صحبت  میتونی. مسانیم یآقا میکار مهم ونیفعال م-

 .میکن



 

ازش بلند نشد و نگاه بامداد هم از اون گرفته شد و  ییصدا

لب  دیویبار اون بود که خطاب به د نیلبخندش نثار من شد و ا

 زد:

 

  سان؟یم ی... آقایستیخودت متوجه ن-

 

 یتیمن اهم یبود و حضور اون برا ستادهیهنوز سر جا ا دیوید

داد و  یقلقلکم م یادیقلبم ز یگوشه  یزیچ دینداشت و شا

 خواست. یم عهیدلم شا
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خواست که من و بامداد داخلش جا شده  یم یا عهیشا دلم

 لیازدواجش رو قبول نکرده بودم دل شنهادیو حاال که پ میباش

 شد که اون رو نخوام. ینم

 

دلم سرخ  یخواستم وقت یبودنم با بامداد رو م ی عهیشا من

 شده بود از آتش نگاهش... 

 



سرم باعث شد نه منتظر حرکت  یافکار موج زده تو نیهم

 ...دیویرفتن د رونیبامداد بمونم و نه ب

 

بردم و لب هام  نیرو از ب نمونیب یجلو بردن سرم فاصله  با

 بامداد   یلب ها یرو

 . نشست

 

بسته شدن محکم در بلند شد و بامداد که  یبعد صدا یلحظات

 دست هاش رو قاب  

 . دمیکرد خودم رو عقب کش صورتم

 

هاش جبران  هیتا کمبود هوا رو در ر دیکش یقینفس عم اون

 کنه و لب زد: 

 . نمیب یرو م یدارم ارمغان قبل-

 



 زدم:  شخندین

 بودم.  یشکل نیهم شهیمن هم-

  ؟یکن یبا من ازدواج م-

 

از  ریشد و غ یم یکم کم داشت برام عاد شیناگهان شنهادیپ

 افتاد. ینم یا گهیوجودم اتفاق د یباال گرفتن سر و صدا تو

 

 نه. -

 

*** 
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 هی... اون فقط یریاتفاق رو بگ نیا یچقدر جلو ستیمهم ن"

 "بود یکپ

 هشدار بود. کیاون مرد  امیپ

 .دمیرو گز لبم

 

دونست که  یافتاده بود و م یدور لجباز یروزها رو نیا بامداد

 شده   ییخبرا کی

 .بود



 

نباشه و احتماال  یخواست دست خال یهم م نیهم یبرا

 تونست ببره ازدواجمون بود. یکه م یمتیغن

 

 هنوز پابرجا باشه... یکه بعد از هر زلزله ا یزیچ

 .رمشیتونستم بپذ یکه من هنوز نم یزیچ

 

بلند و باال  ستیل کیمثل  یادیز ینکرده  یکه کارها یوقت نه

 چشمم بودند. یجلو شهیهم

 

 داشتم. یادیز یهنوز کارها من

 انتقام نگرفته بودم. میاز کابوس کودک هنوز

 

 نینکرده بودم و هنوز ا سیرو راست و ر ایدر یکارها هنوز

 شرکت پابرجا بود.



 از همه... باالتر

 

 خبر بمونه. یخواستم ب یخبر بود و من م یهنوز هم ب بامداد

 

اون مرد رو کمرنگ کرد و اسم موس  امیپ میزنگ گوش یصدا

 صفحه   یکه رو

 تماسش رو جواب دادم.  افتاد

 

 صداش بلند شد: چهیبپ یگوش ینفسم تو نکهیاز ا قبل

 زده. بشیبامداد غ-
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 دستم رها شد و ابروهام درهم رفتند: یتو مداد

 زده؟ بشیغ یچ یعنی-

 

زنگ  شی... گوشمیهتل بود یکافه  یساعت سه با هم تو-

 زد. بشیخورد و بعدم غ

 



بود تا بفهمم من بامداد رو از  یکاف یحساب سرانگشت کی

داد  یبودم و حاال که ساعت نه شب رو نشون م دهیصبح ند

 دوازده ساعت شده بود. شتریب

 

 شیپ یا گهیاز هر وقت د شتریروزها ب نیکه ا یهم بامداد اون

 . دمشید یروم م

 خاموشه. شیگوش-

 

 .یقرار بود تنهاش نذار-

از همه  شتریو پوک داشت و ب کیروزا باهاش ج نیکه ا یکس-

 کنارش بود تو  

 ! یبود

 

 .دمیکش یقیعم نفس



اگر اون  ی... ولستینگران کننده ن نیا یدر حالت عاد-

   دهیبه دستش رس شیآزما

 ...باشه

 

 : دمیحرفش پر ونیم

 .میزنیبعدا با هم حرف م-

 

 عیسر یلیجمله تماس رو قطع کردم و خ نیاز گفتن ا بعد

 همون مرد   یشماره 

 تا جوابم رو بده... دیطول نکش ادیرو گرفتم و ز ناشناس

 

 قبل.  یبرعکس دفعه  درست

 

 کجاست؟ شیاصل اون آزما-
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 تا جوابم رو بده:  دیکش طول

 .خوامیکه م یدفعه مطمئن شدم برسه به دست همون نیا-

 

 بلند شدم...  یصندل یرو از



 بهت هشدار داده بودم...-

حد حالم  نیاومدند و چرا تا ا یم رونیها سخت از گلوم ب کلمه

 رو بد کرده بود؟

 

 دونستم...  یکه م من

 افتاد. یاتفاق م نیسرم بهم هشدار داده بود که ا یتو ییجا

 

 اشتباه کرده بودم.  من

که در نظر گرفته بودم کامال اشتباه بود و گند  یا یبند زمان

 بودم انگار. زده

 

 خواستم کمکت کنم.  یم-

 بعد از مدت ها بلند شد:  ادمیفر یصدا

 من ازت کمک نخواستم!-

 



سکوت بود و بعد از  دیبهم رس ادمیکه در جواب فر یزیچ تنها

 کنترل خودم بود لب زدم: یکه برا یقینفس عم

 

  ؟یکار رو کرد نیچرا ا-

 شد. یشاد م دیروح مادرت... با-

 

 تیاز من اهم شتریروح مادرم ب یکه به شاد یهست یتو ک-

 از من نداشت و نداره. ریکس رو غ چیاون ه ؟ید یم
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 ... یمرد لعنت نیرو نداد و ا جوابم

 متنفر بودم. ازش

کرد تا حالت هاش رو  یکه رو در رو باهام صحبت نم نیا از

 و بمش   ریو ز نمیبب

 ...ادیب دستم

 

 ینداشت و هر کدوم رو که م یتیکه سوال هام براش اهم نیا از

 داد... یخواست جواب م

 



تونستم به جواب دادن مجبورش کنم و کنترلش  ینم نکهیا از

 کنم متنفر بودم.

 .نمیبه بعد ماجرا رو بب نجایدوست دارم از ا یلیخ-

 

 بتینس یخوب زیچ چیه دنتیکنم... بعد از د یم داتیپ-

 .شهینم

 ترسم. ینزدم... پس ازت نم یبیمن بهت آس-

 

وقت  چیو من ه یرو بهم زد بیآس نیشتریتو امشب ب-

 کنم. یفراموشش نم

 

قابل تحمل شده بود و تماس رو که قطع کردم  ریبرام غ صداش

 یپرواز کرد و تکه هاش رو واریدستم به سمت د یتو یگوش

 افتاد. نیزم

 



 یرعد و برق که تو یهام رو درهم فرو کردم و صدا دست

 به سمت پنجره رفتم. دیچیگوشم پ

 

 . دمیفهم یرو نم حالم

کردنش داشتم حاال توسط  یدر مخف یکه مدت ها سع یزیچ

 خواستم... یرو نم نیفاش شده بود و ا یا گهیفرد د

 

 موند.... یپنهان م دیبه پنهانش گرفته بودم با میمن تصم یوقت
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به زبون آوردنش رو  یکس به جز خودم اجازه  چیه حداقل

 نداشت.

 شده بود. یبارون یادیتکرار شد و هوا ز گهیو برق بار د رعد

 

رفته بود و  یا گهیخانم هم امشب زودتر از هر وقت د نینسر

 من تنها مونده بودم  

 خونه... نیا یتو

 

 . شهیهم مثل



 کردم. یبار تجربه ش م نیاول یکه برا یحس با

 

دونستم درد داشت اما هنوز زمان دردش فرا  یکه م یحس

 بود.  دهینرس

 موند. یم نیلیس یآمپول پن مثل

 

هنوز  یدرد داره ول یدونست یکه م ییهمون آمپول ها از

 شروع نشده...

 دونستن... نیا

درد  شتریسکوت و سکون قبل از درد از خود آمپول هم ب نیا

 داشت.

 

 رفتم.  رونیرو رها کردم و از اتاق ب پرده

 حرف زدن آماده کنم. یتونستم خودم رو برا ینم یحت

 



 ...ومدیم بامداد

شده  ختهیوجودش ر یکه تو یبهت یسوال هاش و برا یبرا اون

 از من نداشت. ریکس رو به غ چیبود ه

 

 و من آماده نبودم. ومدیم اون

 از کنترلم خارج شده بود.  اوضاع

 پله نشستم. نیآخر یرفتم و رو نییپله ها پا از
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بود  یکوب نشست اون تنها نور وارینور کمرنگ د یرو نگاهم

 اون سالن   یکه تو

 پخش شده بود. بزرگ

 

قرار بود  یدونستم بامداد ک یو برق هنوز ادامه داشت و نم رعد

 .ادیب

 

امشب بود و من و اون فقط  نیکه داشت هم یفرصت نیبهتر

 ... میرو بگ زیهمه چ شهیهم یبار برا کی میتونست یامشب م

 



 . شدیتموم م زیهمه چ شهیهم یبار برا کی امشب

 

به نور  رهیهمون پله خ یاون شب مهم من ساعت ها رو یتو

پخش شده رعد و برق  ینشسته بودم و تنها صدا وارکوبید

 بود...

 

 وارید یرو گهیکه د یقاب عکس ی شهیشکستن ش یصدا و

 نبود. 

 

بود که  یاون پله ها بلند شدم اون هم وقت یبار از رو کی فقط

   دنیتحمل د گهید

 نداشتم. وارید یخان رو رو اوشیس عکس

 

رو حداقل امشب که پر از آشوب  شیلعنت یاون چشم ها تحمل

 بودم نداشتم.



 

شب  مهین یپشت سر هم گذشتند و ساعت تازه به سه  قیدقا

هم قدم با شر شر  اطیباز شدن در ح یبود که صدا دهیرس

 .دیبارون به گوشم رس

 

 یو قدم ها دندیچرخ یسرم م یقبل تو یها تا لحظه ا آشوب

آروم شده  کبارهیذهنم نقش بست انگار به  یبامداد که تو

 بودم.

 

آرامش  نیوجود به ا نیبا ا آرامش قبل از طوفان و کی دیشا

 شدم. اجیاحت

 

و در که باز شد قامتش رو  دندیها باالخره به ساختمون رس قدم

 .دمیچهار چوب د یتو
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 یو مبهم بود و من قطره ها اهیس ی هیسا کیبه  هیشب قامتش

 .دمید یرو م دیچک یکه ازش م یآب

 



دستش  یتو یاومد و نگاه من به کاغذ مچاله شده  جلوتر

 شد. دهیکش

 جواب سوال هاش اومده بود. یبرا

 

 یصورتش رو تا حدود وارکوبیاومدنش باعث شد نور د جلو

 روشن کنه و من  

 .دمیفهم یاز چهره ش نم یادیز زیچ

 

جنجال داشته که االن  یاون هم مثل من با خودش انقدر انگار

 ه بود. حالت شد یصورتش ب

 اون لحظه! یبرا حداقل

 

 یزیچ هیآنکارا... بهم  ی... توایپل کنار در یاون شب رو-

 .یگفت

 و صداش خش داشت.  ستادمیا



 

  اد؟یم ادتی-

 ... ومدیم ادمی

 ."دوستت دارم" یبهم گفت-

 

 یبود رو هیبه جز لبخند شب یزیطرفه که به هر چ کی یلبخند

 لبم نشست. 

 گفته بودم. بهش

 

هم  نیهم ی... برایرو بهم گفت نیچرا ا دمیموقع نفهماون -

 .نمیبب گهیجور د هیرو  زیخواستم که همه چ

 

 اومد: جلوتر
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که تو  یخواستم بذارم کنار... گذشته ا یهم م نیهم یبرا-

 .ونمونیم شیدیدیمانع م

 

 به کجا برسه و ناخودآگاه لب زدم: خواستیم دونستمیم

 .شیکنار نذاشت یول-



 

 توجه به جمله م ادامه داد: یب

 هم بهت گفتم باهام ازدواج کن. نیهم یبرا-

 

 رو آماده نکرده بودم...  خودم

 بودم اما آماده نه. آروم

 .یدوستم دار یچرا بهم گفت دمیامروز... فهم-

 

  زد: یبار انگار داشت با خودش حرف م نیا

 خواهر و برادر؟-

 

 خنده هاش بلند شد:  یصدا

 ؟یخواهر دوستم دار کیمثل  یبگ یخواستیم-

 

 بار صداش باال رفت:  نیرو ندادم و ا جوابش



 

به قصد  یبوسه؟ کدوم خواهر یبرادرش رو م یکدوم خواهر-

 بوسه؟ یمعاشقه برادرش رو م

 

کفشش بلند شد و  ریها از ز شهیخرده ش یصدا شیقدم بعد با

 پاش دوخت. نیینگاهش رو به پا

 

بار با  نیبم و خش دارش ا یتا صدا دیطول کش یا هیثان چند

 بلند شه... نییتن پا
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  ؟یعکس پدرت رو شکست-

 خواستم تمومش کنه...  ینگفتم و م یزیهم چ باز

 

تا  دیدونستم نگاهش به اون قاب عکس چقدر طول کش ینم

 باالخره ازم بپرسه... 

 تو دستش... یقبول شده  قتیدر مورد حق نه

 

 : دیمورد اصل ماجرا ازم پرس در

 داره؟  قتیحق-



 : دمیکش یقیعم نفس

 

... درد داره مگه یبدون یزیخواستم چ یبود که نم نیهم یبرا-

 نه؟ 

 

... دردش مثل یدونم چرا انقدر حالم رو بد کرد ول یدرد؟ نم-

   یشکنجه  کی

 . کشهیداره من رو م هیهر ثان دمیفهم ی. از وقتهیجیتدر

 

 ... دمیفهم یرو م یکی نیا

 کردم.  یدرد رو کامال درک م نیا

 از خودش! شتریب یحت

 

 شهیهم یبار برا کیرو  زیزدم و امشب همه چ یجام چرخ یتو

 گفتم. یم



 رو نشونت بدم. یزیچ هی خوامی... مایب-

 

قدم هاش از پشت  یتا صدا دینکش یپله ها باال رفتم و طول از

 سرم بلند شد. 

 و رمزش رو زدم. ستادمیدر اتاق رمز دار از حرکت ا یجلو

 

 کردم: یبامداد رو درست از پشت سرم حس م حضور
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که تو رو از  یخیمهمه... تار خیتار هیرمزش آشناست مگه نه؟ -

 گنیشد... راست م بمینس یتلخ تیدست دادم و به جاش واقع

 همه ش بده و بستونه. ایدن

 

 باز شد. یکیت یاتاق با صدا در

که شکنجه و آرامش رو با  ییامن منه... جا یاتاق نقطه  نیا-

 .ارهیهم برام م

 

تا بامداد بتونه گوشه به  ستادمیا یاتاق شدم و گوشه ا داخل

 ...نهیگوشه ش رو بب



 

رسم شده  میزندگ یتو یکه از آدم ها یا ینقاش یها قاب

 جا خوش کرده بودند. واریاز د یبودند و هر کدوم قسمت

  

که  یدر ظاهر همون ها بودند اما من طور ینقاش یتو یها آدم

 خواستم   یم

 کرده بودم. رسمشون

 

 ذهنم داشتند... یکه تو یینمادها و رنگ ها با

 عکس نبودند...  کیها فقط  اون

 

بودند که من به هر کدومشون  یها عامل انتقال احساست اون

 داشتم. 

 خان...  اوشیس

 



 ... مادرم

 تاج...  مه

 ... مهام

 

 ... نیسل

تمام داشته  نجایبود و ا وارید یهم رو مونیس یچهره  یحت

 من از آدم ها بود. یها
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 یگذشت و من در حال یتک تک قاب ها م یبامداد از رو نگاه

 که به سمت کمد  

 رفتم لب زدم: یاتاق م ی گوشه

 

اواسط چهل  یخان تو اوشیس یوقت شیو نه سال پ ستیب-

 یاز شهرستان ها یکیزد پاش به  یدست و پا م شیسالگ

 یکار، گسترش و معامله ها ی. براشهیاستان فارس باز م

اوج فساد  یکه تو یاون هم در حال ادیبه فسا م شیپنهان

از مسافرخونه  یکی یرو تو یبرد. اون مدت یبه سر م یاخالق

از  یکیکه مال  ی... مسافر خونه اگذرونهیشهر م ونا یها



 یاده ش اونجا رو ماون شهر بود و با خانو یمیقد یاهال

 از اعضاش بود. یکیکه شهره هم  یچرخوند... خانواده ا

 

 زدم و ادامه دادم:  یشخندین

 مادر من... اون مسافرخونه مال پدر مادرم بودم.-

 

اونکه چشم به بامداد  یآوردم و ب نییکمد رو پا یباال ی جعبه

 بدوزم قصه رو ادامه دادم:

 

 یخان اونجا مونده بود چشم شهره  اوشیکه س یمدت یتو-

   کیرو  یشهرستان

 اوشیگرفته بود. اون موقع مادرم هجده سالش بود و س ییجورا

که با اون  ی. مرددیرس یمرد مقتدر و پخته به نظر م کیبراش 

براش جذاب به  یادیموهاش ز یمشک ونیم یجوگندم یتارها

دام  یباعث شد مادرم تو تیجذاب نیو... هم دیرس ینظر م



از حد  ادیکه با وجود زن و پسرش ز ی. مردفتهیخان ب اوشیس

 بود... اشیع

 

 زدم: پوزخند

 

و از  رهیخان رو بگ اوشینبود که چشم س یدختر ییجورا هی-

کرد اونجا هم مثل تهران بود  یدستش در بره. اون فکر م ریز

تونست بکنه و  یخواست م یکه دلش م یا یکه هر کثافت کار

 نفر از پشت سر گندش رو جمع کنه. کیبعد هم 
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زدم نشستم و  یم هیتک ریتحر زیکه به م یدر حال نیزم یرو

 جعبه رو جلوم  

 .گذاشتم

 

اون مسافرخونه  یکه فقط مادرم تو ییاز همون روزها یکی-

 اوشیبودند پاش به اتاق س یا گهید یخانواده جا ی هیبود و بق

بره. به  رونیبه خواست خودش ب تونهینم گهید ی... ولشهیباز م

 نهیبیم یخان اوشیرو در چنگال س زشیهمه چ ادیخودش که م

خودش بوده...  ستکه فراموش کرده هر کس باهاش بوده با خوا



 یشهر کوچک یاون که تو یآبروش... برا یعنیرو  زشیهمه چ

شناختند  یرو م گهیکرد که مردمش اغلب همد یم یزندگ

خان  اوشیبود و س زیخودش و خانواده ش همه چ یآبرو

 دامنش رو لکه دار کرده بود.

 

 آورد. یلبم م یداستان لبخند رو نیو هر بار ا دمیرو گز لبم

 که پر از حرص بود... یلبخند

 

 چیخان ه اوشیس یظلم ها یمادرم با همه  نکهیاز ا حرص

 رو   تشیوقت واقع

 .نگفت

 

 یاون اتاق چه اتفاق یوقت به من نگفت که تو چیاون ه-

 افتاد... نخواست بگه  



خان کنترل نداشت... نخواست بگه مست بود...  اوشیس

که کرد با زور بود و دختر چشم و گوش  ینخواست بگه هر کار

 یرو چه به خواستن رابطه  یمذهب یخانواده  کی یبسته 

 نامشروع!

 

 دستم مشت شد:  ونیجعبه م قفل

 

خان  اوشیس ینگه داشتن وجه  یبرا یلیکرد دل یفکر م-

پشت در  یدونست که من از چه زمان یوجود داشت و اون نم

 یو بم ماجرا تو ریو ز دمیشن یاون اتاق حرف هاشون رو م

 مشتم بود.

 

تا خودم رو کنترل کنم و هنوز چشم هام  دمیکش یقیعم نفس

تم نگاهش خواس یشد و نم یم دهیبامداد دزد یاز چشم ها

 مرددم کنه...
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 ها خدشه برداره. قتیگفتن حق یتو ممیخواستم تصم ینم

 



راحت مادرم رو با وعده  یلیخان خ اوشیبعد از اون اتفاق س-

کرد.  دایرابطه ادامه پ نیمشتش نگه داشت و ا یعقد تو ی

تنفرش از اون مرد باز هم خامش شده  یم با همه  چارهیمادر ب

 کینجات بده اما  ییآبرو یبود تا خودش و خانواده ش رو از ب

که باعث  یبر... خرسهیخان م اوشیخبر مهم به س هیشب 

که داده بود و هوسش رو فراموش  ییمادرم و وعده ها شهیم

ببنده و به تهران برگرده... صبح اون  لیکنه و شبانه بار و بند

 یخال یجا هیفقط  رهیخان م اوشیبه اتاق س یروز مادرم وقت

 یریقلب... ت یتو ریت شهیبودن براش م ی... اون خالنهیبیرو م

 دیرو با خودش به گور ببره و ق ازکنه اون ر یکه مجبورش م

 ...شهیانقدر راحت تموم نم زیازدواج رو بزنه اما همه چ

 

 صندوق رو باز کردم...  قفل

 



کنم.  یوجودش اعالم حضور م یکه من تو کشهینم یطول-

با خودش من رو حامله شده بود اون هم  یریدرگ ونیمادرم م

رفت. خانواده ش دونه دونه  یداشت لو م هیکه قض یدر حال

خواستند خبر به گوش باباش  یشدند و م یداشتند خبردار م

 نههم عاقال نیماجرا رو جمع و جور کنن. به خاطر هم دهینرس

ممکن رو به مامانم دادن... بهش گفتن بچه ت رو  شنهادیپ نیتر

 ...میکن یش فکر هیبق یبنداز تا برا

 

بود  ییجا نجایکردم و دوباره وقت نفس گرفتن بود و ا سکوت

 گرفتم. یم میتصم دیکه با

 

 رو از صندوقچه گرفتم و به بامداد دوختم.  نگاهم

خراب نشدن  متیتونستم بگذارم اون برادرم بمونه به ق یم

 باورهاش؟

 



 درد نکشه؟ نیاز ا شتریتونستم بگذارم برادرم بمونه تا ب یم
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 هیبرسه که فرض ییخواست به جا یم بود و م رهیمنتظر خ اون

 رو   یهم خون ی



 یکه تو یا ییپروا یرو به خاطر ب دشیکنم و ام بیتکذ

 برخورد باهاش داشتم از دست نداده بود.

 

 زدم:  شخندین اریاخت یب میکشمکش ذهن ونیم

 تونم.  ینم-

 

 سردرگم شد:  نگاهش

  ؟یچ-

 به خاطر تو. یدرد بکشم... حت نیاز ا شتریتونم ب ینم-

 

 لب هام نشست:  یطرفه رو کی یلبخند

رو به خاطر  قتیتونم حق یخودخواهم بامداد... نم یلیمن خ-

 کنم.  فیتو تحر

 



سرت دفن شده رو نبش قبر  یکه تو یا یکوفت زیفقط هر چ-

 کم و   یکن... ب

تموم  دیبا شهیهم یبار برا کیدرد  نی... افیتحر ی... بکاست

 شه. 

 

 : دمیکش یا گهید قیهام رو ازش گرفتم و نفس عم چشم

 

من  یمتیخواست به هر ق یرو گرفته بود... م مشیمادرم تصم-

 رو نگه داره و  

و قبلش  دیرو د رازیتدارک رفتن به ش انهیهم مخف نیهم یبرا

 برگشتن   دیبا ام

 یبراش گذاشت... ول ینشون هیو قول و قرارشون  اوشیس

 ینبود. م ادشیخان اصال مادرم رو  اوشیکرد. س یاشتباه م

 الشیوجود خ نینکرده بود و با ا یا یریشگیپ چیدونست که ه



و  لیاز به وجود اومدن دردسر راحت بود چون... چون با دل

 !مهیمدرک بهش ثابت شده بود که اون... عق

 

 چطور ممکنه؟-
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 یپرسش مبهوتانه از طرف بامداد بود و من داشتم تالش م نیا

اون بود که  یبه بعد برا نجایکردم تا نگاهش نکنم و قصه از ا

 شد. یدردناک م

 

که من و  یکن یفکر م نیبه ا یباشه؟ دار میچطور ممکنه عق-

   میتو از کجا اومد

 بود؟ میاون عق یوقت

 

 جعبه رو باز کردم.  در

 

از  یکیکه توسط  یفاحشه خونه ا یسال تو نیمادر من چند-

من  دیفهم یدوست هاش باهاش آشنا شده بود موند و وقت

هفت -دست من شش یمعطل یب دمیدیرو م ییزهایاونجا چه چ

نموند...  رازیش یبار تو نیساله رو گرفت و دوباره آواره شد. ا



راهش رو به سمت تهران گرفت و فقط  شهیتر از هم یعصبان

تازه پامون به  یخواست من رو از اون شهر دور کنه... وقت یم

مادرم رو  نالیباالتر از ترم یتصادف کم هیتهران باز شده بود 

که  ینیماش یخان قرار داد. راننده  اوشیس یبه رو یدوباره رو

 خان بود. اوشیبه مادرم زده بود س

 

 جمله بلند شد: نیخودم بعد از گفتن آخر یخنده ها یصدا

 

 ایحد گرد بود؟  نیتا ا نیزم یعنیمسخره ست مگه نه؟  یلیخ-

 اوشیشهر س یبار تو نیبود که اون دو نفر رو ا کیانقدر کوچ

 یمسخره و رو یتراژد لمیف هیخان با هم رو به رو کنه؟ مثل 

 .مونهیاعصاب م

 

من و  یمسخره قصه  یتراژد لمیف نیهام رو خوردم و ا خنده

 بامداد بود.



 

. ارهیم ادشیبه  بایتقر نهیبیمادرم رو م یخان وقت اوشیس-

 یجمله ا نیاول یکن یو فکر م رسونهیم مارستانیاون رو به ب

 یازدواج کرده که دختر یک پرسهیازش م ه؟یچ گهیکه بهش م

به خاطر  تیمادرم از شدت عصبان یسن و سال داره؟ وقت نیبا ا

 یباور نم اونم یکه من بچه  گهیو م شهیحرفش منفجر م نیا

. مادرم بعد از میاون رو تلکه کن میخواستیکنه م یکنه... فکر م

درمان  الیخ یو ب رهیگیخان دست من رو م اوشیس یفکرها

 ...رهیگیخان جلوش رو م اوشیتا بره اما س شهیم
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اون موقع عذاب وجدان گرفته بود که بعد از هزار جور  انگار

 شیبه آزما ارمیپدرت رو درم یکه اگر دروغ گفته باش دیتهد

خواست اون مرد پدر من  ی. مادرم نمشهیم یراض یان ا ید

رفتم و  یمدرسه م دیباشه اما مجبور بود قبولش کنه... من با

 نداشت! ناسنامهکه هنوز ش یدختر یپدر الزم بود برا کیاسم 

 

 آوردم... رونیجعبه ب یها رو از تو شیآزما

 متفاوت. یبا اسام شیتا آزما دو

 



و... من دختر  ادیم شیکه جواب آزما کشهیطول نم یلیخ-

 هیکه  فهمهیجواب اون م دنیخان بودم. بعد از د اوشیس

 رهیگیماجرا رو م یپ یهم وقت نیهم یدرست نبوده. برا یزیچ

 به زنش... مه تاج. رسهیم

 

پشت  واریکه به د دمیبامداد نبود اما د یبه چشم ها نگاهم

 زد.  هیسرش تک

 تاج...  مه

 

 اتفاق ها اون بود. نیتمام ا یمقصر اصل دیشا

 خان و به وجود اومدن من... اوشیس یباکانه  یب یهوسباز

 

 مه تاج بود.  یها یخواه ادهیاون ها به خاطر ز ی همه

 



خان همه  اوشیس یکه با قدرت و پارت کشهیطول نم ادیبازم ز-

 . شهیمعلوم م زیچ

 

 هام رو به بامداد دوختم...  چشم

 

خان پدرش  اوشیداد من رو خواهرش بدونه تا س یم حیترج

 تشیاگر هو یخواست من خواهرش نباشم حت یم ایباشه 

 کرد؟ یم رییتغ

 

 یم دیاون لحظه نظر بامداد برام مهم نبود و من فقط با یتو

 گفتم...
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 خواستم خواهر بامداد باشم. یمن بودم که نم نیا چون

 

 اوشیخان ازدواج کرد باردار بود و س اوشیبه س یمه تاج وقت-

دختر عموش  نکهیدونست... ا یرو از همون اول م نیخان هم ا

از نامزد سابقش حامله بود. قبل از  شیبا وجود بهم زدن نامزد

دش همه ازدواجش با مه تاج و ثبت شدن اسم پسرش با نام خو

 دونست. یها رو م نیا ی



 

 ! یگیچرت و پرت م یدار-

 کرد... یبود و معلومه که باور نم یش تهاجم جمله

 

 کردم...  یرو عوض م تشیهو داشتم

 زدم... یکه باهاشون بزرگ شده بود رو بهم م ییزهایچ داشتم

 

 کردم.  یکرد چون من داشتم مادرش رو نابود م ینم باور

 

با  یلجباز یکه برا یاز مه تاج بگم... مه تاجبذار قبلش برات -

ازش جدا  ینامزد کرد و وقت ییکایمرد امر کیخانواده ش با 

 شیخواست برگرده پ یکه حامله ست... اون نم دیشد فهم

 یخواست بچه ش رو نگه داره. ول ینامزدش و مثل مادرم... م

نکرد. رفت  تخابکه مامانم انتخاب کرده بود رو ان یراه سخت



هم  یبا قرار خانواده ها اسمشون رو یپسرعموش که زمان شیپ

 بود.

 

 ؟یکن فیگذشته رو تحر ینطوریا یخواستیتمومش کن... م-

 به دروغات گوش بدم. ستمیحاضر ن

 

رفتن  رونیب یبخواد برا نکهیگرفت و قبل از ا واریاز د هیتک

 دستم فشردم و لب زدم: یدوم رو تو شیقدم بشه آزما شیپ

 

سال ها خفه شدم که موقع لب باز کردن  یکر کرددروغ؟ ف-

 دروغ بگم؟ 

 رو به سمتش گرفتم: شیآزما
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 . رشیبگ-

 

 یآشفته ش رو نم یهاش رو از م گرفته بود و چهره  چشم

 تونست از من پنهان  

 . کنه

 



 و نگاهش کن.  ریرو بگ نیا گمیدروغ م یکن یاگر فکر م-

رو به عنوان فرزندش  گهید یکی یبچه  دیچرته! چرا اون با-

 کرد؟ یقبول م

 

 یحسرت بچه تو کردیبود... فکر م میکرد عق یچون فکر م-

 .شهیو نسلش به درک واصل م مونهیدلش م

 

 ؟یگیم یوسط چ نیبود پس تو ا میاگر عق-

 

بستم و بامداد صداش رو باال برده  یا هیثان یهام رو برا چشم

 آخر بزنه... میهنوز زود بود براش تا به س بود و

 

سر من خراب بشه و من  یرو یزود بود که از سر ناچار هنوز

 رو   زیهنوز همه چ

 بودم. نگفته



 

 دست مادرت در رفت. ریمن به وجود اومدم چون مادرم از ز-

 یا یعصب یشده ش تک خنده  کیبهم نزد یخالف ابروها بر

 کرد:

 

 ؟یچ یعنی-

 

خان خوب بود... خوب  اوشیبودن س میمادرت عق یبرا یعنی-

تونست پسر زنش رو به عنوان  یبود چون به واسطه ش اون م

 پسر خودش و تنها وارثش قبول کنه.

 

 بسه...  گهید-

 کم و کاست! یبگم... ب یخودت گفت-
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رفت و من صدام رو باالتر بردم تا به  یسمت در خروج به

 گوشش برسه و ساکت  

 شدم. ینم

 



 یمختلف ساختگ یها شیمادرت با ساخت و پاخت و آزما-

... بعد از هر رابطه قرص مهیخان فکر کنه عق اوشیکرد س یکار

 یوانگید یخان از رو اوشیس یخورد و وقت یم یریجلوگ یها

 فسادش غرق شد براش جاسوس   یآخر زد و تو میبه س

 .گذاشت

 

 دهنت رو ببند ارمغان! -

 جا بلند شد و محکم تر ادامه دادم: از

 

مادرت سرکوب  عیکه باهاش رابطه داشت با اقدام سر یهر زن-

 شد و کار به   یم

که  یبود... انقدر پنهان یمادر من پنهان یول دیرس ینم یحاملگ

 جاسوس   یحت



 ایمن به دن نیردار نشد. به خاطر همهم از وجودش خب مادرت

که باالخره  یمن شدم اون ماه پشت ابر نیاومدم... به خاطر هم

 دق مادرت. ی نهییخودش رو نشون داده بود... شدم آ

 

 م رو گرفت: قهیآورد و  ورشیبه سمتم  یعصبان

... خفه یگیدروغ م یتبرئه کردن خودت و مادرت دار یبرا-

 شو ارمغان!

 

 یستیچرا حاضر ن ش؟ینیبب یستیچرا حاضر ن گمیاگر دروغ م-

 ؟ینیرو بب قتیخودت حق

 

 دور لباسم محکم شد:  مشتش

 دیبع یچیه وونهید ی... از تویگیچون اعتماد دارم که چرت م-

 .ستین

 



 ...دمیخند
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خشم پنج تا مرحله  گنی... میزنیم یخودت رو به نفهم یدار-

اول دست و پا  یمرحله  یتو یانکاره... تو دار شیداره که اول



مادرت  ریالس عیبه رفتن سر یخوا یهم نم نیهم ی. برایزنیم

... یشک کن سونیمور دیوید شیخان پ اوشیبعد از طالق س

پسرش  نتو رو به عنوا عیسر یلیکه خ یسونیمور دیوید

 .رفتیپذ

  

رو باز کردم و  شیم شل شد و من آزما قهیاز دور  دستش

 چشم هاش گرفتم: یجلو

 

 دیوینوشته... به نام توئه... به نام و تو د یچ نیبخون بب-

شما دو نفر  گهی. داره مشیسال پ ستی... مربوط به بسونیمور

 ...نی... همخوننیپدر و پسر یشک چیبدون ه

 

دم چنگ زد خو شیم رها شد و به آزما قهیکه از دور  دستش

 . دمیرو عقب کش

 .ستین یفرار چیه تیاز واقع یمتاسفم... ول-



 

 ش... چهره

 شکست بود. یواقع نماد

 

 باورها و افکارش...  شکست

 ذهنش...  یانتقام تو شکست

 رفت... عقب

 

رو پشت خودش حس کرد و سر خورد  واریعقب که د انقدر

 یزیپدرش چه چ رییاز تغ شتریدونستم ب یو من م نیزم یرو

 داد... یعذابش م

 

 که باهاشون بزرگ شده بود! ییها دروغ

 یگوشش فرو کرده بود و اون حت یکه مادرش تو ییها دروغ

 قبل از مرگش هم  



 رو به بامداد بگه. زینشده بود همه چ حاضر
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 ... دروغ



رو در آدم  یزیدروغ بود چون چ ایدن تیجنا نیتر زیآم تیجنا

 شد... یجوره جبران نم چیشکوند که ه یم

 

 کرد...  یآدم رو نابود م کی یارزش ها دروغ

 یفاش م زیهمه چ یکرد و وقت یبهش القا م یغلط یباورها

 شد...

 

 شکست.  یآدم م اون

 شد. یم نابود

 

ما رو به آتش کشوند و فقط اگر اون زن  یهمه  یزندگ دروغ

 به   یخودخواه ذره ا

 شد.  یعوض م زیکرد همه چ یکارش فکر م عاقبت

 



 یبه جامعه اضافه نم گهید یآدم خودخواه روان کیوقت  اون

 شد...

 

 ونیبامداد مشت شد و صورتش که م یدست ها یتو شیآزما

 مشت هاش گم شد به سمتش رفتم. 

 

با همه  یداشت... ول قتیکه برات فرستاده شد حق یشیآزما-

که بهت گفتم و نشونت دادم... من و تو خواهر و  ییزهایچ ی

 .میستیبرادر ن

 

صورتش برداشت  یتا دست هاش رو از رو دیطول کش یقیدقا

 سرخش رو بهم دوخت: یو چشم ها

 

 ؟یکرد کاری... چیدیرو فهم نایبار ا نیاول یبرا یوقت-

 



 یاون ها چ یمعنا دمیبچه بودم... اولش نفهم یلیمن خ-

 یب یشکنجه  کیشد به  لیبزرگ تر شدم تبد ی... هر چشهیم

انتها و من... وجود اون شکنجه رو قبول کردم... اما 

 نخواستمش.
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 نشستم. نیزم یبه روش رو رو

 

 ییزهایاومدم. چ ایمن قبول کردم که با اون سرنوشت به دن-

کدومشون دست من نبود رو قبول کردم چون به من  چیکه ه

 یتونستم عوضش کنم و فقط م ینداشت... چون من نم یربط

خانم اما  اوشیتونستم نخوامش. من قبول کردم که همخون س

 رو نخواستم. خواستم ازش متنفر بشم. شیپدر

 

 یگوشم خوند که اون زن و بچه ش رو یسال تو ستیب-

درم جادو شد و ما رو همراه قلبش به سرمون آوار شدند... که پ

 عوض شده. زی... همه چقهیچند دق یاون زن فروخت. حاال تو

 

 انتهاست. یچرخ و فلک ب هی نیا-

 



کنم به  لیازت متنفر بشم... تالش کردم تو رو تبد خواستمیم-

 تعفن   یمجسمه  هی

که...  میمن و تو انقدر بهم گره خورد یذهنم... ول یتو زیانگ

 فهممش. ینم

 

و نگاهم رو اما از مردمک  دمیدستش کش یرو از تو شیآزما

 هاش نگرفتم.

 .فهممشیکه م هیزیتنها چ نی... امیریناپذ ییمن ما جدا یبرا-

 

 لب زد:  یمعطل یرو گفتم و اون ب نیا

 تیاز من به خاطر تمام زندگ ینگرفت میشد که تصم یچ-

 ؟یمتنفر باش

 

 هام رو باال انداختم:  شونه

 



ها نه به من ربط داشت نه به تو... ما فقط  نیکدوم ا چیچون ه-

 .میبد رشونییتغ میتون یکه م میهست ییزایمسئول چ

  

 نیما رو بعد از ا یزندگ یبود... ول گهید یاشتباه آدم ها نیا-

 همه سال هنوزم تحت الشعاع قرار داده.
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 لب هام نشست:  یرو یکج لبخند

دست هاش  تونمیکه م یهست یوجود بازم تو تنها کس نیبا ا-

 .رمیرو بدون تعلل بگ

  

خورده مون  وندیپ یحرف به دست ها نیهر دومون با ا نگاه

 شد و حال   دهیکش

 بد بود... بامداد

 

 شد.  یها خوب نم یزود نیحال بد به ا نیا

 گذشته بود. شیپنج مرحله داشت و اون تازه از اول خشم

 

 یرابطه  یآروم کردن خودش ول یداشت برا یادیراه ز هنوز

 من و اون انگار  



اون فضا  یجدا یزیچ یو حت قتیاون حال و حق یجدا یزیچ

 بود. 

 

 .ستمی... چرا من داخلش ننجایا-

 ی رهیگفت و من نگاهم خ یرو م وارید یرو یعکس ها قاب

   یشده  دهیبوم پوش

 شد. ریتحر زیم کنار

 

که بهت تعلق دادم درست بود  یدونستم رنگ یچون هنوز نم-

 نه. ای

 نگاهم رو دنبال کرد: رد

 

 م؟یمن چه رنگ-

رو ندادم و به جاش خودم رو به سمت قاب عکس  جوابش

 کشوندم.



 

عکس  نیو ا نهیرو بب زیآورده بودم تا همه چ نجایرو ا بامداد

 بود. زیاز همه چ یهم جزء

 

و نگاه هر دومون حاال  دمیبوم رو کش یرو دیسف ی پارچه

 اون عکس بود. ی رهیخ

 بلند... یبا موها یبامداد
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 ... یقهوه ا یها چشم

 پهناور و...  یها شونه

 ! یخاکستر یغالب شده  رنگ

 

 چرا؟ -

 گفت و من جوابش رو دادم:  یرو م یخاکستر

 

 شهیکه نم یا یتنها رنگ آرامش منه... خاکستر نیچون... ا-

مبهم اما...  یخاکستر کیگرفته شده...  یاز چه رنگ دیفهم

 دهنده.  نیتسک



 

 دهیسال ها ند یرنگ بود وقت یمن خاکستر یبرا بامداد

 .فتهیقرار بود ب ییدونستم چه اتفاق ها یبودمش و نم

 

 یرو برا اهیتونستم رنگ س یرنگ بود چون نه م یخاکستر

 نفرت ازش در نظر  

 خوب بودن... یبرا دیو نه رنگ سف رمیبگ

  

 رنگ بود.  یخاکستر بامداد

 ... اهیو س دیاز سف یقیتلف

 و محبت... نفرت

 ...مبهم

 

شدنش کمک  یکه هر کدوم به خاکستر یاضافه ا یرنگ ها با

 کردند و هر   یم



 حس بودند. کدوم

 

 بود چون...  یمن خاکستر یبرا بامداد

 داشتم. دوستش

 

 ارمغان...-
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 رو بهش دوختم.  نگاهم

 .میازدواج کن ایب-

 

 دهیرو دور خودشون کش ینازک ی لهیهاش باز هم پ چشم

 تونستم بخونم... یبودند و احساساتش رو نم

 

وکالت نامه  کیبود و  دهیرو فهم قتیحال بامداد حق نیا با

 چنگش بود. یخان تو اوشیثروت س یداشت که با اون همه 

 



به  یتونست برا یکه بامداد دنبالشون بود و م ییزهایچ تنها

 گهیدو تا بود و د نیدست آوردنشون ازم استفاده کنه هم

 بمونه... رانینداشت که ا یلیدل

 

 نداشت که من رو بخواد...  یلیدل

و حاال بعد از به دست  دیچرخ یذهنم م یافکار سال ها تو نیا

 رو ازم خواسته بود.  نیها باز هم ا نیا یآوردن هر دو

 

 کردم... یمن اشتباه م و

 نیشد ازدواج با بامداد رو قبول نکنم ا یکه باعث م یلیدل تنها

 رو ازم نخواد... نیا زیهمه چ دنیبعد از فهم دمیترس یبود که م

 

 بودند... چیآوردم ه یخودم م یکه برا ییها لیدل یباق

فکر  زیچ چیکه در جواب بامداد به ه دمیفهم یرو وقت نیا

 نکردم...



 

 به تماشا گذاشتم و بدون درنگ لب زدم:  یرو کنار عقلم

 . میباشه... ازدواج کن-

 

*** 

  

هم وجود داشت که  یپنج مرحله داشت اما وقفه ا خشم

 انداخت. یفاصله م ونشونیم
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 به سکوت. هیشب دیشا یا وقفه

 

 یکرد و همه  یفکر نم یزیچ چیکه در اون آدم به ه یا وقفه

 گذاشت... یم یرو کنار لشیخشم و دل

 

 انداخت. یعقل و منطقش رو هم دور م یحت

 داشت. یوانگیاز جنس د یسکوت فقط

 

 وقفه زمان خودش رو داشت... نیاز ا یهر کس یبرا



 شد... یختم م قهیبه دق یگاه

 

 نیتا ا دیکش یهم روز ها طول م یساعت ها و گاه یگاه

مراحل خودشون رو نشون  یبه طوفان بشه و باق لیسکوت تبد

 بدند.

 

طول  شتریسکوت آرامش قبل از طوفان بود و هر چقدر ب نیا

 طوفان   دیکش یم

 شد... یهم بزرگ تر م یدرون

  

 .رهیآدم رو هم در بر بگ رونیبزرگ که ب انقدر

 همون وقفه بود... ونیم بامداد

 سکوت و آرامش قبل از طوفان. ونیم

  



 نیاومده بودند براش سنگ رونیکه از زبان من ب ییها دهیشن

 .دمیفهم یرو م نیبود و من ا

 

من رخت  یاتاق کنار ینبود تو یعیکه طب دمیفهم یرو م نیا

 بپوشه... یداماد

 

 یعیرنگ به تن داشتم و طب دیسف ینبود که من لباس یعیطب

 خونه همراه شاهد. نیکه دعوت شده بود به ا ینبود عاقد
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 شاهد مرد...  سه

 زدم. شخندیدوختم و ن نهییرو داخل آ نگاهم

 

 نییتنگ داشت و از کمر به پا یبلند و ساده که باال تنه ا یلباس

 شد.  یفون م یکم

 

گذاشته بود و  شیباز که سرشانه هام رو به نما یقیقا یا قهی با

 تنگ و  یها نیآست

 ...بلند



 

و من رژ  دیدرخش یسرم م ینور چراغ باال ریساتنش ز یبراق

   یسرخ رنگ رو رو

 .دمیهام کش لب

 

رو قبول  شنهادیاون پ یگذشت وقت یسرم م یتو ییفکرها چه

 کردم؟ 

 کردم.  یرو درک نم دمیجد یهنوز هم فکرها یحت من

 

که  یکوتاه دیحال رژ رو کنار گذاشتم و گردنبند مروار نیا با

 دور تا دور گردنم  

که به در خورد باعث شد  یتقه ا یرو بستم و صدا دیچسب یم

 نگاهم رو از چهره  

 و به در بدوزم. رمیبگ نهییآ یبدون حالت و خونسردم تو ی

 



دستش داخل چهارچوب  یتو دیچادر سف خانم با نینسر

 بود. ستادهیا

 

از  یکی. پسرم انیبه پسرم و دامادم گفتم با شناسنامه شون ب-

 .ارهیدوست هاش رو م

 رو ازش گرفتم. نگاهم

 

 تا مرد... سه

 

قرار بود در  میشناخت یکه نه من و نه بامداد م یتا مرد سه

 یبیو عروس و داماد عج رندیشهود عقدمون قرار بگ گاهیجا

 .میبود

 

 خانم جلوتر اومد: نینسر
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  ن؟یحداقل به آقا مهام بگ دیخوا ینم-

 بفهمه... یخوام کس ینم-

 

 مهام... نه



 موس...  نه

 کرد...  یاستقبال م شنهادیپ نیکه از ا مونیس یحت نه

 

 ...میخواست یاستقبال نم ما

 .میخواست یهم نم حتیو نص سرزنش

  

از خودمون دو  ریغ یزیچ چیاون لحظه به ه یو بامداد تو من

از عاقد و اون چهار نفر از  ریکس غ چیو ه مینداشت اجینفر احت

 شد. یموضوع خبردار نم نیا

  

 خانم؟ -

 کردم و اون چادر رو به سمتم گرفت. نگاهش

 

 رنگش دوختم و لب زدم: ینقره ا زیر یرو به گل ها نگاهم

 بپوشم ؟ دیبا-



 

 گفت:  عیهولش کرد و سر یکم لحنم

 عاقد...  یجلو یبرا-

 لبش بنشونه: یکرد لبخند رو یسع یقیکرد و با نفس عم مکث

 

 خانم.  منهیچادر خوش  نیا-

دوختم و لب  نهییخودم داخل آ یرو دوباره به چهره  نگاهم

 زدم:
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  من؟یخوش  ـ

 لب هام نشست:  یرو شخندین

 

و  ریتقد گنیکه م یدیرو شن نیخانم... تا حاال ا نینسر-

 سرنوشت هر کس از قبل  

 شده؟ نییتع تولدش

 

 رو نداد و ادامه دادم:  جوابم



که  ینه... اتفاق ایباشه  منینداره اون چادر خوش  یپس فرق-

 .فتهیم فتهیقرار باشه ب

 

چادر هم  نیا یمنیخوش  دیخانم؟ شا دونهیچه م یکس-

 باشه.  ریاز تقد یجزء

 کردم و چادر رو هنوز به سمتم گرفته بود.  نگاهش

 

و اون در  دمیمکث چادر رو از دستش کش یاز لحظه ا بعد

 که لبخندش رو   یحال

 کرد به سمت در رفت.  یتر م پررنگ

 راه صداش زدم:  ی ونهیم

 

 خانم؟  نینسر-

 . دیسمتم چرخ به

 به حساب.  زمیریم شیپ شیحقوق چند وقتت رو پ-



 

 هاش گرد شدند:  چشم

 چرا؟-

رفتم ماه عسل و موندگار  دیشا ه؟یسرنوشت چ دونهیم یک-

 شدم.

 

 ابروهاش نشست: ونیم یکمرنگ اخم
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 بازم...-

 :دمیحرفش پر ونیم

 

بودم حقوق هر ماه رو باز هم سرموقع فقط قبولش کن... اگر -

   نیو ا یریگ یم

بودم و تو  ضیکه مر یوقت یست برا هیهد هی... فکر کن پول

 جوشونده هات. یبرا هیهد هی... یکرد یبرام سوپ درست م

 

 از ابروهاش کنار رفت و من چشم ازش گرفتم. اخم

 



خواستم  یرو نم نهیچشم هاش بنش ونیکه ممکن بود م ینگاه

 ... نمیبب

 که بود.  یزیچ هر

 

 پخش رو هم لطفا روشن کن.  رونیب یرفت-

 چشم.-

 

 رونیاومد و ب رونیلب هاش ب ونیبود که از م یتنها کلمه ا نیا

 که رفت لبخند زدم. 

 

 رو... شیخواستم و نه خوشحال یترحم م نه

 خودم نکرده بودم. یناراحت ایاون  یخوشحال یکار رو برا نیا

 



جوشونده آروم  کیکه با  مییتنها یناراحت نبودم از روزها من

 میتقس یرو با کس ییخواستم اون تنها یشدم چون نم یم

 کنم. 

 

سالن پخش شد و صداش به گوشم  یکه از تو یقیموس یصدا

 خودم دادم. لیلبخند رو تحو دیرس

 
"Do you want me or do you not?  

 نه؟ ای یخوایم منو
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I heard one thing, now I'm hearing another  

  شنومیم گهید زیچ هیاالنم دارم  دم،یشن یزیچ هی من

 

Dropped a pin to my parking spot  

سنجاق زدم از محل پارکم  هی میگوش یشهر تو ینقشه  ی)رو

 برم( خوامیکه م ییتا اونجا

 
The bar was hot, it's 2 am, it feels like summer  

  "مثل تابستون داره ینصف شبه، احساس 2گرم بود، ساعت  بار

 



 سرم انداختم.  یبار تکون دادم و آزاد رو نیرو چند چادر

 شد.  نهییآ ی رهیدوباره خ نگاهم

 

 بازم.  یشنل شده بود رو موها کی هیشب

 بار همراه خواننده زمزمه کردم.  نیآهنگ رو ا متن

 
"Happiness Is a Butterfly  

  مونهیپروانه م هی( مثل ی)خوشبخت یخوشحال

 

Try to catch it like every night  

 هر شب و هر شب  رم،یپروانه رو( بگ نی)ا کنمیم یسع

 
It escapes from my hands into moonlight  

 "به سمت مهتاب رهی)پروانه( از دست من در م نیا

 

 بود... بایز نهییآ یتو ریتصو
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 بود...  بایز نهییآ یتو تصور

ذهن  یکه تو ییها میسرش و تصم یافکار تو یهمه  با

 داشت... 



 

 هجوم احساسات...  نیبودنش در ع یتوخال یهمه  با

 بود.  بایز اون

 

 تونستم به خودم لبخند بزنم.  یم امروز

 لبخند...  نیمن بود و ا یبرا امروز

 رو داشتم.  استحقاقش

 

 یتو یبار عطر نیباز شدن در بلند شد و ا یصدا گهیبار د کی

 که   دیچیمشامم پ

 شناختمش.  یم

 

 رو بهش دوختم.  نگاهم

 
"If he's a serial killer, then what's the worst  



  یزیچ نیبدتر گهیپس د ه،یا رهیقاتل زنج هیاون  اگه

 
That could happen to a girl who's already hurt?  

 یاالنشم کل نیکه هم یدختر یبرا فتهیاتفاق ب تونهیم که

  ه؟؟یچ ده،یصدمه د

 
I'm already hurt  

  دمیاالنشم صدمه د نیهم من

 

If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed  

بد باشه ، پس فکرکنم  گنیکه مردم م یاون همونقدر اگه

 "طلسم شدم
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رنگش گذشت و موهاش رو  یکت و شلوار مشک یاز رو نگاهم

 امروز پشت سرش  

 بود.  بسته

 
"Looking into his eyes, I think he's already hurt 

که اون  کنمیفکر م کنم،یچشماش نگاه م یکه تو یحال در

  دهیاالنشم صدمه د نیهم



 
He's already hurt  

  "دهیاالنشم صدمه د نیهم اون

 

 لب زد:  ستادیا یم میقدم کی یکه تو یسمتم اومد و در حال به

  ؟یستین مونیپش-

 

 جوابش:  یمکث کردم برا یا هیثان

  ؟یزن یاگر باشم... به همش م-

 مکث کنه لب زد:  یو حت رهینگاهش رو ازم بگ نکهیا بدون

 

تا  دمیانجام بشه رو قبلش انجام م دیکه بعد از عقد با یکار-

 نداشته باشه. ینبودنت فرق ایبودن  مونیپش گهید

 
I just wanna hold you tight down the avenue"  

 تو رو محکم بغل کنم  ابونیتو خ خوامیفقط م من



 
I just wanna dance with you  

  "با تو برقصم خوامیفقط م من

 

 قدرت داشتم... من
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 جمهور... سییر کیاز  شتریب یحت دیشا

بامداد دلم  ییوجود تحکم و زورگو نیقدرتمند بودم و با ا من

 رو لرزوند.

 

فراتر از  یلیخ زیدلم همه چ یبود و تو شخندیحرفش ن جواب

 بود. یظاهر ساز

  

از تصورات و باورهام خدشه برداشته بودند و  یلیروزها خ نیا

 خدشه دردناک نبود...  نیا

 احساس برام خنک بود... نیا

 

وجود  هیسا ونیتابستون م یگرما یآروم که تو مینس کی مثل

 داشت.  یکرد و حس خوب یآدم رو نوازش م



 

 داشت.  یداشتن و دوست داشته شدن حس خوب دوست

 
Happiness Is a Butterfly "  

 مونهیپروانه م هی) مثل ی(خوشبخت یخوشحال

 
We should catch it while dancing  

 "مشیریبگ م،یرقصیکه م یدر حال دیبا

  

دوختم و  نهییآ یتو رمونیهام رو ازش گرفتم و به تصو چشم

 اون لب زد: 

 .هیخال نییاون سالن پا-

 

 سکوت رو دوست دارم.-

از تصوراتت  یجزء اهویفکر کردم ازدواج در سکوت و بدون ه-

 نباشه.
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بهم  نهییو نگاهش رو مثل من از آ ستادیباهام کنارم ا مماس

 دوخت و منتظر حرفم موند.

 



 یوقت تصور چیه ی... ولدمیپوش یادیز یمن لباس عروس ها-

   یعروس یبرا

 نداشتم. خودم

 

 چرا؟ -

 چشم هاش قفل شد: یتو نهییاز داخل آ نگاهم

 

 یکنارم بودن رو داشت و من برا ینفر اجازه  کیچون فقط -

 .دمید یاز جنس ازدواج نم یا ندهیخودمون آ

 

 زد:  لبخند

 . میستادیکج ا نیحاال بب-

 بلند شد و من هم لبخند زدم: نییزنگ خونه از پا یصدا

 

 .میوار رو با هم انجام بد وانهیکار د نیوقتشه ا-



انگشت  ونیهاش دستم رو لمس کرد و آروم آروم م انگشت

 هام قفل شد:

 

 .میانجامش بد-

 

سالن نشسته  یتو یمبل دو نفره  یبعد هر دو رو یقیدقا

و مراسم هفت نفره مون در حال اجرا بود و عاقد انگار  میبود

 خوندن خطبه شک داشت... یبرا

 

 یبود با خواسته  دهیمراسم ترس نیهم از عروس ا دیشا

 .بشیعج

 ممکنه... ریکنم غ یو فکر م بیعج کمی... نیا-

 

 :دمیحرفش پر ونیم
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 . خوامیرو م نیعروسه و منم ا یبرا هیمهر-

آب دهانش رو قورت داد و چشم هاش رو به بامداد  عاقد

 دوخت:

 



 آقا داماد؟ -

خواست با چشم هاش التماسش کنه تا جونش رو  یم احتماال

 شناخت. یبرداره و فرار کنه اما اون ما دو نفر رو نم

 

 گفت:  شخندیبا ن رهیاونکه نگاهش رو ازم بگ یب بامداد

 قبوله؟-

 

  ن؟یمطمئن-

 گفتم که قبوله. -

 بار من بودم که لب زدم:  نیا

 ؟یترس ینم-

 

 که خواسته بودم ترس داشت...  یا هیمهر

 قلب داماد رو خواسته بودم... من

 بامداد رو. قلب



 

اول فکر کرده بودند قلب رو به عنوان مجاز از عشق و  همه

کرده  حیعالقه به کار برده بودم اما من اشتباهشون رو تصح

 بودم.

 

ش رو به عنوان  نهیس یسرخ رنگ تو یقبل گرم و تپنده  من

 خواستم...  یم هیمهر

 

 واقع... در

 داد رو به عنوان ضمانت طلب کرده بودم.جان بام من
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االن  یکن یاگر قرار بود از تو و خواسته هات بترسم فکر م-

  م؟یبود نجایا

 هاش رو باال انداخت و ادامه داد: شونه

 

ازت دست بکشم که بخوام نگران  ستیبه هر حال من قرار ن-

 مونه. یم یبعدش باشم. اسم من تا آخر بدون خط خوردگ

 



بعد از اون خطبه  هیهر ثان دیعندالمطالبه ست... شا هیمهر-

 ازت طلبش کردم. 

 :دیخند

 

 خورم منظورم شناسنامه نبود.  یگفتم خط نم یوقت-

 قلبم جلو آورد:  یرو تا رو دستش

 بود. نجایمنظورم ا-

 

 رو کج کردم:  سرم

  م؟یشرط ببند یخوایم-

 ابروش رو باال انداخت: یتا کی

 

 اد؟یبرنده م ریگ یچ-

 فکر کردم:  یکم

 ؟یخوب... زندگ-



 

 رو کامل کرد:  میپرسش ی جمله

 که برنده بخواد. یطیبا شرا یزندگ-
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 مکث لب زدم:  بدون



 قبوله. -

 رو به سمتم دراز کرد:  دستش

 . میبند یپس م-

 

فراموش کردم  یلحظات یدستش قرار دادم و برا ونیرو م دستم

 یاون سالن بودند و مطمئنا برا یهم تو گهیپنج نفر د میبود

شرط بسته  شونیکه سر مرگ و زندگ یا وانهیعروس و داماد د

 خوردند. یبودند تاسف م

 

و رو به عاقد  دمیکش رونیدست بامداد ب ونیرو از م دستم

 گفتم: 

 ن؟یکن یشروع نم-

 

کرد و جواب که نداد لب  یگرد شده نگاهمون م ییچشم ها با

 زدم: 



 ازدواجمون رو ثبت کنه؟  یا گهیبگم کس د-

 

رو  بمیعج ی هیکه مهر یو در حال دیکش یقینفس عم عاقد

 نوشت گفت: یدفتر م یتو

 

 .نیاریهر دوتون عقلتون رو به دست ب دوارمیام-

 

 نکهیزود خونده شد و قبل از ا یلیرو ندادم و خطبه خ جوابش

محکمم  یکنه صدا دایخانم فرصت کش دادنش رو پ نینسر

 :دیچیسالن پ یتو

 

 بله!-

 

*** 
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 وارید یرو ینقاش یرو کنار بوم ها یشاس یبزرگ رو عکس

 گذاشتم و نگاهم رو  

 دوختم. بهش

 



 . یکرد رمیغافلگ-

و نگاهش رو مثل  ستادیبامداد بود که پشت سرم ا یصدا نیا

 من به عکس دوخت. 

 

 رزرو کرده بودم...  هیازدواج آتل نیا یبرا من

 

خودمون رزرو کرده بودم و از  یتهران رو برا ی هیآتل نیبهتر

 شد. دییبود که تا یتنها عکس نیهمه شون ا ونیم

 

 عکس رو دوست داشتم.  نیحس هم فقط

 

و من کالفه از  میبود ستادهیا ینییدومون کنار اون پل تز هر

افتاد خواستم دست گل  یصورتم م یکه با وزش باد تو ییمو

ژست  یکه برا یرو رها کنم اما بامداد زودتر از من در حال

قسمت رو  یبود موها ستادهیفاصله ازم ا نیکمتر یعکاس تو



رو  ریصوت نیم زده بود و عکاس ارو پشت گوش نیبه دورب

شده  رهیکه من به بامداد خ یخارج از برنامه درست لحظه ا

 موهام بود ثبت کرده بود. یبودم و اون نگاهش پ

 

 .ادیعکس خوشم م نیاز ا-

 زدم:  یحرفش لبخند به

 من حرف نداره.  ی قهیسل-

 

 . یفکر همه جا رو نکرد یول-

 نگاهش کردم:  کنجکاو

 جا افتاده؟ یچ-
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 آورد و لب زد:  رونیب یکتش جعبه  بیج از

 حلقه.-

 

 به سمتش برداشتم.  یو قدم دندیباال پر ابروهام

 



 ورآالتیز نیکه برندتر یمن یبرا نمیرو دراز کردم تا بب دستم

انتخاب کرده بود و  یزیکمدم حبس شده بود چه چ یجهان تو

 دستم گذاشت.  یاون جعبه رو تو

 

رنگ رو باز  ییمخمل آلبالو یمکث در اون جعبه  یا هیثان بدون

 کردم و... 

 زد! یدرست به هدف م شهیهم بامداد

  

 ساده شد و برند نبودند...  نگیاون دو ر ی رهیخ نگاهم

 آزاد گذاشت. ورآالتیز یدسته  یشد اون رو تو ینم یحت

 

 . لیاست یکامال ساده  نگیتا ر دو

 ادیلبم نشوندند که فر یرو یلبخند نگیهمون دو تا ر یول

 خاطره بود.  کی یزننده 

 



 من و بامداد قرار داشت.  ونیدور که حاال م یا خاطره

 

 دایتو رو اونجا پ نگی... ریکه درش رو باز کرد یاون صندوق-

 .یکردم نگهش داشته باش یکردم. فکر نم

 

 لمسشون جلو رفت و لب زدم: یبرا گرمید دست

 . یتو هم نگهش داشت-

 

 رو بلند کردم و چشم هام رو بهش دوختم:  سرم

 دنبالش گشتم. یلیخ-
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 و ادامه دادم:  دمیکش یقیعم نفس

 

 یو روت رو برگردوند یبار با نفرت نگاهم کرد نیآخر یوقت-

 دنبالش   یلیخ

که بهت داده  یکردم اون رو هم مثل فندک ی... فکر مگشتم

رو شخم  اطیو مدت ها تمام اون ح  یبودم دور انداخته بود

 زدم. 

 



 ندازمش دور؟  یم یچرا فکر کرد-

 کج کردم:  یرو کم سرم

 . یچون... من رو هم همراه اون فندک دور انداخت دیشا-

 

 تا لبخند بزنه... دیکرد و طول کش یم سکوتش رو طوالن جمله

 جعبه رو لمس کنه... یتو نگیهمراه من ر تا

 

 باالخره لب بزنه: تا

 . یستین یتو دور انداختن-

 هام رو باال انداختم: شونه

 

 . یکار رو بکن نیا یکرد یتو سع ی... ولدونمیم-

 

از  ادیبدشون ب یاز کس نکهیارمغان... آدما قبل از ا یدونیم-

 خودشون متنفر  



... شنیم یاز دست خودشون عصبان یاز هر کس شتریب ...شنیم

 خودشون رو  

تونن خودشون رو دور  یوقت نم چیه یکنن. ول یم سرزنش

اون سرزنش ها و تنفرها  یپشت همه  ییجا هیبندازن چون 

تونم  یارمغان. من نم یعشقه... عشق به خودشون. تو خود من

 خودم رو دور بندازم.

 

 رونیکوچک تر رو از جعبه ب نگیجمله ش ر نیآخر همراه

 آورد و دستم رو گرفت:
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بخوام همراهت خودم  نکهی... مگر ایستین یتو دور انداختن-

 رو هم دور بندازم.

برقش  یو من خودمون رو تو دیانگشتم درخش یتو حلقه

 ... دمید

 

و  دیق یکه ب میکوچک بود یهنوز انقدر یرو وقت خودمون

 .میخواست یرو م گهیشرط هم د

 

  ه؟یچ نیا-"



 ست.  هیهد هی-

 درهم رفتند و سرم رو کج کردم:  یگنگ یاز رو ابروهام

 

  ه؟یهد-

  ه؟یچ هیهد یدون ینم-

 دونستم...  یم

 

ازش  یبود و وقت دهیخر یخان برام خرس بزرگ اوشیس

 کیبهم گفته بود که  دهیبودم چرا اون رو به من م دهیپرس

 ست... هیهد

 

 کی دیفقط با هیکردم هد یخرس نبود و من فکر م یکی نیا اما

 شکل باشه.

تا عالقه شون رو نشون  دنیم گهیکه دوستا بهم د هیزیچ هی-

 بدن.



 

 براق رو ازش گرفتم و لب زدم:  لیاست نگیر

  ؟یتو بهم عالقه دار یعنی-

 ؟یمگه تو ندار-
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گشاد  یندادم و حلقه رو داخل انگشتم کردم و انقدر یجواب

 افتاد. نیزم یتکون دستم رو نیبود که با اول

 

 برش داشت و دوباره به سمتم گرفت.  بامداد

 ش؟یدیمن بزرگه... چرا خر یبرا-

 

 چون ازش خوشت اومده بود. -

 رو دوست داشتم... شیبراق

 

بازتاب نورش به  میگذشت یاون دست فروش م یاز جلو یوقت

 چشمم خورده بود و نتونسته بودم ازش دل بکنم.

 

 یتو ریزنج هیاندازه ت بشه مثل گردنبند با  یتا وقت یتون یم-

 . یگردنت بنداز



 رو دوباره ازش گرفتم و به سمت دست فروش رفتم. حلقه

 

 : ستادیسرم ا پشت

  ؟یکن کاریچ یخوایم-

  شه؟یتو م یکدومش اندازه -

 

تر و بزرگ تر بود برداشت و  میاز حلقه ها رو که ضخ یکی

 نشونم داد:

 مردونه ست. نیفکر کنم ا-

 

 . خرمیبرات م-

 : دندیباال پر ابروهاش

 چرا؟-
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عالقه شون رو بهم نشون  ینجوریدوستا ا یخودت گفت-

  "دنیم

 

 : دمیخند اریاخت یب

 حلقه رو ندادم.  نیمن پول ا یول-



 . شیدیکه تو خر یاصرار داشت یلیاون موقع خ-

 

آوردم و به سمت  یم رونیبزرگ تر رو ب یکه حلقه  یحال در

 بردم لب زدم:  یدستش م

 . دمیبه جاش پولش رو االن م-

 

چونه م  ریانگشتش کردم و اون دستش رو ز یرو تو حلقه

 گذاشت تا نگاهم رو به سمت خودش بچرخونه:

 

 ؟یجبران کن گهیجور د هیش رو  نهیچطوره هز-

 مردمک هاش چرخوندم:  یرو تو نگاهم

 ...یچطور-

 

جبران رو  نیم کامل نشده بود که سرش رو جلو آورد و ا جمله

 گفت. یم



زالل تر از هر وقت  یکی نیهاش رو لب هام نشست و ا لب

 بود... یا گهید

 

 اینشسته بود  ونمونیبود که م یازدواج وندیدونستم از پ ینم

 داشت... یا گهید لیدل

 

 یدیجد یبوسه انگار برام رنگ و رو نیکه بود ا یزیچ هر

 داشت و طعمش... 

 بهتر بود. یا گهیهر وقت د از
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 .میدیکش یقیکه رفت همگام با هم نفس عم عقب

... یاریب رونشیاگر از انگشتت ب یش رو گرفت نهیحاال که هز ـ

 !کشمتیم

 

هجوم آورده دور  یکه موها یحرفم لبخند زد و در حال به

 زد گفت: یگردنم رو کنار م

 ...میاول شام بخور-

 

 گردنم کج کردم: یرو به سمت دستش رو سرم



 بشم.  ریس یا گهیدم جور د یم حیمن ترج یول-

 

 : دیخند

 رفته بود.  ادمی-

 رو؟ یچ-

 

 . ستیکارت ن یخجالت تو نکهیا-

 . شهیمگه بده؟ کارمون راحت تر م-

 صد در صد! -

 

 زیجفتمون نشسته بود و امشب همه چ یلب ها یرو خنده

 مثل طعم اون بوسه فرق داشت... 

 

 فرق داشتم...  من

 فرق داشت...  بامداد



داد و ما همه  ینم یتعفن و تلخ یبو گهیخونه هم د نیا یحت

 . میرو فراموش کرده بود زیچ

 

 موقت... یاجبار مریآلزا کی
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تا لذت  میکه خودمون به جون خودمون انداخته بود یمریآلزا

 .میببر

 .میرو عقب زده بود زیهمه چ امشب

 

بود  دهیخانم تدارک د نیکه نسر یو چلو گوشت ایهم الزان کنار

 .میبود نه نگفت زیکه سر م ییکدوم از دسرها چیو به ه میخورد

 

 کلمیبود و ه شتریمقدار غذا از سهم هر روزه م ب نینبود ا مهم

 ممکن بود بهم  

 مهم نبود...  ندهیچون آ بخوره

 

 . میکه گذشته رو هم کنار گذاشته بود همونطور

 



 یگذاشته بود تو شیرو به نما انویپ یکه سمفون یقیموس یصدا

شده بودم که انتظارش رو  یوارد اتاق یوقت دیچیپ یفضا م

 نداشتم...

 

 بود. یخال شهیاتاق هم نیا

 یگوشه ا شهیکس نبود و هم چیاتاق آزاد که متعلق به ه کی

 بدون استفاده مونده بود و امشب... 

 

 اتاق هم فرق داشت.  اون

 بامداد از پشت سرم بلند شد: یصدا

 داخل؟ یبر یخواینم-

 

 ه بود...نکرد نیرو با شمع و گلبرگ مز رمیمس

 بود. بایسرخ پر نکرده بود اما ز یتخت رو هم از گلبرگ ها یرو

 



 یلیآباژور خ نیکمرنگ چند یبا نور ها شییکه روشنا یاتاق

 بود... دهیچیاطرافش پ یلذت بخش یکوچک بود و بو
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 سرد و خنک...  یبو هی



 نبود...  تلخ

 هم نبود.  نیریش

 

خنک  میمختص به خودش درست مثل همون نس یبو کی

 تابستون.

