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شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 

 

 :(عهدیول ی) به معناکاریاز و یخالصه ا

 شه. سنگ خاص و یسنگ شروع م هیاز  زیچ همه

 که یخاندانه...! سنگ کیکه نشاِن خاص  یابیکم

 .ده یم وندیرو به هم پ ندهیو آ گذشته

 کس نه نام چیهاست، ه هیکه در سا یاز مرد تیروا

 اما دهیدونه و نه تابحال اون رو د یرو م شیواقع

 که اومده یشنوه از راه یاسمش رو م یهرکس

 !گرده یبرم

 !زاده بینج ی...! به معناکیبِ 

 شه رعب یکه القا م یتنها حس کینام ب دنیشن با

 خبر داره و همه جا گوش زیوحشته! اون از همه چ و

 یکه نشان هیکس یچشم داره...! و قدرت تو دستا و

 !شه ینم دهیجا د چیاون ه از

 ها هیشه که اون رو از سا یم دایپ یحاال دختر و
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 !کشه یم رونیب

 صالح، حاج احمد صالح، ی فهیبزرگ طا ینوه تک

 بنام در جنوب که همه رو اسمش یو بازرگان تاجر

 !خورن یم قسم

 برمال کردن یست برا یعطف یکه نقطه  یدختر

 !در گذشته یسر به مهر اسرار

 

 نام خدا به

 :مقدمه

پر زرق  یبا شنل ها ای یبا زره فوالد شهیها هم قهرمان

 .انیو برق نم

داشتن  ییبودن به تار پرت کردن و چکش جادو قهرمان

 ...ستین

بلند کردن و مدال طال بردن هم  نیسنگ یبه وزنه ها یحت

 !...ستین

 !ادیب رونیب یکیممکنه قهرمانت از دل تار یگاه
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مام ت یایبه خودت ب نکهیبخزه قبل ا نیزم یآروم رو آروم

 !رهیخودش بگ طرهیس ریتو رو ز

 ...تا گلو غرقت کنه یکیو تار چهیتنت بپ دور

 ...رهی... نفس مرهیم ی... روشنرهیم نور

که باز  یو وقت ید یترس چشماتو محکم به هم فشار م از

 ....... بووووومیکن یم

 !...یریاس یقدرتمند یکه تو دستا ینیب یم

 یدستا گرم هستن و قو اون

 !و نفست رو گرفته دهیچیو محکم دورت پ قرص

 ...اما یکه قصد فرار ازشونو داشت یشیم ریاس ییدستا تو

 ...یمیمحتاج او حبس و حر ینیب یم یایخودت که م به

 اون دستاست...! تیدر گرو امن آرامشت

 

 اما شنیشکسته م رای... زنجشنیباز م دستا

 !ستیرفتنت ن یپا گهید

 داشت، قتیحق انگار

 داشت قتیحق میدیکه راجع به قهرمانا شن ییداستانا تمام
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 تفاوت هیبا  یول

 تیقهرمان زندگ نباریا دیشا که

 ...رهیو چ والواریه

 یکه انتظارش رو ندار ییجا از

 !ادینجاتت ب به

 جلوه

 یم یشم و سع یم کیآروم از پشت سر بهش نزد آروم

 .کنم تا به خجالتم غلبه کنم

م  نهیقرار تو س یذارم و قلبم ب یرو چشماش م دستمو

 .کوبه یم واریخودشو به در و د

چشماش  یذاره و آروم از رو یدستام م یرو دستاشو

 :گرده یو به سمتم بر م ارهیم نییپا

 پرنسس؟ یباالخر اوِمد-

 یلیخ یکشم. تو فاصله  یخندم و لبامو تو دهنم م یم
 و من ستادهیاز صورتم ا کینزد

 .رهیگ یتنم گر م تموم
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 یکشم. نگاه یبه چادرم م یکشم و دست یخجالت عقب م با
 اندازم و یبه دور و برم م

ساعت ساحل خلوته  نیباشه. ا دهیمنو ند یکه کس دوارمیام
 کنم یاما بازم ته دلم دعا م

 .بگذره ریبه خ که

)برات(  تیس ؟یکن یو اوِر ِسل )نگاه( م وریباز ا شدهیچ-

 ننت؟یسخته با مو ب

که  دیرس یبود. اگر به گوش پدربزرگ م که سخت البته
 ازم سر زده ییخطا نیمن همچ

 ارمیتونستم بهونه ب ینم گهی. اما ددیبخش یمنو نم هرگز
 . دفعه قبل تا دوامین نبارمیو ا

 .داد یتلفنامو جواب نم گهید روز

 ...نه نه... فقط-

برو... خسته شُدم  یستین یراض یجلوه؟ اَ  یها َپ چ-

 دنباِلت یواشکیتو بازارا  قدریا

گوشه  هیت حواسش پرت شه و مو بتونُم  هیتا دا ِکردوم
 وابات حرف بزنُم! هیچند ثان یا
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کنه. از پشت سر  یکشه و رو به ساحل م یعقب م دلخور
 کنم و هول شده ینگاهش م

 یو تو چشماش نگاه م ستمیمیرم! جلوش وا یسمتش م به

 .کنم

 ه؟یمشکلت چ گهیخب اومدم االن د-

 !حاالم برو یبرو هم ه؟یش به چ دهیفا-

 !شم یشده سر جام خشک م شوکه

 ...خب یکن یم ینجوریچرا ا-

داره. از دستش دادم؟ مگه  یو ترس برم م دهینم جواب
 چکار کردم؟ چکار کنم االن؟

 ماجد؟-

 !زنُم یبرو جلوه ولش کو. زنگت م-

 ؟ینک یم ینجوریگفتم خب؟ چرا ا یماجد؟ مگه من چ-

 ی! مگه نمزهیکنم تا اشکم نر یگم و جون م یبغض م با
 گفت دوستم داره و طاقت

 شد؟ ینداره؟ پس چ مویناراحت
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زنه و  یکنه، چشماش برق م یگرده سمتم و نگام م یبرم

 !شه یم کیبا لبخند بهم نزد

آهو؟ نوچ... قربون چشات... الحق که  یکن یم هیگر-

 و سیف نُِمتیبغلُم بب ویب یپرنسس

 .خُرم یم نازات

و کنه و من تمام تنم  کمیتا به خودش نزد رهیگ یم بازومو

 !شه یعرق م سیاز شرم خ

به گوش حاج  نهیبب یکس وقتی نجایماجد! بعدم ا ینامحرم-

 !رسونه یبابام م

 ستُم؟ین یقربونت بُرم محرم دلتُم. مَ -

 

! ماجد گهیاومدم د نجایگمونم بود که بخاطرش تا ا بود؟
 که من باهاش هیمرد نیاول

مرد  نیساختم. اون اول اهامویکنم و باهاش رو یم صحبت
 بود نیمنه! عشق هم یزندگ

 مگه نه؟ گهید

 !شه ینم نجایا یول یهست-

https://t.me/Romanamone


 
 

10 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

شم. استرس تموم جونمو  یم مونیکم دارم از اومدن پش کم
 ییپروا یگرفته. ماجد پسر ب

که همه جا همراهم بودن  یو راننده ا هیبا وجود دا یحت که
 تا آخر تونست ومدیدنبالم م

 اشییپروا یب نیش رو بهم برسونه. من از هم شماره
 حاال چم بود؟ گهیخوشم اومده بود د

 ...جا خلوت تر هی میبر ویَپ ب-

ره  یذارم. اخماش تو م یم میشونیپ یدستمو رو مستاصل
 دیزخم جد یو نگاهم رو

 .کنه یم ریابروش گ ی گوشه

دور دعوا رو خط  گهید یشده؟ مگه نگفت یابروت چ-

 شد پس؟ ی! چیدیکش

 یم یاندازه و کالفه پوف یدستش م یبه ساعت تو ینگاه
 کنه یکشه! مگه نگفت دعوا نم

 شیکار بره پ یصورتش خوب بشه و برا یتا کبود گهید
 حاج بابام و خودشو بهش ثابت

 کنه؟ یم
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بدون  قهیخوم ده دق یگذره... م یجلوه وقت داره م ویب-

 تو یشدن بترس دهیاَ د نکهیا

 !نَکو غیاَ مو در نُمی! هم ویغرق ُشم دختر ب تییآهو چشا

 یخواد به بازوم برسونه که نامحسوس عقب م یم دستشو

 .کشم

 .امیباشه برو م-

 مویلعنت یو من بازم گلو نهیش یلبش م یگوشه  یپوزخند
 . خب چرارهیگ یبغض م

 من سخته؟ یچقدر برا نایا یکرد همه  ینم درک

 

پا گذاشتم و تمام خط  میهمه چ یاالنشم رو نیهم من

 .اومدم نجایقرمزامو رد کردم و تا ا

اندازم و از استرس به  یم نییحد پا نیرو تا آخر سرم
 ما ی. نکنه که کسلرزمیخودم م

به گوش  زیبه خونه همه چ دهینکنه نرس نه؟یبا هم بب رو
 بابا برسه؟ یحاج

 اطیو من محض احت میرسیم ینسبتا شلوغ ابونیخ به
 اندازم. جلو یم نییروبندم رو پا
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 .رم یره و من از پشت با فاصله پشت سرش م یم جلو

خواد  یگفت م ی. مومدمیباهاش راه م شتریب یکم دیبا دیشا
 خودشو جمع و جور کنه و

حاج بابا کار کنه تا خودشو بهش ثابت کنه و بعد با  شیپ

 !جلو ادیدست پر ب

 .حق با اونه دیدادم! شا یم زهیبهش انگ دیبا منم

از شدت  ادیو چون خلوت به نظر م رهیکوچه م هی یتو
 دم و یروبندم رو باال م یکالفگ

 .زنم یباد م خودمو

 پس؟ میریماجد کجا م-

 رته؟ید ومدهین شدیچ-

 ؟یبارم نکن کهیشه انقدر ت یم سین رمینه د-

گرده و  یکنم. برم یبهش نگاه م یو با ناراحت ستمیا یم

 .کشه یبه سرش م یکالفه دست

نظر  ریصورتمو ز قیو با چشماش عم ادیم کمینزد یقدم

 .رهیگ یم
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 یم یگربه رقصون جوریدلُم رفته واسه ت ا یدون یم-

 ؟یکن

و من اشتباه نکرده بودم نه؟ ماجد  زهیر یم نییپا یهر دلم

 !دوستم داشت

 ی. نگاهش رورمیگ یو لبمو گاز م نهیش یته دلم م یذوق
 شه و نفسم تو یم کیلبام بار

 شه! یحبس م گلوم

 

نفس جلوم  هیرسه و ماجد به فاصله  یم واریبه د پشتم
 زنه یقلبم تند تند م سته؛یمیوا

 :ادیکنم تا به خودش ب یصداش م و

 ماجد؟-

شبا فکر  یجون ماجد به لبش برد یول رسهینم التیبه خ-

 ذاره( ی)نم لهیچشمات نم

 ها؟ گهید یُمن ی! سبخوابوم

از  شیب یکیره اما از نزد یدلم با حرفاش ضعف م ته
 یحدش به خودم به شدت معذب م

 .شم
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 یو من از ترس و از شرم تنم به لرز م ارهیباال م دستشو
 به لمس شدنم ی!حس خوبنهیش

! چرا درکم میاون ندارم. قرار بود فقط حرف بزن توسط
 کرد؟ینم

 نهیس یخوام دستمو رو یبه لبام دوخته شده و م نگاهش
 کیاش بذارم و هلش بدم که 

 !شه یم دهیلمسش کنم از پشت کش نکهیبدون ا آن

دهنم  یشه و من از ترس دستمو رو یپرت م نیزم یرو
 هیکشم.  یم یغیذارم ج یم

و به ماجد نگاه  سادهیسرش وا یباال یکلیدرشت و ه مرد
 رمیکنه. تند به سمتش م یم

 .نمیشیکنارش م و

 چت شد؟ ؟یماجد؟ ماجد خوب-

 یتکونش م یبسته دراز به دراز افتاده و هرچ یچشما با

 !ده یدم جواب نم

 رمیگ یشه و با بهت سرمو باال م یتو تنم خشک م خون
 که جلوم بودن یو به دوتا مرد

 .کنم یم نگاه



 
 

15 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یم نیبه سمت ماش شونیکینفر پشت فرمون نشسته و  هی
 یهم با قدم ها یکیره و اون 

 !ادیبه سمت من م یآروم

 

افته! چرا تکون  یکنم و سرم به دوران م یماجد نگاه م به
 و شهیخوره؟ چشام پر م ینم

 یتالشمم م نیلب آخر ریز رمیگ یماجد تو مشتم م راهنیپ

 :کنم

 ماجد تو رو خدا پاشو! ماجد؟-

اندازم که هنوز با پوزخند به  ینگاه به مرد روبروم م هی
 کنه! نگاهش که به یماجد نگاه م

 .شه یتنم ِسر م شیرگیگرده از خ یبرم سمتم

 یم یکنه! چ یم شتریسردش لرزمو ب یتو خال نگاه
 دنبال گهیخواد؟ماجد گفته بود د

 خواستن؟ یاز جونش م یچ نایپس ا رهینم دردسر

فقط  دیشا! ارمیبرم کمک ب دیکن جلوه! فکر کن! با فکر
 خواستن بترسوننش اما اگر
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رن پس؟ هنوز قدم به قدم داره بهم  یچرا نم هینجوریا

 .شه یم کینزد

 نکهیاندازم قبل ا یکنم؛ نگاه آخرو به ماجد م یکار دیبا
 دهیرس میقدم هیکه تو  یمرد

 .دوام یذارم. با تمام توانم م یپا به فرار م بفهمه

 !حسن رشیآشغال... بگ یدختره  سایوا-

 اد؛یدست و پام ن یکنم تا جلو یبغلم جمع م ریرا ز چادرم
 نبودند از نجایاهل ا نکهیا

بدون لحجه اش مشخص بود که اهل  انیو بعد هم ب ظاهر

 .ستندیجنوب ن

دوم  یکوبد م یوار م وانهید یکه از ترس و نگران یقلب با
 چرخونم یسرمو م نیدر همون ح

 نیزم ینطور روکنم. هما یم یاز عقب به ماجد نگاه و
 حرکت مانده نکنه که مرده یب

 باشه؟

نمونده به  یزیافتم. چ یم هیتو همون حال به گر ناخودآگاه
 برسم. نفس نفس ابونمونیخ

 نمونده جلوه یزیکنم. چ یزنم و قلبمو تو دهنم حس م یم
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هم ماجدو، نجات خودتو  یهم خودتو نجات بد دیبا برو
 داره! یماجد به تو بستگ

 

 یاصل ابونیدارم به خ نکهی! خوشحال از ادیبرسم؛ با دیبا
 هویخندم که  یرسم م یم

 .شه یم دهیاز پشت کش دستم

 ی. آه از نهادم بلند مشمیکشم و به عقب پرت م یم غیج
 یشه اما وقت رو از دست نم

 یو با زانو به وسط پاش م شمیاز جام بلند م هی. در ثاندم
 وسط ینعره ا یکوبم که با صدا

 .افته یم ابونیخ

 یادامه م دنیکنم دوباره به دو یهم درنگ نم یا لحظه

 .دم

 !من رمتیهرزه کثافت مگه نگ-

حس کرد اما فکر به  یتنم رو ب دشیدوم؛ تهد یم تندتر

 .ارمیذاره کم ب یفرار نم

که من  باری نینرم و هم رونیبابا بهم گفته بود تنها ب حاج
 نیا دیگوش ندادم با یلعنت
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 .به دادم برس ایافتاد؟ خدا یم اتفاق

نفس هم  یام به خس خس افتاده و من ب نهیس ینفس یب از
 رو نیماش یدوم. صدا یم

و  چهیپ یلحظه جلوم م هیشنوم و بعد تو  یپشت سر م از
 از پشت فرار کنم امیتا م

 .کشه یشه و از پشت چادرمو م یم ادهیپ شونیکی

 عروسک؟ یریکجا در م-

افته. دستش دور  یم نیزم یو رو ادیاز سرم در م چادر
 شه و از پشت یبازوم حلقه م

کشم و همزمان دست  یاز درد م یغیج چونهیپ یم دستمو

 .زنم یو پا م

 ...ولم کن کثافت! ولم کن آشغال... کمک-

تو ساق پام  یکنم. از پشت لگد یکشم و تقال م یم غیج
 نیزم یزنه که با دو زانو رو یم

از درد  ادمیکنه. فر یدستمو از پشت ول نم یافتم. ول یم
 دستمو یشه و اون لعنت یبلند م

 .چونهیپ یم شتریب
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 یخورد رینسناس ت گهیخفه شو دهنتو ببند! حسن بجمب د-

 مگه؟

که با زانو ناکارش کردم لنگون لنگون  شونیکی اون
 دهیشه و با تمام توانش کش یم کمینزد

 یزنه که گوشم از شدت ضربه سوت م یتو گوشم م یا

 .کشه

 !کنم یم اهیکنم بچه... روزگارتو س یم اهیروزگارتو س-

شه! هنوز به خودم  یم یلرزم و ته دلم خال یخودم م به
 یدستمال جلو هیکه  ومدمین

هوشم  یخواد ب یدونم که م یو م رهیگ یو دهنم م دماغ
 کنم و یکنه. نفسمو حبس م

 .دم یون مبه چپ و راست تک سرمو

صورتم روونه و تمومه؟ نابود شدم؟  یاز کناره  اشک

 .کمکم کن ایخدا

ده و من  یصورتم فشار م یرو شتریحرص دستشو ب با
 یبه چشما یدی. با ناامارمیکم م

 .رمیگ یم یکنم و نفس یروح و ترسناکش نگاه م یب
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کنم دست و پام  یکشه که حس م یلحظه هم طول نم چند
 شه. نفس یداره شل م

 یچیه گهیشه و د یو بعد چشمام بسته م یا گهید قیعم

 !شم یمتوجه نم

*** 

به همون  ایشه دن یکابوس باشه؟ م زیشه که همه چ یم
 تو روزنامه شهیکه هم یاهیس

 نباشه؟ میخوند یو م میدیشن یو اخبار ازشون م ها

 یاتفاقات نیاز شوم تر یکی یکنم که االن من قربان باور
 یها ممکنه حت یهستم که بعض

 یمن وسط اون دارم دست و پا م یگوششون نرسه ول به
 زنم؟

کنم که من هنوز  یچشمامو باز کنم خدا خدا م نکهیاز ا قبل
 تو تخت خودم باشم و

خبردار بشه  یکس نکهیاز عمارتمون بدون ا چوقتیه
 نرفته باشم. رونیب
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ود. صبح نشده که رو به باغ ب یاتاقم با همون پنجره ا تو
 سرم بگه یباال ادیشربت بانو ب

 یتا لنگ ظهر بخوابه؛ تو جام غلت ستیدختر خوب ن که
 بزنم و اون به سمت پنجره بره و

 ره،یخوابو از چشمام بگ دیآخر بازش کنه تا نور خورش تا
 گال رینظ یو عطر ب رمیبگ ینفس

 .تازه کنه و من با لبخند چشمامو باز کنم روحمو

خودمون  یهنوز تو خونه  نکهیخوام خدا رو بابت ا یم
 خوام دلم یهستم شکر کنم، م

رفتن بدون آقا  رونیبه ب نکهیباشه و خودمو بابت ا روشن
 فکر کردم سرزنش یحت یعبد

کابوس  هیهمش  نایخوام که به خودم بقبولونم که ا یم کنم،
 یکدوم واقع چیبود و ه

 نبود؛

که تو  یزدنه، درد وحشتناک خیکه از سرما رو به  یتن اما
 ینم و بو یبو ده،یچیسرم پ

 یرو مثل پتک تو سرم م تیدماغمه واقع ریکه ز یخون

 !کوبه
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 میترس به همه رگ و پ که،یکنم و دورم تار یباز م چشم
 شه در لحظه مثل یم رهیچ

 یکیتار شم؛یکه از چله رها شده باشه از جام بلند م یریت
 و دور خودم رمی، راه م یکیو تار

 .چرخم یم

 یو منو م انیدارن به سمتم م وارایکنم که د یم حس
 واریکشم و به د یم غیخورن؛ ج

شه و نفس  یاز عرق م سیکوبم، به سرعت تنم خ یم

 .کنه یراهشو گم م

 واریدوم و دوباره به شدت به د یم یا گهیسمت د به
 افتم یم نیزم یو رو شمیم دهیکوب

 :ستیدست خودم ن گهیهام د هیو گر غیج یصدا

... یییی... آهادیدرووو... تو رو خدا درو باز کن دیباز کن-

 ...بازکن

رسه؟  یکس به دادم نم چیچرا ه ایخدا شم،یخفه م دارم
 رفته دوباره، منو ادشونیمنو 

زنم تا  یم غیج نجام،یدونن که من ا یرفته؛ نم ادشونی
 تو نکهیصدامو بشنوم؛ قبل ا
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 یم غیکه هنوز نفس دارم ج یغرق بشم تازمان یکیتار
 کشم!

 

به  ن،ییکشم پا یم رو م قهیکشم و  یبه گلوم م دستمو
 زنم؛ یم غیافتم و ج یسرفه م

خون تو  یمزه  شن،یکنم که نفسام دارن تموم م یم حس
 کنم اما یگلوم رو حس م

 دم یزدن ادامه م ادیو به صدا کردن و فر ستین مهم

بهم حمله  والواریترس هام ه شنیند تر متو ذهنم بل صداها
 گهید نباریکنن. اگه ا یم

 ؟یتا عمق فرو برم چ نباریاگه ا ؟ینکنن چ دامیپ

دو زانو  یخورم و رو یره و تلو تلو م یم جیداره گ سرم
 یگنگ یصداها ن؛یافتم رو زم یم

 ینکره ا یبا صدا یرسه و بعد در آهن یبه گوشم م که
 شه و من به سمت نور یباز م

 .گردم یبرم

کشم  یچهار دست و پا و خودمو به سمت نور م عایسر
 مبادا که در دوباره بسته بشه و
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 .بشم یکیغرق تار من

 طه؟یسل یکش یم غیجادوگرا ج نیچه مرگته ع-

کنه و حس  یاندازه همونطور بلندم م یدور گلوم م دستشو
 شه، به یم شتریب یخفگ

پله ها  یجلو یسنگ یراهرو یافتادم و اون رو خرخر

 .کنه یپرتم م

سنگ  زیت یکه به گوشه  یوحشتناک زانوهام و دست درد
 پله برخورد کرده ،در مقابل

 !چهینفسم ه یام و تنگ نهیخس س خس

از پهلو  یکنم و اون دوباره لگد یهوا تقال م یذره ا یبرا
 زنه که دو متر اونور تر یبهم م

 .ناله کردنم هم ندارم یو نا امیود مپشتم فر یرو

 رهیشم، با ترس به مرد مقابلم خ یدرد تو خودم جمع م از
 دهیپوش اهیدست س هیشم.  یم

که تو  ییکچلش با چشما یو بلند و کله  اهیس یها شیر و
 یزیچ یاهیاز س ریغ یکیتار

رو برام مجسم  والیخود خود ه ریکنه تصو یالقا نم رو
 یکنه. موهامو از پشت تو یم
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 .رهیگ یصورتم م یو صورتش رو جلو رهیگ یم دستش

 

نکره تو  یصدا گهید کباریخفه ت کنم؟  ای یش یخفه م-

 اندازم تو یرو سرت م یبنداز

 رفهمه؟یش یسگا بش الهیسگا هم پ ی لونه

 دشویکنم که تهد یام که باور م دهیو اونقدر ترس لرزمیم

 .کنه یم یعمل

 گهیکشه و من د یم کیبه سمت در اون جهنم تار موهامو
 طاقتش رو ندارم دستم رو بند

کنم. تمام تنم  یسفت م نیکنم و خودمو رو زم یم پاهاش
 ایکنه اما کوتاه ب یدرد م

 .ستمین

 یکتکاش لهم کنه دوباره تو اون دخمه نم ریاگه ز یحت

 !رم

از  یچ دیاونجا ولم کن امی...من نمیمنو نبر اون تو لعنت-

 د؟یخوا یجونم م

کشه و من عقب عقب  یم رونیاز دستم ب یبا لگد پاشو

 .کشم یخودمو تا پله ها م
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شد؟پاشو  داتیپ یبر اجدادت لعنت، تو از کدوم گور-

 ...پاشووو اطیگمشو تو ح

خواد  یدونم که کجا م یکنه. نم یدوباره قلبمو پر م دیام
 نیببره منو اما هرجا بهتر از ا

 ستی. حاال که مطمئن شدم دوباره قرار نهیلعنت نیزم ریز
 که اونجا باشم اشکام دوباره راه

 .کنن یم دایپ خودشونو

فرصت داشته باشم رو پاهام بلند شم دستشو  نکهیاز ا قبل
 اندازه و به سمت یدور بازوم م

 .کشه یها م پله

کنه  یپله برخورد م یزیزانوم با شدت به ت نییپا استخون
 و آه پر دردمو تو گلوم خفه

 .کنم یم

 زینفرت انگ نیزم ریز نیچون قراره که از ا ستیمهم ن اما
 تازه که بهم ی. هواامیب رونیب

 کشم. یهام م هیهوا رو به ر صانهیو حر قیخوره عم یم
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از عرقم  سیوزه و لرز به تن خ یم اطیتو ح یخنک مینس
 لباس قرمز رنگ هیاندازه؛  یم

 .دمیپوش یمشک یبا جوراب شلوار زیر یلیخ یگال با

بودم و به قصد سر زدن به  دهیکه صبح پوش یلباس همون
 ماجد چادر دنیساحل و د

شه  داریب یکس نکهیو قبل از ا دمیرو بند دارمو پوش یعرب

 .رونیاز در زدم ب

 یعنی پبچه؛یکنم و دلم از غصه به هم م یماجد فکر م به
 حالش خوبه؟ ولش کردن

 اونم آوردن؟ ای اهمونج

از  ریغ یشدنم کس هوشیقبل از ب دمیکه من د ییجا تا

 .نبود نیخودشون سه تا تو ماش

کنم و هر آن  یتنم حس م یرو رو اطیتو ح ینگهبانا نگاه
 خوام از شدت ترس و یم

شون  دهیبمونم. بابد ناد یقو دیاز هوش برم. اما با تهوع

 !رمیبگ

راه فرار،  هیکنم دور و اطرافمو نگاه کنم؛ دنبال  یم یسع
 رو تو دیکه نور ام یزیچ هی
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که  دیبشم. سرنوشت من نبا میتسل ستیزنده کنه. قرار ن دلم
 بره؛ من شیپ ینطوریا

 !نه گهید نباریشم! ا ینم یقربان

و مرد کنارم با  چهیپ یداخل باغ م ینیلحظه ماش همون
 با ن،یکنه رو زم یدست پرتم م

 .چمیپ یافتم و از درد به خودم م یم نیرو زم صورت

 یسرمه ا یو بعد کفشا نیباز و بسته شدن در ماش یصدا

 .رهیگ یکه مقابلم قرار م یرنگ

گفتم که پرنسس  یدختره رو چکارش کرد نیمنصور ا-

 یبزرگشه؛ َلِششو چرا انداخت یدد

 نجا؟یا

دونن  یم یعنی! شنیم زیاسم پدر بزرگ گوشام ت دنیشن با
 نیممکنه به ا م؟چطوریَ من ک

که  یمنو در آورده باشن تا حد یزندگ یته و تو یزود
 یم یبدونن با پدر بزرگم زندگ

 نه پدر و مادر! کنم
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که اونم  مینکرده بود یسن لَِلگ نیآقا نوکرتم اقا تو ا-

 یشد...! خفه خون نم بمونینص

 ...برهکشه تا از حال  یم غیجادوگرا انقدر ج نیآقا ع رهیگ

 یپام تک زانوشو خم م یزنه و جلو یم یپوزخند مرد
 کنه تا از یکنه؛ با دست اشاره م

و منو جلوش به حالت زانو زده در  رنیپشت دستامو بگ-

 .ارنیم

به  میشونیاشکام و عرق پ یسیفر و بلندم از خ یموها
 تونم درست یو نم دهیصورتم چسب

 یکشن و لبم رو گاز م ی. دستام رو از پشت منمشیبب
 دردم رو نشنون و یتا صدا رمیگ

 !نشون ندم فیرو ارضا نکنم. ضع ضشونیمر روح

داره؟ پشماشو بزن کنار  یلیچرا انقدر پشم و پ نیحسن ا-

 ...کرده میقا یچ مینیبب

از گلوم  یشه و من غرولند یخنده هاشون بلند م یصدا
 شون گهید یکیشه و  یخارج م

کنه و  یشه و موهامو از تو صورتم جمع م یم کینزد
 فشیکنم تا دست کث یمن تقال م
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 .صورتم پس بزنه یاز رو رو

 ...دستتو بکش آشغااال-

از سر  یو خنده ها شونیاووووه گفتن دست جمع یصدا
 سوهان روحم شونیمسخرگ

افته و با خشم نگاهش  یشه؛ چشمم به مرد مقابلم م یم

 !کنم یم

رنگش جلوم زانو زده  یسرمه ا اتپلمیکت و شلوار د با
 یتو جام تکون اره،یو دستشو جلو م

که دستامو گرفته  یخورم که عقب تر برم اما مرد یم
 ده و از یمحکمتر دستامو فشار م

 .زنه یتو پهلوم م یلگد پشت

 یاهیشه و چشام از درد س یاز گلوم خارج م یبلند سیه
 ره. موهام از پشت تو یم

کنم صورتش  یشه و چشم که باز م یجمع م یکس دست

 .مقابلم قرار گرفته

 احترام بزار! یجلو فرامرز خان زانو زد -
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 زیسبز رنگ نفرت انگ یزنم و تو چشما یم یپوزخند
 شم و نفس یم رهیمرد مقابلم خ

 .زنم یم نفس

 یشما ک ن؟یبا من چکار دار ن؟یماجدو چکارش کرد-

 ن؟یهست

و از زخم کنار ابروم تا جوابمو بده انگشتش ر نکهیا بدون
 کشه و من یگونه م م یرو

نفرت  یشه. دم نفس ها یاز شدت انزجار جمع م صورتم
 یرو صورتم حس م زشویانگ

 :شه یو صداش بلند م کنم

 ...توئه لیو خشگله باب م یحسن وحش هیزیبد چ-

که  یزیو من از ترس چ ارهیم نییرو از گردنم پا دستش
 از ترس لمس شدن، دم،یشن

 .شه یکنم. دستش دور گلوم قفل م یم تقال

خوره. آشغال هرزه منو به  یحس دستاش حالم به هم م از
 کنه؟ یم شکشینوچه ش پ

 ؟یچه جسارت با

 ......! خوش دستم هستنهیریالمصب تصورش هم ش-
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و از ترس  چمیپ یخندن و من به خودم م یم یسرخوش با

 .شه یخون تو تنم خشک م

 !خوره و من رو به مرگم یسر م نییداره به پا دستاش

کشم و  یم یغیکنه و از حرص ج یچشامو پر م اشک
 کنم؛ یصورتش پرت م یتو یتف

کوبه از شدت  یصورتم م یپشت دستش رو تو بالفاصله
 شه و یم جیضربه سرم گ

 !نکرد یرو شیکه حداقل دستش پ خوشحالم

خواد بره داخل که مرد پشت  یشه و م یجاش بلند م از

 :ادیصدا مسرم به 

 یمثه سگ م نیزم ریبرمش تو ز یآقا چکارش کنم م-

 زنه به سرش آقا یلرزه و م

 کنه: ینگام م یگرده و با پوزخند یبرم

 

داره ظاهرا...  ایمنصور...کالستروفوب ایگن فوب یبهش م-

 تو ارشیبسته! ب یترس از فضا

 رمیگ یم میتا آخر شب تصم ییرایبه ستون وسط پذ ببندش
 خوام یچکارش کنم. م
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 !چشمم باشه یجلو

 ...آقا رسنیمهمونا م گهیآقا تا چند ساعت د-

 یکوکه! شب خوب فمونیبرسن... فان امشبمون جوره، ک-

 ...شه یم

لرزم؛ دستمامو ول  یخندن و من از ترس به خودم م یم
 و رهیگ یکنه و بازومو م یم

ش کنم و با دست به سر و صورت یکنه، تقال م یم بلندم

 .کوبم یم

 یاز جونم م یآشغاال چ نیشرف... ولم کن یولم کن ب-

 یکجاست؟ شما ک نجایا ن؟یخوا

 ...دیمنو ولم کن نیاشتباه گرفت ن؟یهست

اندازه.  یدوشش م یاندازه دور زانوهام و رو یم دست
 ره و حالت تهوع بهم یم جیسرم گ

 !شه یم رهیچ

 یبرنامه ها... آقا اریدرب یباز طهی! کم سلیدرسِت درست-

 !یانگار دهیبرات چ یخوب

به کمرش و انگار که داره نوازشش  دمیکوب یمشت م با
 و از پله دیکنم ککشم نگز یم



 
 

34 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .باال رفت یورود یها

و هوا معلق  نیکه وسط زم یدر عبور کرد و اونطور از
 کردم که چشمام یبودم حس م

زد. چشمامو بستم و محکم  یم رونیاز حدقه ب داشت
 یفشارشون دادم. باالخره از رو

 .گذاشت نمییاش پا شونه

 !جلو اریدستاتو ب-

 یاز من م نیخوا یم ی! چیخوام برم ولم کن لعنت یم-

 !یمگه کر نیگم اشتباه گرفت

کشه و چشمام از  یو از پشت م رهیگ یموهامو م دوباره
 !شنیدرد بسته م

 

منو  یسگ بد یزنمت صدا یاونقدر م یزر اضافه بزن-

 !فهیانگولک نکن ضع

خوره و هر  یگوشم بهم م یاز حس نفس هاش رو حالم
 دم کل موهام از یآن احتمال م

سرم جدا بشن. گردنم به پشت خم شده و دستمو رو  پوست
 ذارم تا یپوست سرم م
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 .بدم نیتسک دردشو

 !... بذار برمسیخوام... برم سرو یخوام... م یم-

نخورده بودم و از شرم آب  یچیه روزیکه از د یباحال
 ارمیجمله رو به زبون ب نیتا ا شمیم

 .تونستم تحمل کنم ینم گهید نیاز ا شتریب اما

دم  یو کالفه است که هر آن احتمال م یعصبان اونقدر
 کنه. دستشو پشت یعمل دشویتهد

که از اون  یکنار در یذاره و به سمت راهرو یم کمر

 .ده یهولم م میوارد شد

 یو برم میرس یباشه م سیزنم سرو یکه حدس م یدر به
 کنم و او با یگردم نگاهش م

خوام داخل برم و درو ببندم که  یکنه. م یم دییتا سر
 ذاره یدستشو رو در م

 یم مونتیپش دنیاز نفس کش یاگر دست از پا خطا کن-

 !کنم

 دم تا یذارم و درو فشار م یاز حرص رولبم م دندونامو
 شه و یبسته بشه. کارم تموم م

 .کنم یبه خودم نگاه م نهیگردم تو آ یبرم



 
 

36 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یگونه و باال ی. رورهیگ یبغضم م نهیخودم تو آ دنید از
 کبوده و خون از کناره میشونیپ

لبم پاره شده و  یابرو تا چشمم شره کرده. گوشه  ی
 شورم یکرده. دستامو م یزیخونر

 .کنم یزنم و تند تند اشکامو پاک م یبه صورتم م یآب

زخما جاشون  نیتموم بشه. ا ینطوریذارم که ا ینم من
 شه بهشون فکر نکن یخوب م

 .یو خودتو نجات بد یباش یقو هی! فقط کافجلوه

 غره: یم ادیکنه و با فر یرو باز م در

 

 تانیپ تانیبه چ یسادیوا یساعت معطل کرد هیمنو -

 !االیگمشو  ؟یرس یکردنت م

و دوباره از پشت  رمیم رونیلنگ زدن از در ب یکم با
 کوبه که به یبه کتفم م یضربه ا

کنم اگر  یفکر م نی. به اارمیتعادلمو به دست م یسخت
 االن در رو باز کنم و با نیهم

 تونم از دستش راحت شم؟ یتوانم بدوام م تمام
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رو  اطیح یمن نرسه نگهبانا یفرض که سرعتش به پا بر
 چه نیا ایخدا چکار کنم؟

کنم و پنچره ها رو چک  یبود؟ اطرافمو نگاه م یبدبخت
 بود یکنم. روبروم راه پله ا یم

 .رفت یبه سمت طبقه باال م که

سالن  یزنم که به اتاق خواب ها ختم بشه. انتها یم حدس

 !خوره یتراس به چشم م

 ایدر اونجا باشه.  هی دیبتونم از اونجا برم و بعد شا دیشا
 بکشم واریبتونم خودمو از د یحت

 !باال

خودمو  ینطوریشه که ا یخوره و م یتو دلم قل م جانیه
 نجات بدم؟

کنم که کمتر کتک بخورم و  یتوانمو جمع کنم و سع دیبا
 فرصت شانسمو نیتو بهتر

 .کنم امتحان

 هیتالشم  یحواسش بهم هست انتها یکه چهار چشم االن
 شتریب یشکست مفتضاحانه ا

 .باشم اریهوش دی. باستین
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 یو م ادیطناب جلو م هیرسم و اون با  یم یستون قبل به
 خواد که دستمو ببنده

 !تونم فرار کنم دستم درد گرفته یدستمو نبند من که نم-

که االن داخلش  یکردن تا شهر هوشمیکه ب یموقع از
 دونم که دستام پشت یم میهست

 یبسته بودن چون تمام مچ دستم کبود بود و کتفم ب سرم
 کرد. یدرد م تینها

 

باشه طناب رو دور مچم  دهیکه اصال صدامو نشن انگار
 بره یسرم م یکنه و باال یمحکم م

 .بنده یستون بود م یکه باال یقالب به

. حاال دمیلرز ینفرت نگاهش کردم و از خشم م با
 فرار دوباره خاموش یبرا دمیام ینجوریا

جهنم  نیخودمو از ا دیبا یدونم که چطور یشه و نم یم

 .نجات بدم

 !آشغال یدیتقاص کارتو پس م-

دستشو دور گلوم سفت کرد و با حرص تو صورتم  هوی

 :دیغر
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 ریگردونم تو همون ز یبرت م ادیاگه صدا ازت درب-

 اگه از ترس به خودت نباریا نیزم

 !ریقط خفه خون بگف امیام سراغت نم ینی*رب

زنم و اون  یو نفس نفس م نهیش یگلوم م یتو یبد بغض
 لحظه هی یبرا یانگار که حت

 اطیکنه دوباره به سمت ح ینتونه تحملم کنه پشتشو م گهید

 .رهیم

و  رهیگ یچشمم راهشو م یاز گوشه  یسمج اشک
 گردونم تا دور یچشمامو دور م

 .نگاه کنم اطرافمو

و مشغول  دنیکه لباس فرم پوش یاز دو خانوم ریغ
 ستین یکس گهیهستن د یریگردگ

 سیاون رئ یکردن و حرفا زیتم یاز دقتشون تو و
 نجایفهمم که امشب ا یآشغالشون م

 !هست ییخبرا

 !اون دستامو باز کنه دیکنم تا شا یم صداش

 هی ؟یشه به من نگاه کن یخانوم؟... خانوم تو رو خدا م-

 ...ایلحظه ب
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 .اندازه یهم بهم نم ینگاه مین یحت