 

 دهیچسب واریکه تاجش به د یاتاق در حال ونیدو نفره م یتخت

اون تخت  یسرخ رنگ ساتن پوشونده بودش جا یبود و لحاف

 ساده رو گرفته بود و باالش...  یتک نفره 

 

با  یتاج تخت قاب عکس یراستا ونیم ییدرست جا وارید یرو

بوم ها  یاتاق کنار باق یکه دوستش داشتم و تو یستهمون ژ

 گذاشته بودم نشسته بود... 

 



خورده  وندیچشم هام پ یتو نجایتفاوت که نگاه بامداد ا نیا با

 بودم.   دهیعکس رو ند نیبود و ا

 

 دوست داشتم.  شتیرو ب یکی نیمن ا-

 پررنگ تر شد. لبخندم

 خوبه!-

 

 خوب؟ -

 کردم. نگاهش

 ؟یا هنوزم گرسنه-

 

 ابروم رو باال بردم:  یتا کیحرفش رو متوجه شدم و  مفهوم

 گرسنه م. شهیمن هم-
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لبش  یکه لبخند رو یرو به سمت خودش چرخوند و در حال من

 لباس رو لمس کرد. پینشوند ز یم

 

 بشه. بتینس ریدندون گ زیچ هیپس وقتشه -

 :دمیرو کج کردم و دلبرانه کراواتش رو کش سرم



 

 من؟  بیفقط نس-

 کرد:  حیرو تصح حرفش

 جفتمون. بینس-

 

 شد و من...  دهیکش نییلباس پا پیحرفش ز انیپا با

 سوپر مدل بودم!  کی

 

 چیهم کار کرده بود و من ه ریبرند لباس ز یکه برا یمدل سوپر

 وقت حس خجالت رو تجربه نکرده بودم.

 

 نداشت.  یتیبرام سخت نبود چون اهم یزیچ

 حس بودم.  یب شهیمن هم چون

 

 ... یبدن تو خال کی



پاهام  یداد و انگشت ها یدلم رو قلقلک م یزیحاال چ اما

 ناخودآگاه خودشون رو جمع کرده بودند. 

 

 دور کراواتش مشت شده بود و قلبم...  دستم

 .دیتپ یمهابا و بلند م یب
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 کردم... یحس رو تجربه م نیداشتم ا دیشا

بامداد به صورتم چشم  ی رهیشد از نگاه خ یکه باعث م یحس

 .رمیهام رو بگ

 

 شد؟ نگو که اشتهات کور شد. یچ-

که از چهره ش  ییو کرواتش رو با نگاه ها دمیکش یقیعم نفس

 باز کردم. دمیدزد یم

 

 .رمیناپذ یریگفتم که... من سنگران نباش... -

چونه م نشست و نگاهم رو به سمت چشم هاش  ریز دستش

 کشوند.

 

 ؟یمطمئن-



 خواست...  یاجازه م ازم

 گرفت.  یبار داشت اجازه م نیازدواج دستور داده بود و ا یبرا

 

 حس داشت... نیکه ا یا گهیهر اسم د ایخجالت  یبابا گور

 کردم. یفرق م دیبا زیهمه چ امشب

 

 مطمئنم.-

 

زود بستر  یلیدستش رو دور کمرم حلقه کرد و خ دمییتا

لحاف  یشد که بامداد من رو رو یبه تخت لیهردومون تبد

 .وستیزنان بهم پ مهینرمش گذاشت و خودش هم خ

 

صورت هامون رو  یرو دور گردنش حلقه کردم تا فاصله  دستم

 کمتر کنم. 

 حک بشه. ادمی یتو شهیهم خوامیامشب... م-
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 م رو نوازش کرد و لب زد: گونه

 کنم.  یم شیادموندنیبرات به -

 ...دمیکش نییرو باز هم پا سرش



 

 که موقع حرف زدنم لب هام لب هاش رو لمس کنه: یانقدر

 .یقول داد-

 

قدم شدم و بامداد  شیبار خودم بودم که پ نیرو که گفتم ا نیا

 به قولش عمل کرده بود.

 

 روز...  اون

 شب...  اون

 ... قشیتک لحظه ها و دقا تک

 

 ...میبود دهیو د میکه خورده بود ییزهایتک چ تک

 ...میکه زده بود یتک حرف ها تک

 



گوش  یتک کارهامون و تک تک نفس نفس زدن هامون تو تک

 ...گهیهمد

 تک لمس ها و نوازش ها... تک

 

شد و من با تمام  یادموندنیبه  زیروز و اون شب همه چ اون

 ذهن و قلبم ثبتش کردم. یوجود گوشه 

 

 ...اتییجز با

 ...یحذف چیه بدون
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 رو به خاطر سپردم.  نمونیب یقیتخت و موس یصدا یحت

 بعد... یروزها یبرا دمیبامداد رو با تمام توانم بلع من

 

 یم یگریرنگ د زیو همه چ میشدیم ندهیکه وارد آ یوقت یبرا

 گرفت.

دل و ذهنم حک  یرو تو زیاون روز و اون شب همه چ من

 کردم. 

 

*** 



  

رو به مشام  نیبنز یدستم رو چرخوندم و بو یتو فندک

 .دمیکش

 هم نداشت... یکردند و فرق یرو ضبط نم یزیها چ نیدورب

 

 اومد...  یکس به سراغم نم چیه

 کردم.  یکار رو م نینداشت و من ا یهم فرق ومدندیاگر م یحت

 

 : چدیگوش خودم پ یتو صدام

 

 کیکنم... من  جادیا ییکه فقط روشنا ستمیترقه ن کیمن "

  "کنم یرو با خودم منفجر م زیو همه چ شمیبمبم... منفجر م

 

 .دیکش یرو به آتش م زیهمه چ دیوجود من با یتو آتش

 



که آتش  دینکش یدستم رو به جلو انداختم و طول یتو فندک

 روشن شد و کم کم...  یکوچک

 جا روشن شد.  همه

 

روم داشت  شیخان پ اوشیبه صورتم خورد و شرکت س گرما

 شد... ینابود م

 بودم. دهیاون رو به آتش کش من
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 گرفتم. یانتقامم رو م داشتم

 خواست حفظش کنه... یخان م اوشیکه س یزیچ با

 

 داشتن و خواستن رو نداشت...  یاجازه  اون

 بعد از مرگش!  یحت

 

 یتماس رو کونیرفتم و سوار که شدم آ نمیسمت ماش به

 رو لمس کردم.  میگوش

 : دیچیگوشم پ یکه صداش تو دینکش یطول

 



  ؟یکن یرو عمل دتیتهد یخوایم-

... من یبه دست آوردنش آدم ها رو نابود کرد یکه برا یزیچ-

 زدم. ششیامشب آت

 

 : دیبه گوشم رس رید صداش

 ؟یچ-

 که من بخوام...  ستین یانتقام نیبهت گفتم ا-

 

 و ادامه دادم:  دمیکش یقیعم نفس

 

 یخواستم به خاطر زخم ی... مامیخواستم سراغ تو هم ب یم-

... یتو رو هم نابود کنم ول یدل بامداد گذاشته بود یکه رو

رو به  ییبرام لحظه ها یبامداد فرستاد یبرا یکه تو یشیآرما

کردم... من اون ها رو  یفکرش رو هم نم یارمغان آورد که حت

 کردم. یهم تصور نم ایرو یتو



  

 ! یخراب کرد-

 من عاشق خراب کردنم. ؟یدونست ینم-
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 . دیبلندش به گوشم رس ینفس ها یصدا

 یبهت ندارم اما... بهم بگو ک یبه لطف اون لحظه ها کار-

 .یهست

  

  ؟یبدون یخوا یچرا م-

کس رو  چیمادرم ه یمادرم نگران بود وقت ینفر برا هی-

  ؟یهست ینداشت. تو ک

 

 جمله ش رو بگه و تماس رو قطع کنه...  نیتا آخر دیکش طول

 اما باالخره جوابم رو داد: دیکش طول

 

 مرد اما زنده موند.  یبا مادرت م دیکه با میمن کس-

 

*** 

  



 گهیبار د کیدادم و  هیتک یرو به لبه توالت فرنگ دستم

 گلو فرو   یانگشتم رو تو

 .کردم

 

 یهجوم آوردند و وقت رونیمعده م به ب یتو اتیمحتو نیآخر

رفتم و با  رونیباال آوردن نمونده ب یبرا یزیمطمئن شدم چ

 دادم. هیتک واریخودم رو به د یقینفس عم

 

 سرش رو به تاسف تکون داد: دنمیبا د مهام

 !وانهید-

 

 بار به صورتم آب زدم: نیرفتم و چند ییسمت روشو به

 کنم. سکیتونم براش ر ی... نمکهیفشن شو نزد-

 



 یزیهر چ نکهیا یبه جا ینخور یزیناهار چ یبرا یتونستیم-

 که از صبح خورده  

 !یرو دفع کن یبود
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 شد رد کرد. یقرار اون مردک رو نم-

 ارمغان. یتو واقعا... نوبر-

 هام رو باال انداختم و داخل اتاق شدم. شونه

 

 دستم گرفتم. ینشستم و مدادم رو تو یصندل یرو

 طرحا تموم نشدن؟-

 مونده. شیکیهنوز -

 

 یلبخند چشم هام رو به کاغذ دوختم و مهام دستش رو برا با

دراز کرد اما محکم پشت دستش  دنشیبرداشتن کاغذ و د

 : دیکوبوندم و اون با در عقب کش

 

 ! یلعنت-

 نکن. یبهت گفتم فضول-

 



واقعا راحت تر  یجنس مخالف رو لمس کن یتونست ینم یوقت-

 .رمیطول درمان بگ دیو کبوده ارمغان... با اهیبودم! بدنم س

 

 بودم... یهام رو با لبخند باال انداختم و من راض شونه

 

قرار گرفته بودم  مونیکه رسما تحت درمان سا یسال کی یتو

 بهتر شده بود. زیهمه چ

 

 سال... کی

کارها کرده بودم  یلینبود اما من خ یادیز یلیسال زمان خ کی

 ...شیو اول

 

 بامداد رو ترک کرده بودم! من
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بعد از آتش زدن شرکت بامداد رو ترک  ییایشب رو همون

 رفته بودم.  رانیکرده بودم و از ا

 

 نبود...  خوب

 بامداد رو پشت سرم رها کرده بودم... نکهیا



 

 ... یخبر چیه بدون

 ... یا یخداحافظ چیه بدون

 کی نیخوب نبود اما من تمام تالشم رو کرده بودم که ا نیا

 سال خوب باشم.

  

 تالشم رو کرده بودم تا ارمغان رو برگردونم...  تمام

 که ارمغان بامداد نبود... یارمغان

 

 بدون بامداد... ارمغان

 هم خودش رو جمع کرده بود... گهیبار د کیکه  یارمغان

 ارمغان محکم! کی

 

بهتر شده بود چون من اون ارمغان رو برگردونده  زیچ همه

 مد...  یایبودم به دن



 تلخش.  یگذشته  یخبر جنجال با

 

رسانه ها اعالم کرده  یبلند تو یرو با صدا میکودک بیآس من

 بودم.

 

که قبل و بعد از  ییگفته بودم و از دخترها یاون مرد عوض از

دم که به من مورد آزارش قرار گرفته بودند و خواسته بو

 ...انیخودشون ب

 

 بودم خودشون رو جمع کنند. خواسته
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برنگشته بودم اما اون مرد رو زنده  رانیسال به ا کی نیا یتو

 نگه   مارستانیب یتو

 بودم... داشته

 

تونستند اون  یبودم که م ییدورادور دنبال تک تک دخترها و

 رو رسوا کنند...

 کردند.  یصداشون رو بلند م دیکه با ییدخترها

 



 خوب شدن کرده بودم... یاز اون تمام تالشم رو برا بعد

 

تونستم تماس با مهام  یدرمان بشم و حاال حداقل م خواستمیم

 رو پس   مونیو س

 ...نزنم

 سخت بود... یگاه هنوز

 

از آدم ها دستکشم رو  یلیهنگام دست دادن با خ یگاه هنوز

ها  ابونیخ یبرخورد کوتاه تو کی گهیکردم اما د یبه دست م

 کرد. یمن رو فلج نم

  

خان به قهقرا  اوشیبهتر شده بود چون شرکت س زیچ همه

 نیسازمان جرائم ب بیتحت تعق سانیم دیویرفته بود و د

تونسته بود اون  رانیبود و سازمان مبارزه با قاچاق ا یالملل

 کنه... ریپشت پرده رو دستگ یعوض ی رهیمد ئتیه



 

 به درد خورده بودند و بامداد...  یفاش شده حساب اطالعات

 

قبل از ازدواجمون سهام جفتمون رو واگذار کرده بود به  اون

خان  اوشیکه مسببش شرکت و س ییحادثه ها انیقربان

 بودند...

 

قل به نداشت اما حدا یاعتبار و ارزش گهیسهام شرکت د اگرچه

 درد اون آدم ها  

 بود. خورده

 

 یبود که کس دهیهر دومون رو از ماجرا کنار کش یپا بامداد

 سوال اما... ای ییبازجو یبود برا ومدهیسراغ من ن
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 سراغم رو هم نگرفته بود.  یحت بامداد

 بهتر شده بود به جز قلب من... زیسال همه چ کی

 

 خواست. یکه هنوز هم ارمغان بامداد رو م یقلب



 یبامداد رو هنوز تو یکرد که بو یرو طلب م یاون شب و

 مشامم نگه داشته بود.

 

 فرار نکرده بودم. من

 بامداد رو ترک کرده بودم تا به هر دومون زمان بدم... من

 

 نه... ای میتونست یهم م یثابت کنم که ما ب و

 خواستم... یم

 

ما  ی دهیچیپ یخواستم بدون بامداد بمونم چون رابطه  یم من

 تلخ بود...

 که حداقل بامداد هنوز هضمشون نکرده بود. ییها یاز تلخ پر

 

 وجود... نیا با



به  دیام کی یچشم هام رو برا یهر مراسم یهنوز تو چرا

 چرخوندم؟ یاطراف م

  

 ارمغان؟-

آورد  رونیبدون بامداد ب یروزها یادآوریمهام من رو از  یصدا

 و چشم هام رو  

 دوختم: بهش

 

 ه؟یچ-

  ؟یخوب-

 بلند شدم. یصندل یگذاشتم و از رو زیم یرو رو مدادم
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 مهام؟ یهست یتو راض-

 . ستادمیپنجره ا یسوال جلو نیا دنیاز پرس بعد

 

 و کبود بودن بدنم؟  اهیس ؟یاز چ-

از  ریغ یزیتخصصت چ یوقت یکنار من موند نکهیاز ا-

 تخصص من بود.

 



 تیریمد یدادم به جا حیبود و من ترج تیریتخصص من مد-

 کنم. تیریاون آدم ها تو رو مد یکارها

 

 و من از گوشه چشم نگاهم رو بهش دوختم: ستادیا کنارم

 ؟یاالن موفق یکن یو فکر م-

 

 متفکر لب زد: یسکوت کرد و با چهره ا یا هیثان

 بزرگم! یبازنده  هیکنم... من  یاالن که فکر م-

 

 هاش رو باال انداخت و ادامه داد:  شونه

 نداره. یسود گهید یمونیاما پش-

 ...یبر یهر وقت بخوا-

 

به حال اون دهانت هم  یتونست فکر یم مونیآخ کاش س-

 .ادینم رونیازش ب یخوب زیوقت چ چیبکنه که ه



  

قدم هاش که دور شدنش رو  یهام رو باال انداختم و صدا شونه

 داد بلند شد. ینشون م

 

ت...  چارهیب یمعده  یسراغ شکنجه  یدوباره رفته باش نمینب-

   یزیچ گهیاون تو د

 .ستیکردن ن یخال واسه
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 تیریتونست من رو مد یدر اتاق بلند شد و مهام نم یصدا

 کنه...

 باک تر از قبل شده بود... یروزها ب نیا ارمغان

 

 تر...  وونهید

دور از خودش جا گذاشته  ییروزها ضامنش رو جا نیا ارمغان

 بود.

 

 . دمیکش یقیعم نفس

 خودم احترام بگذارم.  میبودم به تصم مجبور



 

*** 

  

 .هیعال-

 ییجه  ییبعد از هنرما یبود که سکوت طوالن یتنها کلمه ا نیا

 رو شکست.

 

کلمه از زبانم رنگ لبخند گرفت و  نیا دنیماتش با شن ی چهره

 روزها الغر تر شده بود... نیا

 

از  شتریخرامان بود و ب یاز گربه ا یدیهم تقل شیرفتن عاد راه

 همه...

 بود. یچشم هاش عال یتو غرور

 

 اعتماد به نفسش رو دوست داشتم.  من



 دختر رو آموزش داده بودم و اشتباه نکرده بودم... نیا من

 شد.  یستاره م کی اون

 

 رو کت واک برم؟  شیپ یفشن شو یتو تونمیپس... م-

رو  ستیل یتو نیتکون دادم و سل دییتا یرو به نشونه  سرم

 پدش عالمت زد. یآ
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 . شهیها از امروز سخت تر م نیپس تمر-

 گفته بود و اون به سمتم اومد:  ییرو خطاب به جه  نیا

 

 . نیایسن ب یمدل ها رو هیکنار بق نیخوایشما هم م دمیشن-

 ابروم باال بره: یتا کیباعث شد  جانشیه دنید

 

 مگه تازه مدل بودنم رو از سر گرفتم؟ -

 .دیومدیسن ن یهنوز رو ینه خوب... اما به صورت رسم-

 

 هام رو باال انداختم: شونه

 



ها رو  جیاست نیمن سه سال تمام به عنوان سوپر مدل برتر-

   نیگذاشتم... ا رپایز

 رو دوباره ادامه دادم.  گرمید یسال فقط حرفه  کی

 

مدل ها طول سالن رو  یباق یرو تکون داد و من با تماشا سرش

 قدم زدم.

 پشت سرم راه افتاد:  نیسل

 

 بشه؟ رییدچار تغ ستیقرار ن گهیمدل ها د ستیل-

 کن. یرو اوک ستیل نینه... هم-

 

 لباس خودتون.  مونهیبله! فقط م-

 . شهیداره تموم م-

  نمش؟یبب تونمینم-

 



 کردم:  نگاهش

 به موقعش!-
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 گفت. یا "بله"هم  گهیبار د کیرو تکون داد و  سرش



 :ستادمیاز حرکت ا ایدر یادآوری با

 

 ... یراست-

 و من ادامه دادم:  ستادیبه روم ا رو

 نداشت؟  یباهات تماس ایدر-

 

 تکون داد:  نیرو به طرف سرش

 هنوز نه... بهش زنگ بزنم؟ -

 . ستین یازین-

 

 صحبت کرده بودم...  باهاش

بود من  دهیکه د یکس نیکه باالخره آزاد شده بود اول یروز

 بودم...

 



 رونیزندان منتظرش موندم و ب یبودم که جلو یتنها کس من

 خواد تنها باشه... یکه اومد گفت م

 

 داشت.  حق

 خودش و افکار و باورهاش...  یعزادار یالزم داشت برا زمان

 

هاش رو کرده  یعزادار یکاف یزندان به اندازه  یاون تو اما

 بود.

 کنه. یرخواست عزادا ینبود و اون هم نم یوقت عزادار حاال

 

رو خواسته بود تا بتونه با خانه و ثروت و خانواده  ییتنها ایدر

 رو به رو بشه... لمازیی ی
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 .رهیقدرت رو به دست بگ ییخواست تنها یم

 نیخواست من کمکش کنم چون بهم اعتماد نداشت و ا ینم

 بود که   یکار نیاول

 کردم. یم دشییتا

 



من رو پس  ایکه در نیخواستم و ا یرو نم لمازییاز  یزیچ من

   یزده بود و نم

 باشه خوب بود...  ونمیمد شتریب خواست

 

 بود. عاقالنه

منتظر زنگش بودم چون هنوز  یوجود هنوز هم گاه نیا با

 نبود... لمازیی یشده  دهیپاش یاز خانواده  یخبر

 

 لتونیهتل ه یوت پکیشدن ساواش و جنجال ا یاز متوار ریغ

 بود.  دهیرس انیانداخته شدنش به پا رونیکه عاقبت با ب

 

 بقا داشتند... یراه برا کیفقط  لمازیی ی خانواده

 

توسط من بدون بازگشت و پل  ای ستادندیا یم ایدر استیبا ر ای

 شدند.  یپشت سر نابود م



 

*** 

  

 نشونت بدم.  یزیچ هی خوامیم-

 خونه م؟  یتو-

 رو کج کرد:  دهانش

 اونجا که ممنوعه ست!-
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 یبهاره  یهوا یهام رو باال انداختم و قدم زدن تو شونه

 خودش رو داشت. یها تیزودرس استانبول کنار اسکله جذاب

 

نمونده بود و در واقع شو  یسال شمس لیتا تحو یادیز زیچ

 ونیبرگزار شه و م نیقرار بود درست مصادف با روز اول فرورد

قدم زدن  نیو رو به راه کردن کارها در استانبول ا یشلوغ نیا

 الزم بود.

 

 یاز بغل راه م بایکه تقر یخودم رو کج کردم و در حال یکم

 رفتم نگاهم رو به  



 دوختم:  مهام

 

 نکارا صبر کنم؟ قراره تا برگشت به آ-

 باال انداخت:  طنتیرو با ش ابروهاش

 

که شو تموم شد و  یمورد زور با منه... فقط زمان نیا یتو-

 ... مواظب باش!ینشونت م میبرگشت

 

مقصود هشدارش  نکهیقطع شد و قبل از ا ادشیش با فر جمله

هر دومون  عیسر یحرکت یرو متوجه بشم دستم رو گرفت و تو

 اسکله کشوند. یرو به سمت نرده ها

 

و نگاه هر  میفتیباعث شد به نفس نفس ب شیناگهان حرکت

که چند  ییشد که با سرعت از جا یموتور ی رهیدومون خ

 گذشته بود. میبود ستادهیقبل ا قهیدق



 

 روزا چه مرگشون شده! نیا ستیمعلوم ن-

 یگفته بود و من تازه متوجه  تیرو با عصبان نیا مهام

 شده بودم. تمونیوضع

 

 بار بود...  نیاول نیا

 به جز بامداد داشتم. یکه با کس یادیارتباط ز نیاول
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 گرمیمهام بود و دست د ی نهیس یدستم رو کیکه  یحال در

 در دست راستش به  

 .میبود دهیها چسب نرده

 

 یش برداشتم و دست چپش رو که رو نهیس یرو از رو دستم

 کتفم نشسته بود پس زدم.

 

 یلیشد خ هیقض یاومدم اون که متوجه  رونیآغوشش ب از

 کرد.  ینیعقب نش عیسر

 



  ؟یخوب-

تا خودم  دمیکش یقیبود و من نفس عم اوردهیخودش ن یرو به

 رو کنترل کنم. 

 

 رو دوباره چک کنم.  زهایچ یسر هی دی... بامیبهتره برگرد-

هم راه رو به سمت  یرو تکون داد و شانه به شانه  سرش

 .میگرفت شیدر پ نیماش

  

 یلیبود رو من شکستم و احتماال مهام خ نمونیکه ب یسکوت

بعد از اون برخورد به  یزیچه چ دیدونست که با یخوب نم

 آورد. یزبان م

 

روزا  نیهم دمیم حیترج نهیدر مورد سل زتیاگر سوپرا-

 بشنومش. 

 



 دید یاما وقت ستادیا یلحظه ا یهاش گرد شدند و برا چشم

 عیبا چند قدم سر دمیتوجه بهش راهم رو ادامه م یمن ب

 خودش رو بهم رسوند:

  

 چرا؟  نیسل-

 کردم:  نگاهش

 . یخر خودت-

 

 !گمیم یجد-
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و همراه من  یرو ول کرد زتیهمه چ یوقت دمیفکر نکن نفهم-

 ت من نبودم.  زهیانگ یشد

 نباشه... ایدن خوامیبه جون تو که م-

 

به  یتند نبود اما باعث شد حرفش رو بخوره و با لبخند نگاهم

 عرض صورت  

 رو عوض کنه:  حرفش

 

 .ذارمینم یشماها فرق نیپنجاه پنجاه بود... من ب-



 رو خر کن که تو رو نشناسه. یاون-

 

باز کردم و اون قبل از  میبود دهیرو که بهش رس نیماش در

 سوار شدن آروم به  

 زد:  یضربه ا نیماش سقف

 

 باز شروع شد؟ -

 راننده نشست.  یصندل یشدم و اون هم رو سوار

 

 یکردم و هنوز نم ینم یلحظه رانندگ نیا یتو دادمیم حیترج

 نه.  ایداشت  یدونستم اون برخورد عوارض جانب

 

 شروع شد؟  یچ-

 ...رسهیبحث به کجا م نیا دونمیمن که م-

 رو کج کرد و ادامه داد:  دهانش



 

 ! یبر یتونیم یادامه بد یتونینم یهر وقت حس کرد-

ش شدم و  رهیدر آورده بود که ناخودآگاه خ یمن رو جور یادا

 رو روشن کرد. نیاون با حرص ماش
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 . یکن یرو م یدیجد یاستعدادا یخوبه... دار-

 .یرو فروخته بود رتتی... تو چشم بصستنین دیجد نایا-

 

 یکه از کنارش م یرو تکون دادم و نگاهم رو به اسکله ا سرم

 دوختم.  میگذشت

 دل کندن... ینداشت برا یادیز زیچ مهام

  

 همراهم شد و اومد.  یهم به راحت نیهم یبرا

 دایچهارراه پ کی یده ساله بود تو یخان مهام رو وقت اوشیس

 کرده بود.

 

خودش از دست  مانیپسر تنها که مادرش رو هنگام زا کی

 داده بود و پدرش هم...

  



از  یکیمعتاد دائم الخمر بود که پسرش رو به  کی پدرش

 یازش خبر گهیپرورش گدا فروخته بود و مهام د یسردسته ها

 نداشت. 

 

کرده بود و اون رو کنار خودش نگه داشته  داشیخان پ اوشیس

 بود. 

 

رو فراهم کرده بود و مهام خودش رو  شیو زندگ لیتحص خرج

 دونست. یخان م اوشیس ونیمد

 

 نیکه از کارش داشت به آخر یهم با وجود نفرت نیخاطر هم به

 خواسته ش گوش کرد و سراغ من اومد... 

 

 بود که به خاطرش ممنون بودم...  یزیتنها چ نیا دیشا

 



بامداد رو برام پر  یخان مهام رو فرستاده بود تا جا اوشیس

 شد....  یوقت بامداد نم چیکنه اما مهام ه

 

 کیتونست مثل مهام  یوقت نم چیطور که بامداد ه همون

 ...دیبرادر باشه و اون فقط با
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 موند. یضامن بمب من م دیفقط با بامداد

 که همه جا باهام باشه. یضامن

 

داشتم و من خودم ضامنم رو  ازیکه خواه و ناخواه بهش ن یکس

 جا گذاشته بودم.

  

*** 

  

 ! شهیباورم نم-

لب  یروم دوختم و لبخند کم کم رو شیرو به عکس پ نگاهم

 هام نشست. 

 

  ؟یخندیم-



 بهتر شده.  یا هینگاش کن... از صدتا عکس آتل-

 

 ارمغان!-

بگم چند عکس خوب ازم شکار  دیکن... با دایخبرنگارش رو پ-

 کنه.

  

 ارمغان! -

 سرم رو بلند کردم:  کالفه

 ه؟یچ-

 

  ؟یاصال به متن مقاله دقت کرد-

 هام رو باال انداختم:  شونه

 بوده.  شهیهم عاتیشا نیا-

 

 .میا گهیبغل همد یکه هر دومون تو ینه با عکس یول-
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 چونه م زدم:  ریرو ز دستم

 شده.  یمحشر زیاون ژست... واقعا چ یول-



که طول اتاق رو قدم رو  یداد و در حال رونیرو محکم ب نفسش

 لب   ریرفت ز یم

 : دیغر

 !زنمیدارم حرف م یبا ک-

 یبه در خورد و لحظات یش هنوز تموم نشده بود که تقه ا جمله

 داخل شد. نیبعد سل

 

اونکه مهام  یو اون ب ستادیهول شده سر جا ا دنشیبا د مهام

 رو از نظر بگذرونه به سمتم اومد:

 

 االن منتشر شده. نیهم هم گهید یمقاله  هی-

دستم  یپدش رو تو یرو به سمتش دراز کردم و اون آ دستم

 گذاشت.

 

 باال بپرند:سرمقاله باعث شد ابروهام  عکس



 .نیرو بب یکی نیمهام ا-

 

 :ستادیرو دور زد و کنارم ا زیم

دعوت اون مردک...  یکه مجبور شد ستین ی... همون روزنیا-

 دوروک رو قبول  

 ؟یکن

 

 نفره.  کیبندم عکاس جفتش  یآره... شرط م-

 زدم! یگوشت غر م یداشتم تو-

 

فاصله و  نیکمتر یکه من و مهام تو یعکس یرو از رو نگاهم

   وارید یگوشه 

کرده بود  کیو اون لب هاش رو به گوشم نزد میبود ستادهیا

 گرفتم و بهش دوختم.
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 طنتیزده بود و من با ش نیمقابل سل حیتوج یحرف رو برا اون

 لب زدم:

 ؟یدار یحیچه توض یواسه عکس قبل-

 



 گرد شده موضع گرفت: ییچشم ها با

فقط  یدون ی! تو که بهتر از من م؟یزنیحرف م ینجوریچرا ا-

 کنار بکشمت. یخواستم از سر راه اون موتور یم

 

گرفت  شیتوجه به حرف زدن مهام راه خروج رو در پ یب نیسل

 و من صداش زدم: 

 کجا؟-

 

 : دیسمتم چرخ به

  د؟یدار یامر-

 خواست سرم رو گوش تا گوش ببره... یم

 

پاک کرده بود اما حتما  یهاش رو از هر نوع حسد و حس چشم

 حس نبود. یبه مهام ب نیته دلش از من بدش اومده بود و سل

 



 .زنهیتو حرف م یداره برا-

 کرد و من ادامه دادم: کیرو بهم نزد ابروهاش

 

تا  فتهیبه جونم م رونیب یهاش رو گوش کن... بر حیتوج-

 که االن گفته رو من بهت بگم. ییزایچ

 

به پام زد تا دهانم رو ببندم اما  یسرخ شده با پاش ضربه ا مهام

 توجه ابروهام رو باال انداختم. یمن ب
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با " کیبا  تیدونفرمون چرخوند و در نها نینگاهش رو ب نیسل

 از اتاق   "اجازه

 شد. خارج

 

 دادم:  هیتک میصندل به

 شد.  دیسرخ و سف-

 هستن؟  ایح یهمه مثل تو ب یفکر کرد-

 

 کردم: نگاهش



  ام؟یح یمن ب-

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 

 یباق هیاصال شب یگذاشت... ول شهیم یاسمش رو چ دونمینم-

 . یکن یدخترها رفتار نم

 

 رو ازش گرفتم و من تجربه ش کرده بودم...  نگاهم

 شرم رو با بامداد تجربه کرده بودم. حس

  

 ذهنم لب زدم: یتو یآن میتصم کی یو ط دمیکش یقیعم نفس

 .مینکن بشیتکذ ایب-

 

که از مهام بلند نشد باعث شد چشم هام رو بهش  ییصدا

 کرد:  یبدوزم و اون مبهوت نگاهم م

 ؟یچ-



 

 .مینکن بیرو تکذ عهیشا نیا ایب-
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  ؟یشد وونهید-

  ؟یباهام ازدواج کن خوادی... دلت نمیعنی نیا-

 

 ارمغان تو واقعا... واقعا... -

بهم  یموها یش ناتموم موند و فقط دست هاش رو تو جمله

 نکرده بود. دایوصفم پ یبرا یش فرو کرد و واژه ا ختهیر

 



قدم شده  شیپ نیعالقه ش به سل یقبل خودم برا یلحظات

 کردم... یم یبودم و حاال داشتم ازش خاستگار

 

 اسم مونده بود...  کیشناسنامه م  یکه هنوز تو یهم زمان اون

 سال نخواسته بودم پاک شه. کی نیا یوقت تو چیکه ه یاسم

 

 ؟یعقلت رو شوهر داد-

مدت نه  هی ای... فقط بستیمن و تو ن نیب یزیچ دونهیم نیسل-

 .بینه تکذ میکن دییتا

 

 چرا؟ -

 شتریب عهیشا نیشد به ا یپخش نم بشیتکذ یبرا یخبر اگر

 خورد... یدامن م

 

 من و مشاورم...  ی انهیمخف ی رابطه



 دیرس یخواستم م یکه م ییزود به جا یلیخبر خ نیا مطمئنا

 و من...

 

بار بهم زده  کیکه  یحرف یبامداد پا نمیخواستم بب یم فقط

 .انهیبود مونده بود 

 

 خواست...  یفقط ضمانت م میخواست ازدواج کن یوقت

کاغذ  یارمغان و بامداد رو رو یباز نشدن یکه گره  یضمانت

 ثبت کنه...
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از دور هر دومون رو به اون گره  یحت یزیبرم چ ایاگر بره  که

 وصل کنه.

بدونم بعد از  خواستمیو من م میباش بندیخواست پا یم بامداد

 کرد. یخبرها چه م نیا

 

بهش  دنمیکه با د یزیچ ایمن مهم تر بودم  نمیخواستم بب یم

 شد؟  یم یادآوری

 لبم نشوندم: یو لبخند رو رو دمیکش یقیعم نفس

 



 تنوع بدم.  میبه زندگ کمی خوامیم-

 با سوءاستفاده از من؟ -

 رسوندم؟ یو روح یمگه بهت آزار جنس-

 

موهاش فرو کرد و فقط بهم  یاز قبل تو شتریهاش رو ب دست

 چشم دوخت. 

 ارمغان؟ -

 

 هوم؟ -

 . یآدم بش دوارمیام-

 

رفت نگاهم رو دوباره به  رونیپررنگ تر شد و اون که ب لبخندم

 پد دوختم... یآ یعکس رو

 



فقط  ای نیبامداد مع یزدیحرف هات رو از ته دل م نمیبب بگذار

مشتت قرار  یکه االن تو یبود ییزهایدنبال به دست آوردن چ

 داشتند؟

 

*** 

  

  ؟یتا ده چقدر ازم متنفر کیراستش رو بگو.. از -

 لباس تن مانکن گرفت و بهم دوخت: یش رو از رو رهیخ نگاه
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 چرا ازتون متنفر باشم خانم؟-

 رو به لباس دوختم.  نگاهم

به تن کنم  جیاز است یکه قرار بود من بعد از سال ها دور یلباس

 و راه برم...

 

که هر کدوم تا  ادیپراکنده و ز ییبلند با چاک ها یلباس

 باسن بودند...  یکینزد

بودند و در خور برند  زیکه اعجاب انگ یباال تنه ا یطرح ها با

 پرواز من...



 

 اومدند. یتماشا م یکه برا یخاص من و کسان ی قهیخور سل در

 نبود... یکه انتخاب هر کس یلباس

 

 و پر بحث... یجنجال

 ! یو رنگ خاکستر ریتفاس نیا یبا همه  یلباس

 

 بامداد!  رنگ

کس ازش خبرش  چیشده بود و ه دهیدل من پاش یکه تو یرنگ

 نداشت. 

 

بهم و خشک و  دهیچیپ یبه برش ها یسمتش رفتم و دست به

 : دمیباال تنه ش کش ی ستادهیا

 



 یاالن همه دارن در مورد من و مهام حرف م نکهیبه خاطر ا-

 زنن. 

 بندازه لب زد:  نییاونکه سرش رو پا یب

 .ستمیمن ازتون متنفر ن-

 

 رو به چشم هاش دوختم.  نگاهم

 .یکن ینم لیرو در کارت دخ تیکه مسائل شخص ادیخوشم م-
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 زد: یکمرنگ لبخند

 . نیکن یشما م یول-

 : دندیباال پر ابروهام

 چطور؟-

 

رو  زهایچ یسر هیکه با شما کار کردم.  هیادیز یمن سال ها-

 . فهممیخوب م یلیخ

 ست؟ عهینکردن اون شا بیمقصودت تکذ-

 

 هاش رو باال انداخت:  شونه



 . دیشا-

 بلند شد. شیزنگ گوش یبگم صدا یزیچ نکهیاز ا قبل

 

 ن؟ی. تماسش رو جواب ندادهیموسو یآقا-

 

ازم دور شد و بعد از چند  انیبگم الو گو یزیچ نکهیاز ا قبل

من رو  "اتاق کارتون منتظرن یتو یموسو یآقا"با گفتن  هیثان

 حرفش رها کرد. یخمار یتو

 

 رو تکون دادم.  سرم

 جز حرص نداشت! یلیدو پهلو حرف زدنش دل یبرا مطمئنم

 

 کردم.  یم اشتباه

رو  شیتونست مسائل شخص یگرفته بود و نم ادیهم از من  اون

 نکنه... لیدر کارش دخ
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ازدواج داده  شنهادیبه مرد مورد عالقه ش پ سشییر باالخره

 شد از نگاهش دور بمونه؟ یبود و چطور م

 



 زدم. شخندین

 ... نیسل یشیحسادت م ریهم درگ تو

 

باز هم حسادت  یمن باش ونیرو مد تیزندگ یاگر همه  یحت

 بود. یا گهیتر از هر حس د یقو

 

*** 

  

  ؟یدیرو ادامه م ناتیتمر-

 دست گرفتم و لب زدم: یقهوه م رو تو فنجون

 

 ای یچک کردنش بهم زنگ بزن یهر دفعه برا ستیالزم ن-

   ی... وقتمونیس مینیبب

خودم  یرو با خواسته  زیهمه چ یعنیدرمان بشم  خوامیم گفتم

 . دمیادامه م



 

 . یدیتماسام رو جواب نم یول-

 دادم:  هیمبل تک یپشت به

 .خوادیخوب... دلم نم-

 

 رو باال انداخت:  ابروهاش

 کس انقدر با صراحت ردم نکرده بود. چیتا حاال ه-

 

 رو تکون دادم و اون هم فنجون قهوه ش رو برداشت:  سرم

. خبر رابطه ت با مهام همه جا پخش گمیم کی... تبریراست-

 شده.
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 : دمیترک و تلخم نوش یاز قهوه  یا جرعه

 بوده.  شهیها هم عهیشا نیا-

 .یکن بشیتکذ یتو عادت داشت یول-

 

 .فتهینگرانش باشم... خودش از سر زبون ها م ستین یازین-

 ...ینکرد بشیتکذ یول-

 



 از تکرار حرفش لب زدم:  کالفه

 وقتش رو نداشتم.-

 هم شلوغ تر بود. نیقبال سرت از ا-

 

ذهن من  یتو یزینداره چه چ یربط ی... به کسمونیس-

 که دوست   ی... کارگذرهیم

 .دمیباشم رو انجام نم نداشته

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 

 کینداره بهت نگم... بامداد ازم خواست بهت تبر یلیپس دل-

 .هیمهام چقدر پسر خوب دونهیکه اونم م یدونیبگم... م

 

فنجون با توقف  یتو یراه متوقف شد و قهوه  ونیم دستم

 . دیلرز شیناگهان

 امکان نداره.-



 

 .یرو رها کرد زیکه همه چ یچرا؟ به هر حال تو بود-

 ه تو!... اونم بگهیرو نم نیبامداد ا-

 ؟یکن یم یفکر نیچرا همچ-
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بزنه به  یکه اگر بخواد حرف نهی... حداقلش ادونمیچون م-

 .زنهیخودم م

 به خودت؟-

 

 یدهانم رو م دیو با رمیباعث نگاه ازش بگ زشیر یها چشم

 بستم!

 

 یکه نخواست یکرد یم ینیب شیبامداد رو پ یخوبه... رفتارا-

   بیرو تکذ یزیچ

 .یکن

 ش شد: رهیدوباره خ نگاهم

 

 نداشته... مگه نه؟  یبامداد با تو تماس-



 یکه تو هنوز بهش فکر م دمیحداقلش فهم یدرسته... ول-

 .ینکرد بیخبر رو تکذ نیچرا ا دمی... فهمیکن

 

 نیرو به هم مونیس یگذاشتم و تماس ها زیم یرو رو قهوه

 گذاشتم. یجواب م یخاطر ب

 

 با آدم ها رو بلد بود.  یباز یبهتر از هر کس یلعنت اون

 روانشناس بود... کی اون

 

شد که  یم رشیدستگ ییزهایناخواه با برخوردمون چ ای خواه

 خواستم.  یمن نم

 گن؟یم یبه کار تو چ یدونیم-

 

 ...مونیس رمیمورد مشاوره ت قرار بگ خوامینم-

 جلب توجه! گنیم-



 

 دادم و از جا بلند شدم. رونیرو ب نفسم
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 پنجره شد و اون ادامه داد: یهام روانه  قدم



 

ها مدافعشن و مخالف  یلیما روانشناسات که خ نیب یتئور هی-

 یچرا؟ چون تو نمونه  یدونیهم داره... من قبولش دارم م

 .یهست یهمون تئور

 

 حرف زدن. شتریب یبشه برا بیباعث شد ترغ سکوتم

 

دست به  شنیناکام م ازهاشونین یارضا یکه آدما تو یوقت-

 نایا یرو برآورده کنن. همه  ازشونیزنن تا ن یم ییرفتارها

. همه شون انتخاب همون ازیو هم عامل ن ازیانتخابه... هم ن

اون آدم روش  یانتخابه و وقت هیهم  ازین یارضا یآدمه. راه ها

 یمختلف یفتارهانکنه دست به ر دایموثر و خوب رو پ یها

 نیوقتا ناکارآمدن... پزشکا به ا یلیرفتار که خ یسر هی... زنهیم

 .زننیم یماریرفتارها برچسب ب

 



 ماریب هیاثره؟ و من  یکار من ناکارآمد و ب یبگ یخوایم-

 م؟یروان

 

به خاطر بامداد... اون رو  یکن یبگم تو جلب توجه م خوامیم-

 . یخوایم

 .دونمیخودم م-

 

 .ستیراهش ن نیا ؟یشد الشیخ یپس چرا ب-

 خودم رو داشتم و االنم... لیدال-

 

تالش  یبودم برا مونیبگم پش خواستمیرو قطع کردم و م حرفم

 به خاطر بامداد؟

 

پس چرا  نهیخواستم بامداد من رو بب یبودم و نم مونیپش اگر

 ونستم  ت یهنوز نم



 کنم؟ بیرو تکذ یزیچ

 

 ...یخوایم یچ یدونیتو خودتم نم ؟یبنیم-
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پنجره  ی شهیش یتو یتمام موند و فرود سنگ مهین حرفش

 بیمه یباعث شد با سرعت خودم رو عقب بکشم و صدا

 کرد: شونیهم همراه مونیس ادیشکستن که بلند شد فر

 

 مراقب باش! -

که ناخودآگاه بهم  ییگرفتم و با چشم ها زیم یرو به لبه  دستم

 زانو زدم. نیزم یشدند رو یفشرده م

  

رو پر کنند و  نیها زم شهیتا خرده ش دیطول کش یا قهیدق

 شکستن متوقف شه. یصدا

 

 دینکش یکه آروم تر شد چشم هام رو باز کردم و طول طیشرا

 که در اتاق هم باز  

 .شد

 



 ارمغان؟-

کاناپه  یبود و دستش رو به لبه  ستادهیکه ا مونیو س ستادمیا

 گرفته بود به سمتم اومد:

 

 ؟یخوب-

 رو تکون دادم.  سرم

 چه خبره؟ -

 

 شد: کیکه تازه داخل اتاق شده بود بهمون نزد نیسل

 افتاد؟  یحالتون خوبه؟ چه اتفاق یموسو یخانم... آقا-

 

 رهیخورده ها نگاهم خ شهیش ونیو از م دمیکش یقیعم نفس

 بود. شهیشد که عامل شکستن ش یچیسنگ کاغذ پ ی
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 : دیدستم رو کش مونیرفتم اما س جلو

 خطرناکه.-

 

کردم و  یشرویتوجه به هشدارش پ یرو آزاد کردم و ب دستم

 از پنجره دوختم. رونینگاهم رو به ب



 

 بود. شهیدرست مثل هم نییاون پا زینبود و همه چ یخبر

 رو برداشتم و کاغذ دورش رو باز کردم. سنگ

 

 ییبا چشم ها مونیو س ستادندیهم کنارم ا مونیو س نیسل

 شده لب زد:  زیر

 ه؟یچ-

 

 کردم زمزمه کردم: یکه کاغذ مچاله شده رو صاف م یحال در

 .غامیپ هی-

 

 نوشته ها موند. یرو نگاهم

 بود... یترک زبانش

 



 یحال خوش شیکه معلوم بود صاح یدستخط آشفته ا با

 نداشته موقع نوشتنش.

 جمله... کیدر حد  یامیپ

 

 "یرابطه داشته باش یبا کس یحق ندار"

  

*** 

  

 ارمغان. یریگیحرف گوش نم-

 زدم و نگاهم رو به مهام طلبکار دوختم: نهییآ یجلو یچرخ
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 چطوره؟ -

 رونیلباس هام گذروند و نفسش رو محکم ب یرو از رو نگاهش

 داد: 

 

  ؟یریخوبه... کجا م-

 دوختم: نهییزدم و نگاهم رو دوباره به آ یلبخند

 



 دیبا یکیبزنم... باالخره  لمازییسر به شرکت  هی خوامیم-

 خسارت ما رو بده. 

 

ت که چقدر گذشته از مورد سوءقصد قرار گرفتن ؟یا وونهید-

 ؟یباز شال و کاله کرد

 

 : دمیخند

 کدوم سوءقصد؟ -

 

رو  عهیشا نیا ایب گمیم یارمغان... بعد وقت رشیبگ یجد-

 .نمیبه فکر خودم و سل یکن یکن فکر م بیتکذ

 بهش دوختم:  نهییآ یرو از تو نگاهم

 



 یمتعصب و افراط یطرفدارا فته؟یاتفاقا م نیبار اوله از ا-

و  یشخص یزندگ الیخیتونم ب یبودن... من که نم شهیهم

 رابطه هام بشم.

 

 با سنگ پنجره ت رو بشکنن.  زدنینم یبودن ول-

 هام رو باال انداختم:  شونه

 

دفتر کارم  یپنجره  نمیماش یپنجره  یبه جا ندفعهیخوب... ا-

 رو مورد هدف قرار دادن. 

 .یلکسیر یلیخ-
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 رفت؟ مونیس-

 نگاهم کرد و باالخره جوابم رو داد: یا قهیدق چند

 

اومده اول فشن  نجایاستانبول... گفته حاال که تا ا مونهینه... م-

 . نهیبیشوت رو م

 من که دعوتش نکردم.-

 

 ارمغان... -



 : دمیسمتش چرخ به

  ه؟یچ گهید-

 کن.  یریگیمسئله رو پ نیا ایب-

 

 حدقه چرخوندم:  یهام رو تو چشم

 

مداربسته رو چک کرد.  یها نیاومد دورب سیکه... پل یدید-

 کننیم یکه سوارش بوده سع یپالک موتور یگفتن از رو

 کنن.  داشیپ

 

 مراقب خودت باش. کمی... رینگ شیتو هم سرسر یول-

 باش. نیخودت و سل یتو فعال نگران رابطه -

 

 .یهستم... البته اگر تو بذار-



رفتم شونه هام رو باال  یکه به سمت در اتاق م یحال در

 انداختم: 

 به من چه! -

 

*** 

  

 ؟یگذاشت نجایپات رو ا ییبا چه رو-
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 یرنگشون م یخاکستر یمبل تک نفره  یکه رو یحال در

 اطراف خونه چرخوندم: پکیتوجه به ا ینشستم نگاهم رو ب

 

 رو ازتون نگرفتن؟  نجایهنوز ا-

 چشم تو نه!  یبه کور-

 :دمیخند

 

سرتونم از  یکنم سقف باال یریگیپ کمینگران نباش... اگر -

 .نیدیدست م

 



تا نگاهم رو تمام  ستادیداد و جلوم ا رونیحرص نفسش رو ب با

 و کمال مال خودش کنه...

 

رو کنار گذاشتم و با لبخند نگاهم رو به چهره  یهم لجباز من

 ته ش دوختم. آشف ی

 اومده بودم که از شکستشون لذت ببرم. نجایا تا

 

 ؟یخوایم یچ-

تا  نجایبود... اومدم ا ختهیبهم ر یادیز یرفتم شرکت ول-

 . رمیخسارتم رو بگ

 

 .یکدوم خسارت؟ تو با ما کار مشترک نداشت-

 

بار با دوز و کلک بست هنوز  نیکه ساواش آخر یقرارداد-

 .نیخسارت فسخ قرارداد رو بهم بد دیباطل نشده. با



 

 ... یعوض یتو-

به عقب  یدهانش رو بست و ناخودآگاه قدم ستادنمیا با

 برداشت.

 

و محکمم  یجاش رو به پوزخند داده بود و نگاه جد لبخندم

 چشم هاش رو هدف گرفت:
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 صفت. نیا یبرا رسمیتو نم یمن هنوزم به پا ؟یعوض-

 تو... تو...-

 

 تا خودش رو کنترل کنه:  دیکش یقیعم نفس

 !یهست یتو عقده ا-

 

 بزرگ تر شد:  پوزخندم

همون موقع از عاقبت  دیهم با نی... به خاطر همدونمیم-

 و   دیدیترس یکارتون م

 .دیدیکش یم عقب



 

کتش گذاشتم و با چند ضربه  یسیانگل ی قهی یرو رو دستم

 مرتبش کردم:

 خطرناکن. یادیز یعقده ا یآدما یبدون دیبا-

 

 . یرو گرفت زمونیتو که همه چ-

 هنوز نه...-

 ش رو رها کردم: قهی

 

 به اون برسه.  دیبا زی... همه چایدر-

 کرد:  یناباورانه ا یخنده  تک

 ؟یگیم یدار یچ-

 

کرمه...  هیثابت کرد که اون دختر واقع یان ا ید یها شیآزما-

 تو   یحاال که بابا



تا کارها روال  دیستیرفته زندان بهتره همه تون کنار با هم

 . رهیخودش رو بگ

 

 ...نیبب-
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 یتک تکتون رو به گوشم م یهنوز هم صدا ییاون اتاق کذا-

 رسونه! 

 شه. دهیباعث شد حرفش بر نیباال رفته بود و هم صدام

 

 کشم. یکه دارم با شرط عقب م نیخدا رو شاکر باش دیبا-

 

به عقب برداشت  یتر شدم و اون ناخودآگاه قدم کینزد بهش

 لب هام نشوند. یرو رو شخندیو ن

  

خونه رو با  نیکه ا یبودم... انقدر نیتر از ا وونهید شهیمن هم-

 نیهم ادی... االنم بدم نمیدون یآتش بزنم و خوب م نشیساکن

 کار رو بکنم.

 

 کنم. یم تیازت شکا-



 خنده هام به هوا رفت:  یصدا

 .پکیامروز ا یچقدر بامزه شد-

 

خنده م کنم و نگاهم  نیگزیتا لبخند رو جا دیطول کش یقیدقا

 رو اطراف خونه  

 :دوختم

 

  ؟یشدیپنهان م هیبهتر نبود تو هم مثل بق-

 ! ترسهیاز تو نم یکس-

 

 داره؟ یا گهید یپس پرش پلک هات ماجرا-

 و باز هم عقب تر رفت: دیکش یقیعم نفس

 

 ارمغان!  رونیبرو ب-

 رو تکون دادم: سرم
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در دست  ایسکان خانواده تون رو در ایباشه...  ادتی یول رمیم-

مسافرهاش به آتش  یرو با همه  یکشت نیمن ا ای... رهیگ یم

 کشونم. یم



 

 یکنار رفته  یپرده  ی رهیرفتم نگاهم خ رونیدر خونه که ب از

   یطبقه  یپنجره 

شد که با نگاه من به سرعت افتاد و لبخندم رو پررنگ تر  باال

 کرد.

  

 اون خونه بودند.  یشون تو همه

 و گونش...  زیدن

 دادند.  یرو گوش م زیدو اون تو بودند و داشتند همه چ هر

 

 یرو نکهیرو باز کردم و قبل از ا نیدر ماش شخندیهمون ن با

 نگاهم   نمیبنش یصندل

 کاغذ پشت برف پاک کن شد. ی رهیخ

 



چشم هام  شیرو برداشتم و کلمات داخلش از پ کاغذ

 گذشتند... 

 "یباش یبا کس یهمه ش دروغه مگه نه؟ تو اجازه ندار"

 

اتاقم  یکه پنجره  یآشنا بود و احتماال کس یادیز دستخطش

 دنبالم کرده بود. نجایرو شکسته بود تا ا

 

دوختم و  ابونیشده نگاهم رو به اطراف خ زیر ییچشم ها با

 یکه با فاصله ا ینیرنگ بدون سرنش یاز موتور مشک ریغ

 یا گهیمتوقف شده بود خبر د ابونیخ یگوشه  ادیز بایتقر

 نبود.

 

به کاغذ  گهیشدم و نگاهم رو بار د نیسوار ماش یقینفس عم با

 دوختم.



 یاتفاق ها م نینبود که از ا یبار نیاول نیو ا دمیرو گز لبم

 افتاد...

 

 یانداخت بامداد یکه شک رو به جونم م یزیوجود چ نیا با

کرد بهش فکر  یبود که عکس العمل نشون ندادنش وادارم م

 کنم...
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 کاغذها...  نیبودنش پشت ا به

 یکار نبود و اون هم مثل من جنجال نیچند که بامداد آدم ا هر

 کرد...  یعمل م

 و پسغام.  غامیپ یب

 

 ریورود اخ ستیل دیدستم مچاله کردم و با یرو تو کاغذ

 کردم...  یبه استانبول رو چک م نیمسافر

 

*** 

  



 یها نیگوشم رو پر کرده بود و فالش دورب کیموز یصدا

 خبرنگارها رو از  

 .نمیبب یتونستم به راحت یپرده هم م پشت

 

 لبم رو کمرنگ تر کردم... یرو لبخند

 

 یو موها رندیحالت بگ یکه لب هام مقدار کم یدر حد فقط

بسته بودم از نظر  یسرم دم اسب یلختم رو که محکم باال

 گذروندم. 

 

 نوبت من بود.  حاال

 نداشتم. استرس

 

 یادیو محکمش ز بیعج یرنگ با برش ها یخاکستر لباس

 . رمیداد اضطراب بگ یتنم نشسته بود و غرور اجازه نم یتو



 بودم! یعال من

 

نگاه رو به خودم انداختم و پرده  نیم آخر دهیکش یچشم ها با

 رو کنار زدم.

 

محکم اما خرامانم راهرو رو پشت سر گذاشت و وارد  یها قدم

 .دیچیسرم پ یتو اهویسن که شدم ه
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که باال گرفته بود راهم رو ادامه  ییتوجه به صداها یاما ب من

 دادم. 

 

 ... یجد

 ... محکم

 عشوه گر.  اما

 . یافتنیدلربا اما دست ن یبه الهه ا هیشب

 

 بودم...  چیپ نیبود و سر اول دهیهنوز به انتها نرس جیاست

 بود... یسیبه حرف اف انگل هیدر واقع شب صحنه



 

 شده بود... یطراح دهیچیپ یکه با فونت flyحرف از برند  نیاول

 

گشت با  یبر م یقبل ریدوباره به مس چیکه که آخر پ یطور به

   کیتفاوت که  نیا

رفت و برگشت مدل ها رو جدا  جیسطح است ینازک رو خط

 کرده بود...

  

 یلحظه ا یبازگشت بودم که زمان برا چیپ یمن هنوز رو و

 متوقف شد... 

 . دیخواب اهویها خاموش شدند و ه نیدورب فالش

 

سرم متوقف شده بود و چشم هام فقط  یانگار تو زیچ همه

تقاطع حرف اف  یتو یا یصندل یکه رو دندید یرو م یمرد

 کرد. ینشسته بود و تمام و کمال به من نگاه م



 

 ...دمشید یدستش هم م ریاز ز یکه حت یشخندین با

 بود.  اومده

 

به استانبول خودش رو  ریاخ یپروازها جینتا دنیاز رس قبل

 نشون داده بود.
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 که انتظارش رو نداشتم... ییجا

 ... ومدیم دیکه نبا ییجا

 تا من رو نلرزونه... ومدیم دینبا

  

 دیموند و من نبا یمحکم من ثابت م یتا قدم ها ومدیم دینبا

 کردم. یخرابش م

 کردم.  یمدتم خدشه دار م یطوالن بتیبازگشتم رو از غ دینبا

 

 ختم شد. هیبه همون ثان زیبود اما همه چ بیعج

 کوتاه بود. توقفم

 



 نیوقت ها ا یلیکس رو متوجه نکنه و خ چیکوتاه که ه یانقدر

 افتاد. یاتفاق م

 

از کت واک بود و من  یجزء ستادنیوقت ها توقف و ا یلیخ

 از خونده بودم... شیپ یرو مرور کردم که مدت یجمله ا

 

 ... ینیو خودب غرور

کردم و بامداد رو  یم دایرو دوباره پ مینیغرور و خودب دیبا

 گرفتم. یم دهیناد

 

سال بامداد رو پس  کیگذاشتم و  یاحساسم رو  کنار م دیبا

 تالشم رو خراب کنم. دنشینزده بودم که حاال با دوباره د

 

 کوتاه چشم هام رو ازش گرفتم و ادامه دادم. یپلک بستن با



روح  جاناتیها و ه یقرار یب یبرا یو غرور پوشش ینیخودب"

 "است

 

 ...چهیگفت ن یم راست
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تونست احساسات رو کنترل  یاز اون ها نم ریبه غ زیچ چیه

بودم تا به عنوان  دهیروحم کش یکنه و من اون پوست رو رو

 باشم.  رگذاریفشن شو تاث نیا ینفر و خاتمه  نیآخر

 

 بدرخشم...  تا

نگاه بامداد رو  هیهمون ثان یتونستم برا یم نکهیبا ا یحت

 بود... یتنم چه رنگ یکه لباس تو ارمیب ادیبخونم و به 

 

 یبار در مورد رنگ بامداد و حضورش تو نیآخر ارمیب ادی به

 گفته بودم...  یزیچه چ میزندگ

 

 رو وارد کارم کرده بودم.  میشخص یمن زندگ ارمیب ادی به

ها من باز هم تونسته بودم پوسته م رو  نیا یبا همه  یحت

 حفظ کنم.



 

 بودم فقط به خودم فکر کنم.  تونسته

 !دیدرخش یم دیکه با یخود به

 

از تجاوز لحظه  ادیب ونیبه م یتا مبادا حرف دیدرخش یم دیبا

 از دست رفته م... یهولناک به کودک یها

 

گشت  ینفوذ بهم م یحفره برا کیکه هر کس دنبال  یا لحظه

 .دمیدرخش یم دیبا

  

تر شده بود و من انگار  یطوالن یا گهیکه از هر وقت د یجیاست

کرده بودم باالخره تموم  یدو برابر رو ط یبرگشت مسافت یتو

 شده بود.

 



شد  واریها که قرار گرفتم دستم بند د نیدورب زیاز چشم ت دور

 و چشم بستم.

 کرد... یم اهویه بامداد
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 داد. ینم امیپ یپنهان

 لحظه... نیو ا امروز

 

افتاد  یکه خواه و ناخواه چشمم بهش م یتیموقع یتو درست

 نشسته بود تا بهم اعالن جنگ کنه.

 

رو که از  یزیچ یروز نیهمچ یخواست با برگشتش تو یم

 کردم...  یقبل بهم گفته بود ثابت کنه و من اشتباه م

 آماده نبودم. هنوز

 

خواست  یرابطه زمان م نیا یشروع دوباره  یکه برا یکس

 حاال من بودم نه بامداد...

 

 رو رها کردم. واریو د دمیکش یقیعم نفس

 



رو انتخاب  یروز نیکوتاه همچ دارید کی یفقط برا بامداد

باز  فتهیب یدونستم قرار بود چه اتفاق ینم نکهینکرده بود و با ا

 دادم. یمراسم رو ادامه م دیهم با

  

 دیشد و من با یشروع م یسالن کنار یتو ییرایپذ یزود به

 کردم. یخودم رو آماده م

 

 یو دست مشت شده م رو آهسته رو دمیکش یقیعم نفس

 ..دمیقبلم کوب

 نداشت!  یحق سرکش امروز

 

*** 

  

شد نگاهم رو  یم هیکه با بق ییخوش و بش ها یهمه  ونیم

 بودمش. دهیچرخوندم و هنوز ند یاطراف م
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راستم رو  یرنگ براقم که پا یدامن لباس نفت چاک

خلوت تر  ییسخاوتمندانه به تماشا گذاشته بود کنار زدم و جا

 .ستادمیا زیم کیکنار 



 

 خواستم! یکردم و االن فقط آمار م ینم دایرو پ نیسل

 

کرد کنترل اوضاع رو دوباره به دست  یکه کمکم م یآمار

 ...دمشیکه د دیطول نکش یلیو خ رمیبگ

 

مشهور مد رد شد و  یمجله  ریمخصوص به سردب زیکنار م از

 خودش رو بهم رسوند:

 

 فروش رفت. دیگذاشته بود ششیکه خودتون به نما یلباس-

 

فشن شو  یشدند و معموال سر لباس اصل کیبهم نزد ابروهام

 شیبحث و مجادله بود و من عادت نداشتم اون ها رو پ یادیز

 فروش کنم...

 



سرعت  نیداد با ا یهم مجادله ها اجازه نم نیخاطر هم به

 فروش بره.

 ع؟یچطور انقدر سر-

 

دو برابر  شنهادیکه با پ دیکنار نرفته بود جیاست یهنوز از رو-

 رفت.  متیق

 ...یادیز دارهایکه من سر خر یدونیم دش؟یخر یک-

 

از پشت سرم کالمم رو  ییهنوز تموم نشده بود که صدا حرفم

 :دیبر

 .دمشیمن خر-

 

 بودم؟  دهیوقت بود صداش رو نشن چند

 سال... کی
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و  دنیحاضر به د یسال خودم رو محروم کرده بودم و حت کی

 مصاحبه   دنیشن

 هم نبودم. هاش

 



سال کنار  ستیکه ب یمن ینبود برا یادیسال زمان ز کی

از  یقیگرفته بودم اما چرا حاال حجم عم ادیگذاشتن رو 

 دلم شناور بود؟ یتو یدلتنگ

 

بود و خودش  دهیبه آب رس یانگار بعد از مدت ها تشنگ قلبم

 رو با تمام توان به  

 انداخته بود. تکاپو

 

 کرد... یم یسرکش دیدادم و نبا رونیرو آروم ب نفسم

 کرد. یخودش رو از کنترلم خارج م دیامشب نبا قلبم

 

دامن دنباله دارم رو گرفتم تا دنباله ش هنگام  ی کناره

که زدم نگاهم رو بهش  رخیچ مینکنه و ن جادیا یخلل دنیچرخ

 وختم.د

 



 پشت سرش بسته بود. نییهمون طور مواج بودند و پا موهاش

 

 یبه شلوار مشک یادیبه تن داشت که ز یرنگ یچرم مشک کت

 . ومدیتنگش م بایرنگ تقر

 

کتش رو باز کرده  ریرنگ ز دیسف راهنیپ ییابتدا یتا دکمه  دو

رنگ دور گردنش رو به رخ بکشه و من به  ینقره ا ریبود تا زنج

از صورتش  ریغ ییچشم هام رو کنترل کردم تا مبادا جا یسخت

 !یبگرده و لعنت

 

انداخت که  یم یشب نیآخر ادیلب هاش هم من رو  یحت

بودم و دلم  دهیممکن آرم گاهیجا نیتر کینزد یکنارش تو

 همون لحظه ها رو کرده بود. یدوباره هوا

 

 زدم تا خودم رو کنترل کنم.  یکوتاه پلک



 ؟ینکرده بود یمن طراح تیمگه اون لباس رو با ن ه؟یچ-
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 نجا؟یا یاومد یواسه چ-

 شد: کینزد بهم



 .یدونیتو بهتر از من م-

 

 کرد... کیآورد و به گوشم نزد نییرو پا سرش

لب هاش  ینرم یکه نفس هاش قلقلکم داد و حت کینزد انقدر

 بود؟ دهیگوشم حس کردم و فهم یرو رو

 

 یم شیبه باز ینطوریشده بود که ا ییبودم قلبم هوا دهیفهم

 گرفت؟

 

مال  شهیراحت باشه... تا بدونم تا هم المیتا خ میگفتم عقد کن-

 جوره   چیو ه یمن

 چیضامن ه نی... تا بدونم ایخش بنداز تمیبه مالک یتونینم

که  یزیپرواتر از چ یکردم. تو ب ی... اشتباه مشهیجوره جدا نم

 .یکردم بود یفکر م

 



 ؟یچرا اومد-

 با پرسش دوباره م مکث کرد و باالخره جوابم رو داد: یا لحظه

 

 وونهیرام کردنت... اومدم تا د یراه وجود داره برا هیفقط -

 بشم!

 

 ی رهیو نگاه من خ دیحرف سرش رو عقب کش نیاز ا بعد

 لب هاش   یرو شخندین

 . موند

 به پردازشش داشتم. ازین

 

 کردم افکارش رو از چشم هاش...  یتالش م دیبا

 حالت هاش... از
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مقابله باهاش  یبرا یلبش بفهمم تا بتونم کار یرو شخندین از

ها رو ازم گرفت و من  نیا یانجام بدم اما بامداد فرصت همه 

 رو نداشتم... طشیهم شرا

 



لب هاش  یرو نداشتم که با وجود حس کردن گرما نیا طیشرا

 گوشم تمرکز   یرو

 باشم... داشته

 

نشون بدم صداش رو صاف کرد  یهر عکس العمل نکهیاز ا قبل

 صداش رو باال برد: ستادیا یم هیکه کنارم رو به بق یو در حال

 !دیببخش-

 

همه به سمتمون  یچشم ها شیسیانگل یبه کار بردن کلمه  با

که توجه ها رو جلب کرد دست بامداد  یزیچ نیو اول دیچرخ

 نیو تنها فاصله مون رو از ب دیچیبود که بالفاصله دور کمرم پ

 برد.

  

بدون  یخوام کس یهم م نی... به خاطر همهیامروز روز مهم-

 نره. رونیخبر خوب ب کی



 

خبرنگارها نشونه گرفتنمون و صاف زده  یها نیکم دورب کم

 خال بامداد! یبود تو

 

 کرد. یجنجال م داشت

گرفته  ادیداد و انگار  یخودم رو با روش خودم جواب م یکارها

 بود.

  

 گرفته بود.  ادیرو ازم  یوونگیهم د اون

 ...میمن و ارمغان... ازدواج کرد-

 

ها هم متوقف شدند و  نیفالش دورب اهویه دنیبر خواب عالوه

 سالن غرق در سکوت شد. هیچند ثان یبرا

  



 یبامداد نشست و بعد از مکث کوتاه یلب ها یرو لبخند

 حرفش رو ادامه داد:
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 .شیسال پ کیدرست -



 شد جمعش کرد؟  یم

 

 یکیاز سر گرفته شد و سواالت  یشتریدوباره با شدت ب اهویه

   یگریبعد از د

 جمع کرد؟ شدیرو م یکی نیشد و ا نثارمون

 

کردم درونم به  یکه فکر م یزیبر خالف چ یبود ول بیعج

بامداد ثابت  یچهره  یآروم شده بود و چشم هام رو کبارهی

 موند.

 

 جمع کردنش نداشتم...  یبرا یلیتما

رو هم  تیجمع ونیو مهام مبهوت م نینداشتم سل یلیتما یحت

 خبر   نیو ا ابمیدر

 از همه اون ها رو شوکه کرده بود. شتریب

 



من رو که با چشم  یرگیها گرفته شد و خ نیبامداد از دورب نگاه

 شدم. مونیپش یلحظه ا یهاش جواب داد برا

  

 واقعا تونسته بودم اون مرد رو رها کنم؟ من

 ... ادیز یها یاز سخت بعد

 سال صبر... ستیاز ب بعد

 

 و اون ازدواج... بیو غر بیعج یاز ابراز عالقه  بعد

از اون روز پر شور من واقعا تونسته بودم رهاش کنم و از  بعد

 بگذرم؟ زیهمه چ

 

 سال درونم رو سرکوب کنم؟ کیبودم  تونسته

 یهم نم یلحظه ا یبرا یمن واقعا تونسته بودم پس چرا حت اگر

 تونستم دستش رو از دور کمرم پس بزنم؟
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 خشک شده بودم. من

 



نمونده بود  ونمونیم یسرش رو جلو آورده بود و فاصله ا بامداد

نشون  یعکس العمل چیو من خشک شده بودم که نتونستم ه

 بدم.

 

و  کبارهیبه  نیاون همه چشم و لنز دورب ونیبامداد م یها لب

 داشتم. ادیلب هام نشست و من اون طعم رو به  یمقدمه رو یب

 

 یدوباره گرفتند البته نه برا یحرکتم انگار جون یب یها دست

 از اخبار   یریجلوگ

 ... شتریب

 

هام جون گرفتند تا حلقه شن دور گردن بامداد و من  دست

 کنم.  شیدوباره گرفته بودم تا همراه یجون

 بودم. ومدهیخودم کنار ن با

 



بد  یخاطره ها دیباز نو زیهم هر چقدر هم عز یداد براو بام من

 .میبود

 ...یرانیدروغ و و دینو

 

لب هام  یو وقت میآورد یهم نم ادیرو به  یخوب ییزهایچ ما

 یها رو م نیا یباهاش تکون خوردند همه  یهمراه یبرا

 دونستم.

 

 ... یا گهیمثل هر وقت و زمان د درست

 ... میکه قبل تر ها با هم داشت یمثل چند بوسه ا درست

 

که از دوست داشتن گفتم و گفت و هم  یزمان یهمه  مثل

 .میآغوش شد

 



خواستم  یدونستم و باز هم االن نم یها رو م نیا یهمه  من

 ش بزنم. نهیدست رد به س

 [18.10.21 09:14] 

 

#part925 

 

 

 حقمون بود؟ گهیکه د یکی نیا

 

*** 

  

 . رهیو م ادیم یکنم نفسم به سخت یحس م-

 ی رهیش زد و خ نهیس یبه قفسه  یحرف ضربه ا نیبا ا مهام

 موس شد:

  



  ؟یدونست یرو م نایتو ا-

 رهیکه حاضر نبود نگاهش رو ازمون بگ یهم در حال موس

 تکون داد: نیسرش رو به طرف

 

 یکنه... تا همون لحظه نم یریکه معرکه گ یتا همون لحظه ا-

 . میاستانبول گذاشته بود یچرا پامون رو تو قایدونستم دق

 

 بامداد گفت راست بود؟  یمرگ من... مرگ من ارمغان... هر چ-

 خواستم... ینگفتم و نه که نم یزیچ من

  

جواب  یحرف زدن رو نداد و خودش بود که برا یاجازه  بامداد

 قدم شد: شیپ

 .یخوشحال نشد ه؟یچ-

 

 !تهاجم



 ییبرخالف ظاهر خونسرد و پازد  یلحنش موج م یتو تهاجم

 انداخته بود... گرشید یپا یکه رو

 

 یداد تو یتکونش م یدستش که به آروم یبر خالف جام تو و

 یلحنش تهاجم بود و من فراموش کرده بودم بامداد با چه خبر

 شده بود. بیآشوب ترغ نیا یبرا

 

 من و مهام! ییخبر رسوا یبرا
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مبل جمع  یآب دهانش رو قورت و آهسته خودش رو رو مهام

 و جور کرد:

 شوکه شدم. کمینه! من فقط... -

 

 میو دست و پات رو از زندگ یایپس بهتره زودتر به خودت ب-

 .یبکش رونیب

 ونشونیم کردم و چشم هام م قهیگاه شق هیهام رو تک انگشت

 به گردش افتادند.

  



هم باعث شد بدون حرف تنها تماشا  نیجالب بود و هم برام

 بود. بیحالت برام غر نیا یکنم و بامداد تو

 

داشت  ممیورود به حر یکه اجازه  یسال قبل تنها مرد کی تا

 خودش بود و به  

 نداشت.  یتیحساس هیهم بود که نسبت به بق نیهم خاطر

 

 حاال احساس خطر کرده بود...  اما

 همراهم بود. شهیکه هم یدر مقابل مهام یحت

 !یرو از رو بست ریشمش-

 

 ینابود م یجور هیبرم...  ینم شیپ ریمن کارام رو با شمش-

 .یبمون رونیکنم که تا مدت ها ح

 ؟یکنیم دیتهد ـ

 



 .دمیدارم بهت هشدار م ـ

 دونستم...  ینم یزیمن که اصال چ-

 

که در  ادیب ادتیارمغان زن منه! پس بهتره  یدونیحاال که م-

 .یساده ا قیرف کیفقط  تینها

 

 دیو تهد یرفتار هجوم نیگرد شده از ا ییبا چشم ها مهام

کرد به من چشم  یاداش م یبامداد که با خونسرد یوارانه 

 دوخت:

 

 ؟یبگ یزیچ یخوایتو نم-
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 :دیاز جا پر عیسر یلیابروم رو باال دادم و اون خ یتا کی

 

تا  یومدیخودت! خوب زودتر م یت ارزون وونهیزن د نیا-

 رو   چارهیانقدر من ب

 زبون ها نندازه. سر

 



حرف  شهیو مهام هم دندیحرفش باال پر نیبامداد با ا یابروها

 زد!  یاضافه م

عجوزه  نیجز رفاقت با ا یا گهیاصال من غلط بکنم فکر د-

 بکنم... زن و شوهر  

 !نی. خوشبخت بشنیایبه هم م چقدرم

 

رو که گفت با سرعت از اتاق هتل خارج شد و موس  نیا

 هر   ونینگاهش رو م

 چرخوند: دومون

 

مهام سر من  یتالف ستین دیکه معلومه اگر بمونم بع نطوریا-

 .ذارمی... با اجازه منم تنهاتون مادیدرب

 

بسته شد از جا بلند شدم و به  گهیبار د کیاتاق هتل که  در

 . زمیخودم بر یآب برا یاتاق رفتم تا کم یگوشه  زیسمت م



 .یشد یدرمان م دینبا-

 

آب رو در  وانیکه ل یبا حرفش و در حال دندیباال پر ابروهام

 گرفتم نگاهش کردم:  یدست م

 چرا؟-

 

 دیاالن... با یتونستم بهت دست بزنم... ول یقبال فقط من م-

 اطرافت بکنم. یبه حال مردا یفکر

 

رو به لب هام چسبوندم تا مبادا  وانیازش گرفتم و ل چشم

تونستم بگم که داشت  یم دیو شا ادیلبم ب یلبخند رو

 کرد... یم یحسود
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 دیاز حسادت حس تهد شتریچند حالت خونسردانه ش ب هر

 داد.  یم

 دهانم رو قورت دادم و لب زدم: یآب تو ی جرعه

 

 راحت ترم.  یا گهیاز هر وقت د ینجوریمن ا-



روش  شیپ زیم یدستش رو رو یجا بلند شد و جام تو از

 گذاشت.

 

 بره. شیتو پ یطبق راحت زیهمه چ ستیقرار ن-

 رو کنار گذاشتم. وانیسمتم اومد و من هم ل به

 

  باشه. لمیطبق م زیهمه چ شهیمن عادت داشتم هم-

هر وقت که دلت بخواد فرار  هیتوجه به بق یب نیبه خاطر هم-

 ؟یکن یم

 

 تونست حفظ کنه... یرو نم شیخونسرد

  

 یخونه و شرکت جلو م تیاول که حرف از مالک یروزها مثل

بار هم نتونسته بود  نیداد ا یاومد و اون حرصش رو نشون م

 رو بر حرصش   شیخونسرد



 کنه. روزیپ

 

 هم زود سر اصل ماجرا رفته بود. نیخاطر هم به

 

از جانبم  یدر جواب حرفش نگفتم و اون هم منتظر حرف یزیچ

 نبود که باز لب  

 کرد:  باز

 

از رسانه ها  دنمیکش شیپ یبه هر حال... الزم نبود برا-

 .یاستفاده کن

موقع  یب شهیزدم و امان از مهام و دهانش که هم یآروم پلک

 شد. یباز م

  

 کردم. یبکشمت رهات نم شیخواستم پ یاگر م-
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گشت به رها  یبر م زیکرد و همه چ رییجمله تغ نیبا ا نگاهش

 کردن...

 یزیبامداد دنبال دعوا نبود که خودش رو کنترل کرد تا چ انگار

 نگه و من ادامه  



 :دادم

 

 .فتمیسر زبونا ب کمی ومدیبدم نم-

 . یباش یراض یحساب دیبا پس االن-

 ؟یمن کرد تیرضا یکار رو برا نیا-

 

کنار اسمت نشون  یا گهیاجازه بدم اسم کس د تونستمینم-

 داده بشه.

 ازش گرفتم و به سمت اتاق خواب رفتم: گهیهام رو بار د چشم

 

 .یمدت موفق شد هیخوب... تا -

قراره تا ابد  "مدت هی" نی... چون ایبهتره بهش عادت کن-

 کنه. دایادامه پ

 

 دادم بهش... هیاتاق که شدم در رو بستم و تک داخل



 داشت. یتا ابد ادامه م ومدیو بدم نم دمیکش یقیعم نفس

 

 نبود.  یچند جمله کاف نیابد هم یبرا اما

 خواست...  یشدن حرف م یابد

 خواست...  یم فکر

 خواست... یم گذشتن

 

 ینگرانم م نیخواست و ا یشدن گذشتن از گذشته م یابد

در مورد ترک  یا گهید زیچ چیجمله ه کیکرد که بامداد جز 

 کردنش نگفته بود.
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 کرد چون بامداد آدم سکوت نبود. یم نگرانم

قبل که نتونسته بود حرصش رو پنهان کنه  قهیچند دق مثل

 آدم کنترل و صبر نبود.

 

بود و  دهیچ یدونستم چه برنامه ا یکرد چون نم یم نگرانم

 گذشت... یم یزیچه چ شیاون ذهن لعنت یتو

 

 تخت انداختم.  یو خودم رو رو دمیکش یا گهید قیعم نفس



 

به ادامه  یبشه که اعتراض المیخ یخواست امشب رو ب یم

 اتاق تنها گذاشته بود؟  نیا یندادن بحث نکرده بود و من رو تو

 

 زدم.  یدادم و غلت رونیفرخورده م رو ب نفس

 

فشن شو  یفشرده برا یمدت و برنامه  نیا یها یخواب یب

 یافکارم غلبه کنه و طول یباعث شده بود خواب به همه 

 جدا کرد.  سرم یکه اون تخت من رو از تمام افکار تو دینکش

 

*** 

  

 همه برگشتن؟ -

 ن؟یکن کاریچ نیخوا یبله... خودتون م-

 



هتل نشسته بود دوختم و اون  یالب یرو به بامداد که تو نگاهم

 نزده بود تا موضعش رو رسما اعالم کنه. یهنوز حرف

 

چشم  شیکه قرار نبود از پ دونستمیرو خوب م نیچند ا هر

 هام کنار بره. 

 . ریبگ طیخودت و مهام بل یفعال برا-

 ؟یشما چ-
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 نپرس.  یازم سوال نیسل دونمینم-

رو تکون داد و من خواستم به سمت بامداد برم که  سرش

 هتل از پشت سرم بلند شد:  یمتصد یصدا

 

  ؟یخانم فتح-

 :ستادمیا شخوانیپ یو جلو دمیسمتش چرخ به

 

 بله. -

 گذاشتن.  غامیپ هیبراتون -

 کرد: زیهام رو ر چشم



 

 ؟یغامیچه پ غام؟یپ-

 آورد و به سمتم گرفت: رونیب بشیج یاز تو یکاغذ

 

 رو بهتون بدم. نیا نییپا دیگفتن هر وقت اومد ییآقا هی-

بار تا خورده بود رو باز  نیکه چند یو کاغذ دندیباال پر ابروهام

 کردم.

 

از من حق نداره  ریکس به غ چیباشه... ه ینداره ک یفرق"

  "ستهیکنارت با

 بود.  همون

 

 نیرو رسونده بود و ا امشیبار با کاغذ پ نیکه چند یکس همون

 بار متنش رنگ قرمز داشت.

 



 داد.  یهشدار م داشت

 و نگاهش رو به کاغذ دوخت. ستادیهم کنارم ا نیسل
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 که... نیا-



لب  یو خطاب به متصد دمیکنار کش دشید یرو از جلو کاغذ

 زدم:

 

ها رو  نیدورب لمیف تونمیم ن؟یدیاون مرد رو د یشما چهره -

 چک کنم؟

 مکث گفت: یرو تکون داد و بعد از لحظات سرش

 

 هست؟ یمشکل-

 رو داده.  غامیپ نیا یچه کس نمیبب دیبا-

 

بشه. چون  بتونینس یزیها هم چ نیخوب فکر نکنم از دورب-

 اون مرد ماسک و  

 داشت. یدود نکیع

 



 نانهیخوشب شیپ یبستم و تا مدت یا هیثان یهام رو برا چشم

ها کار بامداد باشه و  نیا یکردم ممکن بود همه  یفکر م

 کردم... یاشتباه فکر م

 

 خبر ازدواجم اصال خوب نبود...  یعنیرنگ قرمز  نیا

بود به مذاقش  ستادهیکه به عنوان همسر کنارم ا یبامداد یعنی

 بود. ومدهیخوش ن

 

 لمیف دنید یبرا نیتونیم هییجد یحال اگر مسئله  نیبا ا-

 .سیپل ای... نیاقدام کن تیریمد قیها از طر نیدورب

 

ازش بهم  نیکه بتون ستین یمشخصات چیه نیبگ نیخوایم-

 ن؟یبد

 یرنگ یمشک یموها یخوب... کاله نقاب دار سرش بود ول-

 مرد با   هیداشت. 



 بلند...  یمتوسط و قد کلیه

 

متوسط و قد  کلیمرد با ه کیرو تکون دادم تا بس کنه و  سرم

 بلند؟ 

 کنم! شییمشخصات شناسا نیتونستم با ا یهم م حتما
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پالک موتورش نتونسته بودند ردش رو  یطور که از رو همون

   یبزنند انقدر

 مداربسته هم باشه. یها نیبوده که حواسش به دورب زرنگ

 

 خانم. نیصحبت کن سیبا پل گهیبار د کی دیبا-

 بامداد از پشت سرم بلند شد: یبگم صدا یزیچ نکهیاز ا قبل

 

 افتاده؟  یاتفاق-

که  یبزنند و در حال یحرف یو اون متصد نیندادم سل اجازه

 دستم   یکاغذ رو تو

 :دمیکردم به سمتش چرخ یم مچاله

 

 .ستین یزیچ-



باال رفته نگاهش رو به سمت دستم چرخوند و من  یابروها با

   بیج یکاغذ رو تو

 فرو کردم. شرتمییسو

 

 قدم بزنم.  یحوال نیا خوامیمن... م-

رو گفته بودم تا فقط  نیو ا ادیازش بخوام باهام ب خواستمینم

 حواسش رو از اون کاغذ پرت کنم.

 

 .امیباهات م-

 دوختم... نیرو تکون دادم و چشم هام رو به سل سرم

 

 یبامداد ادامه م یجلو دیبحث رو نبا نیمتوجه شد که ا خودش

 ازمون دور شد.  "دنبال کارها رمیم"داد و با گفتن 

 

*** 



  

 ومدن؟یوقت دنبال من ن چیچرا ه-
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 یپرسشم نگاهش رو از آب گرفت و به من که کنارش رو با

 نشسته بودم دوخت: یچوب مکتین

 

  ا؟یک-

 شرکت.  ختنیمامورا... بعد از بهم ر-

 به نام تو نبود. یخوب... سهام-

 

مشکوک نبود؟ من درست قبل از فاش شدن مدارک همه  نیا-

 .یرو به نام تو زدم و تو هم سهام رو واگذار کرد زیچ

 

  ؟یبود یمسائل م نینگران ا شیسال پ کی دینبا-

 : دمیکش یقیعم نفس

 

 سراغم. انیمن خودم رو آماده کرده بودم تا ب-

 فرار. یبرا ینه! تو فقط خودت رو آماده کرده بود-



 

 کرده بودم. یزیرو برنامه ر زی... من همه چیکن یاشتباه م-

به  یکرد یکه فکر م یو من موندم با سهام یوجود رفت نیبا ا-

 نامم مونده.

  

 هام رو باال انداختم:  شونه

 

 ی. چون تو تازه برگشته بودومدینم شیپ یتو مشکل یبرا یول-

شرکت  یکارها یتو یدخالت چیهم ه نیو تا قبل از ا رانیا

 . ینداشت

 

 رو جمع کردم! زیهمه چ ییمن بودم که تنها نیبازم ا-

 رو گفت و از جا بلند شد تا جلوتر بره. نیا
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 کردم اما قبول نداشتم.  یرو درک م تشیعصبان

 

تونستم قبول کنم که حق با اون بود چون من  ینم خودخواهانه

 داشتم. ازین ییسال تنها کی نیبه ا

 خودم رو داشتم. لیمن دال-



 

 یقیحفاظ گرفت و نگاهش رو به قا یها لهیرو به م دستش

 آب در حرکت بود. یدورتر از ما رو یلیدوخت که خ

  

 ییزهایبا ندادن چ ی... وقتیخودت رو داشت لیدال شهیتو هم-

... یخودت رو داشت لیدال ینگهم داشت رانیا خواستمیکه م

... یخودت رو داشت لیدال یرو ازم پنهان کرد قتیحق یوقت

 یکن مییدوستت دارم تا هوا یها بهم گفت وونهیمثل د یوقت

 . یتخودت رو داش لیاسکله هم دال نیمثل هم ییجا یتو

 

کرد تا نفسش رو تازه کنه و من فکر کردم حرف هاش  مکث

 تمام شده بود اما اون باز هم ادامه داد: 

 

و  بیعج ی هیمهر هی... با یازدواجم رو قبول کرد شنهادیپ-

صبح  میکه ساخت یاما هنوز اون شب یله گفتب یشرطبند کی



و من  یمرز ازم دور شده بود کی ینشده بود که تو... اندازه 

که  یبزرگ یو خبر آتش سوز یتخت خال کیموندم با 

قبل از  یخواستیکه م یی... توییتو شیاصل یمهره  دونستمیم

خودت رو  لیها هم دال نیا یهمه  ی. برایرفتن انفجار به پا کن

خسته  تیلعنت لیدال نیارمغان؟ من از ا هیچ یدونیو م یداشت

 شدم!

 

خودش رو  دینفر با کی طیشرا نیا یجا بلند شدم و تو از

 تا جنگ رو بخوابونه... دید یمقصر م

 

اون لحظه به  یو حق رو حداقل برا ومدیکوتاه م دینفر با کی

 نفر من نبودم! کیداد اما اون  یطرف مقابل م
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 یم نجا؟یا یچرا اومد یاگر خسته شد ؟یپس چرا برگشت-

 راحت... یلی. خیتمومش کن یتونست

 

سرخ چشم  یرگه ها دنیبه سمتم و د شیچرخش ناگهان با

 هاش حرفم رو خوردم و اون انگشتش رو جلوم تکون داد: 

 

 نگو... یچینگو ارمغان! االن فقط ه یچیه-



 آورد...  نییرو پا انگشتش

 

توجه به من در امتداد اسکله جلو  یرو مشت کرد و ب دستش

 رفت.

 پنهان شد و باز هم تموم نشده بود. دمیجلو تا از د انقدر

 

 هنوز حرف داشتم. من

آوردم تا خودم رو  یبه زبون م دیبود که با ییکلمه ها هنوز

 کنار بامداد   یبرا

 کردم. یم یراض موندن

 

 خواستم لب باز کنم اما اون صحنه رو ترک کرده بود.  یم هنوز

 

*** 

  



بود و  ابونیخ یرنگ تو یمشک کلتیموتور س ی رهیخ نگاهم

 باالخره به   مونیس

 اومد: حرف

 

 واقعا بعد از خبر رابطه با مهام انتظار خبر ازدواج رو نداشتم! -

 : دمیسمتش چرخ به

 

 خونه ت؟ یهر چه زودتر برگرد شهیم مون؟یس-

 مهام هم ازش خبر نداشت؟ یقبلش بهم بگو چرا حت-
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 دادم:  هیهام رو باال انداخت و به پنجره تک شونه

 . میرو حل کن زیسر و صدا همه چ یب میداد حیترج-

 

 .یسال تنها نبود کیحل کردن مسئله بود تو  نیاگر ا-

 رو کج کردم:  سرم

 

 بود که فاشش نکردم!  هیعدم دخالت بق یبرا قایدق-

که از  نهیا انتیاطراف یبرا یبکن دیکه با یارمغان! حداقل کار-

 درشون   ینگران

 .یاریب



 

 . ستمیکس ن چیه یمن... مسئول نگران-

 و از جا بلند شد:  دیموهاش کش یتو یدست

 

 یهمه مدت آزارت م نیا یزیچه چ یوقت به من نگفت چیه-

با مهام حرف  ی... ولیگیبه بعدم بهم نم نیکه از ا دونمیداد... م

 خورهیکه مثل خوره داره ذهنش رو م یبزن. بذار جواب ابهامات

 . رهیرو بگ

 

که  یمبل برداشت و در حال یرنگش رو از رو یچرم مشک فیک

   یبه سمت در م

 گفت:  رفت

 

 دایپ اجیفعال بهم احت دوارمیخونه م و ام گردمیدارم برم-

 .ینکن



 :دمیکش یقیعم نفس

 

 . ریسفر به خ-

در موند و سرش  ی رهیدستگ یکوتاهم رو یبا جمله  دستش

 رو چرخوند و نگاهم  

 :کرد
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تو شده و هنوزم  یکه تا االن موجب خودخور یزیهر چ -

مربوط به گذشته ته... مهام بهم  یکن دایآرامش پ ذارهینم

رو  نیهمه سال نتونم ا نیاگر بعد از ا ینگفته ول یزیچ

 هی ادمهیاسم خودم رو دکتر بذارم!  دینبا گهیبدم د صیتشخ

که  ستنین یکه آدما مقصر اثرات یدون یرو م نیا یبار بهم گفت

گذاشتن... حاال  شونیزندگ یغلط رو یبا کارها انشونیاطراف

 رو هم من بهت بگم. گهید زیچ هیاز رفتن بذار قبل 

 

 نگاهش کردم و اون ادامه داد: منتظر

 

 ستیدرست ن "گذشته ها گذشته" گهیکه م یا یجمله -

   یلیآدم خ یچون گذشته 



 یهمراهته چون هر چ یست... هر جا که بر هیسا هی. مثل مهمه

   یکه گذشته تو

ارمغان... هر  یقابل انکار. ول ریاثر غ هیاالن اثر داره...  یزندگ

 چقدرم گذشته  

رفتار  یکننده  نییداشته باشه تع ریاالنت تاث یزندگ یرو

 تیمسئول کنهیم نییکه رفتارت رو تع یزی! چستیاالنت ن

. تیشناختن و احترام گذاشتن به واقع تی... به رسمتهیریپذ

جز  ستین یزیچ تیو واقع ادیکه از دستت برم هییزایچ نایا

عشق رو به  ونتو و بامداد. پس لطفا... لطفا ا نیو عشق ب وندیپ

رو قبول کن تا مدت ها بعد  تشیبشناس. مسئول تیرسم

وجود  یانیچون االن اطراف یرو نخور یروز نیحسرت همچ

 یم نییرو تع تیزندگ یاثرات رو یکه دار ییتو نینداره و ا

 .یسازیت م ندهیآ یکه تو برا هی. امروز همون گذشته ایکن

 



رفت  رونیبود که زد و از اتاق که ب ییحرف ها نیها آخر نیا

 اعتراف کردم...

 کردم که حرف هاش رو قبول داشتم. اعتراف

 

 بود که من رو قضاوت کنه؟ یطیباز هم اون در شرا اما

 سال فرار نکرده بودم. کی نیا من

 

بود تا  یاون عشق انقدر قو نمیسال صبر کرده بودم تا بب کی

 ره؟یگذشته رو بگ راتیتاث یجلو
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 گهید زیبود که با نگاه من به بامداد و اون به من چ یقو انقدر

 سرمون نقش نبنده؟  یجز االنمون تو یا

 

*** 

  

بود و  ستادهیا نیکنار سل ینگهبان یمهام که جلو دنید با

 کرد به سمتش رفتم:  یموهاش م یکالفه دست تو

 

 شده؟  یچ-



 فرو کرد.  بشیج یدستش رو تو عیسر یلیخ دنمید با

 

  ر؟یرو بگ شهیسنگ تو ش یمسئله  نیا یبهت نگفتم پ-

 رو درهم بردم:  ابروهام

 

 چرا؟-

 یاستانبول بود یوقت یاومده... چرا نگفت دیجد غامیپ هیبرات -

 اونم تا اونجا اومده بوده؟

 

رو هدف گرفت و اون سرش رو  نیسل عیسر یلینگاهم خ ریت

 تکون داد.  نیبه طرف

 

 دیرس نیکه رد نگاهم رو دنبال کرد و به عکس العمل سل مهام

 کرد: یکوتاه یتک خنده 

  ن؟یسل یدونستیتو هم م-



 

 بگه خودم به حرف اومدم: یزیچ نیسل نکهیاز ا قبل

 مهام؟ بار اوله؟  یکن یچرا انقدر تند رفتار م-

 

 کنن. یم دتیتهد ینجوریاوله که ابار -
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 رو به سمتش دراز کردم:  دستم

 نوشته.  یچ نمیبده بب-

 نگه داشت: بشیج یدستش رو تو مسمم

 

 . شینیبب خوادینم-

 مهام! -

 نگفته.  یخوب زیچ-

 

 شد:  کیبهم نزد یدادم و مهام کم رونیرو ب نفسم

 .رمیگ یم گاردی... اصال برات بادیمراقب خودت باش دیبا-

 

 : دمیخند

 مهام.  گاردمیباد هیمن خودم -



 ارمغان! -

 

 یبودند رو یالب یکه تو یکسان یباعث شد نگاه همه  ادشیفر

 .دیخواب یلحظات یو سر و صدا برا نهیما بنش

 

 دیبر"با گفتن  عیسر یلیخ نیرو به اطراف دوختم و سل نگاهم

 توجه ها رو از رومون برداشت. "سر کاراتون

 

 شیجد دیکه هست تا استانبول دنبالت اومده. با یهر ک-

 .یریبگ

سر جا  دشیرفتم اما تهد یتوجه بهش به سمت در خروج یب

 نگهم داشت:
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مهارت کنه  تونهیکه م ی... تنها کسامیمن از پس تو برنم-

 دونه و... یاون م گمیبامداده. بهش م

 

 شیقدم کی یحرفش رو قطع کرد و من تو میچرخش ناگهان با

 :ستادمیا



 قهیحسابت چند دق هیتسو یبامداد اگر بفهمه مهام... نامه -

 دستته! یبعدش تو

 

 اخم گفت:  با

  ؟یکن یاخراجم م-

 ! یمعطل یب-

 

 ینم تیاوضاع محدود نیا یخواستم بامداد بفهمه و تو ینم

 خواستم...

 

 یم تیماجرا از چه قرار بود برام محدود دیشن یاگر م بامداد

   یآورد و من برا

 خوردم. یباهاش به مشکل م شتریب مبارزه

 



با  فمونیداشتم تا تکل یرو آروم نگه م زیهمه چ دیبا فعلل

 شد. یخودمون مشخص م

 

من رو  یغر بزن یخوایندارم. اگر نم یرانندگ یحوصله -

 برسون.

 اومدم.  رونیرو گفتم از شرکت ب نیا

 

*** 

  

  ؟یقهر کرد-

 تر کرد و جوابم رو نداد.  ظیرو غل اخمش

 زدم: لبخند

 

 .یخودت رو نگه دار یتون ینم یوقت رینگ افهیق-
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 دوختم.  رونینگفت و من نگاهم رو به ب یزیهم چ باز

 . میستیبهت گفته بودم من و بامداد خواهر و برادر ن-

 



خودم حس کردم و ادامه  ینگاهش رو رو ینیجمله سنگ نیا با

 دادم:

 

با  یا یخون یرابطه  چیه یخانم... ول اوشیس یمن دختر واقع-

 که نگرانت کرده بود؟ هیجواب همون سوال نیبامداد ندارم. ا

 

 اتفاق افتاد؟ نیچطور... ا-

 

بدم... فقط بدون سرنوشت  حشیتوض گهیبار د کیتونم  ینم-

   یادیمن و بامداد ز

 یاحمقانه شون زندگ یها میآدم با تصم یسر هیست.  دهیچیپ

   یامروز ما رو جور

کنار هم فقط  میتون یالشعاع قرار دادن که حاال نم تحت

 . میآرامش داشته باش

 



 خبر.  ی... انقدر بنیپس چرا ازدواج کرد-

 : دمیکش یقیعم نفس

 

جنون رو  نیبدجور کارسازه. عشق ا یجنون... کوتاهه ول-

ساخت و به جونمون انداخت. بعد ما با قدرتش با هم ازدواج 

 .میرو ساخت مونیروز زندگ نیو بهتر میکرد

 

 رفت.  نیچون جنون از ب یو تو صحنه رو ترک کرد-

 رو تکون دادم: سرم

 

من؟ هنوز  یرفتن ناگهان ایدونم... اون ازدواج جنون بود  ینم-

 بود.  یدونم کدومشون جنون واقع ینم

 



 یم ییشما دو تا رو جنون فرمانروا یکل زندگ گمیمن که م-

اون  یکنه. مثل کار خفن بامداد و عکس العمل خفن تر تو. جلو

 د؟یداشت یبر م دنیمگه دست از بوس نیهمه دورب
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 : دمیخند

 بودن.  زیهوس انگ یلیخوب... طعم لباش خ-

 

  ؟یخجالت بکش یخواینم-

 کردم و ابروهام رو باال انداختم.  نگاهش

 رو به تاسف تکون داد: سرش

 

و  کیکه خواهر کوچ میاون برادر هیارمغان... من شب یدونیم-

   شیروان طونشیش

 یاز شرش راحت بشه... ول تونهیراحت م یلیو اون خ کرده

 شهیباعث م قهیچند دق یها برا یباز وونهیهمون د دنیند

... زنهی... غر ممونهیانقدر دل تنگ بشه که نتونه ازش بگذره. م

 .مونهیم ی... ولکنهیکنه... قهر م یدعوا م

 

 . خوامیمن برادر نم-



 :دیکش یقینگاهم کرد و آه عم یا هیثان یبرا

 

 یمنافعش بعض یحداقل برا طونیش یاهر کوچولواون خو-

. یدیتو همون کارم انجام نم یکنه... ول یو محبت م یوقتا دلبر

 مونم؟یچرا من کنارت م یدونیتو نم

 

تو هم برادر  ی... ولقیخوام نه رف یبمون... من نه برادر م قیرف-

 .قیبمون هم رف

  

کنترل  یلحظه ا یشد که برا یطوالن یش به قدر رهیخ نگاه

 به خودش اومد.  عیسر یلیرو از دست داد و خ نیماش

 

 کرده.  رتیروح تسخ هیلحظه قلبم نزد... فکر کردم  هی-

 بامزه ش به خنده م انداخت:  لحن

 ؟یدیترس-
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شد و  روزیبه عقلم پ شهیاز دلم ممنون شدم که هم شتریب-

 نذاشت برم. 



سکوت دوباره به حرف  یقیازش گرفتم و اون بعد از دقا نگاه

 اومد:

 

 ؟یداد حیرو توض یزیچ هیباره که برام  نیاول نیا یدقت کرد-

 .یهمه سال استحقاقش رو دار نیفکر کردم بعد از ا-

 

 بانو.  نیواقعا در حقم لطف کرد-

 به بازوش زدم:  یا ضربه

 پررو نشو.-

 

 :دیدستش رو کنار کش عیسر یلیخ

 

 شهیکه هم یکن... با اون ابولهول تیرو رعا یاسالم یفاصله -

جون منم که شده بهم  تیامن یکنارته رو خودت کار کن برا

 .یدست نزن



 

 باهات نداره. ینترس... کار-

 یسراغ ادامه  میبحث کرده بود ونیکه م یزیتوجه به گر یب

 جواب سوالش رفت:

 

 . یکه حرف بزن یداشت اجیکنم خودت احت یمن فکر م یول-

 ندارم.  یاجیاحت ینه... من به کس-

 

. یحرف بزن هیوقتا با بق یاشکال نداره بعض ی... ولدونمیم-

 کنارت باشن.  یاشکال نداره اگر بذار

 

 یانسان چیه یاقتضا یابد ییبار گفته بود تنها کی بامداد

 ... ستین

رو کنار خودشون  یکنن که کس یم دایپ اجیروز احت کی همه

 داشته باشن...
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 کنن.  هیدارن تک ازیوقت ها ن یبعض یحت

 دارند. یکسانی عتیآدم ها طب یو زن هم نداره چون همه  مرد

 



 گفت. یم راست

 شنونده مهم بود...  نکهیا یکرد جدا یزدن آدم رو آروم م حرف

 

 نه؟  نیومدیهم کنار نتو و بامداد... هنوز با -

 معلومه؟ -

 

 نیبا هم سر سنگ یادیز دیاز استانبول برگشت نکهیبعد از ا-

 .نیبود

 . میچطور به آرامش برس مینگرفت ادیفکر کنم هنوز -

 

 گذشت تا به حرف اومد:  یمدت

 

سخت نباشه... شما دو تا واسه هم مثل  ادمیکنم ز یفکر م-

کنه...  یراهش رو گم م یمسکن گاه نی. حاال انیمونیمسکن م



از کدوم سمت بره تا درد رو آروم کنه. اما در  دیدونه با ینم

 .رهیگ یخودش قرار م یخود به خود سر جا تینها

 

سکوت کرد و بعد با لبخند بزرگ  یرو که گفت باز هم مدت نیا

 لبش گفت:  یرو

 !ذارنیم ریچقدر رو آدم تاث یفلسف یکتابا نیا-

 

 تاسف تکون دادم: یرو از رو سرم

 حرف ها. نی... آخه تو رو چه به ادونستمیم-

 

مطالعه کنم. از خودم خوشم  شتریباشه ب ادمیآره واقعا... -

 اومد. 

 خونه نگه داشت. یرو گفت و جلو نیا
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رنگ بامداد شد و مهام  یمشک نیماش ی رهیهر دومون خ نگاه

 :دیکش یقینفس عم

 

 گذارن... مرز خونه تم شکسته! ریتاث یلیفکر کنم مسکنا خ-

 رو باز کردم:  نیماش در



 ندادم. دیمن که بهش کل-

 

 داره؟  دیبه کل ازیواسه اومدن کنارت ن یواقعا فکر کرد-

 شدم. ادهیرو تکون دادم و پ سرم

  

 : دیکش نییرو پا شهیرو که بستم ش در

 ارمغان؟ -

 کردم.  نگاهش

 مراقب خودت باش. -

 

 هستم. -

 . دوارمیام-

 براش تکون دادم و به سمت در خونه رفتم.  یدست

 



رنگ ساطع شده از  یحصارها نور کمرنگ قهوه ا ونیم از

 خونه رو   یپنجره 

 و واقعا بامداد بود. دمید

 رو باز کردم و داخل شدم.  در

 

به ساختمون و بعد از گذروندن راهرو  دنیرس دیطول نکش ادیز

 .دمشید
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کوب تنها  وارینشسته بود و نور کم د نهیکنار شوم یصندل یرو

 بود   یا ییروشنا

 داد.  یچهره ش رو نشون م که

 

 بسته ش رو باز کرد و نگاهم کرد:  یقدم هام چشم ها یصدا با

 .یاومد رید-

  

 رفتم:  جلو

 خونه.  نیا یتو ادیحق نداشت ب یکس-

 .ستمین "یکس"من -



 

 رهیمبل گذاشتم نگاهم خ یرو که رو فمیازش گرفتم و ک نگاه

 کنار مبل موند. زیم یرو ادداشتی ی

  

 "یکس"هم  فتهیم تیزندگ یکه تو ییاتفاقا نیفهمد یبرا-

 . ستمین

 

پنهان کردنش از بامداد به هدر رفته بود و اون  یهام برا تالش

 به خونه م هم اومده بود! یلعنت

 

 . رمشیبگ یگفت جد یمهام حق داشت که م دیشا

خودش هم  یتنها نش شهیو مثل هم یرینوشته اگر طالق نگ-

 .ادیاز دستش برم یچه کار دونهینم

  

 بلند شد و ادامه داد:  یصندل یرو از



 نیو ا نمیبینوشته... نوشته هر دومون بد مبا خط قرمز -

که اون آدم  ستین یبار نیگستاخانه رو اول یها ادداشتی

 ... مگه نه؟فرستهیبرات م

 

 برداشتم: ادداشتیاز  چشم
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 استاکر داشتم اطرافم.  شهی... من همستین یمهم زیچ-

 جلو اومد:  یقدم چند

 

استاکر ساده باشه  کیاگر مهم نباشه و اون آدم فقط  یحت-

 . ارمیتا پدرش رو درب یبگ دی... بایبهم بگ دیبا

 کردم.  نگاهش

 

 همه سال خودم بودم و خودم...  نیا

 . ممینفوذ کنه به حر یدادم کس یمن اجازه نم یبود ول مهام

 

 کردم... یمن خودم از خودم مراقبت م یبود ول نیسل

رو بهم  میکه زندگ ییگرفتم و خودم پدر کسا یانتقام م خودم

 آوردم.  یزدند در م یم



 

 گاه خودم بودم اما االن...  هیفقط خودم تک شهیهم

 غنج رفته بود.  دلم

 نشده بودم.  ناراحت

 

 ... میاگر از هم متنفر باش یگفت حت یمحکم بامداد م یصدا

 ... نمیرو بب گهیو همد فتهیچشممون بهم ب میاگر نخوا یحت

 . میبازم ما مسکن هم میاگر دعوا کرده باش یحت

 

راهت رو  یخوایمنم منم کن... هر چقدر م یخوایهر چقدر م-

مال خودت  یخوای. هر چقدر مریبگ دهیرو ناد زیبرو و همه چ

که ارمغان،  تهیواقع نیا یمن رو انکار کن ول تیباش و مالک

کنه...  دتیمن تهد از ریحق نداره غ یارمغان بامداده. کس

از من آرامشت رو بهم بزنه. فقط منم که  ریحق نداره غ یکس



کس حق نداره به  چیاگر آزارت بدم ه ی... حتمتمیحر یتو

 رو بده...  متیفکر کردن به حر یخودش اجازه 
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 خواست باز هم حرف بزنه اما نتونست...  یم



به گذشته  لیخواستم اون لحظه رو تبد یچون من م نتونست

 . ساختمیم م ندهیآ یکنم که برا یا

 

به گذشته و من داخلش حسرت  شدیم لیکه تبد یا لحظه

 نخورده بودم.

 به دلم احترام گذاشته بودم.  داخلش

 

داده  هیبامداد تک یکه من داخلش سرم رو به شونه  یا گذاشته

 بود و دست هام تا حد امکان دور کمر پهنش حلقه شده بودند. 

 

دادم من رو  یبا مخالفت ادامه ش م شهیکه هم یبحث ونیم

کرده بود و به بهتش که غلبه کرد  دایآغوش خودش پ یتو

 :دیچیگوشم پ یصداش تو

 

 شده؟  یچ-



 دلم خواست بغلت کنم. -

 : دیچیدور شونه م پ دستش

 

 فقط بغل؟-

 زدم.  لبخند

 اگر بگم آره...-

 

 .شمینم یبغل راض هی... من به یرو روشن کرد شمیآت-

 دمیاونکه دست هام رو از کمرش بردارم خودم رو عقب کش یب

 و نگاهش کردم:
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 تا کجا؟  شتریب-

 رو از دور شونه م برداشت و موهام رو پشت گوشم زد: دستش

 

 تخت اتاقت چند نفره ست؟ -

 تک نفره. -

 .میبش یکیکه جفتمون  ییتا جا شتریخوبه... ب-

 



 یکه رو یشد به من لیخودم که اومدم اون آغوش ساده تبد به

 زده بود. مهیکه روم خ یبودم و بامداد دهیتخت دراز کش

 

بود دور گردنش  ستادهیبرهنه ش ا ی نهیس یرو که رو دستم

 حلقه کردم. 

 . میجا شد-

 : دیگلو خند یتو

 

 گفتم که خوبه. -

رو شکار  زشیهوس انگ یباال کشوندم تا لب ها یرو کم سرم

 یتر م نییکمک بهم سرش رو پا یکه برا یکنم اون در حال

 آورد لب زد:

 

  ؟یکه بازم فرار کن ستیشدم... قرار ن داریفردا که ب-



بود که متوقف شدم و نگاهم  یمتر یلیلب هامون م ی فاصله

 چشم هاش دوختم:  یرو تو

 

  ؟یطعنه هات رو ادامه بد یخوایم یتا ک-

 خودت قانعم کنه به فرارت. لیکه دال یتا وقت-
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 زد...  یهم طعنه م باز

 شد...  یهم داشت تلخ م باز

 .میشد یتلخ م میداشت

 

 رو از دور گردنش باز کردم:  دستم

 من فرار نکردم. -

 تخت نشست:  یو رو دیرو از روم کنار کش خودش

 

 ... میدر موردش حرف نزن ایب-

بلند تر شده  یکه کم ییبار با صدا نیا دمیحرفش پر ونیم

 بود...

 

 : ادیب رونیب میقبل یکه از حالت زمزمه  یانقدر



 من فرار نکردم. -

 

 طیشرا نیا یخواست تو یو م دیکش شیشونیرو به پ دستش

 نگه اما نتونست و اون هم صداش رو باال برد: یزیچ

 

که مثل امشب  یبود بعد از شب یبود؟ چ یاگر فرار نبود چ-

 .  نیریجلد ش یشکالت تلخ تو هیبه شکالت...  یکرد لشیتبد

 

 . میبه هم زمان بد خواستمی... مخواستمیم-

 نداشتم.  تمرکز

 

تونستم تمومش کنم  یلب هاش بودم اما نه م یهم تشنه  هنوز

 تونستم ساکت بمونم. یو نه م
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 سال زمان کم بود؟ ستیزمان؟ ب-

 .یدونستیرو نم زیچ چیسال تو ه ستیاون ب یتو-

 

 ... منم باهاش کنار اومده بودم.یدونست یتو که م-

 ! یبود ومدهین-



 

 شده بود... غیج صدام

 که اومده بود تا زمان بخره.  یغیج

 حرف زدن.  یبامداد رو ببره و به من زمان بده برا یصدا تا

 

 ی... فردایخواست ی. زمان می... داغ بودیبود ومدهیکنار ن-

 یو من رو کنارت م یکرد یاون روز اگر چشم هات رو باز م

 تیبود که واقع یمن ارمغان نبودم... اون موقع من دختر یدید

بودم که  یبود. دختر دهیصورتت کوب یرو تو تیدروغ زندگ

اون روز من  یآدم بد. فردا کیکرده بود به  لیمادرت رو تبد

 پدر تو نبود. گهیکه د یپدرت بودم... پدر یدختر واقع

 

 ... دیخند ناباورانه

 . یعصب یخنده  کی

 



اجازه ... چطور به خودت یقدر خودخواه نیهم شهیتو هم-

 یچطور به خودت اجازه داد ؟یریبگ میمن تصم یجا یداد

... با میمن کنار اومده بودم که ازدواج کرد ؟یمن فکر کن یجا

 کنار اومده بودم... یگیکه م یینایا یهمه 

 

که مادرت اون  ینگاه کن یدختر یتو چشم ها یتونستیتو م-

 نشونده بود؟ اهیو مادرش رو به خاک س

 

 کردم. یم تشیرو گفته بودم و داشتم اذ نیچرا ا دمینفهم
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 .دمیکوب یصورتش م یتلخ رو تو تیداشتم دوباره واقع من

 

مات  یاز چهره ش رخت بست و لحظات شیعصب یخنده  اثرات

 کنه: دایتا صداش رو پ دیموند و طول کش

 

 ی... گفتیدونیمن رو مقصر نم ی... تو... گفتدمیمن ازت پرس-

 که افتاده... یهر اتفاق ینداشته... گفت یبه من و تو ربط

 

 کرد...  یرو ادامه نداد و داشت اشتباه م حرفش



 دونستمش.  یمقصر نم من

 

 فقط...  من

 کرده بودم.   انیحرفم رو اشتباه ب فقط

 رنگ ترس که نه...  جمالتش

 داشتند. یو تلخ ییجدا رنگ

 

 تخت نشستم و لب زدم: یرو سرعت با

  

دونم... به من و تو  یسر حرفم هستم... من تو رو مقصر نم-

   ینداشت... ول یربط

روز  کیسال اون تفکرات رو داشتم و تو تازه  ستیبعد از ب من

خواستم تو خوب  ی. من میبود دهیرو فهم زیبود که همه چ

 .یباش

 



خوب  یکن یخوب باشم؟ لعنت به جفتمون ارمغان... فکر م-

خواستم کنارم  ی. میخواستم تنهام نذار یمن م ه؟یبودن چ

تو باهاش کنار  یوقت نکهیداشتم. به ا مانیچون بهت ا یباش

 یعنیخوبه.  زیهمه چ یعنی یو به سمتم دست دراز کرد یاومد

... میداشترو دوست  گهیچون همد گذرهیاتفاق ها م نیا یهمه 

 من دوستت داشتم ارمغان!
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 تکون دادم:  نیرو به طرف سرم

 کنارت باشم. یخواست ی... نمی... نداشتیگیدروغ م-

 

 یکوبیسرت رو م یتو یخودخواهانه  یحرف ها یبازم دار-

 صورت جفتمون. یتو

 

کنارت باشم همه  یخواست ی. اگر متهی! واقعستیمن ن یحرفا-

که من بفهمم تو  یکار هی... یکرد یم یکار هیسال  کی نیا ی

 ی. بفهمم اشتباه کردم بابت اون زمان... بفهمم تو میادمیبه 

سال  کی. ینکرد یکار چیتو ه ی. ولمیما با هم باش یخوا



سال  کی نیا ی. تویازم نگرفت یخبر چیو ه یتنهام گذاشت

 بامداد! یمن رو نخواست

 

 نفس نفس افتاده بودم... به

بار  نیسرم رو گفته بودم و بامداد چند یتو یحرف ها ی همه

 دهان باز و بسته  

 ...کرد

 

 بگه...  یزیبودم حرف بزنه و چ منتظر

بده و قانعم کنه اما اون فقط بهم چشم  حیبودم توض منتظر

 دوخته بود.

 

 ... دمیفهم میرو ن شیلعنت نگاه

خواستم از  یو من فقط م دمیفهم یچشم هاش رو نم یدلخور

 زبونش حرف بشنوم.



 

جوابم  یحرف چشم هاش و اون اما ب ینفهم شده بودم برا من

 گذاشتم. 

 رفت.. رونیحرف از اتاق ب یجا بلند شد و ب از

 

 شدن در خونه بلند شد و رفته بود. دهیکوب یبعد صدا یقیدقا

 

 

 

 

 

 
 

 

 [18.10.21 09:17] 



 
#part955 

 

 

 کیرها کرده بود و برام فقط  یلعنت یخمار نیا یرو تو من

 نگاه دلخور گذاشته  

 .بود

 

 سرد شده بود. کبارهیرفتنش انگار هوا به  رونیب با

تنش پر بودم انگار داشتم  یاز گرما شیپ یکه تا مدت یمن

 شدم. یاون هجم از سرما غرق م ونیم

 

رنگ رو دور تن برهنه م گرفتم و به تاج تخت  دیسف ی مالحفه

 دادم. هیتک

 بد بود. حالم



 

 هام رو زده بودم اما حالم خوب نشده بود. حرف

 ...یشد از خودم متنفر باشم و لعنت یبامداد باعث م نگاه

 ... یلعنت

 ... یلعنت

 

کنه نتونم حق به جانب  یدونست چطور با من کار یم اون

 باشم...

 

 یکرد تا با دادن حق به خودم حت یم کاریچ دیدونست با یم

 نتونم   به زور باز هم

 باشم. خوب

 

 دادم و چشم هام رو بستم.  هیرو به تاج تخت تک سرم



 یکرده بود و دلم م ریگلوم گ یاز بغض گوشه  یبزرگ حجم

 کنم...  هیخواست گر

 

خواست اون بغض  یخلوت خودم بودم دلم م یکه تو حاال

به خودم  یشخندین دیقطره که چک نیکنم و اول یرو خال یلعنت

 زدم.

 

 

 

 

 

 
 

 

 [18.10.21 09:17] 



 
#part956 

 

 

هام شده بود و قبل  ییبود که مآمن تنها یهمون خونه ا نجایا

 کس   چیاز بامداد ه

 تجاوز کنه... ییتنها نینداشت به ا اجازه

 

خونه  نیباز هم با وجود شکستن قول و قرارمون فقط هم حاال

 ... ییمونده بود و تنها یبرام باق

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 دیبامداد اون روز چشم باز کرد و من رو کنار خودش ند یوقت

 حس رو داشت؟ نیهم

 



 .. یته حس

 ... یپوچ

 

دهان  یبودن تو نیریش دیکه به ام یهم همون شکالت دیشا ای

 .ارهیطعم تلخش دلت رو به درد م یول یگذاریم

 

 دادم... لیبه خودم تحو یهم پوزخند گهیبار د کی

 

مهام گفته بودم لب ببنده تا اوضاع رو آروم نگه دارم و حاال  به

 چقدر موفق شده  

 ساختن آرامش! یتو بودم

 

*** 

  



انتظار  ن؟یگرفت ادیکه با کنار من بودن  هیزیچ یهمه  نیا-

 برسه؟ ییمسخره به جا یطرح ها نیا نیدار

 

همه شون رو از جا پرونده بود و نگاه نگرانشون  ادمیفر یصدا

 بود   ییبه طرح ها

 شد. یدستم مچاله م یتو که

 

 :دمیرو به سمتشون پرت کردم و غر کاغذها
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آشغالن... همه شون آشغالن. اگر تا آخر وقت امروز بهم  نایا-

 ... همه تون!دیاخراج دیند لیتحو یطرح درست و حساب

 

 به سمت اتاق خودم رفتم.  عیسر ییرو گفتم و با قدم ها نیا

کردم تا  یم شیخال ییجا دیروزها اعصابم خراب بود و با نیا

 بتونم زنده بمونم.

 

 بودم. دهیند ییرو بعد از اون شب کذا بامداد

 آنکارا بود... یگذشته بود و اون هنوز تو یروز لعنت سه



 

 بود. ومدهیشهر بود اما سراغم ن نیا یتو هنوز

 

که من رو با اون حال خراب تنها گذاشته بود  یروز از شب سه

حال  ینجوریخواست ا یدونستم که م یگذشت و م یم

 خودش رو بهم بفهمونه...

 

که من تنهاش  یحالش رو بعد از شب ینجوریخواست ا یم

 خورد از کارش.  یکنه و من حالم بهم م حیگذاشتم تشر

 م؟خان-

 

 که تازه داخل اتاق شده بود دوختم:  نیرو به سل نگاهم

 

نود به  ی قهیدق خوامیدنبال چند تا طراح خوب بگرد... نم-

 .میکن یکار مینتون گهیو د میببر یآشغال بودن اون ها پ



 

... شما ازشون میکنیبا اون ها کار م میما سالهاست که دار یول-

 . نیبود یراض

 ! ستمین گهید-

 

بدم که تنها با  ریخواستم گ یبود که االن فقط م دهیفهم انگار

 بحث رو تموم کرد و جلوتر اومد... "بله" کی
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بهتون بگم... فکر کنم براتون جالب  یزیچ هی خواستمیم-

 باشه. 

 : دمیکش یقیعم نفس

 

  ه؟یچ-

 دستش رو به سمتم گرفت.  یپد تو یو آ ستادیا کنارم

 

بار باال و  نیخودم شد و بعد از چند یعکس ها ی رهیخ نگاهم

 دوختم. نیکردن صفحه نگاهم رو منتظر به سل نییپا

  



تن خودتون  یسال تو کی نیکه در ا هییتمام لباس ها نایا-

هاش تکه و  یلیخ نیدونیداده شده. همون طور که م شینما

فروش گذاشته  یتن خودتونه برا یکه تو یدونه ا هیهمون 

 ست.  هیبه مراتب باالتر از بق متشیو ق شهیم

 

 رو تکون دادم:  دستم

 ها رو از حفظم... برو سر اصل مطلب.  نیا یمن همه  نیسل-

 رو تکون داد:  سرش

 

رفت...  یفروش م عیسر یلیلباس ها خ نیا یراستش همه -

 .یواقع متیباالتر از ق یمتیو با ق عیسر

 

 نبود.  یبیچندان عج زیهم چ نیا خوب



فروش  شیکه پ یاز برندها کار یلیخ یوقت ها و برا یلیخ

تا اون  شدیم شنهادیپ یاصل متیباالتر از ق یمتینشده بود ق

 فرد مربوطه نگه داشته بشه. یلباس برا

 

 خوب؟-
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 یکیلباس ها  نیا یهمه  داریخر یدیسال آ کی نیا یتو-

تن  یداد که تو یرو سفارش م یهم همون لباس شهیبود. هم

 خودتون نشون داده شده بود.

  

 کردم:  زیهام رو ر چشم

 نفر بود؟ کیاون ها  یهمه  داریخر یبگ یخوایم-

 

 . ستیماجرا ن یهمه  نیا یبله... ول-

 گهید یکی نیشدم و ا نیسل ی رهیخ شتریب یبار با دقت نیا

 مرسوم نبود!

  

 ییلباس ها یهمه  یسال به صورت متوال کینفر  کیکه  نیا

 باالتر بخره. ییها متیکه تن خودم بوده رو با ق



 

  ن؟یسل میقراره به کجا برس-

 گرفت و ادامه داد:  ینفس

 

که  یو حساب یدیپشت اون آ تیکردم هو یسع یلیمن خ-

 یهر بار به بن بست م یکرد رو بفهمم... ول یم زیپول رو وار

 که   ییدر مورد مکان ها یخوردم. حت

آدرس  یکردم ول قیهم تحق شدیها بهش فرستاده م لباس

 یفشن شو یباالخره تو نکهیکرد. تا ا یم رییهر بار تغ رندهیگ

 .دیخریاون ها رو م یچه کس دمیاستانبول فهم

 

 یها ادداشتیصاحب اون  دیکه به ذهنم رس یزیچ نیاول

 بود...  یدیتهد

 شده؟ داشیروزا پ نیکه ا ستین یاون آدم... همون استاکر-

 



 تکون داد:  نیرو به طرف سرش

 نه. -

 ه؟یاون استاکر ک یدونیمگه م-
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خوب  یلیخ دهیها رو خر نیکه ا یکس ی... ولدونمیرو نم نیا-

فشن شو تن  یکه تو یلباس داری. حساب خرشناسمیم

مشترک  دیخر یلباس ها رو م یکه باق یخودتون بود با حساب

سال  کیکه  هیاون لباس همون کس داریخر یعنی نیبود... ا

 اربعد از انتش قهیتنتون رو در عرض چند دق یلباس ها یهمه 

 .دیخر یم

 

 اون روز رو مرور کردم... یاتفاق ها یلحظات یبرا

 بود... دهیرنگ رو خر یکه لباس خاکستر یکس

  دم؟یرس یپاسخ م کیکه تن من بود و چرا هر دفعه به  یلباس

 

 ! بامداد

 

بود و امکان  دهیخر عیسر یلیبود که لباس رو خ یکس اون

 نداشت! 



کارها رو  نیا یسال بامداد همه  کی نینداشت که تمام ا امکان

 کرده باشه!

  

 یرو م زیبود که همه چ یکس نیمع یخانم... آقا نیبامداد مع-

 .دیخر

 گرفتم. زیسر تکون دادم و دستم رو گوشه م سردرگم

  

سرم  یکه اون شب به بامداد زده بودم از تو ییها حرف

 گذشت. 

 

 یکار هیسال  کی نیا یکنارت باشم همه  یخواست یاگر م"

 که بفهمم به   یکرد یم

 "میما با هم باش یخوای... بفهمم تو میادمی

 

 ... دمیفهم ینگاهش رو م یدلخور یمعنا حاال



 شد. یداشت برام روشن م زیهمه چ حاال

  

 چیو ه یسال تنهام گذاشت کی. ینکرد یکار چیتو ه یول"

   ی. تویازم نگرفت یخبر

 "بامداد! یسال من رو نخواست کی نیا
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 کرده بودم...  اشتباه

 اشتباه کرده بودم بابت اون زمان...  من

 خواست. یسال م کی نیتمام ا بامداد

 

 خواست. یمن رو م بامداد

 کرده بودم. یرو ادهیبار ز نیو ا دمیرو گز لبم

 

خواست باهام حرف بزنه اجازه ندادم  یبودم که م دهید نکهیا با

 زده بودم. ادیخودم رو فر یبند حرف ها کیو 

 

 نکردم.  یکار چیاز خونه رفته بود اما ه بودم که دلخور دهید

 فقط حرف نزده بود... بامداد

 



و  دید یسال من رو دورادور م کی نیا یحرف همه  یب اون

 فقط سکوت کرده بود.

 خودم رو داشتم!  لیدال یمن لعنت چون

 خانم؟ -

 

 اومد.  رونیزدم و نفسم باالخره ب پلک

 بامداد کجاست؟ -

 دونم.  ینم-

 

 زدم و با سرعت از اتاق خارج شدم.  فمیبه ک یچنگ

رو کنار گوشم  یموس رو گرفتم و گوش یراه شماره  ونیم

 گذاشت.
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 که جوابم رو داد:  دینکش یطول

 نه؟ گهید دمیارمغان؟ شماره ت رو درست د-

 

 بامداد کجاست؟ -

تعجب کرده بود که  عمیپرسش بدون مقدمه و سر نیا از

 رو باز کردم. نیشد و من در ماش یسکوتش طوالن



 

 ؟یپرسیم یچ یبرا-

 فقط بگو االن کجاست؟ -

 شده؟ یزیمنه... چ شیهتل پ یتو-

 

 اونجا.  امیهمونجا نگهش دار... دارم م-

 گاز داشتم. یرو قطع کردم و پام رو تا انتها رو تماس

 

 رو کرده بود.  نکاریچرا ا دمیپرس یتا ازش م دمشید یم دیبا

مثل من خودخواهانه رفتار کرده بود و با سکوت فقط  چرا

 باشم!؟ یمنتظر موند تا من مقصر واقع

 

 ره؟یبگ یبه خودش اجازه داده بود من رو به باز چرا

چرا به خودش حق داده بود که اون شب من رو رها کنه و  و

 توجهش رو سرم  



 نزنه. ادیفر

 

کرده بود که  ریذهنم رو درگ یسوال ها به قدر نیا ی همه

شرکت  یرنگ آشنا جلو یموتور مشک دنید یبرا ییجا گهید

 و مشکوک بودنش نداشته باشم.
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به پت  نیکه ماش دینکش یرو باز هم باالتر بردم اما طول سرعتم

 پت افتاد و سرعت لحظه به لحظه کمتر شد.

 

بردم و  ابونیرو کنار خ نیبه فرمون زدم و ماش یمشت یعصبان

 اون هم بالفاصله خاموش شد.

 

 دادم و در رو باز کردم.  رونیرو محکم ب نفسم

از  شتریکنه و من رو ب یهم قرار بود باهام لجباز نیماش نیا

 کنه؟ تیاذ نیا

 

 براش کردم و کاپوت رو باال زدم.  یاخم

شد باعث شد خودم رو عقب بکشم  که ازش بلند یو دود بخار

 حال   نیو انگار با ا



 .ومدیازم برنم یکار خرابش

 

باز  میبرداشتن گوش یرو برا نیرو تکون دادم و در ماش سرم

 کردم...

و همه  دیچیگردنم پ یتو یدیخم شم درد شد نکهیقبل از ا اما

 مات و تار شد. یلحظات یانگار برا زیچ

 

باعث شد چشم هام رو با فشار ببندم و دلم ضعف رفت که  درد

 نتونستم قدرتم رو  

 نشستم. نیزم یحفظ کنم و رو ستادنیا یبرا

 

 رو به گردنم گرفتم و نفسم رفته بود.  دستم

حالت اغما رفته بودم و درد داشت هوش و حواسم رو  یتو انگار

 گرفت. یم

  



چشم هام رو  شدیم کیکه بهم نزد ییقدم ها یصدا دنیشن با

 باز کردم...  یبه سخت

پوش شد که کاله کاسکت به سر  یمشک یمرد ی رهیخ نگاهم

   یداشت و چوب تو

 انداخت. یرو گوشه ا دستش
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بود و  ستادهیرنگ ا یمشک کلتیاون طرف ترش موتور س یکم

 من چقدر احمق بودم!

 

دور کردنش از خودم  ییتوانم توانا یکه زانو زد دست ب جلوم

 دیاومده دستمال سف شیپ تیاز وضع یرو نداشت و اون راض

 دهانم قرار داد. یدستش رو جلو یرنگ تو

 

دست حرکت کرده م کنارم  چدیمشامم پ یکه تو یتند یبو

هم  یشدند و رو نیسنگ ادیز یافتاد و چشم هام با وجود تقال

 افتادند.

 

*** 

  



درک  ییو توانا دیچیپ یسرم م یممتد تو یتق تق ها صدا

 رو نداشتم. یزیچ

 داشت. یانگار خشک شده بود و دهانم طعم گس گلوم

 

 نیم رو از هم باز کردم و اول دهیبهم چسب یپلک ها یسخت به

 یرنگ باال یشد سقف مشک انیچشم هام نما یکه جلو یزیچ

 سرم بود.

 

تونستم  یتارم بهتر شه و حاال م دیبار پلک زدم تا د چند

 بودم رو حس کنم. دهیکه روش خواب یتخت

 

 و نگاهم رو به اطراف دوختم. نشستم

 



سالن ساخته  کی واریدو د یتالق یکه انگار تو یکوچک اتاق

تا  یآهن یها لهیبا م هیبق واریاز دو سمت اون د ریشده بود و غ

 شده بود. دهیزندان بود پوش یها لهیبه م هیسقف که شب

 

رو پوشونده بود  وارید یاز دو گوشه  یکه قسمت یاز پرده ا ریغ

داخل اون اتاقک  یا گهید زیچ چیکوچک ه زیتخت و م کیو 

 زندان مانند قرار نداشت.

 

 افتاده بود. یچه اتفاق دمیفهم یسرم رو تکون دادم و نم کالفه
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 حال... نیزندان و ا نیا

 .دمیفهم یکه به سراغم اومده بود رو نم یا جهیسرگ و

 

تا خودم رو کنترل کنم و چشم هام رو  دمیکش یقیعم نفس

 بستم.

 بود. نیسل یکه به خاطر داشتم حرف ها یزیچ نیآخر

 

سال چه کرده بود و من  کی نیا یگفته بود بامداد همه  بهم

 اون. شیرفتم پ یداشتم م



 

 واضح تر شد.  ریهام رو با دست فشردم و کم کم تصاو چشم

داغ کرده بود و من مجبور شده بودم نگه دارم  میلعنت نیماش

 و...

 

 رنگ. یکاله کاسکت به سر و اون موتور مشک مرد

 .دمیهام رو با سرعت باز کردم و از جا پر چشم

 

 یخونه رو م نیها دوختم و ا لهیاز م رونیرو به ب نگاهم

 شناختم...

 

ماه رو داخل  نیو چند شناختمیخونه رو م نیا یمعمار من

   یخونه ا نیهمچ

 بودم. گذرونده

 



آشپزخونه  کیکوچک بدون اتاق خواب که فقط  تییسو کی

 و حموم.  ییدستشو کیداشت و 

 

 پنجره...  بدون

 یآورد اما اون روزها تنها سرپناه یکه خفقان به بار م ییجا

 بود که داشتم.
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 ها رو لمس کردم.  لهیرفتم و م جلوتر

از مبله ها هم  رونینبود و ب هیاول یتق تق ها یاز صدا یخبر

 حضور   یکس چیه

 .نداشت

 

 یو زهوار در رفته گرفتم و لحظات یمیقد یاز مبل ها چشم

   تیفکر کردم تا موقع

 .ارمیب ادیرو به  خونه

  

مهاجران داخلش  شتریاز آنکارا که ب یقسمت یآپارتمان تو کی

 کردند.  یم یزندگ



 نبود... یخوب ی محله

 

بود که  یتنها آپارتمان نیو ا نینش ریفق یساده  طیمح کی

 یروزها نیساخته شده بود و من گندتر یمعمار نیاونجا با ا

 کردم! یرو فراموش نم میزندگ

 

 یلعنت یخونه  نیا یبودم همه  دهیکه کش یها و عذاب یسخت

 رو به خاطرم سپرده بود و من واقعا به گذشته م برگشته بودم؟

 

 یدهانم چرخوندم و صدا یزبان خشک شده م رو تو یسخت به

 گرفته م خودم رو هم متعجب کرد: 

 ست؟ین نجایا یکس-

 

دور  یکالفه چرخ دمیکه نشن یرو صاف کردم و جواب صدام

 خودم زدم. 



 اتاق شد و به سمتش رفتم.  یگوشه  یپرده  ی رهیخ نگاهم

 

 یانگشت ها ونیپرده م یتوالت فرنگ دنیکنار زدنش و د با

 مشت شده م مچاله شد.

 

 فکر همه جا رو کرده بود.  یکس که بود به خوب هر

 ...یقفس با امکانات رفاق کی
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 رفت.  رونیجوره نشه ازش ب چیکه ه ییجا

 

که از پشت سرم بلند شد نگاهم رو به  یباز شدن در یصدا

شد  یقامت مرد ی رهیها دوخت و چشم هام خ لهیاونطرف م

 .گذاشتیکوچک م یکه پا داخل اون خونه 

  

 به اون سمت برداشتم. یرو رها کردم و قدم پرده

رو که بست روش رو به سمت من برگردوند و من تمام  در

 شتم  تمرکزم رو گذا

 شناختنش. یرو



 

 با قد بلند...  یمرد

 .یمعمول یمتوسط و چهره ا کلیه

 

ممکن عقب زده  یداشت که تا جا یرنگ یقهوه ا یموها

 شناختم. یمرد رو نم نیبودشون و من ا

 

دستش رو  یزد و کاله کاسکت تو یلبخند قمینگاه عم دنید با

 مبل انداخت. یرو

 ؟یشد داریب-

 

 سوال به سمت آشپزخونه رفت.  نیا دنیحال پرس در

  ؟یستیگرسنه ن-

  ؟یهست یتو ک-

 



 اونکه نگاهم کنه لب زد:  یب

 بهم برخورد.  م؟یشناسیواقعا نم-

 :دمیزدم و دوباره پرس یا یطوالن پلک
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  نجا؟یا یمن رو آورد یچ یبرا-

 :دیدستش بود به سمتم چرخ یتو ریش یکه بطر یحال در

 

 فکر کردم هدفم برات مشخص شده. -

 کردم.  زیهام رو ر چشم

 فرستاد؟ یها رو برام م ادداشتیکه اون  یهست یتو همون-

 

 تکون داد.  دییپررنگ تر شد و سرش رو به تا لبخندش

 دست گرفتم. یها رو تو لهیم

 

  ؟یکرد یکار نیهمچ یچ یبرا-

رو کنار  یو بطر دیپر کرده بود رو سر کش ریکه از ش یوانیل

 گذاشت. ییظرفشو

 



خودت و اون  نیرو ب زیبهت سه روز فرصت دادم که همه چ-

شبت رو باهاش به صبح  ؟یکرد کاریتو چ ی. ولیمرد تموم کن

 رونیکه اون اومد تو خونه ت و تا صبحم ب دمی... دیرسوند

 نرفت.

  

زد که  یم یادداشتیهشدار نداده بود و احتماال دم از  بهم

 من مونده بود؟  یخونه  یدست مهام بود و بامداد تا صبح تو

 

که تکون دادم افکارم رو پس زدم و االن وقت فکر به  یسر با

 بامداد نبود. 

 .یشیمرتکب م یجرم بزرگ یتو... دار-

 

 اومد:  رونیبه سمتم براق شد و از آشپزخونه ب نگاهش

 .ستیجرم تو ن یجرم من به بزرگ-

 



 

 

 

 

 
 

 

 [18.10.21 09:17] 

 

#part969 

 

 

  ؟یزنیاز کدوم جرم حرف م-

 ! یکرد انتیتو به من خ-

نگاهش کردم و دست خودم نبود که بلند به  رهیخ یلحظات

 شده بود. کیبه خودم اومدم بهم نزد یخنده افتادم و وقت



 

 م رو پس زدم:  خنده

 کار کردم؟ انتی. من بهت خشناسمیمن اصال تو رو نم-

 

 نگاهم کرد.  رهیرو نداد و خ جوابم

 حدقه چرخوندم:  یهام رو تو چشم

 . یتو از منم مجنون تر یم. ول وونهید یادیکردم ز یفکر م-

 

 . یشی... قشنگ میخندیم یوقت-

 : زدیو حاال اون بود که لبخند م دیلب هام ماس یرو لبخند

 خنده ت قشنگه.-

 

 رو رها کردم اما عقب نرفتم.  لهیم

 لهیم دیو هشدار دهنده بود و فقط با ام بیهاش برام عج حالت

   نمونیکه ب ییها



 کردم. یانداخته بود خودم رو کنترل م فاصله

 

 یقیکردم با نفس عم یدرمان بودم و سع یمرحله  یتو من

 .ارمیآروم کردن خودم به خاطر ب یرو برا مونیس یها هیتوص

 

 ه؟یهدفت چ-
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 رو کج کرد: سرش

 .ییهدفم؟ هدفم درست رو به رومه. هدفم تو-

 

 باشم.  نجایمن دوست ندارم ا یول-

که توهم  یبغل اون مرد یتو ؟یکجا باش یدوست دار-

 شوهرت بودن رو داره؟

  

رفته بود و حاال صداش رو با تن باال  یلبش به آن یاز رو لبخند

 . دیکش یبه رخم م

 



... نیبب ؟یدوست دار یقهوه ا یداره؟ تو موها یبرات چه فرق-

   میمشک یمنم موها

 ؟یکردم. خوبه؟ دوست دار یقهوه ا یمثل اون مرد عوض رو

 

 زدم:  شخندین

 ؟یشیاون م هیرنگ مو شب هیبا  یفکر کرد-

 : دیها رو گرفت و غر لهیم

 باشم؟  یچجور یدوست دار ؟یپس چ-

 

من برم...  یو بذار یریرو بپذ تیمن فقط دوست دارم واقع-

 من ازدواج کردم چون  

 نینداشتم... ا یدر قبال کس یتیداشتم. چون مسئول دوست

 انقدر نامفهومه؟

 

 رو درهم برد: ابروهاش



  

تنها  یبودم که دوستت داشتم. تا وقت یکس نی! من اولیداشت-

از کنار من  ذارمینم گهیحاال د ینداشت...ول یمشکل یبود

 .یتکون بخور

 

 ترش کرد: یو خنده م جر مدیخند
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که من رو دوست  یهست یکس نیچقدر مسخره! تو اول-

جهان  نیا یکشور... تو نیشهر... ا نیا یتو یدونیم ؟یداشت

 چند نفر من رو دوست دارن؟

 

 نیا یکه تو یمن زودتر از همه دوستت داشتم... از همون وقت-

 یدختر بچه  هیکه فقط  ی. از همون وقتیکرد یم یخونه زندگ

 .یشونزده هفده ساله بود

 

 خونه...  نیا

 نکرده بودم. افتیرو اشتباه در زشیو تعفن انگ یامواج منف من

 



 خورد...  یبود که حالم ازش بهم م یخونه ا همون

 بودم. دهیبود که کش ییکه شاهد دردها و زجرها یا خونه

 

 ...ادیب ادتیمن رو  دی... باادیب ادتی دیبا اد؟یم ادتی-

ها رد کرد تا صورتم رو  لهیم ونیحرفش دستش رو از م ونیم

 و من با   رهیبگ

 .دمیخودم رو عقب کش سرعت

 

 ... اون

 بود.  وونهیواقعا د اون

 اد؟ین ادتیمن رو  یدیچطور به خودت جرات م-

 

 دور خودش زد.  یبرد و چرخ رونیرو از داخل قفس ب دستش

 یم ادیکه فر یمبل رو برداشت و در حال یکاسکت رو کاله

 اون رو به   دیکش



 قفس من پرت کرد: سمت
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 واریکنارت بود. د شهیکردم... من هم ینگاهت م شهیمن هم-

. من دمیتو رو خودم خر یخونه  یرفت یوقت ی! حتواریبه د



 ادتیمن رو  یکردم. حق ندار یزندگ نجایتو ا ادیسال ها به 

 !ادین

 

نگاهم رو به رفتار جنون وارانه ش دوخته بودم و من هم  مات

 دم؟یکش یم غیج دیبا

 ...نیبب-

 

صدام نگاهش رو با سرعت بهم دوخت و من ادامه  دنیشن با

 دادم:

 

با چند  تونمیبرم. من م یکه بذار دمیفرصت م هیبهت... بهت -

 من از تو بلندتره! یبکشونم... صدا نجایهمه رو ا غیتا ج

  

 رهیخوشگلت درد بگ یگلو نکهیاز ا ریبکش... غ غیبکش! ج-

 . فتهینم یاتفاق



ها رو پوشونده بود  واریکه کل د یرنگ دیسف بیاجسام عج به

 اشاره کرد و ادامه داد:

 

صدا کردم. تو  قیخونه رو عا نیمن باهاشون ا ؟ینیبیرو م نایا-

   یتون ینم گهید

 ی... من برای. من بهت فرصت دادم و تو از دستش دادیکن فرار

 .دارمیکنار خودم نگهت م شهیهم

 

 . دمیرو گز لبم

 فکر همه جا رو کرده بود...  یعوض اون

آماده شده بود و دهن به دهن  یروز نیهمچ یده سال برا انگار

 نداشت. یا دهیفا گهیگذاشتن باهاش االن د

 

و توان داد  دیکش یم ریشت گردنم تکرد و پ یهنوز درد م سرم

 رو هم   ادیو فر



 .نداشتم
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 تخت نشستم.  یرفته عقب تر رفتم و رو وا

 کردم؟ یچه کار م دیبا



 

 دادم؟  یزندان مجهز خودم رو نجات م نیاز ا دیبا چطور

 

 *** 

 

که برات هر روز از  دمیمگه نه؟ د یرو دوست دار یبستن نیا-

 . ارنیم نیهم

 ی چهیکه از داخل در یا یتوت فرنگ یرو از بستن نگاهم

 قفس رد   نییکوچک پا

 بود داخل گرفتم و اون ادامه داد: کرده

  

 گرفتم.  رنیگیواست م شهیکه هم ییاز همون جا-

 بشم؟ اتیباز وونهیخر د یبستن هیبا  یانتظار دار-

 

 ها نشست و نگاهم کرد: لهیم یلبخند جلو با



 خوردنت رو نگاه کنم. خوامیبخورش... م-

 

 تخت نشستم و ابروهام رو باال انداختم:  یرو شخندین با

 دوست ندارم.-

 

 تر شدند:  کیبهم نزد ابروهاش

 . یهست یبستن نیتو عاشق ا یول-

اون که غذاها و  یبودم و دونستنش برا یبستن نیا عاشق

 مورد عالقه م   یدسرها

 نداشت. یهم از بر بود کار رو
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کردند و  یم هیرو از کجا برام ته یدونست اون بستن یم یحت

 تونستم   یحاال م

رو  نجایدر ا یقیاعصابش راه برم و اگر به هر طر یتر رو راحت

 وجود داشت. ییرها یبرا یدیکرد ام یباز م

 

 رو دوست ندارم.  یبستن نی... من ایدیاشتباه فهم-

 امکان نداره!-

 



 ها رو گرفت:  لهیهام رو باال انداختم و اون م شونه

 !دمیتو خر یرو برا ی... من اون بستنیبخور دیبا-

 

 تکون دادم:  نیرو به طرف سرم

 .یشناسیمن رو نم ادمیتو ز نمیبی... حاال میاشتباه کرد-

 

 رفت: ها داد و صداش باال  لهیبه م یمحکم تکون

 . شناسهیمن تو رو نم یکس به اندازه  چی... هشناسمتیم-

 

 یکرد و مغزش رو ازش م یهام چشم هاش رو سرخ م حرف

 یقفس لعنت نیباز کردن در ا یدونستم چرا برا یگرفت اما نم

 .شدیقدم نم شیپ

 



 گهیبار د کیآورده بود  چیکه برام ساندو یبحث رو زمان نیا

 یکار تشیاوج عصبان یتو یو باز هم حت میهم با هم کرده بود

 نکرده بود.