! تو رو دنیخانوم منو گروگان گرفتن از خونمون دزد-

 بهت یبخوا یخدا کمکم کن هرچ

 دم تو رو خدااا یم

 

 یم نیکنه و من از حرص پاهامو به زم یهم نگاه نم باز
 شه؛ یتر م دیام شد هیکوبم و گر

بابام کجاست؟ تا االن متوجه نبودم شدن حتما  یحاج
 دهیافتاده فهم یاتفاق هی دنیفهم

 !دنیمنو دزد که

 یا دهیبکشم اما چه فا غیخواد ج یدلم م ان؟یچرا نم پس
 که فقط کتک و یداره وقت

 .سالم تو تنم نمونده یجا هیاالنشم  نیشه،هم یم بمینص درد

اقرب وقت ممکن ، قبل فوات  یف یمن فضلک جدن یجد)

 (االوان

 دامیبشه پ رید نکهیزودتر قبل از ا یلطفا هرچ پدربزرگ»

 «!کن
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بابا رو! اون مرد گفت که پرنسس  یحاج شناسنیم اونا
 دونه من یبابابزرگشه حتم دارم م

که نفهمم اونا از گرفتن من  ستمیاحمق ن یو من اونقدر میک

 !هدف دارن

انقدر بهم فشار  یو تشنگ یدونم چقدر گذشته اما گشنگ ینم
 یآورده که مدام چشمام رو

منحوس همون مرد دوباره تو  یافته! باالخره صدا یم هم
 دونم که یو م نهیش یگوشم م

 !شه یداره شروع م شیکوفت یمهمون

ذارم که بفهمه؛  یاما نم نهیش یو تنم به لرز م ادیم جلوتر
 فر و بلندم تو صورتم یموها

 .ارنیدارن کم م گهیو زانوهام د ختهیر

 یکنم و مشتشون م یحس نم گهیدستمو د یانگشتا نوک
 شده به زور خون یکنم تا حت

 .بدم انیتوشون جر رو

 یا گهید زیخواد که چ یتر شده و م رهیچشماش ت یسبز
 از یکیبگه که همون موقع 
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 یو اون با مکث به سمتش برم ادیتو م هاش از در نوچه

 .گرده

 بگو-

 ...دنیآقا مهموناتون رس-

 

کتش  ی قهیبه  یدست ره،یکشه و عقب م یم یقیعم نفس
 کشه و قبل رفتنش رو به یم

 :کنه یم من

 ،یکن یغالف م اتویباز یوحش ،یانداز یجفتک نم-

 تا آخر شب وگرنه یریگ یم یاللمون

بهش عالقه  یلیکه خ یگردونمت تو همون اتاق یبرم

 !یدار

مهموناش بره.  شوازیتا به پ رهیچرخه و به سمت در م یم
 دو تا مرد دوشادوش هم داخل

کنن. هنوز نگاهشون به  یو باهاش خوش و بش م انیم
 یتکون یو من کمتر فتادهیمن ن

 !نشم دهیو اصن د ارمیکه شانس ب دیدم شا یخودم نم به
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 یکم یکیخوره و اون  یچهل ساله م کینزد شونیکی
 به هم یلیاما خ شترهیسنش ب

 .دارن یجو گندم یهردو قد بلند و هردو مو ها هنیشب

 زیکنه و اونا رو سمت م یم شونییداخل سالن راهنما به
 یکه انتها یشکل یلیمستط

قرار داره و در کنارش  یا شهیش وارید هی یروبرو سالن

 .بره یبار مشروبات هم داره م

 یچشم م عیکنن و من سر یهم به من م ینگاه میراه ن نیب
 تو همون یاما حت رمیگ

 یعاد ریاز نظرشون غ یزیچ چیکه ه شمیمتوجه م نگاهم
 اونا هم نکهی. حدس اومدین

 !ستیآشغالن سخت ن نیبدتر از ا یکی

از  یباشه چون که خبر یقرار کار هیزنم که  یم حدس
 ییرایو پذ یبساط خوش گذرون

و همه شونم تنها و بدون همراه دارن  ستین یآنچنان یها

 .انیم

و  وهیبا م زیدستشونه؛ م یدنینشستن و نوش زیاون م دور
 یپر شده و من سع ینیریش
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 !رمیبگ یکنم نگاه گرسنه مو از اون همه خوراک یم

 شنیمرد هم بعد از اونا داخل م ریپ هیو  انسالیمرد م هی
 . نگاهرنیو به همون سمت م

که همون اول با هم وارد شدن  یراز همون دو نف یکی
 کنه و بعد یم ینیهنوز روم سنگ

 .ادیشه که به سمتم ب یبلند م نمیب یگوشه چشم م از

 

زنم و  یکنم و با نفرت بهشون زل م یچشماش نگاه م به
 کنم که یتمام تالشم رو م

زنه و  یم مینیترسم. دستشو به نوک ب یکه ازش م نفهمه

 .کشم یصورتمو پس م

دم بهت بد  یباش خب؟ منم قول م یدختر خوبامشب -

 !نگذره

دهنم اونقدر  نباریکنم و ا ینگاهش م رهیبا نفرت خ فقط
 یباز نم یخشکه که به کالم

 !بخوابم تف کنم تو صورتش نکهیچه برسه به ا شه

التماسش  نجایکه من ا یکنه و همون زن یدستش اشاره م با
 کرد یکردم نگاهمم نم یم
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 .سمتش دییسر دو با

 ...آقا دییبفرما-

 نینبردن! هم تیاز انسان ییکدومشون بو چیانگار ه نایا
 کردم یکه التماسش م یکثافت

اشاره  نیکتریبا کوچ اوردیکنه خم به ابروش ن نگاهم
 سگ براش دم تکون نیصاحبش ع

 .داد

 !شربت وانیل هی-

 !رو چشمم آقا-

 عیسر و زهیر یم وانیل هیو  رهیم زیم یسراغ پارچ رو به
 خواد که یگرده. دلم نم یبرم

 یزیدونم که چ یکثافت بخورم اما م نیاز دست ا یزیچ
 دیتا از حال رفتن نمونده. با

 تیموقع هیباشم تا بتونم از خودم دفاع کنم و تو  اریهوش

 .مناسب فرار کنم

رو  وانیره. ل یمالش م یخشکه و ته دلم از گرسنگ دهنم
 از یکنه و قلپ یلبام م کینزد



 
 

46 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

فهمم که چقدر تشنه م بوده و  یخورم و تازه م یم اون
 چقدر الجون شده بودم.

 

 یاون برا ینیریخوام که از ش ینوشم و م یولع م با
 دوباره بدست آوردن قوام استفاده

 رهیگ یو همونطور کج م دهیاز دهنم فاصله م وانویکه ل کنم
 رو از گلوم تا خیو شربت 

 یکنه و نفسم م یم خیکنه؛ در لحظه تنم  یم یام خال نهیس

 !از سرماش رهیگ

 فی! نوچ... بد شد لباستو کثیعاااا... دست و پا چلفت-

 !جلو مهمونا دختر بد یکرد

 !دستامو... باز کن تا نشونت بدم کثافت-

 یم دیرحم کردم بهت با نکهیاز ا یکن یم مونمیپش یدار-

 سگ نیع یذاشتم از تشنگ

 !؟یله بزن له

زنم برادرش باشه  یکه همراهش بود که حدس م یکس
 بهش یزیو چ رهیگ یدستشو م

 .نهیش یگه و اون دوباره سر جاش م یم
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 هیگذاشتن و هنوز  یتا صندل شیاما فقط ش هیبزرگ زیم
 کنم یداره و فکر م یخال یجا

 .نفر باشن هیهمشون منتظر اون  که

 نیکه ا دیشا رمیگ ینظر م ریرفتاراشونو ز شتریب یهرچ
 برام انجام یها بتونن کار بهیغر

کنن انگار نه انگار  یبا من رفتار م یاما اونا طور بدن
 اسفبار دست تیدختر با وضع هیکه 

از  گهید یکیبه ستون بسته شده! انگار که دارن به  بسته
 کنن یخونه نگاه م لیوسا

 !یعاد ؛همونقدر

 باشن؟ فیتونن انقدر کث یم چطور

شه و فرامرز دوباره از جاش بلند  یاز در وارد م یپسر
 رو به جا یزبانیشه تا رسم م یم

 :گه یاز همون دور خوش آمد م اره؛یب

 یفرما شدن! خوش اومد فیتشر یموتیباالخره جناب ت-

 پسر!
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کنم.  یشه و با نفرت نگاهش م یم دهیبه سمتش کش نگاهم
 باشه یصفت یب هی دیبا نمیا

 نیا شنیم زیکنه و چشماش ر یشون. نگاهم م هیبق مثل
 یروم زوم م هیاز بق شتریب یکی

 زیدارم ت دنشویو من انگار که با چشمام قدرت در شه

 .کنم ینگاهش م

شه انگار که خوشش اومده  یچشماش جمع م ی گوشه
 رسه چشم یباشه به فرامرز که م

 یده؛ از پشت ضربه ا یو باهاش دست م رهیگ یمن م از

 !زنه یدوستانه به کمرش م

 که نکردم؟ رید-

شه و  یاز جاش بلند نم یو کس وندنیپ یشون م هیبق به
 هم به هم ینگاه دوستانه ا

 نمیب یمن خارجه اما م ییشنوا یانگار.از محدوده  ندارن
 هیداره که  یکه فرامرز سع

 .بده حیرو بهشون توض ییزایچ

خوره. کاش تو  یبه هم م تمیداره از خودم و وضع حالم
 پنجره داشت هی یاون اتاق لعنت
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چشمشون  یجلو نجایکه حاال اونا منو ا ارمیبتونم دووم ب تا

 .بستن یبه ستون نم

فرارم دنبال  یتونستم برا یم ییتنها یتو دیموقع شا اون
 باشم. تو اون اتاق یراه هی

هم دستام  نجاینداشتم ا یمرده تفاوت هیکه عمال با  کیتار
 چشمشون یبسته بود و جلو

 .ببرم شیتونستم پ ینم یکار بودم

راستم  یهم تو دنده  یبه شدت درد گرفته و درد بد کمرم
 کنم که هر لحظه یحس م

دنبال  دیبمونم. با اریهوش دیشه. با یتر م رینفس گ داره
 یباشم تا بتونم به حاج یراه

 !بتونم فرار کنم ایخبر بدم!  بابام

 یکنم اشکام راه خودشو م یاسم خدا رو زمزمه م لب ریز

 !رهیگ

کنن و من هر از  یبا هم صحبت م یطوالن یها قهیدق
 تا رمیگ ینظرشون م ریز یگاه

گه که همشون  یبهشون م یدونم فرامرز چ ینم نکهیا
 دن. ینگاهشون رو به من م
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که هست  یگه اما هر چ یداره بهشون م یدونم که چ ینم
 به من مربوطه که یانقدر

من برندارن.  یتمام طول صحبتش نگاهشون رو از رو تو
 یشکارچ هیکه انگار  ینگاه قایدق

 !طعمه ش داره به

 یو خدا رو با تموم وجودم صدا م زهیر یبه دلم م ترس
 بعد دوباره همون قهیزنم. چند دق

تونست از روم برداره از جاش  یکه نگاهش رو نم یمرد
 نباریرو ا وانشیشه و ل یبلند م

 .کنه یپر م خودش

رو  وانشیو رو به من ل ستهیا یبرادرش م یصندل پشت

 .ره یباال م

 ایدن ایکنم. دن یشه و نگاهش نم یتو هم جمع م صورتم
 یم فشیحس بد از نگاه کث

به هوش اومدم چادرم  یداشتم. از وقت ی. کاش روسررمیگ
 دونم که اصن ینبود و نم

 .شه یکابوسه چرا تموم نم نیا اگه ایکردن. خدا چکارش
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کنم که  یم یذارم و سع یهم م یبا درد رو چشمامو
 که از سر یلحظات یبرا یعزادار

 .رو به بعد موکول کنم گذروندم

بمونم. خدا  یقو دیکنم ترس رو به دلم راه ندم. با یم یسع
 یوقت منو رها نکرده م چیه

 !کنه یولم نم نبارمیا دونم

بشم و چشمامو  اریشه هوش یباعث م ییقدم ها یصدا
 که شهیباز کنم. خود لعنت عیسر

 میقدم میشه! تو ن یم کیداره بهم نزد یآروم یقدم ها با
 یو من از ترس حت ستهیمیوا

 .کشم یهم نم نفس

ندارم  یدید چیشون ه هیو به بق سادهیجلوم وا یسد هی مثل
 که فرامرز نمیتونم بب یو نم

خودش  شیکشه و پ یچرا افسار مهموناشو نم یلعنت

 !داره ینگهشون نم

 ی! برایِ انتظار واه هی ادیاون بخواد به کمکم ب نکهیا توقع
 یم یچه فرق شرفیاون سگ ب

 .ادیسر من ب ییچه بال کنه
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 ارهیبدنم به حالت آماده باش در اومده. دستشو جلو م تمام
 و موهامو از تو صورتم کنار

 .زنه یم

 یچسبه راه یکشم و پشتم به ستون م یعقب م خودمو
 عقب نیاز ا شتریندارم که ب

 !تا ازش دور بمونم برم

 !بکش فتویدست کث-

کنه و خطاب به داداشش  یم هیزنه و رو به بق یم یشخندین

 :گه یم

 !یداره لعنت یناز یاوووف سردار چه صدا-

 یشه و دوباره بغض لعنت یم نییام پر شتاب باال و پا نهیس
 بنده! دندونامو یته گلومو م

 یدم و اون دوباره به سمتم برم یحرص به هم فشار م از

 .گرده

لب  یکشه تا رو یم مینیب ی غهیانگشتش رو از ت نوک
 کنه. سرمو با یهام و مکث م
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 یم یکنار زیم یرو رو وانشیکشم. ل یپس م انزجار

 .گرده یذاره و دوباره برم

داره تا  یش چونه م رو سفت نگه م گهیبار با دست د نیا
 یشتریتکون نخورم. با حرص ب

 شویکنم و اون انگشت لعنت یکنه. تقال م یتکرار م کارشو

 .کشه یلبام م یرو شتریب

خوره و از ترس رو به مرگم چرا دست  یداره بهم م حالم
 داره! قلبم به یاز سرم بر نم

 کوبه و اون فشار انگشت یداره م یوار وانهید طرز
 کنه تا انگشتش رو یم شتریب شویلعنت

 .داخل دهنم فرو کنه به

آن دهنم رو باز  کیو  رهیگ یاز شدت فشار درد م لبام
 کنم و با تمام توانم انگشتشو یم

 .رمیگ یم گاز

کشه و من همچنان دندونامو با حرص  یم یبلند ی نعره
 م هیدم و خودمم گر یفشار م

 !رهیگ یم
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زنه که  یصورتم م یتو یش چنان ضربه ا گهیدست د با
 بعدش زنگ یتا چند لحظه 

ده و پشت سرم با شدت به  یتو گوشم صدا م یلیس اون
 شه و منگ یم دهیستون کوب

 .شم یم

ده و انگشتشو  یفهمم که داره با تمام توانش فحش م یم
 داخل مشتش گرفته و دور

 .چرخه یم خودش

 دهیچیکه دور دستام پ یضعف زانوهام شل شده اما طناب از

 .بخورم نیذاره که زم ینم

که دردش دوباره منو به خودم  ادهیدور مچم اونقدر ز فشار

 .ستمیکه سر پا با ارهیم

 انیهر پنج نفرشون به سمتمون م ادشیداد و فر یصدا با
 شده یفهمن چ یم یو وقت

 حیافتن و با تفر یاز داداش کثافتش به خنده م ریبه غ همه

 !ننک ینگاه م

 !! خوشم اومد ازش فرامرزهیوحش -
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 شتریبابامه و من ب یگه که هم سن حاج یم یاون کس نویا

 !شم یاز خودم منزجر م

دو روز بدنش دست من رام و  نویراست کار خودمه... ا-

 !گردونم یبرش م عیمط

افته.  یو سرم به دوران م زهیر یاشکام م صدایو ب آروم
 بود؟ یچه جهنم نجایا

بار دستشو  نیو ا ارهیکثافتش دوباره به سمتم هجوم م خود
 کنه و تا یلباسم م قهیبند 

 یام م نهیکنه. دستشو به س یمو پاره م قهیام  نهیس ریز
 حاال نیخوام هم یکشه و من م

 .هرزه به تن و بدنم بخوره نیدست ا نکهیقبل از ا رمیبم

خوام از خجالت آب  ی. مادیکنم و از خودم بدم م یم تقال
 رو تنم زشونیه یشم و چشما

 !فتهین

 

تونم از سر بگذرونم، درد کتک  یرو م یهر اتفاق من
 تونم به جون بخرم؛ اما یهاشونو م
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 نیدم که تو اول یبه خودم قول م رنیعفتم رو ازم بگ اگر
 خودمو ارمیکه بدست ب یفرصت

 !کنم خالص

 ؟یخورد یآشغال چه گه یهرزه -

فهمه تنشو  یم تمویبهش بزنم اما ن یکه لگد ارمیمباال  پامو
 کنه و من با یمماس تنم م

که طناب اجازه  ییزنم و کمرم تا جا یتوانم عق م تمام

 .شه یبده تا م

 ...یدوزار یآشغال کثافت!... هرزه -

اندازه و اونقدر فشار  یده و دستشو دورگلوم م یم فحش
 که ییکه کم کم تمام هوا دهیم

 .شه یم یهام هست داره خال هیر تو

شه که  یمقاومت ندارم و چشمام داره بسته م یبرا یینا

 .کشه یاز پشت عقبش م یدست

 یشه و من با شدت به سرفه م یاز دور گلوم باز م دستش
 یهام برم هیافتم. هوا به ر

 !شه یو اشک از چشمام روون م گرده
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 یموتینفر اومد و فرامرز اونو ت نیکه آخر یمرد همون
 شه و یم کیخطاب کرد نزد

 !ده یهام حرکت نم نهیس یرو از رو چشماش

مسخ  یتوانشو ندارم! طور گهیافتم و من د یهق هق م به
 کنه که از ترس یشده نگاه م

 .افته یتنم به لرز م تمام

 شتریکاش که اون شغال دستشو ب یو ا ارهیباال و م دستشو
 داد تا االن یدور گلوم فشار م

و دادام  غیکه از ج یینبودم! با ته مونده توانم با صدا گهید

 :زنم یم ادیدو رگه شده فر

نه...! برو عقب دستت به من بخوره تمام دودمانتو به باد -

 خورم تک به یدم! قسم م یم

 !میکه من ک نیدون یکنم! شما نم یم مونیرو پش تکتون

 

 شویدنیافته و همونطور که داره نوش یبه خنده م فرامرز
 چرخه تا دوباره به یره م یباال م

 :گه یم نیبره تو همون ح زیم سمت
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 ی... شاه ماهیهست یتو ک میدون یما خوب م یبیاوه ب-

 ی! ددی، شاه ماه میتور کرد

چند ماه  نیرو بکنه که تمام ا یقراره اون کار بزرگت
 بهش فکر کنه و یحاضر نشد حت

 !ده یس انجامش مبار با التما نیبشنوه! اما ا شنهادمونویپ

خواد که  یاون م ادیتو سرم فرود م یمثل پتک حرفاش
 انجام بده یبابام براش کار یحاج

نشده و من به  یکه حاج بابا راض هیمطمئنا کار خالف و

 !شک ندارم نیا

 یموتیاما ت زشونیچرخن تا برن سمت م یم همشون
 ییو من تا جا ارهیدستشو جلوتر م

کشم. با حرص نفس نفس  یتونم خودمو عقب م یم که

 :توپم یجون م یزنان و ب

... من یبه من دست بزن یبرو عقب کثافت... حق ندار-

 احمد صالحم! تنها نوه خیش ینوه 

کشم.  یم شیرو به آت تی! اگر دستت به من بخوره زندگش

 !خورم نابودت کنم یقسم م
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 یدستشو بند گردنبندم م دهیاون انگار که صدامو نشن اما
 رهیگ یو تو دستش مکنه اون

 .کنه ینگاهش م یبا شگفت و

باشه با  دهیزنم و اون انگار که روح د ینفس م نفس
 یطوالن یها هیشده ثان خیم یچشما

 !کنه یسنگ نگاه م به

و  ستیبدون پوششم ن یها نهیس یهدف نگاهش رو انگار
 مشتش یبا دقت داره سنگ تو

 !کنه یو رو م ریز رو

 یاهیشه و چشمام داره س یم یام پر شتاب پر و خال نهیس
 گزم تا از یره. لبم رو م یم

کشم تا  یو من دستمو م شنینرم چشمام دارن بسته م حال
 درد طناب کمک کنه به

 موندنم. اریهوش

 

و من  ارهیو سرشو جلو م رهیگ یمشتش م یرو تو سنگ

 !کنه یم ریگ نهینفسم تو س
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مشتش به سنگ  یکنه از ال یم کیبه مشتش نزد چشمشو

 .کنه ینگاه م

رو نفهمم.  بشیعج یکارها لیحالم بده که دل اونقدر
 و تو چشمام ارهیباالخره سرشو باال م

 !کنه یم نگاه

 یباشه با دقت نگاهشو تو چشمام م دهیکه تازه منو د انگار
 یپلکام م یگردونه. از ال

 یکنم نم یم یس؛ هرکار دهیفا یمقاومت ب گهیو د نمشیب
 تونم زانوهامو سفت کنم و

 .شنیبسته م چشمام

 یکه دور کمرم حلقه م هیفهمم دست یکه م یزیچ نیآخر
 یشونه ا یشه وسرم که رو

 .رم یمطلق فرو م یخبر یو بعد تو ب ادیم فرود

*** 

زند و فرامرز  یم هیسرعت دخترک را به خودش تک به
 کند. فرامرز به سمتش یرا صدا م

کند و  یجان دخترک نگاه م یبه تن ب یدیقوبا ال دیآ یم

 .کند یرا دود م گارشیس
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 یداده بود و حاال برا لیاش را دم در تحو یبیج یچاقو
 به کمک شیباز کردن دست ها

مهمان ها به  یداشت. قبل از ورود همه  ازین فرامرز
 شوند تا هرگونه یم یوارس یخوب

 .باشند اوردهیسرد به داخل خانه ن ایگرم  سالح

 یم اطیکه به همراه دارند همه در ح ییگاردهایباد یحت
 و قانون عمارت فرامرز ستندیا

وارد  دیبا یسالح چیاست که خودشان تنها بدون ه نیا

 !شوند

 !بگو دستاشو باز کنن از هوش رفته-

 ...ادیسگ جونه ولش کن خودش به هوش م-

 فرامرز دستاشو باز کن حاال!-

 

 یکند و حسن را صدا م یم یدندان غروچه ا فرامرز
 داند یاز او بترسد اما م نکهیزند. نه ا

 .دختر است نیا یباز نیا یمهره  نیمهم تر که

 یموتیت دییو تا یاهدافش به همراه شبردیپ یبرا یطرف از
 دارد. حسن بدو بدو از راه ازین
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کند و طناب را  یخارج م بشیاز ج ییرسد و چاقو یم

 .برد یم

خواباند و به  یتر را کنار ستون مدخ اطیبا احت یموتیت
 رود. آب را یم ییسمت دستشو

کند.  یخارج م بشیکند و تلفنش را از ج یفشار باز م با
 خانه اش یداند که همه جا یم

شنود و است از فرامز ترسو  ستمیو س نیبه دورب مجهز
 هم سیکه در سرو ستین دیبع

 .کار گذاشته باشد شنود

محض وصل شدن تماس دستش را مقابل حسگر سشوار  به
 دهد و سشوار با یقرار م

 یم کیشود. سرش را نزد یروشن م ینسبتا بلند یصدا
 از پشت تلفن یبم یکند و صدا

 :رسدیگوش م به

 شده؟ یزیچ-

 !نجایا یایب دیاالن با نی! شده... همکیشده ب-

 !دهیشود که حس کند اشتباه شن یسشوار باعث م یصدا
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 امیب دیبا یچ یچه مرگته! برا نمیدرست حرف بزن بب -

 اونجا؟

کرد  یحرومزاده ازش صحبت م نیکه ا یبرگ برنده ا -

 دختره! اون دختر نشون هی

 !رو به گردن داره اعتضادا

را  یشود و گوش یبلند م یجا خورده از پشت صندل کیب
 کند یتر م کیبه گوشش نزد

 دیبا یموتیکند. ت یشک م شیبه گوش ها یحت یلحظه ا و
 شده باشد! محال وانهید

 !است

 

 ؟یعقلتو از دست داد-

گم خودشه! لنگه سنگ انگشترت  یمن عقلم سرجاشه م-

 !تو گردنشه

 فشی. به سرعت کدیشن یم دیبود که با یزیتنها چ نیا و
 یدارد و پله ها را ط یرا برم

 .رساند یم اطیکند و خود را به ح یم
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 !طاهر ون رو اماده کن-

 یون سوار م یجلو ایفرز و چابک به همراه س طاهر
 ورود یشوند و احمد درب ون را برا

دارد و به محض سوار شدنش خودش  یباز نگه م کیب
 . در بستهندینش یهم کنارش م

خروجشان باز  یکه برا یو با سرعت از دروازه ا شودیم

 .شوند ینگه داشته شده خارج م

 !به سمت عمارت فرامرز برو-

 !روچشم آقا-

شلوغش  یموتیکند که ت یفکر م نیتواند باور کند. به ا ینم
 به آن هیشب یکرده و سنگ

 .باشد دهیدر گردن آن دختر د را

باور داشت و او سال  یموتیت تیبه هوش و درا یطرف از
 ها بود که دست راستش بود و

برد. به  یم شیقرار داد ها را بدون حضور او پ تمام
 درزش نباشد. حرف یکه مو ال یطور

 !دیگو یسند بود و حاال از آن سنگ م شیهمه جا برا او
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 یتواند که همان سنگ باشد. تنها خود اوست که م ینم
 تواند تفاوت اصل آن را از بدلش

که از  یاگر اصل هم باشد تنها کس یدهد حت صیتشخ
 یرو شانینشان خانوادگ یحکاک

 باشد! یتواند اتفاق ینم نیخبر دارد خود اوست! ا سنگ

 

 یشود به جمع آن ها م یخارج م سیاز سرو یموتیت
 تواند چشم ینم ی. لحظه اونددیپ

ماجراها را با هم  نیتواند ربط ا یدخترک بردارد. نم از
 نیدرک کند. ممکن است که ا

 ها از سمت فرامرز باشد؟ یباز

است که  یتله ا نیا دیافتد که شا یفکر م نیبه ا ناگهان
 پهن کیآوردن ب نجایبه ا یبرا

طور باشد و کاسه  نیخورد که اگر ا یبود. قسم م کرده
 کاسه شان باشد مغز مین ریز یا

 .کرد یم یتکشان را متالش تک

 یسردار و برادر چشم چرانش ب یها یروده دارز به
 دهد که همان یحوصله گوش م
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شود. فرامرز  یم دهیشن رونیاز ب یهمهمه ا یصدا موقع
 یرا به عقب م یبا هول صندل

 .شود یاز در وارد م کیو تا همه به خود بجنبند ب کشد

 یاند. فرامرز با شگفت ستادهیدورش ا گاردشیسه باد هر

 .کند یم شیصدا

 ک؟یب-

 یبا چشمان گرینامش هر چهار نفر د دنیمحض شن به
 گشاد شده به مرد قد بلند و چهار

از  یدست مشک کی راهنیکه با کت و شلوار و پ یا شانه

 .کنند یشود نگاه م یدر وارد م

 نیروند و در ا یاز پشت سرش راه م کلیه یمرد قو دو
 و فرامرز و آن یموتیجمع تنها ت

 .شناسند یاند و م دهید کیخرفت او را از نزد ریپ

داند و کمتر  یاو را نم ینام واقع چکسیکه ه ی! مردکیب

 .است دهیاز او د یچهر ا یکس

رد  یریگوش بگ دیشود با دهیشن کیاز ب یسخن هرجا

 .یو نشنو یشو
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خبر دارد.  زیجا حضور ندارد و از همه کس و همه چ چیه
 که تا بحال او را یکس یحت

 دهیاز او نشن یحرفه نام نیباشد محال است که در ا دهیند

 !باشد

و  سپاردیم یموتیرا به مشاور معتمدش ت شیقرارها تمام
 زیخودش از دور بر همه چ

 یبرا یزیو چ یخوش شانس باش یلیدارد. اگر خ نظارت
 یبتوان دیشا یعرضه داشته باش

 

اما هرگز از او در  یبا او داشته باش یقرار تلفن کی
 مگر آنکه ؛یکن یخواست مالقات نم

 !یشو احضار

در  کیکه هنوز از ورود نابه هنگام و با شکوه ب هیبق
 دانند که آمدنش یشوک بودند حاال م

راحت  الشانی. انگار که خستیربط به آن دخترک ن یب
 شده باشد که در امان هستند و

 یتر م کیبه آن ها ندارد، آهسته نزد یحضور ربط نیا

 .شوند
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تواند خودش  یسنگ، نم نیکند. ا یبه دقت نگاه م کیب
 آورد و یباشد! دستش را باال م

 یانگشترش در نور لوستر بزرگ با رنگبرق سنگ  حاال
 خورد. دستش یمتفاوت به چشم م

هر دو سنگ کنار  یشود و وقت یمقصد گردنبند دراز م به
 برق و رندیگ یهم قرار م

 .کند یم رهیچشم ها را خ درخششان

تشابه را باور  نیا کیزنند و ب یبه دورشان حلق م همه
 شود و یم کیکند. نزد ینم

به همان  قایخواند. دق یرا در پشت سنگ م نیالتE  حرف

 .قطع و با همان برش

کشد.  یماند و عقب م ینم یباق یدیترد چیه یجا شیبرا
 به سمت جلو یناگهان یقدم

 .اندازد یبه لرز م شانیها نهیدارد و قلب را در س یبرم

 .شده نبود ینیب شیمرد پ نیراجع به ا زیچ چیه

اش را حدس بزنند. به سمت  یتوانستند که قدم بعد ینم
 رود و یها م یهمان صندل

 .کشد یرا عقب م یتعارف صندل بدون
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 یسامسونت چرم فیزند. طاهر ک یطاهر اشاره م به
 زیم یرو شیرنگش را جلو یمشک

 .کشد یگذارد و عقب م یم

 یکلمه از زمان نیکند و رو به فرامرز اول یسر بلند م کیب
 یکه وارد شده را به زبان م

 .آورد

 !نیبش-

 

جرات  یحت هیو بق ندینش یمقابلش م یبدون معطل فرامرز
 آن ها رهیکنند که به دا ینم

داخل آمده  کیکه همراه ب یگریشوند و دو مرد د کینزد
 شدن کینزد یبودند هم اجازه 

 .دهند یآن ها را نم به

اند و فرامرز  ستادهیا کیو طاهر پشت ب یموتیت حاال
 یب کیمطمئن است که حضور ب

 .ستیبه آن دختر ن ربط

 شیبرا یخواهد و اگر بتواند که کار یاز او م یزیچ کیب
 یبها م کیاز ب ینیانجام دهد د
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بزرگ را  کیکار با ب نیاست که قوان ی. و چه کسردیگ
 دار و هیسرما نینداند! او بزرگتر

 یکار کیدانند که اگر ب یحرفه است. همه م نیا تاجر
 از ینیانجام دهد د یکس یبرا

 نیادا کند و هم شیبرا دیبا یبر گردنش دارد که روز کیب
 خودش هم صدق یقانون برا

 مگر نه؟ گریکرد د یم

 یخارج م فیاز ک یکند و دسته چک یرا باز م فشیک در

 :کند یکند و روبه فرامرز م

 چقدر؟-

 .چاندیپ یحرف را م یبا زرنگ فرامرز

 براتون انجام بدم؟ دیچکار با-

داند که مردک  یکند و خوب م یچشمانش را تنگ م کیب

 .است یاهل گربه رقصان

 !دختره مال من-

 !من شکارش کردم-

 کنم! چقدر؟ یمنم آزادش م-
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 یشده اش م کیحوصله و بار یغرد و با چشمان ب یم
 نکن! فرامرز یکه با من باز دیگو

کشد و عرق  یزند عقب م یم شیکه به دلش ن یترس با
 اش را با پشت دست یشانیپ

 .ردیگ یم

 یرکیبا ز دیتواند از دست بدهد. با یلحظه را نم نیا
 که سرش یببرد طور شیمعامله را پ

دختر انقدر  نیراه از دست ندهد! چرا ا نیهم در ا را
 یچه م یمهم است؟ او را برا شیبرا

 .رود یراه م غیرسما لبه ت خواهد؟

ق به خودش است که دخترک متعل دیگو یکار م نیا نیقوان
 تواند به زور و ینم یو کس

 .ردیدختر را از دستش بگ دیتهد

 نیبر اساس هم شانیو ببند ها ریتجارت ها و بگ تمام
 نیا یشد اگر کس یاداره م نیقوان

دسته  ی رهیگذاشت از دا یپا م رینانوشته را ز نیقوان
 شد و البته یحذف م شهیهم یبرا
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را نداشت اما هرگز  کیجرات در افتادن با ب یکس که
 کرد یبه او اعتماد نم یکس گرید

 .شد یسوخته م یمهره  کی عمال

دانست که در مقابل چهار جفت چشم  یخوب م فرامرز
 کیگو ب اوهیکنجکاو و دهان 

 .کرد یپا له نم ریآوازه اش را ز هرگز

 !شه یصورت آزاد م هیدر -

زد.  یحرف م یزیدانست که او از چه چ یخوب م کیب
 یاز دسترس دور م یتنها کسان

توانست که دخترک را  یکه از خانواده بودند. او م شدند
 کند یبه عنوان بدل خود معرف

 .کرد یمال خود م شهیهم یآنگاه او را برا و

ارزد که  یم یخواست بداند دخترک آنقدر یم فرامرز
 شود. که بدل او کیجزء خانواده ب

زل زده و  کیحساس بسرد و بدون ا یبه چهره  باشد؟
 یصدا رتشیدر کمال بهت و ح

 :چدیپ یزمزمه در سالن م یبا آرامش ترسناک کیب غرش
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 چقدر؟-

 ندیگو یزند و جفت شش که م یم یتکخند ناباور فرامرز
 حاال کامال گر؟یاست د نیهم

 یدست و دلباز یتواند رو یداند که تا چه اندازه م یم
 دختر نیطمع داشته باشد. ا کیب

 شود؟ کیکه همسر ب دیارز یم آنقدر

بدون لحظه  کیپراند و ب یم یفوت وقت مبلغ هنگفت بدون
 کاغذ یمکث خودکار را رو یا

کند و  یآورد. چک را از دفترچه جدا م یحرکت در م به

 .ردیگ یمقابلش م

 یکند. ده برابر سود یکه به او رو کرده را باور نم یشانس
 که بخاطرش یاتیکه از عمل

 یشد را براحت یم بشیرا گروگان گرفته بود نص دخترک

 !در مشتش داشت

ورق شانسش  نکهیقبل از اt یدردسر چیهم بدون ه آن

 :کند یبرگردد زمزمه م

 ...که بخوامش یطلب من! تا وقت یکیو... -
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 یحوصله چک را رو یدهد ب یبه سرش م یتکان کیب
 یلحظه  کیکند.  یپرت م زیم

 .شود یماند و از جا بلند م ینم نجایا گرید

 یفرامرز نم یها یبه وزوز کردن ها و چاپلوس یتیاهم
 از در یموتیکند و دوشادوش ت

از  شیدستش ها یشود. طاهر دخترک را رو یم خارج

 .کند یبلند م نیزم یرو

 یم کیمقابل ب یصندل یدخترک را رو کیسر ب پشت
 یم کیخواباند. خودش هم کنار ب

 .ندینش یپشت فرمان م ایس نباریو ا ندینش

آورد  یسر در م دیآورد. با یرا در م هیقض نیا یو تو ته
 دخترک با خانوده یکه رابطه 

 یچند صباح یشد که برا یکه مجبور م دیچه بود. شا شان
 کند. یاو را همسرش معرف

 

دخترک را به عنوان بدلش در کنارش  یمدت یکه برا دیشا
 شد یداشت اما نم ینگه م
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ماجرا گذشت! اصل و نسب دخترک مجهول  نیاز ا که
 اعتضاد ها یبود و سنگ خانوادگ

 یلیباشد. خ یتوانست تصادف ینم نیبه گردن داشت! ا را

 .دیفهم یرا م زیزود همه چ

 ی. موهاندازدیبه گردنبند ب ینگاه گریشود تا بار د یم خم
 فر و پر پشت دخترک را کنار

 .زند یم

 یرو یدخترک اسفناک است. رد دستان بزرگ اوضاع
 لباسش ی قهیگردنش نشسته بود. 