 

 . ستادیها رو رها کرد و ا لهیم

  ؟یکن یبا من لجباز یخوایم-

 کنه. تمیاذ یکس خوادینه... فقط دلم نم-

  

 هنوز بهت دستم نزدم. ی... حتنیکنم... بب ینم تتیمن اذ-
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 جلوتر رفتم:  یتخت بلند شدم و کم یهم از رو من

 کنه. یم تمیاذ یدار یعنی رونیبرم ب نجایاز ا یذارینم یوقت-

 

خراب  نیا یکس تو چیه یعنیباز هم باال رفته بود و  صداش

   یشده نبود تا صدا

 د؟یشن یرو م یعوض اون

 

 اون مرد.  شیپ یریم رونیب یاگر بر-

 . رمیمعلومه که م-



 ! دهیبرات حلقه نخر یکه حت اقتهیل یآشغال ب هیاون -

 

 و چشم ازش گرفتم. دمیکش یقیعم نفس

 یسال خال کی نیدست چپم شد و تموم ا ی رهیخ نگاهم

 مونده بود.

 

 یوقت بود که تو یلیکه بامداد به دستم کرده بود خ یانگشتر

 وانهیمرد د نیانگشت اشاره م جا خشک کرده بود و کاش ا

 رفت. یسرش م یحرف تو

 

 تخت برگشتم. یزدم و دوباره رو شخندیحال و روز خودم ن به

 

 یجلو یکردم وقت یحال و روز مهام رو بهتر درک م حاال

 ها و رفتار   یخودسر

 اومد.  یاز دستش بر نم یشد و کار یم یم عاص خودخواهانه



 

شده بود و من  رمیمهام بود که گردن گ قیعم یآه ها احتماال

 حال و روز انداخته بود. نیرو به ا

 

شد دوختم و  یکه حاال داشت آب م یا یرو به بستن نگاهم

تونستم مقابل اعتصاب غذا  یم یدونستم تا ک یخودم هم نم

 .ارمیدووم ب

 

*** 
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  ؟یقراره ادامه بد یکه تا ک یفکر کرد نیبه ا-

 آب رو داخل گذاشت: وانیتوجه به سوالم ل یب

 

 . یتشنه ا یگفت-

 آب رو بردارم. وانیکردم و خم شدم تا ل یسرفه ا تک

 

 ... یآقا زنمیدارم باهات حرف م-

 دادم:  رونیرو ب نفسم

 .دونمیمن حتما اسمت رو هم نم-



 

 نمیبیم یوقت شمیدوروک... اسمم دوروکه و واقعا ناراحت م-

   ادتیاز من  یچیه

 که من تک تک لحظه هامون رو به خاطر دارم. یدر حال ستین

 

 کلمه هم با تو صحبت کرده باشم. کی یکنم حت یمن فکر نم-

 

که انگار  ینگام کرد یجور هی... ی! جواب سالمم رو دادیکرد-

که ازت  یوقت ی. حتیخوایتو هم مثل من با هم بودنمون رو م

 .یکردینگام م یامضا گرفتمم همونجور

 

 ده افتادم: به خن ناخودآگاه

 



رفتار  میمال یوقت با کس چیدوروک. من ه یا وونهیتو د-

 نیا یکه تو میاز زندگ یمن از برهه ا هیچ یدونینکردم. و م

 خونه گذشته متنفرم... از اون روزها... از  

 .خورهیتک لحظه هاش حالم بهم م تک

 

دهانش با  یرو تکون داد و بعد از قورت دادن قرص تو سرش

 آب گفت: 

و عاشق  ادیم ادتیرو  زیزود همه چ یلی... خیشیدرست م-

 .یشیم نجایا
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 امکان نداره. نیقفس؟ ا نیعاشق ا-

برات انجام  کهیکه اون مرت ییکارها یداره! چون من همه -

 .دمینداده رو انجام م

 

 ها روشن کرده بود اشاره کرد: لهیم یکیکه نزد یعود به

 

... هر روز یرو آوردم که دوست دار یبرات همون عود-

 تی. رو تختدمیمورد عالقه ت رو بهت م یها و غذاها یخوراک



 یقیموس ی. گوش کن... من حتیکه دوست دار هیهمون رنگ

 رو گذاشتم. تیدوست داشتن

 

 ...دیفهم یصورتم رو پس زدم و نم یتو یموها کالفه

 

توهمات  یکه تو ییسال ها یخواست بفهمه همه  یم اگر

و  یذهن یرابطه  چیکه من ه دیفهم یخودش غرق شده بود م

 باهاش نداشتم و نخواهم داشت. یا یجسم

 

 شهیکه هم ییدراور لباس گذاشتم... از همون مدل ها هیبرات -

 تو   یول یپوشیم

ها هم  ی. اون عوضیکدومش استفاده کن چیاز ه ینشد حاضر

 کردن؟ یم نکارایبرات از ا

 

 رو ماساژ دادم: میشونیاز مجادلمه مون پ خسته



 ؟یمسخره رو ادامه بد یکارا نیقراره ا یفقط بگو تا ک-

 

... تو یو باهام باش یاریب ادیخودت عشقمون رو به  یتا وقت-

 بدون خواستنت بهت دست بزنه. یکس یدوست ندار

 

 ! یفهم یرو م یکی نیچه خوب که ا-

 فهمم.  یداروهام رو بخورم م یتا وقت-

 زدم: شخندین
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 حال تو از منم بدتره. -

صورتم  یکه نگاهش رو تو یبه جلو برداشت و در حال یقدم

 :دیچرخوند نگران پرس یم

 

  ؟یدار ازیدکتر ن-

 رو کج کردم:  سرم

 دکتر؟ شیپ میبریداشته باشم م ازیاگر ن-

  

 . خرمیم یدار ازیکه ن ییبرات داروها-



 شو.  الشیخیب-

 چهیدر یو جلو دمیدستم رو الجرعه سر کش یآب تو وانیل

 گذاشتمش.

 

دادم  یم هیکه به تخت تک ینشستم و در حال نیزم یرو

 نگاهش کردم. 

 مبل نشسته بود. یرو

 کرد.  یبود و نگاهم نم ریدستش درگ یقرص تو یجعبه  با

 

 ازم خوشت اومد؟  یبار ک نیاول-

تا به حرف  دیاز تکون دادن جعبه برداشت و طول کش دست

 .ادیب

  

ساختمون  نیپشت بوم ا یکه رو ییاون وقتا دی... شادونمینم-

بار از  کی... با اون کفش پاشنه بلند که یکرد یم نیتمر



 یوقت دمیو پاشنه ش شکست. شا شیانداخت نییساختمون پا

که  ییاون شب ها ای. یهول داد نییصاحبخونه رو از پله ها پا

راه پله  یتوو ساعت ها  یگشت یخسته بر م ابونیاز بار سر خ

 .یدیکش یم گاریو س ینشست یم

 

 انداخت. یازش گرفتم و مرورش هم به روانم خط م چشم
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 من نداشت.  یبرا یخوب زیچ چیروزها ه اون

 پول بودم... یدختر آس و پاس و ب هیکه هنوز  ییفقط روزها نه

 

 یحرفه  یکه تازه تونسته بودم خودم رو تو یزمان یحت

 بود. زیباال بکشم باز هم نفرت انگ نگیمدل

 

 آشنا نشده بودم.  یخوب یبا آدم ها من

بودم و خوان  دهیکش رونیخودم رو ب فیمرداب کث کی ونیم از

 آخر ساواش و خونواده ش بودند.

 

 ...نه



زد و  یبود که دم از عشق و عالقه م یمرد نیآخر انگار ا خوان

 نداشتم. ادشیمحو هم به  یخاطره  کی یبه اندازه  یمن حت

 

که مثل من بود. مثل  یکی... یبود بیو عج بایدختر ز هیتو -

 .وونهیمن د

 همون حال چشم هام رو بستم. یو تو دمیکش یقیعم نفس

 

به سراغم  دیبا یدرست زمان یاون مرداب لعنت یترکش ها چرا

 ستیب یمحکم کردن رابطه  یخواستم برا یکه من م ومدیم

 ساله م قدم بردارم؟

 

 گذاشتم؟ یم یزیچه چ دینبود پس اسمش رو با نینفر نیا اگر

 

*** 

  



 ریداشت زنج یکیو انگار  دمیشن یها رو م لهیبرخورد م یصدا

 دور قفل رو باز  

 کرد. یم
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تنم نشسته بود و انگار هنوز ساعت  یتو یبیعج یسست حس

   ازیها به خواب ن

 .داشتم

 

بار  نیبود که آخر یسر غذا و آب ریز زیدونستم همه چ یم

 خورده بودم و دست کم گرفته بودم اون مرد رو.

 

 نشستم. یهام رو باز کردم و به سخت چشم

از  گهیو د شدیتر م کیقدم هاش بود که نزد ی رهیخ نگاهم

 هم متنفر بودم. میعود دوست داشتن یبو

 

 .دمیخوب خر زیچ هیبرات -

رو  نیآوردم که من هم ادیزانو نشست به  یتخت که رو یجلو

 خواستم. یم

 



رو  نجاشیباز شه و اون فکر ا یقفس لعنت نیدر ا خواستمیم

 رو از دست داده بودم. مییکرده بود که من توانا

 

چشم هام نگه داشت و  یرو جلو یرنگ یگریبراق ج ی جعبه

 ست داخلش بهم پوزخند زدند. یدرش رو که باز کرد حلقه ها

 

سرش  یکنم تا تو دایاطراف پ نیرو ا یزیتونستم چ ینم چرا

 یو عذاب آور خالص م یلعنت یمخمصه  نیو از ا دمیکوب یم

 شدم؟

 

 . دیکه اون برات نخر دمیرو خر یزی... من برات همون چنیبب-

داده  نتشیدرخشان ز نیتک نگ کیکه فقط  یساده ا ی حلقه

 آورد و به سمتم دراز کرد: رونیبود رو ب

 



جمع کردم. من  دنشیخر یاصله... سال هاست پولم رو برا-

 برات ارزش قائلم!

 

شد و همه  یحس م یب یرفت و بدنم هنوز نوسان یم جیگ سرم

و اون ارزش  رهیخنده م رو بگ یها نتونست جلو یناتوان نیا ی

 د؟ید یم یزیچه چ یرو تو
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 ینگیخورد به ر وندیتو دستش گرفته شد و پ یاز حلقه  نگاهم

 ارزش بود. نیانگشت اشاره م جا خوش کرده بود و ا یکه تو

 

ارزون و  نگیاون دو حلقه ر نیزن ثروتمند بودم و ب کی من

 چشمم رو   یساده ا

 داشت... تیبود که معنو گرفته

 

 نجایعشق داشت و من اون عشق رو پس زده بودم تا ا که

 باشم؟

 نیاون قسمت از ب یحس یکه انگشتم رو لمس کرد ب دستش

 تنم نشست. یتو یبیرفت و مور مور عج



 

اما محکم که نگهش داشت  دمیرو با سرعت عقب کش دستم

 سرم به صدا دراومد. یخطر تو ریآژ

 

 خوب بودم!  من

 .دادمیعقلم رو از دست م دیحالم خوب شده بود و نبا من

 

 دیسرم بود و نبا یکرد عقل تو یکه حاال کار م یزیچ تنها

 .رهیاون رو هم ازم بگ یلعنت یعصب یدادم حمله  یاجازه م

 

 دستت باشه.  یتو شهیهم دیبا-

بند جمله ش حلقه رو دستم کرد و من فقط تونستم  پشت

 غرش کنم: 

 ازش متنفرم!-

 



 دهیباال کش کبارهیرفت و نگاهش به  نینوازشش از ب متیمال

 شد.

 

انداخت بابت قرص  یسرخش شک رو به جونم م یها چشم

   یکنترلش و م یها

که به من دست  مونهیم ادشیاون ها رو بخوره  یتا وقت گفت

تونستم خودم رو  یدونستم اما نم یها رو م نینزنه و من ا

 کنترل کنم.
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خودش رو نشون  یدیسرم به شکل جد یتو یعصب ی حمله

 داده بود. 

 .یدوستش داشته باش دیبا-

 

مشتش  یرو تکرار کردم و اون بالفاصله بازوم هام رو تو حرفم

 گرفت. 

 از تو متنفرم.-

 



گرون  یحلقه  هی... من برات یدوستم داشته باش دی! بادیبا-

 . دمیخر متیق

لب هام نشسته بود  یکه بلند تر از قبل رو یا خنده

 بود و من حالم خوب نبود. کیستریه

 

 . ستمین ی! من فروشیشناسیتو اصال من رو نم-

 بخرمت... خوامیمن نم-

 

بدنم لحظه به  یحس یبه عربده شده بود و ب لیتبد صداش

 شد و من تونستم دستم رو باال ببرم. یلحظه کمتر م

 

 خوام داشته باشمت.  یمن فقط م-

بود که  یا یعیطب یکه در دست داشتم ناخن ها یسالح تنها

 داشتند... تیبرام اهم

 



 که داخلش بودم. یطیاز شرا ییرها ینه به اندازه ا اما

 

که  ادشیش انداختند به پوست صورتش و فرهام خرا ناخن

بلند شد دست هاش هم شل شدند و من با تمام توان به عقب 

 هولش دادم.

 

 دیو با دمیتخت کنار کش یکه گرفت خودم رو از رو فاصله

   یخودم رو به در م

 .رسوندم

 

دستش شد و محکم  ریاول رو برنداشته بودم که پام اس قدم

 فرود اومدم. نیزم یرو
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و اون انگار از من  چوندمیگرفتم و پ نیآست یرو از رو دستش

سرم به  امیبه خودم ب نکهیو قبل از ا دیفرز تر بود که از جا پر

چشم هام  شیپ کبارهیبه  زیشد و همه چ دهیکنار تخت کوب

 رنگ باخت.

  

*** 



  

سال قصد داشت به  ستیبامداد بعد از ب دمیکه فهم یروز

با خودم عهد بستم که به دلم افسار ببندم و انقدر  ادیب رانیا

 که توان حرکت رو نداشته باشه. رمشیمحکم بگ

 

 یتقال م یمشتم گرفت اما اون با لجباز ونیبستم و م افسار

 تقال بهش   نیکرد و ا

 زد... یم زخم

 

ارمغان  محکم اون رو نگه نداشته بود و فقط براش درد به افسار

دوباره ش نبود که هوا به سرش  دنیآورد چون دل من با د یم

 زد... یم

 

 ... ادیداده بودم که به رحم ن ادیبهش  من



وقت در مقابلم  چیکس نتپه و ه چیه یداده بودم برا ادی

 مقاومت نکنه...

 در برابر عقلم... نه

 

و من همه  ارهیداده بود مقابل منطق خودم سر فرود ب ادی بهش

 داده بودم اما نه در مقابل بامداد. ادشیها رو  نیا ی

 

 ممنوعه ست... ی وهینداده بودم که بامداد م ادی بهش

 قابل عبوره. ریخط قرمز پررنگ غ کیدور بامداد  که

 

قابل  ریممنوعه بود و نه خط قرمز دورش غ ی وهینه م بامداد

 عبور.
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 یبودم و به خودم و اون چشم م ستادهیکه دور از گود ا حاال

بامداد از ابتدا گره  دمیفهمیم میدوختم که در حال مجادله بود

 .میخورده بود به من و درست مثل حرف مهام ما مسکن بود

 

وقت تالش  چیاما ه میزد یو زخم م میشد یگلو م یتو غیت

 .میرو عوض کن گهیکه همد مینکرده بود



 

و مثل من که با  ستادیا یهام م یباز وونهیبامداد که کنار د مثل

 .دمشیبوس یچشم هاش م ینفرت و انتقام تو

 

اگر درک  یو حت میشناخت یاز خودمون م شتریرو ب گهیهمد ما

 .میانکار رو نداشت ییباز هم توانا میکرد ینم

 

االن رنگ  زیشد همه چ یحذف م یاگر خودخواه ونیم نیا

 داشت.  یا گهید

 دونستم.  یم

 

 خودخواه بودم... من

 خودخواه بود...  بامداد

سال تمام تمام رفت و آمدهاش رو از بر بودم و اون  کیمن  اما

 مونده بود. اطیح یبعد از دعوا تمام شب رو تو



 

 موندم... یخودخواه م من

 یتونستم اجازه بدم بامداد لحظه ا یهم نم نیخاطر هم به

 بدون من باشه.

 

ببنده و تنها  ریمن رو به زنج یتونستم اجازه بدم کس ینم

 اجازه رو داشت بامداد بود. نیکه ا یکس
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 ریزنج کیدونست  یببنده اما نم ریخواست زنج یم بامداد

دادم  یمتصل کرده بود و من اجازه نم گهیما رو بهم د ینامرئ

از  میگرفته بود ادی یجیمدت ذره ذره و تدر نیکه ا ییزهایچ

 بره. نیب

 

 یم استیاگر به خاطرش مجبور به چنگ انداختن به س یحت

بردم و  یشدم و من سال ها مردم رو تشنه به لب چشمه م

 دادم. یآب خوردن رو بهشون نم یاجازه 

 



بود  ستادهیسرم ا یخودش نگران باال یکه بعد از ضربه  یمرد

در قفس  یمان کرده بود با وجود بستن دوباره و سرم رو پانس

 مشتم بود. یتو

 

 نگرفتم. ادیمن... عشق رو -

بهم چشم دوخت و  رونیها از ب لهیزده بود به م هیتک یحال در

 بود. یزیگرفته بودم عشق چه چ ادیخوب  یلیمن خ

 

 و ادامه دادم:  دمیکش میشونیپ یبه چسب رو یدست

 

تونست نوازشم  یم نکهیکه کنارم بود... ا نیکردم ا یفکر م-

اون بهم  یبه اندازه  یمرد چیکردم ه  یکنه عشقه. فکر م

 .دهینم تیاهم

 

 داد؟  یم



 یباز وونهیمن مثل بامداد بود که هنگام د یبرا یمرد کدوم

 کرد؟ یم میو همراه ستادیا یهام کنارم م

 

 بودم. یماهر یچشم دوختم و من دروغگو بهش

 

 یاون کس دیمدت ها از دور بهش نگاه کردم... شاحاال که -

خواستم باور  یمن بودم که م نیداد... ا یم تینبود که بهم اهم

خواستم بامداد مرد دلخواه من باشه.  یکنم. من بودم که م

 یکردم که من رو م یحساب م یکس یاز اول رو دیبا دیشا

دونست حال خرابم رو  یشناخت. م یو بمم رو م ریشناخت. ز

 یسکوت کنار م یکرد و مدت ها تو یدرمان م گاریفقط س

 کرد. یو نگاهم م ستادیا
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 خورد:  یتر شد و تکان محکم قیعم نگاهش

 اد؟یم ادتیمن رو -

 

 ! نه

 یخوب م یلیجوره به خاطر نداشتم اما خ چیپسر رو ه نیا من

 گذشت: یم یزیسرش چه چ یدونستم تو



 

م  قهی... که به سلیدیکه برام حلقه خر یبود یتو تنها کس-

که واقعا من رو دوست  یهست ی. تو تنها کسیداد تیاهم

 .یدار

 

 احمقانه بود...  دیو شا دیلب هاش درخش یرو لبخند

 دادند. یمردها زود عنان از کف م اما

 

که دل بسته ش بودند وا  یمحبت از سمت کس نیکوچک تر با

شدند اگر  یم ایدن استمدارانیس نیتر یدادند و زنان قو یم

 .دندیکاو یدرون خودشون رو م یذره ا

 

من  اقتیخوام بهش بگم ل یگرفتم؟ م یمیچه تصم یدون یم-

خواستم اون باشه...  یرو نداشت. بهش بگم من بودم که م

 .یچینبود. ه یچیوگرنه اون مرد ه



 

 کردم:رو کج  سرم

 

از  عیسر یلیها رو بهش بگم و خ نیا یتونستم همه  یکاش م-

   رونیب میزندگ

 .بندازمش

 

 بزنم! زنگ
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 نیبود که زنگ بزنم و ا نیا یها برا ینیمقدمه چ نیا ی همه

 قفس. نیاز ا ییرها یتنها راه بود برا

 

 گهید یکه کنار من یوقت ... تایبهش بگ ستین یازین گهید-

 .شینیب ینم

 نیهام ا ینیپاسخ مقدمه چ دیش شد و نبا رهیخ نمیسنگ نگاه

 بود... یم

 



 نیا دیخواستم و نبا یرو کرده بودم که نم یبار کار نیاول یبرا

 بار شکست  نیاول

 خورد. یم

 مونم؟ یکنارت م یزندون ینجوریهم-

  

 !ینینب بیآس خوامیم-

 

زورگو  یوقت عاشق مرد ها چیدوروک... زن ها ه یدونیم-

و براشون فقط خاطره  دنیکه عذابشون م یی... مردهاشنینم

وابسته بشن  دی. شاذارنیبه جا م یو جسم یدردناک روح یها

بده... مگه  رییاون مرد خودش رو تغ نکهیاما دل بسته نه! مگه ا

 یبر م سمتشونکه زن ها رو به  هیآزاد نیا رهیبگ ادی نکهیا

با  رهیبگ ادیکه  نیهم داره... ا گهید یجنبه  هی تیگردونه. اهم

و با کنارش بودن ازش  گذارهیرفتارش بفهمونه بهش احترام م

 کنه... نه رو به روش بودن! یم تیحما



 

 مثل بامداد...  درست

 چیزد و ه یمن که فقط حرف م یضامن دوست داشتن مثل

نکرده  یرو عمل ارهیخواست به ارمغان ب یکه م ییوقت دردها

 بود.

 

 اون که فقط کنارم بود.  مثل

مورد هجوم  یکردم و وقت یحمله م یبه محسن یبود وقت کنارم

 قرار گرفته بودم. رشمیقابل پذ ریو غ یمیخاطرات قد
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و  اوردمیبه دستش م نیاز ا شتریب دیبود که من با یکس بامداد

 کردم. یمرد رو باالخره سر به راه م نیکار ا نیا یبرا

  

*** 

  

و داشتم زمان  دیچیپ یگوشم م یساعت تو کیت کیت یصدا

 کردم. یرو فراموش م

 

دفتر کارم  یتو دیدونستم چقدر گذشته بود و من االن با ینم

 بودم...  یم



 یبراش شو دیجد یطرح ها یدفتر کارم مشغول طراح یتو

افتاد  یاتفاق یداشتم اگر روز میبودم و تصم یم دیجد یاسالم

 یکار رو از سر م نیرو داشته باشم ا رانیکه جرات برگشت به ا

 گرفتم.

  

 نیهام رو باز کردم و نگاهم رو به دوروک دوختم که ا چشم

موند و کم  یمتعفن م یخونه  نیا یاز قبل تو شتریروزها ب

 بره. رونیکه ب ومدیم شیپ

 

 یبود و من داشتم متنفر م یآشپزخونه در حال آشپز یتو

 که تا   یزیشدم از هر چ

 حال بهش عالقه داشتم. به

 



 یبرا یتونستم راه یکه م یو تا وقت دمیکش یقیعم نفس

 یمرد رو ادامه م نیعطوفت با ا دیبرقرار کنم با رونیارتباط با ب

 دادم:

 

 چه خبره؟  رونیاون ب-

و بعد از  دیدستش بود به سمتم چرخ یتو یکه قاشق یحال در

 مکث گفت: یلحظه ا

 

 . یینجایداره؟ تو که ا یچه فرق-

 :دمیبه گردنم کش یدست

 

 یدون یرو هم م نیشناخته هات ا یفکر کردم در کنار همه -

بودن رو دوست  رونی... بستمیجا نشستن ن کیکه من آدم 

 دارم.
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 رو دوست دارم.  یکه تو باش ییمن فقط هر جا یول-

 کردم کنار اومدن با اون سخت بود. یکه فکر م یزیاز چ شتریب

 

 یطراح خوامیم ؟یاریمداد ب هیبرام چند تا کاغذ و  یتونیم-

 کنم. 



 رونیهنوز کامل نشده بود که بالفاصله از آشپزخونه ب حرفم

 رونیرو ب یکنار مبل دفتر آ سه ا زیم یکشو یاومد و از تو

 ها به سمتم گرفت. لهیم ونیمداد از م کیآورد و با 

 

 جا بلند شدم و دفتر و مداد رو ازش گرفتم:  از

 !عیچقدر سر-

 

 تو گرفته بودم.  یبرا-

رو پس زدم و نتونستم  نهیلبم بنش یتا رو ومدیکه م یپوزخند

 ازش تشکر کنم...

 

که  ییبه کار بردن واژه ها یبرا دیچرخ یانقدرها هم نم زبونم

 نداشت. ییلحظه جا نیا یمنطقم برا یتو

 



طرفه  کیلبخند  کیکه پوزخندم رو تونسته بودم به  نیهم

 بود! ادیکنم هم ز لیتبد

 

 نتیروم رو با مداد ز شیپ یصفحه  نینشستم و اول نیزم یرو

 دادم. 

 یکردم وقت یم یخال یجور کی دیو متعفنم رو با یمنف افکار

 بروز بدم. رونیرو از ب یزیتونستم چ ینم

 

 صفحه پر شد از طرح... نیکه اول دینکش یطول

 صفحه...  نیدوم

 ...نیسوم
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 ...نیپنجم

و  دمیاز دفتر دست کش دیچیمشامم پ یگاو که تو کیاست یبو

 سرم رو بلند کردم.

  

 به داخل هول داد:  چهیدر قیرو از طر ظرف

 . یغذا بخور دیبا-

 



صفحه دوختم و هر پنج تا  نیبه آخر گهیبار د کیرو  نگاهم

 برگه رو از دفتر جدا کردم. 

 ؟یچرا خرابشون کرد-

 

پرتشون  رونیها به ب لهیم ونیها رو مچاله کردم و از م کاغذ

 کردم: 

 .ستنیخوب ن-

 

 برشون داره لب زدم:  نکهیجا بلند شد و قبل از ا از

که خلق کردم رو  یینگاهشون نکن... دوست ندارم آشغاال-

 .ینیبب

 

سطل  یکاغذها رو باز کنه تو نکهیرو تکون داد و بدون ا سرش

وقت ها حرف گوش  یکنار اپن آشپزخونه انداخت و انگار بعض

 شد.  یکن م



 

 یکه به دوست داشتن و دوست نداشتنم مربوط م یزیچ هر

 داد... یکرد و بدون تعلل انجامش م یشد رو حفظ م

 

 شد.  یو بامداد ختم م رونیکه به ب ییزهایجز چ به

 ازش خواسته بودم. یزبون یکه با زبون ب یجز تماس به

 

 یداشت تو اتشیهمون سطل بود که حاال محتو ی رهیخ نگاهم

 لبم نشست: یشد و پوزخند رو یم یخال کیپالست کی
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 کنه؟  یهنوزم کاغذا رو جمع م-

 و با لبخند گفت:  دیسمتم چرخ به

  ادته؟ی-

 

 ازش گرفتم و مداد رو دوباره برداشتم:  چشم

 حیتفر نیاون هنوزم هم یمرده باشه... ول گهیکردم د یفکر م-

 مسخره رو داره.

  

 پررنگ تر ادامه دادم:  یشخندین با

... اون رهیباطله م رو ازم بگ یتا به زور کاغذها ومدیهر روز م-

 بود که   یتنها کس



 شد.  یو خوشحال م دید یآشغالم رو م یها طرح

 

  ؟یداد یبهش اجازه م-

... برام مهم نبود. فقط دلم شناختیاون که من رو نم-

 .نهیاون ها رو بب شناختیکه من رو م یکس خواستینم

 

 یدیجد دیسف یصفحه  یرو تکون داد و من مداد رو رو سرش

 یتو یزیبودم که چ دهیخط رو نکش نیفرود آوردم اما هنوز اول

 سرم زنگ زد. 

 

 با خودم مرور کردم... گهیمتوقف شد و من بار د مداد

 کیکرد و  یم یساختمون زندگ نیا نیرزمیز یکه تو یرمردیپ

 داشت... بیعادت عج

 



کردم باهاش  یم یزندگ نجایا یوقت شیکه سال ها پ یعادت

 آشنا شده بودم.

 

کرد و از  یزباله ها رو جمع م ونیم یکاغذ باطله ها شهیهم

گفت تا کاغذ  یبهش م ومدیهر کس که خوشش م یکاغذها

 باطله ها رو از اون به بعد بهش بدن.

 

 

 

 

 

 
 

 

 [18.10.21 09:17] 
#part992 



 

 

 من هم گفته بود...  به

پاره  یدیبرگشت خورده م رو در کمال نا ام یکه طرح ها یوقت

بودشون و بارها  دهیانداخته بودم د نییکرده بودم و از پله ها پا

 دور انداختن بهش بدم... یازم خواسته بود اون ها رو به جا

 

 کاغذها حس هست...  یگفت تو یم

 گفت نوشته ها احساس دارند...  یم

من هم  یدن و طرح ها یکه آدم ها بهشون م یاحساس

 احساس داشتند.

  

انگار احساس آدم ها رو به خودش انتقال  ینطوریگفت ا یم

 کرد. یم ییتنها بودن کمتر احساس تنها نیداد و در ع یم

  



 نداشت... یارتباط رونیب یایبا دن رمردیپ اون

 نیا یشد تو یخالصه م زشیرسانه ها قهر بود و همه چ با

 ساختمون و آدم هاش.

  

از درخواست اون مرد اطالع داشت و اون مرد من رو  دوروک

 شناخت... ینم

  

داد  یمن رو هم به اون م یدونستم دوروک طرح ها ینم حاال

 که   یمقابل کس ای

 کرد. یشدم پنهانش م یدونست آدم مشهور ینم

 

 و نگاهش کردم.  دمیرو گز لبم

نه  ایکرد  یکار رو م نیا نکهیلب باز کنم و بپرسم از ا خواستم

 و حرف نزده دهانم رو بستم.

 



خواست اون ها رو بهش بده هم مطمئنا با پرسش من  یم اگر

 کرد. یکار رو نم نیا

 بهم مشکوک بشه. یدادم ذره ا یاجازه م دینبا
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 و طرح زدم... دیکاغذ چرخ یدوباره رو مدادم



رفته بود برگشت  رونیکه از خونه ب یطرح زدم تا دوروک انقدر

 کرد. یو چشم هام داشت جوابم م

 

 یدراز م نیزم یکه رو یو در حال دمیکش یاز طراح دست

 چشم هام رو   دمیکش

 .بستم

 

تونستم با سرعت کاغذهام رو مچاله کنم و بهش بدم و  ینم

 کردم...  یآروم تر رفتار م دیبا

 عجله. بدون

 

 کردم. یبودم و با فکر کارم رو م یخونسرد م دیبا

تنها راهم  دیتماس برقرار کنم نبا یتونستم با گوش یکه نم حاال

 دادم. یاز دست م یرو به سادگ

 



و خطاب به دوروک لب  دمیتخت خواب یرو بستم و رو دفتر

 زدم: 

 . خورمیمن شام نم-

 

 *** 

 

 بار نیو ا وستیکاغذها پ ی هیهم مچاله شده به بق یبعد کاغذ

 بودم. یبه دور از نقشه واقعا از دست خودم عصبان

  

خودشون رو  یکردند به خوب ینم یاحساساتم هم سع یحت

 کاغذ نشون بدن. یرو

 شدم... یخسته م داشتم

 

 کرد. یداشت خسته م م یادیز طیشرا نیا

 



 

 

 

 

 
 

 

 [18.10.21 09:21] 

 

#part994 

 

 

 . رمیبرات بگ گهیدفتر د هی دیبا-

 یم رونیکه نفسم رو ب یکنارم رو برداشتم و در حال یبستن

 ازش رو بر دهان گذاشتم. یدادم قاشق

 



 ... یخنکش اعصابم رو کم طعم

از من صبور بود  شتریب یلیپسر خ نیآروم تر کرد و ا یکم فقط

 کنم.  یتونستم باهاش لجباز ینم گهیو د

 

تر  آورد آروم یکه م ییها یدادم خودم رو با خوراک یم حیترج

 کنم. 

 یجلو یمچاله شده رو بده بهم... دوست ندار یکاغذها-

 چشمت باشن.

 

 زدم تا آروم رفتار کنم و عجله رو پس بزنم. بیخودم نه به

دهانم گذاشتم و بهش چشم  یرو تو یاز بستن یا گهید قاشق

 دوختم:

 

 رو خلق کنم. ییزایچ نیتونستم همچ شهیافتضاحن! باورم نم-

 .یکشیم یقشنگ یزایچ شهیتو هم-



 

 رو با پا به سمتش هول دادم و لب زدم:  کاغذها

 کدوم کارهام خوبه. دونمیخودم م-

 

 ها رو کنار گذاشتم.  یش رو ادامه داد و بستن رهیخ نگاه

رو نوشته بودم و کاش باز  غاممیکدوم کاغذها پ ینبود تو ادمی

 کرد. یکدوم رو باز نم چیکرد و ه یهم حرف گوش م

  

 بزنم؟ ششونیکه آت یندار یزیچ-
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 : دندیباال پر ابروهاش

  ش؟یچرا آت-

 .شونینیتو بب خوامینم-

 

 مکث گفت:  بدون

 .نمشونیبب یکنم... تو دوست ندار یمن نگاهشون نم-

 



که از خودم ساخته  یکالفه ا یدادم و با چهره  رونیرو ب نفسم

 رونیمچاله شده رو جمع کردم و از قفس ب یبودم کاغذها

 انداختمشون.

 

 و کنار در گذاشتشون.  ختیر کیپالست کی یرو تو همه

 ینکردم و م یریگیرد حرکت کاغذها رو پ نیاز ا شتریب

 بود. ییتنها راه رها نیشد و ا یم کیتحر نکهیاز ا دمیترس

 

 ؟یخوریم یغذا چ-

 کردم گفتم: یرگال رو جا به جا م یرو یکه لباس ها یحال در

 

 . یسبک و کم کالر زیچ هی-

 . یالغر یلیتو خ-

 هام رو باال انداختم: شونه

 



 مدلم.  هیحفظ کنم. من  ینجوریخودم رو هم دیبا-

 . نهیتو رو بب ستیقرار ن یکس یول-

 .ستادیدستم از حرکت ا یلحظه ا یبرا
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 زد...  یاتاق حالم رو بهم م یهوا

کردم بهش عادت کرده  یکرد و فکر م یو رو م ریرو ز دلم

 بودم...

حالم رو خراب  تیوضع نیا یفکر به ادامه  یباز هم ذره ا اما

 کرد. یم

 

 . نمیب یخودم که خودم رو م-

 یرو گفتم تا از سرم بازش کنم و چرا سراغ اون کاغذها نم نیا

 رفت؟

 

 یانگشتر رهیبار خ نیرو دوباره به لباس ها دوختم اما ا نگاهم

 یانگشت حلقه م جا خشک کرده بود و کاش م یشدم که تو

 .ارمیتونستم از دستم درش ب

  



پشت پرده  یتوالت فرنگ یکردم تو یخواست پرتش م یم دلم

 ...دمیکش یرو م فونیبار س نیو چند

 

 . نمیازش رو هم بب یا هیسا یمجبور نباشم حت گهیکه د یانقدر

 ؟یچرا ازدواج کرد-

 

کالمم  یکه ناخودآگاه تو یا یاونکه نگاهش کنم با تلخ یب

 شده بود جواب دادم:  ختهیر

 

که من  هیکردم اون همون کس یگفته بودم که... فکر م-

 . خوامیم

  ؟یکنیبهش فکر م-

 

 : دمیکش یقیعم نفس

 کنم.  یبه نداشتنش فکر م-



 ببرمش؟ نیبرات از ب دیپس... من با-
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 حبس شد.  یلحظه ا یبرا نفسم

 دادم. یاون جواب رو م دیبودم و نبا دهیکردم اشتباه شن فکر



 

دست مشت  ونیرگال م یسرخ رنگ رو راهنیپ ی سرشانه

 دادم. یعکس العمل نشون م دیشده م مچاله شد و نبا

 کردم... یخودم رو کنترل م دیبا

 

 تونست بکنه...  ینم یکار چیه اون

 یبودم که با واه دهیرس ییو به جا ومدیاز پس بامداد بر نم اون

 کردم. یافکار خودم رو آروم م نیتر

 

 ببرمش؟ نیاز ب-

زدند که قبل  یم ادیتا نگاهش کنم چون چشم هام فر برنگشتم

 کردم... یمن اون رو نابود م یاز هر حرکت

 

 من هنوز ارمغان بودم...  چون



چشم  میزندگ یدوست داشتن یزهایهم هر کس که به چ هنوز

 کردم. یدوخت نابود م یم

 

 داره؟  یتیچه اهم گهیمن که کنارتم. د-

 !یکن یازش دفاع م-

 .دمیرو گز لبم

 

 دادم؟ یم وونهید نیبه ا یچه جواب دیبا
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 یرفتار م حیمثل خودم صر یا وانهیبودم که با هر د یکس من

 کردم و من آدم  

 نبودم. مراعات

 

که  یطیبودم و چقدر سخت بود شرا یارمغان انتحار کی من

دونستم  ینم یمجبور بودم داخلش خودم رو کنترل کنم و حت

 کردم. یروم رفتار م شیبا آدم پ دیچطور با

 

 . ینیبب یبی... تو آسخوامینم-



 ییکنه و آدم رو به رسوا ریگلو گ یحناق نبود که تو دروغ

 بکشونه...

 

 من نه!  یرفت اما برا یم نییاز گلو پا راحت

 ادیگلوم و من فقط  یکرد تو یم ریمن مثل همون حناق گ یبرا

 گرفته بودم که  

 رو هضم کنم.  یخفگ چطور

 

*** 

  

 یپر از کاغذ جلو کیاز پالست یخبر گهیکه باز کردم د چشم

 در نبود...

جون بامداد  دیکه من رو سرخ کرده بود با تهد یاز دفعه ا بعد

 هم   گهیچند بار د

 زدم...  طرح



 

 یروانه  غامیپ کیکه نصفشون مچاله شدند و با  ییها طرح

 شدند.  کیهمون پالست

 

از شماره ها تماس  یکیلطفا با  دهیکاغذ به دستت رس نیاگر ا"

از  یخونه حبس کردن و به زود نیا یو بگو ارمغان رو تو ریبگ

 "شهینابود م ییتنها

 

 یشماره  رشیساختمون رو هم نوشته بودم و ز نیا آدرس

 ... نیمهام و بامداد و سل

 

 یداشتند و تنها کسان ینقش مهم میزندگ یکه تو یتا آدم سه

 داشتم. تییکه براشون اهم
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 یرو هم به کار برده بودم تا دست بگذارم رو "ییتنها" ی واژه

 ...رمردینقطه ضعف اون پ

 



 یتو ییو وارد نکردن آدم ها ییفرار از تنها یکه برا یکس

 یکه دوباره با رفتنشون تنهاترش کنند به جمع آور شیزندگ

 آورده بود. یکاغذها رو

 

تونستم  ینداشت نم رونیبه ب یروزنه ا چیکه ه یخونه ا یتو

 وارید یگذشت رو محاسبه کنم و ساعت رو یکه م ییشب ها

 بودند. ستادهیمدت ها بود که عقربه هاش از حرکت ا

 

تاک از اون ساعت  کیت یمتوقف شده بود اما هنوز صدا زمان

 شد. یاستفاده بلند م یب

 

 گفت چه وقت از روز و ماه بود...  یبهم نم دوروک

 اشتم؟به زمان د یاجیکه کنارش چه احت هیفرض نیا با

 



 لهیم گریممکن سمت د یزد و تا جا یبهم دست نم یلعنت اون

 موند...  یم

که  یبا لگن بزرگ یکرد و اون حت یم هیلباس و غذا ته برام

حموم کردن  یگذاشت برا یآب داخل م یبا ظرف ها یگاه

 مواقعش نبودنش هم فکر کرده بود!

 

 یروح یشکنجه  نیداشته باشم اما ا شیآسا خواستیم اون

 بود!

 

 یکه سال ها تو یخونده بودم در وصف زن یکتاب شیها پ مدت

 کرده بود. مانیزا یاتاق محبوس شده بود و اونجا حت کی

 

ماه گذشته  کیکه شک داشتم  ینبود با من سهیقابل مقا دیشا

 باشه اما اون زن  

 داشت...  ونیزیتلو



 دونست. یرو م زمان
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 .دمید یاون زن درمانده م یخودم رو به اندازه  من



مورد  نجایزدم و حداقل من ا شخندیسرم ن یتفکرات تو به

 شدم! یداشتم درمان م یقرار نگرفته بودم و حت یآزار جنس

 

اون با وجود دونستن احساساتش  یلمس دست ها حداقل

 ترسوندم... یکمتر از قبل م

 

 یکه م یخونه باهاش تنها بودم و هر کار نیا یدونستم تو یم

 لهیکه اون پشت م یتونست باهام بکنه اما تا وقت یخواست م

 حالم رو به راه بود... ستادیا یها م

 

شکنجه  نیروانم سالم مونده بود و ا نکهیرو به راه نه ا حال

   شهیهم یروح یها

 داشت... ادامه

 سرم رو کنترل کنم...  یفقط تونسته بودم جنون تو من

 



 بودم عقلم رو سر جا نگه دارم.  تونسته

طرح زدن با تمام وجود کاغذها  یبار به جا نیدستم ا یتو مداد

 کرد   یرو خط خط

 من تالشم رو کرده بودم. و

 

تونستم انجام بدم و اون سطل بارها و  یبود که م یتنها کار نیا

 شده بود. یمن خال یبارها از کاغذها

 

بود االن  دهیمن به دستش رس یتا حاال طرح ها رمردیپ اگر

 بودم.  یم نجایا دینبا

 

دادم  هیدستم که از شدت فشار شکست به تخت تک یتو مداد

 هول دادم. یگریو با پا دفتر رو به سمت د

  



رفته بود و هنوز برنگشته بود و  رونیمدت ها بود که ب دوروک

مرد چه  یم رونیبا خودم فکر کردم اگر اون ب یلحظه ا یبرا

 فتاد؟یمن م یقرار بود برا یاتفاق

 

 فکر و از جا بلند شدم. نیزد از ا خیتنم  یلحظه ا یبرا
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ها شد و قبال  وارید یرنگ رو دیمحافظ سف ی رهیخ نگاهم

 بار لمسشون کرده بودم. نیچند

 

 شدند.  یکنده نم یمحکم بودند که به راحت انقدر

 دمیگز یکه لبم رو م یکنار توالت رو کنار زدم و در حال ی پرده

 سنگش شدم. ی رهیخ

 

 یزیت زیچ شدیم دیبشکنمش شا یجور کیتونستم  یم اگر

 ...فتمیها ب قیو بتونم باهاش به جون عا ارمیب رونیازش ب

  

 یبهم م زیهمه چ دیرس یکارم دوروک سر م ونیاگر م اما

 .ختیر

 رو به در خونه دوختم. نگاهم



 

 یم ینبود و به جهنم اگر اتفاق یوقت بود که ازش خبر یلیخ

 افتاد!

که در توانم داشتم رو به کار برده بودم و  ییحربه ها نیآخر من

 باهام   یاون لعنت

 ...ومدینم کنار

 

 شد؟ یم نیزندان تنگ تر از ا نیداشت اگر ا یتییاهم چه

 رو رها کردم و به سمت رگال رفتم... پرده

 

 رو برداشتم... شیکیرو از هم جدا کردم و  شیآهن یها لهیم

 ینم بینداشتند آس یا یزیت چیکه ه یا لهیها با م قیعا اون

 و من قبال با مدادم هم امتحان کرده بودم. دنید

  

 ...دمیسنگ توالت کوب یرو با تمام توانم تو لهیم



 

 

 

 

 

 
 

 

 [18.10.21 09:21] 

 
#part1002 

 

 

 شتریب یبا قدرت گهیبار د کی یاول فقط ترک خورد و وقت بار

 .دیچیگوشم پ یخرد شدنش تو یکارم رو تکرار کردم صدا

  



 از تکه ها رو برداشتم. یکیرو کنار گذاشتم و  لهیم

 زیت یو انقدر دیچیدستم پ یرو که لمس کرد سوزش تو لبش

 ببره. نیها رو از ب قیبود که عا

 

 .ستادمیدستم فشردم و ا یشکسته رو محکم تو ی تکه

 کردم... یم دایخراب شده نجات پ نیاز ا دیبا امروز

 

 گهیسرم جا خشک کرده بود و د یبود که تو یتنها فکر نیا

 تحمل اون مرد رو نداشتم.

 رو نداشتم.  یخبر یب تحمل

 

 انگشتم رو نداشتم.  یتو یانگشتر لعنت تحمل

 تحمل تحمل کردن رو هم نداشتم. گهید

  



و من  دیچرخ یو م دیچرخ یسرم م یافکار تو نیا ی همه

  یاز قبل با تکه  شتریب

 یم وارید یرو یرنگ ها دیدستم به جون سف یتو ی شکسته

 افتادم.

 

دادند و  یاون تکه دستم رو خراش م زیت ینبود اگر لبه ها مهم

 کردم. یمن اصال سوزشش رو حس نم

 کردم که ارمغان اسارت نبودم. یرو حس م نیفقط ا من

 

کننده اندازه  قیعا بیافتادم که اجسام عج واریبه جون د انقدر

بزرگ کنده شده بودند و من با  یکج و وارفته  ی رهیدا کی ی

 رنگ زدم. یطوس وارید یتو ینفس نفس مشت
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  شنوه؟یمن رو م یصدا یکس-

تکرار کردم تا دوباره  یآروم بود و اون جمله رو به قدر صدام

 رو   ادمیتونستم فر

 کنم. دایپ

 



کس نبود که پاسخگو باشه  چیه ادهایاون فر یهمه  ونیم اما

 یصدا رو انتقال م شهیهم وارهاید نیو ا وارید گریاز سمت د

 دادند.

 

 یپر از درد و عذاب صدا یشب ها مهیاون ن ونیم شهیهم

که از برادرش کتک  دمیشن یاون دختر رقاصه رو م یادهایفر

 ابونیکه سر خ یهمون بار ونیخورد و دوباره شب بعد م یم

 ...شدیم داشیبود پ

  

 کرد و کارش رو دوست داشت...  یم یلجباز نکهیا نه

 هم مثل من بود. اون

 

رو بلد  ادیکه فقط داد و فر یاز برادر ریمن تنها بود و به غ مثل

   یگریبود کس د

 نداشت. رو



 

که  یهم نداشت و تنها کار یا یسواد درست و حساب یحت اون

اون همه آدم بود و من  ونیمونده بود رقاصه شدن م یبراش باق

 ...دمیترس یهم م

 

و اگر من  دمیترس یم دمیشن یرو م ادهاشونیشب که فر هر

 یشدم زنده نم یآوردم و مجبور به اون کار م یهم کم م

 موندم.

 

زن و  یدعوا یو حت دیرس یصداها هر شب به گوشم م اون

 .دیچیپ یواحد م نیهم یباال هم تو یشوهر طبقه 

 

رو داشت و حاال که نوبت  وارهاید نیآپارتمان داغون بدتر نیا

 .دیشن یکس صدام رو نم چیبود ه دهیبه من رس
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بار  نیعادت داشت کاغذها رو بخونه ا شهیکه هم یرمردیپ

 نداشت. یتینخونده بود و اگر هم خونده بود احتماال براش اهم

 



زدن  یقدم نشده بود برا شینداشت که خودش هم پ یتیاهم

 واحد.  نیدر ا

 

دراور به  ی لهیبار با همون م نیا یدر پ یپ یاز مشت ها خسته

قدرت نداشت  یانقدر یلعنت ی لهیافتادم و اون م واریجون د

 رو بشکنه... واریکه د

 

 نیا یاهال یکنه و همه  دیتونست صدا تول یالاقل م اما

 آپارتمان کر شده بودند؟

بار تا مغزم  نینفس نفس افتاده بودم و درد دست هام ا به

 .دندیرس یاستخوانم م

 

 وارینشستم و سرم رو به د نیزم یرو لهیبه م هیتک با

 چسبوندم.

 ...ومدیسر و صدا گذشت و دوروک ن یباز هم ناشناس و ب زمان



 

 . ومدیهم ن سیپل یو حت رمردیپ اون

هاش به خاطر  یترک خورده که طوس واریرو از پشت به د سرم

 ضربه رفته بودند  

از سر  یغیو ج دمیبود کوب دهیرس دشیسف یحاال به گچ ها و

 .دمیکش یدرماندگ

 

که به در  ییشدم اما ضربه ها یآماده م یبعد غیج یبرا داشتم

 بسته م رو باز کنم. یخورد باعث شد چشم ها

 

 نبود!  دوروک

نا  یزد و من فقط صداها یوقت در نم چیداشت و ه دیکل اون

 .دمیشن یرو از پشت در م یمفهوم

 

 و صدام بلند شد:  دمیرو گز لبم



 رونه؟یاون ب یکس-
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 رو کنده بودم درست سمت راهرو بود.  قشیکه عا یوارید



 یبود و صداش به گوش من نم ستادهیپشت در ا یکس اگر

 وارید نیرو از پشت ا ادمیفر یتونست صدا یحداقل م دیرس

 بشنوه.

 

 دادم. هیتک لهیباز هم نامفهوم بودند و من به م صداها

تا به  شیکه بلند ییبار با تن صدا نینکردم ا افتیکه در یجواب

 زدم: غیج یبود با زبان ترک دهیحال به گوش خودم هم نرس

 

 نجات بده! یلعنت یخونه  نیمن رو از ا یکی-

 

کنم  داینجات پ یزیتونستم از چ ینبود که نم یبار نیاول نیا

 صراحت کمک خواسته بودم. نیبود که با ا یبار نیاما اول

 

 نداشت...  یتیاهم

 نداشت.  یتیخواستنم اهم کمک



تر و واضح تر به  کینزد یلیبار خ نیا ییکه صدا دینکش یطول

 :دیگوشم رس

 

  ؟یخانم فتح-

 بود...  ترک

 ...شناختیاما من رو م دیرس یناآشنا به نظر م صداش

 

 بود.  ستادهیا واریپشت همون د درست

 .یارمغانم... ارمغان فتحمن -

 د؟یدر رو باز کن نیا دیتونیخانم... م سمیمن پل-
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زد تا صداش رو به گوشم برسونه و من  یم ادیهم فر اون

 رو پس زدم: جانمیه

. ستین نجایکس ا چیخودم رو به در برسونم... ه تونمیمن نم-

 رو! یدر لعنت نیا دیمن تنهام. بشکن

 

آوردند و  یم رونمیب نجایداد که از ا یم نانیبهم اطم داشت

 کوبش ها به در سرعت و تحکم گرفت. یصدا

 



 آوردمش...  رونیحلقه شد و بالفاصله از دستم ب ی رهیخ نگاهم

 شدم. یراحت م داشتم

 

 شدم.  یپر از شکنجه راحت م یخونه  نیاز ا داشتم

 

*** 

  

 .رسهیزود م یلیآمبوالنس خ-

دوشم انداخته  یرو سیکه مامور پل یرو تکون دادم و کت سرم

 .دمیبود رو محکم تر چسب

 

 یتازه  یکرد و اون هوا یم تیهنوز هم چشمم رو اذ آفتاب

 برام   یادیاول بهار ز

 .دیرس یبه نظر م سرد

 



 رو نداشتم.  ژنیاکس یجنبه  یاز اون همه خفگ بعد

بود گرفتم و در  ستادهیکه عقب تر ا رمردیرو از همون پ نگاهم

نشستم  یساختمان م یجلو یاز پله ها یکی یکه رو یحال

 دادم. هیسرم رو به نرده ها تک

 

از همون شماره ها تماس گرفته بود و  یکیگفت با  یم رمردیپ

 نیواحد به ا نیتر کیزنگ زده بود تا از نزد سیمهام به پل

   یبفرستن و م روین یلعنت یخونه 

 برسن. ریکه د دیترس
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خواستم هر  یگفته بود و من م سیها رو همون مامور پل نیا

 هوا دور شم. نیساختمون و ا نیچه زودتر از ا

 

 نشده بود. ریبود و دستگ ومدهیهنوز هم ن دوروک

 .نمشیدوباره بب یلحظه ا یبرا یخواست حت یدلم نم من

 

 یدر مقابل مخالفت من برا سیهام رو بستم و مامور پل چشم

 یرفتن با آمبوالنس مقاومت کرده بود و احتماال از دست ها

 بود. دهیترس نمیخون



 

تر  نیگذشت خون یروحم م یکه تو یزیدونستم چ یاما م من

 از دست هام بود.

 

بخوام به  نکهیاومد و قبل از ا ینیترمز محکم ماش یصدا

 یعطر یبال بدم و چشم هام رو باز کنم بو پر و میکنجکاو

 مشامم رو پر کرد.

 

 رو گم کردم...  خودم

 آشنا گم کردم. یادیز یآغوش ونیرو م خودم

 

 یلحظه ا یو برا دمیکش یقیبسته نفس عم یهمون چشم ها با

 بردم. ادیرو از  طمیشرا

 



موندم  یعطر ماه ها تنها م نیبا ا یلعنت یاون خونه  یتو اگر

 کردم. ینم دایپ اجیاحت ژنیهم به اکس یمطمئنا ذره ا

 

 آزاد... یبود و نه هوا مارستانیروح خراب من نه ب یدوا

 داشتم. اجیبود که بهش احت یزیآغوش همون چ نیا

 

 هام رو باز نکردم...  چشم

ش گذاشتم و اجازه دادم انگشت هاش  نهیس یرو رو سرم

 موهام برقصند. ونیم
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 حالت خوبه؟ -

گوشم پخش شد و من  یتو قشیگفت که نفس عم یرو وقت نیا

   یاونکه تالش یب

 جدا شدن ازش کنم لب زدم: یبرا

 

رنگ...  یقهوه ا ی نهیبرم خونه... کنار همون شوم خوامیم-

 چرا هوا انقدر سرد  

 شده؟

 



هاش که فاصله گرفت سرم رو برداشتم و چشم هام رو باز  نفس

 کردم.

 ی رهیرو به چشم هاش دوختم و اون اما نگاهش خ نگاهم

 دست هام بود.

 

 شده؟ یچ-

 کرده بود... رییتغ

 بلندتر از قبل شده بودند... یهاش که کم شیبه خاطر ر نه

 

رو داشت اما  یشگیهم لیبودند و همون استا کیهاش ش لباس

 کرده بود. رییتغ یزیچ هی

 

 حسش کنم...  تونستمیکه م یا یآشفتگ

بفهمم  تونستمیکه پشت ظاهرش قرار داشت و من نم یزیچ

 چند وقت بود که اون  



 بودم؟ دهیرو ند چهره

 

 لب زدم:  رمیاونکه نگاهم رو از چشم هاش بگ یب

 درآوردم. یباز وونهید-

 

 داد... رونیرو ب نفسش
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که بشه بهش اجازه  یهست یاشتباه کردم فکر کردم تو آدم-

مثل خودت خود خواه  دیداشته باشه... با اجیداد به زمان احت

 بودم. یم

 

 .نمیکج کردم تا بهتر بتونم چشم هاش رو بب یرو کم سرم

 

  ؟یخونه مونده بود یاون شب تو یچرا نگفت-

 یه چشم هام دوخته شد و من لبخند کمرنگباالخره ب نگاهش

 زدم. تیرضا یاز رو

  

 .ستادیرو که نداد از جا بلند شدم و اون هم ا جوابم



 مونیچند قدم یمهام که تو دنیرو چرخوندم و با د سرم

گرفته بود  سیپل نیبود و دستش رو به کاپوت ماش ستادهیا

 براش تکون دادم. یدست

 

 به سمتم برداشت و مستاصل نگاهم کرد:  یقدم

 شده؟ یچ-

 

 ادیاطرافمون چرخوندم و دوباره به  اریاخت یهام رو ب چشم

 آوردم که دوروک هنوز برنگشته بود.

 

 کت بامداد شد. نییو دستم بند پا دمیرو گز لبم

 کجاست؟-

 

 که درهم رفته بود نگاهم کرد: ییبا ابروها بامداد

 ؟یک-



 

پوست کف دست دردناکم  یشکسته م رو مهین یها ناخن

 خراش انداختند. 

 دوروک... نگرفتنش!-
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 یدنبال چه کس دیپرس یبودندش که بامداد از من م نگرفته

 گشتم.  یم

سر خودش  ریز یهمون... همون استاکر؟ همه چ ه؟یدروک ک-

 بود نه؟

 

 بود و باز هم جلوتر اومده بود. دهیرو پرس نیا مهام

 نیرسوند اما جون بامداد رو چند ینم یبیبه من آس یلعنت اون

 قرار داده بود. دیبار مورد تهد

 

 کجاست؟  یاون عوض-

 دوشم بود گفت:  یکه کتش هنوز هم رو یسیپل مامور

 منظورتون دوروک اورهونه؟-

 

 تکون دادم و اون ادامه داد:  دییرو به تا سرم



 .فتهیم ریزود گ یلی. خدیان نباشنگر-

 

بامداد دور شونه م حلقه شد و نگاهم رو معطوف خودش  دست

 کرد: 

 افتاده ارمغان؟ یچه اتفاق-

 

 یدور م نجایاز ا دیبستم و اول با یا هیثان یهام رو برا چشم

 . میشد

 هام رو باز کردم.  چشم

 خونه. میبر دیبا-

 

 مهام هم نگران بودم. یبرا

بار  نیبامداد هنوز هم در هم گره خورده بودند و ا یابروها

 .دینپرس یسوال

  



پارک کرده بود  سیپل نیمهام که پشت ماش نیسمت ماش به

 کرد: تمیهدا
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 خونه. میریم-



 مهام از پشت سرم بلند شد: یصدا میشد کیکه نزد نیماش به

 . مارستانیب میبهتره اول بر-

 

 رد کردن حرفش رو نداشتم...  فرصت

 یکه با چهره  یبود و دوروک نیماش گریسمت د ی رهیخ نگاهم

 بود. ستادهیسرخ شده ا

 

 لمیف شونییکه جمع شده بودند و چندتا ییاندک آدم ها ونیم

 گرفتند به چشم  یم

 ...نمشیو من اما خوب تونسته بودم بب ومدینم

 

کردم نه از  یحس م ینگاهش رو به راحت ی نهیکه ک یانقدر

 خودم... 

 شده بود. دهیچیکه هنوز هم دستش دور شونه هام پ یمرد از

 



 نگاهم کرد و به حرف اومد:  میبا مکث طوالن بامداد

 ؟یدرد دار-

 

 رهیو نگاهم دوباره خ دیچیگوشم پ یآمبوالنس تو ریآژ یصدا

هم سخت  ادیز نجایدوروک شد و به دست آوردن کلت ا ی

 نبود...

 

 یبهش فکر کنم وقت تونستمیبود که م یزیچ نیآخر نیا

دستش رو به سمت بامداد  یکلت تو تیدوروک از پشت جمع

 رخ داد. عیسر یلیخ زیگرفت و همه چ

 

 نگاه هراسانم نشد...  یبامداد هم متوجه  یکه حت عیسر انقدر

بودم چون فراموش کرده بودم  دهیاندازه نترس نیوقت تا ا چیه

 داشت. یاز دست دادن چه حس

 



 

 

 

 

 
 

 

 [18.10.21 09:21] 

 

#part1012 

 

 

از دست دادن چه با درون آدم  دیکرده بودم ترس شد فراموش

آدم  کیاحساس  یرفته بود من هر چقدر هم ب ادمیکرد و  یم

 بودم.

 



 ...دمیبامداد شد و چرخ راهنیچنگ پ دستم

 ...دیرس یبه ذهنم نم یگریراه د چیه

 

که  یکردم اتفاق یدونستم اگر خودم رو حائل بامداد م یم فقط

 بد نبود... گهیداد د یرخ م

 

 رشیت رراسیت یکردم دوروک با اومدن من تو یفکر م دیشا

شده  رید دونستمیهم م دیو شا داشتیبرم یراندازیدست از ت

 بود...

 

 جادیا تیجان خودم نبود که اولو نیاون لحظه ا یهم تو دیشا

 کرد. یم

کردم و بعد  دایآغوش بامداد پ یبعد خودم رو تو یا لحظه

 که همه جا رو ساکت کرد. یبلند یصدا

 



 !کیشل یصدا

 هیشب شتریکتفم حس کنم و ب یتا سوزش رو تو دیکش طول

 شوک بود.

  

 بره. ادمیشوک بدون درد که باعث شد زمان و مکان از  کی

 دور شد. زیرفتند و همه چ یاهیهام س چشم

 

چه  یکرده بودم و تو کاریبدم چ صیتونستم تشخ ینم

 بود بودم. یطیشرا

آمبوالنس گوشم رو پر کرده بود  ریآژ یخودم که اومدم صدا به

 کردم. یاون آغوش رو حس م یو من هنوز گرما
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بار  کی کیشل یصدا یحاال به سراغم اومده بود و وقت درد

 تکرار شد چشم هام به سرعت و ناخودآگاه باز شدند. گهید

 

بامداد  یچشم هام نقش بست چشم ها شیکه پ یزیچ نیاول

 نبود. دایصورتش پ یتو یبودند و درد

 

 بود. یو انگار از سر نگران دندیلرز یهاش م مردمک



رو به رو  رازیش یکه من با کابوس هام تو یمثل وقت درست

 کرد... یشده بودم نگاهم م

 

 تر و نگران تر... قیبار عم نیا اما

 از قبل. شتریب یبار با احساسات نیا

 

اورژانس  یمامورها یش فشردم و صدا نهیبه س شتریرو ب سرم

دراز  نیزم یزدند و رو یکه باهام حرف م دمیشن یرو م

 بودم. دهیکش

 

 ارمغان! -

 باز کردم و نگاهش کردم. گهیبار د کیهام رو  چشم

  ؟یخوب-

 



اونکه ازم چشم برداره لب  یبودم و اون ب دهیرو من پرس نیا

 زد: 

  ؟یکار رو کرد نیچرا ا-

 

لب هام نقش بست و درد لحظه به لحظه  یرو یکمرنگ لبخند

 داد. یخودش رو بهم نشون م شتریب

 

 یکس ذارمیمنه... نم ی هیلبت... مهر... اون قیچون تو مال من-

 .رتشیازم بگ
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کرد اما  شتریهاش دورم محکم تر شد و درد کتفم رو ب دست

 نداشت.  یتییاهم

 که بودم رو دوست داشتم. ییجا

 .یتو... شرط رو باخت-

 

 بود.  لیواکنشم دخ نیدرهم رفتند و درد هم در ا ابروهام

 نه!-

 



از پشت کتفم رو فشرد و من روان بودن خون رو حس  دستش

 .رهیرو بگ یزیخونر یخواست جلو یکردم و اون انگار م یم

 

بود  امونیکه سر زندگ ی... تو شرطیرو بخوا میزندگ ینتونست-

 ارمغان. ی... بهم باختیرو باخت

 

فرصت عکس العمل به حرف بامداد رو  یناگهان ییجا به جا با

وجودم رو گرفت باعث شد ناله  یکه همه  یکردم و دردن دایپ

اون آغوش که دور  یو گرما ادیب رونیگلو ب یاز تو رمیناگز ی

 به سراغم اومد. شتریشد درد ب

 

برانکارد بودم و چشم هام رو که دوباره باز کردم  یرو حاال

 کرد. یآمبوالنس بهم دهن کج یفضا

 



کردم و  ینشسته بود رو حس م میشونیپ یکه رو یسرد عرق

شد دوباره درد عقب تر  یگرم یدست ها ریدستم که درگ

 رفت.

 

نقطه داخل  نیتر کینزد یهام رو بامداد دوختم که تو چشم

 لب زدم:  دنشیآمبوالنس بهم نشسته بود و با د

 ؟یخوایم یحاال... زندگ-

 

 کنم. یم نییکه من برات تع یطیبا شرا یزندگ-
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رو از دست  میاریشد و داشتم هوش یم کیدور و نزد صداش

 دادم. یم

 داره؟ یتییچه اهم گهید-

 

به درد آوردش  شتریجمله ب نیخشک شده بود و ا یبه آن گلوم

 جوابم تحکم داشت: یبامداد برا یو صدا

 



 دیتو... با یعنی خوامیکه م یطیبا شرا یداره! زندگ تییاهم-

 یتا با هم زندگ یزنده بمون دیارمغان... با یعواقبش رو قبول کن

 .خوامیکه م هیا یزندگ نی. من و تو! امیکن

 

نتونستم بهش بگم که  یو حت دمیبود که شن یزیچ نیآخر نیا

   یقولم م یمن پا

 ...موندم

 

عقوبت رو  نیمن شرط بودند و من ا یبگم که شرط ها نتونستم

 کردم. یبا جون و دل قبول م

 

*** 

  

شر  نی... ارمغان ایول یدار تیکردم کنار بامداد امن یفکر م-

 که دنبالت   ستین



 ... شر خود توئه.... خود خود تو!ادیم

 

گفت که  یم یها رو در حال نیداشت و ا یدرماندگ صداش

 تخت رو   یقسمت باال

 خسته شده بودم. دنیو از خواب اوردیدرخواست من باالتر م به

 

قرار بود بامداد از تو محافظت کنه نه تو از بامداد... چرا من از -

 شم؟یاسترس راحت نم نیا

  ؟یحسابدار میبر یخوایم-

 

و نگاهم کرد که جاخوردم و انتظارش  ستادیپر خشم ا یجور

 شد. یم یاتفاق عصبان نیحد به خاطر ا نیرو نداشتم تا ا
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 واقعا ناراحت بود. مهام

 !سییلطفا دهنت رو ببند خانم ر-

 

 یکتفم مثل دست ها دنید بیرو که به خاطر آس بازوم

 گرمیشکسته با محافظ به پهلوم قفل شده بود رو با دست د

 نثار مهام کردم. یگرفتم و اخم



  

 اومدم. رونیب یعمل جراح غیت ریخجالت بکش! من تازه از ز-

 کنارم نشست.  یصندل یداد و رو رونیرو ب نفسش

 

 نجاهایباالخره ا تیکوفت یمدل بودنت و ساختن عضله ها نیا-

 به دردت خورد!

 

م کرده  وانهیکه مهام باهاش د یا "یکوفت یعضله ها" عبارت

 بیو آس رندیگلوله رو بگ یشرویپ یبود تونسته بودند جلو

 ژهیو یبخش مراقبت ها یتو یادینبود که ز یوارده انقدر

نبود و  ریتاث یزودهنگام اورژانس هم ب دنیبمونم و البته که رس

 .دینکش ادیز یزیکار به خونر

 

 گلوله به کتف سمت راستم برخورد کرده بود... اون



به دور از قلبم و دوروک درست قلب بامداد رو هدف  ییجا

 گرفته بود.

  

بامداد نذاشت...  یول ارمیرو درب یپدر اون عوض خواستمیم-

رو لت و پار  یاونم مثل تو خودخواهه... خودش زد اون عوض

 کرد.

 

 .دمیرس یتا خودم حسابش رو م ذاشتیم دیبا-

 

 یاز رو یبدن از کار افتاده ت جرات دار نی! با ا؟یچ گهید-

کرده که تکون  دیبلند شو... بامداد تهد مارستانیتخت ب

باش من قبلش انتقامم رو ازت ... مطمئن کشهیمن رو م یبخور

 .رمیگیم

 

 دادم. هیهام رو ازش گرفتم و سرم رو به تخت تک چشم
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 فقط حرفش بود و خودش نبود...  بامداد

 ژهیو یبخش مراقبت ها یکه بعد از عمل تو یبار نیاز اول ریغ

گذاشته  میشونیپ یرو یمهابا بوسه ا یچشم باز کردم و اون ب



 رفتهیبودمش و حاال که عقوبت شرطم رو پد دهیند گهیبود د

 شده بود! یبودم اون بود که فرار

 

 چی! هیآدم حرفه ا یقاچاق هیکارکشته بود...  یادیز یعوض-

از چشم  یجور هیاز خودش به جا نذاشته بود. خودش رو  یرد

 دایپ نیقی میکرده بود که داشت یشهر مخف یتو یها نیدورب

   یرد چی... هیجا نبود چیبردن! ه یتو رو با تلپات میکرد یم

غلط اضافه رو کرده بود.  نیکه ا ی... نه از تو و نه از کسنبود

 بود. نتیفقط ماش

 

 عیهم بود اسلحه رو راحت و سر نیکردم و به خاطر هم نگاهش

 آورده بود. ریگ

 خالفکار بود. کی دوروک

 



اون جا  دیداشتم... چرا با من از اولم با اون محله مشکل-

   یوقت یکرد یم یزندگ

 ؟یملکه باش یتونستیم رانیا یتو

 

 خان باشم. اوشیس یپادشاه یملکه  خواستمینم-

 نگاهم کرد و من ادامه دادم: قیعم

 

از  خواستمیخان. م اوشیارمغان باشم... بدون س خواستمیم-

 دور باشم... از   رانیا

گذشته م رو  خواستمی. مشدیمربوط م تیکه به واقع یزیچ هر

اون  خواستمیدور بندازم تا بتونم خودم رو بسازم... من فقط م

 کرد رو ببرم. یکه به گذشته وصلم م یا یبند لعنت

 

 .یآخرشم با همون گذشته ت ازدواج کرد یول-

 لب هام نشست: یرو یش حرص داشت و لبخند محو جمله



 

 ؟یا یحاال تو چرا انقدر عصبان-
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 هوا تکون داد. یهاش رو تو دست



 

! خود خواه و یخودت وصلت کرد یکپ یکیبا  نکهیبه خاطر ا-

 کله خراب...  