 یاش پاره شده و سنگ گردنبندش رو نهیس ریبه ز تا
 تینها یاش ب نهیس دیپوست سف

از انداز چشم نواز  شیب شییبایکند. برق و ز یجلوه م بایز

 .است

رنگ  نیسنگ بود در نور کم ماش تیکه خاص همانطور
 در یتونیه رنگ زعوض کرده و ب

تن او درخشش  یسنگ رو نیاست. انگار که ا آمده
 گرفته است چرا که هرگز تا یشتریب

 .بود دهیند بایاندازه سنگ را ز نیا به
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 یمشک ریو لباس ز نهیاز س ینگاهش به سمت قسمت ناگهان
 یافتد اخم در هم م یاش م

 .زند یم شیبه دلش ن یو حس بد کشد

و تاب  چیپ یکشد که انگشترش ال یدستش را عقب م فورا
 کند یم ریگ شیانبوه موها

 .کشد یم ینوچ کالفه ا و

را آزاد کند  کیکشد که دست ب یبه سرعت جلو م احمد
 یبا دست کنارش م کیاما ب

کند. دو طرف پارچه  ی. خودش انگشترش را باز مزند
 یرساند و عقب م یرا به هم م

 :کند یلب غرغر م ری. زکشد

 دردسر ساز! یفرفر-

 

. فتدیکند تا به خنده ن یرا چفت م شیشنود. لب ها یم احمد
 یچهره  قیعم کیب

بگردد.  ییآشنا کیاز  یکاود تا دنبال رد یرا م دخترک
 در صورتش به ییآشنا زیچ چیه

 .خورد ینم چشم
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باالتر از گونه اش زخم بود و نگاه که در صورتش  یکم
 گرداند چشمش به زخم گوشه یم

برد که همان لحظه  یکند. دست جلو م یم ریلبش گ ی
 انگار که برق از تنش رد شده

 کشد. زخم لب دخترک به او چه؟ یعقب م باشد

 شهیبه او بکند از ش یگرینگاه د نکهیبدون ا ریآخر مس تا
 مشغول یضد گلوله و دود یها

 اطیداخل ح دنیشود. به محض رس یم ابانیزدن خ دید
 شیدر را برا یکس نکهیقبل از ا

کند و از  یطاقت در را باز م یو ب یکند با کالفگ باز

 .پرد یم رونیب نیماش

رد  نیح کیشود و ب یم ادهیخودش پ نیاز ماش یموتیت
 به ینگاه میشدن از کنارش ن

 :غرد یکند و م یم او

 !اتاقم ایدختر رو حل کن ب-

 !کیروچَشم ب-

سال ها بود  ق،یبود. نکته سنج و دق یجد شهیکار هم در
 کارها را با کیکه در کنار ب
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برد و معتمد  یم شینحو پ نیو ذکاوتش به بهتر هوش
 یازیبود. ن کیب اریهمراه و  نیتر

 فیدهد، خودش همه فن حر حیکه رج به رج توض نبود

 .بود

از  یکیرا صدا کرد تا جلوه را بلند کند او را به  طاهر
 طبقه باال فرستاد. به احمد یاتاق ها

پزشک معتمدشان برود و خود را هرچه  یتا پ سپرد
 سر دخترک برساند تا یباال عتریسر

 .شود یدگیاو رس به

بانو  یرا برا طیبه طرف آشپزخانه رفت و شرا فورا
 شیبرا یداد و گفت که لباس حیتوض

به هوش آمد کار  یکند و حواسش به جلوه باشد تا وقت هیته
 از او سر نزند. یاحمقانه ا

 

 کیپشت در اتاق کار ب یستورات الزم را داد و وقتد همه
 راحت بود. کلون الشیخ ستادیا

شود.  یبعد داخل م یدهد و لحظه ا یدر را تکان م کنار
 یبه اتاق م یدر نگاه یاز ال
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 .شود دهیشن کیب یماند تا صدا یو منتظر م اندازد

 !ایب-

 زیمقابل م یصندل یاش رو یشگیشد و به عادت هم داخل
 پا ینشست و پا رو کیب

 .دیایبه حرف ب کی. منتظر ماند تا خود بانداخت

اصل و نسبش  ه،یدختره ک نیخوام تا شب بدونم ا یم-

 ما تو یگردنبند خانوادگ ه،یچ

 نیکنه؛ از همه مهمتر چرا ا یدختره چکار م نیا گردن
 دختر دست فرامرز افتاده و اون

رو که به وضوح  یکنه. دختر داشیاز ما تونسته پ زودتر

 !به ما داره یربط هی

 بشیو دست در ج ردیگ یبه خود م یجد یچهره  یموتیت
 یزیبرد. با حوصله هرچ یم

 :دیگو یم شیداند برا یکه تا به االن در موردش م را

به  یاز بازرگانا یکی یدونم که دختر نوه  یم نویخب ا-

 جنوبه. پدر بزرگش ینام تو خطه 

 یلیبا اصل و نسب عربه. خ فهیطا هیبا نفوذ از  خیش هی
 ساله که تو کار واردات و صادرات
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خوان  یکه م ییداره بار تاجرا یداره. تو بندر کشت تیفعال
 بره که یجنس صادر کنن م

کنه و  یخودشو وارد م یجنسا ینباشه اما برگشتن یخال

 .کنه یپخش م رانیتو سطح ا

 .ارهیگن پارچه م یم

 دخلش به فرامرز؟-

هم  هیفیره، هم آدم شر یخرش م یحساب اروی گهید نیهم-

 و گمرک سیکله گندست. پل

فرامرز موزمار مشقشو خوب  نیبه کارش ندارن ا یکار
 خواست براش یانجام داده بود. م

 نیا رنیم نامیکنه و ا یهم قبول نم هیدارو کنه. حاج قاچاق
 دزدن که یدختر رو م

 

 یبرگ برنده  نیکنن انجام بده. تنها و بزرگتر مجبورش
 نیا یفرامرز و نقطه ضعف حاج

 .دخترست

نشسته و  یصندل یطرفه رو کی یبا ژست خاص کیب
 گذاشته زیم یدست راستش را رو
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 .چرخانده یموتیگردنش را به سمت ت و

دهد. تا ته ماجرا را  حیتوض نیاز ا شترینبود ب یازین
 یهمه  نیداند که ا یخوانده بود و م

 نایا یداند همه  یم نکهیو از همه مهم تر ا ستین ماجرا
 شده نییتع شیاز پ یباز کی

دام باشد که او خودخواسته پا در  کیتواند  یم ی. حتاست

 .دام نهاد نیا

کند. فرامرز  رییتغ یباز نیا نیزود قوان یلیقرار بود خ اما
 نیگرم بود. ا یپشتش به کس

باشد.  هافتیتواند در ینم ییرا خودش به تنها اطالعات

 !حرف ها نبود نیاصال مال ا

 یدرباره  دیبود. ابتدا با تیفعال در درجه دوم اهم نیا اما
 یبدست م یدخترک اطالعات

 !. قطعا به دنبال دردسر نبوداورد

دختر بدونم. به رابط  نیرو راجع به ا زیخوام همه چ یم-

 یزن یهامون تو جنوب زنگ م

 ...گروگان گرفتنش یتولدش تا لحظه  هیثان از
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که نفوذ  یو چهره ا یکشد و با آن چشمان مشک یم جلو
 شد یو قدرت از آن ساطع م

زمزمه  رهیزند و آرام اما چ یزل م یموتیچشمان ت در

 :کند یم

 !خوام ی... واو به واوشو ممیت-

 یدهد و قاطع لب م یاحترام تکان م یبه نشانه  یسر میت

 :زند

 ...کیرو چَشم ب-

اش را به  یدهد و صندل یم هیاش تک یبه صندل دوباره
 یچرخاند م یسمت راست م

 :دیگو

 

 !یبر یتون یم-

بود.  نی. او کارش اراندیگ یم یگاریو س ردیگ یم نگاه

 .کرد یاطالعات معامله م یرو

 میتوانست تصم یماجرا سر در آورد م یاز ته و تو یوقت
 شیرا پ یکه چطور باز ردیبگ
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 .ببرد

با  کی. بدیآ یجلو م یقدم بیهنوز نرفته و دست به ج میت
 به یشده ا کینگاه بار

ماند. باالخره به حرف  یگردد و منتظر م یبر م سمتش

 :دیآ یم

 شیبه عنوان بدلت معرف یخوا یدختر رو... واقعا م-

 ؟یکن

تا  فشیهم تکل نیو البته ا ردیگ یم گاریاز س یقیعم پوک
 یشد. اگر م یشب مشخص م

توانست تا  یکه پدر بزرگش تاجر است به حتم م دنیگو

 .قِران آخر پولش را از او بستاند

او  یدختر به خانواده  نیشد که ربط ا یمطمئن م دیبا فقط
 الی. آن وقت با خستیچ

گرفت و از آن به بعد  یبا پدر بزرگش تماس م راحت
 دخترک با او تیامن نیتضم گرید

کند.  ینبود که او را به عنوان بدلش معرف یازیو ن نبود
 مشخص زیچ چیه نکهیکالفه از ا
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 ریطرح ش ینقره  یگاریس ریرا در ز گارشیس نبود

 :کند یخاموش م

 !شه یتا شب معلوم م-

است  ازیکرد ن یکه حس م یکشد. هرزمان یعقب نم میت
 با یمیکه او را از عواقب تصم

 .دیکش یداد عقب نم ینم حیرا توض زیکند تا همه چ خبر

مسائل  یدرباره  کیبود که اجازه داشت با ب یتنها کس او
 بحث کند و او را به چالش

 .بکشاند

از بند اون  یخوا ی! اگر میدختره رو از فرامرز گرفت-

 ! پدریعقدش کن دیآزاد بشه با

کنه. قبول  یم داشیزود پ ای رید هیآدم سر شناس بزرگش
 کنه که دخترشو عقد ینم

 !یکن

 

تر  دهیچیکه هر لحظه پ دهیچیکالف پ نیهم از ا خودش
 بار نیاول یکالفه بود. برا شدیم
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بار برنامه  نیاول یدانست. برا یاش را نم یبعد حرکت

 .نداشت یقدم بعد یبرا یا

 دیزنده نگه داشتن دخترک با یدانست که برا یم خودش
 یخانواده اش م یاز اعضا یکی

شد تا هم از بند  یبود که همسرش م نیو تنها راهش ا شد
 یرو یفرامرز برهد هم نگاه

که کالکان ها جانشان را همچون  نیا ینچرخد و هم برا او

 .او هم بکنند یخودش سپر بال

فقط  یموتیت یدانست و هشدار ها یها را م نیا ی همه
 شد که کالفه تر کف یباعث م

 :خفته بغرد یبکوبد و با خشم زیم یرا رو دستش

 !مرد. فقط تا شب یتا شب فقط فرصت دار یموتیت-

 نیکند و ا یم یموتیشود و مقابل پنجره پشت به ت یم بلند
 او را گرید یا هیکه ثان یعنی

 یرنگ کرکره ا یقهوه ا یخواهد. پرده  یاتاق نم نیا در
 دهد و نور به اتاق یرا باال م

 .شود یم دهیتاب کیتار
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اتفاقات  ریگرداند و فکرش درگ یم اطیرا در ح نگاهش

 .است ریچند ساعت اخ نیهم

کند و از  یاش م یعصب یبرنامگ یو ب یتعادل یب نیا
 یدخترک مو فرفر شتریهمه ب

 !ساز دردسر

نباشد تا ظرف  انشانیم یارتباط چیکرد که ه یم دعا
 ساعت شر او را از سر خودش باز

 خواست! مسخره بود که یدماغ نم یکرد و او مو یم
 دختر بچه را کنار نیبخواهد ا

 ینگه دارد و بدتر از آن به عنوان همسرش معرف خودش

 !کند

 ینیاز سنگ یناش یرفت. اخم یسوال م ریابهتش ز تمام
 ندینش یم شیابروها نیافکارش ب

 نیبندد. اگر تا شب ا یچشم م شیکالفه تر از لحظات پ و
 یشد قسم م یموضوع حل نم

 .کرد یرد م غیکه همه شان را از دم ت خورد

*** 
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 جلوه

خوره به چشمم و  یم میکنم نور مستق یچشم باز م تا
 کنم که بذارم رو یدستمو بلند م

 .شم سرم تو دستمه یکه متوجه م چشمام

ام  نهیقفسه س نییپا یقیدم و درد عم یبه خودم م یتکون
 یکنم. آهم بلند م یحس م

 :کنم یبه کنج اتاق نگاه م دهیترس یکس یکه با صدا شه

 .یشد فیانقدر وول نخور دختر جون، استراحت کن ضع-

نشسته  یصندل یکه رو یا دهیو اتو کش انسالیخانوم م به
 کتاب قطور هیکنم.  ینگاه م

 .کنه تا نگام کنه یسرشو بلند نم یو حت دستشه

کجا بود؟  نجای. اامیبه خودم م هویداره و  یبرم م ترس
 یفرامرز لعنت یهنوز تو خونه 

 بودم؟

 یعوض شده بود. ک یمشک شرتیشلوار و سو هیبا  لباسام
 یلباسامو عوض کرده بود؟ خدا

 بودم؟ هوشیچند ساعت ب من
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پارچ  هیکنم.  یکشم و به اطرافم نگاه م یتو هم م اخمامو
 کنارمه. به سرعت نور وانیو ل

فرصت رو از  نباریو من ا شنیتو سرم پردازش م افکار
 سوزن مزاحم عیدم! سر یدست نم

 یم وانیکشم و دست به سمت ل یم رونیاز دستم ب رو

 .برم

کشه که با درد خم  یم ریتقال کردن پهلوم ت ییهوی بخاطر
 یدستمو روش م هیشم و  یم

همون خانوم است که با حرکات  یرو ممی. نگاه مستقذارم

 .کشه یمن چشماش رو باال م

 یکوبم که با صدا یم زیم یرو رو وانیل یحرکت آن هی تو
 شکنه. یم یبد

 

گشاد شده  ییدارم و زن با چشما یبزرگشو برم کهیت هی
 شه و به یبلند م یصندل یاز رو

 .ادیم سمتم

رو به سمتش  شهیشم و ش یزانو بلند م یتخت رو یرو
 دو رگه و ییو با صدا رمیگ یم
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 :کشمیم غیاست ج بهیخودم غر یکه برا یا گرفته

 !... نشوکیبه... من... نزد-

نظرم  ریز قیمونه با اون نگاه خشکش عم یجاش م سر
 که تونستم نی. همرهیگ یم

 !تهیموفق هینگهش دارم برام  سرجاش

کنم که  یچرخه و حس م یتو تمام تنم داره م نیآدرنال
 رم، یدارم راهمو درست م

 !ارمیکم ب دینبا امیکوتاه ب دی! نبانهیهم

 !نینشو دختر جون بذارش زم وونهید-

کنم. با  یم یدم و با سر نف یبه اطراف تکون م سرمو
 رو به شهیدست لرزون همچنان ش

 یدردناکمو فشار م یم پهلو گهیگرفتم و با دست د سمتش
 مانع شیدم تا درد لعنت

 .نشه حرکتم

 دیرم. کل ی. عقب عقب تا در اتاق مامیم نییتخت پا از
 دارم و در رو باز یدر رو بر م یرو

کنه  یتالش نم یدرصد یفهمه و حت یم تمویکنم. ن یم
 برام نیو ا رهیکه جلوم رو بگ
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 !بهیعج

و  نمیکه بش ستیچون من قرار ن یحت ستیمهم ن نمیا اما
 منتظر کمک بمونم. خودم

وجدان  یب نیدم. من عروسک دست ا ینجات م خودمو

 .شم یها نم

 دختر برگرد سر جات! یش یم مونیپش-

 

شم و تو راهرو  یاز در دور م یتوجه به حرفش قدم یب
 و بالفاصله در رو روش ستمیا یم

 .کنم یم قفل

 یاندازم و به سمت پله ها قدم تند م یبه راهرو م ینگاه
 خونه، نیکه ا شمیکنم. متوجه م

 ه؟یکدوم جهنم گهید نجای! استیخونه ن اون

 یاندازم و در بزرگ یم لیبه سالن بزرگ و طو ینگاه
 . بدوننمیب یکه اون انتهاست رو م

از پشت  یمردونه ا یدوم که صدا یبه سمت در م یمعطل

 :کشه یم ادیسرم فر

 کجااا؟؟؟-
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 یبرگردم و به عقب نگاه کنم از در خارج م نکهیا بدون
 تر از عیبرم! قلبم سر دیشم. با

روش ! دستمو دهیکوبه و درد پهلوم امانمو بر یم شهیهم
 گذارم و قدم هام رو تندتر و یم

 .دارمیتر برم عیسر

 !دختر سایوا-

 .کنه یتندش مصمم ترم م یو قدم ها ادشیفر یصدا

 ...طاهر رشیبگ-

که  یبزرگ اطیح هیکنم و به  یها رو به سرعت رد م پله

 .رسم یمونه م یبه باغ م هیشب

 .ادیاز جلو به سمتم م یکلیمرد قد بلند ه هی

م گرفته و اشکام  هیشکست بخورم؛ گر نبارمیتونم ا ینم
 یکنن. چ یم دایراه خودشونو پ

 !خوام برم یم ایخوام برم لعنت یخوان؟ من م یجونم م از

 یم غیقدم مونده بهش برسم ج هیو  رمیگ یرو باال م شهیش

 :زنم

 !ای...نیزنمت لعنت یزنمت... به خدا م یم یایجلو ب-
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باال. با ترس از بغلش  رهیگ یزنه و دستاشو م ینم حرف

 .رم یشم و عقب عقب م یرد م

 یبشه م کیخورم که اگر بهم نزد یترسم اما قسم م یم

 !زنمش

شه که از اول دنبالم راه  یم دهیکش یبه سمت مرد نگاهم
 که هیافتاده بود. همون آشغال

 .داشت بیو غر بیاسم عج هیخونه فرامرز بود و  تو

فهمم  یو م ادیجلو م یش قدم رهیو خ یعصب یچشما با
 خواد با نگاه و لحن یکه م

رو بکنم که  یباهام حرف بزنه تا اون کار یکننده ا قانع

 !خواد یخود کثافتش م

 خب؟ میبرسون بیبهت آس میخوا یما نم نیبب-

 .رم یعقب م یو من قدم ارهیدستش رو جلو م همزمان

به خودت... آروم  یرسون یم بیرو بده به من. آس شهیش-

 باش خب؟

 :کشم یم غیو بغض ج یبا خستگ ا؟یآروم باشم لعنت چطور
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 هیزیچ ای نجامیدونم بخاطر ماجد ا ینم ایگناهم لعنت یمن ب-

 ...بابامه یکه مربوط به حاج

 !خوام برم خونمون یباشم. من... م نجایخوام ا ینم

اما محکم حرفامو  لرزهیو تموم تنم داره م رنیسراز اشکام
 شم اگر یزنم. من خر نم یم

 شیفرامرز پ شیبزنن چرا منو از پ بیخوان بهم آس ینم
 پدر بزرگم نبردن؟

کف دستم  یو سوزش رمیگیرو تو دستم محکم تر م شهیش
 کنم. عقب عقب یحس م

که به پشت  نمیب یاشاره طاهر رو م یرم و لحظه ا یم
 یبرم عیکنه و سر یسرم نگاه م

 .گردم

کنه  یو دستش دراز م ستادهیپشتم ا گهیمرد گنده بک د هی
 بهم بخوره نکهیاما قبل از ا

 غیمرد با ج ادیکشم و داد و فر یرو به دستش م شهیش
 شه! یم یکیخودم 

 



 
 

94 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

ذارم و با درد  یدهنم م یدستمو رو هیکنم و  یهق م هق
 که از دستش راه یبه خون

خوره و از ترس زانوهام  یکنم. دلم به هم م ینگاه م گرفته
 یسست شدن. عقب عقب م

 کهیت هیفاصله هست و چطور با  یلیخ ی. تا در ورودرم
 ام؟یاز پس همشون برب شهیش

به ده نفر دورمون جمع شدن و همشون  کیلحظه نزد در

 !سادنیوا یپشت اون لعنت

ره و من حرکت  یشده م یکه زخم یبه سمت مرد طاهر
 ازش حساب هیکه بق یهمون

 هی. تو ادیخواد به سمتم ب یکه م نمیب یبرن رو م یم
 رو به گردن خودم شهیحرکت ش

 :کشم یم غیو ج رمیگ یم

به  یکشم... حق ندار یخودمو م یبش کیبخدا اگه نزد-

 !... برو عقبیمن دست بزن

و با چشماش  رهیگ یکه جلو آورده رو به سمتم م یدست کف
 خواد قانعم کنه که یم



 
 

95 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

گول  ستیبه من بزنه و منم قرار ن ستیقرار ن یا صدمه

 !رو بخورم یعوض نیا

 !کثافت ایزنم بخدا... جلو ن یزنم... رگمو م یم-

 چه خبره؟ نجایا-

 یو همشون عقب م ادیاز پشت سرش م یغرش یصدا
 مرد قد بلند که بدون هیکشن. 

رو  شهیشه. ش یم کیآرومش داره نزد یو قدم ها عجله

 .چسبونم یمصمم به گردنم م

بشه که با تشر  کمیخواد نزد یکه جلوم بود م یمرد همون

 .کشه یاون مرد عقب م

 !یموتیت-

نگاه اون  هیگرده و با  ی! برمیموتیخودش بود. ت هاع

 .ره یعقب م

شده  زیر یو اخماش تو هم، با نگاه بشهیدستش تو ج هی
 نهیهمونطور آروم و با طمان

 رم. یعقب م یا گهیشه. قدم د یم کینزد داره
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 دیآدم با نیفهمم که ا یم دناشونیرفتاراشونو عقب کش از
 قطعا یعنیباشه!  سشونیرئ

 !دیاشاره اون عقب کش هیهم با  یموتیت یکه حت هست

خوام برم! حاضرم  یخوام برم! لعنت به همتون م یمن م-

 دست شماها بهم یول رمیبم

 ایآدمات درو باز کنن بذارن من برم  یگ یم ای! نرسه

 .کشم یخودمو م

موابانه  سیو با همون ژست رئ ستهیمیوا میقدم هی تو
 که باال گرفته و با یخودش با گردن

 :زنه یلب م یشده ا زیتفاوت و ر یب نگاه

 !بکش ؟یخودتو بکش یخوا یم-

 ی! مکثستهیمیم وا نهیشه و قلبم تو س یتو دستم شل م شهیش
 کنه و دستشو از یم

بره.  یو دوتا دستشو عقب پشت سرش م ارهیدر م بشیج
 یگردنشو رو به راست م

با هم دوستانه از آبو هوا حرف  میو انگار که دار چرخونه

 :گه یم میزن یم
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 یرو از دستت م شهیش ؛یبه من اعتماد کن یتون ی... مای-

 تو یر یم یایم ن،ییپا ینداز

 رمیکه من بتونم با پدر بزرگت ارتباط بگ یتا زمان اتاقت
 مشخص کنم صدات فتویتکل و

 ؛یکرد یمنو زخم یاز آدما یکی. در ضمن تو ادینم در
 اما من... بهت یتاوان پس بد دیبا

 یرو از دستت بنداز شهیحاال ش نیدم. اگر هم یم آوانس
 بهت قول نوی! ایش ینم هیتنب

 !دم یم

. در آرامش و کلمه ستیتا پس افتادنم ن یزیکنم چ یم حس
 زنه یبه کلمه حرفاشو م

زنه که  یانعطاف حرف م یاونقدر سرد و خشک و ب اما

 .نهیش یترس به جونم م

تو حرفاش  یتیرحمانه به گلوم هجوم آورده. قطع یب بغض
 شه آدم یهست که باعث م

تونم بهش اعتماد  یبهش اعتماد کنه اما چطور م بخواد
 که سردسته یکنم؟ اونم به آدم

 !هییایگروه خالفکار و ماف هی ی



 
 

98 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 

 یشه. تنم به وضوح م یم نییم پرشتاب باال و پا نهیس
 اشکام ؟یلرزه و اگر دروغ بگه چ

کشم و بغضمو قورت  یباال م موینی. بانیلحظه هم بند نم هی
 و لرزون لب دهیدم. ترس یم

 :زنم یم

 یاز کجا بدونم با حاج ؟یگ یاز...از کجا بدونم راست م-

 یچطور ؟یریگ یبابام تماس م

 !دیکن میزندان نیدوباره بخوا دی؟ شااعتماد کنم بهت

کشه، پوف کالفه  یبه گردنش م یزنه و دست یم یپوزخند

 .ادیکشه و جلوتر م یم یا

بچه داره سر و  هیکنه انگار که با  ینگاهم م یطور هی
 حوصله شو بیزنه که عج یکله م

 !برده سر

رو رگ گردنم  شهیش هیدم!  یجون م نجایمن دارم ا یلعنت
 با ه؟یبراش عاد نیگذاشتم ا

 :گه یو کالفه م یکفر شیو تو خال یمشک نگاه
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 ؟یکن یچکار م نجایاالن ا یبود یاگر زندان-

. با پشت دست زهیریو اشکام دوباره و دوباره م لرزهیم لبام
 دونم یو نم رمیگیاشکام رو م

زنه که حس اعتماد رو تو  یحرف م یطور هیاما  چرا

 .کنه یقلبم روشن م

 یطور هیمن به اون نه ها، اعتماد اون به خودش!  اعتماد
 از اعتماد به یکه انگار کوه

حکمه! قلبم  ست،یکه حرفش فقط حرف ن یطور هی! نفسه
 روشنه و قلب آدم که دروغ

 گه ها؟ ینم

خوام اعتماد کنم و به حرف قلبم گوش بدم اما تنم از  یم
 نیلرزه، اگه ا یترس داره م

 ؟یتموم شه چ مینابود متیبه ق اعتماد

 ؟یچ ای یکش یزودباش بچه خودتو م-

 

خوره و انقدر راحت راجع به مرگ و  یم چیبه هم پ دلم
 یپرسه که دلم م یازم م میزندگ
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شه از خودت  یگه که باعث م یکالفه م یطور هی! شکنه
 آدم هیجون  یچطور یبپرس

 براش پوچه؟ انقدر

کنم! به  یکنم براش تالش م دایقرار باشه که نجات پ اگر
 دست یاز زندگ یراحت نیا

که بدونم دستشون به من  یکشم. اما فقط تا زمان ینم

 .خورهینم

اندازم.  یم نییسرم رو هم پا نییپا ارمیرو آروم م شهیش
 از شهیشه و ش یدستم شل م

بندم. منتظرم که هر  یو چشم م نیزم یافته رو یم دستم
 آن بهم حمله کنه و از موهام

 ورشیبکشه و ببرتم. که هر آن آدماش به سمتم  رهیبگ
 کنن ییرایو با کتک ازم پذ ارنیب

کوبه و  یام م نهیس واریداره خودشو به در و د قلبم

 .منتظرم

کنم. بدون  یافته و من چشمام رو باز م یاتفاق نم نیا اما
 دونم که ینگاه به صورتش م



 
 

101 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یشد همونطورم داره م کمیخونسرد که نزد همونقدر

 !خه که برهچر

شده نگاهمو  ختهیو موهام دورم ر نهییکه سرم پا همونطور
 کشم و دستامو از یباال م

که  ادیب کمیخواد نزد یم یموتی. تچونمیپیبه هم م استرس
 یدوباره صداش م سشونیرئ

 .گه یبهش م یزیلب چ ریز کنه

گه و به محض تموم  یهم م هیآخرش رو، رو به بق جمله
 شدن حرفش همشون پراکنده

 .شنیم

در  یکنم. چهار نفر جلو یبه دور برم نگاه م مستاصل
 و هر چند متر ستادنیا یخروج

و اونور رو  نوریا یطور هی. ستادهیا وارینفر بغل د کی
 کنن انگار که هر آن قراره ینگاه م

ندونه انگار خونه  ینفر بهشون حمله کنه! هرک هی که

 !نجایجمهوره ا سیرئ

 ینگاه یکدومشون حت چیکنم ه ینگاهشون م رهیخ یهرچ
 نیاندازن و ا یهم به من نم
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 !بهیعج تینها یب برام

 

خونه فرامرز هر لحظه با هر نگاه و هر حرکتشون  تو
 کردم که کارم تمومه. اما یحس م

تفاوتن انگار که اصال من  ینسبت به من ب یطور هی نجایا

 !وجود ندارم

 .گردونم یم اطیشم و نگاهم رو دور ح یم الشونیخیب

که داشتم  یکه تو نگاه اول موقع ییبایز تینها یب اطیح
 واریبه در و د نجایواسه فرار از ا

که  ییپر از درختا یاطینشدم. ح شییبایزدم متوجه ز یم
 وهیشده از برگ و م دهیپوش

 اطیکه بعضا با گلدون دور ح ییتازه ست و گل ها یها
 یها فیتو رد ایشده و  دهیچ

 .کاشته شده قهیبا سل یمشخص

درخت زرد آلو آب دهنمو  دنیچرخم و با د یعقب م به
 دم. زردآلوهاش کم و یقورت م

 .ره یته دلم مالش م یو منم از گشنگ دهیرس شیب
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 چکسیشم که ه یکنم و مطمئن م یبه دور و برم م ینگاه

 .ستیحواسش به من ن

نوک پا به  یسر پستاشون برگشتن و منم رو همشون

 .شم یم کیدرخت نزد

وارد قسمت  یگرم بودن اما وقت اطیکف ح یها کیموزائ
 باهامو شیشم خنک یم یخاک

درختا  یپا سیخ یدن. با حس لمس گل ها یم قلقلک
 شیشه اما از سرد یمورمورم م

 .ادیم خوشم

کف  دنیکه با د نمیزرد آلو بچ هیخوام دراز کنم  یم دستمو
 لحظه هی میدست خون

 .زنه یم خشکم

 نکهیا ادی! یتیافتم که االن کجام و تو چه وضع یم نیا ادی

 .رو از سر گذروندم ایچ

 امیبدبخت ادینامعلومم غصه بخورم.  ی ندهیآ یبرا نکهیا ادی

 !افتم یم

 !شه. مِن احمق یشه و دوباره چشام پر م یمشت م دستم

 رفت! ادمی زیهمه چ عیسر
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رسونم.  یخودمو به پله ها م صالیکشم و با است یم عقب
 بانیبود که گر یچه بدبخت نیا

و دستمو  نمیش یپله ها م یشه؟رو یم یشد؟ االن چ رمیگ
 ذارم و به یچونه م م ریز

 .کنم یفکر م امیبدبخت

برگردم شربت  ینگران شده. وقت یبابا حتما کل یحاج االن
 کنه که چرا یسرزنشم م یکل

 و ماجد؟ رونیاجازه شون رفتم ب یب

 ؟یبه سرش اومد؟ اگه مرده باشه چ یشد؟ چ یچ ماجد
 دورش نبود یخون چیاون روز ه

 !سرش نشکسته، محاله مرده باشه پس

ضربه که شدتش  هیبا  ؟یباشه چ یداخل زشیخونر اگر
 باعث شکسته شدن نشه ممکنه

 ره؟یبم یکس

شه که به خاطر من  یم یعنیکنه.  یداره خفه م م بغض
 خروار ها خاک ریماجد االن ز

 باشه؟
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دختر جوونم  هیتموم شد؟ من فقط  شیبخاطر من زندگ یعنی
 بار تو تمام نیاول یکه برا

 .آزاد رو بچشم یخواستم طعم زندگ عمرم

 کباریخواستم که خودم دنبال سرنوشتم برم. من فقط  یم
 تو تموم عمرم بدون محافظ

 !باشه نیانقدر سنگ دیرفتم! تاوانش نبا رونیب

. دلم رمیازش بگ یزودتر برگردم تا بتونم خبر یهرچ دیبا
 رم یگه هنوز زنده ست. م یم

 !دم یم حیبراش توض و

 دیباشه. شا یدختر نحس نینخواد دور و بر همچ گهید دیشا
 مو افهینخواد ق گهید یحت

 یا گهیداگر طور  زیکنم. همه چ یاما من تالشمو م نهیبب
 االن اون دیخورد شا یرقم م

 بابا مالقاتم کرده بود. یحاج با

 

کنه. ماجِد پشِت  یقرارمون دلمو چرک م نیآخر ادی اما
 بود یتلفن مهربون تر از ماجد

 .دمیاون روز د که





AriyanMehr
Rectangle
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کننده رو بذارم  وونهیافکار د نیدم تا ا یتکون م سرمو
 تموم شد زیهمه چ یکنار، به زود

شه که ماجد حالش خوبه بعد به  یراحت م المیمنم خ و
 ، یدم. حت یادامه م میزندگ

 !نهیمنو بب گهیاگه ماجد نخواد د یحت

که دستشو  یو نگاهم به همون مرد رمیگ یباال م سرمو
 افته. لبم رو یکردم م یزخم

 یاز موهامو پشت سرم م یگزم و با استرس دسته ا یم

 .اندازم

گلومو  خیشم. عذاب وجدان ب یانگار که دارم خفه م اما
 ده. تابحال یگرفته و فشار م

کردم  یآدمو زخم هیحاال  دهیمورچه هم نرس هیبه  آزارم
 خواستم خودمو یو بدتر از اون م

 . چه مرگم شده؟بکشم

چون هرگز  هیگناه خودکش نیگه بزرگتر یبابام م یحاج
 نیو من ا ستیدرش ن یبخشش

 نایاز ا چکدومیم که هبود دهیدونستم. به کجا رس یم خوب
 یبرام مهم نبود؟ بلند م گهید
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 .دارم یو آروم آروم به سمت همون مرِد قدم برم شم

بگم بهش؟ اصن از کجا معلوم آدم  یمنو بکشه حاال چ خدا
 ستمیمیباشه؟ سرجام وا یخوب

بود  ومدهین سشونیکنم که اگه اون رئ یفکر م نیبه ا و
 یباهام رفتار م یحاال چطور

 یندارن! م یاز ترس اونه که االن بهم کار دیشا کردن؟
 خوام عقب گرد کنم که دوباره

 .مونم یم سرجام

 شیداره؟ من زخم یبد به من چه ربط ایآدم خوب  اصن
 کنم یازش عذرخواه دیکردم با

شم تند  مونیپش نکهی! خوبو بدشو چکار دارم؟ قبل اگهید
 دارم که نگاهش یتند قدم برم

 گرده. یسمتم برم به

 

مونم. کامل به  یاز خشم سرخه و من سر جام م چشماش
 گرده و با سوءظن یسمتم برم

 .کنه ینگام م دیترد و
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خالفکار  هیبگم؟ معموال در مواجهه با  دیبا یحاال چ یلعنت
 که با چشماش یگنده بک

کنه و از قضا تو پنج دقه  یپرت م شیبه سمتت آت داره
 گن؟یم یچ یناکارش کرد شیپ

 ...ووم... سالم من جلوه ماوو-

گم االنه تخم چشماش  یشه که م یچنان گشاد م چشماش
 . اگه خفهاطیکف ح فتهیب

 نشستم بهتر نبود؟ یشدم و سرجام م یم

باشه گردنشو به  دهید وونهید هیهمون تعجب انگار که  با
 یکنه و پشتشو م یعقب خم م

شروع  یکنم که برا یتو ذهنم ثبت م نویبره که من ا کنه
 گنده هیصحبت در مواجهه با 

ناکارش  شیپ قهیکه از قضا خودت پنج دق یخالفکار بک
 خودتو گهید چوقتیه یکرد

 !نکن یمعرف

 :کنم یشده صداش م هول

 آقا؟-
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گرده. اما نگاهم  یکشه و به سمتم برم یم یپوف یکالفگ با
 مسخره باشه دیکنه. شا ینم

م داره سر باز کنم از نگاه کردن به یحس م یطور هی اما
 که نهیبخاطر ا دیزنه. شا یم

 !ندارم حجاب

 یباشن اما به هرحال من ک یمعتقد یآدما ادینم بهشون
 رو قضاوت کنم؟ یباشم که کس

خوام باهاش  یکشم. م یسرم م یرو رو شرتییسو کاله
 خوام یارتباط برقرار کنم و نم

 نگاه گرفتناش حجابمه معذبش کنم. لیاگر دل که

 

خوره.  یکنه و سرجاش کالفه تکون م ینگاهم نم هنوزم
 با زبون خودشون دیبا دیشا

 ستمین یمهربون شه بفهمه من آدم بد یکنم. تا کم صحبت
 نینکردم! ا شیاز قصد زخم

 :غره یلب م ریکنم و اون ز یو اون پا م پا

 ؟یخوا یم یزیچ-

 ...نینه داداش بب-
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شدم ته خفنا  گهیپرکردم د شویآخه داداش؟ االن الت داداش؟
 اندازه یدست م هیو اون 

 ؟یمونیگه آبج یگردنم م دور

 !بر سرت جلوه خاااک خاک

کنه هنوز،  یرو نگاه م نیزم یو رو دهیباال پر ابروهاش
 دست و پامو گم کردم و هر لحظه

 :کنم یدارم خرابترش م انگار

 یخواستم بگم که... من دختر بد ی... آقا من مزهیچ-

 !ستمین

توش موج  یظیداره" غل ی"به من چه ربط هیکه  ینگاه با
 لحظه به چشمام هیزنه  یم

 یرو یو با کالفگ ارهیکنه و بعد دستشو باال م یم نگاه

 .کشه یکچلش م یصورتش و کله 

سپر  هیره. طرح  یدستش م بیعج یبه طرح تتو نگاهم
 ی غهیت یخاص بود که رو

 .نوشته شده بود نیحروف الت یسر هی وسطش

به خودم  ادیم رونیب شینیکه از ب یبلند ینفس ها یصدا
 که تا کمر خم نمیب یم امیم
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 .کنم یدستش تا تتوشو بررس یرو شدم

 یپرم و هول شده دوباره قدم یبرق گرفته ها عقب م نیع

 .رم یجلو م

 یخواستم دستتونو زخم یخواستم بگم من نم ی... مزهیچ-

 نیکنم. بخدا قسم تا حاال از ا

 شد... یچ دمیلحظه نفهم هینکردم.  کارا

 

که جمع شده همونجور  ییو با لب ها رهیتو هم م اخماش
 کنه. چرا ینگاهم م رهیخ

گه؟ چرا انقدر حرف زدن باهاش سخته؟ حس  ینم یچیه
 سادمیمعلمم وا یکنم جلو یم

 :نالم یدم. مستاصل م یحساب پس م دارم

شه  یکنم ازتون م یخواستم عذرخواه یخب م-

 ن؟یریبپذ مویعذرخواه

 بهیکشه و عج یبه گردنش م یباال رفته دست ییابروها با

 .کنم معذب شده یاما حس م

 احمد؟-
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. ادیکه داره به سمت ما م نمیب یرو م یموتیگردم و ت یبرم
 یدوباره ضربان قلبم تند م

 .پسِر اعتماد ندارم نیدونم چرا اما به ا یو نم شه

 یا فرامرز کثافت به گرمکه ب یاول داریهمون د از
 که یکرد و به دختر بدبخت یاحوالپرس

 هینداد نا خودآگاه تو ذهنم به  یتیستون بسته شده اهم به

 .شد لیتبد والیه

 ی افهیکنم. با ق یو با اخم نگاهش م شنیمشت م دستام

 :کنه یروبه احمد م یجد

 !احضارت کرده... برو کیب-

 !روچشمم آقا-

همون  کیکنه منظورش از ب یفوت وقت قدم تند م بدون
 بود؟ سشونیمرِد بود که رئ

 دیکشم و شا یهمشون. دستمو به چونهم م بنیعج چقدر
 وقت تلف کردن یبه جا دیبا

تلفن به من بده تا بتونم به  هیاون ازش بخوام که  شیپ برم
 بابام زنگ بزنم. به نظر یحاج

 !داشته باشه یبا من کار ومدینم
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 یموتیکنم که ت دایرو پ کیتا برم ب رمیگ یباال م سرمو

 .سادهیدست به کمر جلوم وا

که تو تموم جونم نسبت  یو منم با همون نفرت ارمینم کم
 رهیبهش دارم دست به کمر خ

 ینگاه م هیچ یعنیدم  یشم. سرمو تند تند تکون م یم اش
 ؟یکن

 

که گه  یم ییلب پرو ریده و ز یم رونیبا خنده ب نفسشو
 یجلو م یقدم میشنوم. ن یم

 :گم یو با حرص رو بهش م رمیگ یوگردنمو باال م رم

 !یخودت یگ یم ی... هرچایگفت یچ دمیشن-

دردسر  نجا؟یا یخوا یم یبرو باال استراحت کن. چ ایب-

 معلوم فتیدرست نکن تا تکل

 ...شه

 یبه من م یاز طرز حرف زدنش. به چه حق ادیم زورم
 گه دردسر درست نکن؟

 یدردسر درست کردم براتون؟ معذرت م دیعه؟ ببخش-

 خوام مزاحمتون شدم بدون اجازه
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 یکردم. م یاتاق خودمو زندان هیرفتم و تو  خودتون
 خبر رمیخواستم قبلش تماس بگ

ندارم! عذر  ویس میاما شماره خالفکارا رو تو گوش بدما

 !خوام یم

غرم که لبخند حرص  یتو صورتش م بایآخرو تقر ی جمله

 .ادیکش م شتریدرارش ب

 :گه یده و م یرو به عمارت تکون م دستشو

 نجا؟یا یبود یبه دو نکن! تو زندان کهیبرو بچه با من  ایب-

 ،یکرد یبانو رو تو اتاق زندان

 ه؟یباق متمیدو قورت و ن یناکار کرد یکه زد احمدم

و در رو روش قفل  که تو اتاق رها کردم یزن یآور ادی با
 کشم و دستمو یم ینیکردم ه

و  رهیگ یم شیذارم. از خجالت صورتم آت یدهنم م یرو

 :زنم یرو بهش لب م

 گم حالش که بد نشد ها؟ یم زهیچ-

از اون  یاثر چیکه ه ییکشه و با چشما یتو هم م اخماشو
 ینم دهیاخم ابروهاش درش د
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 یخنده نگام م یکنم که داره م یو برعکس حس م شه

 :کنه

برو تو اتاقت  ایحالش خوبه فقط بدجور ازت شکاِر... ب-

 یدم که تو اتاقتم بمون یم شنهادیپ

نظم همه جا رو بهم  ومدهی! نیاین رونیب ومدنیسراغت ن تا
 با یهم حق ندار گهی. دیزد

 

 یانداز ی! هم خودتو تو دردسر میهم صحبت ش محافظا
 همه از بایهم اونا رو! االنم تقر

 ...شکارن! بانو منتظرته بدو برو تو دستت

که کردم  ییاز کارا یکشم و از طرف یدندونم م ریز لبمو
 به یکشم و از طرف یخجالت م

 یکارو م نیمن بود هم یجا یدم. هرکس یحق م خودم

 !بدتر دیشا ایکرد 

کاش درو رو زنه  یافتم. ا یبه طرف عمارت راه م مردد

 .کردم یقفل نم

تونست با من  یگناه چکار م یزن ب هیم شده بود مرگ چه
 احمقا درو روش نیبکنه که ع
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 .بستم

رو احترام به  شهیشه! هم یم دیناام یبشنوه حساب شربت
 زن نیبزرگتر حساس بوده و ا

چند ساعت باال سرم  ستیکم پنجاه سالش بود. معلوم ن کمه
 امینشسته بود تا به هوش ب

 !چشم و روها درو روش قفل کردم یب نیمن ع و

گم که  یبدم بهش م حیمجبور شدم که به شربت توض اگر
 یمن نبوده پس نم طیتو شرا

اعتماد  یخودمم ب ی هیکه منو قضاوت کنه.من به سا تونه

 .بودم

دختره جوون و بامزه که به  هیاز  ریرم و غ یم داخل
 سرشو تو گلدون دنمونیمحض د

 .نمیب یرو نم یکس برهیم فرو

گلدون نشون داد که  یریخودشو مشغول گردگ عیضا انقدر
 اومده بود سر و دمیمنم فهم

و رفت باال؛ به  ومدیدنبالم ن گهید یموتیآب بده. ت یگوش
 شیکنم و از انرژ یدختره نگاه م
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 یم عیبه طرف اتاقم برم سر نکهیا یو به جا ادیم خوشم

 .رم سمتش

 !سالم من جلوه م-

 !زمیمن... چ اوووم... سالم...-

کنه و مدام دور و برشو  یوسط حرف زدناش مکث م یکل
 .پادیم

 

 ؟ی! چرا انقدر استرس دارزمیخوشبختم چ-

خنده.  ریزنم ز یم یشه و من پق یچشماش گشاد م هوی
 افته و یخودشم به خنده م

 :ده یبه اطراف جوابمو م یبا نگاه دوباره

صحبت  نجایا یست. اجازه ندارم با مهمونا هیاسمم هان-

 بزرگه م کهیت نهیکنم. بانو بب

 !گوشمه

ترور من  یشما فعال برا یبانو نیخب راستش فک کنم ا-

 کشه تو به یداره نقشه م

 !یرس ینم ذهنش
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 !خدا به دادت برسه ییوا-

و من جاخورده عقب  ارهیدستشو به سمت صورتم م هوی
 یزخم ها یکشم. نگاهش رو یم

 .دوست ندارم و من غم چشماش رو گردهیم صورتم

 یاندازم. نم یم نییبره و من سرمو پا یعقب م دستشو

 .واکنش نشون دادم هویدونم چرا 

بود و دوست ندارم که از دستم ناراحت شده  ناخودآگاه

 .باشه

 ...گهیاوووم... من برم د-

 !یدار یقشنگ یلیخ یخواستم بگم موها یم-

خونم که  یزنم و از چشماش م یاز ته دلم بهش م یلبخند
 نیاز دل پاک تر یکیاون 

 .چند روز بهش برخوردم نیکه تو ا هییآدما

من که سه روزه به خودش  یفرفر ییمطمئنا که موها و
 یلیخ دینبا دهیرنگ حمام ند

من  یداشته باشه و اون حواسش به زخما یقشنگ منظره
 رفته بود. اما حس کرد معذب
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من  یبا مالحظه بود که بحث رو به موها یلیو خ شدم

 .کشوند

 !یخشگل یلیخودتم خ-

 

روبرو  یرم. االن انرژ یگم و بعد به سمت پله ها م یم
 شدن با بانو رو ندارم. ازش خجالت

کنم و باهاش  دایرو پ سشونیخوام برم اتاق رئ یکشم. م یم
 دونم یحرف بزنم. اما نم

 یم خیو پام از فکر روبرو شدن باهاش هم دست  چرا

 !زنه

تا  شتریرم و چند ساعت ب یشم و به اتاقم م یم مونیپش
 تونستم تا یشب نمونده من م

 .موقع صبر کنم اون

نداشت.  یپنجره ا چیراهرو بود و ه یاتاق تو نیاول اتاقم
 بود که داشت حالمو ریانقدر دلگ

 نیذارم تا بتونم تو ا یدر رو باز م یال یزد. کم یم بهم

 .نفس بکشم یواریچهار د
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کننده ام بهم  وانهیو دوباره افکار د نمیش یتخت م یرو
 . کالفه از جام بلندارنیهجوم م

کنم و به سمت  یاز خودم فرار م ییطورا هیشم و  یم

 .رم یحمام م

زنم متوجه حوله پک شده تو شلف سمت  یچرخ م هی
 رمیگ یم میشم و تصم یراست م

وضع  نیتا هم وقت بگذره هم از ا رمیدوش بگ هی که
 اسفبار خالص بشم. رسما پاهام تا

 .تو گل بود مچ

به در نگاه  یو فور امیم رونیب چیو حوله پ رمیگ یم دوش
 کنم که هنوز همونطور یم

پشت در  عیکنم و سر یم یباز مونده. احساس ناامن الش
 در رو ببندم دمیترس یرم. م یم

 !نداشت یپنجره ا چیکه ه یاتاق یقفل بشه روم. اونم تو و

کوبه، جلوه  یشنوم و قلبم تو دهنم م یرو م ییپاها یصدا
 احمق! چه وقت حموم ی

متر تو  میخوره و من ن یتقه به در م هیبود آخه!  رفتنت

 :زنم یم غیپرم و ج یجا م
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 ه؟ی! کایاین-

 !نترس امی... نمدیمنم جلوه... ببخش-

 میشونیبه پ یدم و با ضربه ا یم صیرو تشخ هیهان یصدا
 کنم. االن یخودمو لعنت م

 طرفه! وونهید هیکنه که با  یم فکر

 

 :گم یبرم و بهش م یم رونیدر ب یرو از ال سرم

 ...تو ایب رمیعز دمینترس-

بزرگ داخل  ینیس هی! با دمیارواح کله م اصال نترس اره
 شه و حاال که تو اتاق تنها یم

اعتماد  ینفر که بهش تا حدود هیو از اون مهم تر  ستمین
 یراحت تر الیبا خ شمهیدارم پ

 .بندم یرو م در

گرده از تعجب  یبرم یذاره و وقت یتخت م یرو رو ینیس

 .شه یتو جاش خشک م

 .کشم یهام م نهیس یرو شتریشم و حوله رو ب یم دستپاچه
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رم حموم. االنم... االن  یشه م ی... من حالم که بد مزهیچ-

 بدون فکر کارمیب تا شب دمید

شه برام لباس  یلباس ندارم. م دمیحموم... بعدش د رفتم
 ؟یاریب

شه. دستم رو از  یم کیزنه و بهم نزد یم یآروم لبخند
 که داشتم تو مشتم یحوله ا یرو

 .رهیگ یو تو دستش م دارهیفشردم برم یم

من  یبخور یزیچ هیتا تو  زمیعز یکرد یکار خوب یلیخ-

 .گردم یبا لباس برم

زنه و با سر حرفشو  یبرق م شنهادشیپ دنیاز شن چشمام
 از نکهیکنم. قبل از ا یم دییتا

 ارهیکش مو هم برام ب یخوام که  یخارج بشه ازش م در
 موها بعد از حموم اگر نیکه ا

 .نبود یجوره مهار شدن چینزنم بهشون ه روغن

شده به همراه  لیگر یماه دنیرم و با د یم ینیسمت س به
 یساالد بغض به گلوم م

 چهیپ یتو مشامم م ایدر یبو ،یماه ی. با استشمام بونهیش
 شم یو اونقدر دلتنگ خونه م
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 .شه یم ریاشکام سراز یفهمم ک ینم که

کنم  یاشکامو پاک م ی. من مطمئنم! فورادیبابام م یحاج
 زنم: یو به خودم تشر م

 

االنتو  طیاما شرا یستیجمع کن خودتو! درسته که خونه ن"

 کن... فکر سهیمقا روزتیبا د

 "!خونه ت یگرد یهتل و تا شب هم برم یاومد کن

 یبدون آقا عبد گهیخوردم که د ی... بعِد اونم قسم م بعدِ 

 !نرم ییجا

 هیکنم. هان یدم و شروع به خوردن م یرو قورت م بغضم
 گرده یزود با لباس برم یلیخ

 یشمو لباسا رو م یبلند مشدم  ریس یکه حساب یمن وقت و

 .پوشم

چهار خونه قرمز  راهنیپ هیبود با  یمشک نیشلوار ج هی
 شال هیرونم و  یتا رو یمشک

 .یمشک یها یو کتون قرمز

 یپشت سرم گوجه م یپوشم و موهامم با سخت یرو م همه

 .کنم یکنم و ازش تشکر م
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 نهیش یم شمیکه پ کمیکنه.  یم فیاز موهام تعر یکل بازم
 شه بره به کاراش یبعد بلند م

 .برسه

 یم ادیبنده دوباره تپش قلبم ز یرو که پشت سرش م در
 یشه و آروم و قرارم از دلم م

 شترمیشدم ب دهیدزد یاز وقت یترس لعنت نی. انگار اره

 .شده

به تهراِن و  کینزد نجایکه ا دمیفهم هیهان یصحبتا یتو
 دلم شور دمیشن نویا یاز وقت

 ایتونه تا امشب خودشو برسونه  یبابام م یکه حاج افتاده
 یخواست حت ینه؟ من دلم نم

 .دور از خونه باشم گهیشب د کی

شم و از اتاق  یکنم. بلند م یتحمل نم گهیتند شده و د نفسم
 . سه تا دررونیزنم ب یم

اتاق خودم و چهار تا در اون سمت راهرو هستش  سمت
 دونم که کدومش در اتاق یو نم

 .سشونهیرئ
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از من  ومدیخوام باهاش صحبت کنم. به نظر نم یم
 بود اما یو ازم عصبان ادیخوشش ب

 .دیشن یحرفامو م دیمهم نبود با برام

 

کنم که  یکشم و دو تا در اول رو باز م یم قیعم ینفسا
 روبرو یمعمول یبا اتاق خوابا

شه و انقدر  یکتابخونه باز م هیبه  یشم. در بعد یم
 ادمی یشم که لحظه ا یم جانزدهیه

کنم  یگشتم. در رو تا آخر باز م یداشتم م یدنبال چ رهیم

 .داخل برم

 ن؟یداشت یکار دییبفرما-

 عییییه-

 هیکه لباس فرمش مثل هان یگردم و به دختر یبرم دهیترس

 .کنم یس نگاه م

 ؟یکن یصدا م ینجوریچرا ا ختیاوف دختر قلبم ر-

در رو  رهیشه و دستگ یم کیباال رفته نزد ییابروها با
 یکه ببنده و من مجبور م رهیگیم

 .در نمونم یتا ال امیب رونیبا دو قدم از قاب در ب شم
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اجازه  نیاز ما بپرس نییپا نیایب دیبا نیالزم دار یزیچ-

 خونه سرک یتو اتاقا نیندار

 !نیبکش

که آرامششون  نهیکه اتاقاشون گوش به گوش پره آدمه ا نه
 به هم خورده! دستمو به کمرم

که  یو با لحن رمیگیزنم و ژست طلبکارا به خودم م یم
 کنم محکم به نظر یم یسع

 :گم یم برسه

. نمشیخوام بب یگردم م یم ستونیخانوم من دنبال رئ نیبب-

 !حاال نیهم ادیب نیبگ

شه و با  یم زیزنه و من چشمام ر یم یصدادار پوزخند

 .کنم ینگاهش م یکالفگ

 نهیب یرو نم کیب یگم! کس یم یچ نیخوب گوش کن بب-

 مگر اونکه خودشون بخوان

 شنیاحضار م کیب شیپ اد،یب شونیگه ا ینم ی!کسکی نیا
 اگر سرت نکهیدو! سومم ا نیا

صدات نکرده،  ینکرده برو تو اتاقت تا کس یتنت اضاف به

 !ادیصدات در ن
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 خندم. یکنم و با صدا م یباال رفته نگاهش م ییابروها با

 

 جمهور؟ سیرئ کتونیب نیا هیک-

رو  یرم و بدون توجه بهش در اتاق بعد یعقب م عقب

 .کنم یباز م

 امیبندم م یاتاق خوابه درشو م نمیکه ا نمیب یم یوقت
 و با سادهی. هنوز همونجا وارونیب

 .کنه یمزخرفش نگام م پوزخند

 !یدون یخودت م گهیمن بهت گفتم د-

کنه و پشتشو به من  یکه تو دستش بود رو جابجا م یسبد

 .ره یکنه و م یم

 هیدر متفاوت از بق هیکنم و  ینگاه م موندهیباق یدر ها به
 از چرم یست و با نوع خاص

 .شده دهیپوش یمشک

خوام در بزنم اما مطمئنا  یرم و م یبه سمتش م یمعطل یب
 یتقه ا یچرم صدا یاز رو

 .شه ینم دهیشن
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کشم و در رو باز  یم نییرو پا رهیشم و دستگ یم الیخیب

 .کنم یم

تو گوشم  الونیو یتک نواز یمحض باز شدن در صدا به
 محض یکیو تو تار چهیپیم

 .ادیاز اتاق به چشمم نم یچیه

گوش نواز و  الونیو یو انقدر نوا رمیداخل م اریاخت یب
 که ناخود آگاه چشمام باستیز

 .شه یم بسته

از در فاصله نگرفتم که در پشت سرم بسته  یقدم هنوز
 شه و من از ترس چشمام تا یم

 یام م نهیشه و دستمو رو س یحد خودش باز م نیآخر

 .گردم یذارم و برم

و کم مونده که از  نمیبیآدم قد بلند رو جلو روم م هی بتیه
 ترس سکته کنم. زبونم قفل

حال  ی. لحظه ادارهیبه سمتم برم یشه و اون قدم یم
 به یفهمم و قدم یخودمو نم

 زنم. یاش چنگ م نهیرم و به س یم سمتش
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. نمیبینم یچیاز برق چشماش ه ریکه غ کهیاتاق تار اونقدر
 تنها نور اتاِق و من تمرکزم

و  نهیش ی. تنم به عرق مگذارمیچشما م نیهم یرو رو

 !افته یدوباره نفسام به شماره م

که  یدندونا نیتو مشتم جمع شده و صداش از ب راهنشیپ

 :شنوم یشده م دیهم کل یرو

 ؟یکن یم یچه غلط نجایا-

 نیترسناک زمزمه کرد که حس کردم بزرگتر اونقدر
 رونیعمرم تنها از خونه ب یخطا

افتادنم نبود؛ تنها و بدون اجازه اومدن به  رینبود و گ رفتن

 !اتاق بوده نیا

دستم  یکیشه و با اون  یم نییام پر شتاب باال و پا نهیس
 ی. حس خفگرمیگیگلوم رو م

 کردم؟ یچکار م نجایشد. من ا یم رهیچ داشت

 م...ن-

تو اتاق  یایب یکه به خودت اجازه داد یهست یتو؟ تو ک-

 یم ؟یریبم یخوا یمن؟ م
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 یایم یانداز یسرتو م یفلکت کنم؟ با چه جسارت یخوا
 تو اتاقم؟

از صداش  یکنه و چنان خشم یبه کلمه حرفاشو ادا م کلمه
 شه که سرما رو به یساتع م

و رو به باال  رهیگی. با پنجه هاش چونه ام رو ماندازهیم تنم

 .ارهیم

از صورتش  یعادت کرده و هاله ا یکیبه تار یکم چشمام
 . لرزش بدنمنمیتونم بب یرو م

شده و اون ضعف مزخرف رو تو زانوهام حس  شروع
 اتاق نیتو ا ینور چیکنم. ه یم

 !یچی! هستین

چونه ام، از نفس  یترسم از فشار انگشتاش رو یم ازش
 یکه به صورتم داره م یداغ یها

 !ترسم یم شتریب یکیاما لعنت به من! من از تار خوره؛

کنم و با التماس زمزمه  یم کیلرز خودمو بهش نزد با

 :کنم یم

 ...ک؟یبِ -
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صفحه  هی هیدونم چرا صداش کردم. االن ذهن من شب ینم
 ینقطه  چیبود که ه کیتار

 !یچیشد. ه ینم دهیدرش د یدیسف

مهم نبود کجام. مهم  گهیکرد د یترس بهم غلبه م نیا یوقت
 مقابلِم؛ من فقط و ینبود ک

که بتونه  یسمانیتونستم به نور فکر کنم. به هر ر یم فقط
 منو به سمت نور ببره چنگ

 !زدم یم

لرزم! برق  یم دیدم و مثل ب یتو مشتم فشار م راهنشویپ
 رو به قلبم ینور هیچشماش 

 یغرق نشم کاف یکیوسط تار نکهیا یبرا نیرسوند. هم یم
 بود نبود؟

 دهیچند سانت عقب کش یلحظه صورتش به اندازه  هی تو
 شه و دستش از چونه م یم

افته،  یهم م یشه. نفسم تند شده و پلکام که رو یم رها
 اشک از چشمم یقطره  نیاول

 !چکه یم
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تو  یفیو ضع مینور مال هی هویکنم  یکه باز م وچشمام
 هیتو  یشه. به آن یاتاق روشن م

و نفسم راحت  رمیگ ینظر م ریدورم رو ز یفضا چرخش

 .کنه یم دایتر راه خودشو پ

 !غرق شم ستی! قرار نانیبه سمتم نم واراید

فهمم که با اون چراغ ها رو  یدستشه و م یتو موتیر هی
 بشیج یروشن کرده. اون رو تو

گرده دوباره  یصورتش برم یده و چشمام که رو یم قرار

 .نمیب یهمون مرد رو م

 یگره کور خورده! چشماش اونقدر رگه ها ابروهاش
 چشماش انقدر یاهیسرخ داره و س

 یم دهیلرزونه. ترس یو نافِذ که بند بند وجودم رو م قیعم
 خوام عقب بکشم که چشمام

 !افته یاش م نهیس یرو

مشتم اونقدر فشرده  یباِز چون من انقدر تو راهنشیپ ی قهی
 اول یبودمش که دکمه 

 کنده شده بود. راهنشیپ
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 هیرم که به  یعقب م یکشم و قدم یدستمو عقب م عیسر
 هیخورم و با  یگلدون م

کشم و  یم غیشه! ج یم کهیافته و هزار ت یبلند م یصدا
 نهیپرم جلو و سرم به س یم

 .کنه یسفتش برخورد م ی

پهلوِم و  یکه رو شمیکنم و متوجه دستش م یبلند م سرمو
 نگهم داشته تا تعادلمو حفظ

م  هیپشت هم داره گر یهمه خرابکار نی. رسما از اکنم

 .ادیدر م

به خودم  یبرا یکه شکستن اون گلدون شوک کاف انگار
 اومدن رو داشت که حاال متوجه

 !شدم تمیموقع

چند سانت که عقب  یه کشم و به انداز یدندونم م ریز لبمو
 کنه یکشم اون رهام م یم

 !ره یم زشیبه سمت م و

 ارهیجعبه در م هیاز تو  یگاریو س نهیش یم زشیم پشت
 رنگ یفندک نقره ا هیو با 

 .کنه یم روشنش
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رنگ  یدست مبل چرم قهوه ا هیکنم.  یبه اطرافم م ینگاه
 یبه رنگ قهوه ا زیم هیو 

شده که تا ساعت ها  یکه اونقدر روش منبت کار سوخته

 !تونه سرگرمت کنه یم

 میو اونقدر ضخ یِ و قهوه ا ییاتاقش به رنگ طال ی پرده
 به ینور چیس که ه رهیو ت

 واری! دستیپنجره پشتش قرار داره ن هی نکهیا ی نشانه
 شده یسمت چپ کال قفسه بند

 یروش قرار گرفته. بعض یخاص نشیکتاب ها با چ و
 هی! اون یافق یو بعض یعمود

 هیبزرگ پر از کتاب داره و تو اتاق کارشم  کتابخونه

 !اتاقش تماما با کتاب پر شده وارید

 و خالفکارا هم توشون کتاب خون بود؟ اییایماف یعنی

جلوه! دستامو تو  ایتوچه؟ نه آخه به تو چه؟ به خودت ب به
 کنم و سفت به یهم قفل م

باهاش  که نجایدم. تمرکز کن! من اومدم ا یفشارشون م هم

 !بترسم دیصحبت کنم. نبا

 .دیحرفمو بزنم! با دیبا
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طرف  هینشسته که فقط  زیپشت م شیصندل یرو یطور
 شه. کف یم دهیصورتش د

 یاون دستش که رو یرو تو گاریو س زهیم یرو دستش

 .گرفته شهیصندل یدسته 

سرشو باال رو به سقف  رهیگ یم گارشیاز س یقیعم پوک
 یژست خاص هیو با  رهیگ یم

دم تا  یده! سرم رو تکون م یم رونیرو ب گارشیس دودِ 
 رو یسر جاش و حرف ادیحواسم ب

 .اومدم بزنم نجایبه خاطرش ا که

 یخشک و خشنش تو اتاق م یدهنمو باز کنم صدا امیم تا

 :چهیپ

 !رونیب-

 ..... خوااام ح...رف بزنمیم-

داره و  یبرم زیم یکنه و کف دستشو از رو ینم نگام
 انگشت اشاره شو همونطور که

کنه و بدون  یداره کتابخونه مقابلش رو وجب م چشماش
 نگام کنه رو به من باال نکهیا
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 .رهیگ یم

 ...کی-

 دهی! حق نداره تا حرفامو نشنیلعنت ه؟یمنظورش چ ؟یچ

 !کنه رونمیب

 ...دیخوام حرف بزنم با یم-

 !...دو-

پره و من تمام صورتم از  یوسط حرفم م یشتریتحکم ب با
 صالیو است تیشدت عصبان

شده! من به خودم قول دادم خودمو نجات بدم! از کجا  داغ
 بابام تماس یبدونم با حاج

 از کجا بدونم دستم ننداخته؟ گرفتن؟

بابام زنگ بزن... من به تو و اون  یخودم به حاج یجلو-

 ...احمق تر از یادما

 یشه که به آن یبلند م شیصندل یاز رو یناگهان اونقدر
 کنم روح از تنم رفت! یحس م
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و من نا خود آگاه با قدم  ادیبلندش به سمت م یقدم ها با
 رم یبه عقب م یعیسر یها

 .برم رونیخوام که تا فرصت هست از اتاق ب یم و

که جفت دستام  دهینرس رهیچرخم و هنوز دستم به دستگ یم
 شه یم ریدستش اس یتو

 :زنم یم غیچسبوندم و من ج یهول به در م هیبا  و

 !ولم کن! ولم آشغال ولم کن-

شه.  یم نییام از ترس و وحشت پر شتاب باال و پا نهیس
 دست دستامو مهار کرده و هیبا 

ده و صورتم  یگردنم فشار م یشو رو گهیدست د یبازو

 !شه یچرم در فشرده م یرو

به پوست صورتم حس  کیانگشتاش نزد یال گاریس یداغ
 کنم و اشک تو چشمام یم

 !همه ضعف نیشه از ا یم جمع

و انجامش  یشنو یگم! م یم کباریرو  یزیچ هیمن -

 !ستیدر کار ن ی! بار دومیدیم

 :زنم یم نفس
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 ...تو-

 !سیه-

 .که از ترس تو خودم جمع شدم دیو خفه غر دهیکش آنچنان

دم پوستتو زنده  یم گهید ی! دفعه یندار یفرصت دوم-

 زنده از تنت جدا کنن! جسارت

من سرتو  ی! جلوادیمن به کارت نم یجرات و جنم جلو و
 و تو چشمام نییپا یانداز یم

 یگم م ،یکش ینفس نم ،یزن یحرف نم ،یکن ینم نگاه
 چشمام تا وقتش یاز جلو یش

 ؟یدیو خودم احضارت کنم! شن برسه

 

که صداش با اون لحن آروم داره  یتیلرزم! از قاطع یم
 لرزم! قلبم داره از جاش کنده یم

 یبه جونم م یشه و تصور کندن پوستم اونچنان ترس یم
 چهیپ یاندازه که دلم به هم م

 !ارمیحاال باال ب نیخوام هم یم و

شه و من سرمو به  یم کیبه صورتم نزد گارشیس شیآت
 عقب بکشم که با بازوش فشار



 
 

139 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یاز گلوم خارج م ی! آه پر دردارهیم به گردنم یشتریب
 یبه هق هق آروم لیشه و تبد

 !شه یم

 !دمینشن-

 !پره یغره و من از ترسم شونه هام باال م یگوشم م بغل

 !ی! باشه ولم کن لعنتدمیشن-

 یاضافه اس برا نمیبب ؛یکن یزبونت...! زبونتو غالف م-

 !یشیاز شرش خالص م شهیهم

مچ  یو انقدر فشار دستاش رو زهیر یشر شر م اشکام
 شده که ادیگردنم ز یدستام و رو

 !و ناله هام وبه زور تو دهنم نگه داشتم آه

 !خوام برم یم-

رو پشتم  نشیبزنه حضور سنگ یحرف نکهیبدون ا هیثان چند
 هویکنه و بعد  یحفظ م

دستاش رو  گهید نکهیو من به محض ا رهیگ یم فاصله
 کنم دست یگردنم حس نم یرو
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برگردم از در  نکهیبرم و بدون ا یم رهیسمت دستگ به

 .رم یم رونیب

! در رو رمیکه توش بودم م یبدو به سمت همون اتاق بدو

 .رمیبندم و به سمت تختم م یم

 رمیگ یدم و پتو رو دورم م یم هیقسمت تک نیمنتها تر به
 نشده! پتو یو هنوز نفسام عاد

کنه و بغضم  یمنگاه به دورم  هیشه و  یدستام جمع م تو
 شکنه! یم یبلند یبا صدا

 

متنفرم!  یخبریب نیاز ا ،یناچار نیاز ا ،ییتنها نیاز ا من
 یم یدونم چ ینم نکهیمن از ا

که تو دلم  یدیام یتنها بارقه  نکهیاز ا اد،یبه سرم ب خواد
 دارم شهیداشتم داره خاموش م

 !رمیخورم که م ی! قسم مرمی! من، من مرمیم یم

*** 

 ییصبرانه منتظر خبر ها یبه شرکت نرفته بود و ب امروز
 شیبود که قرار بود جاسوس ها
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دخترک را نداشت و  دنیکنند. انتظار د یجمع آور شیبرا

 .حوصله اش را هم

را از دست نداده بود. هرگز  یعنان زندگ نیچن نیا هرگز
 ی رهیخارج از دا زیچ چیه

 !خبر باشد یافتاد که او ب یاتفاق نم دشید

دور  یداشت مثل طناب دهیچیکالف پ نیندانستن، ا نیا
 و خفه اش دیچیپ یگردنش م

 یاوضاع و آدم ها یکنترلش را رو نکهیکرد. ا یم
 یقرارش م یاطرافش از دست بدهد ب

 !شانیقرار بود و پر ی! و حاال بکرد

خواهد تا به  یو از بانو م ردیگ یآشپزخانه تماس م با
 و گلدان شکسته را ندیایاتاقش ب

را عوض  راهنشیرود تا پ یکنند. بعد به اتاقش م جمع
 در دستش نگاه راهنیکند. به پ

دخترک مقابل چشمانش  دهیچشمان ترس ریکند و تصو یم

 .ردیگ یشکل م

بود. بعدش  دهیبه قصد ترساندنش در را محکم به هم کوب او
 یخواست چنان زهر چشم یم
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 کیت نکند که به او نزدکه هرگز جرا ردیدخترک بگ از

 .شود

 !را داشت اال پناه آوردن دختر به خودش یزیهرچ انتظار

فرار تالش کند، تقال  یبکشد، برا غیج ؛یعکس العمل هر

 !کند، اما نه

گذاشته  شیرا در زندگ شیکه دخترک پا یاز لحظه ا قایدق
 زیلحظه همه چ نیبود تا هم

 رفت. یم شیبرخالف انتظارش پ قایدق

 

 یدارد م یاز داخل کمد برم یگرید راهنیحرص پ با
 رنگش را یطوس ی قهیپوشد. جل

 یپوشد و دوباره به دفتر کارش م یآن م یرو دوباره

 .رود

 یارسال م یموتیت یبرا یامیبرد و پ یم یبه گوش دست

 :کند

 "چه خبر؟"

 "!امیدست پر دارم م"
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ماند.  یکند و منتظرش م یپرت م زیم یرا رو یگوش
 کند و به یلپتاپش را روشن م

کند. مغزش را از هرچه که به آن  یم یدگیرس شیکارها
 یدردسر ساز مربوط م یفرفر

کلون  یداند چقدر گذشته که صدا یکند و نم یم یخال شود
 شنود و بعد در یدر را م

 .شود یم باز

 یماند و او با ب یمنتظر دستور داخل شدنش م یموتیت

 .شود یلند مب یاز صندل یتاب

 یم زشیچرم مقابل م یها یکه به سمت صندل همانطور
 خواهد تا داخل یرود و از او م

 .شود

شود و پوشه را مقابل  یداخل م دیپوشه سف کیبا  یموتیت
 دهد. دستش را یقرار م کیب

 کیکند و همانطور که ب یبه هم قفل م شیزانوها یرو
 یکند به حرف م یپوشه را باز م

 :دیآ



 
 

144 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

اش  هیدختره... اسمش جلوه ست... با پدر بزرگش و دا-

 عمارت تو پارس آباد جنوب هیتو 

تو  یمدت هیکنن. پنج ساله که اونجان. قبلش  یم یزندگ
 کردن. مثل یم یعمان زندگ

اونجا  رنیکنه م یمادر بزرگش فوت م نکهیبعد از ا نکهیا

 !گردن یبرم شیو پنج سال پ

چادر به سر که به  یکه از دختر ییبه عکس ها کیب
 خانوم قد کوتاه کیهمراه دو مرد و 

از  گریشده است. عکس د دهید ابانینسبتا فربه تر در خ و
 در لباس دشداشه یمرد مسن

 یساختمان است. عکس ها کیعبا در حال ورود به  و
 از آن ها در بیترت نیبه هم گرید

 

 یآن ها را رو یتفاوت یمختلف است که با ب یها مکان
 یموتیکند و به ت یپرت م زیم

 .کند یم نگاه

کرده و  یخونده و مثل پرنسسا زندگ یدختره عکاس-

 ...بزرگ



 
 

145 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 :غرد یشده اش م دیکل یدندان ها نیب از

خوره...! قرقره نکن برو سر اصل  یبه درد من نم نایا-

 !مطلب

 یب نیفهمد و ا یم یرا به خوب کیب یها یکالفگ یموتیت
 وقت است که یلیها را خ یتاب

 :رود یتر سر اصل مطلب م عیاست. سر دهیاو ند از

در  یاطالعات چیدونم گردنبند رو از کجا آورده ه ینم-

 کس چی! هومدیباره بدست ن نیا

 نیبا نفوذ و در ع یتا بحال! آدما دهیدختر رو ند اصال
 چکسی. به هنیحال محافظه کار

 چوقتیاش ه هیندارن و دختره هم بدون راننده و دا اعتماد
 از یرفته! کس ینم رونیب

 یا لهیهم قب یسر هیباهاشون معاشرت نداره!  کینزد
 یدارن که تو آبادان هستن ول

خوام که  یاکثرا تو عمان هستن و من وقت م الشونیفام

 ...بتونم ازشون

 !میت-
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 یم یقیبندد و نفس عم یچشم م یموتیزند و ت یم تشر
 نیچن نیرا ا کیب چگاهیکشد. ه

 .بود دهیتاب و عجول ند یب

 یگریکالم د یعنی دیغر یم مینامش را ت نگونهیا یوقت
 دیخواهد نبا یاز آنچه را که م ریغ

سر نخ و  نیکند و مهم تر یزبان آورد! دهان باز م به
 کیدخترک و ب نیرا که ب یارتباط

 :کند یرو م ینیکرده را بدون مقدمه چ دایپ

فوت  اشاریکه  یتو همون منطقه ا قایپدر و مادرش دق-

 شده مردن!

 

 یموتیبه دهان ت یکند و با ناباور یم ریاش گ نهیدر س نفس
 یموتیدوزد. ت یچشم م

چقدر او  شیقسمت از حرف ها نیداند که با ا یم خوب
 را آچمز کرده که با همان نگاه

 :دهد یادامه م میمستق

 !ی...! تو همون شِب لعنتخیتو همون تار-



 
 

147 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

حد خودش  نیاش نبض گرفته و چشمانش تا آخر یشانیپ
 باز شده است. هر لحظه مشتش

لرزد و پرونده  یشود. دستش م یمحکم تر م شیپا یرو

 .افتد یاز دستش م

 یکف دستانش را رو یموتیشود. پشت به ت یجا بلند م از
 دهد و سرش به یقرار م زیم

 .افتد یم ریز

 ریدر سرش به راه افتاده... ز یزند و زنگ ینفس م نفس

 :کند یلب زمزمه م

 !دونستم یم یدونستم!... لعنت یم-

 شیداد که دخترک ب یدر سرش مدام به او هشدار م یزیچ
 گره رشیها به تقد نیاز ا

! سوال ها در سرش غوغا به راه انداخته اند و خورده
 دوباره مقابل اشاریسوخته  کریپ ریتصو

 .شود یزنده م چشمش

دهد. عرق  یرا فشار م شیگلو یزیشده چ نیاش سنگ نهیس

 .ردیگ یاش راه م قهیاز شق
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 یحال نیاو را از ا نکهیا یشود و برا یاز جا بلند م میت

 :زند یکه دارد دور کند لب م

کنم. پدر بزرگش االن تهراِن!  یم دایپ یربطشو به زود-

 دهیرد دختره رو زده... فهم

 یم ادیجنبونه. ص یم تهران! داره سر و گوش آوردنش

 !اش بدجور شلِ  سهیگفت سر ک

دونه  یکنه! م یم دایو زود راهشو به سمت فرامرز پ رید

 !کار اون بوده

 !نجایا ارشیب-

 باهاش تماس گرفتم.-

 

دهد.  یم یموتیگردد و نگاه خونبارش را به ت یبرم
 یگوشه  یبا لبخند مکارانه  یموتیت

 شیو خوشحال از پ ردیگ یسرش را با غرور باال م لبش
 درستش زمزمه شهیهم یها ینیب

 :کند یم

سپردم برن سر قرار  شینیبب یخوا یدونستم م یم-

 گهیساعت د می! ننجایا ارنشیب
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 !ارنشیم

رود. کرکره  یدهد و به سمت پنجره م یرا تکان م سرش
 یمعطل یدهد و ب یرا باال م

 یبرد و رو یکند. دستانش را به پشت م یرا باز م پنجره

 .کند یکمرش گره م

بندد تا به خودش  یکشد و چشم م یم قیعم یها نفس
 همه دیبا دارید نیمسلط شود. ا

کرد. از ندانستن، از معما  یمشخص م شیرا برا زیچ

 .متنفر بود

 نیرا داشت و ا رانیدر کل ا یاطالعات ستمیس نیبزرگتر
 که مربوط به یکه در مسئله ا

 نیقابل تحمل بود. ا ریغ یباشد سرگردان شود برا خودش
 از شیگنگ داشت ب یمعما

 .شد یم دهیچیپ اندازه

مغزش از شدت فشار به  یکرد تمام رگ ها یم حس
 افتاده. درد در تمام عصب یزیخونر

اندازد. امشب  یو خون به چشمانش م چدیپ یسرش م یها
 را مشخص زیهمه چ فیتکل
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 !کرد یم

*** 

 ستادهیا کیاق باحمد صالح به همراه احمد پشت در ات حاج
 یباز م یاند. در با دکمه ا

 .ماند یم رونیشود و احمد ب یو حاج صالح داخل م شود

پشت سرش  یموتیو داده و ت هیاش تک یبه صندل کیب
 است. با ستادهیا نهیدست به س

 یکند و حاج یاشاره م کیچرم مقابل ب یبه صندل دست
 یرو کیبه ب یقیبا نگاه عم

 .ندینش یم یصندل

 

 !دخترم کجاست-

کرد و ناخودآگاه  یبم و از ته حلق صحبت م یصدا با
 یرا به طرف مقابل القا م تشیجد

چانه زده و  ریدستش را ز کیدر سکوت  کی. بکرد
 کشد و یجلو م یبا خنده ا یموتیت

 :دهد یم پاسخ
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 ...عجله نکن یحاج-

و حرفش را  ردیگ یباال م یموتیدستش را رو به ت کیب

 .کند یهمانجا در دم قطع م

بود. من آزادش  ریمن! اس ی... تو دستانجاستیدخترت ا-

 !کردم

حاال مشخص کند.  نیخواست که موضعش را از هم یم
 یبود که حکم م کیفقط ب نجایا

 !آمده تا فقط بشنود نجای. او اداد

 نیکسر شان بود با ا شیکند. برا یسکوت نم یحاج اما
 یمنتظر دستور کس گاهیسن و جا

 !بماند

شه! اون  ینم ریشاهزاده ست. جلوه من اس هیدختر من -

 ...! بلدههیامپراطور هیوارث 

 !جون از خودش دفاع کنه یباشه و بلده که تا پا سربلند

 :دیگو یدوزد و م یم کیبه چشمان ب مایرا مستق نگاهش

 سیپل اراتیکه اخت یی. به من گفتن جادمیاز تو هم شن -

 شه، تهش به تو ختم یتموم م
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. چرا پا جلو دمیشه. اما ربط دختر من به تو رو نفهم یم
 و دختر من االن یگذاشت

... یپول یدونم. اما بهم گفتن تو بنده  یرو هم نم نجاستیا

 !بگو یخوا یچقدر م

همان لحظه دست  رمردیکند. پ یدر سکوت نگاهش م کیب
 برد و یکتش م بیدر ج

رنگش  ییطال سیآورد. خودنو یم رونیرا ب یچک دست
 یم رونیب راهنشیپ بیرا از ج

 ماند. یم کیو منتظر ب کشد

 