 یا یفهمم چه پدر کشتگ یمن نم یاز تو معقول تره ول درسته

 من. یبرا مونهیعواقبش م یزنیبا من داره؟ گندا رو تو م

 

کار باعث شد ابروهام از درد  نیهام رو باال انداختم و ا شونه

 درهم برن. یکم

احساست رو به  یتونست عهیاون شا یعوضش صدقه سر-

 .یاعتراف کن نیسل

  

 اونم مثل تو زبون نفهمه که هنوز قبولم نکرده!  ده؟یچه فا-

 شکسته م رو از نظر گذروندم: یازش گرفتم و ناخن ها چشم

 



بد نگذشته.  نمیکه من نبودم همچ یماه کی نیانگار ا یول-

 بهتر شده. یروابط حساب

 

. آره واقعا! چقدر میجنازه بود هیکه هر روز منتظر  یماه کی-

 هم خوش گذشت.

 ش باعث شد جا بخورم.  هیپر از کنا لحن

 مهام!-

 

... ما یماه حرف نزن. ارمغان نبود کیزهرمار! اصال از اون -

به  قایدق میدونست یافتاده... نم یچه اتفاق میدونستینم یحت

. خانواده یشد بیدور و برت غ یاز مسئله ها یکیخاطر کدوم 

داشت. به  نهیتحت نظر بودن چون ساواش ازت ک لمازیی ی

اون شرکت  بهکه  ییکسا یو همه  میشک داشت سانمیم دیوید

کانادا از  یکه تو یدنبال اون مرد یشدند. بامداد حت یمربوط م

 ایدن نیا یهم رفت! ارمغان تو شیپرت کرد نییپله ها پا



 نمیکردم که ا یداشتن و من مدام آرزو م نهیهزاران آدم ازت ک

باشه... که بعد از مشکلت با بامداد  اتیباز وونهیاز د یکی

هر کدوم از اون  نکهیفکر به ا ون... چیتنها باش یخواستیم

باهات انجام بدن مثل خوره من رو  یچه کار تونستنیآدمها م

جهنم بود!  یزدیکه ازش حرف م یماه کی نی. اخوردیم

 ما. یحداقل برا
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 تر شد. قیهام عم اخم

 یلیماه به من خ کی نیانگار ا یزنیحرف م یجور هیمهام -

 خوش گذشته.

 هاش رو ازم گرفت.  چشم

 

 یکی نیبهتر بود... ا هیافتادنت به دست بقحداقلش از -

 دوستت داشت... آخ که 

 بودنتم دردسره. محبوب

 

به خواست خودم داخلش بودمم  یوقت یلعنت یاون خونه -

قفس  هی یشده بودم! تو یشکنجه گاه بود... حاال که زندان



تازه... صبح تا شب مدام  ی... بدون هوارونیبه ب یبدون روزنه ا

برنامه  هی یشد که تو یگوشم پخش م یتو یآهنگ کوفت کی

 میشگیمعود ه یاعالم کرده بودم آهنگ مورد عالقمه... بو

که تا حاال دوست  یزی.من از هر چشدیوقت قطع نم چیه

 داشتم متنفر شدم!

 

 ارمغان... -

بود که سرباز کرده  یکروک چرک کی نیادامه بده و ا نذاشتم

 بود. 

 

... یدرست و حساب ییدستشواون قفس نه حموم داشت و نه -

زمان  دونستمینبود... ساعت نداشت... نم رونیاز ب یخبر چیه

چقدر وقت گذشته... چه موقع  دونستمی... نمگذرهیم یچجور

داد و  ینم رونیاز ب یخبر چیشب؟ بهم ه ایاز روزه... اصال روزه 

با جون بامداد... با جون تو... من رو  شدمیم دیبه جاش تهد



رفت و  یم رونیب یکرد و وقت یم یاون قفس زندان یاونجا تو

من  یبرا یچه اتفاق ومدیسرش م ییکردم اگر بال یمن فکر م

کرده بود و  قیرو عا یفکستن یاون خونه  یوارهاید فتاد؟یم

زدن خودم رو نجاتبدم. دوستم  غیبا ج تونستمینم یمن حت

روشن بود.  فمیحداقل تکل سانیم دیویداشت؟ با ساواش و د

شکنجه ست  نی! اکشتنیمن رو م زدنیازم متنفر بودن و م

شکنجه ست...  یو عذاب روح یخبر یماه ب کی نیمهام... ا

 ضیکه روانم از اولم مر یمن یماه بدون قرص و دارو برا کی نیا

 بهشت نبودم... اونجا هم جهنم بود!  یبود شکنجه ست... من تو
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کنه آروم شم و  یجا بلند شده بود و جلو اومده بود تا کار از

 من چشم بستم.

اشغال کرده بود و بعد  ینطوریرو ا میماه از زندگ کی دوروک

 به   خواستیهم م

 خودش رو بکشه... یراحت

 

نکرده بود خودش رو  کیها به دستش شل سیاز پل یکی اگر

 رفت. یو بدون تاوان دادن م کشتیم

 



 بود...  یهم روان اون

 . خوردیهم حالم بهم م تیعاشق و من از محبوب یروان کی

 من... متاسفم.-

 

 کجاست؟  مونیس-

 :دمیاونکه چشم باز کنم باز هم پرس یرو نداد و من ب جوابم

 

مثل اون آلپرازوالما...  یزیچ هیکن...  دایآرامبخش برام پ هی-

 . ستیحالم خوب ن

 ؟یدوباره معتاد بش یخوایم-

 

بامداد بود و من انقدر غرق وصف اون جهنم بودم  یبار صدا نیا

 بودم. دهیدر رو نشن یکه صدا

 



و در که بسته  شدیکه دور م ییقدم ها یصدا دمیبار شن نیا

 اتاق بود. یشد عطر بامداد هنوز هم تو
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رفته بود و من هنوز هم دوست نداشتم چشم هام  رونیب مهام

آتش  یبامداد برام مثل آب رو یصدا نکهیرو باز کنم با ا

 .مونستیم

 

 ... ستیدارم... حالم خوب ن اجیبه قرصام احت-

 !ستیحال منم خوب ن-

 

کردم و باز هم با سماجت چشم  ینگاهش رو حس م ینیسنگ

 هام رو بسته نگه داشتم.

  ؟یینجایچرا ااگر حالت بده -

 

 نجام؟یچرا ا یدون یچرا حالم بده؟ نم یدونینم ؟یدونیتو نم-

 هام رو باز کردم و نگاهم رو بهش دوختم.  چشم

 

 . دونستمیم دیشا یاگر زودتر اومده بود-



 رونیکه نفسش رو ب یکرده بودم از نبودنش اون در حال هیگال

 تخت نشست. یطرفه رو بهم لبه  کیداد به سمتم اومد و  یم

 

 کنم.  یرفته بودم خودم رو خال-

که  ییدستش و زخم ها ی رهیبار خ نیرو ازش گرفتم و ا نگاهم

 روش نقش بسته بود شدم. 

 

 یرو یو دستم زخم ها دمیخودم رو جلو کش ناخودآگاه

 دستش رو لمس کرد... 

 که مشهود بود از مشت زدن به وجود اومده بودند.  ییها زخم

 

  ش؟یزد-

 کشتمش. یم ذاشتنیم اگر-
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  فته؟یبراش م یچه اتفاق-

دستش  ونیشده م رو م یچیبار اون بود که دست باند پ نیا

 گرفت.

 

 مرخص شه.  مارستانیاز ب دیاول با-



 بود. وونهیاون د-

و من ادامه  دیرو که به دست هامون دوخته بود باال کش نگاهش

 دادم:

 

 سوال بره...  ریز شیعقل تیاگر صالح-

 رو بسپار به من. یکی نیزندان در بره... ا ریاز ز ذارمیمن نم-

 

 بگم خودش بود که بحث رو عوض کرد.  یزیچ نکهیاز ا قبل

 ی... چیکن دایتا من رو پ یاتفاق به موس زنگ زد نیقبل از ا-

 بعد از اون بحث انقدر مهم بود؟

  

و  دیچیگوشم پ یتو گهیبار د کی نیاون روز سل یها حرف

   یرو یلبخند کمرنگ

 هام نقش بست. لب

 



 دیخریرو م ژهیسال محصوالت و کی نیکه ا یناشناس یپ یآ-

 مال تو بود. 

 خوب؟-

 

 گفته بود و من لب زدم:  یا یرو بعد از مکث طوالن نیا

 ؟ینگفت یزیاون شبم چ یادهایداد و فر یهمه  نیچرا ب-

 

 کدوممون خوب نبود.  چیچون حال ه-

 کرد... یحالمون رو بدتر نم نیا-
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 زدمیاگر حرف م یموضع گرفته بود یاونطور یکرد... وقت یم-

و تو هم که کله  دمیکوب یسرت م یها رو تو نیداشتم ا یعنی

 .دمیرو به خاطر خودم خر زیمن همه چ یخراب... ول

 

تو باعث  دم؟یفهم یداشتم وقت یچقدر حس بد یدونیم-

 من آدم بده باشم... یشد

 .یتو که آدم بده بودن رو دوست داشت-

  

 و چشم ازش گرفتم.  دمیرو گز لبم



محصوالت  نیتر متی... اونا گرون قیکرد یکار رو م نیا دینبا-

 نبود... یازیبودن... ن

 

 رو قطع کرد:  حرفم

 .یکنیوضعه... عادت م نیبه بعد هم نیاز ا-

 

 شد:  دهیحق به جانبش کش یبه سرعت به سمت چهره  نگاهم

 ؟یچ یعنی-

 

به تن  غاتیتبل یرو برا یبه بعد هر لباس نیاز ا نکهیا یعنی-

تو... با بدن تو بخواد نشون داده  یکه با چهره  یزی... هر چیکن

 .خرمیبشه رو من م

 

 بامداد...-

 



... یچشم باش یتو خوامینم... یمدل باش خوادیدلم نم-

بهت دل ببنده که تو رو  یپدر انقدر یمثل اون ب یکی خوامینم

مربوط  یپست ها ریز یکامنتا شهیهم خوامیازم بدزده... نم

 بهت رو بخونم و مجبور باشم خودم رو کنترل کنم.

 

 رو تکون دادم... سرم
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 کار منه. نیا-

مجبورت کنم کنار  ستیهم قرار ن نی... به خاطر همدونمیم-

 یکه عامل درخششش تو باش یزی... فقط از االن هر چشیبذار

 .خرمیرو من م

 

 کردم. یناباورانه ا یخنده  تک

  ست؟ین ییزورگو گهید نیا-

 ...یمجبورت نکردم ازش دست بکش-

 

اتفاق  نیاجازه بدم ا تونمیبا اجبار کردن نداره. نم یفرق نمیا-

 . فتهیب



 یمرد به اندازه  نیشونه هاش رو باال انداخت و حاال ا تخس

 .دیرس یآشنا به نظر م مونیزمان کودک یهمه 

 

 از طرفداراتم.  یکیفکر کن منم -

 یزیچه چ دیبا دونستمیشد و نم یحرف بهش طوالن یب نگاهم

 گفتم. یم

 

دادم اما مسئله  یدر ظاهر مقابل کارش تهاجم نشون م دیشا

 یبیم خودش رو به شکل عج ختهیبود که دل افسار گس نیا

 برد... یداد و داشت لذت م یتکون م

  

برد و  یحرف هاش لذت م دنیبامداد و شن نیا دنید از

تونست از تعصباتش  یکه نم یبده در حال یبهم آزاد خواستیم

 بگذره...

 



 من آدم بده باشم.  یشیباعث م یبازم دار-

 یخودم رو دارم... همونطور که تو مختار یکارا اریاختمن -

 .یحرفه ت رو انتخاب کن

 

 .خواستمیمرد رو م نیا من
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به چشمم  ایدن نیا یکه تو ییزهایچ یمرد رو از همه  نیا

 خواستم... یم شتریاومده بودند ب

 

نبودنش من رو به اوج  یفکر کردن به لحظه ا یکه حت یانقدر

 کشوند.  یخشم م



! ی... و شرط رو هم باختیهر چند که تو اول و آخر مال من-

 که نرفته. ادتی

 

 رو کج کردم. سرم

 کدوم شرط؟ -

 کرد.  زیهاش رو ر چشم

 .یکه قبل از ازدواج بست یشرط-

  

 خوب؟ -

 .یدر بر رشیاز ز یتونیارمغان... نم یشرط رو باخت-

 م محافظت کردم. هیمن فقط از مهر-

  

 رو باال انداخت.  ابروهاش

 ... گذرمیمن ازش نم-



حرف رو زد و من با همون سر کج  نیرو جلو آورد و ا سرش

 :دمیشده پرس

 

 ؟یاز چ-

 کردم. نییکه تع یا یاز زندگ-

 

خواهد  یشرط مسخره باالخره برنده ا نیا دونمیکه نم نیبا ا-

 نه...  ایداشت 

 یکه دست آزادم رو بلند م یکردم و در حال یکوتاه مکث

 کردم ادامه دادم:
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 . گذرمینم یزندگ نیمنم از ا-

باال رفته م دور گردنش حلقه شد و اون هم با گرفتن  دست

 از قبل من رو به آغوشش کشوند. شتریکمرم ب

 

 لحظه...  نیا یاجازه داده بودم بدنم سوراخ بشه برا من

 داشته باشمش... خواستمیکه باالخره م یا یزندگ یبرا

 

 ... شیحرف پس و پ بدون



 گذشته...  بدون

 یبرا یادیز ییفکر به مادر بامداد که مسبب غم و دردها بدون

 من و مادرم بود...

  

بامداد رو به عنوان  یکه روز یخان اوشیبدون فکر به س و

از حضور من آگاه شده بود اون  یبود اما وقت رفتهیپسرش پذ

 رو دور انداخته بود...

 

رو فقط با فکر به بامداد با بامداد  یزندگ نیا خواستمیم من

از فشار  یکتفم ناش یلحظه درد جزئ نیا یداشته باشم و تو

 نداشت. یتییآغوشش برام اهم

 

*** 

  

 . زنهیانقدربهت زنگ م ادیخوشم نم-



بهت  کینزد کاگویش یت توکه دختر خاله  ادیمنم خوشم نم-

 کنه. یم یزندگ

  

داشتم خاموشش کنم دوباره زنگ خورد و  یکه سع میگوش

و خودش خاموشش  دیقبل از جواب دادن بامداد از دستم کش

 کرد.

 

 داشته باشن.  یکار مهم دیشا-

 زمانت فقط مال منه! نیا-
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  ؟یمهام پشت خط بود چ یبه جا نیاگر سل-

 کرد: زیهاش رو ر چشم

 

 دوتاست؟  نیا نیب ییخبرا هی یاصال تو مگه نگفت-

دستش رو گرفتم و نگاهم رو از پنجره به  یشربت تو وانیل

 دوختم... رونیب

  



 شیپ یبرج نوران دنید یشفاف به جا ی شهیش یواقع از تو در

 ستادهیمات و محو خودمون رو که کنار هم ا ریرومون تصو

 کردم. یتماشا م میبود

 

  ر؟یکار خ یتو یبزن یخوایم ؟یکه چ-

کاناپه انداخت و دستش رو دور کمرم حلقه  یرو رو میگوش

 کرد: 

 .کنمیکار رو هم م نیواسه دور موندنش ازت هم-

 

 زدم..  یکمرنگ لبخند

 اگر ازدواج کنه...  یحت زنمیمن مهام رو کنار نم-

 درهم برد. یرو کم ابروهاش

 

 . خورهیداره بهم برم-



بوده و  یا عهیخوبه بامداد... و اگر شا یلیدوست خ هیاون -

 .ستین نمونیب یزیچ یدونیکه م دونمیهست... م

 

 خوب؟ -

که پشت  یدر حال نمشیچرخوندم تا بتونم بب یرو کم سرم

 بود. ستادهیسرم ا
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... شمیمنفجر م یاجبارم کن یبه کار یکه اگر بخوا یدونیم-

 .یشیم دهیکش یکه دار یهست یچون تو اون ضامن

 

 رهیهتل بگ یپشت پنجره  یاونکه چشم هاش رو از منظره  یب

 گفت: 

 

وقتت متعلق به من باشه... نه مهام و نه  نیکه ا نجایا میاومد-

. همون طور که من یاالن جوابشون رو بد دمی... اجازه نمنیسل

که  نجایا می. اومددمیرو نم کاگویموس و ش یتماس ها جواب

 ماه عسلمون باشه.

 



 ... اوردیرو نم دیوید اسم

 ...اوردیپدر و نه مثل قبل اسمش رو م گفتیم نه

 

 نکهیسخت بود و ا زهایچ یلیخ رفتنیهنوز هم پذ یعنی نیا

با الکس نزده بود  شیواقع یاز رابطه  یبامداد به موس حرف

 خواست دفنش کنه. یداد که م ینشون م

 

 داد فرزند خونده بمونه...  یم حیهم مثل من ترج اون

 خودش... ینه برا البته

 

 سونیمور دیوید یهمون پسر خونده  خواستیخاطر موس م به

 بمونه. 

 میدوست داشتن فلیبرج ا ی رهیرو ازش گرفتم و خ نگاهم

 شدم.

 



 شهر بود.  نیعاشق ا من

بار شاهد حضور من و بامداد کنار هم بود و  نیا سیپار

 بود... رفتهیماه عسل پذ یرو برا مونیزبانیم

 

 ها...  نیفرار از دورب یکه برا یعسل ماه

 یمنتظر محاکمه  رازیش یکه تو یو دورک و مرد اتیشکا از

 بود... شتریب
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بودم و  ختهیبرنامه ش رو ر یناگهان اهویو ه یاز شلوغ فرار

 کرده بود. میهمراه لیبامداد هم با کمال م

 

 هنوز هم بود...  اهویو ه میکه آرامش داشته باش میبود اومده

 بود... شهیهم اهویه

 

 ... هیو ترک رانیا ی تهیو من دو تابع کایامر یبامداد تبعه  یبرا

حل  یبرا یادیکه هنوز مشخص نبود و مسائل ز یفیتکل یبرا

 کردن به جا مونده بودند.

 



*** 

  

 ملکه.  یگذاشت یچه کس یواو! دست رو-

 .دمیکه به سمتم گرفته بود رو از دستش کش یلبخند جام با

 الکل نداره.-

 

از  رونیدوختم که ب یرو تکون دادم و نگاهم رو به بامداد سرم

زمان رو فقط  نیکرد و قرار بود ا یصحبت م شیسالن با گوش

اما تماس ها دست از سرمون  میواگذار کن به خودمون

 ...داشتندیبرنم

 

ترکوند... در واقع بخوام بگم خبر  یخبر ازدواجت حساب-

 .دیچیما پ ونیم شتریازدواج بامداد جکسون ب

 

 رو به الوند دوختم.  نگاهم



 چطور؟-
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 کاگویمنم ش دیخبر بهش رس یخبر نداشت... وقت دمیوید-

شوکه شده بود.  یاز معامالت. حساب یسر هی یبودم برا

 ش؟ینیبب یخواینم

 

  نمش؟یبب دیچرا با-

 پدر شوهرته.-

 یاجی... به پدرش احتهیکاف نمیب یکه شوهرم رو م نیهم-

 ندارم.

 

 . شهیبشنوه اصال خوشحال نم-

 یدنیاز نوش یجرعه ا نکهیهام رو باال انداختم و بعد از ا شونه

 :دمیرو خوردم پرس

 

 تو چطوره؟ یاوضاع برا-



داد سرش رو  یم رونیکه نفسش رو ب یحرفم در حال دنیشن با

 به تاسف تکون داد:

 

 .ستیخوب ن ادیز-

 کارت؟ ای تیمنش-

 یکله گنده ها یرو دارم که همه  نیا یی... من توانایدونیم-

 !امیاز پس اون دختر برنم یرو رام کنم... ول ایتالیا یایماف

  

 گرفت: طنتیرنگ ش لبخندم

 

 ریکب یایکه فاد یدوست دارم دختر یلیخ ومده؟یهمراهت ن-

 .نمیکرده بب چارهیب ینطوریرو ا

 

 کرد. زیهاش رو ر چشم



 تونمیاالنم نم نیبا تو آشنا بشه... هم خوادینه! اصال دلم نم-

 کنترلش کنم.
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 . یرفت یوقت سراغش نم چیه یکنترلش کن یخواستیاگر م-



 زد: یمحو لبخند

 

 حیکننده ست. ترج وونهیتو د یبازم راهکارا یخوب... آره. ول-

 ...شیدورادور بشناس دمیم

 

 ی رهیباال انداختم و نگاهم دوباره خ گهیهام رو بار د شونه

 بامداد شد.

که الکس به دست آوردم و برات  یبعد از اون اطالعات-

 شیپ ی... بازم مشکلینداشت یباهام تماس گهیفرستادم د

 اومده؟

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 دارم.  گهیکار د هیبرات -

 ابروش رو باال داد.  یتا کی

 .یحساب نکرد هیرو تسو یهنوز قبل-



 

 .فتهیداخلش به لرزش ب یدنیتکون دادم تا نوش یرو کم جامم

 یو عرضه  غاتی... تبلستمیکه من بدحساب ن یدونیم-

 به تو. دمیرو م یفال دیجد یکالکشن عموم

 

 : دینگاهم کرد و پرس متفکر

 ؟یانحصار-

 هات بدم. تیبه سا یحال اساس هی خوامی. میکامال انحصار-

 

 گفت: یاز مکث کوتاه بعد
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در مورد قرارداد و حقوق متقابل صحبت  شتریب دیبا نکهیبا ا-

 ه؟ی. حاال بگو کار دومت چهیخوب ی... معامله یول میکن

 

رو از گوشش دور کرده بود و تماسش تموم شده  یگوش بامداد

 بود.

 دادمیم حیچون ترج مینیرو بب گهیهمد نجایبهت گفتم ا-

دو نفر رو برام  خوامیبهت بدم... م یو کالم یاطالعات رو حضور

 .یکن دایپ



 

که  یمحکم در حال ییسالن باز شد و بامداد با قدم ها در

 کرد به سمتمون اومد. ینگاهمون م

 اسماشون؟ -

 

در موردش حرف  شتری. بعد بسانیم دیویو د لمازییساواش -

 بدونه. یزیبامداد چ خوامی... نممیزنیم

 

باال  یو من با ابروها دیبا اتمام جمله م بامداد بهمون رس درست

 رفته دست آزادم رو دور بازوش حلقه کردم: 

 خاموش باشه؟ امونیقرار نبود گوش-

 

 کرد:  نگاهم

 .یکه از مهام داشت یاون دو تا تماس یتالف یبرا نمیخوب... ا-

  



 : دمیگز یذات یلبم رو با عشوه ا ی گوشه

 . میکرد یتخت تالف یاون رو که رو-

صاف  یشیصداش رو نما بگه الوند یزیبامداد چ نکهیاز ا قبل

 کرد.
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حرف ها  نیمن ا یجلو نکهیا ی... ولنیماه عسل یتو دونمیم-

 داغ دلم تازه بشه. نیشی... باعث مهیرو ادهیز دیزنیرو م

  

 ت بزنه؟  نهیتونسته دست رد به س یک-

 :دیکش یبود و الوند با حسرت آه دهیرو پرس نیا بامداد

 

مرگ  یحسرت ماه عسل تا لحظه  کنمینپرس... فقط فکر م-

 . مونهیباهام م

 چرخوند.  ونمونیو بامداد نگاهش رو م دمیخند

 

 . دیهست یمیانقدر صم دونستمینم-

بامداد معنادار نگاهم کرد و خطاب به  یجمله  نیبا ا الوند

 بامداد گفت:

 



هم زبون  هیزبون نفهم شراکت با  یآدما نیا ونیخوب م-

من و تو هم  ونیم ی... همون طور که رابطه دیبهم چسب یلیخ

 از شراکت فراتر رفت.

 

 دوختم و لب زدم: یرو به در سالن اصل نگاهم

 شه؟یشروع نم-

 

خلوتتون که  یتو دیبر رترید کمی ؟یحاال چرا انقدر عجله دار-

 .ادینم شیپ یمشکل

 رو باال انداختم و نگاهش کردم. ابروهام

  

 از معطل شدن متنفرم! من-

رو  یدنینوش یمونده  یو باق دیجامم رو از دستم کش بامداد

 .دیسر کش

 



 !میمستق ریغ یبوسه -
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داد و من با  لیتحو یدر جواب الوند فقط لبخند محو بامداد

 : دمیباال رفته غر یهمون ابروها



 .بایشک یلطفا تمومش کن آقا-

 

کنارش  زیم یجامش رو رو شیشگیبا همون لبخند هم الوند

زوم شدن  الیخ یب شیگذاشت و با به صدا دراومدن زنگ گوش

 من و بامداد شد. یرو

 

دوخت و لبخندش پررنگ تر  شیگوش یرو به صفحه  نگاهش

 یقیبود که دقا یا یشد و مطمئنا شخص پشت خط همون منش

 بود. رشیقبل ذکر خ

 

 . نیببخش چند لحظه من رو-

 رو گفت و با جواب دادن تماسش ازمون دور شد. نیا

 

 بامداد چسبوندم.  یدادم و سرم رو به بازو رونیرو ب نفسم

 درآورده؟ نجایسر از ا ی... اتفاقبایالوند شک-



 

 هام رو بستم و جواب بامداد رو داد: چشم

اپرا  یتماشا ی... مگه به خودت زنگ نزده بود تا برادونمینم-

 دعوتمون کنه؟

 

 م؟یسیما هم پار دونستیاز کجا م-

از دست  یدراومد... فکر کرد فلیعکسمون کنار برج ا-

 م؟یمونیخبرنگارا در امان م

 

 : دیداد و غر رونیرو ب نفسش

 از اپرا متنفرم. -

 :دمیخند
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 . یتو که اپرا رو دوست داشت-

متنفرم  نیمن و تو... از ا یماه عسل ماست ارمغان... برا نیا-

دور و  یبشم. چرا مردا کیزمان تو رو شر هیکه مجبورم با بق

 ادن؟یاطراف تو انقدر ز

 

 بازوش برداشتم و نگاهش کردم...  یرو از رو سرم



 یکه اجازه  یتنها مرد یدونیم یوقت کنهیم تتیاذ نیا-

 ؟ییشدن بهم رو داره تو کینزد

 

 هم نگاهش رو بهم دوخت و فاصله مون رو کمتر کرد. اون

طاقت  یآغوشش قرار گرفتم و اون ب یتو بایکم که تقر انقدر

 چشم هام چرخوند. ونیچشم هاش رو م

 

... فقط من و میاتاق خودمون باش یاالن تو خوامیمن فقط م-

 تو.

 

رو بسنجم  طیشرا اینگاهم رو به اطراف بدوزم  نکهیا بدون

   یرو یکوتاه یبوسه 

 .دمیهاش نشوندم و عقب کش لب

 داد: لمیتحو یشخندیرو دور کمرم حلقه کرد و ن دستش

 



 ! یکنیم رمیغافلگ شهیهم-

 سرم رو کج کردم.  یآروم یخنده  با

  ؟یاالن آروم تر نشد-

 

 یبه راحت تونمینه! االن انقدر حالم خراب تر شده که م-

 یبشم و ببرمت تو یشراکت و استراتژ یالوند و رابطه  الیخیب

 .میماه عسلمون برس یاتاق تا به ادامه 
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شروع اپرا رو  دیکه نو یینشد چون صدا یبامداد عمل میتصم

 سالن پخش شد. یداد تو یم

که نگاهش به الوند  یکالفه کمرم رو رها کرد و در حال بامداد

 روانه شده به سمتمون بود کنار گوشم لب زد:

 

 نیدستم بسته ست از ا یدونیم یوقت رهیم ادمیفکر نکن -

 یبرات جبرانش م ی... به موقعش حسابیکن یها م طنتیش

 کنم.

 توئم بامداد. یها یمن عاشق تالف-

 



*** 

 

 ؟یچرا زودتر خبر نداد-

 سرم داخل اتاق شد و در رو بست. پشت

! ماه عسل خوش یخاموش بود یخبر بدم ول خواستمیم-

 گذشت؟

 

 نشستم. یصندل یسوالش رو ندادم و رو جواب

 اون رو احضار نکردن؟ ؟یبامداد چ-

... کردهیم یریگیسال داشته مسئله رو پ کی نیبامداد تمام ا-

موقع  قایکه دق می. من و تو بوددنیاونا سواالشون رو ازش پرس

 .میرفت رانیفاش شدن اون اطالعات از ا

 

 یا قهیدق یو چشم هام رو برا دمیموهام کش یتو یدست

 بستم.



کردم بعد از  یکه فکر م یزیزودتر از چ یلیخ آشوب

 برگشتنمون به سراغمون اومده بود.
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. به دنیاز اطالعات فاش شده فهم ییزایچ هی کنمیفکر م-

 .یهم ازت خواستن بر نیخاطر هم

 هام رو باز کردم. چشم

 

 .ادیو گروهش وسط ب بایالوند شک یبذارم پا تونمینم-

 دن؟یاگر درباره ش ازت پرس یکن کاریچ یخوایپس م-

 .دمیرو گز لبم

 

 کنن؟ دایرو نتونستن پ سانیم دیوید-

 که من متوجه شدم هنوز نه. ییتا اونجا-

 اون رو وسط بکشم. یبهتره پا دیپس شا-

 

 خم شد. زیم یکرد و رو زیهاش رو ر چشم

 ؟یکن کاریچ یخوایم-

 درموردش فکر کنم. شتریب دی... باستمیهنوز مطمئن ن-



 

 ...یبه نظر من بهتره با بامداد مشورت کن-

 نه!-

و محکمم باعث شد جاخورده عقب بکشه و من  عیسر مخالفت

 دادم: حیتوض شتریب

 

 بهش نگو. یزیمسائل خودشه... فعال چ ریبامداد االن درگ-

 به مامورا گفته. ییزایاون چه چ میبدون دیبا یول-
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کنم. تو فعال  یم یدگیموضوع رس نیمهام من خودم به ا-

همه مدت هنوز  نیمشکل خودت باش که بعد از ا ریگیپ

 .یموفق بش ینتونست

بهم انداخت و لب هاش رو داخل  یبیسکوت نگاه عج در

 دهانش فرو برد.

 

 یحرکتش رو م نیو ا دیگز یلپ هاش رو از داخل م داشت

 شناختم...

 ؟ینکنه... موفق شد-



 رو ازم گرفت و شونه هاش رو باال انداخت: نگاهش

 

 .میرسیبه توافق م میدار-

 خوب؟-

 یرو به رو ابونیاتاق رفت و نگاهش رو به خ یسمت پنجره  به

 شرکت دوخت.

 

هر  نکهی... مثال امیکرد دایوجه اشتراک با هم پ یسر هی-

... حسن میباش تشونیکه نگران رضا میندار یدومون خانواده ا

 نه؟ هیبزرگ

بار بود که از خانواده  نیاول نیداشت و ا یطعم تلخ حرفش

 زد. یحرف م

 

 از داشتنشون محروم بود. شهیکه مهام هم یا خانواده

 عمو داره... هیالبته که اون -



 یکه بخوا یانقدر ؟یناراحت یتو اون عمو رو ندار نکهیاز ا-

 ؟یدنبال خانواده بگرد

 

نبودم که گمشده باشم. من رو  یمن کس ینه... ناراحتم ول-

که من رو  ادمهیرو  نیپرورشگاه. ا در یگذاشتن جلو

بود که  یخان اوشیکه من رو خواست س ینخواستن... تنها کس

که به  رمیرو بگ ییدنبال کسا خوامیبال و پرم رو گرفت. نم ریز

 با نبودنم راحت تر بودن... یلیهر دل

 

 

 

 

 

 
 



 

 [18.10.21 09:21] 

 
#part1039 

 

 

 گه؟یم یچ نیسل-

 نکهیتو ا یاون... برا یرو بذار جا ... خودتیول گهینم یزیچ-

که بخوان باهات مخالف  یخواهر شوهر و مادر شوهر و هر کس

 ست؟یبهتر ن یباشن نداشته باش

 

 نیرو از ب شیپ یش رو طنز ادا کرده بود تا جو لحظه ا جمله

 ببره و من خونسرد جواب دادم:

 آپشنت حساب نکنه... نیا یرو یادیبگم ز نیبه سل دیبا-

 



 شده نگاهش رو بهم دوخت: زیر ییچشم ها با

 چطور؟-

شوهر از خواهر شوهر و مادرشوهر در  لیمن به عنوان فام-

 یجبهه  یتو سمیینظرش ترسناک ترم. من که دوست ندارم ر

 شوهر باشه.

 

 ؟یمن یجبهه  یاالن... تو تو یعنی-

 هام رو باال انداختم. شونه

خواهر  هیمن شب یبار گفت هیندارم... فقط خودت  یمن اصرار-

 چرت و پرتا. نیکوچکترتم و از ا

 

چک کردن  یحرفم از جا بلند شدم و به بهانه  نیبا ا همزمان

 .ستادمیپشت بهش ا نهییآ یموهام تو

 خواهرشوهر خدمت برسه؟ یدست بوس یپس بگم برا-
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 لب هام نشوند. یخشنودش لبخند رو یصدا

 دهنت رو ببند مهام!-

 ؟یصحبت کن ینطوریبا برادر دم بختت ا ادیدلت م-

 



 مهام!-

 یمن رو ناراحت نم نیرو نداشت اما ا یچیه یپسر جنبه  نیا

 کرد.

 ...میسال ها با هم بود ما

 کرده بود... یبود و برام هر کار قیسال ها رف اون

 

رابطه م باهاش کمتر  یشد تو یخوشحالش باعث م یصدا نیا

 بود. یاز خودم متنفر باشم و مهام دوست داشتن

 

که به در خورد باعث شد هر دومون به سمت  یتقه ا یصدا

شد و  یکه بعد از گرفتن اجازه داشت داخل م میبچرخ ینیسل

لب  یلبخند محو رو دنیداشت نگاه کنجکاوش رو از د یسع

 کنه. یشاداب مهام مخف یمن و چهره  یها

 

 افتاده؟ یاتفاق-



 نفر هست که اصرار داره باهاتون حرف بزنه. هیبله... -

 رو تکون دادم: دستم

 

 یدونیم ستی... اگر جزء قرار مالقات ها ننیسرم شلوغه سل-

 .نمیرو بب یکس تونمیکه فعال نم

 خانم. سونهیمور دیوید-

 

فکر کردم اشتباه  یلحظه ا یهوا خشک شد و برا یتو دستم

 بودم. دهیحرفش رو شن
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 ؟یک یگفت-

 ... پدر همسرتون.سونیمور دیوید-

 .دمیکش یقیآوردم و نفس عم نییرو پا دستم

 

اومده  کایراه رو از امر یمن همه  دنید یبرا سونیمور دیوید

 یزیو مطمئنم بامداد هم خبر نداشت که بهم چ هیبود به ترک

 نگفته بود.

 کنم خانم؟ کاریچ-

 



کردم به خودم مسلط باشم و من با کله گنده تر از اون  یسع

 مرد هم وارد بحث شده بودم.

 االن چند تا قرار مالقات دارم؟-

 

قرار  هیکفش اوغلوش  یبا شرکت طراح گهید ی قهیده دق-

 نیخوای... اگر مدیزمان ناهار آزاد یو بعدش برا دیدار کیکوچ

 ...دیرو کنسل کن یقرار قبل

 :دمیحرفش پر ونیم

 

 .میکنسل کن ستین یازینه! ن-

کار  نیدونستم ا یبهم انداخت و خودم هم نم ینامطمئن نگاه

 یکه بود بدون خبر قبل ینه اما اون مرد هر کس ایدرست بود 

 بدم. رییبرنامه هام رو تغ تونستمیاومده بود و من نم

 



خودم  ژیزمان ناهارم رو بهش اختصاص بدم اما پرست تونستمیم

 خورد. یبهم م یقرار کار کیو بهم زدن  یبه خاطر بدقول دینبا

 ی... قرار با اون شرکت که تموم شد برایپ یآ یببرش اتاق و-

 .نمشیبیناهار م
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 بله خانم.-

مهام از  یو صدا دمیکش یقیرفت نفس عم رونیکه ب نیسل

 کنارم بلند شد:

 ؟ینکرد یرو ادهیز-

 

 .هیرو ادهیکه کارم رو عقب بندازم ز نیا-

 ...یبه بامداد زنگ بزن دیبا دیشا-

 یدونینم ام؟یبر نم ییکایتاجر امر هیاز پس  یکنینه. فکر م-

خودم رو بسپارم به بامداد. من  ستیمهام؟ قرار ن میمن ک

 هنوزم همون ارمغانم.

 

 هاش رو باال انداخت. شونه

 ؟یوارد مقر پدرشوهر بش ییتنها یخوایخوب... پس م-

 که دوباره به دستش آورده بودم لب زدم: یاعتماد به نفس با



 شده. نجایمنه. پدرشوهر وارد ا یقلمرو نجایا-

 

*** 

 

 انتظار نداشتم انقدر منتظر بمونم.-

اونکه  یمبل رو به روش نشستم و ب یلب هام رو یلبخند رو با

 ینگاهم رو کنجکاوانه روش بچرخونم جوابش رو با لهجه 

 مثل خودش دادم: ییکایامر

 

قرارها رو  یسر هی... نیکنیمطمئنا درک م نیشما هم تاجر-

 کنسل کرد. شهینم

 به من؟ یاحترام یب متیبه ق یحت-
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 کیرو باهاتون شر بهتون احترام گذاشتم که زمان ناهارم-

که برام رنگ استراحت داره. اگر از قبل خبر  یشدم... تنها زمان

 .شدینم بتونینس یمعطل نیا نیدادیم

 

فنجون قهوه ش رو  رهینگاهش رو ازم بگ نکهیحرف بدون ا یب

 کرد. کیبه لب هاش نزد



 د؟یدار لیم یغذا چ-

 

 .ومدمیغذا خوردن ن یبرا-

خوردم  یموجود م طیتوجه به شرا یداشتم ناهارم رو ب دوست

 بود... یجا کاف نیاما تا هم

 

مطلع شده بود و بهتر  تمیاز جد یکاف یجا به اندازه  نیهم تا

 زدم. یمورد رو از برنامه م خط م نیبود ا

 من اومدم دنبال بامداد.-

 

که موس داخلش  یآدرس هتل تونمیم ن؟یخوایآدرسش رو م-

 اقامت داره رو بهتون بدم.

 د بامداد کجا اقامت داره؟خو-

 

 زده بود؟ یخودش رو به نفهم ایدونست  ینم



 ن؟یکنیفکر م یخودتون چ-

 .دیاز قهوه ش رو نوش یو جرعه ا دیکش یقیعم نفس

 

پدر  هیبذاره به خاطر  رانیبامداد پاش رو ا خواستیدلم نم-

 !یقالب

تا نگهش  نیرو بهش بگ قتیحق نیسال فرصت داشت ستیب-

 .نیدار
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اگر بامداد  دونستمیمن به مه تاج قول داده بودم... و م-

 موند. مثل االن. یمن نم شیبازم پ دیفهم یرو م قتیحق

 چپم انداختم و لب زدم: یپا یراستم رو رو یپا

 

رفتن  یکه به جا نیخوایم یچ نیفقط بهم بگ سونیمور یآقا-

 .نجایا نیبامداد اومد شیپ

ش با بامداد همه جا پخش شده  عهیکه شا یدختر خواستمیم-

 .نمیبب

من همسر  دینیب ی. همونطور که مستین عهیشا هی نیا-

 بامدادم.



 

... ستین یا ی... تو آدم معمولمیرو گول نزن گهیبذار همد-

باعث شد بدون خبر... بدون مراسم... بدون  یبدونم چ خوامیم

 یکه دل خوش دونمیبامداد. من م . اونم بایجنجال ازدواج کن

 .یازش ندار

 

 یاز مهلقا و دخترش چ دونمی... من نمنیکن یاشتباه م-

خان و  اوشیازش ندارم س یکه دل خوش یکس یول نیدیشن

که بوده رو  یزیکنم هر چ یمه تاج هستن. و االنم دارم تالش م

 کنم.. یعقب نگه دارم و با بامداد زندگ

 

 یتو نسشیزیبامداد ب ی... ولرانیاو  یینجایا یتو تبعه -

 واشنگتنه.

 ...کاگویش-

 



 رو درهم برد و من ادامه دادم: ابروهاش

داره راهش رو از شما جدا  یوقته سع یلیکه بامداد خ دونمیم-

راه انداخته رو ادامه  کاگویش یکه تو یتجارت خوادیکنه و م

 بده.

بامداد پسر . فتهیاتفاق ن نیمن اومدم همراه خودم ببرمش تا ا-

 منه.

 

 رو تکون دادم... سرم
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بامداد  یچرا به جا شمیخوب... بازم من متوجه نم یلیخ-

من ازش جدا بشم تا  نیبگ نیخوای... نکنه منیسراغ من اومد

 اد؟یاون همراهتون ب

 

 زد: نسشخند

جنجال ها تو هم ... و مطمئنم بعد از اون ستیبامداد بچه ن-

 .یکنیکار رو نم نیا

 خوب؟-

 



وقته که به خاطرت سراغ  یلی... اون خادیبهش بگو همراهم ب-

 خودش نرفته. یکارها

به پاش  ریکه زنج ستمین ی... من آدمادیاگر بخواد خودش م-

 ببندم تا کنار خودم نگهش دارم.

 

 بره. نجایبه پاش نبسته بودم اما دوست نداشتم از ا ریزنج

 میکرد یواحد انتخاب م ییجا دیداشت که ما با تیواقع نیا

 میتونستیجوره نم چیه ینجوریو ا گهیکنار همد یزندگ یبرا

 ...میدوامش رو حفظ کن

دور  یدر فاصله ا یلحظه ا یخواست بامداد رو برا یدلم نم اما

 تصور کنم.

 

 ن؟یکن یبا هم زندگ نیخوایم یچطور-

 .سونیمور یکه به خود ما ربط داره آقا هیمسئله ا نیا-



شما دو نفر  یها میبه تصم یمن بستگ یتجار ی ندهینه... آ-

 داره.

 

 ندهیآ نیخوای... چرا از موس نمنیهم دار گهیپسر د هیشما -

 کنه. تیرو تثب تونیتجار ی

 ابروهاش محکم تر از قبل شد. ی گره
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 به صالح تجارتمه. یچ دونمیبهتر ممن -

 

وقته کنار بامداد بوده و  یلیاون خ ست؟یموس به صالح ن-

 نیکنی. قبولش نمادیکار ب نیاز پس ا تونهیم یمطمئنا به خوب

که  یفرق نیا ست؟یچون بامداد ن ست؟یچون پسر مه تاج ن

 نکهی... به خصوص ازنهیبهتون م یبزرگ یضربه  دیذاریم دیدار

داده شده برادر  حیکه بهش ترج یکس دونهیموس هنوز نم

 .شهیواقع

 

 گذاشت و از جا بلند شد. زیم یرو رو فنجونش

 .یمسائل دخالت کن نیا یتو یاجازه ندار-



 هم مثل خودش از جا بلند شدم. من

 

بامداده و اصال دوست ندارم به  قیاجازه دارم چون موس رف-

 از طرف موس به بامداد وارد شه. یخاطر افکار شما ضربه ا

با  یبد صیتشخ یتونیازدواج کرد که نم ییچرا بامداد با تو-

 ؟یحرف بزن دیطرف مقابلت چطور با

 

 هام رو باال انداختم: شونه

 .دیاز خودش بپرس دیتونیم-

 داد و به سمت در اتاق رفت: رونیرو ب نفسش

 بامداد اشتباه بود... یازدواج با تو برا-

 

 یدر گذاشت و بعد از مکث کوتاه ی رهیدستگ یرو رو دستش

 ادامه داد:



که  ییآشوب ها ونیداره که م یخوشحال یاما حداقل جا-

 تییهات به بامداد اهم یبا خودخواه یکنیبه پا م شهیهم

 .یدیم
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 ستادهیفرد ا ی رهیرو که باز کرد و نگاه هر دومون که خ در

جکسون  دیویفکر کنم که د نیپشت در شد نتونستم به ا

 من رو کامل درآورده بود. یسابقه 

 یبود و چشم هاش م ستادهیبود که پشت در اتاق ا یکس موس

 بود... ومدهیگفتند که تازه ن

 

اتاق  نیتن صدامون از سرم گذشت و لعنت به ا یلحظات یبرا

 نکهیاز کرکره داشت و عالوه بر ا یکه درش حالت یپ یآ یو

 داد. یانتقال م یصداها رو هم به خوب دیداخل اتاق رو د شدیم

 

ساخته شده بود چون ورود به راهرو بدون  ینطوریدر ا نیا

 بود... نجایاجازه امکان نداشت و حاال موس ا

 راهرو و پشت در... یتو

 ...رو واضح و رسا گفته بودم قتیآوردم که حق ادیمن به  و

 



داده شده برادر  حیکه بهش ترج یکس دونهیموس هنوز نم "

 "شهیواقع

 

*** 

 

 موس اونجا بود. دونستمینم-

 اون اومده بود؟ یچرا بهم نگفت-

 مبل نشستم. یرو کنارش

 

 خودم حلش کنم. خواستمیم-

 داد. هیمبل تک یهاش رو بست و سرش رو به پشت چشم

 بامداد...-
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اونکه چشم باز کنه دستش رو دور شونه هام انداخت و سرم  یب

 داد. هیش تک نهیرو به س

 شهیمن هم یزندگ یتو ستادنیچرا فالگوش ا دونستمینم

 مونده بود که قرار بود رو بشه؟ یزیچه چ گهیداد و د یتلفات م

 

 از موس پنهانش کنم. شهیهم یدوست داشتم برا-

 ؟یباهاش حرف زد-



 .شمیبرادر واقع یآره... بهش گفتم که چطور-

 نگفت؟ یزیچ-

 

خواست موس  یارمغان... دلم نم یدون ینگفت... م یچیه-

سرش  یکه ممکن بود تو یاز افکار دمیترسیبرادرم باشه. م

 یرو برا دیوید یمدت امپراطور نیا یکنه. همه  دایپرورش پ

 یدادم برا ینم یحق چیدونستم. به خودم ه یموس م

رو بسازم که  یزیهم تالش کردم چ نیداشتنش... به خاطر هم

راه  دیتجارت جد کیهم  نیخودم باشه. به خاطر هم یبرا طفق

ها رو به موس بسپرم... موس  نیا یانداختم تا به موقعش همه 

 یزیچه چ قتیحق دمیفهم یدونست. وقت یها رو م نیا یهمه 

نباشه... چون  یرفاقت گهیموس بفهمه و د نکهیاز ا دمیبود ترس

رو محکم  لشیدلکسب و کار بهم  نیدادن ا یحاال برا دیوید

که ممکن  یاز حسادت دمیترس ی... من مکوبهیسر موس م یتو

 .ادیوجود موس به وجود ب یبود تو



 

تو  ریتقص یچیحسادت بشه... بازم ه ریاگر موس درگ یحت-

 .ستین

 .ستیموسم ن ریتقص-

بخواد همه  قتیحق نیسال رفاقت به خاطر ا ستیاگر بعد از ب-

 .یداد یم تییاهم یرو باهات بهم بزنه پس به آدم اشتباه زیچ
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 کنم! یرو حس م دیحرف هات تهد یدارم تو-

 ش فشردم. نهیبه س شتریرو خوردم و سرم رو ب لبخندم

زد  یادیکردم که اگر موس حرف ز یفکر م نیداشتم به ا-

 منفجرش کنم.

 

 ؟یتو چرا انقدر خطرناک-

رو دور کتفم  گرشیهام رو باال انداختم و اون دست د شونه

 .چوندیپ

 .یکنیمسئله دخالت نم نیا یارمغان قول بده که تو-

 



 من به بابات...-

 ادامه دادم: یا گهیبار جور د نیکردم و ا یکوتاه مکث

که مربوط به تو باشه  یزیهر چ یگفتم... تو دمیویمن به د-

 کنم. یدخالت م

 

 ارمغان...-

 :دمیحرفش پر ونیم

 .کشمشیبرسونه خودم م بیاگر موس بخواد بهت آس-

 

از خودش دور کرد و من چشم هام رو به چشم  یرو کم من

 هاش دوختم که حاال بازشون کرده بود.

 نگاهم کرد و لب زد: قیعم

 گذاشتم دوروک نفس بکشه؟پس چرا من هنوز -

 



و من  میبود یتیچه موقع یبردم که تو ادیدوروک از  یادآوری با

 فراموش کرده بودم بهش سر بزنم...
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 ...نمشیخواستم بب یم



داشتم بعد از برگشتن اون  میتصم میبه  فرانسه بر نکهیاز ا قبل

 حد دوستم داشت. نیتا ا یکه کس دادیآزارم م نیو ا نمیرو بب

 کرد. یم تمیتنها با فکر کردن بهش هم اذ احساسش

 

 بهش فکر نکن!-

به آغوشش  گهیبامداد بود که من رو بار د یدستور یصدا نیا

 دادم. لشیتحو یبرگردوند و لبخند کمرنگ

 

 .یلحظه به دوروک فکر کن کی یبرا یحت یارمغان حق ندار-

گذشت  یذهنم م یتو یزیگفتم چه چ ینداشت بهش م یلیدل

 سرش آشوب داشت. یتو یادیو اون خودش ز

 کنم. یبهش فکر نم-

 

 ش چسبوند. نهیسرم رو به س گهید بار

 کنم. یمسئله ها رو خودم حل م نیا-



 باشه.-

 ارمغان!-

 

مفهوم پشت  یبا هشدارش به خنده افتادم و به خوب اریاخت یب

 بود... دهیکه به زبون آورده بودم رو فهم یا "باشه"

 نداشتم. دنیبود که اصال قصد کنار کش دهیفهم

 

 اقدام کنم. گهیجور د هی دیانگار با-
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 .نمیازش فاصله گرفتم تا چشم هاش رو بب یکم

 ؟یچطور-

 یرو یچشم هام شد و من جور ی رهیجواب دادن خ بدون

صورتش قرار  یپاهاش نشستم که صورتم درست رو به رو

 .رهیبگ

 

جز خودمون دو تا  یزیخودمون رو به چ ونیقرار بود زمان م-

 .میاختصاص ند

 به جانب گفت: حق



 .یدیکش شینزدم... تو بحثش رو پ یمن حرف-

 

 لب هاش نشست: یرو قاب صورتش کردم و نگاهم رو دستم

 .میتمومش کن ایخوب حاال ب-

 

لب هام نشست و  یحرفم تموم نشده بود که لب هاش رو هنوز

 …زمان فقط به من و اون تعلق داشت گریبار د

 موس و دوروک... بدون

 ...رانیو ا کاگویش بدون

 

*** 

 

 کجا؟-



گره خورده ش بهم  یصدام نگاهش رو با ابروها دنیشن با

دوخت و من دستم رو جلوش به چهارچوب در زدم تا مانعش 

 بشم.

 

 ؟یشد گاردشیباد ه؟یچ-
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 .یبهش بگ یخوب یزایچ ستیقرار ن گهیچهره ت بهم م نیا-

 زد. پوزخند

 یسال بامداد رو ول کرد کی یکه فاش کرد یتو به خاطر راز-

 ؟یدیم ریمن گ ی... االن به اخمایرفت

 

 ابروم رو باال انداختم: یتا کی

 ؟یکن یم سهیرو با هم مقا نایا-

 بگه ادامه دادم: یزیچ نکهیاز ا قبل

 .میبا هم حرف بزن دیبا-

 

که موس داخلش اقامت  یهتل یالب یبعد هر دومون تو یقیدقا

اتاق همون  یکه تو یتوجه به بامداد یب میداشت نشسته بود

 هتل بود.



 مگه نه؟ یدونستیتو م-

 

 فکر فرو رفته بود. یرو تکون داد و اون انگار تو سرم

افتاد حق ندارم پشت  یهر اتفاق یهم بهم گفت نیهم یبرا-

 .یرو گفت نیکه ا یدونستیکنم... م یبامداد رو خال

 ... و از قبل بهت هشدار دادم.دونستمیآره م-

 

 ؟یکن یدخالت م یچ یبرا-

 حدقه چرخوندم: یهام رو تو چشم

 بیمن آس یاتفاق ها به اندازه  نیکس بابت ا چیه نکهیا یبرا-

رو  یزیچ نی... من ازش گذشتم پس شما ها هم حق نداردیند

 .نیکش بد
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 .دیسال طول کش ستیگذشتن ب نیا ی... ولیگذشت-

 دادم. هیمبل جا به جا شدم آرنجم رو به دسته ش تک یرو

 ه؟یموس.... تو االن مشکلت چ نمیبذار بب-

 

 گفت: جاخورده

 ؟یبه نفهم یزنیخودت رو م ای یفهم ینم-



 ادامه داد: یکه نگفتم شاک یزیچ

 

... مشکلم میکه بامداد برادرمه... برادر واقع نهیمشکل من ا-

 یکه ولش کرده بود کال ب یکه بابام به خاطر عالقه به زن نهیا

 یکه هنوزم من رو نم نهیمن و مامانم شد. مشکلم ا الیخ

که بابام  نهی... هنوزم قبول نداره من پسرشم. مشکلم انهیب

دونم بذاره اسمم  یم دیکه بع یانقدر خورهیحالش ازم بهم م

 شناسنامه ش بمونه. یتو

 

 داد و من خونسرد گفتم: رونیرو ب نفسش

 خوب؟-

که اعصاب طفره رفتن رو  ستمین یطیشرا یمن تو نیبب-

 سر راست بگو. یبگ یخوایکه م یزیداشته باشم... هر چ

 

 کدومش مربوط به بامداده؟ یکه االن گفت یینایا-



 سوالم مکث کرد... با

جواب  قهیو باالخره بعد از گذشتن چند دق یمکث طوالن کی

 داد:

 

 ... به خاطر وجود بامداده...نایا یهمه -

 گفته بود... آروم
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 و نامطمئن... آروم

رو به زبون  نیبا خودش کلنجار رفته بود تا ا یلیکه خ انگار

 ...ارهیب

 که هنوز به حرفش شک داشت... انگار

 

 حرف رو زده بود. نیا اما

 بودمش. دهیزبون آورده بود و من هم شن به

که به سمتش  وانیل یتو ی وهیاون حرف شد آبم ی جهینت

 شد و اون شوکه نگاهم کرد. دهیپاش

 

 ؟یکنیم کاریچ-



 و از باال نگاهش کردم. ستادمیا خونسرد

... وگرنه ختمیرو ر وهیخودم رو گرفتم که فقط آبم یجلو-

 سرت شکسته بود. یهم تو وانیل

 

بگه من باز هم به  یزیچ نکهیو قبل از ا ستادیا یهم شاک اون

 حرف اومدم:

 

 ییتنها ی... مادر من توسونیمور کلیما یآقا خوب گوش کن-

رها کرد  یجوون یمرد... با عذاب و درد مرد... خانواده ش رو تو

تا  ختیخودش ر یحال بدش رو تو یتا من رو بزرگ کنه. همه 

رو  زیاجازه نده من از به وجود اومدنم متنفر باشم. انقدر همه چ

 نهیمن ک یتا باالخره دق کرد و مرد و برا ختیخودش ر یتو

 تونم هضمش کنم. یگذاشت که هنوز نم یا

 

 بار آروم تر شده بود. نیگرفتم و اون ا ینفس



صورتش رو کنار زده بود و  یشده تو دهیپاش ی وهیآبم حقارت

 کرد. یداشت به حرف هام گوش م

 

 

 

 

 

 
 

 

 [18.10.21 09:21] 

 
#part1055 

 

 



اون زن  ینقشه ها یمادر بامداد بود... تو ریتقص نایا یهمه -

تو چه  یمن و مادرم ضربه نخورد. حاال برا یکس به اندازه  چیه

برادرخونده ت؟ در هر  ایباشه  تیداره بامداد برادر واقع یفرق

داده. در هر  حیدو صورت بابات اون زن و پسرش رو به تو ترج

داشته  نهیحساب کنه. ک سرشصورت بابات قصد نداره تو رو پ

از بامداد  یداشته باش ول نهیباش... از بابات و مامان بامداد ک

بامداد نبود... اون  ریها تقص نیکدوم از ا چی. هیاجازه ندار

وجود خودش رو به عنوان پسر  تیواقع دنیبعد از فهم یحت

رو بر  یفقط تجارت خوادینکرد و هنوز هم م یرسم دیوید یواقع

 خوادیچرا؟ چون نم یدونیکه حاصل کار خودشه. م رهیعهده بگ

 مال تو باشه. دیوید زیهمه چ خوادیتو رو از دست بده... چون م

 

 هاش رو ازم گرفت. چشم

 برام سخته.-

 رو تکون دادم: سرم



 باشه... حاال که سخته برو.-

 

 خورده نگاهم کرد و من ادامه دادم: کهی

 

. مثل من برو... کایرد امربرو. برگ نجایحاال که برات سخته از ا-

از اعماق وجودم از بامداد  یکه ذره ا یمنم نخواستم تا زمان

کنم... تو هم  تشیاذ خواستمیدلخور بودم کنارش بمونم... نم

به عنوان  ینکن. برو و هر وقت با خودت کنار اومد تشیاذ

 بامداد برگرد کنارش. قیرف

 

 :ادیجاش تکون بخوره و به حرف ب یتو یتا ذره ا دیکش طول

 .یخودخواه یلیتو ارمغان... خ-

 .دونمیم-
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 .دیبه صورتش کش یداد و دست رونیرو ب نفسش

 رهیرنگ بلندم فرو بردم و خ یآب راهنیپ بیج یرو تو دستم

 چشم هاش شدم. ی

 



روت گذاشتم.  شیراه رو هم پ نیمن هشدارم رو دادم... بهتر-

 .ریرو بگ متیحاال تصم

 ؟یاگر بخوام کنار بامداد بمونم و ازش متنفر باشم چ-

 

 زدم. شخندین

خوب  یلیرو خ زینکن موس... خودت همه چ یبا من باز-

 .یدونیم

 

بامداد من رو  خواستمینموندم تا باز هم حرف بزنه و نم منتظر

 ...نهیموس بب یرو به رو نجایا

و در آخر قرار نشده  میقبال بحث هامون رو با هم کرده بود ما

 ...نمیحرف عقب بنش یبود من ب

 االن دوست نداشتم باهاش بحث کنم. اما

 



بلند شد و نگاهم رو  میزنگ گوش یهتل که خارج شدم صدا از

 به صفحه ش دوختم.

 بود... ایدر

 باهام تماس گرفته بود. باالخره

 

 زدم و تماسش رو جواب دادم. یکمرنگ لبخند

 ؟یبا خودت کنار اومد-

 تا جوابم رو بده... دیکش طول
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 .مینیرو بب گهیهمد دیبا-

 مچم دوختم. یرو به ساعت رو نگاهم

 االن سرم شلوغه.-

 

 ؟یک-

 .دمیبهت خبر م-

 یباال رفته نگاهم رو به گوش یرو که قطع کرد با ابروها تماسش

 کوتاه. یمکالمه  نیدوختم و متعجب بودم از ا

 



 راه بود. یتو لمازهاییبار از سمت  نیا یا گهیاتفاق د مسلما

 

*** 

 

 ه؟یچ نیارمغان ا-

 دوختم. مهیروم گرفتم و به مهام سراس شیپ یاز کاغذها چشم

 شده؟ یباز چ-

 

از نظر  رو جلوم نگه داشت و من صفحه ش رو شیگوش

 گذروندم.

بار با دقت  نیرو از دستش گرفتم و ا یکه گوش دینکش یطول

 ...دمشیتر د

 ؟یچ یعنی نیا-

 

 من اومدم از تو بپرسم.-



 کردم: زیهام رو ر چشم

 .ستیعکس مال حاال ن نیمهام ا-
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شوهرت اومده مگه من و تو دو  ی! از وقتستیمعلومه که ن-

 اد؟یکه بخواد ازمون عکس در ب میکنار هم بود قهیدق

 

 عکس از من و مهام بود... نیو ا دمیرو گز لبم

 هیشب یزیو چ میکه کنارم هم گذرونده بود ییاز وقت ها یکی

 کشونده بود. نجایکه بامداد رو به ا یبه عکس قبل

 متفاوت... یبار با متن نیا

 و دروغ ازدواج من و بامداد. انتیخ متن

 

 گذاشتم. زیم یرو رو یو گوش دمیخند اریاخت یب

 گرد شده نگاهم کرد: ییبا چشم ها مهام

 خنده داره؟ نیا یکجا ؟یخندیم-

 

 واقعا برات مهمه؟-



با  ممیکنه... زندگ یم دیشوهر غولت هر روز داره من رو تهد-

همه! بر مهمه؟ معلومه که م یگیهواست... بعد م یرو نیسل

جون  یماجرا پا نیسر ا ستیلباستم ن یعکس تو که به دکمه 

 من وسطه!

 

حرفش تموم نشده بود که در اتاق با صدا باز شد و من  هنوز

 یزینقش چه چ قایبود دق رونیکه اون ب یا یدونستم منش ینم

 کرد؟ یم فایو بامداد ا نیمهام، سل یرو برا

 

 ستادمیوحشت زده آب دهانش رو قورت داد و من که ا مهام

 سنگر گرفت. میپشت صندل

خونسرد نگاهش رو به هر دومون دوخت و چشم هاش  بامداد

 من که به خنده باز شده بود قفل شد. یلب ها یرو
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 اومدم: رونیب زیلبخندم رو کنترل کردم و از پشت م یسخت به

 شده؟ یزیچ-

راحت تر  زیکردم با فاش شدن ازدواجمون همه چ یفکر م-

 .شهیم

 



 مهام از پشت سرم بلند شد: یصدا

 .ستیو امروز ن روزیعکسه مال د نیبه جون خودم ا-

ش  رهیگرفت و نگاه خ دهیبه صورت واضح مهام رو ناد بامداد

 رو به من ادامه داد:

... پس من یکن رونیب تیمهام رو از زندگ یتونینم یگفت-

 .دمیرو م بشیخودم ترت

 

 :دمیسمتش رفتم و بازوش رو کش به

 که دراومد فقط سوءتفاهمه... یقبل یعکسم مثل عکسا نیا-

 فته؟یتو و اون اتفاق م یسوءتفاهم هر بار برا نیو چرا ا-

 

 رو چرخوندم و نگاهم رو به مهام دوختم: سرم

 مهام لطفا تنهامون بذار.-

 



نقطه  نیاز دور تر اطیکه با احت یرو تکون داد و در حال سرش

 رفت گفت: یم یبه بامداد به سمت خروج

به تحفه  ی... باور کن اصال نظررمیدرگ نیمن خودم با سل نیبب-

من  یواسه  گهیکه د شیببر یتو ندارم... اگر برش دار ی

 .شمیهم ممنونت م یلیدردسر نداره خ

 

 مهام!-

 

 

 

 

 

 
 

 



 [18.10.21 09:21] 

 
#part1060 

 

 

بره و در که  رونیب عیسر یلیهشدار گونه م باعث شد خ یصدا

 بسته شد دستم رو دور گردن بامداد انداختم:

 ه؟یمشکل چ-

 

 رنگ باخت و دست هام رو از دور گردنش باز کرد: شیخونسرد

 !یارمغان تو خود مشکل-

 رو باال انداختم: ابروهام

 من مشکلم؟-

 

 ها نشست. یاز صندل یکی ینگفت و رو یزیچ



 تا... میچطوره از هم جدا ش یدار ینظر نیاگر همچ-

نتونستم تموم کنم و چشم هاش  شیرو با نگاه ناگهان حرفم

 زدند. یم ادیرو فر دیخشونت و تهد

 

 یقیخشک شده م رو با زبون تر کردم و نفس عم یها لب

 .دمیکش

مهام به زبون  یکه مدام جلو ییبه جدا دیتهد یعنی نیا

 کردم... یبامداد امتحان م یرو دیرو نبا اوردمیم

 ش اصال خوب نبود! جهینت مسلما

 

 یزیچ نیهمچ گهیبار د کیحالم  نیا یتو خوادیفقط دلم م-

روشن  یبگم گوربابا یکنم که وقت ینم نیبشنوم... ارمغان تضم

 .ارمیسر جفتمون م ییچه بال یو دموکراس یفکر

 

 لب هام اومد: یدوباره رو لبخند



 ؟یاالن تو روشن فکر-
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زندانه سالمه  یکه تو یکه گردن مهام و اون دوروک نیهم-

 کنم. یدارم روشن فکرانه عمل م یادیز یعنی



 .ستین یزیمن و مهام چ نیکه ب یدونیبامداد خوب م-

 

 یها نم عهیشا نیا یچرا محکم جلو فهممینم ی... ولدونمیم-

 .یستیا

 نبود... نیفقط از ا شیکالفگ

 یعکس ها هم حساب نیانفجار و ا یخواست برا یبهانه م انگار

 بهانه بهش داده بودند.

 

 نشستم و چشم هام رو بهش دوختم: کنارش

 شده بامداد؟ یچ-

باهات  زیچرا همه چ ؟یکنیم خوادیکه دلت م یچرا هر کار-

 شه؟یت مانقدر سخ

 

 ؟یمونیپش-

 کرد: نگاهم



 .یبر رانیچرا اجازه دادم از ا نکهیاز ا مونمیپش-

 

 حرف بهش چشم دوختم و اون ادامه داد: یب

 ؟یبا موس حرف زد-

 ...دندیباال پر ابروهام

 هم داشت. یا گهید لیحال خرابش دل پس

 

 بهت گفته؟ یچ-
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 فقط رفته.... یچیه-

و من  ارهیبه چهره م هجوم ب تیکردم اجازه ندم رضا یسع

موضوع  نیکردم اما اصال از ا یداشتم سلطه طلبانه رفتار م

 نبودم. یناراض

 .دهیصالح د ینجوریا دیخوب... شا-

 

توئه ارمغان... من  دهیکار صالح د نی... ادهیاون صالح ند-

 .شناسمتیخوب م

 هام رو باال انداختم: شونه



 نکردم. یرو مجبور به کار یمن کس-

 

 یلحظه ا یموهاش فرو کرد و چشم هاش رو برا یرو تو دستش

 بست.

 .میموندیم سیهمون پار دیبا-

 میموند ینگفتم و من هم دوست داشتم تا ابد همونجا م یزیچ

 .شدمیخسته م یا گهیاز هر وقت د شتریروزها ب نیو ا

 

 ارمغان...-

صدا زدنم توسطش دوباره چشم هام رو بهش دوختم و طول  با

 تا ادامه بده: دیکش

 .کایبرم امر دیبا-

 

 رفت... یم دیدونستم که باالخره با یم



رو  نیا یکردم اما وقت یخودم تکرار م شیرو پ نیمدام ا من

 ...ومدیزبونش آورد خوش ن یرو

 در هم رفتند و نگاهم رو ازش گرفتم. ابروهام
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 چرا؟-

 ؟یدونینم-

 ؟یبه خاطر موس من رو تنها بذار یخوایم-

 

کار من  ینه به خاطر موس... به خاطر خودمون... ارمغان همه -

 اونجاست.

 !نجاستیکار منم ا یهمه -

 

 :دمیجا بلند شدم و صداش رو از پشت سرم شن از

 خودمم چقدر سخته؟ یبرا یدونیم-

 دوختم. رونیو نگاهم رو به ب ستادمیپنجره ا یحرف جلو یب

 

 مرگم شده بود؟ چه

 سال خودم رهاش کرده بودم و دور شده بودم... کیکه  من



از حرف زدن باهاش  یسال به انتخاب خودم حت کیکه  من

 محروم شده بودم...

مقابل حرفش عکس العمل  ینطوریمرگم شده بودم که ا چه

 دادم؟ ینشون م

 

 ان؟ارمغ-

 و برنگشتم تا نگاهش کنم. دمیرو از پشت سرم شن صداش

 

 .میبا هم فرار کن ایب-

از جلو شونه هام رو قاب گرفت و چونه ش رو به شونه  دستش

 داد. هیم تک

 

 گوشم پخش شد و ادامه داد: یتو قشیعم نفس
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... نه مال من باشه نه هیباشه نه ترک کایکه نه امر ییجا هی میبر-

با هم راه  کیکسب و کار کوچ هی. سیپار میمال تو.... اصال بر

اول مجله ها  یعکست رو با کس گهیکه د یطور هی... میبنداز

 از من نخواد داشته باشدت... ریکس غ چیکه ه یی. جانمینب

 



 مکث کرد به حرف اومدم: یزدم و وقت یکمرنگ لبخند

که نه موس باشه ناراحتت کنه و نه دختر خاله ت  ییجا هی-

 .ستهیباشه که کنارت با

 

 :دیخند آروم

 ؟یناراحت شد ینطوریبه خاطر سارا ا-

 

بدم و نگاهم رو به  هیکج کردم تا به سرش تک یرو کم سرم

 دوختم. شهیش یمات و کمرنگمون تو ریتصو

 وندیقلبت بهم پ یبامداد... وقت ستمین ینه... من کم کس-

سرتم...  یفقط من تو یباش یکنار هر کس دونمیخورده باشه م

سال  کیچطور  یچشم هاتم. فکر کرد یفقط منم که جلو

 تونستم نباشم؟

 

 بار صداش حرص داشت: نیا



سال خودخواهانه ت  کیکلمه از اون  کی خوامینم یحت-

 بشنوم.

 

رو به سمت خوشد چرخوند و نگاهش رو به چشم هام  من

 دوخت.

تو هم فقط  یباشم؟ چشما لکسیمثل تو ر تونمینم چرا من-

 نه؟یب یمن رو م

 

 جواب دادنش... ینکردم برا مکث

 

که به چشمم  یبود یتو تنها کس ؟یکن یفکر م یخودت چ-

خواستم داشته باشمش... تنها  یکه م ی... تنها مردیاومد

 یتونست فراتر از هر مرز یم ایاوج ترس و فوب یکه تو یکس

 ستی... همونطور که از بنهیبیمن فقط تو رو م یبره. چشما

 .دیفقط تو رو د شیسال پ
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 .برهیمن جلوتر م یمهام داره پاش رو از تمام مرزها یول-

 :دمیخند

 .یا گهی... مثل هر وقت دستادهینه...مهام سر جاش ا-



 

 دوخت. رونیهاش رو ازم گرفت و اون هم نگاهش رو به ب چشم

 و رد چشم هاش رو گرفتم... ستادمیبار کنارش ا نیا

 ستادهینگاهمون ا رراسیدرست در ت ابونیخ یتو نیو سل مهام

 کردند... یهم بحث م دیشا ایزدند  یبودند و با هم حرف م

که  یباشند و ترس ریدو نفر حاال جاالها قرار بود با هم درگ نیا

 نگرفته بودند با هم نابود کنند. ادیوجودشون بود رو  یتو

 

 گهیبرعکس هر مرد د ؟یمهام رو کنار بزن یتونینم یچرا گفت-

از  ریغ یکنارت مونده بود. دوست ندارم کس شهیمهام هم یا

 اما اون همه جوره کنارته. ادیمن با اخالقت کنار ب

 

 حرف هاش و گفتم: دنیزدم با شن یلبخند

 .ادی... اون خوب بلده باهام کنار بیگیراست م-

 



 کنارت بمونه؟ یدیچرا اجازه م-

 خودش. یبرا نهیبیمن رو مثل خواهر کوچکتر م-

 ؟یتو چ-
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 کردم: یکوتاه مکث

 

 هیمامانم  یدونی... مهیبرادر داشتن چطور دونمیمن؟ من نم-

برادر دوقلو... فقط  هیبار برام ازش حرف زد.  کیبرادر داشت. 