داند  یگرداند و خوب م یآن ها م نینگاهش را ب یموتیت
 کیب یکه در پس آرامش ظاهر

داشت با جسارتش  رمردیاست. پ دهیغوغاها که نخواب چه

 .داد یسرش را به باد م

 یآرام یشود و با قدم ها یماش بلند  یصندل یاز رو کیب
 دیآ یبه سمت حاج صالح م

 .ندینش یمقابلش م یصندل یرو و
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شود، نم نمک ترس به دل مرد  یم یسکوتش طوالن یوقت
 کند. دخترش در ینفوذ م

خواست که از موضع ضعف  یمرد بود اما نم نیا دستان

 .رفتار کند

 یبار دست به عصا جلو م نیبازد اما ا یرا نم خودش
 کرد به یجلوه را آزاد م دیرود. با

 .که شده بود یمتیق هر

نرخت باالست و درصد  گنیها م دهیشد پسر؟ شن یچ-

 تو نشد شیخطات صفره... کار پ

 !دم یبهت م یخوا ی! دخترمو آزاد کن هرچقدر منداره

 شتریب ندیب ینم کیاز جانب ب یحرف ایحرکت و  یوقت

 !زند یدست و پا م

 ؟یخوا یم یتو؟ چ یهست یپس ک ده؟یرساشتباه به گوشم -

داره  یشه. بستگ یکه تمام جوابا بهش ختم م میمن همون-

 یک شیو پ یباش یدنبال چ

 !یبشنو یو چ یبر

 شیپ یداشتند درباره  ییکرد که گو یصحبت م یطور
 موضوع روز صحبت نیپا افتاده تر
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در  زیچ چیحس بود که ه یکردند. چهره اش آنقدر ب یم

 .شد یصورتش خوانده نم

توانست  یم یکلماتش هوشمندانه بود. هرکس انتخاب
 شیبرداشت خودش را از حرف ها

 به طرفش داشت! یبستگ نیباشد. ا داشته

 

کنه! من با قدرت  ینم مینرخ من باالست... اما پول راض-

 که بابت یشم! اون پول یاغنا م

 یکم و کاست بهم برم یپرداخت کردم رو ب دخترت
 نییباال و پا یالیبدون ر ،یگردون

 ...اما

 یبرا کیانگار که از جلو آمدن ب رمردیکند پ یم مکث
 یباشد دلش آرام م یمعامله راض

 .ردیگ

اندازد و به عقب  یم یپا رو پا کیماند و ب یم منتظر
 تمام قیدق یدهد. با نگاه یم هیتک

 .نظر گرفته است ریحاج صالح ز حرکات
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مفاد  دنیشن یداند که سراپا گوش است برا یم خوب

 .معامله

 هیگم اون فقط  یدخترت شاهزادست؟ من م یگ یتو م-

 دردسر رو من نیدردسره! ا

شده... بدل  یکردم. اون به عنوان بدل من معرف آزادش
 از خانواده در مورد یعضو یعنی

شه همسر! و حاال اون به عنوان بدل  یم بهیدختر غر هی
 یم یمانه! هرکسمنه که در ا

که اگر به اون نگاه چپ داشته باشه با من و تمام  دونه
 کالکان ها اعالن جنگ کرده. پس

 یکنن. درواقع من ورق آسم رو برا یاز پا خطا نم دست

 !دختر تو سوزوندم

خواست او  یکرد. هر لحظه م یم یگربه رقصان داشت
 خود نید ریز شتریو ب شتریرا ب

 .ببرد

! دیپر یحاج یکلمه همسر رنگ و رو از چهره  دنیشن با
 اش را از یظاهر یخونسرد
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نمانده که کنترلش را  یزیکرد چ یدهد و حس م یم دست

 .از دست بدهد

گردونم. بدون  یمنو سر ندوون پسر! پولتو بهت برم-

 رو که یزی. اون چادیکم و ز یالیر

 .ده رو بگو یتو قدرت م به

 یلبش نامحسوس به پوزخند یکشد و گوشه  یجلو م کیب
 شود. حاال داشتند یکج م

 کردند! یم صحبت

 

دهد و مشت دست  یقرار م شیرا سر زانوها شیها آرنج
 یراستش را کف دست چپش م

 .دهد یم هیو چانه اش را به آن تک گذارد

 !اطالعات-

 شیحرف ها ریشود تا تاث یبرقرار م نشانیسکوت ب یلخت
 مهشود و بعد دوباره ادا شتریب

 :دهد یم
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جا  چیکه ه میکنم. من اون یمن با اطالعات حکومت م-

 که فکرشم ییو هرجا ستمین

 .چشم و گوش دارم یکن ینم

چشم و گوشت باشم؟ جاسوست  ؟یخوا یم یاز من چ-

 باشم؟

 .پرسد یپاسخش را بدهد سوال خودش را م نکهیا بدون

 که تو گردن دخترته از کجا اومده؟ یاون سنگ-

را داشت اال  یصالح جا خورده است. انتظار هرسوال حاج
 یزندگ یراجع به مسائل خصوص

 !و خانواده اش خودش

که شوکه شده  ندیب یم رمردیخوب در چشمان پ یلیخ کیب
 فرصت استفاده نیو از ا

 :دیگو یم زیو وسوسه انگ کندیم

دخترتو  ،ید یپول منو م ،ید یمنو جواب م یسواال-

 نیبه هم. یر یم یدار یبرم

 !یسادگ
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تاب  یقرار و ب یو دلش ب دیسا یدندان به هم م یحاج
 جلوه بود. اصال دنید یبرا

شد. حالش  یم ینگهدار یگرید یجا ایبود،  نجایا دخترش
 خوب بود؟

 .نمیخوام اول جلوه رو بب یم-

 

دهد.  یم هیتک یکشد و به پشت یم یقینفس عم کیب
 انتظارش را داشت. کف دستش را

 .کند یو انگشت اشاره را جمع م ردیگ یم باال

 یو رو داردیبرم زیم یبه سرعت لپتاپ را از رو یموتیت
 یقرار م کیو ب یحاج نیب زیم

 .دهد

شود و با زدن چند دکمه و گذشتن  یلپتاپ خم م یرو کیب
 یلپتاپ را م هیتنها چند ثان

 .دهد یقرار م رمردیو مقابل پ چرخاند

تخت نشسته بود.  یاتاق رو کیبود. در  دخترکش
 را در شکمش جمع کرده شیزانوها
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 شیقرار داده بود. موها شیزانو یو سرش را رو بود
 و بلندش اطرافش را گرفته یمشک

داشته باشند  دیآن ها به اتاق دخترش د نکهیاز ا چیو ه بود

 .امدیخوشش ن

خواهد به  یشود و م یو تمام گردنش سرخ م صورتش
 پسر مقابلش بتوپد اما زبان بر

 .ردیگ یم دهان

 یدر کنارش رو یساطورشان بود. دختر ریدستش ز فعال
 تخت نشسته بود و انگار یلبه 

 .کردند یداشتند با هم گفتگو م که

کند.  یم قیآرامش خاطر به او تزر یدخترک کم حضور
 یفک نیکند و از ب یسر بلند م

 :غرد یشود م یهم قفل م یبر رو شتریهر لحظه ب که

 ه؟یسنگ گردنبند دختر من ربطش به شماها چ-

 :دهدیکشد و در دم پاسخش را م یابرو در هم م کیب

 !پرسم یمن فقط م نجایا-

بخواهد  تیموقع نیکارکشته تر از آن بود که در ا یحاج
 فکر کند. خوب تشیبه غرور من



 
 

160 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .دیایراه ب شانیبا خواسته ها دیداند که با یم

 

تو گردنش بود.  شهیهمسر مرحوممه. هم ادگاریسنگ  نیا-

 به رحمت خدا نکهیقبل از ا

 .اونو به جلوه داد بره

را نداشت. گردنبند چرا از مادر  نیانتظار ا چیه کیب
 بود؟ اما دهیبزرگ به مادر جلوه نرس

 !وسط بود نیا یبه او مربوط نبود. سوال مهم تر نیا

 همسرت از کجا آورده بود؟-

 .تو گردنش بود ادمهی یدونم از وقت ینم-

در  ید یرو که بهم م یتونم اطالعات یکه م یدون یم-

 عرض چند ساعت درست بودن

از  یمنو دور بزن نکهیپس فکر ا ارمینبودنش رو در ب ای

 !یکن حاج رونیسرت ب

پسر جون... حاج احمد صالح مقابلت نشسته. اگر آوازه -

 از یبپرس! احد یدیام رو نشن
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باشه! حاال  قتیزنم مگر حق ی. حرف نمدهیروغ نشند من
 تو بگو چقدر حرفت حرفه! از

 !برم ید یبدونم بعد حرفامون دخترمو بهم م کجا

! پولمو با ستین یچیمنم گفتم دخترت جز دردسر ه-

 ارمیخوام در اخت یکه م یاطالعات

 !دخترتو ببر بذار

دهد. همه  ی. قلبش گواه بد مردیتواند آرام بگ ینم یحاج
 نیتوانست به ا ینم زیچ

باشد. چرا راجع به آن سنگ کنجکاو شده و اصال  یسادگ
 نجاتش قدم جلو نهاده یچرا برا

 .بود

 پدر مادر جلوه چرا فوت شدن؟-

 یکند. هرلحظه سردرگم تر م ینگاهش م یبا شگفت یحاج
 که از آن حرف یشود. اطالعات

چه دردش خودش بود؟ به  یخانواده  یزد درباره  یم
 خورد؟ یم

 خوره؟ یاطالعات به چه درد شما م نیسانحه بود... ا هی-
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 !مجبورم نکن دوباره بپرسم-

 چیرفته بود ته دره... بعدم ه نشونیاتفاق بود. ماش هی-

 زینموند. چه چ یازشون باق یزیچ

 تو جالبه؟ یحادثه برا نیا

مرگ دخترش دستانش به لرز افتاده  یادآوریاز  یحاج
 کدامشان چیلرز از چشم ه نیبود. ا

 .نبود دور

خوب داشت  یلیخ ایاطالع نداشت و  یزیاز چ ای یحاج

 .کرد یم یرا باز یخبر یرل ب

و  یدونست یم ییزهایاگر بفهمم که تو چ یمن هر زمان-

 امیکه م یدون یم یبه من نگفت

 دم؟ یدودمانتو به باد م و

منو از دست اون فرامرز گرگ صفت نجاتش  یجلوه -

 به من پسش یخوا ی. حاال میداد

 ستیشم تا آخر عمرم. برام مهم ن یتو م ونی. من مدیبد
 ... منوهیو کارت چ یچکاره ا

بردم باز هم  نجای! جلوه رو هم از ایخودت کرد ونیمد

 !یمن حساب کن یرو یتون یم
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 .را بهت ادا کنم نمیحاضرم د یزمان بگ هر

 یبود. از رو نیخواند. کارش ا یآدم ها را خوب م کیب
 یبه درونشان م یزبان بدنشان پ

خواند. حاالت صورت و  یرا م شانی. خط چشم هابرد

 .گرفت ینظر م ریبدنشان را ز

ماند و با تموم  یاز چشمش دور نم یحرکت نیکوچکتر
 رمردیکرد که پ یوجود حس م

 .گفت یرا م قتیحق

 یکند تا کار ها یاشاره م یموتیو به تشود  یجا بلند م از
 مربوط به انتقال پول را با او

 یموتیگردد و ت یبرم زشیکند. خودش پشت م هماهنگ
 مقابل یصندل یرو شیبه جا

 .ندینش یم یحاج

 

 رشیدستگ زیچ چیکرد. عمال ه یتر جستجو م قیعم دیبا
 فرصت نینشده بود. در اول

کرد  یماطلعه م یشتریدخترک را با دقت ب یپرونده  دیبا
 که یو بعد به دنبال هر سرنخ
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 .رفت ینظرش مهم بود م به

حاج صالح که از  نیخشمگ یفکرا بود که صدا نیهم در
 حالت آرامش خارج شده بود

 .کند یرا جلب م حواسش

 نجایجنس ا نریکانت صدتایحاال زنگ بزنم س نیپسر من هم-

 کنن. با تازه به یم یخال

که  ستیمن جنس ن ی! نوه یستیطرف ن دهیرس دوران
 به عنوان ضمانت نگهش یبخوا

 !یدار

ما!  یشه برا یجنس شما پول نم نریکانت نریکانت یحاج-

 قانون تجارت ماست. شما نیا

و تا  ید یم یهروقت که داشت ای ید یپول نقد به ما م ای
 شیاون زمان ضمانت شما پ

 !مونه یم ما

کوبد و  یم زیم یکف دستش را رو نیخشمگ یحاج
 زنگ کیب یدر گوش ها شیصدا

 .خورد یم
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 قهیدست به  یو حاج زندیخ یبالفاصله از جا برم هرسه
 برد و با آن دست یم یموتیت ی

 .کشد یاش او را به سمت خود م یبزرگ و قو یها

کتش و پشت  ریبدون فوت وقت اسلحه اش را از ز یموتیت
 کشد یم رونیکمر شلوارش ب

 .دهد یحاج صالح قرار م ی قهیشق یرو و

 :زندیشود و تشر م یم کینزد یبلند یبا قدم ها کیب

 !! غالفش کنمیت-

 یلب م یو آرام نیکند و با لحن سنگ یم یبه حاج رو
 زند:

 

بعدش  نییپا یدم دستتو بنداز یفرصت م هیتا سه ثان-

 !خودته یکه بشه پا یزیهرچ

 !یش یم مونیباش پش مطمئن

کاود و آنقدر  یرا م کیب یو چشمان جد گرددیبرم یحاج
 در لحنش تیو قاطع تیجد
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شود.  یجدا م میت ی قهیکه دستش به سرعت از  داشت
 هم داشت؟ یمگر چاره ا

در فضا حکم فرما بود و هر سه با  یقابل انکار ریغ تنش
 منقبض و آماده به یها گوریف

 .کردند یبه هم نگاه م حمله

برجسته صورت  یصالح با صورت سرخ و رگ ها حاج
 و گردنش رو به انفجار بود. سر

 :غرد یاندازد و با خشم و عتاب م یم نییپا

 !یزن یاز من ناموس من حرف م یدار-

 دهیکه در تمام حرکاتش د یبا آرامش شهیهمانند هم کیب
 شد دستانش را پشت یم

 .دهد یاش را رو به جلو م نهیکند و س یگره م کمرش

تمام  یچشم ریکند و ز یرا رو به عقب خم م گردنش

 .ردیگ ینظر م ریحالت مرد را ز

خواهد تا  یبندد و از او م یم یموتیرا رو به ت چشمانش

 .به عقب بردارد یقدم

 ی! احترام میکن یصحبت م ینیش یم ؟یحرف دار-

 به واسطه سنت یکس نجایا ؟یخوا
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احترام رو  دیبا! تو دار و دسته ما زارهیاحترام نم بهت
 نیما قوان نجای! ایاریبدست ب

 ی! تا پامیبندیمرگ بهشون پا یتا پا میرو دار خودمون

 !مرگ

دم هم نگاهش را از  کیزند و  یشمرده حرف م شمرده

 .زند ی. پلک نمردیگ ینم رمردیپ

که براش استثنا  ستیدختر تو ناموس توئه ناموس ما ن-

 نجای! امیچاک بد قهی میقائل بش

 یبده یخوا ی. دخترتو میریم شیما پ نیبا قوان ینشست
 .شیبریو م یکن یرو صاف م

 

 نیو چه تا ابد طول بکشه! تو د گهیحاال چه ده سال د چه
 و یکن یبه ما. اداش م یدار

 !بسالمت

 شیرود. پا یعقب م یاندازد و قدم یم نییسر پا یحاج
 آن یرسد و رو یم یبه صندل

 خشیکند تا منظورش را م یشود. باز تکرار م یم آوار

 .را محکم تر بکوبد
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 ؟یصاف کن تویبده ی! دار؟ببریدخترتو ببر یخوا یم-

دخترش را  دیو چطور با ردیگ یرا به سرش م دستش
 کرد؟ یآدم ها رها م نیا نیب نجایا

آمد هرگز خودش را  یبه سر دخترش م ییبال نجایا اگر

 .دیبخش ینم

حاال  نیداد؟ هم یرا چطور م هیجواب فوز ایآن دن اصال
 همسرش دیکرد نگاه ناام یحس م

 .کرد یم ینیسنگ شیشانه ها یرو

*** 

خودت  شیپ یمن چه فکر یجلوه... خدا یرفت یم دینبا-

 !آخه یکرد

ندارن  یباشم. اگر واقعا با من کار نجایخوام ا یمن... نم-

 ذارن من برم؟ یچرا نم

از حد براشون دردسر درست  شیحاالشم ب نیدختر تو هم-

 . ما بدون اجازه بانو تویکرد

بدون  ی. بعد تو پاشدمیر یهست نم کیکه ب یا طبقه
 تو اتاقش؟ یاجازه رفت



 
 

169 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 ییرود. با صدا یکند و در خود فرو م یبغض م شتریب

 :دیگو یلرزان اما جسور م

 !ترســم یمـــن... ازش نم-

 یش را منگران دست یکشد و با چشمان یجلو م هیهان

 .ردیگ

رو به تو بگم و  زیتونم همه چ ی! من نمیبترس دیجلوه با-

 برات یخواد که اتفاق یدلم نم

افراد به  نیاز وفادارتر یکیاون  ؟یدی. طاهر رو دفتهیب
 مخالف یروز حرف کی گنی.. مکهیب

 یحت نکهیبدون ا کیبه زبون آورده، ب کیب ی خواسته
 !دهیپلک بزنه زبونش رو بر

 

 یلرز م شتریپرد و تنش ب یدخترک م یاز رو رنگ
 آدم ها چه نیا نیماب نجای. او اردیگ

 کرد؟ یم

 نیهم یجلو اطیتو ح کیکه ب دهیگه خودش د یم رایسم-

 تمام یِ رحم یعمارت، با ب
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 نطوریا نایله کرده! ا نشیپوت ریاز دشمناشو ز یکی سر

 !. قلب ندارن... رحم ندارننییآدما

 !ازشون تو چشمشون نباش ریبگ فاصله

آورد چه رسد  یکرد داشت باال م یهم حس م دنشیشن از
 انگار در دلش دنش؛یبه د

 .سوزاند یبه راه افتاده بود، داشت تمام تنش را م آتش

و گهواره وار خودش را  ردیگ یرا به چنگ م شیموها

 .داد یتکان تکان م

ترس داشته  شیانگار که از گفته ها هیزنند و هان یم در
 جهد و با یم شیباشد از جا

نگاه  کیکند. جلوه  یکه در دلش افتاده به در نگاه م یخوف
 نگاهش به کیو  هیبه هان

 .شود یاست که بانو از آن وارد م یدر

 یرفتنش را م رونیدستور ب هیاشاره سرش رو به هان با
 دهد و جلوه مالفه را از استرس

 .فشارد یمشتش م نیب

. به محض خروج دیجه یم رونیاش ب نهیز سداشت ا قلبش
 شود یداخل م یشخص هیهان
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جلوه را با  یعصب یانگار تمام تنش ها کبارهیبه  که

 .برد یم نیورودش از ب

که چون چشمه زالل بود و برق اشک داشت  ییچشم ها با

 :زند یلب م یبا ناباور

 حاج بابا؟-

دود و  یمکث به سمت حاج صالح م هیثان کی یحت بدون
 مهابا یکشد. ب یدر آغوشش م

 .ختیر یم شیها اشک

 

بندد. زخم ها و  یرا م شیصالح از درد چشم ها حاج
 صورت دخترش شیها یکبود

 .دلش را شکاند بیعج

شد.  یخروار ها بار خم م ریکرد کمرش داشت ز یم حس
 یرا رو یتحمل رقابلیفشار غ

خواست که از زور  یاش حس کرد و دلش م نهیس قفسه

 .بکشد ادیدرد فر

 قهی دیدانست با ینم یکرد و حت یدر تنش قل قل م خشم
 یب نیرا بابت ا یچه کس ی
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چه کرده بودند؟  شیگرفت. با دختر کوچولو یم یرحم
 بالها داشت به سرشان نیچرا ا

 آمد؟ یم

 یو خدا را در دل التماس م چدیپ یرا دورش م دستانش

 .نشکندکند که مقابل دخترکش 

 .باشد و به او هم قوت بدهد یقو

 ...آروم بابا جون... آروم دخترم-

 یشود و در پشت سرشان بسته م یاز در خارج م بانو

 .شناخت یشود. جلوه سر از پا نم

 یامانش، برا یبا هق هق ب ش،یخواست با اشک ها یم
 که چه بر سرش دیاش بگو یحام

در آغوشش، پدر  دنیخواست با لرز یاست. م گذشته
 بزرگش بخواند که تا چه حد به او

 .بماند یگذشته و او تمام تالشش را کرده تا قو سخت

که افتاده  یکه تا چه اندازه از اتفاق دیخواست بگو یم

 .شرمنده است

دخترکش  یها هیهر لحظه گر دید یصالح که م حاج
 او را از آغوشش شود،یسوزناک تر م
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 شیکرد تا بتواند حرف ها یآرامش م دیکشد. با یم رونیب

 .را به او بزند

گاه در تمام عمرش  چیحمله ور شده و ه شیبه گلو بغض

 .مستاصل نشده بود نیچن نیا

 تا او را قانع کند؟ گفتیم دیبا چطور

 

شانه  شیزند. با دست ها یلب خدا را صدا م ریز مدام
 و چشمانش ردیگ یجلوه را م یها

 .گرداند یجلوه م یسر تا پا یرو را

کم  شییبایو ز تیاز معصوم چیدخترش ه یزخم صورت
 یلب م ینکرده بود. با نگران

 :زند

 «دخترم... حالت خوبه؟» ر؟ی... هل انِت بخیابنت-

در آغوش امن پدر  گریبار د نکهیخوشحال از ا جلوه
 که هنوز ییبزرگش بود، با اشک ها

با لبخندش  یو در تضاد غمناک ریاز چشمانش سراز هم
 یبود، سرش را تند تند تکان م

 :کند یم دییو تا دهد
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بله »... علمُت أنک قادم! رینعم، االن بما انک هنا، انا بخ-

 .خوبم یینجایخوبم... حاال که ا

 «!یایدونستم که م یم

کند. به  نانیدهد که به حرفش اطم یم حیصالح ترج حاج
 دلش بد راه ندهد. به حرف

 .گاهش به خدا باشداکتفا کند و ن کیب

لطف  نیبود پس ا ستادهیو سالم مقابلش ا حیجلوه صح اگر
 خدا بوده است. هرچند زخم

گونه اش داشت از  یرو یو کبود شیلب و ابرو ی گوشه

 .زد یدرون آتشش م

را بزند تا فرصت  شیخواست هرچه زودتر حرف ها یم
 یداشته باشد دخترکش را برا

 .قانع کند طیشرا قبول

از  دیماند تا جلوه ته دلش قرص باشد. نبا یم یقو دیبا او
 صحبت شیها دیشک و ترد

 یزمان نیکرد که ا یاو را مطمئن م یطور دیکرد. با یم
 نیبه راحت تر نجاستیکه ا
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خورد که او را از  یگذشت. بعد قسم م یممکن م شکل

 .همه کس دور کند

 شیحرف ها یادامه  یکرد اما برا یوقت را تلف م دینبا
 فهماند که یبه جلوه م دیبا

 تحت نظر است. اتاقش

 

ما قلته؟ هناک دائما  نی... هل تتذکریابنت ایجلوه... -

 جلوه»أفعالنا.  راقبیشخص ما 

هست که ناظر اعمال  یکس شهیهم ادته؟یحرفمو  دخترم

 «.ماست

 یگرداند و با نگران یرا با منظور دور سقف م چشمش
 دوباره به چشمان جلوه یمضاعف

 .کند یم نگاه

کرد که منظورش را  یباهوش بود و خدا خدا م جلوه
 باشد. جلوه نگاه گنگش را دهیفهم

فهمد که چرا پدر بزرگش از  یگرداند و نم یاتاق م دور
 گفت که هرگز راجع یم یزیچ
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داشت  تیموقع نیآن صحبت نکرده بودند و حاال در ا به

 .کرد یاز عنوانش م

بود که  نیمنظورش ا یعنیبه نظر آمد.  بیعج شیبرا
 با د؟ییپا یداشت آن ها را م یکس

تکان داد. پدر بزرگش خوشحال از  دییبه تا یسر دیترد
 او را دهیمنظورش را رسان نکهیا

 .کند یم تیسمت تخت هدا به

شروع به  یو به آرام ردیگ یدو دستش م نیرا ماب دستش

 .کند یصحبت م

 !ی. دختر منیهست یجلوه؟ تو دختر قو-

داشت. حاال که حاج  یتیدهد و چه اهم یرا تکان م شسر
 هرچه دیآمده بود با شیبابا

خودشان  یرفتند و بعد در خانه  یم نجایاز ا زودتر
 توانستند یخواستند م یهرچقدر که م

 .کنند صحبت

به حرفام خوب گوش بده و بذار حرفم رو تموم کنم. وقت -

 بابا جون، خب؟ میندار
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خواست که هرچه  یخواست حرف بزنند. او فقط م ینم
 گریبروند و هرگز د نجایزودتر از ا

پدر  اوردیخواهد به زبان ب یبرنگردند. تا م نجایا به

 :شود یبزرگش مانع م

تونم... ببرمت  ی... االن... االن نمنیگوش بده جلوه! بب-

 خونه!

 

که به  یاز فرط ترس و وحشت دیجمله را شن نیکه ا نیهم
 شد تنش به لرز ریلبش سرازق

دهد و اشک  ینشست. سرش را ناباور تکان م یمشهود

 .گرفت دنیدوباره بار شیها

سخته. وقت  حشیوسط افتاده که توض نیا یدخترم اتفاقات-

 چیتنگه... فقط بدون االن ه

بمون  نجایمدت کوتاه ا هی. ستین نجایبرات امن تر از ا جا
 تا من بتونم پول جور کنم و

 .برگردم

تنش  د؟یشن یدرست م شیآورد. گوش ها یسر در نم چیه
 بسته و مغزش به سرعت خی
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در ذهنش  یشتریکرد. هرلحظه سواالت ب یکار م نور
 شد. هرلحظه ترس یم لیتشک

 .کرد یبر او غلبه م شتریب

دانست  یدهد. اصال نم یادامه م ینیبا لحن سنگ یحاج
 را کیو کدام  دیرا بگو زیچه چ

که فکر دخترکش را مغشوش نکند. داشت  ردیبگ فاکتور

 .شد یفشار له م ریز

. میآدما اعتماد کن نیبه ا دی. باستین یجلوه... فعال چاره ا-

 خاص خودشونو نیاونا قوان

. نه به خاطر ما... به خاطر خودشون و اعتبارشون دارن
 عمل نیمجبورن که بر طبق قوان

ا من اوضاع رو ت یمون یم نجایمدت کوتاه ا هی. تو کنن
 دنبالت، باشه امیدرست کنم و ب

 دخترم؟

 یبهت و ناباور یرا از هزارتو شیکند تا صدا یم تالش

 .ابدیب

خوان؟ چرا منو گرفتن؟  یم یآخه؟ از شما چ یچه پول-

 شما جان امن شیمن چرا پ
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 ...برام امنه؟ من نجایو ا ستین

 :کند یحرفش راقطع م یحاج

زود  یلیکه من خ نهی. مهم استیمهم ن نایجلوه... بابا... ا-

 یم امیکنم و م یدرستش م

فکر نکن.  یزیجات امنه. به چ نجایکه ا نهی. مهم ابرمت
 بابا؟ دختر یبه من اعتماد دار

 

 یم امیکنم. م یولت نم نجایمن که تو رو ا یمن قشنگ
 یم امیم هیبرمت به روح فوز

 .. فقط وقت الزم دارمبرمت

 میتون یصحبت از چقدر پوله که نمآخه مگه... مگه -

 م؟یپرداخت کن

 ییفکرش را بکند. او از تک به تک دارا یتواند حت ینم
 پدر بزرگش با خبر نبود اما یها

 .کم نداشت یزیاز ثروت و مال چ او

پرداختش را نداشت؟ نکند  ییچقدر بود که توانا مگر
 ورشکست شده بودند؟ چرا حرف

 د؟یفهم یپدر بزرگش را نم یها
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 هی. خودتو نباز. من فقط به میتون یبابا جان م میتون یم-

 امیدارم. م اجیزمان کوتاه احت

 یدور از همه  یلیخ ییجا هیبرمت.  یم نجای. از ادنبالت
 چوقتیه گهیاتفاقات. د نیا

 .میگردیبرنم

سرش  یاندک مانده رو یکشد و موها یبه سرش م یدست
 . با بغضردیگیرا به چنگ م

 :نالد یم یمانیپش و

ام رو وسط گذاشته بودم.  هیتمام سرما نباریکه ا یدون یم-

 بار هم اومده اما تو گمرکه. به

کنم.  یکنم و نقدش م یآزاد شه وارد بازار م نکهیا محض
 امیبعد م

 یکنم برا یم فیفاصله تمام کارامونم رد نی. تو ادنبالت
 شهیکه هم ییبرگشتن به جا

 ها؟ . باشه بابا؟ خوبه.یبود دلتنگش

 شیرا دل دختر کوچولو دیخواست هرطور شده نور ام یم
 داند که یزنده نگه دارد. نم
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کرد و  یبه خدا توکل م دیبه سرش خواهد آمد. فقط با چه
 کرد تا یشب روز تالش م

 .کرد یاش را نقد م هیسرما

از  شیپ قهیکه چند دق ییها زیتوانست با چ یاما نم جلوه
 بود مثل دهیشن هیهان

 باشد. نیخوش ب گشپدربزر

 

هستن. من  ییچه جور آدما نایا یدون یحاج بابا... تو نم-

 تونم ی. نمستیجام امن ن نجایا

! بازم امیخوام باهات ب یکنم. م ی. خواهش مبمونم

 .می. قانعشون کنمیباهاشون حرف بزن

 نجایتونم ا یتونم! نم ی... من نمیزی. هرچمیگرو بذار سند

 !بمونم

 نیکند. ا یاش پاک م یشانیمستاصل عرق را از پ یحاج
 بود که به سرشان یبتیچه مص

دانستند  یمروت ها م یب نیگفت که ا یچطور به او م آمد؟
 مهم ییکه جلوه تنها دارا
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دخترک گذاشته بودند و فقط او را  یو که دست رو اوست

 .خواستند یبه عنوان ضمانت م

گذاشتند  یم رونیب نجایرا از ا شانیهم اگر پا یطرف از
 یبا چشم باز م شهیهم یبرا دیبا

 گریکرد. جلوه د ینم شانیرها گری. فرامرز ددندیخواب
 امن نبود. درست بود که به شیجا

 یبود که م نیهم اعتماد تام نداشت، اما حداقلش ا کیب
 دانست او به خاطر پولش او را

 .ندارد یداشته و با خود جلوه کار نگه

مذاکره شان از دردسر بودن دخترش  هم اوائل چندبار
 آمد یصحبت کرده بود و به نظر م

 .خواهد هرچه زودتر از شرش راحت شود یم دلش

به سمت  دیبا دیکه شا دید یکرد و م یها فکر م زیچ نیا به
 یفکر م میتصم نیروشن ا

 یگرفت. مجبورا برا ی. نکات مثبت را در نظر مکرد
 باز شتریقانع کردن جلوه موضوع را ب

 .کند یم
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 یکه اول تو رو گروگان گرفت، اون فرامرز ب یاون کس-

 خواست براش یصفت، اون م

 نکهیا یبارهام. من نکردم و اون برا یوارد کنم ال قاچاق

 .مجبورم کنه تو رو گروگان گرفت

دونم  ینم ،یکه االن تو عمارتش هست یکس نیهم ک،یب

 .ده یچرا، اما تو رو نجات م

که  یکنه به فرامرز. اونقدر یتو پول پرداخت م بابت
 اون دیدهنش بسته شه. حاال ما با

اون مقدار  نکهیا یو من برا میرو بهشون برگردون پول
 دارم. اجیرو جور کنم به زمان احت

 

خشک شده و  شیهمانطور مات مبهوت سر جا جلوه
 دیشود. آن ها چرا با یباورش نم

گذارند که  یده اند چرا نمدادند. اگر نجاتش دا یم نجاتش
 به خانه اش برود؟

 بمونم؟ نجایا دیبا یچقدر؟ تا ک-

 ...ماهه! فقط شیش تشیماه... نها شیش-
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تا  یزیکرد چ یصورتش سرخ شده بود که حس م آنقدر
 سنگکوب شدنش نمانده. دست

 .آن را شل کند یبرد تا کم یاش م قهیسمت  به

شد. از زور خشم، از زور ضعف، چطور  یخفه م داشت
 خودش از فکر یگفت وقت یم

 د؟یکش یم ریمغزش ت یبه آن تمام رگ ها کردن

و به عنوان همسرش  یبش کیهمسر ب دیماه با شیش نیا-

 !یعمارت بمون نیتو ا

کرد!  یرا باور نم شیها دهی! شندیلرز نهیدر س قلبش
 که کمتر یشد؟ مرد یهمسرش م

کرده بود که اگر بدون اجازه اش  دشیتهد شیساعت پ دو
 نفس بکشد پوستش را زنده

 .کند یم زنده

دهد و  یدهانش قرار م یجهد و دست رو یم شیجا از
 یتکان م نیسرش را به طرف

. حاج بابا چطور دیآ یباال م انیدر م کی. نفسش دهد
 تبهکار کیشد که با  یم یراض

 کند؟ ازدواج
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حالش خوب نبود،  یشود وقت یدر خودش مچاله م رمردیپ
 یجلوه را آرام م دیچطور با

 کرد؟

 ا؟یماف یایدن نیگناهش را چه به قوان یمعصوم و ب دخترک
 خودش قانع نشده بود او را

 کرد؟ یقانع م چطور

 

 یام؟ از خدا م یاالن من چه حال یدون یجلوه بابا... م-

 روز رو نیا نکهیخواستم قبل از ا

 !افتاد یاتفاقا برات نم نیکه ا دیمردم. شا یم دمید یم

پدر بزرگش زانو  یپاها یلرزد. جلو یدستانش م جلوه

 .ردیگ یزند و دستش را م یم

لرزان پدر بزرگش قرار  یدست ها یاش را رو یشانیپ

 .کند یدهد و هق هق م یم

نباشم! من...  هیتو و فوز یاما شرمنده  رمیحاضر بودم بم-

 ...چطور

... همه یبابا نگو... خدا نکنه. پشت وپناه من ینگو حاج-

 . توییتو ایدن نیکس من تو ا
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 .... مرگ جلوه نگوستیجلوه هم ن ینباش

که هر  یا نهیکشد و با س یبه سرش م یصالح دست حاج
 شد و یتر م نیلحظه سنگ

 :زند یآمد، لب م یکه هر لحظه سخت تر باال م ینفس

که به  نهیا این اول مافکرده بود. قانو ریفرامرز تو رو اس-

 تونن یهم نم یزنان خانواده 

فقط  یستیکنن. در مورد تو که جزو خانواده شون ن نگاه
 که قرار ازدواجت با یدر صورت

. اگر قرار یکن داینجات پ یتونست یشد م یگذاشته م کیب
 مقابل دیبا یبمون نجایباشه ا

 ارمی. من سر در نمیبش یمعرف کیبه عنوان همسر ب همه
 تیاما فقط در اون صورت امن

 .کنن یم نیرو تضم تو

باال رفته بود. تنش به تب نشسته بود و به خودش  فشارش
 داد مقابل جلوه فرو یاجازه نم

. سرفه اوردیماند تا دخترکش دوام ب یم یقو دی. بازدیبر
 زند و با دستش نامحسوس یم یا

 .دهد یرا ماساژ م قلبش
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از  دیاما ما با ستیما ن لیکدومش به م چیاتفاقات ه نیا-

 طیشرا نیبهتر طیشرا نیبدتر

 درسته؟ میاریبدست ب رو

دهد و زبانش انگار قفل شده که  یسر تکان م دیناام جلوه

 .آمد یبه حرکت در نم گرید

 بود. یتوانست درک کند که او در چه حال ینم پدربزرگش

 

چه آدم  شیدانست که او پ یپدر بزرگش هنوز نم انگار
 بود که امروز دهیبود. فهم ییها

است. که تمام تالشش را کرده و  امدهیاز دستش برن یکار

 .دهینرس ییبه جا

 یکه حت دید یداد. م یجلوه خودش، خودش را نجات م اما
 حرف نیاز به زبان آوردن ا

اش برجسته شده بود. به خاطر  یشانیپ یچطور رگ ها ها
 را که یپدربزرگش تنها کس

 !خورد یکرد، قسم م یم دایداشت، نجات پ ایدن نیا در

 یمن م ؟یبمون یقو یکه دختر حاج بابا باش ید یقول م-

 از تو راحت باشه المیخوام خ



 
 

188 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 ؟یدیبتونم تمام کارا رو درست کنم. باشه بابا؟ بهم قول م تا

کشد. گردنش را به  یم یقیگزد و نفس عم یلب م جلوه
 کند و چشمانش یعقب خم م

 .ندیایبند ب شیتا اشک ها ردیگ یرو به سقف م را

مقابلش  یگرید ی نهیگز چیداد. ه یرا قطعا قول م نیا
 ی. معلوم است که قودید ینم

هم از دست داده بود. حاال  دشیام نیآخر گریماند. د یم
 فقط خودش مانده بود. اشتباه

پس داده بود.  یاز هرکس شتریبود اما تاوانش را ب کرده
 نیبس بود. حقش را از ا گرید

 .گرفت یپس م یزندگ

 !دم حاج بابا یقول م-

خواهد که به  یشود و از خدا م یدلش روشن م یحاج
 خودش طاقت و به جلوه اش قوت

را رد کنند.  طیشرا نیباشند تا بتوانند ا یقو ی. انقدربدهد

 .گذشت یروز ها هم م نیا

 .خواست یصبرش را از خدا م فقط
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به صورتش  یبرخواست دست شیاز جا نکهیمحض ا به

 .را پاک کرد شیو اشک ها دیکش

نگذشته بود که  یا قهیو هنوز دق دیکش یم قیعم یها نفس
 بانو در را باز کرد.