بود که  یزیتنها چ نیدلش براش تنگ شده... ا یلیبهم گفت خ

برادر داشتن رو دوست  نیاز برادرش گفت و من به خاطر هم

 ادشیهم به فر درشبرا یندارم... مامان من آواره شد... حت

 .دینرس

 

اون  گهیبار د کیکرد و من  یسکوت به حرف هام گوش م در

 دو نفر رو از نظر گذروندم.

 

برخوردها رو  نیبدتر یوقت یبود... حت شهیمهام... اون هم یول-

 شهیاخراجش کردم... اون بازم هم یوقت یباهاش داشتم و حت

تونم دروغ بگم... اگر  یرسوند. به خودم که نم یخودش رو م



 ییمون موقع هامرده بودم. ه شیوقت پ یلیمهام نبود من خ

و مدام  ومدنیم الخونه م دنب یاون بار تا جلو یها یکه مشتر

 یهمون موقع ها گوشه  دی... شادنیکوب یبه در م یمست یتو

 جون داده بودم. ییاز تنها کیتار یاون کوچه 

 

 خودم حس کردم. ینگاهش رو رو ینیسنگ

 ییرو تنها یزیاجازه ندم چ گهیوقت د چیخواست ه یدلم م-

 .یاز سر بگذرون

 

رفتن رو  ییتنها یبرا یادیکردم و من هنوز هم راه ز نگاهش

 رو داشتم... شیپ

 ییمشترک چه معنا ینگرفته بودم زندگ ادیهم هنوز  دیشا

 داشت...

رو باهاش در  رانیا یتو یجار یتونستم مسئله  یم نکهیا

 بگذارم و اجازه بدم کنارم باشه... ونیم



شونه ش  ینتونستم لب از لب باز کنم و تنها سرم رو رو اما

 گذاشتم.

 

 ؟یگردیبر م یک-
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اونجا بمونم. تو باهام  ادیتحمل کنم ز تونمیزود... نم یلیخ-

 ؟یایم

 ...تونمینم-

 ندادم. یشتریب حیرو گفتم و توض نیهم فقط

 

و بعد  میمشکالت رو هم حل کن نیبود تا آخر ازین ییتنها نیا

 .شدیخودمون دو نفر باز م یفقط و فقط برا ییجا دیشا

 .سیپار میواقعا بر ای... بیبرگشت یوقت-

 شه؟یهم یبرا-

 

 ییزهای... دلم همون چمیدوباره بر خوادی.. فقط دلم مدونمینم-

بازم دلم  یو دور ول رممکنی... هر چقدر غیکه گفت خوادیرو م

 .خوادیم

 .شنهادمیقبول کردن پ یپا ذارمیرو م نیامن -



 

خواست  یکه دلش م یزدم و باز هم هر جور یپررنگ لبخند

 گذاشت. یدهان خودم م یخواسته ش رو تو

رو به تن  یبود و فقط رخت دموکراس یبیهم سلطه گر عج اون

 کرده بود.

 

مطمئنا بدون جنگ به  یبود تلریه یتو اگر جا یدونیم-

 ...یدیرس یبه خواسته هات م یراحت

 مثل تو نبود. یکیکه مقابلم  یبه شرط-

 

شده  زیر ییشونه ش بلند کردم و با چشم ها یرو از رو سرم

 ش شدم: رهیخ

 ؟یبر یمن به کار نم یبرانت رو اصال رو غیت نیا یبگ یخوایم-

 جواب بده دستش رو قاب صورتم کرد. نکهیا بدون
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 .چونیامروز رو بپ-

 رو باال انداختم: ابروهام

 بشه؟ یکه چ-

 .ستمیکه کنارت ن میرو کن یمدت یجبران همه  میبر-



 

 دوختم که پر بود از کاغذ... زیچشم نگاهم رو به م یگوشه  از

زدند و گور پدر کار  یم ادیناتموم رو فر یکه کارها ییکاغذها

 شیپ ندهیقرار بود در آ یزیدونستم چه چ ینم یناتموم وقت

 .ادیب

 

 م رو اعالم کردم: هیدییکه دور گردنش انداختم تا یدست با

 خونه! میبر-

 

*** 

 

 ؟یگیم یدو ساعته با مهام چ-

بامداد از پشت سرم خطاب به مهام که داشت  یصدا دنیشن با

 زد گفتم: یحرف م رانیرفتن به ا یرزرو شده برا یها تیاز بل

 مهام. میکن یم بعد با هم صحبت-



 

 .مینفس بکش کمیکن  یشوهرت رو زودتر راه نیپس ا-

و  دیرو از دستم کش یبگم بامداد گوش یزیچ نکهیاز ا قبل

 تماس رو قطع کرد.

 اعتراض هم بهم نداد... یاجازه  یحت

 

 ؟یمال من باش یاختصاص یتونیفرودگاهم نم یتو-
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 که عوض داشت گله نداشت... یزیچ

کارهاش رو  کاگوینفر از ش کیقبل هم که اون داشت با  روز

کرد تماسش رو با زور و اجبار قطع کرده بودم و االن  یچک م

 اعتراض نداشتم. یاجازه 

 

 ...ییتو رهیکه داره م یاون-

 .ییتو ادیکه باهام نم میاون-

 

به موهاش که از  یحدقه چرخوندم و دست یهام رو تو چشم

 :دمیپشت بسته بود کش



االن جفتمون  نی... وگرنه همیگردیزود برم یبهم قول داد-

و نه  موندمیم نجای. نه من امیبود فلیبرج ا یاتاق رو به رو یتو

 .یرفت یم کاگویتو به ش

 

 :دیکش یقیرو محکم در آغوش گرفت و نفس عم من

 نشو ارمغان. بیجوابم رو بده... غ زنمیبهت زنگ م-

در  ییشد که پشت سرش چه اتفاق ها یبهش الهام م انگار

 بود. انیجر

 

 .شمینم بیغ-

 دردسر هم درست نکن.-

 .دمیقول نم-

 

 یاز خودش جدا کرد و با اخم چشم هاش رو تو یرو کم من

 چشم هام دوخت:



رو دارم که بزنم  نیا تیارمغان... االن قابل ستیراحت ن المیخ-

 و بمونم. زیهمه چ ریز

 

 رو بزرگ تر کردم: لبخندم
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 ...میمن که راض-

 داد: رونیرو ب نفسش

 .یاز دردسر دور بمون کمیفقط قول بده -

 .یزودتر برگرد یتا مجبور ش دمیقول نم-

 ارمغان!-

 

 .دمیبه گونه ش کش یم رو خوردم و با حسرت دست خنده

 بامداد... موندگار نشو. ستمیاهل انتظار ن ادیکه ز یدونیم-

 

 شیپ یکنم... اگر مشکل یرو درست م زیزود همه چ یلیخ-

 .یرو تنها انجام بد یخوام باز کار یاومد حتما بهم بگو. نم

 .امینگران نباش. از پس خودم برم-

 



گوشمون  یتو یکرد وقت یکه پرواز ها رو اعالم م یزن یصدا

 نشوند. میشونیپ یرو یبوسه ا قیعم یبامداد با نفس دیچیپ

 مراقب خودت باش.-

 

*** 

 

 دور و اطرافه. نیساواش هم-

 یکه م یزیچ نیآخر نیدستم خشک شد و ا یقهوه تو فنجون

 خواستم بشنوم...

 ساعت بعد از رفتن بامداد. کیهم درست  اون

 

 گذاشتم و نگاهش کردم: زیم یرو رو فنجون
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 ؟یدونیاز کجا م-

 نیا کهینزد یبتونم حداقل وقت دیبه هر حال اون برادرمه و با-

من هنوز اونقدرا هم محکم نشده که بخوام  گاهیرو بفهمم. جا

 بشه. کیاجازه بدم بهم نزد

 

 ابروم رو باال دادم: یتا کی



ها  لهیاز اون دختر که پشت م یخبر گهی... دیعوض شد-

 .ستیکرد ن یم هیگر

 

 مثل تو باشم. نکهیا ؟یخواستیرو نم نیمگه هم-

 چپم انداختم و جواب دادم: یپا یراستم رو رو یپا

که ارزشش رو داشته  یکی. یمثل خودت باش خواستمینه... م-

 بشم. لمازیی یتتمه  الیخیباشه به خاطرش ب

 

اون خانواده رو بسپار به من.  ی... ولهیت از چ نهیک دونمینم-

 بخوام. یزیچ هیاومدم ازت 

 نسبتا کوتاه ادامه داد: ینگاهش کردم و اون بعد از مکث منتظر

 نیبهش برسم و از اول بسازم... ا دیهست که با زایچ یلیخ-

 با ساواش بجنگم. تونمینم ونیم

 

 ؟یجنگ با ساواش رو به من پاس بد یخوایم-



 .دیکش یقیعم نفس

 یتونست وارد مجله ها شدن ازت... دایکه جد ییاون عکسا-

 منبعش کجاست؟ یبفهم

 

به   یدونستم چرا بحث رو ناگهان یکردم و نم زیهام رو ر چشم

 بود. دهیسمت کش نیا
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 ؟یپرسیچرا م-

 منبعش کجاست؟ یدیفهم-

 

به خودم  هیشب یخواست کس یبود که دلم نم نیهم یبرا

 باشه...

 یسخت بود و دلم م یادیمثل خودم ز یکیاومدن با  کنار

 یکردم اما کنجکاو یکافه رو ترک م نیحاال ا نیخواست هم

 رو بدم. ایباعث شد جواب در

 

 .رمیگیازش رو م تیشکا یبه نام... دارم پ یمجله  هی-

 ساواش بود. یخورا رهیاون مجله از ج ریسردب-



 رو بخونم. یماجرا نیا یتونستم ادامه  یم حاال

با  خوادیسر اونه؟ م ریروزها ز نیا یکه مقاله ها یبگ یخوایم-

 ره؟یانتقام بگ یروش بچگانه و مسخره ا نیهمچ

 

ها  عهیشا نی. اهیهدف ساواش چ دونمیکه من نم نهیمسئله ا-

حرفه و اعتبارت  یمدام تکرار بشه... رو یوقت شهیتو بد م یبرا

که دل ساواش خنک شه. تو بهتر  ینه اونقدر یول ذارهیم ریتاث

 .یشناسیاز من اون رو م

 

داخل  یطرح خورده  یو نگاهم رو به قهوه  دمیرو گز لبم

 جرعه هم ازش نخورده بودم. کیفنجون دوختم که هنوز 

 ؟یدونیازش م یچ گهید-

 

رو  نایکنم... فعال فقط هم یم قیهنوز دارم در موردش تحق-

 .دمیفهم



که بهت گزارش  یزیهر چ زیبه ر زیر... خوامیم اتیمن جزئ-

 ارمیب رشیگ یخوایرو بهم بده. اگر م یفهمیخودت م ای شهیم

 بدونم. نایاز ا شتریب دیبا
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 گفتن حرفش مردد بود. ینگاهم کرد و انگار برا یکم

 ادی... اون خودش میبنداز رشیتو گ ستین یازیدر واقع... ن-

 سراغت.

 .شهیکارم راحت تر م ینجوریخوبه... ا-

 

 رو گفتم و از جا بلند شدم. نیا

 بگذار. انیشد اول من رو در جر یبازم اگر خبر-

 رو تکون داد. سرش

 باشه... تو هم لطفا مراقب خودت باش.-

 

 ابروم رو باال دادم و ادامه داد: یتا کی

 یاگر اتفاق ...یکه طرف من ییحرفه و بازار فقط تو نیا یتو-

 .شهیمنم سخت م یکار برا فتهیبرات ب

 

 نگران نباش.-



گذاشتم و از کافه  زیم یدست نخورده م رو رو یقهوه  پول

 رفتم. رونیب

 

رو اطرافم چرخوندم و ساواش باالخره داشت خودش رو  نگاهم

 داد. ینشون م

گرفتن انتقام و من فقط دوست  یکرد برا یم یآدم هر کار اون

 رو قبل از اومدن بامداد مرتب کنم... زیداشتم همه چ

 بود. زیهمه چ نیاز هم یساواش هم جزء ی مسئله

 

*** 

 

آلوده تنگ  یهوا نیا یکرد آدم دلش برا یفکرش رو م یک-

 شه؟
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 و چشم هام رو بستم. دمیکاناپه دراز کش یرو

 ؟یریم رانیمگه بار اولته از ا-

 .ومدمیسال تمام ن کیبار اوله -

 سه ماه!-

 عه!-



 

 هام رو باز کردم: چشم

 نجا؟یا یایدور از چشمم م دمینفهم یفکر کرد ه؟یچ-

 داد. هیمبل تک یپشت به

 دلم تنگ شده بود.-

 

 ؟یریرو بگ هیاقامت ترک ستیقرار ن یگفت نیبه سل-

 رم؟یبگ خوامیگفته نم یک-

 گهید یسر به کشورها هی ای نجایا یایبار م کیهر چند ماه -

 .یریاقامت دائم بگ یتا مجبور نباش یزنیم

 

 نگرفتم. میهنوز تصم-

 یمامورا بازخواستت نکردن برا یو رفت یهمه اومد نیا-

 مسائل شرکت؟

 .ینه به صورت رسم-



 

 رو به تاسف تکون دادم و صدام رو بلند کردم: سرم

 خانم جوشونده آماده نشد؟ نینسر-
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 از داخل آشپزخونه بلند شد: صداش

 براتون. ارمیاالن م-

 

 مشتاق گفت: مهام

چند روز که  نیخانم گفتم ا نیکردم به نسر یچه عقل-

 .شهینم یگرم یآب... از تو که ادیب میینجایا

 

 یم شبندیپ دیکه با یخودت بود نیا یگفت یاگر بهش نم-

 .یکرد یغذا درست م یبست

 .یاریسرم م ییبال نیدونستم همچ یم قایدق-

 

خانم که اومد نشستم و استکان جوشونده رو ازش  نینسر

 گرفتم.

 ران؟یا میاومد دوننیمامورا م نیا-

 .مینظر ریدرصد فکر کن ندونن! ز هی-



 ؟یباهاشون فردا قرار گذاشت-

 زودتر تموم شه بهتره. یآره. گفتم هر چ-

 

طعمش  یداغ خوردم و دلم برا یاز اون جوشونده  یا جرعه

 تنگ شده بود.

رفتم  یخانم رو همراه خودم هر جا که م نیداشتم نسر دوست

 بودم. فیبردم اما من هنوز خودم هم بالتکل یم

 

 ؟یزنیبه بامداد زنگ نم-

ت چشم هام رو به مهام دوختم و اون بعد از مکث سکو در

 ادامه داد: یا یطوالن
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خطت خاموشه شستش  نهیزنگ بزنه بهت بب ؟یباالخره که چ-

 .شهیخبردار م

 

 .رانیکه من اومده بودم ا دیفهم یم دیو آخر با اول

 .زنمیبهش زنگ م-

... بفهمه منم اومدم خونم حالل یاومدقربون دستت بگو تنها -

 .شهیم



 خجالت بکش. کلتیاز ه-

 

 برو بابا تکون داد و از جا بلند شد: یبه معنا یدست

 جونم تو خطره؟ یوقت خورهیبه چه دردم م کلیه-

 

برداشتم و  زیم یرو از رو میهاش گوش یلوده باز الیخ یب

 نگاهم رو به صفحه ش دوختم.

افتاده بود  یدونستم چه اتفاقات یبود و نم دهیاالن حتما رس تا

 هم نداده بود. امیکه پ

 

 جوشونده رو خوردم از جا بلند شدم. یمونده  یباق

بود وادارم کرد  ستادهیخانم که حاضر و آماده جلو ا نینسر

 نگاهم رو بهش بدوزم.

. فردا صبح خچالی یخانم... شام رو گذاشتم تو رمیمن دارم م-

 .گردمیبرم



 

 تکون دادم: سرم

 دستت درد نکنه. با آژانس برو.-

 چشم.-

 

 کرد و رفت از پله ها باال رفتم. یمن و مهام که خداحافظ با

 من کجا بخوابم ارمغان؟-
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 رو مثل خودش بلند کردم تا به گوشش برسم: صدام

 بخواب. یخوایاز اتاق خودم هر جا م ریغ-

اول  یبود که بامداد روزها یاز اتاق خودم همون اتاق مقصودم

 نیا یشب مشترکمون رو تو نیصاحبش شده بود و ما آخر

 .میخونه داخلش گذرونده بود

 

تخت دو نفره  ی رهیرو که باز کردم و داخل شدم نگاهم خ در

 شد.

چشم هام  شیاز پ لمیف کیاول با هم بودنمون مثل  شب

 لبم نقش بست. یرو یگذشت و لبخند کمرنگ



 مورد... نیا یکارش حرف نداشت تو یموذ بامداد

به خاطر  اتییبود که با جز یموندن ادیبه  یبه قدر زیچ همه

 داشتمشون.

 

 روم گرفتم. شیرو پ یو گوش دمیتخت دراز کش یرو

 نجایتلگرام شدم و بهتر بود از ا یبامداد تو یصفحه  وارد

 کردم... یشروع م

رو  رانیا شوندیکه پ یتلگرام بدون شماره ا قیاز طر تماس

 داشت.

 

 رو کنار گوشم گذاشتم. یتماس رو که لمس کردم گوش کونیآ

 :دیچیگوشم پ یسوم تازه تموم شده بود که صداش تو بوق

 جانم؟-

 

 هام رو بستم و لبخندم پررنگ شد. چشم



شروع  ینطوریبود که مکالمه مون رو ا ییمعدود زمان ها جزء

 کرد. یم

 ؟یدیسالم... رس-
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 شلوغ بود. کمی نجایآره. نشد بهت زنگ بزنم. ا-

 ؟ییکجا-

 .دیوید یواشنگتن... خونه -

 

 هام رو باز کردم. چشم

 ؟یدیموس رو د-

 نبود. نجایا-

 

 تخت زدم. یرو یو غلت دمیکش یقیعم نفس

 کجاست؟-

 .گردمیدارم دنبالش م-

 سراغت. ادینگرد... بذار خودش بدنبالش -

 

 شه؟یم تیحسود ه؟یچ-



مفهوم حرفم کنار اومدن موس با خودش بود جواب  نکهیا با

 دادم:

دنبالم...  یسال بعدش اومد کیبشه؟ من که رفتم تو  دینبا-

. موس یدیدیرو در خطر م گاهتیبود که جا نیاونم به خاطر ا

 منه بامداد! یهوو

 

بار  کیو من  دیچیگوشم پ یخسته ش تو یخنده  یصدا

 چشم بستم. گهید

 ؟یخوب-

 آره.-

 ؟یچرا با خط خودت زنگ نزد-
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 :دمیرو گز لبم

 .یواشنگتنت رو نداشتم. تو هم که بهم زنگ نزد یشماره -

 ارمغان...-

 

 !زشیبه مشام ت لعنت

 جانم.-

 ؟ییکجا-



 

 کردم: یکوتاه مکث

 خونه.-

 کدوم خونه؟-

 داره؟ ی... مگه فرقگهیخونه د-

 

دورتر پشت خط بلند  یاز کم ییبگه صدا یزیچ نکهیاز ا قبل

 که گذشت بامداد گفت: یشد و بعد ازلحظات

 یفکر نکن بحث تموم شد... بهت زنگ م یبرم... ول دیمن با-

 زنم.

 

پرت کردم و نگاهم رو  یرو کنار یرو که قطع کرد گوش تماس

 به سقف دوختم.

 



کردم که چرا انتظار داشت بهش بگم  یکم داشتم درک م کم

 مشترک بود... یزندگ نیکجا رفته بودم و ا

پشت خط  یمن هم دوست نداشتم که راجع به اون صدا چون

 افتاد حرف نزد. یواشنگتن براش م یکه داشت تو یو اتفاقات
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تونستم  ینم گهیبعد د یدفعه  یبار رو جسته بودم اما برا نیا

 .چونمیاون رو بپ

دادم باز هم من کار  یقلبم حق رو بهش م یگوشه  نکهیا با

 کرده بودم. یا یعیطب

 من بود. یزندگ یها یاز روزمرگ یکردن جزء سفر

 

*** 

 

 د؟یخبر نداشت یزیدر واقع از چ یعنی-

 جوابش رو دادم: یخونسرد با

 

هم  یاطالعات رو فاش کردم... انقدر یهمه  دمیفهم یوقت-

به سوال و جواب با  یازین گهیگذاشتم براتون که د حاتیتوض



رو با نابود کردن شرکت  تمی. من حسن ندیمن نداشته باش

 خودم ثابت کردم.

 

 ن؟یرفت رانیچرا از ا-

م. کل هم هست هیترک یهم گفتم. من تبعه  گهیبار د کی-

خوب  دیرو که با نیو کارم اونجاست. دائم در سفرم. ا نسیزیب

 .ستی. بار اولم ندیبدون

 

... نیرفت میسال و ن کیبه مدت  یدرست بعد از آتش سوز-

 ن؟یشد یمشکوک نم نیشما بود

 

 ابروم رو باال دادم: یتا کی

مدرکه که  نیا یهست جناب سرگرد. ول شهیشک که هم-

با  نیرو با مدرک ثابت کن اتتونیفرض نیمهمه. هر موقع تونست

 .میزنیهم حرف م



 

 :ستادیجا بلند شدم و اون هم ا از

 من هنوز تموم نشده. یحرفا-
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شم. من شاهدم و تا  ییکه بازجو ومدمیمن به عنوان متهم ن-

 گهیکنم د یرو جواب دادم. فکر م دیکه با ییاالنم سوال ها

 باشه. یکاف

 داد. رونیرو ب نفسش

نکنم تا شما رو  دایپ یزیچ دوارمیام نکهیخوب... با ا یلیخ-

 .دیخارج نش رانیفعال از ا نمیبب نجایدوباره ا

 

 ینبود و بهتر بود حساس ترش نم زیجا نیاز ا شتریب مخالفت

 کردم.

زودتر پرونده رو مرتب  دیباشه. فعال هستم... شما هم لطف کن-

 خودم. یتا من بتونم برم دنبال کارها دیکن

 

 .ستادیرو تکون داد و از اتاق که خارج شدم مهام کنارم ا سرش

 شد؟ یچ-

 جواب دادم تموم شد. دی... سوال پرسیچیه-



 

 ؟ینکردن؟ آزاد دایپ یزیچ یعنی-

 رو اطراف چرخوندم و لب زدم: نگاهم

به خاطرش حبس  دیکردم که با یحرف نزن انگار کار یطور-

 شم.

پر از  نجایمنظورم که شد تنها سرش رو تکون داد و ا ی متوجه

 گوش بود...

 

و من نگاهم رو به  میشد نیسوار ماش میزد رونیستاد که ب از

 داشبورد گذاشته بودمش. یدوختم که از قبل رو میگوش

 یقیتلگرام از بامداد داشتم و نفس عم یکال تو سیم نیچند

 .دمیکش

 

 ؟ینگفتبهش -
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 نه.-

 ؟یترس یم-

 داد: لمیتحو یبهش انداختم و اون لبخند بزرگ یا رهیخ نگاه

 .یریازش طفره م یآخه ه-

 

 رو ازش گرفتم و لب زدم: نگاهم

 خونه. میبر-

 

*** 

 



 یو بوق دوم هنوز تموم نشده بود که صداش تو دمیرو گز لبم

 :دیچیپ یگوش

 ؟ییکجا-

 

 نگذاشتم. منتظرش

 .رانیا-

حرف فقط منتظر عکس  یکرده بود و من ب یا یطوالن مکث

 العملش بودم.

 افتاده؟ یاتفاق-

 

 ...دیرو پرس نیهم فقط

 ...یگله ا چیسرد و بدون ه یکم

 دلخور بود! یادیز

 

 مسائل شرکت احضار شده بودم. یبرا-
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 ؟یک-

الزم نبود  یاتفاق افتاده بود و حت نیبود قبل از رفتنش ا معلوم

 بپرسه...

 .یبر نکهیقبل از ا-

 

 حالت خوبه؟-

 خوبم.-

تماس رو قطع کرد و من خسته سرم رو به  دیرو که شن نیهم

 دادم. هیتاج تخت تک



 

بهش  دیبا ای ومدیموندم تا با خودش کنار م یمنتظر م دیبا

 زدم؟ یزنگ م

کنارم  یو کس اوردمیمسائل سر در نم نیبه من که از ا لعنت

 .رمیازش درس بگ شیزندگ دنینبود تا با د

اون حصار بلند فقط  ونیسال ها خودم ساخته بودم و م من

 خودم بودم.

 

کردم هم رنگ و  یانتخاب م دنید یکه برا ییها لمیف یحت

 کاریچ دیدونستم با ینداشتند و من نم یاز ژانر خانوادگ ییبو

 کردم. یم

 

رو از  یقیدوختم و چشم هام دقا میگوش یرو به صفحه  نگاهم

 قهیدق یرفتند و وقت یگذروندند که پشت سر هم باال م ینظر م

 رو برداشتم. یصفر شد گوش



 

 ینطوریا یبامداد رو لمس کردم و دوست نداشتم وقت ی شماره

 کرد... یرفتار م

 کردم... یو پام رو گم م دست

تا من جواب بدم  دیپرس یکرد باهام و سوال م یبحث م اگر

 راحت تر بود. زیهمه چ

 

 بامداد صدا نداشت... یها یکرده بودم که دلخور فراموش

 

 [18.10.21 09:21] 

 
#part1084 

 

 



سال در سکوت  کیکه رفتم و اون  یمثل وقت درست

 رو گذروند... شیدلخور

 یو من نم ادیتا دنبال حواب هاش ب دیسال طول کش کی

 باز هم تکرار بشه. گریسال د کیخواستم 

 

رو دوباره کنار گوشم گذاشتم و بر  یکه برقرار شد گوش تماس

 بار تعداد بوق ها باال رفتند... نیقبل ا یعکس دفعه 

کردم و  یآماده م دادیکه جواب نم یزمان یخودم رو برا داشتم

 حاضر بودم تا واشنگتن برم تا بازخواستش کنم!

 جواب بگذاره. یحق نداشت من رو ب اون

 

پر  دیچیگوشم پ یبوق ها که قطع شد و نفس هاش تو یصدا

 حرص گفتم:

 ؟یچرا قطع کرد-

 نداشتم. تو هم حالت خوب بود. یحرف گهید-



 

 .یبازم سکوت کن یخوب نبودم! تو حق ندار-

سرما  یبار صداش به جا نیتا جوابم رو بده و ا دیکش طول

 داشت: یکالفگ

همه کار رو  نیا یبه من بگ نکهیبدون ا یتو حق دار یول-

 دلخور بشم؟ دیو من نبا یانجام بد

 

 کردم... یکارهام رو خودم حل م شهیمن هم-

 :دیحرفم پر ونیم

بود که من  یمال وقت یزدیکه ازش حرف م یا شهیاون هم-

 نبودم!

 

 رو آروم تر کنم. نمونیکردم جو ب یو سع دمیکش یقیعم نفس
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 .یخودت بود یکارا ریتو درگ-

ماجراش  ونیمن موس بود که تو درست م یاز کارا یکی-

به  یتون یارمغان... نم یبره. تو دخالت کرد ی... بهش گفتیبود

 تیزندگ یداره تو ییکه بخوام بدونم چه اتفاقا یمن حق ند

 .فتهیم

 

 به خاطر من نبود... تشیعصبان

 نیمن بود و حاال ا یکردم موس هوو یداشتم که فکر م حق

 هم کرده بود. یهوو چغول

 

 بهت گفته؟ یچ ؟یدیموس رو د-



 !یداد یپس واقعا تو بهش خط و مش-

و من چشم هام رو با حرص  زدیم یدست کیداشت  یعنی نیا

 بستم.

 

روش  نینبود باهاش حرف بزنم... ا ازیو نه ن دمینه موس رو د-

که تو به کار  هیتوئه. فرار و حرف نزدن درست همون روش

 .یبریم

 داشتم... اجینگفتم و به سکوت احت یزیچ

 یقینگفت و دقا یزیخواست که چ یرو م نیهم انگار هم اون

 .میگوش کرد گهیهمد ینفس ها یفقط به صدا

 

 ؟یچرا زنگ زد-

 رو شکست. ونمونیبود که سکوت م یکس نیاول اون

 .یسال صبر کرد کیکه حرف نزدم تو  یبار نیچون آخر-

 



 نگفت و من ادامه دادم: یزیچ
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سر موضعم  یذاری... نمیکن یم م وونهیتو بامداد... با صبرت د-

 یزیازم چ ی... حق نداریانقدر صبور باش یبمونم. حق ندار

 .یو منتظر بمون ینپرس

 

 حرف زدن: ینکرد برا مکث

 

 یوقت ی... حق نداریرو بهم نگ یزیچ یتو هم حق ندار-

 یبهم بگ دی. بایافتاد من رو دور نگه دار یاتفاق بزرگ نیهمچ



... شمیم وونهیو خطت خاموشه د زنمیزنگ م یارمغان... وقت

 رانیبوده که تو تا ا یانقدر موضوع احضار جد نمیبیم یوقت

رو دور نگه  من. ارمغان شمیم وونهید یو بعد به من نگفت یرفت

. یکن یباهاشون دست و پنجه نرم م یکه دار یندار از مسائل

 .هییجدا نیازت جدا بمونم. ا تونمیمن ضامن بمبتم... نم

 

 و به سکوتم ادامه دادم. دمیبه چشم هام کش یدست

رو  زیخواستن؟ من که خودم همه چ یچ دن؟یازت پرس یچ-

 شد؟ دهیتو وسط کش یحل کرده بودم. چرا دوباره پا

 

از اولم قرار بود باهام حرف بزنن... فقط منتظر مرتب کردن -

بشن به اون  المیخ یبخوان ب نکهیاز ا شتریپرونده بودن. من ب

 شرکت مربوطم.

 اون مرد برامون فقط دردسر داشت!-

 



 اوشیتخت از س یبود که بعد از دعوامون تو یبار نیاول نیا

 ...زدیخان حرف م

 ...نه

 .اوردیاسمش رو م تیواقع دنیبار بود که بعد از شن نیلاو

 

 ارمغان؟-

 بله؟-
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 اون خونه حالت خوبه؟ یتو-

 زدم: شخندین



 .فتهینم یخونه گذروندم. اتفاق نیا یرو تو یادیز یمن سالها-

 

 کردم و ادامه دادم: یکوتاه مکث

 ره؟یم شیتو... اوضاعت خوب پ-

کنم دور من رو  یم ی. دارم سعرمیدرگ دیوی... با ددونمینم-

 خط بکشه.

 

 د؟یاگر نکش-

انجام  خوامیکه م هیکار نی... اکاگویش رمیکنم و م یولش م-

 داشته باشه چه نداشته باشه. تیرضا دیویبدم... چه د

 

 .یبرگرد یتونیپس فعال نم-

 کرد بحث رو عوض کنه: یداد و سع رونیرو ب نفسش

 ؟یبمون رانیا یخوایم یتا ک-

 باشم تا روم حساس نشن. دیفعال با-



 

 ؟ینرفت رونیاز تهران ب-

 خواست بحث رو به کجا بکشونه. یم دونستمیم

 نرفتم.-

 

 نرو.-

 دوختم. نهییآ یتخت بلند شدم و نگاهم رو به خودم تو یرو از
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 حالش خرابه. دونمیم-

 .ستمیمن اونجا ن ...شینیبب خوامینم-



دست و پام  دنشیبا د ستیقرار ن گهیبهتر شده. د یلیحالم خ-

 رو گم کنم.

 

 ارمغان...-

و با لحن  ارهیب نییکرد صداش رو پا یو سع دیکش یقیعم نفس

 حرف بزنه: یآروم تر

 نرو. رازیلطفا ش-

 

 یکه داخلش م یخودم شد و برق یچشم ها ی رهیخ نگاهم

 .دیدرخش

خواستم با چشم  یافتاده... م یبه چه وضع نمیخواستم بب یم-

 .نمیخودم فالکت و ذاللتش رو بب

 .یباهاش رو به رو بش ییبذارم تنها تونمینم-

 



ادامه ندم و حرف زدن ازش به مذاقم  نیاز ا شتریدادم ب حیترج

 .ومدیخوش نم

 .شتیپ ادیدنبال موس نگرد... خودش م-

 ؟یدونیاز کجا م-

 

 دونستم... ینم

 یرو خوب م نیدونستم اما ا یرو نم ومدینم ای ومدیکه م نیا

آماده  یعنیهنوز خودش رو نشون نداده بود  یدونستم که وقت

 نبود.

بتونه  نکهیتونست با بامداد رو به رو بشه بدون ا ینم هنوز

 خودش رو کنترل کنه.
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 به حرف اومد. دیکه ازم نشن یجواب

 برم... لطفا خارج از دسترس نباش. دیبا-

 

زدم تا  یتماس رو قطع کرد و من چرخ یکوتاه یخداحافظ با

بود و حرف  ستادهیچهارچوب در ا یکه تو نمیمهام رو بب

 داد. یهامون رو گوش م

 ه؟یچ-

 

 داد: لمیتحو یلبخند

 نه. ایاوضاع آرومه  نمیاومدم بب-

 تخت انداختم و چشم هام رو بستم. یرو دوباره رو خودم

 آرومه.-

 



 متعجبش بلند شد: یصدا

 .یبخواب یخواینگو که باز م-

 بلند و باال گفتم: یا ازهیزدم و با خم یغلط

 خسته م.-

 

ستاد  یکه تو یاز زمان ریغ میکه اومد یاز وقت ؟یخسته ا-

 ؟یخسته ا یاز چ قایبپرسم دق شهی! میکال خواب بود میبود

 بخوابم. خوامیسر به سرم نذار... م !دونمینم-

 

که به  دمیتخت چشم هام رو باز کردم و د یبلند شن صدا با

 داده بود. هیتاجش تک
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اتاقتم  ی... تویخوابیم ادیمدته ز هی ؟یخوریدارو م یبازم دار-

 .یکاناپه ولو بود یمدام رو زتیطرح زدن پشت م یبه جا

به فکر استراحت  کممیهمه جنجال اجازه ندارم  نیا ونیم-

 خودم باشم؟

 

 ؟یخوریواقعا آرامبخش نم-

 .رونینه! مهام برو ب-

 شام بخور. ایب-

 

سرم رو  دهیبا همون حالت خواب نهییآ یخودم تو یادآوری با

 تکون دادم:

... ناهار شمیاز بعد فشن شو خودم رو ول کردم دارم چاق م-

 .خوامینم



 ؟یدیخودتم فهم-

 

از تاج  هینگاهش کردم و اون بالفاصله تک زیرو که گفت ت نیا

 تخت گرفت:

 .یتپل شد یخوب؟ خودتم اعتراف کرد هیچ-

کرد شونه هاش رو باال انداخت و  دایکه همچنان ادامه پ نگاهم

 رفت. رونیاز اتاق ب

 

دونستم چه  یهام رو بستم و مدت ها بود که خودم م چشم

 یها رو گذاشته بودم به پا نیا یهمه  کرده بودم و یراتییتغ

 اثرات مخرب بامداد!

 

باز شد و  کبارهیکه مشامم خورد به  ییبسته م با بو یها چشم

 از جا بلند شدم.



خانم کشک بادمجون درست کرده بود و من فراموش  نینسر

 .رمیسفت و سختم رو از سر بگ میخواستم رژ یکردم که م

*** 
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 درست نکن؟ یخانم نگفتم ماه نینسر-

که با  یرو گذاشت و به من تابهیگرد شده در ماه ییچشم ها با

 کردم چشم دوخت. یحرص نگاهش م

 درست کنم! یامروز ماه نیخودتون گفت-

 

 ومد؟ینم ادمیرو درهم بردم و چرا  ابروهام



داد به  یشد اجازه نم یبلند م یکه از ماه یبد و تهوع آور یبو

که از  یکه خودم خواسته بودم فکر کنم و در حال یزیچ

 :دمیرفتم غر یم رونیآشپزخونه ب

 الاقل اون پنجره رو باز کن.-

 

چهارچوب در آشپزخونه  یکه تو دمشیمبل که نشستم د یرو

 کرد. یبود و نگاهم م ستادهیا

 ؟یباز کرد-

 

 رو تکون داد: سرش

 بله.-

من  ی رهیبرگشتن سر کارش همچنان خ یرو گفت و به جا نیا

 .ستادیا

 

 سرم رو تکون دادم: کالفه



 ؟یبگ یخوایم یخانم؟ چ نینسر هیچ-

 اومد. رونیاز آشپزخونه ب یو کم دیرو گز لبش

 با آقا بامداد خوبه؟ ی... زندگگمیم-
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 یمسئله  نیدونستم چرا از ا یگنگ درهم رفتند و نم ابروهام

 بزنه؟ یعادت نداشت حرف اضافه ا یوقت دیپرس یم یخصوص

 ؟یپرسیچرا م-

... تپل نیپوستتون رفته. جون گرفت ریراستش... انگار آب ز-

 .نیشد

 



و منتظر  دیلبش رو گز عیسر یلیآخر رو که گفت خ ی جمله

 نه. ایزدم  یم یتشر نهینگاهم کرد تا بب

حرف  یاما همچنان نگاهش کردم و منتظر شدم تا ادامه  من

 هاش رو بزنه.

 زیخواست به چ یم یعنیهنوز به آشپزخونه نرفته بود  یوقت

 برسه. یا گهید

 

 هی شهی... میبهتر شده. جسارته ول یلیماشاهلل اشتهاتونم خ-

 هم بپرسم؟ گهیسوال د

 

 لب زدم: خونسرد

 بپرس.-

 نه؟ گهید نیبا آقا بامداد رابطه دار-

 



شد  یسرخ م دیپرس یکه م یو با هر سوال دیهم لبش رو گز باز

 .یخصوص یاز پرسش ها ومدیدونست خوشم نم یچون م

 حال جواب دادم: نیا با

 باهاش رابطه داشته باشه؟ دیشوهرمه... نبا-

 

خواستم بگم... شما  ی... من فقط مهیچه حرف نینه خانم ا-

 د؟ی... حامله اانایاح
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و من اما تنها به نگاه  رهیازم بگ ینگاهم کرد تا جواب منتظر

 نیکرد خودش اول یم در سکوت ادامه دادم و فکر م رهیخ



من مدت ها بود  یکرد وقت یمسئله شک م نیبود که به ا ینفر

 بدنم شده بودم؟ یتو یبیعج یاتفاق ها ریکه درگ

 

 نه.-

 د؟یتست داد-

 مطمئنم.نه... -

 

 یچند روز حالتا نیآخه ا دیتست بد هی دیبه نظرم با یول-

 ادیز دیبه چشمم اومد. شما عادت ندار یلیخ دتونیجد

. دختر نیکرد رییتغ یلیخ دیبرگشت یانگار از وقت یول دیبخواب

حامله بود درست مثل شما همه ش احساس  یخودمم وقت

 بازم... یول نیتهوع ندار ادیکرد... درسته ز یم یخستگ

 

 محکم قطع کردم: ییرو با صدا حرفش

 خانم. من از خودم مطمئنم. نیبسه نسر-



با گفتن  کبارهیسکوت کرد و به  دنیرو که گفتم با لب گز نیا

 به آشپزخونه برگشت. "غذام یوا یا"

بود گرفتم و نفسم  ستادهیا شیپ یکه لحظات ییرو از جا نگاهم

 دادم. رونیرو ب

 

 یم یزد رو به خوب یانم ازش حرف مخ نیکه نسر یعالئم

تونستند از عوارض قرص  یم یشناختم و اون ها به جز حاملگ

 …هم باشند یضد باردار یها

رو  میکه در تمام مدت رابطه م با بامداد تمام سع ییها قرص

از چند بار  ریکرده بودم به صورت منظم مصرفشون کنم و غ

 معدود درست انجامش داده بودم.
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و من اما تنها به نگاه  رهیازم بگ ینگاهم کرد تا جواب منتظر

 نیکرد خودش اول یم در سکوت ادامه دادم و فکر م رهیخ

من مدت ها بود  یکرد وقت یمسئله شک م نیبود که به ا ینفر

 بدنم شده بودم؟ یتو یبیعج یاتفاق ها ریکه درگ

 

 نه.-

 د؟یتست داد-

 نه... مطمئنم.-

 

 یچند روز حالتا نیآخه ا دیتست بد هی دیبه نظرم با یول-

 ادیز دیبه چشمم اومد. شما عادت ندار یلیخ دتونیجد

. دختر نیکرد رییتغ یلیخ دیبرگشت یانگار از وقت یول دیبخواب



حامله بود درست مثل شما همه ش احساس  یخودمم وقت

 بازم... یول نیتهوع ندار ادیکرد... درسته ز یم یخستگ

 

 محکم قطع کردم: ییرو با صدا حرفش

 خانم. من از خودم مطمئنم. نیبسه نسر-

با گفتن  کبارهیسکوت کرد و به  دنیرو که گفتم با لب گز نیا

 به آشپزخونه برگشت. "غذام یوا یا"

بود گرفتم و نفسم  ستادهیا شیپ یکه لحظات ییرو از جا نگاهم

 دادم. رونیرو ب

 

 یم یزد رو به خوب یخانم ازش حرف م نیکه نسر یعالئم

تونستند از عوارض قرص  یم یشناختم و اون ها به جز حاملگ

 …هم باشند یضد باردار یها



رو  میکه در تمام مدت رابطه م با بامداد تمام سع ییها قرص

از چند بار  ریکرده بودم به صورت منظم مصرفشون کنم و غ

 معدود درست انجامش داده بودم.
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خودم رو راحت  الیکردم خ یم یهم تا االن سع نیخاطر هم به

 یدیتونستم اتفاقات جد یم یا گهیکنم و من بهتر از هر کس د

 داد رو متوجه شم. یبدنم رخ م یکه تو

سرم بزرگ و  یخانم مدام تو نینسر یحال حرف ها نیا با

 یضد باردار یشد و چقدر احتمال داشت قرص ها یکوچک م

 بودند؟ یاثر م یب



 

دووند از جا بلند شدم و به  یم شهیسرم ر یکه تو یتفکرات با

 سمت اتاقم رفتم.

تونستم  یکردم نم ینم دایپ نانیتست اطم کیکه با  یزمان تا

 ذهنم رو آروم کنم.

 

*** 

 

 جیچک شد و ذهنم گ یبیب یرو یخط ها ی رهیمبهوتم خ نگاه

 زد. یو منگ انگار زنگ م

چشمم گرفتم تا  یدستم رو جلو یتو یمچاله شده  یراهنما

 داد. یم ییمطمئن بشم اون خطوط چه معنا

 راحت؟ الیخ ای یحاملگ

 



خوندن رو هم  یراهنما گذشت و انگار حت یاز رو نگاهم

 فراموش کرده بودم.

 

چک رو بهم فروخته بود  یبیمسئول داروخانه که ب یها حرف

 سرم گذشت. یاز تو

 "اوضاع عادت ماهانه ت چطوره؟"

 شهیمن جواب داده بودم که از بعد از مصرف اون قرص ها هم و

افتاد  یاتفاق نم نینا منظم بود و اگر دو ماه هم پشت سر هم ا

 شد... یباعث تعجبم نم

 

شون مطمئن  فهیمگه وظ یلعنت یبودم اون قرص ها دهیپرس

 .دیچیسرم پ ینبود و پاسخش تو هیقض نیشدن از ا
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 تییتا نود و نه درصد موفق یضد باردار یمعموال قرص ها"

 نیمنظم مصرف بشن... کوچک تر نکهیدارن البته به شرط ا

رو تا نود و  تییروزشون درصد موفق ای میتا یتو یا یکوتاه

 "کشهیم نییپا کی

 

کمرم  ی رهیت یهام رو محکم بستم و عرق سرد رو چشم

 نشست.

 نه... االن

 تونستم. ینم االن

وجودم داشت  یتو یا گهیتونستم قبول کنم که موجود د ینم

 با من بود... تشیافتاد و مسئول یبه پرورش م



 یم یمختلف یدرون چالش ها شهیکه خودم رو هم هم یمن

 بچه فکر کنم؟ نیتونستم به ا یانداختم و چطور م

 

مادرم رو به خاطر  شهیهم یکردم وقت یقبولش م دیبا چطور

 نگه داشتنم سرزنش کرده بودم و از خودم متنفر بودم؟

 

 میرها کردم و نگاهم بند گوش نیزم یچک رو رو یبیو ب کاغذ

 شد.

 

 .دمیفهم یکه داشتم رو نم یحال

 بود... بیعج

 چیداد ه یکرد و اجازه نم یم که مغزم رو قفل بیعج انقدر

 نشون بدم. یعکس العمل

 

 تونستم. ینم من



 کردم. یبچه رو قبول م نیا دینبا
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حرکاتش از مغزم  یکنسول رو برداشتم و بدنم برا یرو یگوش

 گرفت. یدستور نم

 زد چون اعصابم مختل شده بود. یم یساز جداگانه ا داشت

 

گرفته شد و به خودم که اومدم  اریبامداد بدون اخت ی شماره

 .دمیشن یکنار گوشم بود و صداش رو م یگوش

 جانم؟  -

 



شد و دلم  یزد و اکو م یگوشم زنگ م یش تو"جانم"

مرد و صداش و کلمات محبت  نیفراموش کرده بود که عاشق ا

 کرد بود. یادا م یجور خاص شهیکه هم زشیآم

کرد و  ینگاه م یتنها داشت گوشه ا ییهم بدون سر و صدا اون

 ناراحت؟ ایشد  یخوشحال م دیدونست با ینم

 .یمدت یهم استعفا داده بود انگار برا اون

 

 شده؟ یزیارمغان؟ چ-

دادن صدا دراومد و من  رونیخشک شدم در صدد ب یگلو

 خشک شده م رو تر کنم. ینتونستم لب ها

 

جمله و  کی یخش دارم بلند شد فقط برا یوجود صدا نیا با

 بس!

 من حامله م!-

 



*** 

 

 یدوخته بودم و نم رونیبه ب نیماش ی شهیرو از ش نگاهم

 افتاده بود... یدونستم چه اتفاق

 شده بود که بدون خواستن... یچ
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 ...یهماهنگ بدون

 شده بودم و فقط گاز داده بودم. نیگفتن سوار ماش بدون

 



که به بامداد گفته بودم و خاموش کردن  یاز تنها جمله ا بعد

 راه افتاده بودم. یگوش

 که باهاشون به داروخانه رفته بودم... ییهمون لباس ها با

 مکان... یو ب آشفته

داشتند و نه  یزندگ یبرا ییکه نه جا یمیتی یآدم ها مثل

 که منتظرشون باشه... یکس

 رفتم. یگاز فشرده بودم و فقط جلو م یرو رو پاهام

 

 بودم. نجایرو رده کرده بودم و حاال ا رازیش

هم برام  ژنشیاکس یبود که حت بیکه انقدر برام غر ییجا

 کرد... یم ینیسنگ

 شناختم. یرو هم نم ژنشیاکس یحت

 

 بودم... نجایا من



من  یکه به وجود اومده بودم و اون در ازا یهمون شهر یتو

 رو به مادرم نشون داده بود. شییوفا یتمام ب

 

وقت  چیبودم که مادرم ه یهمون مسافرخونه ا یجلو درست

 یتو یدر موردش حرف نزده بود اما من عکسش رو پنهان

سال سر  یمسافرخونه هنوز بعد از س نیبودم و ا دهید لشیوسا

 جاش بود...

 .تیریهمون اسم و همون رسم و همون مد با

 

 عوض نشده بود... زیچ چیه
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 طور بود. نیدر ظاهر که هم حداقل

اومده بودم  یرستگار هنوز هم بود و من از وقت دیسع حاج

 بودمش. دهیبار د نیچند

رفت و  یو م ومدیبودم که م دهیمسافرخونه د نیهم یجلو

 همسرش هم هنوز بود...

 

و فقط  نمیتا اون ها رو بب نجایچرا اومده بودم ا دونستمینم

دلم  یحد رو نیبود که تا ا یبار نیغم اول نیا دونستمیم

 …کرد یم ینیسنگ

رفتند از داخل تنها  یو م ومدندیکه م ییآدم ها یهمه  ونیم

 یخودش خال یکه مادرم از خانواده ش داشت فقط جا یعکس

 بود.

 انداخت و به روح و روانم... یخط م یخال یجا نیا

 کرد. یم م وونهید یخال یجا نیا



 

روشن  یشب رو کم یکیداشتند تار یکه سع ییچراغ ها ونیم

 یاومد و امشب قرار نبود تو رونیکه ب دمیتر کنند د

 مسافرخونه بمونه...

 دهیکه نموند و سرنوشت مادرم کش یمثل همون شب درست

 کردم. یعمرم ازش گله م یکه همه  یخان و من اوشیشد به س

 

 یسرعت ممکن راه افتادم و فاصله  نیسرش با کمتر پشت

 نداشت خونه ش با مسافر خونه. یادیز

 ناقابل! یدو کوچه  تنها

 

رو باز  نیدر ماش ستادیرنگ ا دیسف یدر آهن یجلو یوقت

 شدم. ادهیکردم و پ

 .یرو شیپ یداد برا یبهم جرات م شتریکوچه ب کیتار یفضا

 



زنگ در رو بفشاره  نکهیبه جلو برداشتم و قبل از ا یقدم

 صداش زدم:
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 رستگار! دیحاج سع-

 تا به سمتم بچرخه. دیطول نکش ادیز

غالب شده  یکیرو با وجود تمام تار دشیدست سف کی یموها

 .دادمیم صیتشخ ونمونیم

 

 کرده بود... رییتغ زیچ کیحداقل  خوب



که از خودش داخل  یریشکسته شده بود نسبت به تصو یادیز

 اون عکس به جا گذاشته بود.

 

 د؟ییبفرما-

 کردم. یشرویهم پ گریقدم د کی یاندازه  به

 رستگار. یآقا یشد ریپ-

 

رو درهم برد و به خاطر برخورد نور چراغ به صورتش  ابروهاش

 ...نمیچهره ش رو بب یتونستم به خوب یم

 نه.من رو از نظر بگذرو یتونست به راحت یاون نم اما

 

 شناسم؟ یمن شما رو م-

 داره. ی... بستگدونمینم-

 



ابروهاش رو کورتر  یکرد مزاحم بودم که گره  یفکر م دیشا

 مزاحم بودم... کیهم واقعا  دیکرد و شا

 رندیبگ یسال نخواستند از مادرم خبر یکه س یکسان یبرا

 مزاحم بود و من عادت کرده بودم به مزاحمت... کیحتما 
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 ازم متنفر باشن. هیبق نکهیا به

 خانم؟ یخوایم یچ-

 شد... یبزنم اما نم شخندین خواستمیم

 یتمسخر نم یبرا یکج کردن لب هام رو حت یاجازه  حالم

 داد...



 

 ناراحت بودم... من

 بود... نیسنگ دلم

اون مرد  یکه به وجود اومده بودم و االن به عنوان نوه  نیا از

 بود. نیبودم دلم سنگ ستادهیروش ا شیپ

 

با شما مشترکه... شهره  شیلیفام ن؟یشناس یشهره رو م-

 رستگار!

 کردند. رییمردمک چشم هاش تغ دمیرو که گفتم د نیا

 .دندیاز هم باز نشدند اما چشم هاش لرز ابروهاش

 اسم مادرم... به

 اسم دخترش عکس العمل نشون داده بود. به

 

 حرف زدم: شتریکه نداد ب جواب

 شهره رستگار دختر شماست... مگه نه؟-



 

 ساله مرده. یدختر به اسم شهره داشتم که س هیمن -

که بود کرد و حالم  یزیتلخ کالمش کامم رو تلخ تر از چ طعم

 بدتر شد...

 ره؟یخانواده ش بم یرو نگه داشته بود تا برا من
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دنبالش گشته باشه  یکس نکهیبشه بدون ا ادیازش  ینطوریا تا

 ازش؟ تیحما یکرده باشه برا یو تالش

 رفت. یو نه فرو م ومدیم رونینه ب نفسم

 



 آره... مرده!-

 ...دندیرو گفتم و مردمک هاش دوباره لرز نیا

 از قبل. شتریب یلیبار خ نیا

 کیو  ستیمرده... ب شی... نه سال پشیسال پ ینه س یول-

 سال دور از شما زنده بود.

 

اومده کنار در خونه ش  رونیب واریرو با گرفتن به د دستش

 گاه خودش کرد و من جلوتر رفتم. هیتک

 مرد؟ یچطور نیبدون نیخوایم-

 

 ؟یهست یتو ک-

باال رفت و من جواب ندادم چون در پشت سرش باز  صداش

 یقفل شده که چادرش رو رو یزن یبار رو نیشد و نگاهم ا

 یمن و بعد رو یسرش نگه داشته بود و نگاه متعجبش اول رو

 همسرش نشست.



 

 ؟یشده؟ خوب یچ د؟یسع-

 

 یاونکه سرش رو بچرخونه من رو نگاه م یرستگار اما ب دیسع

 دهیروز کامل طول کش کیاومده بودم و  نجایکرد و حاال که تا ا

ت بود تا بتونم خودم رو نشون بدم و لب باز کنم محال بود ساک

 بمونم.
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سرطان از نوع  هیمرد... تنها مرد... با  یچطور گمیمن بهتون م-

تا جون بده. اون سال ها  دیش. آروم نمرد... درد کش شرفتهیپ



هر کس و  یجلو یجون داد... سال ها هر روزش رو مرد... وقت

خوردن  یبرا یزیو چ یزندگ یبرا ییسر خم کرد تا جا یناکس

 یکه ازش به اندازه  یمجبور شد با کس یجور کنه مرد... وقت

 یکنه و همسرش بشه هم مرد... وقت یمتنفر بود زندگ ایتمام دن

که به خاطرش از شهر و خانواده ش دل کنده بود و  یبچه ا

رو  شیماریب یرو انتخاب کرده بود لحظه ها یزندگ نیبدتر

 شینبود هم مرد... شهره هزار بار مرد و فقط نه سال پ ششیپ

مردن  نیاز ا شتریو نتونست ب رفتجسمش هم همراه روحش 

 رو تحمل کنه.

 

 کردم... یرستگار رو نگاه نم حاج

همسرش بود که چادرش رو رها کرده بود و  ی رهیخ نگاهم

 من بود... ی رهیچشم هاش فقط و فقط خ

 



پوشونده شده بودند اما برق  گرد ینکیکه با ع ییها چشم

 بدم. صیتونستم تشخ یکه داخلشون نشسته بود رو م یاشک

 

مادرم  یبود برا یمادربزرگم بود که فقط کاف ی رهیخ نگاهم

 رفت... یم شیپ یا گهیبه شکل د زیکرد تا همه چ یم یمادر

 وجود نداشت. گهیشکمم بود د یکه تو یزیمن و چ تا

 

 ...ومدینکرد و من ازش بدم م یمادر اون

آورده بود و  ایکنه و من رو به دن یخواست برام مادر یم مادرم

 من ازش متنفر بودم.

 تونستم مادر بشم؟ یم چطور

 

 اومده بودم دنبال مقصر! من
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 ؟یچرا ولش کرد-

 ی رهیم خ نهیکه نگاه پر از ک یبودم در حال دهیرو پرس نیا

 مادربزرگم بودم و اون لب هاش رو از هم باز کرد:

 ولش نکردم...-

 

 بودمش... دهیرو آهسته گفته بود و من شن نیا

 لرزون گفته بود. ییصدا با



 التماس و درد گفته بود... با

 

 اما صدام رو باال بردم: من

! چرا مجبور شد بره؟ چرا مجبور شد به خاطر یولش کرد-

 ...ی... تو پشتش نبودیچون تو ولش کرددخترش بره؟ 

 

تونستم اشک  یهاش بلند شد و من دوباره نم هیهق گر هق

 ...زمیبر

 سنگ شده بودم... دوباره

 سنگ پر از درد. کی

 

 خانم؟ یهست یک ؟یهست یتو ک-

 نیبود و من ا دهیسوال رو پرس نیا یدوباره با سخت پدربزرگم

 جوابش نگذاشتم. یبار ب

 



شما دو نفر... من همون  یشهره م! نوه  من؟ من دختر-

خودش رو جهنم کرد...  یکه شهره به خاطرش زندگ میدختر

... شهره رو مجبور نشیکشت یم شیسال پ یس دیکه با یدختر

 رو بخره. شیببرتش تا زندگ نیاز ب نیکرد یم
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 بار: نیزدم ا غیج



مگه  ؟یمن رو نگه داره؟ تو مگه مادرش نبود نیچرا گذاشت-

 یکه من بدبختش م یگوشش نخوند یچرا تو ؟یدونست ینم

 ...ارهیب ایدن نیتا بره و من رو به ا یکنم؟ چرا رهاش کرد

 

که  یقیتا درد عم دمیم کوب نهیس یمشت شده م رو رو دست

 ینم نیدرد جز با انفجار از ب نیداخلش بود رو آروم تر کنم و ا

 رفت.

شماهاست  ریشماها بود... تقص ریلعنت به شما! همه ش تقص-

سرزنشش کردم به  می... که من تمام زندگنجامیکه من االن ا

 یترسم... م یشماست که من االن م ریخاطر داشتنم. تقص

 ترسم مادر بشم!

 

ش گذاشت و همسرش به  نهیس یدستش رو رو دیسع حاج

 بازوش چنگ زد تا نگهش داره.



پا به سن  بایتقر یباال گرفت و از داخل خونه زن و مرد صداها

 کردم. ینیاومدند و من عقب نش رونیگذاشته ب

 

 شدم و فقط تونستم تا سر کوچه حرکت کنم. نمیماش سوار

 دادم. هینگه داشتم و سرم رو به فرمون تک یرو کنار نیماش

 

 خواست... یقرص م دلم

 انداخت. یاز پا م رو هم لمیکه ف ییهمون آلپرازوالم ها از

 ...نه

 خواست بدون بچه! یبامداد رو م دلم

 که فقط مسکن و مرهم بود. یبامداد
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کدومشون رو نداشتم فقط دست هام رو  چیکه ه یطیشرا یتو

 دور فرمون مشت کردم و دندون هام رو بهم فشردم.

 به من! لعنت

 

*** 

 

داد و من هنوز داخل  یصبح رو نشون م شیگرگ و م هوا

 نشسته بود. نیماش



شهر گذاشته  نیا یکه پا تو شدمیم یروز نیوارد سوم داشتم

 کس خبر نداشت. چیبودم و ه

اون لحظه  یبودم و تو اوردهیرو هم با خودم ن میگوش یحت من

 شد. یم یچه حال اینداشت بامداد اون سر دن یتییها برام اهم

 

 رهیخورده بودم و نگاهم خ یزیسه روز چه ج نیا ومدینم ادمی

کنارم که شد آه  یصندل یرو تییسکویب یخال یجعبه  ی

 .دمیکش یقیعم

 کردم. یحس نم یضعف رو هم به خوب یحت

 

که نشسته بودم  یسمت یباال اومده  یکه به پنجره  یا تقه

 یپسر جوان ی رهیخورد باعث شد سرم رو بچرخونم و نگاهم خ

 شناختمش. یشد که نم

بود و داشت با  دهیهم نرس یسالگ ستیهنوز به ب ومدینظر م به

 کرد. یکنجکاوش نگاهم م یچشم ها



 

 نییبا دست اشاره کرد تا پنجره رو پا دیرو د میرگیخ یوقت

 خواست رو کردم. یکه م یبکشم و من کالفه کار

 سالم.-

 

 سرم رو هم تکون بدم نگاهش کردم. یاونکه حت یب
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 داخل خونه. نیایآقاجون گفت ب-

 آقاجون؟-

 رو تکون داد: سرش

 رستگار. یبله... آقا-

 

 بزنم. یشخندیهمه مدت باالخره تونستم ن نیاز ا بعد

 ؟یتو نوه ش-

 بله.-

 ان؟یشا ای الیش ؟یپسر کدومشون-

 .الیش-

 

پسر فرزند خاله م بود و چقدر  نیرو ازش گرفتم و ا نگاهم

 ...دیرس یبرام دور به نظر م "خاله"مفهوم صف 

 حالش خوبه؟-



 

 :دیپرس گنگ

 ؟یحال ک-

 آقاجونت.-

 آره خوبه.-

 

رو باال بکشم که با  شهیرو تکون دادم و خواستم ش سرم

 مانعم شد. شهیش یگذاشتن دستش رو
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 داخل؟ نیاینم-

 .ادینه... از اون خونه خوشم نم-

 

صورتم چرخوند و  یهاش رو کنجکاو تر از قبل تو چشم

 :دیپرس

 ؟یمن یشما دختر خاله -

 بهت گفته؟ یک-

خاله م  دونستمی... من نمگنیرو م نیخونه دارن هم یهمه تو-

 بچه هم داشته.

 



که مهام  یگاریداشبورد رو باز کردم و نگاهم رو به پاکت س در

نخش رو استفاده کرده بود  کیداخلش گذاشته بود و فقط 

 دوختم.

 .هیلیوجود داشته خ یخاله ا یدونستیکه م نیهم-

 

از داخلش  یگاریشد که پاکت رو برداشتم و س یچ دونمینم

 .دمیکش رونیب

 ؟یکشیم گاریس-

 :دمیجواب حرفش رو بدم پرس نکهیکردم و بدون ا نگاهش

 چند سالته؟-

 هفده.-

 

 رو به سمتش گرفتم: گاریس

 ؟یبکش یخوایم-

 :دیعقب کش یرو کم خودش



 نی. آقا جونم به خاطر همستینه... تو هم نکش. خوب ن-

 حال قلبش خرابه. یکوفت
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و عوض کردن لحن گفتارش باعث  شیشدن ناگهان یخودمون

 شد ابروهام باال بپرند.

 



داشبورد رو  یلبم گذاشتم و فندک تو یرو گوشه  گاریس

 برداشتم.

کرده بود شدم و من که  دیکه تول یآتش کم جون ی رهیخ یکم

 رو کنار گذاشته بودم... گاریسال ها بود س

مدل  یبه طور رسم یوقت میاواسط هفده سالگ یتو درست

 شدن رو شروع کرده بودم کنار گذاشته بودمش.

 بچه وسط بود؟ کی یپا یخواستم بکشم اون هم وقت یم حاال

 

رو روشن  گاریگفتم و س یموضوع به جهنم نیا یادآوری با

 کردم...

دستم  ونیرو م گاریهنوز پک اول رو هم نزده بودم که س اما

 انداختمش. رونیگرفتم و از پنجره ب

 

 یهام نگاه م یباز وانهیگرد شده به د ییپسر با چشم ها اون

 کرد و از خودم متنفر بودم!



مادرم به خاطرش خراب شده بود و  یبودم که زندگ ییوالیه

 زدم. یم بیخودم آس یحاال داشتم به بچه 

خواستم  یم یبود اما لحظه ا یدونستم چه حال مزخرف ینم

باهاش  یکار ومدیبعد دلم نم یاون نطفه رو بکشم و لحظه ا

 بکنم.

 

 ؟یدار یمشکل-

رفت اما حرف زدن با اون بهتر از غرق  یاعصابم م یرو صداش

 کننده م بود. وانهیو د ییایخولیشدن در افکار مال

 ه؟یاسمت چ-

 

 

 

 

 



 [24.10.21 00:32] 

 
#part1109 

 

 

 محمد.-

 ؟ییتنها-

 مفهوم پرسشم شد و جواب داد: ی متوجه

 ؟یخواهر بزرگ تر دارم. اسمش موناست. تو چ هینه... -

 من تنهام.-

 

داخل  یباز شد و سرش رو کم یکه روش تا حدود یحال در

 اجزاش چرخوند. یآورد و نگاهش رو از رو نیماش

 لکسوزه؟-

 آره.-



 

 بابات پولداره نه؟-

 زدم. یشخندین

 .ستیمال بابام ن نیا یآره... ول-

 

پس سندش رو زده به نامت... چه دست و دل باز! خاله شهره -

 تور کرده. یهم چه شوهر خوب

 :دیبا حرفش تلخ شد و اون بدون مکث پرس کامم

 سوار شم؟ امیب-

 

 نه!-
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گرد شده نگاهم کنه  ییقاطع و تلخم باعث شد با چشم ها کالم

 دادم. رونیو من نفسم رو ب

ازش  یاثر چیسر شهره اومده که ه ییبرات نگفتن چه بال-

 ست؟ین

 

من از پچ پچ مامانم  یگفت مرده... ول یکالم م کیآقاجون که -

 یفرار کرده. ول نکهیا هیشب دمیفهم ییزایچ هیو مادر جون 

 فراره بهش ساخت نه؟ نیا

 ! باعث شد تمام عمرش زجر بکشه.یلیخ-



 

 هنوز تلخ بود و اون فقط نگاهم کرد. کالمم

 

. انقدر ازش متنفر ستی... از پول بابامم نستیمال بابام ن نیا-

 شیخونه و زندگ یرو ازش قبول نکنم.. حت یزیچ چیه بودم که

 ... با پول خودم.دمیرو خودم خر نیرو! ا

 

 یرو بپرسه و انگار کم شیدست دست کرد تا سوال بعد یکم

 بود: دهیازم ترس

 ؟یا کارهیچ-

 طراح لباس.-

 ؟ی! لباس تنتم خودت دوختولیا-

 

 پررنگ تر شد. شخندمین



... برند دارم. خودم طرح ستمین ینجوریتو کار دوخت و دوز ا-

واسه  یفصل یکالکشن ها یدوخت تو یو معموال برا زنمیم

 برم. یفشن شو دست م

 

 حیدونستم چرا داشتم براش توض ینگاهم کرد و من نم جیگ

 دادم... یم

 خواستم ادامه بده و من رو از افکارم دور کنه. یم فقط
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 ه؟یبرندت چاسمت -

 .یفال-

 پرواز؟-

 

 رو تکون دادم. سرم

 ه؟یخارج-

 ست. هیترک یتو شیدفتر اصل-

 

 هیزیپولدارم خوب چ ی. بابایکن یم ی! پس اون ور زندگولیا-

 ها...

 ندارم... یزیگفتم که از اون چ-

 :دیخند

 کمکت کرده که... یجور هیباالخره  شه؟یمگه م-



 

 :دمیحرفش پر ونیم

کرد انقدر ازش متنفر  یم اهیمامانت رو س یتو هم زندگ یبابا-

نه مال ومنالش رو... من  یکه بشه نه خودش رو بخوا یشدیم

آنکارا از صبح زود تا بوق سگ  یبرسم... تو نجایکار کردم به ا

 کار کردم تا اسم اون مرد پشتم نباشه... تا فقط خودم باشه.

 

هاش از تهاجمم دوباره گرد شدند و دست هاش رو بلند  چشم

 کرد:

 ؟یزنی... حاال چرا میدار ولیا میلیباشه بابا! خ-

 دادم: رونیرو محکم ب نفسم
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کنار اسمم. برو  یعمر جون نکندم که اسم اون رو بذار هی-

 خونه تون... حوصله ت رو ندارم.

 گفته ببرمت.آقاجون -

 .رهید یادیبه آقاجونت بگو ز-

 

 روشن شده بود. گهینگفت و هوا د یزیبار چ نیا

 کیدلم  یداریهام رو بستم و بعد از دو شبانه روز ب چشم

 خواست... یم قیخواب عم

 بچه. بدون



 

 محمد!-

که محمد در جواب اون  دمیهام رو باز نکردم و فقط شن چشم

 زنونه گفت: یصدا

 ه؟یچ-

 

 نبود... شمادر

بود که  ییو احتماال همون مونا دیرس یجوون به نظر م صدا

 ازش حرف زده بود.

 

 .میداخل صبحونه بخور نیایشد؟ ب یپس چ-

 .ادینم-

تا صداهاشون کمتر بشه و من االن فقط  دمیرو باال کش شهیش

 خواست. یدلم آرامش م

 همه منتظرن. ؟یواسه چ-
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 ریدوباره شون باز کردم ت یصدا دنیهام رو کالفه از شن چشم

 نگاهم رو نثار محمد کردم.

دور شد و  نیاز ماش عیسر یلیدستپاچه ش کرد که خ نگاهم

 ...ادیسمت ن نیدست خواهرش رو هم گرفت تا به ا

 خسته م ترسونده بودش. یها چشم



 

جلوتر رفتم تا  یرو روشن کردم و کم نیکه شدند ماش دور

 .نمیبتونم در خونه رو بب

 یبودند و در حال حرف زدن گاه ستادهیدر ا یدوشون جلو هر

 دوختند. یسمت م نینگاهشون رو به ا

 

 دادم. یم یو پاسبان نجایدونستم چرا هنوز مونده بودم ا ینم

 گلوم رو زده بودم... یتو یحرف ها یکه همه  من

 نشده بودم... یخال

 نشده بودم... آروم

 بود اما حرف هام رو زده بودم. نیقلبم سنگ هنوز

 

ها  ابونیخ یرو با گشتن تو قمیرو روشن کردم و دقا نیماش

 گذروندم...



داد  یصبح رو نشون م ی قهیده و پنج دق نیماش یتو ساعت

شد که مطب دکتر زنان رو نشون  ییتابلو ی رهیکه نگاهم خ

 داد. یم

 

 شدم. ادهینگه داشتم و پ یرو گوشه ا نیفکر ماش بدون

دومش  یساختمون دو طبقه بود که مطب درست طبقه  کی

 قرار داشت.
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دوم رسوندم و  یرو با همون افکار مغشوش به طبقه  خودم

 شد که تنها سه نفر داخلش بودند. یسالن ی رهینگاهم خ

فرزند پا به  دنیزوج که منتظر رس کیخانم جوان تنها و  کی

 ماهشون بودند.

 

به زوج  کینزد یصندل یوقت گرفتم و رو کیچطور  دمینفهم

 جوان نشستم.

 

 ...قهیپنج دق فقط

هراس  یاونکه ذره ا ینگاهشون کردم ب رهیخ قهیپنج دق فقط

 کردند. یخودشون م شیکه پ ییداشته باشم از فکرها

 به روم زد: یلبخند قهیقحامله اما بعد از اون پنج د زن

 ؟یاومد یا گهید زیواسه چ ای یحامله ا-



 

ازم  یزیکه نخوام بفهمم چه چ ظیداشت اما نه اونقدر غل لهجه

 بود. دهیپرس

 رو به زبون آوردم: یتک کلمه ا یجمله  نیبار ا نیدوم یبرا

 حامله م.-

 

 پررنگ تر شد: لبخندش

 .ادی! اصال بهت نمیچقدر الغر-

 نگفتم و اون ادامه داد: یزیچ

 چند وقتته؟-

 

 کردم: زمزمه

 .دونمینم-
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 ومده؟یشوهرت همراهت ن ؟ییتنها-

متوقف  یبرا یآروم یسوال ضربه  نیا دنیبا پرس شوهرش

باز  دیکردن پرسش هاش به بازوش زد اما اون بدون مکث و ترد

 هم حرف زد.