 

 یحاج صالح تکان داد و حاج صالح با ذکر یبه سو یسر
 یلب از جا برخواست. همگ ریز

زود  یلیرفتند و خ نییپا یدر طبقه  یسمت سالن اصل به
 چشم بر هم کی یو به اندازه 

 .اتفاق افتاد زیهمه چ یزدن

گفت که تا  یم کیبه عقد دائم نشده بود و ب یراض یحاج
 یبحال سابقه نداشته که کس

موقت خود را به عنوان بدل خود به جامعه شان  همسر
 گفت که یم یکند و حاج یمعرف

وجه  چیتنها وارث تمام ثروتش است و به ه دخترش
 اش ندهیآ یکه رو ستینحاضر 

 .کند سکیر
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که  یماند و وقت یم یاز هر اسم یجلوه خال ی شناسنامه
 خواست ینم گشتیبه خانه برم

 .باشد شانیشوم در زندگ یروز ها نیاز ا یاثر چیه گرید

قانع شد و دخترک  کیدخترکش برنامه ها داشت. ب یبرا
 یمقابل دو شاهد همسرش م

موقت  ای یدائم یجرات داشت که درباره  یو چه کس شد
 بودن آن اظهار نظر کند؟

به او چشم نخواهد  یبود کس کیکه در عقد ب یمادام
 بود تا یداشت. شش ماه زمان کاف

 دایشدن به او را پ کیجرات نزد یبعد از آن هم کس یحت

 .بود یکاف نینکند و هم

شد و قرار  یجار نشانیعقد به مدت شش ماه ب ی غهیص
 محفل ید که شب تمام اعضاش

 یو قانون یدعوت کنند و جلوه را به عنوان همسر رسم را

 .کنند یمعرف کیب

و پر  قیجلوه و نگاه عم دنیصالح با در آغوش کش حاج
 باالخره از ک،یحرفش رو به ب
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 شیرفت و درست از همان لحظه دلش آن جا پ عمارت

 .جلوه جا ماند

وار دور قلبش  چکیدخترکش پ یو دلهره برا ینگران
 یدم راحتش نم کیبود و  دهیچیپ

در  زدیقطره اشک بر کی نکهی. جلوه بدون اگذاشت
 سکوت نظاره گر اتفاقات و بعد هم

 پدر بزرگش بود. رفتن

 

مهم نبود که چه  شیکه آنجا حضور نداشت. برا انگار
 یدر حال وقوع بود. اگر باز یاتفاقات

مهم بود.  نیداد. بعد از ا یم شانیها یتن به باز بود،
 که جلوه خودش را از اسارت یبعد

 .داد یم نجات

داشت از در خارج  یپدر بزرگش وقت ی دهیخم یها شانه

 .کرد یشد را فراموش نم یم

و تمام  گرددیزود به خانه برم یلیخودش قول داد که خ به
 نیآدم ها را با قوان نیا

 !گذاشت یتنها م مزخرفشان
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گشت.  یمناسب م یماند و منتظر فرصت یمآرام  دیبا فقط

 !یرفت، به زود یم

*** 

 جلوه

 نیچشمم باز بود. با کوچکتر هیتا خود صبح  شبید
 نی. از ادمیپر یاز خواب م ییصدا

 .قفس بود متنفر بودم هی نیکه برام ع اتاق

سمت در رو قفل  نیبرام آورد و من از ا هیرو هان دشیکل
 در گذاشتم یرو رو دیکردم و کل

 .بندازن دیاز اون طرف نتونن کل تا

کردم و  نییرو باال و پا رهیهم چند بار بلند شدم دستگ شب

 .مطمئن شدم که هنوز قفله

زودتر آماده شم  یخواستم هرچ یشدم م داریکه ب صبح
 یو رو کردن خونه، برا ریز یبرا

راه فرار، اما بانو اومد تو و بهم گفت که  هیکردن  دایپ
 که میمهم دار یمهمون هیشب 

 .انیخوان ب یمحفل م یاعضا
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 یم یمعرف کیکه امشب من رسماً بعنوان همسر ب گفت
 و رمیشم. گفت برم دوش بگ

 مهیند هینه! اصرار داشت  ایخوام  یکه کمک م دیپرس ازم
 همراهم بفرسته و من اونقدر

 

خودمو  یبتیداشتم که به مص یستیزن رودربا نیا با
 کردم که باهاش مخالفت کنم یراض

 !امیبگم که قطعا خودم از پس خودم برم و

مهم نبود که بخوام  یبرام اونقدر یمهمون نیکه ا البته
 یواسش خودمو بکشم اما رو

زن مخالفت کنم رو هم نداشتم و در ضمن  نیبا ا نکهیا
 دادم که چراغ خاموش یم حیترج

 .ببرم شیرو پ اهدافم

به  دیرسوند. با یکجا نم چیمنو به ه یگریاغیو  یسرکش
 که من با دنیرس یباور م نیا

فرصت بتونم از غفلتشون  نیکنار اومدم تا تو اول طمیشرا
 از شهیهم یاستفاده کنم و برا

 .برم نجایا
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رم. پشت  یم نهیو به سمت آ چمیپ یرو دور خودم م حوله
 یگردنم احساس سوزش م

 یم یاما هرچ نمشیبب نهیکنم که تو آ یو تالش م کنم

 .نمیب ینم یزیچرخم چ

شم که بانو به همراه چهار  یخشک کردن موهام م مشغول

 .شن یداخل م گهیتا خانوم د

کشن  یرگال چرخ دار پر از لباس دارن م هینفرشون  دو
 با دو تا چمدون گهیو دو نفر د

خوان که بچرخم تا  یو ازم م انیبه سمت من م کیکوچ
 انتخاب که دارم لباس نطوریهم

 .کنم، موهام رو خشک کنن یم

 ینبود ول یبرام اونقدر جد یلحظه موضوع مهمون نیا تا
 همه نیبا ا یطور نیحاال که ا

 .به جونم افتاد یوارد شدن، استرس بد زاتیتجه

و پاش  ختیشب قرار بود چه خبر باشه که انقدر ر مگه
 دمیاز بانو پرس یداشت؟ هرچ

 کیبدونم خود ب دیرو که با یزینداد و گفت هرچ یجواب
 ده و من با تمام یم حیبهم توض
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 !نمینب گهیکردم که اون مرد رو د یدعا م وجودم

 

گرفتن  یها رو از کاور در آوردن و دونه دونه باال م لباس
 و انتخاب کنم. لباس نمیتا بب

ملکه  هی یاونقدر مجلل و خوشگل بودن که انگار برا ها
 یتتونس یشده بودن. نم یطراح

 !یچشم بردار ازشون

 هیقاط شونیکردم که مسلما مهمون یفکر م نیبه ا یوقت اما
 رو که از یکردم اون یسع

 .تر بود رو انتخاب کنم دهیپوش همشون

زانو جذب  یرنگ بود که تا باال یلباس شب بلند گلبه هی
 شد. و یبود و بعد آزاد تر م

بود  نیکرد ا یلباس رو منحصر به فرد م نیکه ا یزیچ
 نهیس یقسمت پارچه باال هیکه 

شد و وصل به شنل پشت  یشده بود و از بازو رد م کار
 دهیکش نیزم یشد و رو یسرش م

 .شد یم
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براق و گل برجسته کار شده  یقسمت با سنگ ها نیا و
 بود نماش رو چند برابر کرده

 یبود اما از باق یلخت یلی. فقط قسمت شونه هاش خبود

 .تر بود دهیلباس ها نسبتا پوش

 .بود رینظ یجمله، ب هی تو

 دمید یلباس رو م نیا یا گهید تیاگر تو هر موقع قطعا
 تونستم ازش چشم بردارم ینم

 نیزودتر ا یبود که هرچ نیحاال نه! برام فقط مهم ا اما
 رو بگذرونم و دورم خلوت یمهمون

 .راه فرار باشم هیتا بتونم به دنبال  بشه

دادم که  حیعوض کردم و ترج یتام رو با لباس راح حوله
 یکنم تا هرچ یباهاشون همکار

 .کارشون تموم بشه زودتر

 یو صاف کردن و جلو دنیرو اول سشوار کش موهام
 سرمو فرق باز کردن کل موهامو به

ساده پشت سرم جمع کردن. صورتم  یگره  هی صورت
 کردن میگر یرو هم اونقدر حرفه ا

 صورتم نموند. یایاز زخم و کبود یاثر گهید که
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جعبه  هیصورت و موهام که تموم شد بانو اومد  شیآرا
 سرخ رنگ مقابلم یجواهر مخمل

 .گذاشت

هم از  شونیبوده که ا کیتاج متعلق به مادربزرگ ب نیا-

 گرفته هیمادر شوهرشون هد

 .یتاج استفاده کن نیاز ا دی. رسمه که شب ازدواج بابودن

تاج  مین هیشدم.  جعبه رو که باز کردم و مبهوتش در
 رهیکه اونقدر چشم نواز و خ فیظر

 دیبه تائ ی. سررمیتونستم نگاه ازش بگ یبود که نم کننده
 تکون دادم و دخترا گفتن که

 .کننیم کسشیف برام

کارم تموم شد بانو برام غذا آورد و گفت که بعد از  یوقت
 جناب ک،یب یصرف نهار به جا

رو که الزمه با  یزیامشب هرچ یتا درباره  انیم یموتیت

 .بذاره ونیمن درم

رو خوردم و مسواک زدم و بعد رژ لبم رو برام  غذام
 کردن. کمکم کردن که لباسم دیتمد
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شناختم.  یخودم رو نم سادمیوا نهیآ یجلو یبپوشم. وقت رو
 به گردنبند تو گردنم یدست

 .انگشتام فشردمش نیو لمسش کردم و ب دمیکش

 دهیو با شکوه ند بایاندازه خودم رو ز نیهرگز تا به ا من
 ایبه خاطر لباسام  نیبودم. و ا

 یبرق هینبود، من  یمتیتاج ق نینبود، به خاطر ا شمیآرا
 که قبال دمید یچشمام م یرو تو

 !وقت نبود چیه

شکفته شده بود. قدرت  یزیبار تو وجودم چ نیاول یبرا

 .خوندم یرو تو خط نگاهم م

خطر رو استشمام  یبو دم،ید یاقتدار م دم،ید یم غرور

 !کردم یم

کردم که  یحس م میزندگ یبار تو نیاول یامروز برا من
 شدم یسنگ نیا یبه با شکوه

 یاون م یسال هاست تو گردنمه و درست به اندازه  که
 درخشم و تازه امروز بود که حس

 گردنبند هستم! نیا یکردم، برازنده  یم
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ده و  یدخترا تکون م یبرا یسر تیبا رضا دنمیبا د بانو
 کنه تا خارج بشن. بعد یاشاره م

لحظه  کی دنمیشه و با د یداخل م یموتیرفتنشون ت از

 .شه یسرجاش خشک م

 شیذات یو بعد با سرخوش ستهیا یهاش از حرکت م قدم
 کشه و در رو پشت یم یسوت

 .رهیگ یمقابلم قرار م ادیبنده و م یم سرش

 چیکنه و من بدون ه یاتاق اشاره م یگوشه  یدو صندل به
 شم یو منتظر م رمیم یحرف

 .حرفاش رو بشنوم تا

نبود  زیکرد. درسته که نگاهش ه یم تمیاذ مشیمستق نگاه
 اما من رو به شدت معذب

 .کشم تا به خودم مسلط بشم یم یقیعم یکرد. نفس ها یم

استرس رو به  نیدادم ا یم حیداشتم و ترج یبد استرس
 چینوع پوششم ربط بدم که ه

 .ها ظاهر نشدم بهیغر یشکل جلو نیبه ا وقت

همسر  ی... درست برازنده لیو اص بای! زیشد بایز-

 !کیب



 
 

200 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

رو  فشیجواب تعر نکهیا یره و برا یتو هم م یکم اخمام
 ندم و ذهنش رو از ظاهرم

 :گم یکنم م منحرف

 که؟یب ستونیاسم رئ-

کشه.  یم شینیتش رو به نوک بزنه و دس یم یلبخند
 متوجه معذب شدنم شده که

 :ده یجواب سوالمو م یچاک خورده، ول ششین

محفل ماست. اسم  سیلقبه! اون مافوق و رئ هی کیب-

 دونه و اگرم ینم یرو کس شیواقع

 !اجازه نداره که به اون اسم صداش کنه بدونه

شم تا اسمشو  یره و ناخودآگاه کنجکاو م یباال م ابروهام

 .بدونم

 ؟یدون یتو م-

 

 !دونم یم-

 یزیچ گهیواضحه. د نیخواد بگه و ا ینم یدونه ول یم
 کنم تا یو سکوت م دمینپرس
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خواست که حتما باهام  یاومده و م نجایا یچ یبرا نمیبب

 .صحبت کنه

امشب قراره  یتا بدون یخوام خوب به حرفام گوش بد یم-

 . محفل مایروبرو بش یبا چ

 ینسیزیب نیشده از دوازده کاپو، که هرکدوم ال لیتشک
 چکسیخودشون رو دارن و ه

 یوقت شینداره! سال ها پ یدر کار اونا دخالت کیب یحت
 یاتفاق م یجنگ داخل هیکه 

 نیکه به ا رهیگ یم میتصم یشخص ا،یماف یاعضا نیب افته
 یونیبده. با پادرم انیجنگ پا

اون دو گروه صلح  نیلقب گرفت، ب کیشخص که ب اون
 یخاص نیشه و قوان یم جادیا

خودشون کمک  یروش بتونن به بقا نیشه تا با ا یم وضع
 نیا یکنن. نظارت بر اجرا

. اونه که حکم کهیهمون ب ایمافوق  یبه عهده  نیقوان
 ده. بعد از پدر بزرگش یرو م یینها

و  دهیلقب حاال به اون رس نیبود حاال ا نیشیپ کیب که
 هست که یزیچ یمه ه نیقوان
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 !یباش بندیو به اون پا یبدون دیبا تو

 یشه. هرچ یم خیتنم س یکه گفت موها ییزایچ دنیشن با
 شنوم، یدربارشون م شتریب

آدما فاصله دارم  نیا یایفهمم که من چقدر از دن یم شتریب
 یاشتباه یو چقدر االن جا

 .ستادمیا

رو  نیو محکم و قاطع ا ارمیکنم تا کم ن یمشت م دستامو

 !کنم یبهش حال

بمونم.  نجایکه ا ستیو قرارم ن ستمیاز شما ن یمن جزئ-

 منو ادیزود م ای ریپدر بزرگم د

باشه که  یازیکنم که ن یبره و فکر نم یخودش م با

 !رو بدونم نتونیقوان

که  نمیب یصورتش م یرو تو یتیبار جد نیاول یبرا
 ینگاهم م زیبودم. ت دهیتابحال ند

 گه: یو م کنه

 

! بعد از امشب، یکیهمسر ب یچه نخوا ،یتو چه بخوا-

 فردا قرار باشه نیاگر هم یحت
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و  کینفست به ب نیتا آخر دیاز هم جدا بشه تو با راهتون

 !یوفادار بمون نیبه قوان

زنم. جلوه باهاش  یم بیگرفته اما به خودم نه حرصم
 دیبحث نکن. مشکوکش نکن! با

 !یایباهاشون راه م ی. که داریکنن که کوتاه اومد فکر

 !شنوم یم-

نظرم گرفته و بعد  ریکنه و با دقت ز یم زیرو ر چشماش
 شروع به صحبت هیاز چند ثان

 :کنه یم

 یکه تو سوگند اُمرتا* م نهیقانون ا نیو مهم تر نیاول-

 نینفس به ا نیو تا آخر یخور

همان قانون سکوت،  ای« اُمرتا». یمون یم بندیپا قسم
 که شکستن اون محکوم هیقانون

قانون باعث شده که تا  نیداره. ا یبه مرگ رو در پ شدن
 یشاخص ینتونه افراد یامروز کس

که قانون سکوت  یافراد یمحکوم کنن. جزا ایاز ماف رو
 رو نقض کنند، بدون شک مرگ
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سوگند رو تو امشب و در مقابل  نیضرب گلوله ست. ا به
 یکن یم ادیمحفل  یاتمام اعض

 .یشیاز ما م یرسما عضو و

. نهیش یم میشونیرو پ یشه و عرق سرد یخشک م گلوم
 هام رو هضم دهیتونم شن ینم

آدما گره خورد؟  نیسرنوشتم با ا یمن چجور ای. خداکنم
 ازم ییکه صدا نهیب یم یوقت

 :ده یادامه م ادینم در

 یگم، هفت تا یوجود داره که من بهت م یده فرمان اصل-

 که ستین یازیاول رو تو ن

 !یاما خوبه که بدون یریبگ ادشونی

_ 

*omerta: 

 

شده  یاصطالح معرف نیبا ا ایدن یایسکوت در ماف قانون

 .است
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ً یخودش را مستق تونهینم کیب نهیا شیاول- نشون  یبه کس ما

 یشخص ثالث دیبده. با

کار بشه. من به عنوان مشاور و دست راست  نیا واسطه

 .رو به عهده دارم فهیوظ نیا کیب

بشن وگرنه  دهید سیبا پل دیمحفل هرگز نبا یاعضا دوم،

 .شنیخائن شناخته م

حق نداره نگاه کنه و  یگریبه زن کس د چکسیسوم،ه
 هرکدوم از زنان یبرا یاگر اتفاق

نجات  دفاع و یهمه موظفن که برا فته،یمحفل ب یاعضا
 از دستشون یاون زن هرکار

بگم همه با  دیبا کیانجام بدن. و در مورد همسر ب ادیبرم
 شنیاحترام در برابرش ظاهر م

 کیاحترام رو از شخص خود ب نیشتریست که ب ستهیشا و

 .بکنه افتیدر

نفس هم  یکنه و من اونقدر خشک شدم که حت یم سکوت
 یتونم بکشم. فکر م ینم

 یآب وانیشه و ل یکه متوجه شده که شوکه شدم. بلند م کنم
 و به طرفم زهیر یبرام م
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 .رهیگ یم

نوشم.  یم یو جرعه ا رمیگ یتعلل از دستش م بدون
 یگردنم راه گلوم م یرو یدست

کنم و منتظر  یتا راه نفسم رو باز کنم. نگاهش م کشم
 چقدر دهیمونم. فهم یادامه ش م

 :گه یم یکه با لحن آروم تر دمیترس

تونست از دست  کیقانون بود که ب نیبه واسطه هم-

 گهیفرامرز نجاتت بده و اون هرگز د

 هیتو داشته باشه. آروم باش تا بق یرو ییتونه ادعا ینم
 کمک یبرا نیقوان نیش رو بگم. ا

که بهشون عمل کنه  یکس زهیمسالمت آم یستیهمز هی به
 نداره. و دنیترس یبرا یزیچ

محفل موظفن  یاعضا یو همه  یهست کیب که تو بدل نیا
 دفاع یاز تو در برابر هر خطر

برم چون مهمونا  دینمونده و من با یپس نترس! وقت کنن،

 .رسنیدارن م

تا مبادا لرز تنم رو حس بکنه.  کنمیرو منقبض م بدنم

 .از درونم با خبر بشه خوامینم
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 میتا به خودم مسلط شم. مستق کشمیم قیعم یها نفس
 نیا یتا ادامه  کنمینگاهش م

 کنه و بره! فیرو تعر کابوس

 

به قرار مالقات ها احترام گذاشته  دیکه با نهیا یقانون بعد-

 بشه و همواره در دسترس

همسرش در حال  یاگر کس یست حت فهیوظ کی بودن

 !دهیبا هی نیوضع حمل باشه. ا

 دهیپرس یسوال یکه وقت نهیهم مهمه ا یلیپنجم که خ قانون
 رو قتیحتماً حق شهیم

که  یگریو هر متعلقات د زیگفت. ششم، ثروت، کن دیبا
 خانواده ست، هیمختص به 

حق نداره به اونا چشم داشته باشه. قانون هفتم  چکسیه
 سه گروه از افراد نیگه که ا یم

 یشاوندیکه خو ییکسا ک،یتونن عضو محفل باشن:  ینم
 سیپل التیدر تشک کینزد

خائن در خانواده  یشاوندیکه خو یکسان هی. دو، کلدارند
 که یکسان هیدارند و سه، کل
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 بندیپا نیو قوان یاخالق یو به ارزشها کنندیم یبدرفتار

 .ستندین

 یاندازم و انگشتام رو در هم گره م یم نییرو پا سرم
 که داشتم ییزایزنم. درک و هضم چ

 .وجه آسون نبود چیبه ه دمیشن یم

داد  یم حشونیبرام دونه دونه توض یتیبا چنان جد یموتیت
 خواست بهم بفهمونه یانگار م

! هیباره جد نیچقدر در ا نکهیچقدر براشون مهمه و ا که
 و تو رمیگ یسرمو دوباره باال م

 :گم یکنم و م ینگاه م چشماش

باشه  سیکه پل یکینزد شاوندیکه خو دیدون یاز کجا م-

 ندارم؟

 دنیو نخند دنیخند نیانگار ب رهیگ یم یحالت هی چشماش
 یم یمردده! باالخره تکخند

 :گه یو م زنه

تو  یزندگ یکه ته و تو نیکه ما قبل از ا یکن یتو فکر م-

 در کیبه عقد ب میاریرو در ب



 
 

209 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یبه اون سادگ زیچ چیجلوه بزرگمهر، ه مت؟یآورد یم

 !ستین یکن یکه تو فکر م

کنم  ی. حس مرمیگیاز حرفش و پوزخندش م یبد حس
 یکنه و م یداره مسخره ام م

 .نگرم یبهم بگه که افکارم بچگانه ست و سطح خواد

 یو جد نیکنم تا نکته ب یکشم و تالش م یتو هم م اخمامو
 به نظر برسم:

 

 !خوام بشنوم یرو م گهید یده فرمان. سه تا یگفت-

در  دمیحرف بهش نشون بدم که نترس نیخواستم با ا یم
 شتم فروکه از درون دا یصورت

تونم  یو م ستمیخواستم بگم که من بچه ن یو م ختم،یر یم
 گه یرو که داره م ییزایچ

که تمام باورام در هم  یدرک کنم در صورت یخوب به

 .کوبونده شده بود

و حس  دهیزانو هاش قرار م یودستاش رو رو کشهیم جلو
 یشتریخواد نفوذ ب یم کنمیم

 !داشته باشه روم
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از افتخار تو چشماش  یکه انتظار داشتم برق همونطور
 راحت الشینشست و حس کردم خ

 .کردمیو هضم م رفتمیپذ یکه داشتم گفته هاش رو م شد

ما هستن و تو  نیقوان نیکه مهم تر یو سه قانون اصل-

 همه بهشون یجلو دیامشب با

رو به  کیب نکهی: اول اناستیا یبخور یوفادار سوگند

 .یکن یعنوان حاکم خودت قبول م

 یچشم در برابر چشم رو قبول دار ایقانون وندتا*  دوم،

 .داشت یبهش نخواه یو اعتراض

 ،یطیکه سکوت در هر شرا نهیا نشیو مهم تر یسوم و
 ،یطیدر هر شرا کنمیم دیتاک

 !انتخاب تو خواهد بود تنها

__ 

vendetta: 

است که  یخانوادگ یقامهاانت «ییایماف یانتقامها»همان  ای
 سیدر آن بدون دخالت پل

را  یخسارت یزانیزنند و هر م یم یخواه نیبه ک دست
 اند بر طبق قانون چشم دهیکه د
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 بیبه شخص گناهکار آس زانیبرابر چشم به همان م در

 .کنند یوارد م

شنوم و چقدر  یدارم م یکه چ ستیبرام مهم ن گهید
 نجایاز ا یام. وقت بهیباهاشون غر

 یواقع یلیکابوس خ هیکنم که روز ها وسط  یفکر م رفتم
 یکابوس هیافتاده بودم.  ریگ

 اومده بود. رونیب ییایو ماف یگانگستر یلمایاز دل ف که

 

تکون  دییبعد از تموم شدن حرفش سرم رو به تا بالفاصله

 .دم یم

 ؟یبگ یمونده که بخوا یزیچ گهید-

نمونده  یگفتم که اگر حرف یداشتم بهش م میمستق یلیخ
 نیتنها تو ا نکهیتنهام بذاره. ا

که  ستیاز چند ساعت ن شتریکه ب یآدم نیبا ا اتاق
 ندیبرام اصال خوشا نمیشناختمش بش

 .دادم تنها باشم یم حیو ترج نبود

شلوارش فرو  بیشه و دستش رو داخل ج یجاش بلند م از
 ینگاهم م میبره و مستق یم
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 .شم تا بدرقه اش کنم یجام بلند نم. اما من از کنه

به  شیگفتم گفتم. باق یبهت م دیرو که من با یزیهرچ-

 !ستیمن ن یعهده 

کنم و من هنوزم سکوت رو  ینگاهش م رهیخ هنوزم
 فقط نایمن ا یکنم. برا یانتخاب م

دادم تا به هدف خودم  یبهش تن م دیبود که با یباز هی

 .نیبرسم. فقط هم

*** 

شدم.  یگرفتم اما آروم نم یم قیمدام دم عمبودم.  دهیترس
 تمام وجودمو ییاحساس تنها

 .بود گرفته

 یو نوجوان یکودک یبه عمق تمام سال ها یکلمه ا ،ییتنها
 من، به عمق تک به تک روز

که قرار بود مقابل  یوقت نجا،یمنم، ا نیعمرم و حاال ا یها
 وندیصدها نفر پ دمیده ها و شا

باز هم تنها  رم،یرو جشن بگ یهرچند صور ازدواجم،

 .مونده بودم
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نبود، اما  منیازدواج مبارک نبود، خوش  نیا زیچ چیه
 کردم یمن با تمام وجودم آرزو م

دادنا  هیامروز نگاه مهربون حاج بابا رو داشتم، روح که
 شربت رو داشتم، آغوش یحتایو نص

 رو داشتم! هیمامان فوز گرم

 

کدومش رو نداشتم و  چیبود که ه نیرحم ا یب تِ یواقع اما
 خواستم که بهش فکر ینم

 .باشم فیخواستم که ضع ی. نمکنم

 یبودن که م ایتو دن ییکسا نیآدما، اون جمع، آخر اون
 . اماننیخواستم ضعف منو بب

 که باهاشون روبرو بشم دهیرس زمانش

 :گه یو م ادیبه سمتم م بانو

 ؟یآماده ا-

 یشدم! تعلل م یلحظه آماده نم نیا یبرا چوقتی! هنبودم
 یکنم و اون نگاهش عوض م

حالم  دنیشده بود که با د یدونم صورتم چطور ی. نمشه
 حس کردم گارد یبه آن
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 .شد کمیاومد و نزد نییپا یکم شیشگیهم

 !ترسم یمن... نم-

خواستم  یم شتریاون گفتم تا چشماش نگران نباشن اما ب به

 !به خودم بقبولونم که نترسم

 !باشم که ادعاشو دارم یزیکنم چ یحداقل سع که

که بانو دستمو  فشردمیگردنبندمو داشتم تو دستام م سنگ
 دوتا دستاش نیو ب رهیگیم

و بانو جا افتاده تر  رمیگ یم یقیکنه. نفس عم یم پنهان
 حرف ها بود که ترس نیاز ا

 !از پس نگاهم نخونه منو

و  نیاز با نفوذتر یکی! تو همسر یبترس دمینبا-

 .یکشور شد نیا یمردا نیقدرتمندتر

هست، هرچقدر بزرگ، هرچقدر  نییکه اون پا یهرکس
 ایترسن  یازت م ایقدرتمند، 

 یتا زمان یاحد چیتو باشن. ه یدارن که جا نویا یآرزو
 جرات کشهینفس م کیکه ب

 یکس اونقدر چیبشه رو نداره! ه کیبخواد به تو نزد نکهیا
 نشده که با ریاز جونش س
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 !فتهیدر ب کیکالکان ها، و تمام متحدان ب ک،یب

 

از  یجمع نیی! اون پادیرس یبه نظر م یشوخ نیع
 آدما جمع شده بودن نیخطرناک تر

 یاز من بترسن! بانو هرکس دیگفت اونا با یزن م نیا و
 قینگاه عم نیزن با ا نینبود اما، ا

از سر  یگفت روزگاران یصورتش که م یو شکنا نیچ و
 محکم تیگذرونده که شخص

 ینم ینادون یرو از رو یداده، حرف لیتشک امروزشو

 .گفت

افته در رو باز  یکنم و اون راه م یم نییرو باال و پا سرم

 .تا من از اتاق خارج بشم ذارهیم

دستش  یتو مِ یسیرسم بانو با ب یپله ها که م یو باال رمیم
 کنه که من دارم یاعالم م

 .نییرم پا یم

 میخواد همراه یشم که نم یو متوجه م ستادهیا سرجاش
 هم گذاشتن یکنه و با رو
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. و من هم امیداد که من از پسش برم نانیبهم اطم چشماش
 از اون رو یانتظار همراه

 .نداشتم

 هی یبودن و دنبال گرما یخشک شده بود. دستام خال گلوم

 !دونم یگشتن؟ نم یدست م

 نانینگاه گرم و اطم هی دیو شا دنیلرز یتو حدقه م چشمام
 ! ودیخواستن، شا یبخش م

 .نبود دمیبود و شا یحجم خال هی یجا کنارم

رو حس کردم  یخال یجاها اون جا یلیجلوه بودم. خ من
 یو نذاشتم که به چشم کس

حواسم بود که خودمو بزنم  شهیهم ای! موقع جلسه اولادیب
 کنم تا بتیو غ یضیبه مر

و  دمیخند یتولدم اونقدر م ی. روزاادیها به چشم ن نبودن
 یکس یکردم که جا یشلوغ م

سکوت و سکون  هیهام تو  یحال ضینباشه. مر یخال
 گذشت. اونقدر ساکت که یم یخاص

 .گفتم ینم یزیمن چ دنیفهم یخودشون نم یوقت تا
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 ییتنها نیبفهمه ا یکس ذاشتمیفرق داشت؟ االنم نم یچ االن
 عمرم خارِ  یچقدر همه 

 قلبم بوده! یتو

 

جلوه  دنیبردن! لذت د یلذت شکست جلوه رو نم چوقتیه
 که یسر ایزانوهاش،  یرو

 !افتاده باشه نییخجالت پا از

 یپله ها یکه رو یقدم نیو اول رمیگ یرو باال م سرم
 آهنگ آروم یصدا ذارمیمقابلم م

 .شنوم یم نییرو از طبقه پا یدلنواز و

 یشه و هرقدم یم دهیپله ها کش یشنل لباسم رو ی دنباله
 به خودم دارمیکه برم

 !هستم یکنم که من ک یم یادآوری

 ینوه و وارث نام و ثروت حاج احمد صالح، نوه  تک
 قسم تشیرو درا فهیطا هیکه  یمرد

 !همون مرد هستم ی. من نوهخوردنیم

ذاره که  یقسم خورد که هرگز نم شیکه از بچه گ یدختر
 ضعف اون نیاز بزرگتر یکس
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 نییکه طبقه پا ییکه آدما ستیبشه. برام مهم ن خبردار
 هستن و تو یمنتظرم بودن ک

من  یآدما تو زندگ تیخودشون چقدر مهمن، اما اهم یایدن
 نییمن بودم که تع نیرو ا

 !کردم یم

 یاز آدما یتیکنم مقابل جمع یپله ها رو که رد م چیپ
 که تماما رمیگیمختلف قرار م

 !ننیتا من رو بب شده بودن چشم

کردم.  یشونه هام حس م ینگاه هاشون رو رو ینیسنگ
 گردونم و به یم نشونینگاه ب

 آشنا؟ یکم دینگاه سرد و شا هی دنبال

 ؟یک ایبودم؟  یو منتظر چ رهیمحسوس اخمام تو هم م نا
 کنم و یدستم رو مشت م

رو بردارم  یخوام قدم بعد یکشم و تا م یم یقیعم نفس
 به دو قسمت تیجمع هوی

 .ادیکه به سمتم م نمشیب یاونا م نیو از ب شهیم میتقس

 یسردش، با همون انرژ یمحکمش، با چشما یقدم ها با
 از حضورش شهیکه هم یو قدرت
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 شه! یم ساتع

 

 یام م نهیس واریقلبم محکم خودشو به در و د ناخودآگاه
 و ادیکوبه. اون به سمت من م

 یکه ناخودآگاه تو رگ ها یرو با قدرت یبعد یپله ها من

 .دارم یشده بود برم یتنم جار

! کت و ستادهیبرسم و اون مقابلم ا نییپله مونده به پا دو
 رنگش یشلوار خوش دوخت ذغال

دستش رو  کیو  دهیپوش دیسف راهنیو پ یطوس قهیجل با

 .فرو برده بود بشیداخل ج

منحرف  یچشمام دوخته شده و ذره ا یتو پروایب نگاهش
 هزاران ی. انگار که روزشهینم

کرده باشه آرومه و من؟ داشتم  یرو باز ویسنار نیا بار

 !زدم یدل م

کندم تا نفس هام رو  یبودم و داشتم جون م دهیبر نفس
 یطور هینگه دارم. حسم  یعاد

 نیا نیکه انگار به حضور محکم و پر صالبتش، ب بود
 داشتم و همزمان دوست اجیآدما احت
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 !باشم یو نامرئ نهی. که منو نبامیمش نکه به چش داشتم

توجهش از روم  دیرو بردارم شا یخوام قدم بعد یم
 برداشته بشه که کف دستش رو، رو

 !دستش بذارم یتا دستم رو تو رهیگ یمن باال م به

 یخواد جنتلمن یپرند و با گرفتن دستم م یباال م ابروهام
 باشه که صدها سال باور

 که هست؟ کردمینم

 یمکث و تعلل اضافه ا چیدست منه که بدون ه نیا اما
 و اون رهیگ یدستش قرار م یتو

گردنش رو خم کنه،  یذره ا یحت نکهیو بدون ا نهیطمان با
 و بوسه رهیگ یدستم رو باال م

 .کاره یخنک، پشت دستم م مینس هیوزش  متیبه مال یا

شه!  یدستش مشت م یشه و دستم تو یاز بدنم رد م لرز
 به یو حت یلب هاش به آروم

 یاز همون نقطه  قایپوستم رو لمس کرد و دق یسخت
 ادیز یانرژ هیمثل  ییبرخورد گرما

 تنم رد شد. یتو از
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گردش خون تو تنم چندبرابر شده بود و مقصد  انگار
 به سمت گونه هام بود! تاب شیینها

 نگاهم رو فتهین ریسرم به ز نکهیا یرو نداشتم برا نگاهش

 .پشت سرش انداختم تیبه جمع

. تفاوتیسرد و ب ییبا چهره ها یبا لبخند و بعض یبعض
 شه یم دهیدستم رو به جلو کش

همون  ی! از الامیم نییرو پا موندهیباق یمن دو پله  و
 چکسیو ه میشیرد م تیجمع

 !زدینم حرف

داشتم که خودم  یحس گنگ هیبوسه اش از کنارش بودن  از
 نکهی. ادمیفهم یهم نم

نگاهش  میکردن مستق یکه جرات نم یهمه آدم نیا مقابل
 یمن نگاه م یکنن تو چشما

 یانگار حس قدرت بهم م دیبوس یو پشت دستم رو م کرد
 شد که نفسم یداد و باعث م

 .که روم بود تنگ نشه یهمه توجه نیا از

از زنان و مردان  یتیهنوز ادامه داشت و جمع آهنگ
 اشتن ماجوون و مسن با نگاهشون د
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 !کردن و من هنوز بند اون گرما بودم یم یهمراه رو

به پوستت برخورد  یحت یجلوه تمومش کن! به سخت اه
 یکه االن م یزیکرد و تمام چ

 !هووف نه؟یا یبهش فکر کن یتون

 یقسمت سالن دوشادوش هم قدم بر م نیسمت باال تر به
 تو دلم یبیترس غر هی. میدار

دورم نه، من از  یلیخ ندهیمبهم. آ ندهیآ هی. ترس از بود

 !ترس داشتم میقدم بعد

 یبعدمم مطمئن نبودم و نم هیآدما من از دو ثان نیا شیپ
 یچند لحظه  یدونستم حت

 ریغ چکسیجمع به ه نیو تو ا فتهیب یقرار چه اتفاق گهید
 که کنارم داشت راه یاز مرد

 !رفت اعتماد نکرده بودم و اعتماد نداشتم یم

 نیترس رو نسبت بهش داشتم و ا نیشتریکه ب یمرد
 نکهیکننده بود! ا وانهیتناقض د

 جمع! نیترسم باشه و هم تنها معتمدم تو ا نیبزرگتر هم
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. دیرسیسکو م هیگرد بود و که به  یسنگ یسه تا پله  مقابلم
 یاون دو تا صندل یباال

به  یموتیو سرخ بود. ت ییو بزرگ به رنگ طال کیکالس
 ییمرد مسن با موها کیهمراه 

قدم  کی قایبودن. دق ستادهیبود کنار پله ها ا دیتماما سف که
 میمونده بود به پله ها برس

 .و به سمتم برگشت ستادیا که

و گنگ نگاهش کردم و که خم شد و سرش رو تو  جیگ
 گردنم فرو برد و من سر جام

 !زد خشکم

 دیگرفت و بعد عقب کش یقیکرد؟ نفس عم یچکار م داشت
 و به سمت پله ها قدم

که  ی.به مردستادیا تیپله ها رو به جمع یو باال برداشت
 بود اشاره کرد ستادهیکنارش ا

بودم که از سر  یمن هنوز مات و مبهوت اون لحظه ا و

 !گذروندم

گرفتم!  یم شیکردم داشتم آت یو حس م دیچیبه هم پ دلم
 یخشک شده سرجام باق
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جا گذاشت و  نجایکنم که منو ا ینگاه م یو به اون موندم

 !رفت

خواست فکر کنن  یبود؟ م یحرکت چ نیاز ا منظورش
 که قبل از تنها گذاشتنم منو

حرارت تنم باال رفته بود و تمام پوستم دون دون  ده؟یبوس

 .شده بود

. خشم، شدیمانعم م یزیچ هیدنبالش برم اما انگار  خواستم
 اضطراب، همه ،ییترس ،تنها

 یجوم آورده بودن و اونقدر احساس ضعف مهمه بهم ه و
 کردم که کم مونده بود راه

و در رو  یهمون اتاق لعنت یرو برگردم و برم تو اومده
 رونیب چوقتیه گهیقفل کنم و د

 !امین

 دمید یتو یو اون مرد مسن کس یموتیاز خودش و ت ریغ
 برگردم دمیترسینبود و من م

 !مواجه بشم زشونیتمسخرآم یبا نگاه ها و

چند قدم  قایکرد؟ و چرا دق میدنبالم اومد؟ چرا همراه چرا
 که به یگاهیمونده به جا
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 من و اون آماده شده بود رهام کرد؟ یبرا وضوح

 

وقت دل خوش  چیرفته بود که به بودن ها ه ادمیمن چرا  و
 نکنم؟

اندازم!  یم نییدم و سرم رو پا یدهانم رو قورت م آب

 !کنجلوه گول نخور. چشماتو باز 

به نفع خودت  یو اطالعات تیباش و از هر موقع اریهوش

 !استفاده کن

که سرم رو  نباریدم و ا یهم فشار م یرو محکم رو پلکم
 هر نینگاهم رو ب رمیگ یباال م

برم و  یهم فرو م یگردونم. دستم رو تو ینفرشون م سه
 ق،یو دق زیت یبا لبخند و نگاه

 .آماده ام فتهیکه قراره ب یهر اتفاق یبرا

کنه  یسرش رو خم م یو کم ادیمرد مسن به سمتم م اون
 جلوتر یو با دست به قدم

که با  ک،یتر از ب نییسه پله پا ییجا قایکنه. دق یم اشاره
 که پشت سرش به هم ییدستا
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 یکه رو به عقب گرفته بود با نگاه یکرده بود و گردن قفل
 نظرم گرفته ریشده ز کیبار

 .بود

 یم تیو اون مرد رو به سمت جمع رمیگ یقرار م مقابلش

 :گه یبلند م ییکنه و با صدا

 دی! من جمشمیجمع شد نجایکه چرا ا میدون یهمه م-

 دیسف شیبه عنوان ر ،ییپاشا

به شما  شونیرو به عنوان بدل ا کیمحفل، همسر ب نیا
 در کیکنم. بدل ب یم یمعرف

به ما  شهیخوره که تا هم یشما سوگند م یهمه  مقابل
 وافادار باشه و من و شما با هم

 .بود میخواه یعهد ابد نیا شاهد

منظورشون  دمیفهم یبه سمتش برگشته بودم و حاال م کامل
 ! کف دستامهیکارا چ نیاز ا

کشم تا به خودم  یم قیاز عرق شده بود و نفس عم سیخ
 مسلط بشم. مدام با خودم

 :کنم یم تکرار

 «.شه ینترس! تموم م یچینترس! از ه جلوه»
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 :گه یم یو با لحن آروم تر گردهیبه من برم نگاهش

... من بدِل دیگم تکرار کن یکه م یزیبانو لطفا هرچ-

 ...کیب

 

رو  نیتونست ا ینم یمن جلوه بودم و کس ک؟یبدل ب من،
 اجازه نی! بهشون ارهیاز من بگ

 ییو با صدا رمیگ یدادم. هرگز! سرم رو باال م ینم رو
 نداشته از یکنم لرزش یم یکه سع

 نجایکه ا ییآدما نیلحظه خودم رو به اون و تمام ا نیهم

 :شناسونم یبودن، م

 !من، جلوه بزرگمهر-

که  ییرو بشنوم و اون با چشما شیکنم تا باق یم سکوت

 .کنه یگرد شده نگاهم م

 کیکه ب ییمن و جا نیب یواضحه و نگاه شیجاخوردگ
 گردونه! چرا به اون یم ستاده،یا

از  یدخالت یوقت زنه؟یکنه؟ مگه با من حرف نم یم نگاه
 دوباره به نهیب ینم کیسمت ب
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که به به  یشونیلرزان و پ ییو با صدا گردهیبرم سمتم

 :گه یعرق نشسته بود م

. من بدل دیمن رو تکرار کن یبانو استدعا دارم حرف ها-

 ...خورم یسوگند م ک،یب

خواست بفهمه که من خالف  یو نم رهیلبم باال م گوشه
 دم؟یانجام نم یخواسته ام کار

 یکه از درون م یدم و در صورت یام رو جلو م نهیس
 بود که نیاما تمام تالشم ا دمیلرز

 ینشون ندم، جمالتم رو به سمتش م یرو به احد ضعفم

 :توپم

 ...خورم یبزرگمهر، سوگند م یمن جلوه -

که در لحظه پچ پچ  شنومیکشم و م یهام رو تو هم م اخم

 .رهیگ یها و همهمه باال م

سرخ شده و دستمالش رو  کپارچهیمرد صورتش  اون
 کشه و دوباره یم شیشونیپ یرو

 :گه یم

 ...بانو لط-

 !ادامه بده-
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 نیچنان پر قدرت و پر صالبت تو کل سالن طن صداش،
 دیانداز شد که نه تنها جمش

که پچ پچ ها تو کل سالن قطع  اورد،یبه زبون ن یکالم
 کرد!