 

 یتنها اومدم... داشتم دوچرخه سوار دمیفهم منم بار اول که-

 ی! حتدمیترس یلیشدم... خ یزیکه دچار خونر کردمیم



تا مطمئن شم.  نجایراست اومدم ا کینتونستم به شوهرم بگم. 

اول  یماه ها یدونینبود... بچه سالم بود. م یزیخدا رو شکر چ

 زیازش پره دیکه با زایچ یسر هی نکهیبچه جاش امنه. مگه ا

... یفهمیم دهیم حی. حاال خود دکتر واست توضیبخور یکن

 نداره. یاصال ترس و نگران

 

 .ستادمیحرف هاش نموندم و ا یادامه  منتظر

زد به سمت  یکه صدام م یرو بدون توجه به منش راهم

 رفتم. نییگرفتم و با سرعت از پله ها پا یخروج

 

 مطمئن شدن از سالمتش... یبودم برا ومدهین

 ...مینگران نکهیلبودم به خاطر ا ومدهین

 .دنشید بیآس ینه برا یبودم ول نگران

 



 ینم یبرسونم و من حت بیبودم که خودم بهش آس اومده

 یبود و چه راه ها یچه مرحله ا یبچه االن تو نیدونستم ا

 سقطش... یوجود داشت برا یا گهید

 

 بودم... دهیفقط ترس من

 کردم. یهراس رو تجربه م قیاز مدت ها داشتم حس عم بعد

 

 دنیبردنش مطمئن بودم اما بعد از د نیاز ب یاومدم برا یوقت

 اون زن...

 حرف هاش... دنیاز شن بعد
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 نگاه مشتاق همسرش... دنیاز د بعد

با خودم مشخص نبود و چه مرگم شده  فمیبه من که تکل لعنت

 بود؟

 تر شده بودم؟ یروان یا گهیروزها از هر وقت د نیا چرا

 

*** 

 

 ادهیاون خونه نگه داشتم و پ یجلو گهیبار د کیرو  نیماش

 شدم...

 بودم باز هم حرف بزنم... اومده



 هم جواب بخوام... باز

 شدم. یمنفجر بشم و داشتم خفه م گهیبار د کیبودم  اومده

 

اول رو که به سمت در برداشتم در از داخل باز شد و  قدم

 .ستادیچهارچوب ا یموند که تو یکس ی رهینگاهم خ

شدن به در شل شد و چهره  دهیکوب یمحکم شده م برا مشت

 شناختم... یآشناش رو م ی

 

 ...دیکش طول

و بهت زده نگاهم کرد تا تونستم  رهیخ هیثان نیچند

 بشناسمش.

 شد فراموشش کنم؟ یم مگه

 

 دهیچند لحظه د یمادرم فقط برا یمقبره  یش رو تو چهره

 سرم حک شده بود. یبودم و آشنا بودنش تو



 امیکه مدت ها با پ یبودم چرا انقدر آشنا بود مرد دهینفهم

بامداد فاش  یرو برا زیهاش آزارم داده بود و عاقبت هم همه چ

 کرده بود.
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داشت برام روشن  زیبودم اما االن همه چ دهیموقع نفهم اون

 شد. یم



 

 .قهیدق هیبمون  گهی... مامان جون کارت داره مانیشا ییدا-

 !انیشا ییدا

سرم زنگ زد و من داشتم به  یبار تو نیمحمد چند یصدا

 رو که مادرم ازش حرف زده بود. یآوردم برادر یخاطر م

 

 بار ازش حرف زده بود... کی فقط

 برادر دو قلوش. از

براش و من اما ازش متنفر  مردیگفت م یدو قلوش که م برادر

 ...ومدیمادرم ن دنید یبار هم برا کیبودم چون 

اون روزها دست مادرم رو نگرفت تا خونه ش رو ترک  چون

 نکنه.

 

 برداشتم و چطور نشناخته بودمش؟ ینیعقب نش یبرا یقدم



وجود داشت  نشونیکه ب یمادرم ناهمسان بودند اما شباهت با

 گرفت... دهیشد ناد یرو نم

 نکرده بودم؟ دایمادرم رو داخلش پ ینقش چهره  چطور

 

کرد و  دایادامه پ نیتا برخورد به کاپوت ماش مینینش عقب

 لب هام نقش بست... یمتوقف که شدم لبخند آروم رو

به هوا رفت و اون اما به  خنده هام یکه صدا دیطول نکش ادیز

 من مبهوت نبود... یاندازه 

 

 گفته بودند که دختر شهره اومده بود... بهش
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 .نهیب یمن رو رو در رو م یدونست که به زود یم

 !انیشا یی... دایکاه بود ریچقدر آب ز-

 

 شد. یقدم م شیبه سمتم اومدن پ یاون بود که برا حاال

 ؟یچرا اومد-

 یبه چ یخواستیم ؟یجرا بعد از مادرم اومد ؟یتو چرا اومد-

 بعد از نبودنش... به مال و منال؟ یبرس

 

 درهم برد: ابرو



تار  هیکل اون ثروت رو که به  زنمیم شیمال و منال؟ من آت-

 ارزه. یخواهرم نم ی دهیگند

 

 یباش ششیپ نکهیخوب... خواهر ارزشمندت مرده. بدون ا-

 مرد.

نفس هاش  نیآخر یبودم... همپا ششیمن که دم آخر پ-

 ؟یدستش رو گرفته بودم... تو کجا بود

 

 نیکس تا ا چیلبم محو شد با حرفش و ه یرو یعصب ی خنده

 بود... دهیصورتم نکوب یاندازه اون روزها رو تو

 از خودم ازم گله نکرده بود. ریکس غ چیوقت بود که ه یلیخ

 

 دمیشدنش رو د ریکه پ یمثل تمام شونزده سال... یگیدروغ م-

 .یکنارش نبود

 



شروع کرد به دست و پنجه نرم  یکردم. از وقت داشیمن پ-

 قیاون حقا یهمه  یکنارش بودم... فکر کرد شیماریکردن با ب

ها و مدارک رو از  شیاون آزما یکن یفکر م دم؟یرو از کجا فهم

رو بهم گفت... باهام  زیکجا آوردم؟ شهره بهم گفت... همه چ

 که کنارش نداشتش گفت. یدختر یدرد و دل کرد. از دلتنگ
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 خواستم باورش کنم... ینم

 خواستم باور کنم که اون بود... یگفت من نم یهم نم دروغ

 که توسط خودش انتخاب شده بودم... یبود و من اون

داشته باشم  یخوب یبود تا زندگ که تمام تالشش رو کرده یمن

 نبودم.

 

خان به خاطر من ادامه  اوشیعذاب آورش رو کنار س یزندگ

 داشت من نبودم. ازیکه بهم ن یداده بود و درست زمان

 بودم. یعوض ونیم نیخواستم باور کنم که فقط من ا ینم

 

 یمادرم بود اما نم یکردم بهش و دلم تنگ چهره  پشت

 کنم. داشیصورت اون مرد پ یخواستم تو

 یسوار شدن سر خوردم و رو یرو باز کردم اما به جا نیماش در

 نشستم. نیزم

 



کهنه که موقع باز شدن چند باره  یبود در زخم ها یراز چه

درد و سوزش  شتریاول ب یبرابر از روزها نیشون چند

 داشتند؟

شدند و عاقبت  یوقت خوب نم چیبود درشون که ه یراز چه

 کیکردند تا با  یخاکستر خودشون رو پنهان م ریمثل آتش ز

 ارند؟یب رونیباد سر ب

 

خواستم  ی... میرو بدون زیخواستم تو همه چ یمن فقط م-

... اومده بودم تا از تو هم مثل یبشناس شتریمادر و پدرت رو ب

بابات متنفر باشم اما نتونستم. شهره انقدر دوستت داشت که 

از وجود خواهرم  یتونستم ازت متنفر باشم. تو جزء ینم

 .یریخواستم حق و حقوقت رو بگ ی... من فقط میبود

 

روزها  نیکردند و چقدر ا ینم میاری شخندین یهام برا لب

 دلتنگ مامان شهره بودم.
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گفت  یم نیکرد و از ا یکه موهام رو شونه م ییوقت ها دلتنگ

گفتم که اشتباه کرده  یرحمانه م یو من ب شمیزندگ یکه همه 

 بود...

 از مادر بودنش... ستمین یگفتم من راض یم



 یو عذاب م یشیم ریکه به خاطر من پ ستمین یگفتم راض یم

 ...یکش

 

دلم  یزدم و اون زخم ها ده سال بود که رو یبهش زخم م من

 کرد و اول به  قلب خودم خنجر فرو کرده بودم. یم ینیسنگ

 

 یچ ی... برایکرد یرو م تیزندگ یداشت نجا؟یا یچرا اومد-

 یرو یو هم داغ دوباره بذار یهم داغ خودت رو تازه کن یاومد

 خانواده؟ نیدل ا

 ...داغ

 موندم. یداغ م کی شهیهم من

 

 چرا ارمغان؟-

 ینابودش کن یخواست یکه م ینیبا بامداد مع یدونستیم-

 ازدواج کردم؟



 .دونمیم-

 من حامله م.-

 

 بار سوم بود... نیا

خواستم  ینم یبار به زبون آورده بودمش وقت نیسوم یبرا

 زبونم برونمش. یرو یلحظه ا یبرا یحت

 

تونم بخوامش...  یترسم از داشتنش. نم یم یمن حامله م. ول-

 ام؟یدارم از کجا م یدونیخوامش. م ینم
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 دادم. هیتک نیرو به در ماش سرم

 

ببرمش... بتونم سقطش کنم.  نیکه بتونم از ب ییرفته بودم جا-

 نیبترسم از داشتن ا دیکه بپرسم چرا؟ چرا من با نجایاومدم ا

تمام جهان  یعاد یمادرا یتونم مثل همه  یبچه؟ چرا نم

 یاومدنش لحظه شمار یتونم برا یخوشحال باشم؟ چرا نم

 یرو با رو بچه نیتونم ا یکنم؟ براش اسم انتخاب کنم؟ چرا نم

 رم؟یباز بپذ

 

 بهم چشم دوخته بود. رهیکردم و خ نگاهش

 انتظارش رو نداشت... دیخوردند و شا یهاش تکون م مردمک



 ارمغان بودم. من

برند بزرگ رو خودش با تالش به وجود آورده  کیکه  یا ملکه

کرد از بچه دار  یفکرش رو م یرسونده بود و ک نجایا بود و به

 شدن بترسه؟

 

 ی... همون طور که خودم فکر میتو جواب سوالم رو داد-

 یداغ شدم رو هیمامانم رو جهنم کردم. من  یکردم. من زندگ

 میخوام زندگ یدل مامانم و خانواده ش. از بچه ها متنفرم... نم

 رو جهنم کنم. شونیزندگ خوامیرو جهنم کنن... نم

 

 بود که زدم. ییحرف ها نیها آخر نیا

 ازین دنیبه خواب یو گرسنگ یخواب یاز سه شبانه روز ب بعد

 داشتم.

 و راحت... قیخواب عم کی به

 



 خودم... یهام رو بستم و همونجا نه به اراده  چشم

کما  کیفرو رفتم که دوست داشتم  یبدنم به خواب یاراده  به

 بود.

از  یخبر گهید ومدمیم رونیازش ب یکه وقت یطوالن یکما کی

 بچه نبود...
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 من بودم و بامداد. فقط

 

*** 

 

 .دمیشن یرو از دور م یپچ پچ گونه ا یصداها

 خواست. یم دنیخواب شتریهنوز خسته بود و دلم ب بدنم

شده بود که بهم بفهمونه  اریهوش یاز مغزم انقدر یقسمت اما

 قرار داشتم... یطیچه شرا یتو

 من کجا به خواب رفته بودم. ارهیب ادمیبه  که

 

 نیزم یتشک پهن شده رو کی یهام رو باز کردم و رو چشم

 بودم. دهیخواب

سر تا سرش رو  ینه متر یا یاتاق کوچک که قال کی یتو

که کنار کمد  یاز اون تشک و کمد کوچک ریپوشونده بود و غ

 داخلش نبود. یگرید زیبزرگ قرار داشت چ یها یوارید



 

 خودم گذروندم. یلباس ها یو نگاهم رو از رو نشستم

 بار به تن داشتم... نیبودند که آخر ییها همون

 رنگم. یجلو باز صدف یبدون مانتو البته

 

 یخونه  یو احتماال تو دمیبار به صورتم کش نیرو چند دستم

 بودم.مادرم  یپدر

صورتم  یباز شدن در که بلند شد دست هام رو از رو یصدا

 برداشتم و نگاهم رو به چهارچوب در دوختم.

 

 تا بشناسمش... دیکش طول

 بود. الیش
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 فرق داشت. یلیعکس خ یتو یدخترونه  یچهره  با

 نه اما پخته شده بود. ریپ

 

 زد: یلبخند کمرنگ دنمید با

 ؟یشد داریباالخره ب-

رفت و  رونیب ادیداخل ب نکهیا ینگفتم و اون به جا یزیچ

 به دست برگشت. ینیکه س دینکش یطول

 



... مونا بهت ینخورد یچیه یکه خواب بود یروز و شب هی نیا-

 زد. یم یتیسرم تقو

 دم؟یهمه خواب نیا-

 

 گرفته م خودم رو هم متعجب کرد و اون جلوم نشست. یصدا

 

اثر  یب می... البته حاملگیخسته بود یلیآره... فکر کنم خ-

 مثل... ارهیخواب م ای. واسه بعضستین

 چشم هاش رو پوشوند: یکیتار یکرد و پرده  یکوتاه مکث

 .شیحاملگ لیمثل مامانت... اوا-

 

 زیروم دوختم و داخلش همه چ شیپ ینیرو به س نگاهم

 گذاشته بودند.

 و گردو... ریو پن نون

 ...جیهو یبا مربا مروین



 .یاستکان چا کی و

 [24.10.21 00:32] 

 
#part1124 

 

 

 .یری... بخور جون بگینخورد یزیوقته چ یلیخ-

 

 بودم. گرسنه

از  شتریبودم و ب یچه حس و حال یکه فراموش کنم تو یانقدر

 نتونستم مقاومت کنم. نیا

 روم نشسته بود. شیپ یفراموش کردم که چه کس یحت

 

لقمه که خوردم صداش نگاهم رو دوباره به سمت  نیچند

 خودش کشوند.



 ؟یدونستیشهره ست... م هیشب یلیچشمات خ-

 رحمانه لب زدم: یحسرت داشت و من اما ب صداش

 ادته؟یشهره رو -

 

 نکرد... اخم

 درهم رفتند اما نه به شکل اخم... ابروهاش

 شکل حسرت و غم. به

 

 یخونه بود... پاره  نیشهره خواهرم بود. دختر ا اد؟ین ادمی-

 تن تموممون بود. چطور ممکنه فراموشش کنم؟

همه سال منتظر بود... چرا  نیا ن؟یپس چرا دنبالش نگشت-

 ن؟یکن داشیپ نینخواست

 

 .دمیترس-



که بلند شد نگاه هر دومون رو به سمت  یمردونه ا یصدا

 چهارچوب در کشوند.

 بود... پدرش
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 بزرگم. پدر



 دیگز یبود و لب م ستادهیسرش هم با فاصله مادربزرگم ا پشت

 نشه. لیتا اشک هاش به هق هق تبد

 

که تو اون شب بهم  یدنبالش بگردم و مثل خبر دمیترس-

خبر مرگش  دمیکنم. ترس دایپ یبد زی... مثل اون خبر چیداد

 ایدن نیاز ا ییجا هیدادم فکر کنم اون  یم حیرو بهم بدن. ترج

 کنه. یرو م شیداره زندگ

 

 .ستادمیگرفتم و ا نیرو به زم دستم

 .دیچیکل خونه پ یتو شخندمین

برد و... من رو هم  ایترس شما مادر من رو آرزو به دل از دن-

 آدم ترسو. هیکرد به  لیتبد

 

 سمت در قدم برداشتم. به

 ؟ینخورد یزیکجا؟ هنوز چ-



 

بود  زونیکنار در آو یو شالم رو که به چوب لباس مانتوم

 .دمیبرداشتم و پوش

 تمومم رو تموم کنم. مهیبرم کار ن خوامیم-

 

همه سال دختر شهره  نیبعد از ا ؟یکن کاریچ یخوایم-

 .یبر یراحت نیبذارم به هم تونمیاومده... نم

 رو مادربزرگم گفته بود و من نگاهش کردم. نیا

 

 یشرویهم پ یو حاال چند قدم دیگز یلب م داشت همچنان

 کرده بود.

و دستم رو  ستهیبهم با کینزد یفاصله ا یکه تو یانقدر

 .رهیبگ
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 شهره رو حس کنم. یهمه وقت بو نیبذار بعد از ا-

خونه  نیا یآدم ها یش شدم و چرا همه  رهیخ یلحظات یبرا

 بودند از مادرم؟ یا نهییآ

 دم؟یدیهمه شون اون رو م یچهره  یمن تو چرا

 

 یزن رو م نیاز وجودم که از ته دل آغوش ا یقسمت عالرغم

 .دمیخواست دستم رو کش



 .ستمیمرده... من شهره ن شیشهره ده سال پ-

 

از اتاق  رونیبلندش به ب یتوجه به هق هق ها یهام رو ب قدم

 نبود. یکار سخت یراه خروج دنیبرداشتم و د

 ریرو ز گارشیس دنمیکه با د دمیرو د یانیشا ییدا اطیح یتو

 کرد. یپا له م

 

 .یداغ هیبگم  خواستمیمن... نم-

توجه بهش به سمت در کوچه رفتم و صداش رو از پشت  یب

 .دمیسرم شن

 .ی... دخترش بودیتو واسه شهر داغ نبود-

 

 شدم... نیرو محکم پشت سرم بستم و سوار ماش در

 بود. رید یادیحرف ها ز نیا یبرا

 



*** 

 

 ن؟یدیبچه سقط کنم. انجام م خوامیم-

 یشد که ب یمن ی رهیگرد شده خ ییبا چشم ها یمنش

سوال رو به زبون آورده  نیاحساس به صورتش زل زده بودم و ا

 بودم.
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 یتو عیسر یلیدهانش رو قورت داد و چشم هاش که خ آب

 یرسوند که جا جهینت نیمن رو به ا دیاز آدم چرخ یسالن عار

 بودم. ومدهیهم ن یبد

 که چشم هاش روم نشست ادامه دادم: دوباره

 .ستیکنم... برام مهم ن یپولش هر چقدر بشه پرداخت م-

 

 ؟یمامور-

 از جا بلند شد. هیحرف نگاهش کردم و بعد از چند ثان یب

باهاش  رمیت کنه. منتظر بمون م نهیمعا دیخانم دکتر اول با-

 کنم. یصحبت م

 

که نشستم و وارد اتاق دکتر  یصندل یرو تکون دادم و رو سرم

 شد.



گذشت تا  یقیدادم و دقا هیپشت سرم تک واریرو به د سرم

 .ادیب رونیب

 .یکارت بکش دیاول با-

 

 رو به سمتش گرفتم. بمیج یو کارت تو ستادمیا

خواست رو پرداخت کردم به در اتاق اشاره  یکه م یمبلغ یوقت

 کرد.

 برو داخل.-

 

رفتن مقاومت  یکه به در اتاق دوخته شد پاهام برا نگاهم

 کردند.

 شدم. یدوباره مردد م داشتم

اتاق  یکه با خودم داشتم تو یبعد عالرغم تمام جنجال یقیدقا

شکمم  یرو رو یدکتر بودم و اون داشت دستگاه سونوگراف

 داد. یحرکت م



 

 رو داشته باشه. شوهرت کجاست؟ یشش هفته ا دیبا-
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 مهمه؟-

 ه؟یبعد برام دردسر درست کنه. راض خوامینم-

 



 به بامداد فکر نکرده بودم؟ چرا

داشت و چطور انقدر  یفکر نکرده بودم که اون چه حس نیا به

 خودخواه بودم؟

 

 .هیراض-

 .یکن کاریچ دیخوب... بلند شو تا بگم با یلیخ-

 تخت نشستم و نگاهم رو بهش دوختم. یکه رفت رو کنار

 

 نشست. زشیم پشت

بچه رو  نیباشه... چرا ا یبه خاطر وضع مال ادیبه نظر نم-

 ؟یخواینم

 شکمم نشست و جواب ندادم. یرو دستم

 

 مرگم شده بود دوباره؟ چه



تند  ینطوریکه قلبم ا امیب تونستم با خودم کنار ینم یلعنت من

 .دیبر یزد و نفسم رو م یتند م

 

 گمیکه بهت م یی... اگر مراقبت هاستین یزیچ یدرد داره ول-

 ی. خوشبختانه انقدررهیم شیدرست پ زیهمه چ یرو انجام بد

 درست شه. یادیرشد نکرده که دردسر ز

 

 اومدم. نییتخت پا یرو تکون دادم و از رو سرم

معده م به سمت  اتیقدم اول رو برنداشته بودم که محتو هنوز

دهانم گرفتم دکتر به  یدهانم هجوم آوردند و دستم رو که جلو

 از اتاق اشاره کرد. رونیب
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 .هییدستشو یدر کنار-

 رسوندم. ییرفتم و خودم رو به دستشو رونیسرعت ب با

 نخورده بودم. یادیز زیچ

معده بود و  دیفقط زردآب و اس ومدیکه باال م یزیچ هر

 استرس داشتم...

کردم که مدت ها بود باهاشون  یرو تجربه م ییحس ها داشتم

 بودم. بهیغر

 

 دوختم. نهییبه صورتم زدم و نگاهم رو از داخل آ یآب



 

 "؟یحس رو داشت نیهم یمن رو حامله بود یوقت"

بودم و آشوب  دهیدلم از مادرم پرس یبود که تو یزیچ نیا

 گرفت. یدرونم داشت با شدت شعله م

 

 تونستم. ینم

 دل بودم... یداغ رو من

 دل بود... یداغ رو بچه

 کار رو بکنم. نیتونستم ا یباز هم نم یول

 

رو باز کردم تا باز هم وارد اتاق دکتر بشم اما  ییدستشو در

 گرفتند. یقدم هام از من فرمان نم

هم  یبار منش نیو ا رونیسرعت گرفته بودند به سمت ب دوباره

 نبود تا صدام بزنه.

 



 کردم. یقبل فرار م یمثل دفعه  داشتم

 ستادهیروم ا شیکه پ یکس دنیراه پله بود که با د یتو درست

 بود متوقف شدم.
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 نگاهش کردم و اون هم آشفته بود. آشفته



 نجایدلم خواسته بودمش پس ا یبودم تو نجایکه ا یمدت تمام

 کردم؟ یم کاریچ

 

پله  یو من دستم رو دور نرده  دیچشم هام چرخ یتو نگاهش

 ها محکم کردم.

 براش تنگ شده بود. دلم

 همون پله نشستم. یبه سمتم برداشت و من رو یقدم

 

اما به زبون  دندیپرس یباز هم جلو اومد و چشم هاش ازم م اون

 ...ورداینم

 کرد. یمنتظر نگاهم م فقط

 و نگران. منتظر

 

 نتونستم.-

 لبخند به زبون آورده بودم. مچهیکوتاه رو با ن یجمله  نیا



کرده بود  شیاشک هم همراه یقطره  کیکه  یلبخند مچهین

 شکوند... یدورم رو م یو بامداد سد دفاع

 ...دنشیسه روز دردهام رو جمع کرده بودم و حاال با د نیا تمام

 فرار کرده بود. یاشک از دست سد دفاع یقطره  اون

 

 ببرمش... نتونستم. نیاومدم از ب-

 اومد و من سرم رو باال گرفتم. جلوتر

 

 بود چرا... دهیازم نپرس یحت

 ش کرده بودم. وونهیهام د یگفت باز هم با خودسر ینم بهم
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 بکوبه... وارید یخواست از دستم سرش رو تو یگفت که م ینم

خبر رهاش کردم و اون مجبور شد از  یگفت که چرا ب ینم

 برسونه. نجایخودش رو به ا کایامر

 گفت. ینم یزیباز هم چ بامداد

 

 .شمینم یمن... مامان خوب-

 .یشیم-

 حرف زده بود. باالخره

 

 ...میمن آدم بد-



 بشن؟ یتونن مامان خوب یبد نم یگفته آدم ها یک-

 همون پله نشست. یرو گفت و کنارم رو نیا

 

رو جهنم کنه...  میاگر زندگ ؟یرو جهنم کنم چ شیاگر زندگ-

 .ترسمیم

دوستش داشته  ایتمام دن یاگر به اندازه  ی... ولترسمیمنم م-

 ؟یو اون هم به همون اندازه دوستمون داشته باشه چ میباش

 

 دوستش داشته باشم؟ تونمیپس... م-

 .یشیم ایمامان دن نی... تو بهتریتونیم-

 ؟یچرا انقدر مطمئن-

 

 شتریب یچی... به هدمیکه د یهست یآدم نیتر یچون تو قو-

ازش و دوست داشتنش  تیحما یوجودته برا یکه تو یاز قدرت

 نداره. ازین
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و بامداد  دیلبخند کوچک چک مچهیهم با همون ن یبعد ی قطره

دستش رو دور شونه م حلقه کرد تا من رو محکم به خودش 

 بچسبونه.

 .دمیکش یقیش نشست نفس عم نهیس یکه رو سرم

 عطرش تنگ شده بود... یبو یبرا دلم



 آغوشش. یرو جا گذاشته بودم تو ژنمیاکس

 

از  شتریب یاندازه وحشت نکرده بودم... حت نیوقت تا ا چیه-

 بودت. دهیدزد یکه اون عوض یوقت

رو گفته  نیشالم فرو کرده بود و ا ریز یموها یرو تو دستش

 بود.

 

 ؟یا یاز دستم عصبان-

 از دستت بدم. خوامیفقط نم-

 

 .یو رفت یکه تنهام گذاشت یاشتباه کرد-

 .دونمیم-

 ضامن کنار بمبشه. یجا-

 



اشتباه وحشتناک رو تجربه کنم.  نیا خوامینم گهی... ددونمیم-

با  یکنیم کاری. تو چنمتیبب نکهیتا قبل از ا کردیقلبم کار نم

 من ارمغان؟

 

*** 

 

 گفته بود... انیشا

ضعف کرده  شیپدر یدر خونه  یبود که جلو دهیمن رو د یوقت

 بودم به بامداد زنگ زده بود.
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 بردن بچه زنگ زده بود. نیاز ب یخاطر حرفم برا به

بود تا  دهیهم طول کش نیهم یخودش کلنجار رفته بود و برا با

که سرگشته به تهران اومده بود با  یبه بامداد بگه و بامداد

سرعت خودش رو  تیکه داخلش بودم با نها یمکان دنیفهم

 رسونده بود.

 

 رو بهم گفت. نایا خودش

 یم گاریکه باز هم داشت س دمشیدر مطب د یجلو یوقت

 ها رو بهم گفت. نیا دیکش

 

 زدن به بامداد سخت بود... زنگ



 ازش نداشت سخت بود. یکه اصال دل خوش یانیشا یبرا

بار ازش  نیدوم یکار رو کرده بود و من برا نیباالخره ا اما

 ممنون بودم.

 بار بامداد رو به من داده بود. نیدوم یبرا

 

 یفرستاد و مجبورمون نم یبامداد نم یرو برا شیاون آزما اگر

دونستم تا  ینم مشیریو بپذ میرو به رو بش قتیحق نیکرد با ا

 مقاومت کنم در مقابل داشتن بامداد... خواستمیم یک

 

بود  مییکه دا یانیشده بود و من و شا نیبامداد سوار ماش یوقت

 تنها گذاشته بود نگاهم کرده و حرف زده بود. یلحظات یرو برا

 ینطوریپا له کرده و حرف هاش رو ا ریرو دوباره ز گارشیس

 خاتمه داده بود:

 



و هر چقدر  یدر خونه چشم بست یجلو ی... وقتدمیترس"

 یخودم م ی. شهره رو جلودمیترس ینشد داریصدات زدم ب

 نیبود... ناراحت بود... نگران بود... دلم سنگ ی... عصباندمید

به خاطر وزن تو  ینیسنگ نیا یول نهیبود ارمغان. هنوزم سنگ

 یوقت یشت. حق دایزدم جاده خاک ی. تند رفتم... بدجورستین

 چیدنبال جواب. شهره رفت تا تو رو نگهداره و ما ه یاومد

هم عذاب  نی. به خاطر هممیکدوم شجاعت اون رو نداشت

 "یکشیعذاب م یتو هنوز دار نمی... به خاطر همدیشک
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رو روشن کرده بود و حرف  یبعد گاریله نشده س یقبل گاریس

 کرد... یزد و دود م یم

 

به خودت  نکهیا دنید یسخت بود زنگ زدن به بامداد ول"

. تو یشهره ا یادگاریاز اونم سخت تر بود. تو  یزنیم بیآس

 یاشک م دتیدیهر کس که م یبود دهیخواب یاون خونه وقت

باالخره نفس  نکهینه به خاطر داغ بودنت... به خاطر ا ختیر

 نهیک هن ی. تو نه داغشدیم دهیخونه دم یشهره داشت تو یها

 "یشهره ا یعذاب... تو نفس ها ینه فرشته 

 

 نیشده بودم به ا دهیهمون حرف ها بود که من دوباره کش با

 خونه...



داده بود که اون  حیتوض انیشا یبار در کنار بامداد و وقت نیا

 شوهرمه ازش استقبال شده بود.

 

 بامداد هم سخت بود. یبرا

 .ونیم نیوجود نداشت ا یا یواقع صلح

 مصلحت بود که لب بسته بودند... یفقط از رو همه

 مصلحت ها شده بودم. نیا میبار من هم تسل نیاول یبرا و

 .نمیخونه رو بب نیبار ا نیآخر یشده بودم تا برا میتسل

 

*** 

 

خوبه.  یلیگفت وضعت خ ی. میگفت طراح لباس یمحمد م-

 ... مگه نه؟یهست یزن موفق

 یها شهیچشمش که هنوز هم ش ریز یرو به چروک ها نگاهم

 پوشونده بودشون دوختم. نکیع
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 آره.-

 

 میکدوممون نتونست چیدختر شهره موفق شده. ما ه خوبه که-

شهره بلد  ی... ولمیبودن رو بلد نبود یچون قو میموفق باش

هم تونست تو رو نگهداره و بزرگت کنه.  نیبود. به خاطر هم



 هیاالن  هینبودند چون  هودهیب دیکه د ییرنج و عذاب ها

 خوبه. نیخونه شده. ا نیفرشته مهمون ا

 

 کردم. یحرف هام رو مزه مزه م داشتم

خونه و آدم هاش نهفته بود و  نیا یتو یدونستم چه راز ینم

 نه...

داد به  یرو به روم بود که اجازه نم ریزن پ نیا یتو یراز چه

 دلش رو بشکنم... یراحت

 

 ازت دلخورم.-

 رو گفتم و اون تلخ لبخند زد. نیا

 

بودم االن  یشهره قو ایمثل تو  کمیمنم از خودم دلخورم. اگر -

. من مادر دمیفرق داشت. از خودم دلخورم که ترس زیهمه چ

 .یشیم ی... تو مادر خوبیتو هست ینبودم ول یخوب



 

 خواست. یزن رو م نیآغوش ا دلم

تپل و نرمش جا کنم و  یبازوها ونیخواست خودم رو م یم دلم

 بو بکشمش...

 مامان شهره تنگ شده بود. یبرا دلم

 

. چون مامانم دلش یبد نبود ادیکر کنم شما هم ز... فیول-

کرد.  یم هیشد که گر یشد. انقدر دل تنگ م یبرات تنگ م

 کرد. ینم هیگر ادیآخه اون ز

 به خودش گرفت. یشتریب ینیش سنگ رهیخ نگاه
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 د؟یعذاب کش یلیخ-

 .ادیز یلیخ-

 ؟یرفت... تو کنارش بود شهیهم یبرا یوقت-

 

 بار به درد اومد. نیهزارم یبرا دلم

 تنها نموند. برادرش کنارش بود. ینبودم... ول-

 دلم براش تنگ شده.-

 .دمیرو گفت و من لب گز نیا

 

 طور. نیمنم هم-



جمله م رو کامل نکرده بودم که آغوشش رو برام باز کردم  هنوز

 و من جلو نرفتم...

 بازوهاش گرفت. ونیموندم و اون بود که من رو م سرجام

 

 یرو که در مورد بوها م ییکردم حرف ها یوقت باور نم چیه

 مادرم رو نداشت... یبو زیچ چیمن ه یزدند چون برا

که دنبالش بودم بهم  یکه پر بود از خاطره هم رد یاتاق یحت

 داد. ینم

 

 بود. نهییآ کیخونه اما انگار  نیا

 زن... نیاز همه ا شتریاون رو داشت و ب یرنگ و بو زیچ همه

 زن خود مادرم بود. نیا

 .ارمیب ادشیتونستم به  یلحظات یکه برا یانقدر
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 یسرم رو رو نیرزمیاون ز یرو که تو ییآوردم شب ها ادی به

 کرد. یموهام فرو م ونیگذاشت و دستش رو م یپاهاش م

 گفت... یقصه م که

وقت  چیقرمز داشت و ه یکه کفش ها یهمون دختر ی قصه

 نتونست ازشون دل بکنه.

 



وقت  چیذهنم حک شده بود و ه یبود که تو یتنها قصه ا اون

 ببرمش. ادینتونستم از 

شد و نفس  دهیچیممکن دور کمرش پ یهام تا جا دست

 .دمیکش یقیعم

 

 براش تنگ شده بود. دلم

 

*** 

 

 کنم. یازت خواستگار گهیبار د هی دیکردم بافکر -

 کردم. نگاهش

 چطور؟-

 



پدر  یکرد که حس کردم جلو ینگاهم م یجور هیپدربزرگت -

داشت بهم  میرمستقی. غدمیکه دخترش رو دزد ستادمیا یزن

 کنم. تیازش خواستگار دیداد که با یهشدار م

 

 .یکرد یم یخوب... خواستگار-

و شبم جامون رو  نجایا یبا شکم حامله اومد یبه نظرت وقت-

 ست؟یاتاق انداختن... مسخره ن کی یکنار هم تو
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 .دمیخند

 .ینکرد یازم خواستگار یوقت درست و حساب چیتو ه یول-

 کرد. کمیرو دور شونه هام انداخت و به خودش نزد دستش

 

 .میدیانجامش م یرسم یاگر دوست دار-

 :دمیکش یقیشونه ش گذاشتم و نفس عم یرو رو سرم

 .ستین یازین-

 

 یزیچ نیا فهممی... میبدون مهمون عروس شد یعروس هیبا -

 ؟یستین مونیتو باشه. پش ی ستهینبود که شا

 

لباس عروس  یبزرگ و شلوغ یلیخ یمراسم ها ونیمن م-

 مونیپش یوقت از اون عروس چیه یو راه رفتم... ول دمیپوش



 نی... بهتریو اون عروس میرو نداشت ی. من و تو کسستمین

 موس و مهام ناراحتم. یعمرم بود. فقط برا یخاطره 

 

 که نگفت نگاهش کردم: یزیچ

 ؟یبا موس حرف زد-

 کنم. داشینکردم... فرصت نکردم پ داشیپ-

 

 ؟یپس چرا برگشت-

با چه  قایاشتم که دقبه خاطر ند دمیسوال رو پرس نیا یوقت

جواب گذاشته بودم و نگاهش که  یتماس بامداد رو ب یاوضاع

 پرتاب کرد بالفاصله چشم ازش گرفتم. ریبه سمتم ت

 

 !یارمغان! وا یوا-
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 ی... حق نداریکنیازدواج م یبا چه دختر یدار یدونستیتو م-

 .یگله کن

جمله  هی. ارمغان تو فقط یکار رو با من بکن نیقرار نبود ا یول-

. صد بار یرو جواب نداد تیگوش گهیو د یجمله گفت هی... یگفت

 بهم زنگ زد. تییجون دادم تا دا

 

 ؟یبرگشت یک-



 بودم. مایهواپ یسه ساعت بعد از تماست تو-

 

 یکنم و صدا یلبم رو نتونستم مخف یرو تیرضا لبخند

 خشنش از کنارم گوشم بلند شد:

 یول مییتو یقلمرو یبخند... االن تو اتیباز نی! به انیآفر-

 .رسهینوبت منم م

 

 ؟یکن کاریچ یخوا یمنه... م یهمه جا قلمرو-

 انگشت هاش گرفت. ونیم رو م چونه

 .یکار رو بکن نیا گهیبار د هیکنم اگر  یجفتمون رو منفجر م-

 

 کج کردم: یرو کم سرم

 د؟یبگم ببخش دیبا-

 ازت ندارم. یانتظار نیمسلما من همچ-

 



 ش گذاشتم: نهیس یازش گرفتم و سرم رو رو چشم

 .شتمیعوضش االن پ-

 خوردیچقدر از دستم حرص م دونستمیو م دیکش یقیعم نفس

 ...ومدیازم برنم یاما کار
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 سخت بود. یادیبودم و عوض شدن ز نیهم من



 

 ؟یبمون نجایقراره ا یتا ک-

 .میفردا بر-

من مکث  یرو بدون مکث گفته بودم و اون اما به جا نیا

 کرد. یا یطوالن

 ؟یمطمئن-

 

بهم چنگ  یمثل وابستگ بیحس عج هیبمونم  شتریب یهرچ-

 بشم. مشیتسل خوامی... نمزنهیم

 .یکرد داشونیتو تازه پ-

 

کردن. فقط  یم کاریکجا بودن و چ دونستمیوقته م یلینه. خ-

 .رمیاومده بودم جواب بگ

 ؟یگرفت-

 کردم. یخودم رو خال ی... ولدونمینم-



 

خوبه که انقدر راحت باهات کنار اومدن و باهاشون کنار -

 .یاومد

اگر اونا  ایفکر افتاده بودم...  نیبه ا شیاگر پونزده سال پ-

 دیو دنبالش بگردن... شا انیموضوع کنار ب نیتونسته بودن با ا

 بود. یا گهیشکل د هی زین همه چاال

 

رو  ندهی... در عوض تو آمیگذشته رو عوض کن میتونیما نم-

 .ننیبچه رو بب نیدلشون بخواد ا یلی. فکر کنم خیعوض کرد

 لب زدم: تلخ

 برگردم. گهید خوامیمن نم یول-
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 .یگردیبرم-

 ش فشردم: نهیبه س شتریرو مطمئن گفت و من سرم رو ب نیا

 در موردش حرف نزن. گهید-

 

*** 

 

 داره مگه نه؟ انیشماره ت رو شا-

 .دیدر آغوشم کش گهیبار د کیکه ندادم  یجواب



فراموش کنم که تو  خوامی... جوابم رو بده. نمزنمیبهت زنگ م-

 .نجایا یواقعا اومده بود

 

نگاهم  دیدرخواستش زمزمه کردم و عقب که کش یبرا یدییتا

مثل محمد و مونا آقا جون  دیکه احتماال با یرمردیرو به پ

 کردم دوختم. یخطابش م

 مواظب خودت باش.-

 

نفر  نیآخر الیرو که گفت سرم رو تکون دادم و بعد از ش نیا

 بود. انیشا

 دستش نبود. یتو یگاریبار س نیا

 بدون حرف نگاهم کرد. فقط

 



 نیامداد قبال ماششدم و ب نیکه ازش گرفتم سوار ماش چشم

تهران کرده  یفرستاده بود راه نجایکه مهام به ا یمن رو با کس

 بود.

به حرکت درآورد چشم هام رو  یرو که با بوق کوتاه نیماش

 .دمیکش یقیبستم و نفس عم

 

 رو بشکنه. ونمونیگذشت تا بامداد سکوت م یقیدقا
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 ؟یدیخواب-

 نه.-

 رم؟یبگ یخوریم یزیچ-

 .شمیخوردم... دارم تپل م ادیاونجا ز-

 

 نگاهش رو حس کردم. ینیسنگ

 .نمیب ینم یزیمن که چ-

 هام رو باز کردم و نگاهم رو بهش دوختم. چشم

 .یگی... دروغ مزنهیچشمات داره برق م-

 

 داد و نگاهش رو دوباره به جاده دوخت. لمیتحو یلبخند

 زد... کارت داره.مهام چند بار بهم زنگ -



به صدا  گهیبار د شیحرفش تموم نشده بود که گوش هنوز

 دراومد و اون به سمتم گرفتش.

 خودشه. ریبگ-

 

سبزرنگش کنار گوشم  کونیرو ازش گرفتم و با لمس آ یگوش

 نگهش داشتم.

 ارمغان دم دستته؟-

 

 سالم.-

 مکث کرد... هیسه ثان یبرا فقط
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 زتیر زیالوند بودم ر یمن جا ؟یزهرمار و سالم... هنوز زنده ا-

 سر! رهیخ یکرده بودم. دختره 

 لب هام نشست. یرو یکمرنگ لبخند

 که زنده م. ینیبیم-

 

 ... مگه نه؟یکشیخجالتم نم-

 نه.-

 

 داد: رونیرو محکم ب نفسش



کردم اون بامداد  یبکشمت ارمغان... فکر م خوادیچقدر دلم م-

آخه سه روز؟  یبدتر شد. لعنت یول کنهیم یحرکت هی

 ؟یخبر بد یتونستینم

 

 نه.-

 ؟یکن یتو گلوت انقدر نه نه م ختنیتخم کفتر انکار کن ر-

 هام رو باز هم بستم. چشم

 یفقط غر بزن یخوای... اگر میدار یگفت کار مهم یبامداد م-

 بگو تا قطع کنم.

 

 فسا؟ ی... رفته بودیول ادهیکار که ز. گهید یشیآدم نم-

 آره.-

 رازمیسر به ش هیهمون طرف ها  یخوب... فکر کنم اگر بتون-

 بد نباشه. یبزن

 



وقت تا حاال به رفتن به اونجا  چیهام باز شدند و مهام ه چشم

 نکرده بود. بمیترغ

 شده؟ یچ-
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 ...ارویاز اون  دمیشن ییخبرا هی-

 زنده ست؟-



 .دمیگرفتم و لبم رو گز یاز صندل هیکه نداد تک جواب

 مهام!-

 

 مرده... کشتنش.-

 کنم. یکوتاهش رو حالج یتا اون دو تا جمله  دیکش طول

 بوده؟ یمن دست بزنه؟ کار ک یجرات کرده به اسباب باز یک-

 

 گذاشته. غامیپ هیشده... قاتل برات  رمیدستگ ییزایچ هی-

 ؟یغامیچه پ-

که براش  یبا پرستار ی. من فقط تلفنینیبب یخودت بر دیبا-

 حرف زدم. میگذاشته بود

 

 رو قطع کردم و نگاهم رو به بامداد دوختم. تماس

 .رازیبرو ش-

 کامل نگاهم کرد. هیچند ثان یبرا



 شده؟ یچ-

 زجر کشش کنم رو کشتن. خواستمیکه م یمرد-

 

*** 

 

 "شمیگفته بودم که کابوست م"
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 ارمغان. میبر نجایاز ا دیبا-

چطور اون پرستار رو رد  دمیرو به بامداد دوختم و نفهم نگاهم

نجات  سیمامور پل یکرده بود و هر دومون رو از پرسش ها

 داده بود.

 

 یمونده بود که رو یمتن ی رهیمدت خ نیا یهام همه  چشم

اون مرد گذاشته بودند و پرستار زودتر از همه اون رو  یجنازه 

 برداشته بود.

 . مگه نه؟یمخاطب متنش اون نبوده... تو بود-

 :دیتکون دادم و بامداد باز هم پرس دییتا یرو برا سرم

 ه؟یکار ک-

 

 خواستم بگم... یازش گرفتم و نم چشم



 نیهم کنار بگذارمش تا خودم ا گهیبار د کیخواستم  یم

 ه رو حل کنم اما نتونستم.مسئل

 

 ساواش!-

 

 بودم. دهیترس من

اطرافم کاشته  یدل آدم ها یکه تو یا نهیبار از ک نیاول یبرا

 بودم. دهیبودم ترس

 

 بار تنها نبودم... نیا من

 وجود خودم پرورش بدم. یبچه رو تو کیخواستم  یم

 ران؟یساواش اومده ا-

 .رهیآره. اومده ازم انتقام بگ-
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بامداد به وضوح درهم گرفتند و نگاهش هشدارگونه  یابروها

 بود...

 کرده بودم. شیکه من باز هم عصبان انگار

 ؟یدونستیم یاز ک-

 

 دوختم. یهام رو دوباره به تکه کاغذ خون چشم



دونستم تا  یبهم گفت ساواش اطرافمه. نم ایدر یتو رفت یوقت-

 هم اومده. رانیا

 

چرا  ؟یکن رمیغافلگ ینطوریا یخوایم یارمغان؟ تا ک یتا ک-

 ؟یداریبرنم زیوقت دست از سوپرا چیه

 کردم: نگاهش

 دونستم. یمن... واقعا نم-

 

 گفته بودم... یدونم با چه حالت یرو نم نیا

 تمنا... یکم دیشا

 درخواست کمک... یکم

 طلب ببخش... یکم

نباشه  یخواستم عصبان یکه باهاش از بامداد م یجور دیشا

 بودم. دهیچون واقعا ترس

 



 خوادی. مرهیمن رو بکشه... اومده ازم انتقام بگ ومدهیساواش ن-

 کابوسم بشه.

 داد: رونیرو محکم ب نفسش

 .میکن یدرستش م یجور هیخوب...  یلیخ-
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 یمنه. چون م یدونسته طعمه  یاون رو کشته چون م-

هم  هی... از اون شروع کرده و به بقرهیبم خوامیدونسته من نم

 .شهیم کینزد

 رونیکاغذ بود و بامداد کالفه از دستم ب ی رهیدوباره خ نگاهم

 .دشیکش

 کنم. یم داشیپ-

 

 آروم باشه. مونیزندگ خوامیبامداد... من واقعا م-

 خواستم... یو خرما رو با هم م خر

 

گفت کارما همون  یبودم که بهم م دهیرو د یبار زن کی

 .زنندیکه ازش حرف م هیسرنوشت

 .خورهیآدما با اعمالشون رقم م سرنوشت



 چیکه ه ییبه کارما شهیم لیخوب و بد تبد یکه کن یکار هر

برش  یکنه و به موقعش جور یرو فراموش نم زیچ چیوقت ه

 به سرنوشتت. شهیم لیکه تبد تیگردونه به زندگ یم

 

 دونستم. یرو م نیا من

داشت و تا اون  یتاوان کی یدونستم که هر کار یم شهیهم

از دست دادن  یبرا یزیبرام مهم نبود چون چ زیچ چیموقع ه

 نداشتم.

خواستم ازش محافظت  یداشتم که م زهایچ یلیحاال من خ اما

 کنم...

که داخلش بودم  یا یاز بامداد و اون بچه و زندگ خواستمیم

 محافظت کنم.

 

 رو از دست بدم. یزیچ خوامینم-

 ...یکه حاال کم یرو گفتم بامداد با همون اخم نیا



 کمرنگ تر شده بود شونه م رو لمس کرد. یکم فقط
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 کنم ارمغان. یم داشی. من پیدیرو از دست نم یزیچ-

 نگاهش کردم و ادامه داد: رهیخ



نکن...  زیچ چیخودت رو سپر ه گهیکه افتاد د یفقط هر اتفاق-

بار من از  نی. ایدلم گذاشت یرو یقبل درد بد یدفعه 

 ارمغان... لطفا! سایکنم. تو فقط کنار وا یهردومون محافظت م

 

زبونش رونده شد مثل من تمنا داشت و من  یکه رو یلطفا

 سرم رو تکون دادم.

 .ستمیبار هم که شده دوست داشتم عقب با کی یبرا

 بار خسته شده بودم از جنجال. نیاول یبرا

 

*** 

 

 تو برگرد آنکارا.-

 هیتک یصندل یبود به پشت شیگوش یکه سرش تو یدر حال به

 زد و گفت:

 .خوامینم-



 مگه دست خودته؟-

 

که ازش  یتوجه به خواسته ا یگذاشت و ب یرو کنار شیگوش

 داشتم مشتاق نگاهم کرد:

 ؟یشیمامان م یجون من دار-

 

 رو تکون دادم و چشم ازش گرفتم: سرم
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 مهام. یپررو شد یلیخ-

 .مونمیباشه منم م رانیساواش ا یتا وقت-

 و نگاهش کردم. دمیدستم رو الجرعه سر کش یآب تو وانیل

 ؟یدیاز کجا فهم-

 

 که اون رو کشته ساواش بوده. یبامداد بهم گفت کس-

 ...ستمیهنوز مطمئن ن-

 یگفت ی. وقتیزنیحرف نم یزیاز چ یمطمئن نباش یتو وقت-

 ساواش پس کار خود ساواشه.

 

 .ستادمیپنجره ا یگذاشتم و جلو زیم یرو رو وانیل

 .شناسمیخودم رو نم ادیروزا خودمم ز نی... ادونمینم-

 شده؟ یچ-



 

خونه متنفر  نیاز ا انکهیشده بود و من با ا کیبهم نزد صداش

 کردم. یم یبودم هنوز داشتم داخلش زندگ

 کرد. یمثل قبل بد نم نجایازدواج با بامداد حالم رو ا ی خاطره

 

کنم  یفکر م ییزای... به چبهیکه برام غر زنهیازم سر م ییکارا-

 بیعج روزا نینداشته. ا تیهم برام اهم یکه تا حاال ذره ا

 شدم.

با  طتی. شرایفرق کرد یلی... تو خیشده باش بیعج دمیبا-

 متفاوته. یادیز شیدو سال پ

 

بهش چشم  رونیب یمنظره  یبود و من به جا ستادهیا کنارم

 دوختم.
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کوچولو که  یبچه  هی. و ی... بامداد رو داریحاال ازدواج کرد-

مفهوم  یرو سه نفره کنه. تازه دار تونیزندگ یقراره به زود

 .یش یمشترک رو متوجه م یزندگ

 

 رو تکون دادم. سرم

 



وقت  چیوابسته نبودم. ه یزیبه چ میزندگ یوقت تو چیمن ه-

. ستادمیخودم ا یپا یرو شهیکمک نخواستم. هم یاز کس

از ذهن  ییتو و بامداد جا یبار با وجود خواسته  نیا نکهیا

بهم حس  نای. ادونمیکه عقب بکشم... نم خوادیخودم هم م

 .دنینم یخوب

 

و  یستیوقتا کنار با یبعض نکهیارمغان. ا یتو هنوزم محکم-

به  کمی دی. به نظر منم باستیضعف ن ینشونه  یاستراحت کن

 . یبد یخودت مرخص

 

 یهمه  شهیتا حاال بهش فکر نکردم. تا حاال هم ؟یمرخص-

تونستم  نمیبه خاطر هم دیکارها رو خودم انجام دادم. شا

 خودم رو راه بندازم. یامپراطور

 



تالش چرا  نیا یثمره  ؟یچ یبرا یهمه تالش کرد نیا-

کارها رو  یکه همه  یدیرو د یاستراحت نباشه؟ کدوم ملکه ا

 خودش راه بندازه؟

 روش. نمینبود... ا زادیآدم هیشب زمیچ چیمن که ه-

 

 خنده هاش گوشم رو قلقلک داد. یصدا

 .یارمغان... تو واقعا عوض شد یوا-

 زدم. یکمرنگ لبخند

 

 مهام؟-

 بله؟-

 بودم؟ یمن... چقدر آدم بد-
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 کرد. یا یطوالن مکث

رسونده  بیآس یآزار یتا حاال به آدم ب ادینم ادمیدونم.  ینم-

 .یباش

آدما به هر  ی. همه میندار یآزار یآدم ب چیکه ه یدونیم-

بار  هیکردن. منم... خودت  تینفر رو اذ کیحداقل  ینحو

 پستم. یلیخ یگفت

 

 زنم. یم ادیمن زر ز-



نگاهم با سرعت به سمتش  یجواب رو نداشتم و وقت نیا انتظار

 تفاوت شونه هاش رو باال انداخت. یب دیچرخ

 

رو  یکی نیا یداد ینم تیمن اهم یوقت به حرفا چیتو که ه-

 ذهنت پاکش کن. یهم کامال از تو

 یبار اون بود که م نیم رو ادامه دادم و ا رهیحرف نگاه خ بدون

 خواست لب باز کنه.

 کنم. یازدواج م نیبا سل میبرگشت یوقت-

 

 ؟یریجواب مثبت رو ازش بگ یتونست-

بار باهاش حرف زدم.  نیآخر یبرا رانیا میایب نکهیقبل از ا-

داشته  یرو با همه  گهیو همد میایبا هم کنار ب میباالخره تونست

 .میریها و نداشته هامون بپذ

 

 ؟یدوستش دار-



 هفت ساله!-

 ؟یکن یم یشوخ-

 

 لب هاش نشست. یرو یپررنگ لبخند
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 کرد. یا یطوالن مکث



رسونده  بیآس یآزار یتا حاال به آدم ب ادینم ادمیدونم.  ینم-

 .یباش

آدما به هر  ی. همه میندار یآزار یآدم ب چیکه ه یدونیم-

بار  هیکردن. منم... خودت  تینفر رو اذ کیحداقل  ینحو

 پستم. یلیخ یگفت

 

 زنم. یم ادیمن زر ز-

نگاهم با سرعت به سمتش  یجواب رو نداشتم و وقت نیا انتظار

 تفاوت شونه هاش رو باال انداخت. یب دیچرخ

 

رو  یکی نیا یداد ینم تیمن اهم یوقت به حرفا چیتو که ه-

 ذهنت پاکش کن. یهم کامال از تو

 یبار اون بود که م نیم رو ادامه دادم و ا رهیحرف نگاه خ بدون

 خواست لب باز کنه.

 کنم. یازدواج م نیبا سل میبرگشت یوقت-



 

 ؟یریجواب مثبت رو ازش بگ یتونست-

بار باهاش حرف زدم.  نیآخر یبرا رانیا میایب نکهیقبل از ا-

داشته  یرو با همه  گهیو همد میایبا هم کنار ب میباالخره تونست

 .میریها و نداشته هامون بپذ

 

 ؟یدوستش دار-

 هفت ساله!-

 ؟یکن یم یشوخ-

 

 لب هاش نشست. یرو یپررنگ لبخند
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ازش  مشیدیگاراژ عموش د یبار تو نیاول یبرا یاز وقت-

تا  ششیپ یکه من رو فرستاده بود یخوشم اومد. همون وقت

تا اون  دیطول نکش ادی. زارمشیرو نجات بدم و برات ب تیمنش

 .رهیساده بال و پر بگ یعالقه 

 

 ؟یهمه وقت ساکت موند نیپس چرا ا-

 

رفتم.  یها به سمتش م نیزودتر از ا یلیخ دیاشتباه کردم! با-

خواسته هام رو به خاطر گذشته م کنار گذاشتم و  یلیمن خ



با  نیشما تونست دمید یحق ها رو از خودم گرفتم. وقت یلیخ

جرات  نیکاش ا یمنم جرات گرفتم. ول نیایگذشته تون کنار ب

. اون میبه خودمون داده بود شیسال پ نیرو همه مون چند

 عوض شده بود. زایچ یلیوقت االن خ

 

ذهن خودم جمله ش  یگفت که من هم داشتم تو یرو وقت نیا

وجودم درک  یکرد و من مفهومش رو با همه  یرو زمزمه م

 کرده بودم.

 بود که اقتاده بود. یاتفاق نیهمه مون بدتر یزندگ یبرا ترس

 

 بار رو بسپر به من و بامداد ارمغان. نیا-

 کردم و اون با لبخند ادامه داد: نگاهش

 رمیبگ یعروس هی خوامیبعدش م میرو حل کن یکی نیبذار ا-

 .رهیبه جون بامداد تا مثلش رو برات بگ یفتیکه ب

 



حسادت کنم اون  تیبخوام به عروس یکه اگر ذره ا یدونیم-

 زنم؟ یم ششیرو آت

 :دیپرس مبهوت

 ن؟یرو؟ سل یک-

 

کشونم. پس  یم شیخودمه. مراسمت رو به آت یاون که منش-

 .یشلوغش نکن ادمیبهتره ز
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فهمم ساواش چطور جرات کرده  یکه اصال نم یانقدر خطرناک-

 کنه! دتمیتهد یو حت ادیدوباره سمتت ب

 زدم: شخندین

دوباره همونقدر خطرناک بشم تا ساواش رو  تونستمیکاش م-

 .رهیگیبه دندون بکشم و تکه تکه کنم. دلم آروم نم

 

 ستیبامداد که خودش ب ؟یترس یم ی! از چرهیدلت آروم بگ-

گذاشته و راه رفته. منم دست  بشیج یرو تو ایسال تموم ماف

خان رو  اوشیس یگندا لیکه... اون اوا ادتهیخودتم.  یپرورده 

 کردم. یخودم پاک م

 

 باشه.-

 .ومدیاز دستم برنم یرو گفتم چون واقعا کار نیا



 تونستم افکارم رو متمرکز کنم. ینم

 

بار هم شده مثل  کیتا  دمیرو گفتم و خودم رو عقب کش نیا

 یباشم که بعد از سال ها تالش حاال م ییهمون ملکه ها

 خواستند از موضع قدرتشون استفاده کنند.

 

 و نگاه کنم. نمیبار فقط بنش کیخواستم  یم

 واقعا خسته شده بودم... انگار

 سال خسته بودم. ستیب یاندازه  به

 

. از االن دارم جفتتون رو یقراره مامان بش شهیباورم نم یول-

 کنم.  یتصور م یکیچر یاون لباسا یتو

 دلتم بخواد.-
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به  یرو بسپار تشیترب دیبا خوادیکه اصال دلم نم ییاز اونجا-

پس فردا چه  ستیدست تو و بامداد بمونه معلوم ن ریخودم. ز

 .نیجامعه بد لیتحو یجاسوس ترسناک

 

 یتا بهم بفهمونه حرف هاش شوخ دیحرفش خند نیاز ا بعد

روزها  نیدونست چقدر ا یبود که اون هم م بیبودند و عج

 حساس شده بودم.



 تلنگر بودم... کیدونست که فقط منتظر  یم

مادر بودنم که به روم آورده بشه و من  ینقص تو کی منتظر

 عکس العمل نشون بدم.

 

 کرد. یمهام ناراحتم نم یحال حرف ها نیا با

هر  ایاز نفرت  یهاش برام رنگ هیبود که کنا یتنها کس اون

 به اون رو نداشتند. هیشب یزیچ

 داد. یمحبت م یهاش هم بو هیپسر کنا نیا

 

*** 

 

 چه خبره؟ نجایا-

خانم درمانده  نیبود و نسر دهیرو مبهوت پرس نیا بامداد

 نگاهش کرد.

 گفتم: دمید یم زیاما که داشتم اون رو ت من



 خانم؟ نینسر یخسته شد-

 

 که جواب داد: دیلحنم رو فهم ینهفته  یمعنا

 ه؟یچه حرف نینه خانم. ا-
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و بعد  "یبگو خسته شد یجرات دار"گفتم  یداشتم م شتریب

 .دیفهم یها رو م نیا گهیهمه سال د نیاز ا

 ه؟یچ یهمه غذا برا نیا-

 

 رو به بامداد دوختم: نگاهم

که من  یاون مزه ا یچیخانم عوض شده. ه نیدستپخت نسر-

 .دهیرو نم خوامیم

 

داده باشم! از  رییرو تغ نایاز ا یکی یدستور غذاواال اگر من -

 ...ستین شهیمثل هم گنیکنم م یدرست م ییصبح هر غذا

نگاه من با همون  دید یکرد و وقت یم یبه بامداد چغول داشت

 بار خطاب به من گفت: نیش شد ا رهیقبل خ یزیت

 نیباور کن یکنم ول یمن بازم غذا درست م نیتا فردا هم بخوا-

 .ستیاز من ن نیکه دنبالش یمشکل

 



 پس از خودمه؟-

 شونه م گذاشت. یدستش رو رو بامداد

 رستوران؟ میبر یخوایم-

 

 :دمیکش یقیعم نفس

 .خوامینم رونیب یغذا-

 

االن درست کرده بود  نیکه هم یخانم کشک بادمجون نینسر

 گذاشت و گفت: زیم یرو رو

 .یمیکشک بادمجون با همون دستور پخت قد نمی... ادییبفرما-
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 یبامداد تو یقاشقم رو داخل ظرف فرو کنم صدا نکهیاز ا قبل

 :دیچیگوشم پ

 .نیاستراحت کن نیخانم شما بر نینسر-

 غذا رو تست نکردم! نیمن هنوز ا-

 

ما دو نفر چرخوند و  نینگاهش رو ب فیخانم بالتکل نینسر

بامداد موند من هم نگاهم رو به بامداد  ی رهیخ تیدر نها یوقت

 زد. یم دییتا یبرا یدوختم که پلک

از آشپزخونه  عیسر یلیخانم هم از خدا خواسته خ نینسر

 رفت. رونیب



 

که به سمت  یبشقاب فرو کردم و در حال یرو با حرص تو قاشق

 بردم گفتم: یدهانم م

 نه تو. کنهیمن کار م یخانم برا نینسر-

 

 چونه ش زد: ریکنارم نشست و دستش رو ز یصندل یرو

 .میهنوز من و تو دار دونستمینم-

 .میو من آنکارا من و تو دار ییکاگویتو ش یتا وقت-

 

 !یبد ریگ یپس امروز قراره به همه چ-

 یدهانم مزه مزه کردم و بعد از لحظات یبادمجون رو تو کشک

 مکث لب زدم:

 .ستین خوامیکه من م یبازم اون ی... ولستیبد ن یکی نیا-

 



بامداد رو  بیو عج رهیانداختم و نگاه خ زیم یرو رو قاشق

 پاسخ دادم.

 ه؟یچ-

 .اریو گنیکه بهش م هیزیهمون چ نیفکر کنم ا-
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 کج کردم: یرو کم سرم



 ؟یکن یم یزیچ هیکه هوس  ستین یاون اریمگه و-

 ه؟یچ نی. پس اسم ادونمینم-

 

چهارچوب  یاز تو ییدر سکوت نگاهش کردم و صدا یلحظات

 آشپزخونه جواب بامداد رو داد.

 دیمورد  نیا ی... ارمغان کال تویمردم آزار گنیبهش م-

 داره. یطوالن

 

 مهام شد و اون ادامه داد: ی رهیهر دومون خ نگاه

. کال ستیمثل آدم ن اراشمیو نی. ایکنیم نگران نباش عادت-

 ...شتریقبل از ازدواج ب دی. باستین یعاد زشیچ چیه

 

توسط من به سمت  یکه در کمال خونسرد زیم یرو قاشق

حرفش رو قطع کنه و  عیسر یلیمهام پرت شد باعث شد خ

 بده. یجاخال



 .یشیباطل! تو با مامان شدنم آدم نم الیخ یزه-

 

بود که قبل از فلنگ رو بستن گفت و دور که  یزیچ نیآخر نیا

 حدقه چرخوندم. یشد چشم هام رو تو

 تحملش کنم. تونمیتا بره هتل؟ نم شیبترسون کمی شهینم-

 

 ره؟یمن کنار م یدایبا تهد ترسهیاز تو نم یوقت-

 زدم: شخندین

مصالمت  نیدار یادی... زشیدونیخودت م بیفکر کردم رق-

 .نیکن یم یبا هم زندگ زیآم
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 یرانیمن خبر نداشتم ا یوقت امیبرنم یکی نیاز پس ا دمیفهم-

 کرد. یم یداشت باهات زندگ یو اون حت

 نرفته بود. ادشی هنوز

 یکه رهاش کرده بودم و هنوز هم گاه یسال کیمثل  درست

 زد. یطعنه ش رو بهم م

 

 ؟یشینم الیبخ-

 .تونمیهنوز نم-

 



 نکهیرو به کشک بادمجون دوختم و با ا لمیم یب نگاه

اما قاشق رو برداشتم و دو بار پشت سر هم ازش  خواستمینم

 خوردم.

 

 ... نه؟ستیخوشمزه ن-

 نه!-

 رو گفتم و باز هم ازش خوردم. نیا

 

 گفت... یراست م مهام

 مورد هم با خودم روشن نبود. نیا یتو فمیتکل

 

 قراره شکمت بزرگ بشه؟ یک-

 هام رو باال انداختم: شونه

 ؟ی. شکم بزرگ دوست داردونمینم-

 تو رو دوست دارم. یشکم بزرگ حاملگ-
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 گذاشتم و نگاهش کردم. نیرو زم قاشق

 

 آنکارا؟ میبر دیبا-

 چرا؟-



من  ی... خدایبار با تم حاملگ نی. ارمیبگ دیجد یعکسا دیبا-

 خبرش رو پخش کنم. دیبترکونه. با تونهیم

 

 پوالم رو آماده کنم. دیپس منم با-

 کردم: زیر چشم

 .یهمه شون رو بخر یحق ندار-

 خودمن. یپوال-

 .فروشمیبهت نم-

 

 نثارم کرد: زایبه سبک مونال یلبخند

 ؟یتونیم یکن یفکر م-

 

 نگفتم و نگاهم رو دوباره به قاشق دوختم. یزیچ

 ؟یکن داشیپ یتونست-

 رو؟ یک-



 

 دونست؟ینم

 باشه. دهیازم پرس یسوال رو واقع نینداشت ا امکان

هم  یکرد و ذره ا یداشت نگاهم م رهیکردم و اون خ نگاهش

 منتظر جوابم نبود.
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 خواست جوابم رو بده. یبود چون نم دهیرو پرس نیا

 یبدونم تا ک خوامی. میدکتر درست و حساب هی میبر دیبا-

 .یخودت رو ازم دور کن لیبا دل یتونیم

 

جوابم رو بده استقبال کردم و باهاش  خواستینم نکهیا از

 همراه شدم تا من رو از افکار ساواش دور کنه.

 که من عادت ندارم ازت دور بشم. یدونی. میتو نبود-

 

... موس یشد یقدم م شیپ دنمیبوس یتو زودتر برا یروز هی-

 گفت. زنا بعد از ازدواج واقعا عوض... یراست م

که  یرو نتونست کامل کنه چون درست مثل همون روز حرفش

کار رو  نیهم ا گهیبار د کیبودم  دهیپله ها کالمش رو بر یرو

 کردم.

 

 ش شدم و لب هام رو به لب هاش چسبوندم. قهیبند  دستم



و دستش رو دور  ادیتا اون هم به خودش ب دیطول نکش ادیز

 م حلقه کنه.کمر

 .دمیپاهاش نشستم و خودم رو عقب کش یرو

 

 .خوامیمن لبو م-

 گفته بودم و من از لبو متنفر بودم! ییهویرو  نیا

ذره  میزندگ یوقت تو چیبود که مطمئن بودم ه ییطعم ها از

 یکردم اما االن واقعا م ینم دایپ لینسبت بهش تما یا

 خواستمش...

 بهتر از اون نبود. یطعم چیکردم ه یکه فکر م یانقدر

 

 کنم؟ دایبرات پ دیتابستون چطور با یتو-
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 اد؟یاز پسش بر ب تونهیمثل تو نم یتاجر-

 انگشت هاش گرفت. ونیم رو م چونه

 من؟ یبهتر از لب ها ییچه لبو-

 

 به بازوش زدم. یمشت

 .زنمیباهات حرف م یدارم جد-

به حال هوس  یفکر دی... بعد شایدیمن رو بهم م یاول لبو-

 تو هم کردم.



 

 کرد. یبار اون بود که لب هام رو شکار م نیرو گفت و ا نیا

 

*** 

 

 رفتن... یخانم رو خودم رد کرده بودم برا نینسر

بعد هم مهام خونه  یقیرفته بود و دقا رونیبامداد از در ب یوقت

 رو ترک کرده بود ردش کرده بودم.

 

 بهش سپرده بود خونه بمونه و من انگار لج کرده بودم. بامداد

 شده بودم از کنار موندن... مونیپش

 نبودم. یاطالع یآدم ب من

 بمونم و فقط تماشا کنم. ینبودم که کنار یآدم

 



 ینزده بودند و من فقط م یحرف چیرحمانه ه یها هم ب اون

 افتاده بود. یکه اتفاق دمیفهم

 خودش قرار نداشت. یسر جا یزیچ کیکه  دمیفهم یم
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مشکل داشت که بعد از ساعت ها هنوز  ونیم نیا یزیچ کی

 کدوم باهام تماس نگرفته بودند. چیه



 

 کالفه م کرده بود... یکاف یموندن به اندازه  رانیماه تمام ا کی

 بدون شرکت... ینیماه تمام خانه نش کی

 فشن شو... بدون

 کار... بدون

 نیکه مدل ها داخلش تمر میسالن بزرگ و دوست داشتن بدون

 کردم. ینگاهشون م نیکردند و من با تحس یم

 

نبود اما مزاحمت  یبد زیمشترک با بامداد چ یماه زندگ کی

 مهام سختش کرده بود. یدر پ یپ یها

 

ماه تحمل نکرده بودم که اون ها آخرش بدون جواب  کی من

هم به خاطر  یرفتند و ذره ا یم رونیدادن سوال هام از خونه ب

 بودم... ینداشتند که من ک

 



 یبار شماره  نیدهم یموهام فرو کردم و برا یرو تو دستم

 جوابم گذاشت. یبامداد رو گرفتم و اون باز هم ب

 چشم بستم. دادم و هیمبل تک یرو به پشت سرم

 

 یایموندم رو یم یلعنت یخبر یب نیا یکه تو یا هیهر ثان با

خواستم  یشد و من فقط م یبرام کمرنگ تر و دورتر م سیپار

 به اونجا برم...

 ...ومدیم ایبچه به دن نیکه ا یتا  زمان حداقل

 کردم... یکه خودم رو جمع م یزمان تا
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گرفت اونجا  یروزها آروم م نیا یکه بامداد آشفته  یزمان تا

 موندم. یم

 

 از من آشفته تر بود... بامداد

پر از  یمن که حاال برامون زندگ یزد اما کارها ینم حرف

 کرد. یم شیساخته بود عصب یا ینگران

 

 زد... ینم حرف

 کرد... ینم دعوا

 کرد. یبحث هم نم یزد و اون حت ینم هیکنا

 گفتند. یرو بهم م زیهاش اما همه چ نگاه



 

همه  یساواش کالفه بود و برا یگفتند که اون چقدر از باز یم

 نگران بود. میکه داشت یزیچ ی

 

 .مینبود شیسال پ یپروا یب یکدوممون آدم ها چیه گهید

تا کانادا رفته بودند و  یجنگ با محسن یکه برا ییها آدم

 لشکر جمع کرده بودند.