 

کنه و من قبل از  یکنه و رو به من م یرو خم م سرش
 بگه دوباره همون یزیچ نکهیا

 یکنم و اون ادامه اش رو م یقبلم رو تکرار م ی جمله

 :گه

 .کنم یرو به عنوان حاکم خودم قبول م کیکه جناب ب-

 ...دمیرو به عنوان همراه خودم برگز کیکه جناب ب-

 ی. باز به اون نگاه مدیلرز یبه وضوح دستاش م دیجمش
 بار من هم نگاهش نیکنه و ا

به من دوخته شده بود و برق  مایکنم. چشماش مستق یم
 چشماش بود و یتو یخاص

 !زدم که برق خشم باشه یم حدس

ذاره و  یجلوه م یلرزه و اون قدم یام م نهیتو س قلبم

 :کنه یمداخله م یموتیت
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 ...یرف هاجلوه لطفا ح-

حرفش رو قطع  میو بالفاصله ت رهیگ یرو باال م دستش
 رییژستش رو تغ یکنه. ذره ا یم

تونم  یاز نگاهش و حالت صورتش نم یزیچ چیو ه نداده

 !بخونم

داد  یکردم که نشون م یچشمام حس م یرو تو یسوزش
 وقفه و بدن پلک زدن، یب

دستش . با چهار انگشت دمیبلع یهر حرکتش رو م داشتم
 زنه و یاشاره م دیرو به جمش

 :گه یخودش م نباریره و ا یعقب م یکوتاه میبا تعظ اون

رو به عنوان حاکم و همراه  کیخورم که ب یسوگند م-

 !...دمیخودم برگز

به سمت شونه  یکنه و بعد کم یسرش به من اشاره م با
 یکنه و انگار م یاش خم م

 !با نگاهش با من دوئل کنه خواست

 نیقدم رو به جلو برداشته بود و کلمه "همراه" رو ب هی

 .جمالت ثابت سوگند جا داده بود

 !خواست معامله کنه یم انگار
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تمام به سمت خودش  نباریو ا دمیرو قورت م لبخندم
 :گردمیبرم

 

رو  کیخورم که جناب ب یمن جلوه بزرگمهر سوگند م-

 به عنوان همراه و حاکم خودم

 ...رمیپذ یم

گه  یآروم به من م دهیرنگ پر ینارم با چهره ااز ک میت
 پله برم باالتر. دامن لباسم هیکه 

و  دارمیبرم کیقدم به سمت ب کیو  رمیگ یباال م رو
 بالفاصله صداش حواسم رو به

 :گردونهیبرم خودش

 یقانون چشم در برابر چشم رو قبول دارم و اعتراض-

 !بهش نخواهم داشت

به  یا گهیبگه قدم د یموتیت نکهیکنم و قبل از ا یم تکرار

 .دارمیسمتش برم

که  یسه سوگند یبود برا نیسه پله نماد نیبودم ا دهیفهم
 قرار بود بخورم و تهش به
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باال گرفته و نگاه نخوت  یشد که با سر یختم م یاون

 !دیکش یبارش انتظارم رو م

 :کنه یم رادیرو برام ا یبعد سوگند

و سکوت،  بندمیپا نیوانخورم که به تمام ق یو سوگند م-

 ط،یشرا نیدر سخت تر یحت

 .انتخابم خواهد بود تنها

و سکوت در  بندمیپا نیخورم که به تمام قوان یو سوگند م-

 تنها انتخابم یطیهر شرا

 !بود خواهم

. رمیگ یکنم و در کنارش قرار م یم یآخر رو ط ی پله
 شه یباعث م تیشاد جمع یصدا

و رو به  رمیسخت شده اش بگ یرو از چهره  نگاهم
 مونینگاه کنم که به سالمت یتیجمع

 !هاشون رو باال گرفته بودن جام

کردم که  یکردم اما آرزو م یرو درک نم رسوماتشون
 تر تموم بشه و من عیسر یهرچ

 جمع رو ترک کنم! نیا
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شه و نگاهم به  یپخش م یخاص تمیبا ر یمیمال آهنگ
 که در گوشه ینوازنده ا میسمت ت

 دهیکوتاه جمع شده بودن کش یسکو هی یاز سالن رو یا

 .شه یم

کنم کاش  یکنن که آرزو م یم یهماهنگ همنواز اونقدر
 نجایا نکهیا یتونستم به جا یم

 .تماشاشون کنم کیبودم، مقابلشون باشم تا نزد ستادهیا

که  یاز قسمت ریشه و همه جا به غ یسالن کم م یتو نور
 مستقر بودن و قسمتنوازنده ها 

 .شه یم کیشکل در وسط سالن تار یا رهیدا

شن و من اخم هام به  یبه دور سالن پراکنده م تیجمع
 ره و نگاه ینشونه توجه تو هم م

 .دنیچ یدوباره چه برنامه ا نمیگردونم تا بب یم

 یدور پهلوم قفل م یدست یو وقت نمیب ینم یخاص حرکت
 که از شوک ییشه با چشما

 .گردمیشده بودن، به سمتش برم گرد
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به  یا گهیکالم د نکهیکنم بدون ا یتعجب نگاهش م با
 هیشه و تو  یخم م ارهیزبون ب

 یکه نم شمی. اونقدر شوکه مشمیدستاش بلند م یرو حرکت
 دهیترس غیج یتونم صدا

 .رو تو گلو خفه کنم ام

 نکهیا یره و من برا یم نییو از پله ها پا دارهیبرم قدم
 زنم یبه شونه اش چنگ م فتمین

 :کنم یبا ترس زمزمه م و

 !نی...ـــیبذارم پا-

نگاهم کنه قدم هاشو رو به  یحت ایبزنه  یحرف نکهیا بدون
 و من کم کم دارهیجلو برم

 !کنه یترس بهم غلبه م حس

دور  ییجا هیخواست  یبرد؟ نکنه که م یمنو کجا م داشت
 از تشیاز چشم همه عصبان

 یم رهیکنه؟ وحشت به قلبم چ یهام رو سرم خال یسرکش
 شه و صداش تو گوشم زنگ

 زنه: یم
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دم زنده  یپوستتو م گهید ی! دفعه یندار یدوم فرصت»

 زنده از تنت جدا کنن! جسارت

من سرتو  ی! جلوادیمن به کارت نم یجرات و جنم جلو و
 و تو چشمام نییپا یانداز یم

 «!یکن ینم نگاه

 دهیتو جمع به چالش کش نکهیطر ابخا یعنیمن  یخدا
 خواست مجازاتم یبودمش م

 کنه؟

 ادیشه! نفسم باال نم یشن و گلوم خشک م یپر م چشمام
 غرشش تو سرم یو باز صدا

 :چهیپ یم

 ،یکن یزبونتو غالف م ،یکش ینفس نم ،یزن ینم حرف»

 شهیهم یاضافه ست برا نمیبب

 «!یش یشرش خالص م از

 یمن! تمام بدنم لرز گرفته و اونقدر شوکه ام که نم یخدا
 سرم رو بلند کنم تا یتونم حت

 .رمیاشکام رو بگ یتونم جلو یصورتش نگاه کنم. نم به



 
 

236 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

نمونده تا از ترس  یزیکنم چ یمنقطع شده و حس م نفس
 قبض روح بشم که سر جاش

قرارم  نیزم یرو نباریشه و ا ی. دوباره خم مستهیا یم

 .ده یم

 تیکه وسط جمع نمیب یکنم م یرو نگاه م دورمون
 خواست بکنه؟ ی! چکار ممیستادیا

 ستادهیا میقدم هیکنم.  یکنم نگاهش م یجرات م باالخره
 یبود و من داشتم از حال م

و  چهیپ یشه و دستاش رو دور کمرم م یم کی! نزدرفتم
 نفس تو آغوشش کیبه فاصله 

 !بودم

کنم تا بهش  یلرزه و خودم منقبض م یبه وضوح م بدنم
 عقب بکشم که خوامینخورم. م

شه از ترس شونه هام بپره  یگوشم باعث م ریز غرشش

 !باال

 دستاتو حلقه کن دور گردنم!-
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خواست  یشه! م یکنم و باورم نم ینگاه م تمونیوضع به
 از ضعف به ا،یخدا م؟یبرقص

 رنیتنم فرو مداغ تو  خیافتاده بودم. نگاه ها مثل س جهیسرگ
 و من ناچار دستام رو باال

 .ذارم یشونه هاش م یکشم و رو یم

گرده که بالفاصله  یدورم م تیجمع نیبا شرم ب نگاهم

 :زنه یتشر م

 !حاال نیگفتم دور گردنم، هم-

 خیم ریخواد ز یمرد از من م نیترس خشکم زده و ا از
 نگاه صد جفت چشم چکار کنم؟

کردم از پس خروارها بغض  یکه حس م ییصدا با
 یم ادیدر م یتو گلوم به سخت دهیخواب

 :نالم

 ...تونمیمن.. نم-

 !یتون یم-

افتم؟ حالم خوب نبود! با لرز  یدارم پس م دیفهم ینم چرا

 :کنم یزمزمه م
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 !تو رو خدا-

 ن،یخشمگ یده و با نگاه یرو مقابل صورتم قرار م سرش
 دیرو هم کل یدندونا نیاز ب

 :کنه یم یدلم رو خالاش ته  شده

 یتو خونه  ینجاتت داد وقت یتو منم! ک یخدا؟ خدا-

 یفرامرز به ستون بسته بودنت؟ ک

 داد؟ نجاتت

 ریموابانه و تحق سیترسم از لحن رئ یخشم صداش م از
 خوام که یمتنفرم و م زشیآم

به سمت مخالف اون فرار  موندهیتو تنم باق یانرژ یهرچ با

 !کنم

 یشه و غرشش کنار گوشم بدن یمشتش مچاله م نیب پهلوم
 رو که از ترس سر شده رو

 لرزونه: یم دوباره

 

 نجاتت داد؟ یک-

 :نالم یتعلل م یا هیثان بدون
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 !حاال ولم کن یتو... تو نجاتم داد-

همه آدم قسم  نیا یجلو شیپ یچند لحظه  نیولت کنم؟ هم-

 که تابع من یخورد

شم!  یشم، حاکم تو م یتو م یبود. که من خدا یخواه
 تکرار گهیدستات دور گردنم د

 !کنم ینم

که نسبت بهش دارم اشک تو چشمام  یهمه ضعف نیا از
 زنه. دستام دور گردنش یحلقه م

 .کنه یو اون آروم شروع به تکون خوردن م چهیپ یم

که  ییشه و ازش متنفرم! از بازدم نفس ها یتار م دمید
 خورد. از لمس یصورتم م یتو

که با  ییکرد. از صدا یکه داشت پهلوم رو له م ییادست
 هر کلمه اش نفرت و ترس رو تو

و  ادیقلبم به درد م صالیهمه است نیکاشت! از ا یم قلبم
 قطره اشک از گوشه هیبالفاصله 

 !شه یم ریچشمم سراز ی

 !یکنینم هیگر-
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 یم چیچسبونه و فاصله رو به ه یرو به تنش م کمرم
 رسونه و همونطور که تو آغوشش

با صداش بود تکونم  یکه در تضاد قو یبا آرامش داشت

 :داد، تو گوشم گفت یم

جمع بدونه که تو به خواست خودت تو  نیتو ا یمبادا کس-

 نی! با همیستیآغوش من ن

دختر!  رمیگ یکنن نفستو م یکه دارن نَوازشت م ییدستا

 .رمیگ ینفستو م

که انگار با  ییدستا نیکرد؟ با هم یداشت نوازشم م االن
 تمام توانشون من تو حصار تنش

 کرده بود؟ ریاس

 

بهش! لعنت به صداش، لعنت به دستاش و لعنت به  لعنت
 که خودمو تو دردسر یمن

 !انداختم

گردنش اونقدر داغ بود که تفاوت دماش با پوست  پوست
 تیزده ام داشت اذ خی یدستا

 .شد یم کننده
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 یشه و من از شرم نگاه ها تالش م یم رشتیسالن ب نور

 .رمیکنم تا ازش فاصله بگ

 یم نییشونه و گردنم پا نیب ییسرش رو تا جا بالفاصله
 کشه و لباش رو به گونه ام،

 :زنهیچسبونه و َلب م یگوشم م گینزد

 !تنت مست کننده ست عروسک یبو-

اندازه! دستاش نوازش  یتنم لرز م یصداش تو ارتعاش
 کمرم و پهلوم در گردشه نیوار ب

رحم خودش پناه  یفرار از دستاش به آغوش ب یمن برا و

 .برم یم

کار رو کرد. چون ازش دور شدم! قسم  نیاز قصد ا یلعنت

 .داد یم میخورم داشت باز یم

 !یهوم... جوجه بغل-

کرد که از شر دستاش تو بغلش برم که بعدش  یم یکار
 بودن بزنه؟ اون یبهم انگ بغل

 .بود اریتمام ع یضعو هی

مثل  یزیگردونم برق نگاه ت یرو به سمت راستم م سرم
 . جلوتررهیصاعقه تو تنم فرو م
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ترسناکش داره  شخندیو با ن ستادهیا بیهمه دست به ج از
 یم ریوحشت به قلبم سراز

 .شه

خواست بهم  یفرامرز م یکه تو خونه  یکثافت همون
 بکشه و من انگشتش رو گاز کینزد

 کرد؟ یچکار م نجایا یلعنت نیبودم. ا گرفته

 

 ریگ ییاز گرگا یرو دارم که وسط گله ا یبره ا حس
 دنشیدر یکرده که هرکدومشون برا

جون ندارن و از دور  گهیکردن. دستام د زیت دندون
 یاش سر م نهیس یگردنش به رو

 :نالم یم چسبونمیدستام م نیاش ب نهیس ی. سرمو روخورن

 !قمخوام برم تو اتا یم-

 اریرو خدا با من  نباریکنم که ا یکنم! دعا م یدعا م و
 نیباشه و اون بذاره که بعد از ا

به  یبار صداش با لحن متفاوت تر نیبرم. ا یلعنت رقص

 :رسه یگوشم م

 !ستیاتاق تو ن گهیاونجا د-
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زنم  یکشم و تو چشماش زل م یسرم رو عقب م دهیترس
 یطانیش یو اون با اون چشما

 :کنه یم یاش ته دلم رو خال بندهیلبخند فر و

 شیجات پ گهی! تو دستین کیاون اتاق برازنده ملکه ب-

 ...منه

زده ام  خی یو با پشت انگشتاش گونه ارهیرو باال م دستش
 یکنه و ادامه م یرو نوازش م

 :ده

 ...تو اتاق من-

 !ستیدر کار ن یلزرم و رحم یم

 !من... رو تخِت من میتو حر-

کنم روح از تنم رفته!  یشه و من حس م یتموم م آهنگ
 ازدواج نیبود؟ ا یمنظورش چ

دونه.  یم نوی! خودشم استین ی! قطعا واقعستین یواقع
 بشه رو کیبه من نزد نکهیحق ا

 !اجازه رو نداره نیتونه... ا ی. نمنداره
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که هنوز  یتونه من یمهمونا هم نم قیکشه و تشو یم عقب
 خشک شده، دارم به اون

کنم رو به  ینگاه م شیخشک و از خود راض صورت
 .ارهیخودم ب

 

 یکنه و به سمت همون صندل یاش رو تو دستم قفل م پنجه

 .مینیره تا بش یها م

 یکنم که قلبم از تو یو هر لحظه حس م ستیخوب ن حالم
 ی. گالسرونیام بپره ب نهیس

 ینفس سر م هیدارم و  یرنگ رو برم ینارنج یمحتوا با

 .کشم

 نیکنه. اما ا یام کم م جهیاز سرگ یآب پرتقال کم ینیریش
 که هنوز سرم هیفقط تا وقت

 هیکر یبا چهره  ارمیباال نگرفتم! سرم رو که باال م رو
 شم که یمواجه م یهمون آشغال

شد که دلم بخواد خودم رو، تمام  ینگاهش باعث م یحت
 یخاک یرو از کره  تمیموجود

 .نگاه نباشم نیا بلیکنم تا فقط س محو
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 یراو

 ریدخترک را ز یچشم ریدهد و ز یم هیاش تک یصندل به
 به گربه هی. شبردیگ ینظر م

کشند  یبود که تا احساس خطر نکرده اند مدام پنجه م ییها

 .کنند یو از دور غرش م

گرفت با آن  یمقابلش قرار م کیب نکهیبه محض ا اما
 اش در یچشمان درشت و مشک

 یرفت و او ناخودآگاه دلش م یفرو م تیمظلوم الک

 .ردیبال و پرش بگ ریخواست او را ز

 رادیکه مقابل همگان در مراسم ا یبه خاطر جسارت گرچه
 سوگند از خود نشان داد

 یگستاخ نیبه خاطر ا دیبود اما با ختهیرا برانگ نشیتحس

 .اندیچیپ یگوشش را م

 چیدر عمارتش بماند و ه یمدت نامعلوم یبود برا قرار
 دینداشت. با یبچه باز یله حوص

سر و کله زدن با او را  یبرا یوقت کیدانست که ب یم

 !ندارد. مبادا هوا برش دارد
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چرا  د،یخواب یدر اتاق خواب او م دیکه از امشب با البته
 از خودشان و ریغ چکسیکه ه

 یعقد اطالع نیبودن ا یو حاج صالح از صور یموتیت
 نداشتند.

 

شک کند. درست است که  یکردند تا کس یم یکار دینبا
 در عمارت او حضور یهرکس

 اطیرا رد کرده است اما احت یحفاظت یها لتریتمام ف دارد

 .شرط عقل بود

 ایدهد؟  حینبود به دخترک توض ازیها را که ن نیا اما
 دهی! رنگ پردیند یازیحداقل حاال ن

که در تمام صورتش بود را هم، اما  یشیو تشو دیرا د اش
 یترس برا یبود. کم دهیالزم د

 .قطعا الزم بود شیها یگریاغیاو و  کنترل

و  ندیب یرا م یشدن برادر کوچک سردار فروغ کینزد
 کشد. اسمش را به یابرو در هم م

 .هم نبوده که به خاطر بسپارد یازیندارد و ن خاطر



 
 

247 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

بود و  نیدسته شاه و یفروغ یخانواده  ی ندهینما سردار
 از هر یگریهرگز شخص د

 .داد یرا نم کیبه ب یکیبه خود جرات نزد یا خانواده

 یم کیب شگاهیبه قدم با جام درون دستش داشت به پ قدم
 دیاو نرس یقدم کیآمد و تا 

 ینگاه م یبه جلوه ا رهیهم به او نکرد. خ ینگاه یحت
 از شیکرد که به وضوح رنگ و رو

 .تر بود دهیهم پر قبل

برگشت و نگاه خشم گرفته  کیبا اکراه نگاهش به ب یوقت
 تازه انگار به خود دیاو را د ی

گذراند. جام درون  یکه داشت جسارت را از حد م آمد
 دیدستش را سفت و محکم چسب

 .صاف کرد ییگلو و

 ی. من سلمان فروغمیقبال با هم آشنا نشده بود ک،یجناب ب-

 خاندان یهستم وارث بعد

 یبود تا هم خودم رو بهتون معرف ی. فرصت خوبیفروغ
 کیکنم هم بابت ازدواجتون تبر
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 زهیو افتخاربرانگ زیها راجع به شما غرور آم دهی. شنبگم
 کنم که با انتخاب یو من فکر م

. همسرتون تو نیآخر رو هم زد ریشما ت یهمسر نیهمچ
 همتا نداره! ییبایجسارت و ز

 

را به دخترک  فشیاره نگاه کثمحض اشاره به جلوه دوب به
 لبش به یدهد و گوشه  یم

شود. به وضوح ترس جلوه را نسبت  یباز م یهیکر لبخند
 کند و خون در یبه او حس م

 .افتد یم انیتنش به جر تمام

دهد که بدون اطالع  یجسارت را م نیاو به خود ا نکهیا
 در نکهیشود، ا کیبه او نزد

دهد  یاو به وضوح تمام توجهش را به همسرش م حضور
 هم ییبه حضور او اعتنا یو حت

کرد و از  یم قیاش تزر یکند، خشم را به رگ و پ ینم
 که یهم ترس جلوه ا یطرف

شود و آب دهانش را  یتر م کیبه او نزد نامحسوس
 خوب یلیخ کیدهد. ب یقورت م
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 .نظر گرفته است ریآن ها را ز یحرکات هر دو تمام

خود  نیچن نیا یگریدر حضور او از نگاه مرد د دخترک
 یبازد؟ به غرورش بر م یرا م

مداوم در  هیکرد که چند ثان یجرات نم ی! کسخورد
 چشمانش نگاه کند و همسر خودش

وحشت  یگریانگارد و از مرد د یم چیرا به ه وجودش

 !دارد

ترسش عقل و  ای ند؟یب یم چیاندازه او را ه نیبه ا تا
 منطقش را از کار انداخته بود؟ به

دارد که سردار و برادرش را هم آن روز در خانه  خاطر
 سخت شیبرا یلیو خ دیفرامرز د ی

که قطعات پازل را کنار هم قرار دهد تا بداند لباس  نبود
 نیجلوه را به ا یپاره شده 

 .ربط دهد کثافت

 ؟یخاندان فروغ یوارث بعد-

سنگ حواسش را به  یبه سرد یهره الحن خشک و چ با
 خواند. سلمان با یخود م یسو
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گرداند و با  یم کینگاهش را به ب هشیلبخند کر همان
 یکیدر صدد نزد یلحن گرم

 :دیآ یبا آن ها بر م شتریب

 بله برادر سردار هستم.-

 

احضارش کنم  نکهیبدون ا یدونه که اگر کس یسردار م-

 یینطق کنه چه بال سهیجلوم وا

 دونه؟ یخاندانش نم یوارث بعد ارم،یم سرش

برخورد را به  نیکند و انتظار ا یخورده نگاهش م جا
 وجه از او نداشت. نگاهش را به چیه

 کیمانده بود. ب کیگرداند که او هم مات ب یبرم یا جلوه
 یبه محض چرخش نگاهش رو

 :غرد یم یباالتر یبار با تن صدا نیا جلوه

افسار نگاهشو نکشه  سادهیمن وا یجلو یدونه وقت ینم-

 یبرا شکشیچشماشو به عنوان پ

 فرستم؟ یم خاندانش

 :دیآ یبرم هیپرد و در صدد توج یاز رخش م رنگ
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 ...نیمن همچ-

 !یوارث بعد نمتیشمارم تو عمارتم نب یتا سه م-

که  یرا با چشمان شیها دهیکه باور نداشته باشد شن انگار
 از بهت و وحشت گشاد شده

 :غرد یم یبدون معطل کیکند و ب یم نگاهش

 !کی-

تعلل به سمت خروج قدم تند  یو بدون لحظه ا بالفاصله
 کند و جلوه دور شدنش را یم

داشته  یچه حس دیداند که با یو نم ندیب یآن سرعت م با

 .باشد

سراسر تضاد و تناقض بود. مثل  شیبودن برا کیب کنار
 وید ای والیه کیدر کنار  نکهیا

شدن به  کیجرات نزد یگریو کس د ینشسته باش دوسر
 تو را به خودش ندهد. و تو

هر لحظه  نکهیو هم از ا یکن تیهم احساس امن همزمان
 یباش والیآن ه یخودت طعمه 

 جانت در برزخ دست و پا بزند. تمام
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غول  یها یهمان صندل یکه آن دو رو یدر خلوت مراسم
 همان سکو با هم یرو کریپ

که دور تا دورشان بودند،  یبا وجود آن همه آدم داشتند،

 .دیرس انیبه پا

انتها سران هر خانواده مراتب احترامشان را به جا  در

 .آوردند و عمارت را ترک کردند

کرد که دورش خلوت شود تا بتواند  یم یلحظه شمار جلوه
 دوباره خود را در همان اتاق

 .همگان پنهان کند دید از

برد تا  ید هرکدامشان سال ها زمان مکه افتا یاتفاقات
 مانهیهضمشان کند و او امشب پ

 .بود زیسرر اش

 ییزند تا جلوه را به اتاقش راهنما یبه بانو اشاره م کیب
 کند. جلوه از خدا خواسته به

 یرا فراموش کرده همراهش م شیدهایکه او تهد الیخ

 .رود

گذرند و مقصد را به سمت اتاق  یاتاقش م یاز جلو یوقت
 از حرکت ندیب یخودش نم



 
 

253 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 :دیگو یلرزان م یو با بغض و تن ستدیا یم

 !خوام برم اتاق خودم یمن م-

بود. ترس جلوه را به وضوح حس  یزن جا افتاده ا بانو
 داد. اما او یکرد. به او حق م یم

جرات به زبان آوردن  یکس نجایکه ا دیفهم یم دیبا
 را ندارد کیب ماتیصممخالفتش با ت

 .رسد به انجام آن چه

نداره که  یمن کار ی. برایهست یجلوه تو دختر خوب-

 بخوام تو رو از سر خودم باز کنم

 یبسپارمت و بگم که نتونستم قانعت کنم. اما م کیبه ب و
 یستیتو ن نجایکه ا یخوام بدون

جسور و شجاع،  ،یهست ی. دختر قویریگ یم میتصم که
 ! دودشادیبه کارت نم نجایاما ا

ره. دوست ندارم بهت سخت بگذره به  یچشم خودت م تو

 .من اعتماد کن

 ی. به وضوح دستانش مزدیر یاز جانش م صالیاست جلوه
 را داخل دهانش شیلرزد. لب ها
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کشد تا بغضش را قورت بدهد اما چشمانش نظر  یم
 دارند. یگرید

 

کرد اما  یو بانو درکش م زندیر یم شیمهابا اشک ها یب
 آمد. و یاز دستش بر نم یکار

 یبحث م ییکرد و با بانو یچرا خودش را خسته م جلوه
 یاریکرد که خودش هم اخت

 نداشت؟

برند  یکه مسلخ م یقربان کیرود، همچون  یدنبالش م به
 کیاما او قول داده بود که 

 .نماند یباق یقربان

کنند  یبه او کمک م یگریو دختر د هیبه کمک هان بانو
 ششیرا باز کند و آرا شیتا موها

 یرو یلباس خواب بلند شیکامل پاک کند. بانو برا را
 دهد و هر سه اتاق یتخت قرار م

 .کنند یترک م را

کند.  یتخت بلندش م یرود و از رو یسمت لباس م به
 با باال دیساتن سف راهنیپ کی
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 .در کنارش دیصندل سف کیو  یتور ی تنه

تواند که خود را کنترل کند.  یبه جوش آمده و نم خونش
 لباس را با تمام حرص در

 یموذ یکشد تا پاره شود. پارچه  یچالند و م یم دستانش
 دارد یهم خش بر نم یذره ا

 .برد یامانش را م هیشکند و گر یبغضش م و

مردک ظالم چه  د؟یپوش یلباس را م نیا دیچه با یبرا
 خودش فکر کرده شیپ یزیچ

اون اتاق »: چدیپ یدوباره در ذهنش م شیصدا ود؟ب
 گهی! تو دستین کیبرازنده ملکه ب

 «!من... رو تخِت من میمنه، تو اتاق من، تو حر شیپ جات

داد. به  یعنوان اجازه اش را نم چیداد. به ه ینم اجازه
 دیشود و با یسرعت از جا بلند م

شد. به سمت کمد قدم تند  یلباس راحت م نیاز شر ا اول

 .کند یم

 شیزند. اشک ها یبرقش را م دیکند و کل یرا باز م در
 یکند وچشم م یرا پاک م
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 یشده بود م دهیزنانه چ یکه لباس ها ی. به قسمتچرخاند
 رود.

 

مدت کوتاه  نیا یتواند پنهان کند. ط یرا نم پوزخندش
 بودند و دهیلباس هم چ شیبرا

که با  دندیپرس یاز او هم نظر م دینه انگار که با انگار
 ایاتاق موافق است  نیسکونت در ا

 !نه

کند و  یرا با زحمت از تن خارج م نشیبلند و سنگ لباس
 دهیلباس راحت و پوش کیبا 

 .کند یم ضیتعو یا

 یکوچک دست ی نهیکند و آ یتوالت قدم تند م زیسمت م به
 کوبد و یم زیم یرا رو

کامل  یگرید یدارد و با ضربه  یدر ابتدا ترک برم نهیآ

 .شکند یم

 قهیکوبد. چند دق یامان م یکند و قلبش ب یم نیدر کم پشت
 ماند تا یهمان جا م یا
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 یشد را م یم کیکه به اتاق نزد ییقدم ها یصدا باالخره

 .شنود

دخترک را داخل تبلتش داشت  یتمام مدت تقالها کیب
 ی هیکرد. روح یتماشا م

 .کرد یدختر جذبش م نیا جسور یو خو ییجنگجو

 یبود. م دهیرا مثل او ند یوقت در تمام عمرش کس چیه
 نیکم شیدانست پشت در برا

 شیخواهد پ یخواست بداند که تا کجا م یاست. م کرده
 کار نیبرود. اصال هدفش از ا

صدمه  کیبه ب تواندیکرد که م یبود؟ واقعا فکر م چه

 !قرار دانستن بود یوارد کند؟ ب

به عقب برگردد اجازه  نکهیکند و بدون ا یرا باز م در
 شیدهد تا دخترک کارش را پ یم

 یدارد صدا یرا بر م یقدم بعد نکهی. به محض اببرد
 یزیو ت یلرزان دخترک و سرد

 .کند یگردنش حس م یرا گوشه  یزیچ

 ...تکون نخور-



 
 

258 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

را  شهیبود و ش دهیچیرا از پشت دور گردن او پ دستش

 .نگه داشته بود شیگلو ریز

چون  نجامی. من ایکن یمنو مجبور به کار یتون یتو نم-

 نجایبرم. ا ینذاشت یتوئه لعنت

. من یا گهیهر کوفت د ایکه همسر تو باشم، بدل تو  ستمین
 خوام برم اتاق خودم! یم

 

خواسته را از او نداشت.  نیکند که انتظار ا یم اعتراف
 از او تیکرد که در نها یفکر م

تنها  نکهیحاال او را به خانه اش بفرستد. ا نیتا هم هدبخوا
 خواسته اش رفتن به همان

 .به نظر آمد بیعج شیباشد برا یقبل اتاق

نفس نفس زدنش در  یو صدا دیلرز یداشت م دخترک
 یانداز بود. ط نیتمام اتاق طن

کشد و دستش را  یم شیگلو ریحرکت دستش را از ز کی
 یو او را عقب م چاندیپ یم

 .کشد
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از سر  یغیشود و ج یاش پرتاب م نهیتخت س دخترک
 به شتریکشد. فشار ب یدرد م

 :کند یآورد و با تمسخر زمزمه م یم دستش

من؟ با حرف کارت راه  یملکه  یخشونت دوست دار-

 افته؟ ینم

 یراستش پخش م یگونه  یاز سر خشمش رو یها نفس
 کرد صورتش یشود و حس م

کند و  یمخالف خم م یآتش است. گردنش را به شانه  در

 :نالد یم

خوام تو اتاق تو  ینم یخوام بهم دست بزن یولم کن! نم-

 تو یخوام ملکه  یباشم، نم

 !باشم

شوند و  یم ریدوباره سراز صالیاز سر است شیها اشک

 :کند یم یته دلش را خال شتریاو ب

نکن که  یرگم؟ نگفتم کا یبار م هیحرف رو  هینگفتم -

 به نظر یوسط اضاف نیزبونت ا

 اد؟یب
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دستش  کیخواهد زبان باز کند ب یلرزد و تا م یم جلوه
 آورد و یرا از پشت به جلو م

خودش نگه داشته  یگلو ریکه ز ییهمانجا قایرو دق شهیش
 گذارد و جلوه نفس یبود م

 رود. یم ادشیاز  دنیکش

 

کند و از ترس خودش  یرگش حس م یرا رو شهیش یزیت
 در شتریکشد و ب یرا عقب م

را از جلو بند  گرشیرود. دست د یفرو م کیب آغوش
 کند تا سرش را به یچانه اش م

 .خود بچرخاند سمت

صورت سردش را  یرا رو شیاشک ها یو گرم یسیخ
 کند و یبا نوک انگشت لمس م

گرفت؟ چرا اصرار داشت  یچرا آرام و قرار نم دخترک
 خود بزند؟ چرا گوشه شهیبه ر شهیت

 نیچن نینرساند تا ا نجاینشست تا کار را به ا یآرام نم یا
 از ترس تمام جانش در آغوشش

 نلرزد؟
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 شناخت؟ یسلمان تو رو از کجا م-

 یزیرفت و انتظار هرچ یداشت از ترس از حال م جلوه
 لحظه نیدر ا نکهیرا داشت اال ا

 .بکشد شیرا پ یآن سلمان عوض حرف

 یتواند متمرکز کند و هر دو دستش را رو یرا نم نشذه
 گذارد تا دستش را یمچ او م

به دورش محکم  شیبار بازو ها نیگردنش دور کند که ا از
 شود و فشار دستانش یتر م

 یم ی. نگاهش را به آن چشمان خالشتریچانه اش ب یرو
 کینزد ییجا گریدهد و او بار د

 :کند یزمزمه م یترسناک تینها یگوشش با لحن ب به

 !جواب سوال منو بده تا جونتو نگرفتم-

سوال  نیهمه متناقض بودن، از ا نیمنظورش را از ا جلوه
 موردش یربط و اصرار ب یب

 یهم بفهمد. از کجا بداند که در خانواده ها دیفهمد. نبا ینم
 یهرکس کیتحت نظارت ب

اجازه تعرض به زنان را به  یفرقه ا ایاز هر گروه  با
 عنوان ندارند؟ چیه



 
 

262 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

االنش  تیآن اتفاق و وضع یادآوریاز  یکه ناش یترس با

 :دیگو یبود با لکنت م

شه...  کیکرد بهم نزد یفـ...فرامرز سع یتو... خونه -

 منم... من...