 

چون ساواش با برنامه پا  میکرده بود ریبار هر دومون گ نیا

 گذاشته بود. شیپ

 میهمه مدت هنوز نتونسته بود نیبرنامه اومده بود که بعد از ا با

 بودند... دهیازش فهم یزیهم اون ها چ دیو شا میریردش رو بگ

 



انداخت  یبه روح و تنم م یخبر یکه ب یاز زخم گهید بار

لحظه  یکردم و چشم هام که باز شدند برا زینثار همه چ یلعنت

 .ستادیقلبم از حرکت ا یا

 لحظه... کی فقط
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 یکیتار یکه تو یا هیتا بفهمم سا دیلحظه طول کش کی

 کرد نه بامداد بود و نه مهام... یبود و نگاهم م ستادهیا

 

 ییصدا چیبود و من ه ستادهیآشپزخونه ا یبه روم جلو رو

 بودم. دهینشن

 عمل کرده بود... هیسا کیمثل  درست

 نقطه رسونده بود. نیسر و صدا خودش رو به ا یب

 که بتونه کامال نگاهم کنه... ییجا به

 ترس و با اعتماد به نفس. بدون

 

 .دمید یچشم هاش رو م برق

 

 .یرس یبه نظر م یعصب-

 به گوشم آشنا بود. یادیز شیترک زبون

 طور... نیصداش هم هم تن



خواست  یکه م ییخوب به جا یلیخودش رو خ ساواش

 رسونده بود.

 

 ؟یبود یا گهیمنتظر کس د-

 شناخت... یکردم و اون من رو م یخودم رو کنترل م دیبا

 آدم ترس نبودم. من

 

 .اهینخود س ی. جفتشون رفتن پادینم یکس-

 یبه دلم چنگ م ینطوریبود که ا یچ یآدم ترس نبودم ول من

 کرد؟ یکه بود م یزیانداخت و درونم رو آشفته تر از چ
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 یشگیتا خودم رو جمع کنم و ارمغان هم دمیکش یقیعم نفس

 رو نشونش بدم.

 .یکرد شرفتیخوبه... پ-

 

 حرف باال انداخت و جلوتر اومد: نیرو با ا ابروهاش

 

که  یدونی. مهیمهم زیچ زهیخوب انگ یدرسته. سخت بود ول-

 نیبار ا نیا یمن عادت به سکوت و عقب موندن ندارم... ول

که  یدر حال نجامیمن ا ؟ینیبیخوب جواب داد. م یلیسکوت خ



. من گمراهشون کردم. من حواسشون رو پرت کردم. ییتو تنها

 گرفتم مگه نه؟ ادیکارم رو خوب 

 

 رو دور تا دور خونه چرخوند: نگاهس

 بار اومدم. هی. قبال هیقشنگ یخونه -

 ادامه داد: دیم رو که د رهیخ نگاه

. شدینرم نم یتا با بابات معامله کنم. ول نجای. اومدم ایتو نبود-

تم... دخترت چشمش من رو گرفته.  ندهیبهش گفتم من داماد آ

 جوابم رو داد؟ یچ یدونیم

 

 زدم: شخندین

 من انقدر داغون باشه. ی قهیکه باور نکرد سل ندمیشرط م-

مرد رو گرفته.  هی. چشمش فقط شناسمیگفت من دخترم رو م-

 واسه تو مونده باشه. ییفکر نکنم جا

 



 سرم اکو شد... یبار تو نیچند صداش

 بار با خودم تکرارش کردم. نیچند

 مرد رو گرفته و اون... کیخان گفته بودم چشمم فقط  اوشیس

 دونست! یم
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 نمیهم یمن رو از سرش باز کنه. برا خواستیفکر کردم م-

انگار دروغ نگفته  ی. ولیاصرار داشتم خودت ازش کمک بخوا

 بود. چشمت برادر خونده ت رو گرفته بود مگه نه؟

 

 کرد: یکوتاه یخنده  تک

جوره از  چیثروت ه نیا یخواستیارمغان! م یصیحر یلیخ-

 ؟ینابودش کرد یدیبهش رس یچرا وقت یدستت در نره... ول

 ی. من بازارمیرو که بخوام نابود کنم اول به دستش م یزیچ-

 دوست دارم.

 

نگاهش رو  ینیو من سنگ ستادیمبل ا یموازاتم کنار دسته  در

 کردم. یحس م

کردم.  یرو انقدر طوالن یباز نیا نمی... به خاطر همدونمیم-

 .یازش لذت ببر خواستمیم

 



 ؟یاومد یدنبال چ-

 ...دیچیگوشم پ یتو صداش

 ...کینزد یلیخ یفاصله ا از

دهانش فرود  یخواست مشتم رو تو یکه دلم م کینزد انقدر

 .ارمیب

 

 غرور از دست رفته م. شی... اولزایچ یلیخ-

 پررنگ تر شد: شخندمین

 من که بهت اخطار داده بودم.-

 

 با کشتن بابام؟-
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 یداشته باشه. تو گذاشت تیبرات اهم ادیفکر نکنم خانواده ز-

 زندان بمونه. یخواهرت تو

 بهش. یرو سپرد زی... همه چیعوضش تو براش جبران کرد-

 

 :دمیخند

موقع  یکه حت ادی. خوشم میخوریخوبه... خوبه که حرص م-

. شنومیصدات م یکه کردم رو تو یانتقام گرفتن هم درد کار

شدن خودت و خانواده  لیاواش... لذت بردم از ذللذت بردم س

 ت.



 

 کنم. لیاومدم که تو رو هم ذل-

تالش کردم تا چشم  یلیموهام و من خ یچنگ شد تو دستش

 نبندم.

 چشم هاش دوختم: یرو عقب بردم و نگاهم رو تو سرم

 

مگه نه؟  یرو حفظ کن تیخونسرد یکنیتالش م یدار یلیخ-

من  یوقت به اندازه  چیمن. تو ه ی... نه به اندازه یتونینم یول

 ساواش. ینبود یقو

 

ادامه داد تا  یحرص موهام رو رها کرد و قدم هاش رو انقدر با

 ...رهیپشت سرم قرار بگ

 .نمیرو بب تشیداشته باشم و وضع دیکه نتونم بهش د ییجا

 

 ترسونه؟یتو رو م یچ-



بود بدون  دهیازم پرس شیسال پ کیسوال رو  نیاگر ا دیشا

 نیا یتو زیچ چیتونستم جوابش رو بدم و بگم که ه یمکث م

 ترسوند... یمن رو نم ایدن

 االن نه. اما
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 میموجب ترس و نگران یزیدونستم چه چ یخوب م یلیخ االن

 شد. یم

 یپوئن نیمثبت تر نیدونست و ا یرو نم نیحال ساواش ا نیا با

 داشتم. اریبود که در اخت

 

 ستین یزیچ یدونیعوض شدم؟ تو خوب م یچطور فکر کرد-

 که بتونه من رو بترسونه.

 هیزیهمون چ نیمقابل بامداد. ا یبار خودت رو سپر کرد کی-

که من  ی. ارمغانیفکر کنم عوض شد شهیکه باعث م

داد. عوض  ینم تیاهم یاز خودش به کس ریغ شناختمیم

 .یشد

 

 کرد و ادامه داد: یکوتاه مکث

 با اون بتونم بهت ضربه بزنم؟ یکن یفکر م-

 



 .دمیخند

و فقط  یموش عقب موند هیهمه مدت مثل  نیا شهیباورم نم-

 .یکرد ینگاه م

 

 تله بذارم. خواستمیروش تو رو امتحان کنم. م خواستمیم-

کردم  یدادم و من هنوز داشتم تالش م هیمبل تک یپشت به

 خودم رو کنترل کنم.

 

 داخلش؟ فتهیم یکن یبراش تله گذاشتم. فکر م-

 ؟یاستفاده کرد ی... از هوشت چطورنمیبگو بب-

که دوباره رو به  یزد کامل شد وقت یکه داشت دورم م یچرخ

 روم قرار گرفت...

 

هم  ینشست و من ذره ا مییمبل رو به رو یبار با فاصله رو نیا

 توس دستش نچرخوندم. ینگاهم رو به سمت اسلحه 
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خونه ست که مدت هاست  هیشلوغش کنم.  ادینخواستم ز-

جرقه ست.  هی... منتظر دهیگازش باز بوده و تمام درزها پوش

. شهیراحت منفجر م یلیدرش باز شه و بعد... خ هیفقط کاف

 چطوره؟

 



مهم و  یادگاری کیکه پشت سر گذاشته بودم  ییها یسخت

 بزرگ برام به جا گذاشته بودند...

 ...یهمون کودک از

خودم نگه داشتم و نشون  یرو فقط تو تیکه واقع یوقت از

 خبر داشتم. زیندادم که از همه چ

 

عمرم ازش استفاده کرده  ینقاب بود که همه  کی یادگاری اون

 بودم.

 ونیم یکه پرده  یهام و به جز وقت ییعمرم به جز تنها ی همه

 رفته بود. نیمن و بامداد از ب

 

لحظه  نیا یکرد تو یبود که کمکم م یزینقاب همون چ اون

 غرورم رو حفظ کنم.

که ساواش دنبالش بود رو از چشم هاش  یکرد برق یم کمکم

 محروم کنم.



 

براش به  یریگول نخورم و تصو گهیکرد د ینقاب کمکم م اون

 یرو سپر شیباهاش زندگ شینگذارم تا مثل ده سال پ شینما

 کنه.

 

 زدم. شخندین

 بره. شیقراره چطور پ مینیبذار بب-

 ؟یستینگران ن-

 نگران نباشم؟ شدیم مگه
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خطر مهلک  کی یقرار بود تو میپررنگ زندگ ینقطه  تنها

 باشه...

که دل بسته بودم به  یهمراه مرد میپررنگ زندگ ینقطه  تنها

 ...شیرفاقت و برادر

 کردم. یم تیرو تقو مانمیفقط داشتم ا من

 

 به انتخاب خودم... مانیبه اون ها و ا مانیا

 شانس... و

که مدت ها  ییبه خدا مانیهم داشتم دست به دامن ا دیشا

 شدم. یاز وجودم نگه داشته بودم م یگوشه ا

 



زدم چون نقطه ضعف هام  یوجودم بهش چنگ م یتو داشتم

 شده بودند. ریباالخره درگ

 

صبرانه منتظر  ی. و برمیگ یمن مثل تو اونا رو دست کم نم-

 .مونمیبرنامه هات م یناکام دنیچهره ت بعد از فهم

مسلما من عکس جنازه ها رو بهت  فتهیکه ب یخوبه... هر اتفاق-

 ... و اگر نشد...دمینشون م

 رو تکون داد: ش اسلحه

 خوشگله رو دارم. نیمن هنوز تو و ا-

 

 هام رو درهم گره کردم. دست

 .مونمیمنتظر م-

 م؟یچطوره شرط ببند-

 ؟یسر چ-
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بردن شرط  یدر ازا یاز زنده موندنت چ ریتو بگو... غ-

 ؟یخوایم

 فقط نگاهش کردم... هیچند ثان یرو فرو خوردم و برا نفسم

 و پر مکث. متفکر

 



خودمون دو  نیاگر نقشه ت براشون جواب نداد... موضوع رو ب-

 .یرو وسط بکش ینفر سوم یپا نکهی. بدون امیکن ینفر تموم م

 پس برات مهمه!-

مبل گذاشتم و با لبخند نگاهش  یدو دسته  یهام رو رو آرنج

 کردم.

 .دمیم تیبر عکس تو... من به خانواده اهم-

 

شکستنت  دنیمن د نکهی. با اگهیرو نم نیپروات ا یرفتار ب-

... یکنم ول یعوض نم زیچ چیبعد از مرگ شوهرت رو با ه

 .یشانست رو امتحان کن یتونیم

 

که  یچرا هنوزم انقدر اعتماد به نفس دارم؟ خانواده ا یدونیم-

نجات خودشون پشت من پنهان  یبرا زنمیمن ازش حرف م

 یفقط به هم متک ای میپشت هم بمون میعادت ندار... ما شنینم

 زشیکه راس داشته باشه و همه چ ستیمثلث ن هی نی. امیباش



نقطه ش  رست. ه رهیدا هی نیهمون راس خالصه بشه. ا یتو

چون بهشون  دمیم تی... من بهشون اهمهیخودش کس یبرا

 دارم. مانیا

 

 هوا زد: یتو یبشکن

 یتو حیصر  یلیت خ هیبود... و خوب کنا ینقص یب یسخنران-

 گوشم فرود اومد.

 

چطور  یدونیو م یاون خونه خبر دار یتو یخوبه که از آدما-

 ییجا هیبه  دیبقا با ی... باالخره برادنیدم تکون م ایدر یبرا

 بچسبن.
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فقط  زیهمه چ یبفهم یداره وقت دنیت د افهیآخ ارمغان... ق-

 اون خونه چه خبره؟ ی. از کجا قراره بفهمن توستیحرف ن

 هام رو باال انداختم: شونه

 خودت تماشا کن.-

 

 ؟یمونیاگر اونا زنده بمونن تو آخرش زنده نم یکه حت یدونیم-

 رو کج کردم: سرم

 ؟یاون شرط هست یکنم... حاال بگو پا یم یفکر هیاونم  یبرا-

 



 کرد. یکوتاه مکث

 هستم.-

 ؟یخواینم یزیو تو در عوضش چ-

 

 نی... همیول یکردم ازت بخوام جلوم زانو بزن یداشتم فکر م-

 .یفتیزانو م یکه من شرط رو ببرم خود به خود رو

ممکنه اگر دونه  رهیچرا؟ دا یدونیم فتهیاتفاق هرگز نم نیا-

 نیاز ب یدونه نقطه هاش رو از دست بده کوچک تر بشه ول

 .مونمیهمون ارمغان م شهی. من همرهینم

 

زجه هات رو  یمادرت رو از دست داد یحرفش راحته. وقت-

 .دمیشن

 

 .اوردمیبه ابرو ن خم

 بودم... دهیها رو شن نیا ادیز



 شد... یمحکم تر م دید یهر چقدر حرارت م آهن
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 رفته بود. ادشیرو  نیا ساواش

 

 یمن برا یزجه ها دنیسال گذشته. تاوان داز اون موقع ده -

 .دمینداشت. من ذاللتت رو د یخوب امدیتو اصال پ



 .یریانتقام بگ یکه بخوا یمونیبار زنده نم نیا-

 .مونهیبه دلت م یخوایکه م یزیعوضش حسرت چ-

 

 رو تکون داد: سرش

 یبازم حرف برا جهینت دنی... بعد از دمیفقط منتظر بمون ایب-

 .میزدن دار

 یصدا میهام رو باال انداختم و هر دومون که سکوت کرد شونه

 شکست. یبود که سکوت رو م یزیتاک ساعت تنها چ کیت

 

 کردم که چشم به ساعت ندوزم... یتالش م یادیز

 رو نشون ندم. میکردم که نگران یتالش م یادیز

 

 گذشت. یپشت سر هم م قیدقا



به ساعت و از  شدیم لیها تبد قهیکه دق دمیفهم یرو م نیا

 یم گهیهمد یساعت ها بودند که از پ نیبه بعد ا ییجا

 گذشتند.

 فهموند. یرو بهم م نیبلند هشدار ساعت ا یصدا

 

 شد. یشب داشت تموم م مهین

 یخبر چینمونده بود و هنوز ه شیبه گرگ و م یادیز زیچ

 نشده بود.

 کرد. ینگاهم م رهیتمام اون مدت ساواش خ یتو
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 بست... ینم چشم

 ...دیخواب ینم

 گرفت. ینظر م ریتک تک حرکاتم رو ز فقط

 

 به بعد فقط چشم بستم. ییاما از جا من

 ییمدت بسته بودن چشم هام چه خطا یمهم نبود که تو برام

 خواست من رو بکشه. یزد چون اون هنوز نم یازش سر م

 هم مثل من منتظر بود. اون

 

 ؟یخسته شد-

 باالخره بلند شده بود. صداش



 .یخوابم رو مختل کرد-

 

... انگار هوش خونواده ت دیواقعا شرمنده م که انقدر طول کش-

که هنوز نتونستن به اون خونه  یدست باال گرفته بود یادیرو ز

 برسن.

 

 هام رو باز کردم: چشم

 نقشه ت جواب نداده.و  یکن یاشتباه م یتو دار دمیشا-

بلند شد و  شیزنگ گوش یحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز

 .دیشماره خند دنیاون بعد از د

 .دنیباالخره رس-

 

 دیو ند ستادیجا بلند شد و با جواب دادن تماس پشت بهم ا از

 بود. دهیچشم هام دو یباالخره تو جانیکه ه

 



 

 

 

 

 [24.10.21 00:32] 

 
#part1175 

 

 

 یبودم و منتظر نگاهش م دهیخودم رو جلو کش یکه کم دیند

 کردم.

 

 شد؟ یچ-

 بعد از اون سوال که پرسش من هم بود سکوت کرد. یقیدقا

 .دادیداشت به حرف آدم پشت خط گوش م انگار



 چطور؟-

 سوال باز هم سکوت کرد. نیا دنیاز پر بعد

 

 دونستمیانگشت هام فشرده شد و نم ونیمبل م یها دسته

 .گشتیسمت برنم نیا چرا به

 کنم. یمنتظر بمون... خبرت م-

 

 تا به سمتم برگرده. دیرو که قطع کرد طول کش تماس

همون مدت زمان دوباره تونستم به خودم مسلط بشم و  یتو

 به مبل بزنم... هیتک

لبم بنشونم و احتماال  یتونستم لبخند کج شده رو رو دوباره

 رفته بود. شیمن پ لیمطابق م زیهمه چ

 

نگاهش کردم و اون انگار منتظر بود سوال  دیسمتم که چرخ به

 گفت. ینم یزیبپرسم که چ



 انگار من شرط رو بردم.-

 

 تا جواب بده. دیکش طول

 .یآره... برد-
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 اومد. رونیوجودم ب یآسوده م تو نفس



 ... دست کمتون گرفتم.یگفتیراست م-

 تر شد. کینزد بهم

 .نمیخواست خم شدن کمرت رو بب یشد. واقعا دلم م فیح-

 

 خوب؟-

 ش رو تکون داد: اسلحه

خودمون  نیموضوع رو ب یهمونطور که خواست میتونیحاال م-

 ... بدون ورود شخص سوم.میدو نفر حل کن

 

 بستم و باز کردم. یلحظه ا یهام رو برا چشم

 ش رو به سمتم گرفت: اسلحه

 بلند شو.-

 

 .ستادمیمبل گذاشتم و ا یدسته ها یهام رو رو دست

 ؟یکن یچطور حرصت رو خال یگرفت میتصم-



 

 رو به چشم هام دوخت. نگاهش

 ... جلوم زانو بزن ارمغان.دمیباره که بهت فرصت م نیآخر نیا-

 دادم. لشیتحو یلبخند

 کنم. یکار رو نم نیمن ا-
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رو  زنیکه برات عز ییاون آدم ها یخونه و همه  نیخودت و ا-

 زنم! یم شیبا هم آت

 خودمون دو نفر... نیب یقول داد-

 

 :دیحرفم پر ونیم

. یتو نابود بش خوامی... فقط مخوامیقول! من فقط م یگور بابا-

 !ینابود بش دیبا

 

به  یبود و من قدم دهیسکوت خونه رو به چالش کش ادشیفر

 جلو برداشتم.

 زنم. یجلوت زانو نممن -

 

چشم  یلحظه ا یکه بلند شد باز هم برا شییهوا ریت یصدا

 تونستم... یبستم و نم



درست مثل  شدینم الیخ یبا زانو زدنم هم ب یحت ساواش

 پا گذاشته بود... ریکه شرط خودش رو ز شیچند لحظه پ نیهم

 نداشت و من هم ازش بدتر بودم! یتعادل روان اون

 

 .زنمیم ندفعهیا-

زنم و تو  یماشه رو بکش... تمومش کن ساواش. من زانو نم-

 .یهم توان به زانو انداختنم رو ندار

 

 .دیاسلحه رو دوباره کش ضامن

 .یزجر کش بش خوامیم-

 .یعرضه ش رو ندار-
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 تا ماشه رو بفشاره... دیطول کش قهیدق کی

 بودم. دهیفقط نگاهم کرد و من ترس قهیدق کی

 بودم. دهیمرگ ترس از

 کنم... یتازه قرار بود زندگ نکهیا از

 ببخشم... یقرار بود زندگ تازه

 ببخشم. یآدم زندگ کیبه  خواستمیبار م نیا

از  سیپار یرو تو ییایرو ریقرار نبود اون تصو گهید نکهیا از

 بودم. دهیترس نمیکوچکم بب یخودم و خانواده 

 



 به پرواز در اومده بود. گهیبار د کیرو فشار داد و گلوله  ماشه

 یدرد چیباز کردم که بدنم ه یبسته شده م رو وقت یها چشم

 رو حس نکرده بود.

 

 رشیاز پشت سرم نشون داد باز هم ت شهیشکستن ش یصدا

 کرده بود. کیرو اشتباه شل

 خطا رفت...-

 نظر من عوض شد.-

 

 من لب زدم: آورد و نییرو پا اسلحه

 .یانتقام گذشت رینگو که از خ-

که در  یملکه رقم بزنم. مرگ یمرگ با شکوه رو برا هی خوامیم-

 شانت باشه.
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*** 

 

... همون طور ارمیبار قسم خوردم تو رو از عرش به فرش ب هی-

 .یرو باهام کرد نکاریکه خودت ا

 

 .دیکش یقیزد و نفس عم یچرخ



خنک  میاومده بود و نس رونیب شیحاال از گرگ و م هوا

 انداخت. یتنم رو به لرزه م یصبحگاه

 

چشم هام  یچشم هات نبودم اما جلو یکه جلو یزمان یهمه -

نابودت کنم...  یکردم که چطور یفکر م نیداشتم به ا یبود

خواستم  ی. منمتیمرگ اون پسره بب دنیخواستم بعد از د یم

. من به اون عجز تو معتاد نمیچشم هات بب یعجز رو دوباره تو

 .دمید یم دهضبط ش لمیاون ف یکه ازت تو یشده بودم... عجز

 

ساواش  یتر وونهیاز منم بدتره. از من د تیتو... وضع روان-

 .لمازیی

 رو تکون داد: سرش

رو  دیمن جد نی. تو ایکار رو باهام کرد نی... تو ادونمیم-

 نجایکه ا میارمغان. ازت ممنونم چون من عاشق آدم یساخت

 .دمیجد ی وونهیساواش د نی... من عاشق استادهیا



 

 رو بهم دوخت. نگاهش

دستات بسته ست  نکهیرو ازت دوست دارم... ا ریتصو نیا-

 .دنیدوست دارم. فقط... چشمات آزارم م ینجوریخوبه... ا

 

 داشتم. یبار خودم بودم که قدم به جلو بر م نیا

خونه آورده  نیهام رو بسته بود و من رو به پشت بوم ا دست

 بود.
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 :دیچیگوشم پ یباز هم تو صداش

که  ی! همونطورنمیبی... سقوطت رو مدمیحاال که عجزت رو ند-

. از تخت نییکنم پا یمنم پرتت م یباعث سقوطم شد

 کشمت. یم نییپا تییفرمانروا

 

 .ستادمیا شیقدم کی یفاصله  یتو

 خوب؟-

ش ادامه  قهی یبسته م رو یکرد و من با گذاشتن دستها نگاهم

 دادم:

 .یساواش... تالش کن کارت رو انجام بد یزنیچقدر حرف م-

 .یدوست داشت یتو که باز ؟یعجله دار-

 



 .ستین یباز هی نیا-

 متوقفم کرد... یلحظه ا یبرا دمیکه پشت سرش د یریتصو

 زدم: خشندیآسوده تر ن یالیلحظه و بعد با خ کی فقط

 ...یکن یرو نم نکاریتو... تو ا یترس توئه... بزدل نیا-

 

 :دیگرفت و پر حرص غر شیهام رو با دست خال دست

 .دمیانجامش م-

... یتو هولم بد دمی. بهت اجازه نمدمینه... من بهت اجازه نم-

 پرم. یمنم که م نیا

 

پشت بوم قدم  یهاش رو پس زدم و به سمت لبه  دست

 .دیبرداشتم اما اون با سرعت بازوم رو از پشت کش

 .رمیحق منه! حق منه که ازت انتقام بگ یکی نیا-
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ساواش... منم... منم دارم تاوان  یدیتو فقط تاوان کارات رو د-

 .ستادمینقطه ا نیا یکه تو نمیبیکارام رو م

 .یتا آخرش مغرور بمون ذارمینم-

 

 داد. هولم

 دور تند رفت. یرو زیرو گفت و هولم داد و همه چ نیا



حالت ممکن به  نیمن اما اون دور تند با اسلوموشن تر یبرا

 حرکت در اومد.

 

 کیافتاد و من بازوم  نیزم یکه رو بود یداد اما اون کس هولم

 شد. دهیهم کش گهیبار د

 پرتگاه. یلبه  یتو درست

 که بازوم رو گرفته بود تا نگهم داره بامداد بود. یکس

 

 گفتم... یکه از سقوط خودم م یبود همون موقع دهیرس بامداد

 لمیپرم و اون اخم تحو یگفتم خودم م یکه م یزمان همون

 داده بود.

 یو اون فقط م دیقدم هاش رو نشن یصدا یعصبان ساواش

 خواست من رو بکشه.

 



 یو صداش تو دیکه داشت کنار کش یمن رو با تمام توان بامداد

 :دیچیگوشم پ

 نکن! یکار چیرو ه ندفعهینکن... ا یکار چیبهت گفتم ه-

 

که مثل برق از کنارمون گذشت تا  ینداد چون کس ادامه

 بود رو خلع سالح کنه مهام بود. ستادهیکه دوباره ا یساواش

 

 گذشت... یهمون طور اسلوموشن م زیچ همه

 مسخره... لمیف کیمثل  درست

 زد. یمسخره که حال آدم رو بهم م یلیخ یلیخ لمیف کی
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که به سمت من نشونه رفته  یخواست اسلحه ا یفقط م مهام

 .رهیبود رو بگ

 

که  دمید یپشت بوم رفته بودم وقت یمن به سمت لبه  چرا

 بود؟ دهیبامداد سر رس

 یبودم که م دهیساواش ترس یحد از اسلحه  نیتا ا چرا

خواستم به اون سمت بکشمش تا بامداد کارش رو راحت تر 

 انجام بده؟

 



 ؟یعوض یبکن یتونیدلت خواست م یهر غلط یفکر کرد-

 رهیمهام رو بده به من خ ادیجواب فر نکهیا یبه جا ساواش

 شده بود.

شد و اون  یدستش توسط مهام داشت غالف م یتو ی اسلحه

 کرد. یبا مهام داشت من رو نگاه م شیزیگالو ونیم

 

 ...دیچیگوشم پ یبود تو یچ یصدا دمینفهم

 خودم بود... ادیفر یصدا دیشا

 زدم. یبودم که داشتم مهام رو صدا م خودم

 

که صداش زده بودم تا برگرده اما  دمیترس یاتفاق م نیهم از

 برنگشت.

 نشد... کیشل یریت

ضامن اون  یمهام باعث شده بود حت عیبه موقع و سر حرکت

 نشه اما سقوط اتفاق افتاد. دهیتفنگ کش



 

کرد  یبود و من رو نگاه م ستادهیپشت بوم ا یکه لبه  ساواش

 سقوط کنه مهام رو محکم نگه داشت. نکهیقبل از ا

 خواست من رو نجات بده... یکه فقط م یا چارهیب مهام

 خواست به قولش عمل کنه. یم فقط
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 سرم حک شد... یساواش تو شخندین

 شد... یدونستم هرگز فراموش نم یپررنگ که م یانقدر

 رفت. ینم رونیچشم هاش هرگز از ذهنم ب برق

 

 مهام به روانم خراش انداخت. ادیفر یطور که صدا همون

 نگاهش... نیطور که آخر همون

 صداش... نیآخر

 موند. یسرم م یکه گفته بود تا ابد تو یجمله ا نیآخر

 

بودم  یصحنه ا ی رهیبامداد چنگ زده بودم و فقط خ یبازو به

 شده بود. یکه حاال خال

 هام گرد شده بودند... چشم

 کردم. یو مبهوت فقط نگاه م مات

 



 کرد... یدرد م گلوم

زده  ادیبودم و فر دهیکش غیکرد که انگار ج یدرد م یطور

 وجود نداشت... ییصدا چیبودم اما ه

 بود. ریفقط تصو زیچ همه

 

 ارمغان؟-

 ریتصو یرو به سمت بامداد دوختم که حاال صداش رو نگاهم

 حرکت افتاده بود. یب

 هاش وحشت داشتند. چشم
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داشتند و بازوم رو رها  یاز نگران ختهیآم یهاش وحشت چشم

 ...دیکرد و دو

پشت بوم  نیتونست باهاش از ا یکه م دیدو یسمت در به

 پاهام جمع بشه. یتا قدرت تو دیبره و طول کش نییپا یلعنت

 

 که من هم بتونم پشت سرش بدوم. یانقدر

 افتاده بود... یچه اتفاق نمیخواستم بب یم

 بودم؟ دهیمن مهام رو امروز د اصال

 بود. دهیطول کش هیکه فقط چند ثان زیچ همه

 



 کردم... یاشتباه م دیشا

 بود. دهیفقط ساواش بود که پر دیشا

 رونیساختمون ب یرفتم از در بازمونده  نییپله ها که پا از

 زدم؟ یدور م دیرفتم و با

 

 از پشت بوم افتاده بود؟ یاتفاق چه قسمت اون

 

 فقط جلو رفتم... من

 ادیز یکه سمت راستم با فاصله ا دمیرفتم و بامداد رو د جلو

 پاهاش... شیبود و پ ستادهیا

 تا بودند... دو

 پاهاش افتاده بودند! شیغرق در خون پ یتا جنازه  دو

 

 خواستم جلو برم... ینم
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 فرار کنم اما نشد. خواستمیم

 

 .دیچیپ یگوشم م یمتفاوت تو یرهایآژ یصدا

ها  نیا یتوجه به همه  یاونجا بودند و من ب سیو پل اورژانس

صورت مهام  ی رهیساواش خ یباز هم جلو رفتم و کنار جنازه 

 رو خون پوشونده بود. رشیشدم که ز



 

 مهام؟-

 .ستادیبود به سمتم اومد و جلوم ا دهیکه صدام رو شن بامداد

 کردم پسش بزنم و دوباره صدا زدم: یسع

 مهام؟-

 

 ارمغان... ستین یزیچ-

پر دردش  یخواست حرفش رو باور کنم اما صدا یدلم م یلیخ

 داد... یاجازه نم

 

 خواست؟ یم یغرق خون چ ینبود پس اون جنازه  یزیچ اگر

 نم؟یرو بب یزیداد چ یچرا بامداد بهم اجازه نم پس

 

 .دیرس یبه بامداد نم زورم



و خم  راهنشیبود و من چنگ زدم و به پ ستادهیجلوم ا محکم

 شدم.

 

 اومد... آمبوالنس

 اومد... سیپل

حد شلوغ نشده بود و من احساس  نیوقت تا ا چیخونه ه نیا

 کردم. یم یخفگ

 

 که تا به حال حسش نکرده بودم... یکرد انقدر یدرد م قلبم
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و چطور  رمیبود بم کیکردم هر لحظه نزد یکه فکر م یانقدر

 دم؟یکش یپس نفس م

 یکردند و م یبلند م نیکه داشتند از زم یهر دو برانکارد یرو

 شده بود. دهیکش دیسف یبردند ملحفه 

 نشده بود؟ یچیچطور ه پس

 

 یچ یدونستم برا یکه من رو محکم گرفته بود و نم یبامداد

 پس زدم.

 .نمشیبب خوامیم-

 



 رو گفتم و قدم به جلو برداشتم... نیا

رنگ چنگ  دیسف یندادم برانکارد رو ببرند و به ملحفه  اجازه

 زدم.

 ...دمید یبار بود که چهره ش رو م نیآخر نیا

 کنند. غیبار رو ازم در نیآخر نیا گذاشتمینم

 

زدند رو با چشم  یم ادیکه همه داشتند فر یخواستم دروغ یم

 .نمیخودم بب یها

 

 نبود... یرنگ گهید ایرو که کنار زدم دن ملحفه

 به خودش گرفت. دیو سف اهیباره رنگ س کیبه  زیچ همه

 

سنگ بزرگ راه گلوم رو سد کرد و توان  کی ینیبه سنگ یبغض

 شکستنش ازم سلب شد.

 



 نبود. دروغ

 بود... ستادهیواقعا اون باال ا مهام
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 شده بود... زیبا ساواش گالو واقعا

 واقعا مرده بود. مهام

 



*** 

 

 م؟یبکن دیبا کاریچ-

 

کنار پنجره  وارید یرو در آغوش گرفته بودم و گوشه  زانوهام

سوال  نیخونه چنبره زده بودم و بامداد بود که ا یسرتاسر ی

 ...دیپرس یرو ازم م

 .دمیفهم یکه حال خودم رو نم یمن از

 بودم... جیکه هنوز هم گ یمن از

 مهام بودم. یهم منتظر صدا هنوز

 

 ارمغان؟ میکن کاریچ-

 

 گوشش خورد به حرف اومد: یکه باز هم تو سکوتم



... کجا رو اشتباه فهممی... نمدونمیبگو ارمغان... نم یزیچ هی-

برداشتن  یبرا نکهیا یرفتم؟ چرا مهام جلو رفت؟ چرا به جا

 هی ستادم؟یقدم بشم کنارت ا شیاون حرومزاده پ یاسلحه 

 بگو... یزیچ

 

 کردم متعجب بودم... دایرو که پ صدام

 متعجب بودم. هیگر یب یاون حجم گرفتگ از

کردم...  ینم رونیب میچرا مهام رو از زندگ یدیبار ازم پرس هی-

 داشتم... یچرا مهام رو کنار خودم نگه م

 

کردم و داشتم با هجوم خاطرات  ینگاهش رو حس م ینیسنگ

 شدم. یم وونهید
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 .دادمیجون م داشتم

 

خودم  یادیز یخودم رو گول زدم. سال ها یادیز یسال ها-

 یساده بود گول زدم... مهام وقت یپادو هیکه مهام  نیرو با ا

 چیمردم. ه یم ییمردم. داشتم از تنها یاومد من داشتم م

مست...  یکشت... اون آدما یکدوم از اون دردا من رو نم

 یکدوم از اون سخت چی... هیشبانه روز ی... تالش هارهایتحق



 یکار رو م نیتنه ا کی ییتنها یآورد... ول یمن رو از پا در نم

 دادم بامداد. یجون م ییکرد. من داشتم از تنها

 

 یتر م نیکه راه گلوم رو بسته بود لحظه به لحظه سنگ یسنگ

 شد و لعنت به خاطره ها...

 خواست... یم یو دائم قیفراموش عم کی دلم

 خواست. یرو م میخط زدن مهام از کل زندگ دلم

 

 یم نیزدم... بهش توه یمهام خودش اومد... من پسش م-

 مییموند. همون موقع ها بود که تنها یاون م یکردم. ول

... تونستم جون ندم. رمیکمرنگ تر شد و تونستم جون بگ

همون موقع ها بود که من تونستم بازم زنده بمونم. بهت که 

ساخت... همه جوره  یگفته بودم... مهام همه جوره باهام م

 موند. یو کنارم م ومدیباهام کنار م

 



دوختم  اطیروح ح یو ب یخاکستر یرو از پنجره به فضا نگاهم

 ز هم خفه بود.و هوا هنو

 

 میاز زندگ یتونم مهام رو به صورت جد یکردم نم یفکر م-

که با خواست  ییحذف کنم چون خودش اومده بود... آدما

 سازنیم زتیو با همه چ ذارنیم تیزندگ یخودشون پا تو

خودشون بخوان  نکهی... مگر استنین یشدن رونیب گهید

نداشت هر چقدر تالش  یا دهیکه اومدن برن... فا یهمونطور

کردم  یفکر م شهی... اون آدم اومده بود که بمونه. همدمکر یم

 ...یکه مهام کنارمه ول نهیبه خاطر هم
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 وارد تنم شد و لرزوندم... یبیعج یسرما

 

 یشبا یداد بامداد... تو یمن بود. اون بهم زندگ یمهام زندگ-

داد.  یکه فقط من بودم و عکس تو مهام بهم زندگ یا ییتنها

 یخواستم مهام بره... خودم بودم که م یخودم بودم که نم نیا

که خودش  دمیرو االن فهم نیخواستم مهام تا ابد باهام بمونه. ا

 خودش بره. یبا پا خواستم ینم یکه حت دمیرفت... االن فهم

 

 .دمیرو گز لبم



سرم  یرعد و برق تو هیوست دارم بامداد... د کنهیقلبم درد م-

از حافظه م که از  ی... همون قسمترهیبزنه و حافظه م رو ازم بگ

 کرده. میمدت روان نیکه ا یمهام پره... همون قسمت

 

 هام رو محکم بستم و ادامه دادم: چشم

 گوشمه... یچشممه. صداش تو یهمه ش جلو-

 

 بسته م مانع هجوم خاطرات نشد... یها چشم

 آوردم که بعد از بامداد رفته بود... ادیرو به  یموقع همون

 بار باهاش حرف زده بودم. نیآخر یکه برا یموقع همون

 

 ...گمیکلمه هم بهت نم کی-"

 مهام!-

 هاش رو باال انداخت: شونه

 



از دهانم  یچیه یتکه تکه م کن ای یتکه تکه ش نجایا نیبب-

 .یستیگوشه با هیدختر خوب فقط  هی... قرار شد مثل یشنوینم
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چند روز  نی... اکشمی... مهام به خدا جفتتون رو مکشمتونیم-

 .نیکن یم یتالف نیانگار فقط دار

 



چقدر بده سوال جواب ندادن؟ هر  ینیبیآها! نوش جونت... م-

دهانت رو پشتش  پیو ز یاوردیسر خودت م ییبال هیدفعه که 

حس رو داشتم... بعد از هر  نیمن هم یدیکش یمحکم م

خوشحالم  یلیخواست خفه ت کنم. االن خ یدردسرت دلم م

 .دمیکش یچ یفهمیم یکه دار

 

بازوش نشست و اون با خنده خودش رو  یبا تمام قوا تو مشتم

 :دیعقب کش

کرده. بذار  شتریزورت رو کمتر کنه ب نکهیا یبچه به جا نیا-

 !ایتو و بامداد بمونه. وحش شیروزم پ هیذارم  ی... نمادیب ایبه دن

 

 .خورهیبهم م ختتیبرو گمشو مهام... االن حالم از ر-

 هاش رو باز هم باال انداخت و به سمت در رفت: شونه

 ی... باور کن راضزمیعز یگیرو بهم م نیده هزار بار ا یروز-

 همه ابراز محبت. نیبه ا ستمین



 

با خشم چشم ازش گرفتم و اون اما برگشت  ستادیدر که ا کنار

 و نگاهم کرد:

 ارمغان...-

 

 ه؟یچ-

 .نهیبب بیآس یکس ذارمیمن بهت قول دادم... نم-

 داد: لمیکردم و اون لبخند تحو نگاهش

 "بار رو بهم اعتماد کن. هی نیکنم... ا یخودم ازتون مراقبت م-
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... لعنت بهت که یلعنت بهت که به قولتم عمل نکردآخ مهام! -

درست انجام  یتونیکار رو هم نم هی ی... حتیبست یبازم خال

 یبه خاطر همه  شهی... لعنت بهت که قلبم داره منفجر میبد

 که بارت کردم. لعنت بهت مهام... لعنت بهت! ییناسزاها

 

و  دمیشد شن یم کیبامداد رو که بهم نزد یقدم ها یصدا

 سرم رو بلند کردم:

... قرار یرو حفظ کن یزندگ نی... قرار بود ایتو هم قول داد-

 بود من تاوان ندم بامداد.

 

 کرد و من ادامه دادم: یحرف نگاهم م یب



 ستادمیبار عقب ا هینکنه...  رییتغ یچیه نیجفتتون قول داد-

 .میسادیداستان وا یکجا نی. ببمییکجا نیحاال بب

 

 شه. ینجوریقرار نبود ا-

 نشست و چشم ازش گرفتم. نیزم یرو کنارم

 

خونه  نیا یاون همه جا یفراموشش کنم ول خوادیدلم م-

کردم.  یدورش م دیشده... مثل من. با نیخونه نفر نیهست. ا

 یاز همه چ دیخونه... از کارهام... با نیاز خودم... از ا دیبا

 آنکارا. فرستادمشیبه زور م دیکردم. با یدورش م

 

چشم  شیاز پ نیسل یسرم زنده شد چهره  یآنکارا که تو ادی

 هام گذشت و قلبم مچاله تر شد.

 

 .ستیتو ن ریتقص-



که من دارم  میدونیکه هست. جفتمون م میدونیجفتمون م-

و مسخره؟ چرا انقدر مسخره  ی... چرا انقدر الکی.ولدمیتاوان م

کردم همه  یآخر که فکر م یمرد و رفت؟ چرا درست لحظه 

 کرد؟ یم شیانقدر تراژد دیتموم شده اون با یچ
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باالخره  ومدیم نییکه با حرص از چشم هام پا یاشک یها قطره

 بار عاجز شده بودم. نیشدت گلو دردم رو کمتر کرد و من ا

 من اشتباه کردم بامداد... مهام واقعا برادرم بود.-

 

 دور شونه م حلقه شد و من رو به خودش چسبوند. دستش

 روش شونه ش نشست و چشم هام رو محکم بستم. سرم

 .میبهت که گفتم... من آدم بد-

 

... یکن یعزادار ذارمیساواش بود که مهام رو کشت... م-

که  یفقط تا وقت یول یکن ی... خودت رو خالیکن هیگر ذارمیم

... مهام برادرت بود یتگفیسراغ عذاب وجدان. راست م ینرفت

 یخودش خواست که کنارت باشه. خودش خواست که تو یول

 نبود ارمغان. مونیپش یچیخطر باشه. مهام از ه

 



 یهزار بار تو نکهیا کنه؟یکجاش حالم رو خراب تر م یدونیم-

که  یبه همون لحظه ا دمیسرم به عقب برگشتم... هزار بار رس

و  ستادیکنارم ا نشیبار با ماش نیاول یآنکارا مهام برا یتو

بازم نه تونستم ردش کنم و نه تونستم عوض  یصدام زد... ول

بازم  نکهیاجاست...  نینقطه ش هم نیبشم. دردناکتر

 یا یبدم. من واقعا آدم عوض رییرو تغ یزیچ تونستمینم

 هستم.

 

 دونست؟ یرو نم نیا یکن یفکر م-

 .میچقدر عوض... هزار بار بهم گفته بود که دونستیم-

 

مطابق نقشه  میو داشت میاون آشغال رو گرفته بود یپ یوقت-

که برامون تله  ی... همون موقعمیرفت یخودش جلو م ی

. اونم بهم ستین مونیپش یچیگذاشته بود بهم گفت که از ه

ارمغان ما قرار  یکرد... ول یرو انتخاب م نیگفت که بازم هم



و چه  هباش نیبامون اعقب... چه بازم انتخا میبرگرد ستین

 .میبد رشییتغ میبخوا
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 .دمیکش یقیعم آع

 کنم؟ کاریچ نیبا سل-

 



 اون هم عاجز نباشه؟ شدیتا جواب بده و مگه م دیکش طول

 نباشه؟ نیاون هم سنگ یمرگ مهام برا شدیم مگه

 

 کرده بودند... یماه با هم زندگ کی

و  میکرده بود یخونه با هم زندگ نیا یماه هر سه مون تو کی

بود که بامداد با وجود تمام  یدوست داشتن یمهام انقدر

 هاش اعتراف کنه که اون هم عزاداره. یحسود

 

 ارمغان. دونمیرو نم یکی نی... ادونمینم-

که  یجور هی... رهیگیم یبرگشت عروس یبهم گفته بود وقت-

 ... رمیبم یمن از حسود

 

تونستم خودم رو کنترل  یدوباره به گلوم چنگ زدم و نم بغض

 کنم...

 بزرگ بود... یلیهق هق افتاده بودم و داغ مهام خ به



 یم ینیدلم سنگ یدونستم تا آخر عمر تو یکه م یانقدر

 کرد...

 

کنم؟  کاریچ دی... تو بگو که بارمیمیکنم؟ دارم م کاریبامداد چ-

... کاش باهاش حرف نزده فهمینم یچی... هدونمینم یچیمن ه

که  ینیبا سل دیبودم... کاش برام از آرزوهاش نگفته بود... من با

 کنم؟ کاریمهام رو بهم باخت چ

 

 زدم. یش چسبوند و من زار م نهیرو محکم به س سرم

 .شهیتموم م-
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. شهیتا تموم شه... خاطرات مهام تموم نم کشهیمن رو م-

 بره؟ ادیکنم که مهام از  کاریچ رم؟یبگ یکنم که فراموش کاریچ

رو زمزمه کرد و هوا هنوز خفه  "شهیتموم م"هم  گهیبار د کی

 بود...

 ...شدیوقت پاک نم چیخونه ه نیا یهوا

 

مدت... االن  هی... فقط واسه رمیبهم بده که بم یزیچ هی-

 یخونه مسمومه اما من رو نم نیا ینفس بکشم... هوا تونمینم

خونه  نیا ای. من شومم کشهیکه اطرافمن رو م ییکشه... کسا

 شده ست؟ نینفر



 

 .ستین یزندگ یجا گهیخونه د نیا-

بامداد  راهنیو مشتم پ دمیکش یقیهق هق هام نفس عم ونیم

 رو در بر گرفت.

 

 کردم... یخونه رو نابود م نیا

 کردم. ینابودش م خودم

 

*** 

 

 .میمهام رو قرار بود همراه خودمون ببر ی جنازه

 نیبهش سر بزنه اما آنکارا سل یرو نداشت که گاه یکس نجایا

 رو داشت.

 

 خواستم برم... یاما نم من



 که دل رفتن رو نداشته باشم... نه

 رو نداشتم. ستادنیا نیسل یرو شیبدون مهام پ دل

 

تونستم تنهاش  ینم دمیکش یکه م یبا تمام درد و عذاب اما

 بذارم.
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رو  نیمن خرج کرده بود حق ا یکه برا یاز تمام وقت بعد

 و تنها به اونجا بفرستمش... بینداشتم که غر

 تحکمم رو حفظ کرده بودم. یادیز یسالها من

 بودم. ستادهیخودم ا یپا یاز مرگ مادرم هم رو بعد

 

بودم و  ستادهیکه داشتم محکم ا یبا تمام درد یادیز یها سال

 ...ستادمیا یبار هم م نیا

 کردم. یم شیو همراه ستادمیا یمهام محکم م یبار برا نیا

 

روم دوختم و قسم خورده  شیآتش پ یرو به شعله  نگاهم

 کردم... یخونه رو نابود م نیبودم ا

 موند. یمن قول م قول

 

 خواستم... یخونه رو نم نیا



 شیمهام پ یجنازه  ریتصو دمید یهر گوشه ش رو که م یوقت

 بست... یچشم هام نقش م

 یپشت بومش م یرو از رو ادشیفر یهر شب صدا یوقت

 تونستم سالم نگهش دارم... ینم دمیشن

 

دم  دهیخونه بدون مهام مونده بودم و سپ نیا یروز تو سه

 موند... یسالم م دینبا نجایا دمیصبح سوم بود که فهم

 

و  یمهام از خواب اجبار یادهایفر یکه با صدا یوقت همون

شکمم نتونسته بودم با  یتو یکه به خاطر بچه  یبند مهین

 شدم و به پشت بوم رفتم. داریکنم ب قشیقرص عم
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که بامداد وحشت زده خودش رو بهم رسونده بود  یموقع همون

 کرد خواب نما شده بودم. یو فکر م

رفتم و قرار بود مثل مهام از  یخواب راه م یکرد تو یم فکر

 پشت بوم سقوط کنم. یرو

 

 تونستم بمونم. ینم نیاز ا شتریب دمیموقع بود که فهم همون

 گوش هام بشنوم. یمهام رو تو یادهایفر یتونستم صدا ینم

 



بار تکونم  نیخواستم جلو برم و نگهش دارم و بامداد چند یم

 داده بود...

 زده بود...  یلیس بهم

 .امیداده بود تا به خودم ب قسمم

 

وجود  یادیفر چیه گهید ارمیب ادیالتماس کرده بود تا به  بهم

 کنم... یتونستم کار ینم گهینداشت و د

 یسردخونه بود نه رو یه مهام االن توک ارمیب ادیزد تا به  ادیفر

 اون پشت بوم.

 

 بود... یتلخ ادآوریخونه فقط  نیا

 نکهیبود و با ا نشیریاز لحظات ش شتریب یلیهاش خ یتلخ

 ینم نیاز ا شتریبودم ب دهیچش نجایها رو با مهام ا نیآخر

 تونستم تحمل کنم.

 



خاطراتم رو از داخل اون اتاق جمع کرده بودم و داخل  ی همه

 بودم... ختهیچمدون ر کی

 .دمیاز اون درست مثل شرکت به آتشش کش بعد

 

 ؟یاالن آروم تر-
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 آتش بود و لب زدم: یشعله ها ی رهینگاهم خ نفرت

خودم جون بده... تا  یدست ها ریاگر ساواش زنده بود تا ز-

 ی. اون عوضشدمیآروم م نمیخودم جون دادنش رو به چشم بب

 رو نداشت که بعد از کارش جلوم بمونه. نیجرات ا یحت

 

 کرد و من صداش زدم: یحرف نگاهم م یب

 بامداد...-

 جانم؟-

 

 باشم. یبار عوض نیآخر یبرا خوامیم-

 قبوله...-

 

 ششیخونه آت نیجنازه ش به آنکارا برسه... مثل ا ذارمینم-

تا الشخورا تکه تکه ش  ابونیب هی یتو ندازمشی. نه! مزنمیم



بعد از مرگش هم آرامش داشته باشه... نه  دمیکنن. اجازه نم

 خودش و نه خانواده ش.

 

 گفت بس کنم... یکرد و نم یم نگاهم

 گفت انتقام و نفرت بس بود. ینم

 

 گه؟ید-

کنم... هر  یم دایکه باهاش همدست بودن رو پ ییکسا یهمه -

 نجایبهش کرده باشه تا پاش به ا یکمک نیکه کوچک تر یکس

 یکنم. همه شون رو نابود م داشیتا پ یکن یباز شه... کمکم م

 کنم.

 

 کردم. داشونیپ-
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 کردم: نگاهش

 پس بذار من نابودشون کنم.-

 

 رو تکون داد و من ادامه دادم: سرش

به خاک  یخوام وقت ی... مهیترک میگردیبعدش با مهام برم-

انتقامش رو  امیباز یبار با عوض نیبدونه که ا شهیسپرده م

 گرفتم.



 

 نبود... یها کاف نیا ی همه

 گرفتم. یاز خودم هم انتقام م من

سرم حک شده بود از  یمرگ مهام که تو یلحظه  یادآوری با

 گرفتم. یدم انتقام مخو

 

 ...اوردمیم ادشیروز به  هر

 یخواست جلو یکردم که اون م یم یادآوریروز به خودم  هر

 ...رهیگلوله رو بگ کیشل

خواست جونم رو نجات  یگفتم که اون م یلحظه به خودم م هر

 بده...

 

 کردم. یم یزندگ دیبا پس

پرت شده بود و من  نیینجات من از اون پشت بوم پا یبرا مهام

 نمونه. جهینت یکردم تا مرگش ب یم یزندگ دیبا



 

 کردم... ینم یزندگ خوب

 کردن رو بلد نبودم... یزندگ خوب

 فرشته نبودم! من
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 باشم. طانیبار کمتر ش نیتونستم ا یم فقط



 بار تر و خشک رو با هم نسوزونم... نیا

 نکنم. یبار نامرد نیا

 

 گرفتم... یاز خودم انتقام م ینجوریا

 کردم. یم یفکر مهام زندگ با

 

آتش  یبامداد که دور شونه م حلقه شد چشم از شعله ها دست

که در تالش بودند آتش رو خاموش کنند  ییو آتش نشان ها

 گرفتم.

 

 تموم شده بود... گهیخونه د نیا

 شده بود. دهیخان بر اوشیما از س یهر دو ریزنج حاال

 خان هم تموم شده بود. اوشیس

 

*** 



 

 .یگشتیبدون اون برم دی... نبایبا هم مهام رفت-

 

 حرف نزده بود. میبود دهیرو د گهیداخل فرودگاه همد یوقت از

منتظرمون بود تا تابوت مهام رو حمل  یبا لباس مشک فقط

 ...میکن

 .شیبه آرامگاه ابد مشیببر تا

 

 بهش خبر مرگ مهام رو داده بود. بامداد

 موس هم اومده بود. یحت

 بود هر چند کوتاه... قیموس هم رف یمن برا ی چارهیب مهام
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که من سرم گرم جدال با خودم و بامداد بود  یزمان همون

مراسمش خودش رو  یشده بودند که حاال برا یمیصم یاونقدر

 هنوز با بامداد حرف نزده بود. یوقت یرسونده بود حت

 

 فقط نگاهم کرده بود. نیسل

پوشونده بودم تا از نگاهش  میدود نکیهام رو پشت ع چشم

 در امان بمونم.

 

 ...دمیترس یم



 ...دمیترس یگذاشتم م یاون م یخودم رو جا یوقت

کنه و من تازه  میزخم یادیچشم هاش ز ریکه ت دمیترس یم

 شدم. یداشتم سرپا م

 

 ساختم. یخودم رو م میرحم یب نیآخر یداشتم با صحنه  تازه

 

که به ساواش کمک کرده  یینابود کردن تک تک آدم ها با

 بودند...

 کردنشون... یخونه و زندگ یب با

 کردنشون... آواره

 کردنشون... تنها

 نیساختم و حاال سل ینابود کردنشون داشتم خودم رو م با

 زد. یباالخره داشت حرف م

 



شده  ختهیمهام که تازه خاک روش ر یمقبره  یجلو درست

 بود...

 آنکارا... یآسمون گرفته  ریز

 یداشت حرف م میبود ستادهیکه فقط خودمون دو نفر ا ییجا

 زد.
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 ؟یکرد کاریچ-

 ی. جنازه رمیتونستم انجام دادم تا انتقامش رو بگ یهر کار-

که کمکشون کرده بودن هم  ییساواش رو نابود کردم... آدما

 یم داشیپ یمونده که به زود سانیم دیوینابود کردم. فقط د

 کنم.

 

 ...بایرو سپرده بودم به الوند شک سانیم دیوید

و زود  ومدیبرم یآ یاز پس اف ب یا گهیاز هر کس د شتریب اون

 تونست کارم رو راه بندازه. یم

 

 ؟یخودت چ-

 نداشتم. یمفرد شدنم توسطش توجه به

 دادم. یبار رو بهش آوانس م نیا

 

 ؟یازم متنفر-



رو  میدود نکیبهم دوخت و من باالخره ع مایرو مستق نگاهش

 آوردم. رونیب

 شدند حق بودند. یکه به سمتم پرت م ییرهایت اون

 

 ...نهیداشت چشم هام رو بب اجازه

چشم هام رو که دوباره توسط نگاه  یداشت سرخ اجازه

 .نهیمحکمم احاطه شده بودند بب

 

 یکردم. راست م یم یمهام بود بهت حسود یهستم... وقت-

خواست  یاومد دلم م رونیتون با هم ب عهیشا ی... وقتیگفت

. رونیمهام بکش ب یبزنم... بهت بگم پات رو از زندگ یلیبهت س

 ... ازت متنفرم.ستیمهام ن گهیاالن که د
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 ادیکرد تا بغضش رو فرو بخوره و اون هم از من  یکوتاه مکث

 گرفته بود تا خودش رو کنترل کنه...

 ...فتهیاشک هاش رو نگه داره و به جون من ن تا

 بزنه. شیگرفته بود از من که با حرف هاش ن ادی

 

مهام جونش رو به خاطر تو از دست داد... تو به کشتن -

 .شیداد

 ؟یریاز کنارم م ؟یکن کاریچ یخوا یحاال... م-



 و لب زد: دیکش یقیعم نفس

 .مونمینه! کنارت م-

 

 نگاهش کردم و اون ادامه داد: منتظر

رو  می... زندگیم داربه گردن یانکار کنم که چه حق تونمینم-

به  یکرد لیکس و کار و آواره رو تبد یدختر ب هی... ینجات داد

 خودش ارج و قرب داره. یکه برا یخانم. به کس هی

 

 ؟یکنارم بمون نیفقط به خاطر د یخوایم-

 ؟یبخشیرو م نتید ؟یپرسیچرا م-

 

 رحمانه لب زدم: یب

کردم. به گردنت حق دارم...  یکه االن هست ینینه. من تو رو ا-

 تا جبران بشه. یبرام کار کن دیحاال حاالها با

 



هم از مهام  گهیبار د کیدلم  یرو گفته بودم و تو نیا

 کردم... یعذرخواه

 رو از دست بدم. نیتونستم سل ینم
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 االن که حال خودم خراب بود. نه

  



 زد:  شخندین

من رو  شهیتا هم مونمی. کنارت مستین نیبه خاطر دفقط -

 مونمی. کنارت مشمیبدون مهام چقدر تنها م ینی... تا ببینیبب

کنم  یکنم... همه کار م یدقت. برات کار م ی نهییتا بشم آ

 مونمیوفادار م میآخر زندگ یدرست مثل قبل... بهت تا لحظه 

که  وفتهیب ادتی شهیمن هم دنیبا د نکهیبه ا یمحکوم یول

 مرد. یمهام چرا و چطور

  

دستم فشردم و من هم  یرو تو نکیکه ازم گرفت ع چشم

دوختم که حاال مهام رو در خودشون  یینگاهم رو به خاک ها

 جا داده بودند.

  

 مرد؟  یم دیچرا با-

 بود...  دهیسوال رو ازم پرس نیا باالخره

 تونست محکومم کرده بودم و حاال...  یتا م اول



 دادم؟ یبهش م دیبا یجواب چه

  

 بودم.  ی... من آدم بدنکهیبه خاطر ا دیشا-

 اون که بد نبود.  یول-

 یمجازات م تونهیکه م یا وهیش نیرحمه. با بدتر یزمونه ب-

 کنه.

  

  ام؟یکنار ب یداغ چطور نیبا ا-

 : دمیکش یقیعم نفس

 .ریانتقام بگ-
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. شما یرو مجازات کرد هی... خودت بقیازم گرفت نمیتو ا ـ

 خانم. نیقدم جلوتر کیاز همه  شهیهم

  

برام تکون داد و دور که شد چشم هام رو  یرو که گفت سر نیا

 محکم بستم.  یلحظات یبرا

 لب زدم: اریاخت یکه باز کردم ب جشم

  

آدم  تونمیوقت نم چیگفته بودم بهت مهام... گفته بودم من ه-

 یآروم بگذر یتونی. حاال... ممیکه هنوزم آدم بد ینیبیبشم. م

 ؟یو بر



  

 *** 

 

 بدون مهام سخت گذشت...  زیچ همه

 گذشت!  اما

 شرکت هم برام حس مرگ رو داشت. یرنگ و بو لیاوا

  

دوختم تا مهام  یو منتظر به در م رهیچشم هام رو خ یگاه

 و شروع به غر زدن کنه... ادیداخل ب

  

 شد منتظرش بودم... یکه ازم پخش م یاز هر خبر بعد

  

 وقت تا اون موقع ساکت نبود...  چیه اتاقم

 سخت بود... دمیشن یغر زدن هاش رو نم یصدا نکهیا

  



 گذشت... یبود اما م سخت

  

 .ومدیهم انگار داشت کنار م نیکم عادت کرده بودم و سل کم
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 یاز مهام نزده بود اما م یحرف گهید شیاز روز خاکسپار بعد

 یمثل من با حسرت نگاهش رو به سمت یکه اون هم گاه دمید

 مهام بود. ادآوریدوخت که مطمئنا براش  یم

  

 .میکرد یم یوجود همه مون زندگ نیا با

  

 یبتونم از اون قرص ها نکهیا یکردم برا یم یهم زندگ من

 دور بمونم.  یلعنت

 کنارم بود تا نگذاره مثل مرگ مادرم نابود بشم. بامداد

  

 کنارم بود. یا گهیاز هر وقت د شتریب

  

بودم که با موس  دهیو من هم ازش نپرس کاگویبود ش برنگشته

 نه...  ایحرف زده بود 

 مهام رفته بود. یکه سه روز بعد از خاکسپار یموس



  

 بود اما من باهاش حرف زده بودم.  رفته

 قبل از رفتن...  نیماش یجلو

که بامداد کنارمون نبود باهاش حرف زده بودم و  یوقت درست

 از سرم گذشت... گهیبار د کیکوتاهمون  یمکالمه 

  

 من حامله م. -"

 نیخبر بدون مقدمه رو اون هم بعد از آخر نیکه انتظار ا اون

گرد شده نگاهم  ییو مکالمه مون نداشت با چشم ها دارید

 کرد.

  

  ؟یچ-

 از بامداد حامله م.-
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 لب زد:  تیبار دهانش رو باز و بسته کرد و در نها نیچند

 بگم؟ کی... تبردیبا-

  

 بود. دهیاز من از خودش پرس شتریب دیسوال رو شا نیا

  

 ناراحت؟  ای یدونم... خوشحال شد ینم-



ناراحت  ایخوشحال  دیشماست. چرا من با یبچه  نیخوب... ا-

 بشم؟

  

 . یتو عموش-

 زد:  شخندین

 عمو!-

  

رو براش بسازم.  یزندگ نیبهتر خوامیمن م یدونیآره عمو... م-

ازش  ادی. مهام زسازمیرو براش م یزندگ نیهمراه بامداد بهتر

اون هم  یبرا یچقدر اون بچه حت نکهیزد... از ا یحرف م

ملکه نه... مثل  کیمثل  خوامیهم م نیهم یداشت. برا تیاهم

 شاهزاده بزرگش کنم. کی

  

 ؟یگیرو به من م نایچرا ا-

  



باشه  رتیذهن بامداد درگ ی... وقتیبامداد مهم یچون برا-

 زیچ چیه خوامی. نمرهیگ یهمه مون تحت الشعاع قرار م یزندگ

 کنه. جادیبچه خلل ا نیا یزندگ یتو

  

رو  نی. ایاون بچه خطرناکه خودت یکه برا یآدم نیشتریب-

 ؟یدونست ینم

  

 یقدرتمند بشم. وقت شتریب خوامیم نمیهم ی... برادونمیم-

 یببرم انقدر نیدشمن هام رو از ب اینتونم خودم رو عوض کنم 

بار  کیمهام افتاد  یکه برا یشم که اجازه ندم اتفاق یم یقو

 خوام از خانواده م محافظت کنم. یتکرار بشم. م گهید
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 داد:  رونیرو محکم ب نفسش

از کنار  یکنم؟ همونطور که خواسته بود کاریمن چ یخوایم-

 بامداد رفتم.

  

 از دشمنام. ای یبدونم تو از خانواده م خوامیم-

  

هم جاخورده نگاهم کرد و من ادامه  یو کم رهیحرف خ نیا با

 دادم: 



 یمی. حاال بهم بگو که چه تصمیبسه هر چقدر که دور بود-

 ؟یبجنگ یخوایم ای یکنار اومد ؟یگرفت

  

  ؟یهمه رو کنترل کن یتونیم یکن یچرا فکر م-

موضعت رو بدونم تا با توجه  خوامیکنترلت کنم... م خوامینم-

 .رمیبه همون موضع بگ

  

تمومش کنم؟ بهم بگو  یخوایبرم و حاال ازم م یخواستازم -

که مطابق  هیچ قایدق ؟یخوایم یچ قایسرته؟ بگو دق یتو یچ

  لته؟یم

 

بامداد  یبرا خوامی. میمهم بمون خوامی... میبامداد مهم یبرا-

 یبچه ا یعو نکهی. المهیکه مطابق م هیزیچ نیموس. ا یبمون

خانواده  نیاز ا یجزئ خوامی... مادیب ایکه قراره به دن یباش

... اگر یول رهیم شیخوب پ زیبشه که همه چ نطوری. اگر ایباش



راه  گهیجنگ د هیموقع  ن... اویستیمقابل بامداد با یبخوا

 "ندازمیم

  

بود و  دهیمکالمه مون بود و بعد از اون بامداد سررس انیپا اون

 موس هم رفته بود... 

 حرف و جواب. بدون

  

  ؟یکن یفکر م یبه چ-

 بود دوختم و لب زدم: دهیرو پرس نیرو به بامداد که ا نگاهم
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 بچه.  نیا ی ندهیبه آ ـ

و دستش رو دور کمرم انداخت و نگاهش رو به  ستادیا کنارم

 دوخت. رونیب یمحوطه 

  

 خواستمیکه م میبود ستادهیا یهمون خونه ا یپنجره  یجلو

رو به داخلش ممنوع  یهام باشه و ورود هر کس ییمآمن تنها

 کرده بودم.

  

 مشترک. یخونه  کیشده بود به  لیکه حاال تبد یا خونه

  

 شکمت بزرگ شده.  ادیخوشم م-



 لب هام نشست:  یرو یلبخند

 دیچرا با دونمیترکونده. نم ؟یدیرو د دمیجد یفتوشات ها-

 جذاب   یهر حالت یتو

 باشم؟

  

 منم.  فتهیدستش م یکه خرج رو ی... اونیخوشحال باش دمیبا-

 حدقه چرخوندم:  یهام رو تو چشم

 نیتر متیاون ها گرون ق ؟یادامه ش بد یخوایم یتا ک-

 کالکشن من. یزهایچ

  

 . ینکن غشونیبا خودت تبل یتونیم-

شکمم  یرو تکون دادم و اون کف دستش رو آروم رو سرم

 : دیکش

 .یدردسرها رو درست نکن نیبا دخترمون ا دوارمیام-

  



دونستم چه  یلبم نشست و فقط خودم م یرو یثیخب لبخند

 داشتم.  ییبرنامه ها

 ارمغان؟-
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 جانم؟  ـ

 حالت خوبه؟ -



 و لب زدم:  دمیکش یقینفس عم اریاخت یب

 .شمیخوب م-

  

  ؟یکنم که زودتر خوب بش کاریچ-

 بستم. یلحظه ا یهام رو برا چشم

  

همه  نی... از ااهویه نیخسته شدم از ا س؟یپار میبر شهیم-

 رو   نجایاتفاق بد. نه ا

 یی. اونجا تنها جاسیپار میبر خوادیرو. دلم م رانینه ا خوامیم

 زی... حالمون خوب بود. همه چمیبود که داخلش خوب بود

 .ادیب ایدخترمون اونجا به دن خوادیخوب بود! دلم م

  

 ؟یکارت و گروهت بش الیخ یب یخوایم-

  



 زیاونجا... همه چ برمی. همه رو مدمیم رشیی... تغیسخته ول-

. شهیم ی. سخته ولدمی. اونجا ادامه مبرمیرو هم م نیرو... سل

 که حالمون خوب باشه. ییجا میبامداد... بر میبر خوادیدلم م

  

 کرد و صداش باالخره از کنار گوشم بلند شد:  یا یطوالن مکث

 .میبر-

  

 دوختم:  مرخشیچرخوندم و نگاهم رو به ن اریاخت یرو ب سرم

 ؟یگیم یجد-

  

 زد: یکمرنگ لبخند
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رو منتقل  زیهمه چ خوامیبا موس حرف زدم... بهش گفتم م ـ

 کنه... کنارم باشه.. ازش خواستم کمکمون سیکنم پار

  

 گفت؟  یچ-

 پررنگ تر شد: لبخندش

  

 میریکنه. م یم ستیوقته که داره کارا رو راست و ر یلیخ-

تو رو هم درست  ی. کاراگهی... با همدمیکن یم یزندگ سیپار

 میخوب یشنهادایکنه... پ یکمکت م نی. مستر ژوبمیکن یم



 یرو به شعبه  ستیپار یشعبه  گهیبرات داره. وقتشه که د

 .یکن لیتبد یاصل

  

 بامداد؟  یگیم یجد یدار-

 نثارم کرد:  مایبار مستق نیکرد و لبخندش رو ا نگاهم

 ؟یخواستینبود که م یزیهمون چ نیمگه ا-

  

  ؟ی... چرا بهم نگفته بودیآره ول-

 هیست. هد هیهد هی ییجورا هیامروز بهت بگم...  خواستمیم-

 تولدت. ی

  

 کردم...  یو تولدم رو فراموش نم دندیباال پر ابروهام

داد  یبهم اجازه نم یمجاز یو فضا کاتیو تبر غاتیتبل

 فراموشش کنم...

  



 تولدت مبارک. -

 گفت. یم کیبود که بامداد بهم تبر یبار نیاول نیا اما

  

 تولدمه. ی هیهد نیبهتر-
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 یسرخ رنگ یمخمل یجعبه  بشیج یرو که گفتم از تو نیا

 آورد و بازش کرد.  رونیب

براق و نسبتا  نینگ کیکه تنها  یکیبار یحلقه  ی رهیخ نگاهم

 داشت شد. ونشیبزرگ م

  

 . هیاصل یکادو نیا-

 رو به سمتم دراز کرد و من لب زدم:  دستش

 دستمه رو دوست دارم بامداد. یکه تو یحلقه ا نیا-

  

 . یاریب رونشیب ستیقرار ن-

رو  دیجد یدستش گرفت و حلقه  ونیدستم رو م خودش

 دستم کرد.

  

قرار گرفت و  یقبل نگیعقب بردش که درست کنار ر انقدر

 راحت باهاش جفت شد. یلیخ



  

 بسازنش...  نیهم یکه از قبل داده بود برا انگار

دو تکه  یحلقه  کیبه  هیو شب رهیاون قرار بگ یرو نکهیا یبرا

 بشه.

  

هم  یهر وقت نگاهش کن ینجوریبهتره... ا ینجوریا-

 هم عشقمون رو. ینیبیرفاقتمون رو م

  

 بامداد... -

 جانم. -

خوبه که االن  یلی...خیانتقام برگشت یخوبه که برا یلیخ-

 نقطه بهم. نیتر کینزد ی... تویینجایا
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هنوز تموم نشده بود که لب هاش مهر لب هام شد و  حرفم

 باهاش خوب بود... شدیم

 

 لحظه... نیا یتو یحت

 ...خواستمشینم گهیکه د یشهر نیا یتو

 بامداد بود... یخوب بود وقت شدیهمه آشوب هم م نیا ونیم

 

 .شدیم یکیمثل االن باهام  یو وقت ستادیا یکنارم م یوقت



 

 ...هیبیعج زیچ سرنوشت

 .بهیباز هم عج مشیبریم شیخودمون پ نکهیا با

 

که به  گذارهیرو م یزیچ شهیهاش هم یرحم یب یهمه  کنار

 کرد... یزندگ شدیخاطرش م

 ها شد... یرحم یاون ب الیخ یب شدیم

 

 یدور یاهایدن نکهیمن و بامداد رو کنار هم آورد با ا اون

 ...میداشت

 گذاشت... ونمونیبچه م کی و

 که قرار بود نو باشه... یا یزندگ با

 باشه... تازه

که گذشته بود و از  یخاطرات یکه قرار بود با همه  یا یزندگ

 کنه... دایرفت ادامه پ یذهن نم



 

 بودم... یآدم بد من

دوستم رو به کشتن داده بودم اما باز هم کنار بامداد  نیبهتر

 کنم... یکردم زندگ یتالش م

 

 بار قدرتمند و با لذت! نیا

 ...ارمیبه دست ب خواستمیکه م ییزهایچ یا همه ب و

 

 کردن من داده بود... یزندگ یاون جونش رو برا چون

 هنوز ادامه داشت... یزندگ چون

 

 ...انیپا

 

 