 

 یهمه ضعف خود مستاصل م نیگزد و از ا یرا م لبش
 خونش شیاز پ شیب کیشود. ب

 یو با همان لحن آرام اما خوفناکش با فک دیآ یجوش م به

 :غرد یلرزان م

 !اش هیبق-

منم انگشتشو گاز گرفتم. اونم بهم حمله کرد و من از -

 هوش رفتم. بعدش که به هوش

تو بودم. دست از سرم بردار من  یتو عمارت کوفت اومدم

 .خوام برم تو اتاق خودم یفقط م

بود.  دهیب کشبود و او را عق دهیسر رس یموتیکه ت نگفت
 اصال آن قسمت از ذهنش پاک

را از ذهن  هیفرض نیتوانست ا ینم کیبود و حاال ب شده
 کند که بعد از رونیخودش ب
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 .اند اوردهیاز هوش رفته چه بالها که به سرش ن نکهیا

و از حالت  دیآ یم دیخون در چشمانش پد یها رگه
 . پسردیگ یخونسرد خود فاصله م

اش پاره شده بود، کار آن سلمان  نهیس ریکه تا ز یلباس آن

 .کثافت بوده است

! اگر، یگم! تو همسر من یم یچ نیخوب گوش کن بب-

 که خودتو تو یکن یاگر، کار

روت بچرخه،  یکه نگاه یاگر باعث بش ،یبنداز خطر
 هی یحت یمن میتو حر یاگر تا وقت

 میاز حر کیکه بگن ب یو باعث بش فتهیروت ب خش
 خودش نتونست دفاع کنه چه برسه

اول جون تو رو  تشنیپرچم حما ریکه ز ییخانواده ها به

 .رمیگ یم

 ندینش یدر بند بند وجودش م شتریو ب شتریهر لحظه ب خشم
 وار مغزش یفکر موذ کیو 

جلوه را همان روز  یخورد مگر لباس پاره شده  یم را
 د؟یاول ند
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گوشش چه اتفاق  ریمهم نبود که ز شیچرا آن موقع برا پس
 افتد؟ خودش یها که نم

که هم خودش را هم جلوه  دیدهد. شا یخودش را م پاسخ

 .را بتواند قانع کند

من  میاز حر ی! پاتو قدمیمن میگفتم تو حر کباریبهت -

 ! همه جا... همهیذار یدورتر نم

به  یپامت. حق ندار یم هیبه سا هی. سایچشمم یجلو جا
 یمن حت میرفتن از حر رونیب

 

 یچون اونوقت م شیاریبه زبون ب ی. حق نداریبکن فکر
 آسمون گهیبندمت به تخت و د

اتاق و اون تخت  نیهم حق تکون خوردن از ا ادیب نیزم به
 ! از مرحمت من سویرو ندار

بچه!  ری! در ضمن خودتو دست باال نگیکن ینم استفاده
 به کار تو ندارم، به یمن کار

بندم رو خطاهات  یچشمم رو م نبارمیچون! ا یاینم چشمم
 یدونست یفقط چون نم

 !یبچه ا چون
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 یبند حرف زدنش م کیاز خشم و  یمانند سیه نفس
 و چشمانش را با حرص ردیگ

فشارد. عطر تن دخترک باز هم  یهم م یرو یادیز
 دهد و او با یمشامش را قلقلک م

 :زند یتشر م یشتریب خشم

 نیا یروم باش یوز جلوو اگر االن چشممو باز کنم و هن-

 بندمت یخورم که م یبار قسم م

 !االیتخت!  به

کند و جلوه مثل شصت  یرا از دور دخترک آزاد م دستش
 رحمانه و یاز آغوش ب ریت

 .زدیگر یظالمش به سمت تخت م دستان

زند  یبرق را م دیاندازد و کل یهم به او نم یگرید نگاه
 یکیکه اتاق در تار یو در حال

 .رود یفرو رفته به سمت دفتر کارش م محض

که پرشتاب از  یا نهیدارد و با س یبر م یبلند یها قدم
 یم ادیشد فر یم یهوا پر و خال

 .کند یرا صدا م یموتیو ت زند
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 یخود را م یموتیشود چند لحظه بعد ت یاتاقش که م وارد
 بندد. هاج یرساند و در را م

 کیکند. ب ینگاهش م کیخشم نا به هنگام ب نیواج از ا و
 یو برم راندیگ یم یگاریس

 .گردد

 یباال م دیانگشت اشاره اش را به تهد یموتیت یدر رو رو
 کشد: یم ریبرد و نف

 

دختر رو  نیکه ا یا هیخوام از ثان یگفته بودم بهت م-

 که پاشو یگروگان گرفتن تا زمان

 یکه چ یاریعمارت من گذاشته برام مو به مو در ب تو
 شده؟ گفتم ربط مرگ پدر مادرش

 یکه من م یکن. کو اطالعات دایرو برام پ اشاریمرگ  با
 نم؟یب یخواستم! کجاست چرا نم

 قیشده پوک عم کیبار یرود و با نگاه یعقب م یقدم
 فورا یموتیو ت ردیگ یم یگرید

 :دیآ یحرف م به
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 یی. اونجاستین یراحت نیکنم. به ا یدارم روش کار م-

 ایرامرز گرفتنش گوف یکه آدما

کنن.  یرو جمع آور نایدورب لمیبوده سپردم برن ف نیدورب
 پسره بوده که بهشون هیانگار با 

بچه  ارنیدارن ُمقـُـرش م میشه. پسره رو گرفت یم حمله

 .ستین یها. پسر درست درمون

 قیتونم اطالعات دق یده. تا فردا صبح م یدردسر م یبو
 راجع بهش بهت بدم. در یتر

 .فعال ستیتو دست ن یا گهیاطالعات د چیگذشته ه مورد

 یتک تک به سلول ها ؟یپسر بوده؟ چه کس کی همراه
 بدنش به خارش افتاده انگار. چرا

 د؟یرس یدختر به بن بست م نیراجع به ا زیچ همه

 یفرامرز چه غلط یدر مورد سلمان... اون روز خونه -

 کرد؟ با جلوه چکار کرد؟ یداشت م

 یسرخ از خشم او م یچهره  ی رهیبا تعجب خ یموتیت
 یبرا تیهمه حساس نیماند. ا

شناسد؟ از اتفاق آن روز  یاصال سلمان را از کجا م چه؟
 چطور مطلع شده و چرا حاال
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 مهم شده بود؟ شیبرا

 نبود چطور؟ یخاص زیچ ؟یسلمان فروغ-

شد. سوال  یم وانهیداشت د یموتیت یها یگربه رقصان از
 خواست یاب مجو دیپرس یم

و با تن  دیسا یهم م ینامفهموم بود؟ دندان رو شیکجا نیا
 که ییکه از او یبلند یصدا

 زند: یم ادیبود، فر دیخدا خونسرد است بع ی شهیهم

 

نبود و لباس دختره تا کجا پاره بود؟ من  یخاص زیچ-

 با زن یممنوع نکردم که کس

نداشته باشه؟ دختر رو بسته بودن به ستون  یکار جماعت
 کنن یکه باهاش چه غلط

چه  نمیخوام بب یمنو سر ندوئون! م میمنو بده ت جواب

 !دورم جمع کردم ییآشغاال

 زیبه ر زیتوانستند ر یبود! درست، اما مگر م ممنوع
 و رندینظر بگ ریسران را ز یکارها

 از آن ها بازخواست کنند؟ یمسائل نیکوچکتر یبرا
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 یدانست که تا زمان یدانست. م یهم م کیرا خود ب نیا
 رابطه نباشد، نیدر ا یتیکه شکا

باشد،  فتادهیکه عفت زنان خانواده ها به خطر ن یزمان تا

 .ندارد یبه کس یکار یکس

کرد؟ آن  یفرق م دیچرا حاال راجع به جلوه اوضاع با پس
 یزمان که همسرش نبود. نم

 یحت ایکه جلوه بدل او نبود سلمان  یکه راجع به زمان دش

 !فرامرز را بازخواست کنند

اول جلب... جلب جلوه  ی قهینشد آخه. سلمان از دق یچیه-

 یشده بود و خب به بهانه 

شد. ما  کیخواد سر به سرش بذاره بهش نزد یم نکهیا
 فرامرز یها یبه وراج میداشت

که بلند شد رفت سراغش و چند لحظه بعد  میداد یم گوش
 سلمان اومد ادیفر یصدا هوی

انگشتشو گرفته و خون  میدید میبه سمتشون رفت یوقت و
 ره. حمله برد یداره ازش م

و پاره کرد که تا  دیکش تیجلوه و لباسشو با عصبان سمت
 من چشمم به سنگ گردنبندش
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رفت . جلوه از حال دمشیسمتش و عقب کش دمییدو خورد
 و من به فرامرز هشدار دادم

 .زودتر بازش کنه. بعدشم با خودت تماس گرفتم یهرچ که

شود. آن سلمان  یکشد و آرام نم یم قیعم یها نفس
 یدرصد احتمال نم کی یعوض

هنوز با آن  حانهیرا بداند که آنطور وق ایقضا نیا کیب داد
 یسراپا زشینگاه نفرت انگ

 کرد؟ یرا وجب م دخترک

بود؟ جسارت  یچه جسارت نیکه حاال مال او بود! ا یدختر
 حماقت؟ قطعا ایبود اصال 

 کرد! یم مانشیبود. از کرده و نکرده اش پش حماقت

 

 یشرکت مهنام رو جمع م رهیمد ئتیه یفردا تمام اعضا-

 و دیذار یجلسه م هی دیکن

. به سردار بگو سهام دیکن یبرکنار م استیرو از ر سردار
 به نام خودش کنه ایسلمان رو 

از سلمان تو  یاسم چیخوام ه یخودت بخر ازش. نم ای

 !اون شرکت بمونه
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کند  یخاموش م یگاریرا در جا س گارشیچرخد و س یم
 که ترس در دل یتیو با قاطع

 :دهد یاندازد ادامه م یم یموتیت

 دیبا یریگ یبه همشونم از قبل هشدار بده تا بدونن تو را-

 گاهی. جاسنیکدوم طرف وا

 رفهمشیبده. ش شنهادیپ یدیخرفت سع ریبه اون پ سردارم
 اشاره من هیکن که اگر با 

بخواد دست از پا خطا کنه  است،یر یصندل یرو نشسته
 محوش نیزم یاشاره از رو هیبا 

 !کنم یم

اش مانده و انگار که  رهیخ دهیرنگ پر یبا صورت یموتیت
 را باور نداشته باشد شیها دهیشن

 :کند یبهت زمزمه م با

 نی. انهیش ی! سردار ساکت نمینجوریشه که ا یآخه نم-

 !جور اعالن جنگه هیعلناً 

از عواقب  دیمعاون اول بود، مشاور بود، با یموتیت
 کرد. اصال جزو یمطلعش م ماتشیتصم
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 میتصم نیاز ا چوقتیانگار که ه کیبود. اما ب فشیوظا
 یمطمئن نبوده، با خونسرد شتریب

 :زند یقبلش لب م هیتضاد با چند ثان در

 ؟یکن یفکر م یتو چ-

 :دیگو یم تشینشان از جد ییتعلل با اخم ها یلحظه ا بدون

 !یکن یاز حد سختش م شیب یکنم دار یمن فکر م-

از حد به همتون شل گرفتم!  ادیکنم ز یمنم دارم فکر م-

 !ستیسرجاش ن یزیچ چیکه ه

 رنیگ یدرس م ای! یفروغ یخانواده  یهشداره برا هی نیا
 کشن تا به وقتش یو عقب م

 

قدم رو به جلو بر  هی ایرو بهشون برگردونم  گاهشونیجا
 دارن و اون وقته که من رو یم

 !ننیب یم مقابلشون

 چوقتیزند و انگار که ه یرا پشت کمرش گره م دستانش
 مصمم تر از االنش نبوده با

 :دیگو یرو به او م تحکم
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رو از صدقه  تشونینره امن ادشونیه! شه؟ بش یجنگ م-

 نره ادشونیدارن!  یسر ک

با نفوذ من رو پاست! انگار هر پنج سال  التشونیتشک
 ره یم ادشونیجماعت  نیا کباری

 یاتفاق به گوش همه برسه! خاندان فروغ نیهستن! ا یک
 نهینکشن، بشن آ ایعقب بکشن 

 !شونیعبرت واسه بق ی

کرد. به او  یزمان شک نم چیاو ه ماتیبه تصم یموتیت

 .داشت مانیا شیها یو به دورنگر

 یزینگاه ت کیبود. ب دهیفهم میتصم نیرا از ا منظورش
 کند و با لحن زهردار یرو به او م

 :دهد یهشدار م یآرام اما

که ازت خواستم رو تموم شده  ییزایتا فردا ظهر تمام چ-

 یتون یخوام بدونم! اگر نم یم

 !برنگرد ا،یچشمم ن یجلو گهید

 .کند یم دشیتائ یگرید یبار بدون کالم نیا

 .کنم تا ظهر یرو چشمم حلش م-
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 !درم ببند-

به سمت  کیکند و ب یبالفاصله اتاق را ترک م یموتیت
 رود. کتش را یاش م یصندل

اش را باز  قهیجل یکند و دکمه ها یم زانیآو یصندل پشت

 .کند یم

شود. طوفان  یم رهیخ یاهیزند و به س یرا کنار م پرده
 را به وضوح پشت نیدر راه بود. ا

 !دید یم شیها پلک

 

 یم زیم یرو کیتمیکند و ر یچپش را مشت م دست
 کوبد. تمام احتماالت را در نظر

هر قدمش محتاط باشد  یبرا دیکند. با یو فکر م ردیگ یم

 .و حساب شده عمل کند

 نیتوقع ا نکهیکند. ا یرا درک م یموتیچشمان ت شوک
 تشیرفتار را نداشت، اما حساس

نبود!  رتشیغ یسلمان از رو یاتفاق و گستاخ نیا یرو
 واژه ها معنا نیکه سال هاست ا

 .از دست داده بودند شیمفهومشان را برا و
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توانست به  ینم یاحد چیبود. ه انیدر م تیثیح یپا حاال
 اوست، چشم یکه برا یزیچ

در کمال وقاحت مقابل  نکهیباشد! چه رسد به ا داشته
 خودش به او چشم طمع نشان

باشد،  شیخواست سهام کارخانه ها و شرکت ها ی. مدهد
 با یفرفر یبا موها یدخترک ای

 !غرق در باران و بهارانه ها ،یگستاخ مشک چشمان

که  یکرد. دختر یکه مدام شگفت زده اش م یدخترک
 یلیخ یلیآشنا بود. خ شیبرا

. دیفهم یدختر با خانواده اش را م نیارتباط ا دی! باآشنا
 نیا یشک نداشت که رابطه ا

 .است انیم

 نیداشتند و ا مانیا تشیبود. همه به هوش و درا کیب او
 شعار نبود. و مطمئن بود کی

به دنبال فرد  دیدارد. با گردانیباز کیاتفاقات  نیا تمام
 ینم یگشت. باز یسوم ماجرا م

خودش و  نیکرد اما فقط و فقط با قوان یم ی! بازخورد

 !نظر خودش ریز
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 یخودش ته و تو دیگذاشت. با یخودش قدم جلو م دیبا
 آورد. نگاه از یماجرا را در م

 رونیب لیدخترک را از فا یو پرونده  ردیگ یماه م قرص
 کشد تا دوباره مطالعه اش یم

 !اتیتر و با تمام جزئ قیبار دق نی. اکند

از آن ها  یکیکند.  یو رو م ریرا زدخترک  یها عکس
 کیکند. با  ینظرش را جلب م

 یکه در هوا م ییها یبلند سبز رنگ با فرفر راهنیپ
 رقصند، داشت لب ساحل به دنبال

 

 ینسبتا دور ی. عکس از فاصله دیدو یم یبچه ا دختر
 یمشک یها لهیبود اما درخشش ت

 .زد یفاصله هم چشم را م نیدر ا یحت دخترک

تفاوت داشت! دخترک  شیسن تر بود و چقدر با حاال کم
 دارد یشور زندگ شیسراپا

کند که برق چشمانش، آن برق  ی. اما اعتراف مانگار
 در ستیچ دیفهم یکه او نم یخاص



 
 

277 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

که هنوز هم  یزند. همان برق یفوج فوج، موج م نگاهش

 !فروغ دارد

پرت  یو با حرص عکس را به کنار دیآ یخودش م به
 در هم ییکند و با اخم ها یم

 کیکند که او  یفکر م نیزند و به ا یها را ورق م کاغذ

 !بچه است

 بایز شیکه هرچند امروز در آن لباس و آرا یبچه ا دختر
 کیکرد، به مانند  یجلوه م

 رهیباشکوه که چشم همه را خ یملکه ا د،یدرخش یم ملکه
 کرد، اما در واقع فقط و یم

 ییمعما کیاعصاب است.  یو روموجود مزاحم  هی فقط
 یشد و بعد برا یحل م دیکه با

 یگذاشت و به اهدافش فکر م یآن را پشت سر م شهیهم
 هدف تمرکز یرو دیکرد. با

 !کند

به  دنیتحقق بخش یکه سال هاست برا ییبرنامه ها یرو

 .دیکش یآن داشت نقشه م
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اش!  یقدم کیبودند. در  کینزد یلیکه حاال خ یاهداف
 زیچ چیداد ه یاجازه م دینبا

عقل  یب یاغی کیکس! نه  چیو ه زیچ چیشود. ه مانعشان
 چموش کیمثل سلمان و نه 

 !دردسر ساز یفرفر

*** 

 جلوه

خوام تو  ی. مرمیگ یبندم و سرم رو باال م یرو م چشمام
 و تا ساعت سمیظل آفتاب وا نیا

 ی. مارمیصورتم رو تاب ب یرو دینفس داغ خورش ها
 خوام تصور کنم که تو شهر خودمم.

 

 یتابستونا یجهنم یگرما یبرا یروز هیشد  ینم باورم
 شهرمم دلتنگ بشم. اما االن

بدم تا اونجا باشم. تا دوباره حالم خوب  زمویهمه چ حاضرم

 .رو لمس کنم یشه و خوش

 بایصورتم تقر یها یجسمم خوبه، زخم ها و کبود حال
 گهیمحو شدن و دنده هامم د
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خواستم  ینداشتن. حال روحم بود که خوب نبود. نم یدرد
 فرار یبرا یباشم و راه نجایا

 !کردم ینم دایپ نجایا از

گردان آدم. حداقل  هیدژ محکم بود با  ایقلعه  هیمثل  نجایا
 یکه به چشم من م یافراد

نفر بودند. بماند که هر چند ساعت  ستیتو لحظه ب اومدن
 کردن و یعوض م فتیش

 .بود ریمتغ شونمتعداد

نبود که با وجود  یاز در اصل ریهم غ یراه خروج چیه
 ده نفر گنده بِک گردن کلفت، فرار

 .خام بود الیخ هی قطعا

که چشمامو باز کنم. سرم رو  شهیباعث م ییقدم ها یصدا
 چرخونم و یبه سمت صدا م

 ستاده،یجلوم ا یبزرگ آب طالب وانیل هیکه با  ییرایسم
 کنم و اون یم. تشکر نمیب یم

تونم تعجب نگاهم  یگه و من نم یم یلبخند نوش جان با
 تونم که یرو پنهان کنم. نم

 !نپرسم
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 با من؟ یدار یکار-

 نم؟یتونم بش یم-

 :کنم یزمزمه م یپرن و با دو دل یباال م ابروهام

 !حتما-

رو  یصندل عیسر یلیکنه و بعد خ یم نشیبه طرف ینگاه
 یکشه و با لبخند م یعقب م

 :گه

 

. اما میبا هم نداشت یخوب ییدونم که روز اول آشنا یم-

 اون موقع هم من داشتم تالش

 یبدون اجازه به اتاق آقا بر دیکردم تا بهت بفهمونم نبا یم

 .که ممنوعه میدون یچون ما م

 نینبود. بابت ا یکنم با لحن خوب یخب... فکر م اما

 .خوام یموضوع معذرت م

ذارم و با  یدستش م یو رو ارمیم زیم یرو رو دستم

 :دم یلبخند جوابشو م
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ممنونتم  یبه دل ندارم. حت یا نهیکنم. ازت ک یدرکت م-

 تعجب ینیب یهستم. اگر م

چند روز  نیکه ا نهیبخاطر ا ینیبش شمیپ یکه خواست کردم
 با یو بانو کس هیاز هان ریغ

. گهید ستیهم صحبت نشده و خب به نظرم... مهم ن من

 .ممنونم وهیبابت آبم

راحت باشه اون استرس از چهره اش  الشیکه خ انگار
 یتر یمیشه و با لحن صم یپاک م

 :کنه یم صحبت

 اطیوقته تو ح یلیخ دمیکنم نوش جونت. د یخواهش م-

 یهوا م نیگفتم تو ا ینشست

دونم تو چه  یکه خواستم بهت بگم من م نی. هم اچسبه
 نجایا یرو دار یسخت یروزا

. یشناس ینم نجایرو ا یهم کس ییتنها. هم یگذرون یم
 من یالزم داشت یزیاگر چ

 .هستم

تونم آه پر سوزمو  یاما نم ادیلبم م یمحبتش لبخند رو از
 گلوم خفه کنم. بالفاصله یتو
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 کیرو نزد شیذاره و صندل یدستم م یرو ارهیم دستشو

 .کنه یتر م

هممون  بایدونم سختته اما تقر ی... غصه نخور. مزمیعز-

 . منم مثلمیرو دار طیشرا نیا

 کباری ینرفتم. ماه رونیخونه ب نیروزهاست از ا تو
 . فقطیمرخص میدو روز بر میاجازه دار

. هر روز صبح ساعت رونیکه اجازه داره بره ب بانوئه
 فروشگاه تا مواد رهیبا راننده م شیش

 شهیکنه. هم هیآشپزخونه رو تر و تازه ته یالزم برا ییغذا
 کاش من یگم ا یبهش م

» گه: یبودم اونم با لحن خاص خودش م دیخر مسئول
 سرت به کار خودت باشه دختر

 «.جون

 

خنده  یبانو رو در آورد که نتونستم جلو یبامزه ادا انقدر
 نکهی. خوشحال از ارمیام رو بگ

کشه و از جاش  یبده عقب م رییام رو تغ هیروح تونسته

 .شه یبلند م
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داره روزها تو  یدونه چه حس یواال به خدا... اون که نم-

 خواد یدلم م یخونه موندن. گاه

 .باهاش برم یمکیجا کنم و قا دشیتو چرخ خر خودمو

آرزو رو  نیگم که منم هم یگم. نم ینم یزیخندم و چ یم

 !دارم

مو  لهیتیف چوندمیبرم بانو بفهمه موقع کار پ گهیخب من د-

 گهید قهی. چند دقچونهیپ یم

 .نهار یبرا ایب مینیچ یرو م زیم

 یرو م وهیاز آبم یا گهیکنم و قلپ د یتشکر م ازش
 مسخره نیاز قوان گهید یکیخورم. 

مخوفشون خونه  سیاون رئ یبود که وقت نیخونه ا نیا
 یرو م زیسر ساعت م دیبود، با

 .حاضر باشم زیو منم موظف بودم که سر م دنیچ

برام غذا  یاول و دوم که نرفتم اجازه نداده بود کس بار
 گفت که یم هیتو اتاق. هان ارهیب

و اونم گفته که غذا خوردن آداب  دهیبانو ازش پرس یحت
 داره. دست و پاش سالمه گشنه
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خواد  یخوره. اگر نم یغذاشو م زیسر م ادیباشه م اش

 !نیبهش اصرار نکن

سر موقع حاضر شدم.  یاز دفعات بعد بیترت نیبه ا و
 رو طمیدادن به خودم شرا یگشنگ

 .تر بشم فیشد که ضع یکرد. فقط باعث م ینم بهتر

 ینم گهیاومد د یم زیکه سر م یا قهیاز همون چند دق ریغ
 زدهیس نی. تمام ادمشید

وقت به اتاق  چیخوابم ه یاتاق خودش م یکه تو یروز

 .ومدین

از اتاق  نکهیاما به محض ا دیفهم یدونم چطور م ینم
 شدم یاومدم متوجه م یم رونیب

از  نویکنه. ا یو لباساشو عوض م رهیگ یدوش م ادیم که
 که یشامپو و عطر ظیغل یبو

 .دمیفهم یشد م یاتاق پخش م تو

 

تا  رمیگ یم قیعم یشم تا به داخل برم. نفس ها یم بلند
 یبه خودم مسلط بشم. نم



 
 

285 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

حضورش  نکهیا ایترسم.  یکه فکر کنه که ازش م خوام
 ی. مرگذارهیروم تاث یبه هر شکل

 .رمیاش بگ دهیچند روز ناد نیمثل تمام ا خوام

دم. مثل  یشم و آروم سالم م یم یسالن نهار خور وارد
 از بانو که پشت ریغ شهیهم

 .ده یجوابمو نم یکس ستادهیا سرش

. نگاهش نکردم نمیش یبهش م یصندل نیرم و دور تر یم
 اون یدونم چرا وقت یاما نم

کنم تا  یشم. دستمو مشت م یکنه متوجه م ینگاهم م داره

 !نلرزم

 یرو ز،ینشسته و من اون سمت م زیسر م یصندل یرو
 یم کیمقابلشم. بانو نزد یصندل

کنم و قبل  یکشه. تشکر م یمالقه سوپ م هیو برام  شه
 عقب بکشه دستش رو نکهیاز ا

 :ارهیسمت صورتم م به

 ست؟یشده؟ حالتون خوب ن یزیخانوم چ-

 یبه اون که رو ینگاه میکشم و ن یرو عقب م سرم
 اندازم و به یتر شده م قیصورتم دق
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دزدم و هول شده رو به  ینگاهمون چشم م یتالق محض

 :گم یبانو م

شم  ینشده. در ضمن ممنون م یزیاووم... نه خوبم... چ-

 .دیجلوه صدام کن

ذاره و با لحن  یگونه هام م یدستش رو رو پشت

 :کنه یزمزمه م ینگرانتر

کنم  ی. فکر نمنیهم تب دار یانداخته و کملپاتون گل -

 !حالتون خوب باشه

چرا  یبانو معذب شدم. اون لعنت ی هودهیاصرار ب از
 الیخیخوره؟ بانو چرا ب یغذاشو نم

 شه؟ ینم

کم گرما  هیبود  دیبودم، آفتاب شد اطیگم خوبم. تو ح یم-

 ...! حالم خوبهنیزده شدم هم

 !اطیتو ح نیبر دیساعت از ظهر نبا نیخانوم تو ا-

 

خواستم هوا بخورم.  یا قهیحوصله ام سر رفته بود چند دق-

 دم حالم یم نانیبهت اطم
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 .نگران نباش خوبه

کنه تا ازش اجازه  یکشه و رو به اون م یعقب م کالفه
 یخواست برا یکه بره. م رهیبگ

 نیمعجون آماده کنه تا بعد از نهار بخورم و ا من

 .از تنم بره یگرمازدگ

شم.  یاندازم و مشغول خوردن سوپم م یم نییرو پا سرم
 که مثل شویکاش اون نگاه لعنت

 !من برداره یره رو از رو یداغ داره تو تنم م خیس

 د؟یشه غذاتونو بخور یم-

 یشه و خودم لعنت م یمشت م زیم ریدستم ز بالفاصله
 حرف رو زدم! چرا نیکنم که ا

کرده باشم دوباره؟  شیباز کردم؟ نکنه عصبان دهنمو
 دی! تردیآخه لعنت یچکارش داشت

 .کنم یذارم و به چشماش نگاه م یکنار م رو

بود که در تمام  ییچشما نیحس تر یخورم ب یم قسم

 !بودم! انگار مرده بود دهیعمرم د

انگار هزاران روح سرگردان تو چشماش بودن.  اصال
 یجور هی! یروح زندگ یاز ذره ا غیدر
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 یبهت زل م یلغزش نیکتریهاش ثابت بدون کوچ مردمک
 یشن بخوا یزنن که باعث م

 !یکرده و نکرده ات معترف ش به

 ؟یدرس خوند یتو چه رشته ا-

که از  یتونم دهان یکنه که نم یاونقدر متعجم م سوالش
 شوک باز مونده رو ببندم! االن

منو و اون انقدر روابط  د؟یسوال رو پرس نیا یچ یبرا
 که درباره میدار یو معمول یعاد

 میبا هم صحبت کن یپا افتاده ا شیموضوعات پ نیچن ی
 م؟یو گپ بزن

 !جواب بشنوم عیپرسم دوست دارم سر یسوال م-

بود!  یینوع بازجو هینبود!  یمعمول یمکالمه  هی نیا پس
 تا من جوابتو بدم جناب نیبش

 !کیب

 

 !درس نخوندم من-

چشمام  ینگاهش رو از رو نچیا کی یحت نکهیا بدون

 :گه یتکون بده م
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 چند سالته؟-

پرسه؟ من نخوام  یسواال رو م نیا یچ ی! برایلعنت
 به تو نم؟یرو بب یک دیجوابشو بدم با

گفت با بچه ها طرف  یکه من چند سالمه؟ مگه نم چه
 بچه هی یشه؟ وقت یحساب نم

 !کنه با بچه هم گپ و گفتگو نکنه یم حسابم

 !پونزده سالمه-

گفتم اما اون نه متعجب شد نه  یشاخ دار نیبه ا دروغ
 ینگاهش رنگ تمسخر گرفت! م

 یبرعکس دادن دارم دست به سرش م یکه با جوابا دونه
 کردم واضح یکنم و فکر م

به صحبت با اون ندارم اما اون  یفهموندم که عالقه ا بهش

 !ول کن نبود انگار

 ؟یدون یم یدرمورد گردنبند تو گردنت چ-

خورم. نا خود آگاه دستم به سمت گردنبندم  یبار جا م نیا
 یره! تو مشتم فشارش م یم

اون  یگردنبند من برا یِ کنم. چ یپنهانش م دشیو از د دم
 جالبه؟
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 !دوست ندارم راجع بهش صحبت کنم هیخصوص زیچ هی-

. عادت رهیگ یتند شده و استرس تمام وجودم رو م نفسم
 یاه هیثان یبرا نکهیندارم به ا

از روحش نگاه کنم و باهاش  یخال یبه اون چشما یطوالن

 .هم کالم بشم

فهمه که قصد جواب دادن به سواالش رو ندارم  یم انگار
 و رهیگ یچون نگاهش رو ازم م

آروم تر  یکنه. برا یشروع به خوردن سوپش م دوباره
 گهیخورم و د یآب م یشدن قلپ

 .رمیگ یتموم شدن غذا سرم رو باال نم تا

 

 یرم. رو یکنم و بالفاصله به اتاقم م یبانو تشکر م از
 یو دستم رو رو نمیش یتخت م

نشده و حضور اون مرد  یذارم. هنوز تپشام عاد یم قلبم

 !شه ینم یوقت برام عاد چیه

 قهیو قدرتمنده که همون چند دق نیحضورش سنگ اونقدر
 رو هم به زور در کنارش دوام

 .فهمم یاز غذام نم یزیو معموال هم چ ارمیم
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برام  یجوشوندن وانیل هیشه.  یزنند و بانو داخل م یم در

 .ده یآماده کرده و به دستم م

 !نبود گفتم که حالم خوبه یازین یمرس-

فهمم  ینکردم. م دیسف ابیموها رو تو آس نیدخترم من ا-

 رو بخور نی. ایشد فیکه ضع

ه حتما باش ادمی دیکنه. فردا رفتم خر یرو بهتر م حالت
 برات تا چند رمیهم بگ ریخاکش

 .شه یحالت بهتر م یکنم بخور یدرست م روز

 ادی. چهیپ یشم و صداش تو سرم م یم خیسرجام م هوی
 افتم و خشک یم رایحرف سم

 !کنم یبه بانو نگاه م شده

مثل خوره مغزمو  ی. فکررونیره ب یهر روز م گفت
 نیده. اگر راه نجاتم از ا یقلقلک م

برم  نجایبانو از ا لهیاگر بوس ؟یبانو باشه چ قیاز طر جا
 شه ینم یمطمئنا اون راض ؟یچ

که خودش  یجور هیبتونم  دیمنو با خودش ببره اما شا که

 !نفهمه همراهش برم
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که  ینیماش یتونم پنهان شم اما تو ینم دشیچرخ خر یتو
 یباهاش از خونه خارج م

 شه؟ یم یعنیمن  ی! خدادیشا شه

 یهمه  دیره. با یکنم و اون م یحواس ازش تشکر م یب
 دی. بارمیجوانب رو در نظر بگ

 نی! بعد از روز ها ایچه ساعت قایره و دق یم یبا ک نمیبب
 لبام یکه لبخند رو یبار نیاول

 قیبه رگ هام تزر ییماورا یانرژ هیته دله. انگار  از

 .شده

 ده،یام یکورسو هیراهه!  هی نمینشد اما باالخره ا دمیشا
 حواسم رو دی! باهیچیبهتر از ه

 چیه یو حساب شده عمل کنم. جا قیدق دیکنم. با جمع
 !ستین ییاشتباه و خطا

 

*** 

 کیکه ساعت  نمیب یم یکنم و وقت یبه ساعت م ینگاه
 بندم یکتاب رو م شهیربع به ش

 .ذارمش یکنار تخت م و
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برام  ینقاش لیبه همراه وسا هیکه همون شب هان یکتاب
 کیآورد و گفت که به دستور ب

تا سرم گرم بشه و کمتر از اتاقم  دهیراننده رفته و خر با

 .خارج بشم

خوشحال  دیکرد شا یکار رو م نیا یا گهیهرکس د اگر
 خوبش تیبه ن دیشدم، شا یم

 یکردم، اما درباره  یکردم و ازش تشکر م ینم شک

 !نبود یطور نیاون مرد ا

باشم و  دشیبود که کمتر تو د یراهدونستم که دنبال  یم
 یدردسر براش درست کنم. م

راه بهم بفهمونه که  نیخواست با ا یکه اون م دونستم

 .ستیاز اون پنهون ن یزیچ

از خط  ارمیبه زبون ن یاگر کالم یخواست بگه که حت یم

 .من خبر داره یبه خط زندگ

 یدونه که به رمان ها یم یکنم و حت یم یدونه نقاش یم

 .عاشقانه عالقه دارم

رو  لیوسا یخبر داره! وقت زیمرد مرموز از همه چ نیا
 تا ساعت ها دمید هیدست هان
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گوشه گذاشتمشون تا چشمم بهشون  هیزده بود.  خشکم

 .دو دل نشم ممینخوره و تو تصم

ترس باعث نشه که  نیافتم. که ا یب ریگ نکهیاز ا نترسم
 اسارت نیجراتم به باد فنا بره و ا

 !رمیبپذ ور

موندن بهش  داریب یاز کتابا رو برداشتم چون برا یکی اما

 .داشتم اجیاحت

 قاینظر گرفتم و اگر امروز هم دق ریروزه که بانو رو ز دو
 نیهمون ساعت با همون ماش

درز نقشه هام  یکه مو ال شمیمطمئن م گهیبشه د خارج

 .ره ینم

ساعت برم و چکشون کنم سه شبه که تا  نیا نکهیا یبرا
 خوابم و رمان یصبح نم شیش

داشتم که بخوام کوک کنم و نه  یخونم. چون نه گوش یم
 ساعت زنگ دار داشتم.

 

گفت که مربوط  یحال و کسل بودم و بانو م یروز ب تمام
 و ضعفمه. انواع یبه گرمازدگ
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آورد و به خوردم  یرو برام م یو دم کردن یاهیگ یداروها
 سیاز اون رئ یداد و حت یم

 .اجازه گرفته بود که غذا رو تو تختم سرو کنه عنقشون

صداش  نمشینب یتر بودم. وقت یراض ینطوریمن هم ا و

 .شه یکمتر تو سرم اکو م

 ییگفت حق ندارم به رفتن فکر کنم. صدا یکه م ییصدا
 میکه خودخواهانه، من رو حر

 یبه بستنم به تخت م دیمانه، تهددونه اما ظال یم خودش
 به گرفتن جونم! و دیکنه. تهد

 !زنه یمرد دم از مرحمت م نیهم

تمرکز  یطور نی. چون انمشیهمون بهتر که نب پس
 نقشه هام یاجرا یبرا یشتریب

 .گشتم ی. من باالخره داشتم به خونه ام برمداشتم

 یبود دوباره تو اتاق خودم، تو تخت خودم، با صدا قرار
 شم. با داریگرم شربت از خواب ب

با هم حرف  یبابام صبحانه بخورم و از هر در یحاج
 که ماجد رو هم دیشا د،ی. و شامیبزن

 .دمید یم
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افتاد و من مقصرش  یدادم که چه اتفاقات یم حیتوض براش
 نبودم. اگر من رو نخواد هم

 یرو بهش بدهکارم. م حیتوض نیدم. اما ا یحق م بهش
 یست. قلبم بهم م دونم که زنده

هم بهش  یعذرخواه هیکشه و من  یهنوز نفس م گه

 .بدهکارم

 یچند روز جهنم نینحس رو، ا یگذشته  نیرم و ا یم
 از یگوشه ا شهیهم یرو برا

 !کنم یخاک م ذهنم

سر ساعت  قایمونم. دق یو منتظر م ستمیا یپنجره م پشت
 دوباره از نیهمون ماش

دار به  بیکه بصورت ش ینگی. پارکادیم رونیب نگیپارک
 رفت یساختمون م ریقسمت ز

به استخر  یخواستم سر نکهیا یبه بهانه  شبیمن د و
 بزنم، چکش کردم!

 

موتور اونجا پارک شده بودند  یهاشون و تعداد نیماش تمام
 همشونم چییو بال استثنا سو
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 یبه دروازه خروج ترمز م دهینرس نیبود. ماش روشون
 منتظر اطیزنه تا بانو رو که تو ح

 .شن یسوار کنه و بعد از در خارج م مونده

خزم و با فکر  یپتو م ریکشم. ز یزنم و عقب م یم لبخند

 .شه یبه فردا لبخندم پهن م

عمارت رو ترک  نیا شهیهم یموقع من برا نیهم فردا
 از دست شهیهم یکنم. برا یم

 !شم یراحت م همشون

*** 

تونستم  یشدم. نم یم وونهید الیفکر و خاز شدت  داشتم
 تحمل گهیاتاق رو د یفضا

 .خوردن یداشتن منو م وارای. دکنم

 ینم نیتر از ا شیب گهینرفتم و د نیینهارم پا یبرا یحت
 دووم ییتنها نیتونستم تو ا

شه داشت قلبم رو تو  یم یفردا چ نکهی. استرس اارمیب

 .آورد یدهنم م

مواقع استرس انجام  شهیرو که هم یکار رمیگ یم میتصم
 دادم رو انجام بدم. پله ها یم
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. رمیگ یم شیرم و راه آشپزخونه رو در پ یم نییپا رو
 همه به سمتم هویبه محض ورودم 

 .کنن یگردن و با تعجب نگام م یبرم

 یکنه. دستام رو تو هم م یشون معذبم م رهیخ یها نگاه

 .رم یو جلو م چونمیپ

 ...دیخسته نباشاوم... سالم. -

 ن؟یدار ازین یزیسالم خانوم چ-

 !...نه-

الزم  یزیکه بگه اگر چ یطور هیکنه.  یتعجب نگاهم م با

 !یچکار دار نجایپس ا یندار

 یم ریینظرمو تغ ادیبه نظر ن یوجودم اضاف نکهیا یبرا
 دم.

 

 .شم یممنون م نیقهوه بهم بد هیخب -

 یشه و به سمتش بر م یم دهیبانو از پشت سرم شن یصدا

 .گردم
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 ستین یازین نیبگ هیفقط کاف نیداشت اجیاحت یزیهرچ-

 تو نیاریب فیخودتون تشر

 !آشپزخونه

 هم ممنوعه؟ نجایچرا؟ ورودم به ا-

 ...آقا بفهمن ینه... ول-

 !فهمن یآقا نم-

پسر  هیرم.  یکه کوتاه اومده خوشحال جلو م نمیب یم یوقت
 لباس هیساله با  یحدودا س

و  ستادهیرنگ مخصوص سرآشپزا کنار گاز ا یمشک فرم

 .زد یرو هم م یزیداشت چ

 یکنم و اون غر م یتو قابلمه م یشم و سر یم کشینزد

 :زنه

 !تو غذا زهیر یموهاتون م-

کنه و من ابروهام باال  یغرغر م یلحن کم حوصله ا با
 یکشم و برا یپرن. عقب م یم

 :گم یمارتباط  یو برقرار ضهینبودن عر یخال





AriyanMehr
Rectangle

AriyanMehr
Rectangle
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منظورم  یعنی ن؟یپز یخوشمزه رو م یغذاها نیشما ا-

 ن؟یهست نجایکه شما آشپز ا نهیا

. ممنون فتونیهستم، بله! ممنونم از تعر نجایمن سر آشپز ا-

 تا ما به نیشم بر یتر م

شام رو  دیبا گهیساعت د کی. کمتر از میبرس کارمون

 !میسرو کن

که  یخونه ا یخواد منو از آشپزخونه  ی! متیترب یب چه

 !کنه رونمیمن خانومش هستم ب

که به روش  نمیواقعا گستاخه، پرروئه و من عاشق ا اون
 خودم سرجاش بشونمش. چشمام

 هیزنه و همونطور که به چشماش زل زدم هان یم برق

 .دم یرو مخاطب قرار م

خوام خودم شام  یامروز م ؟یشه کمکم کن یم ه؟یهان-

 درست کنم!

 

شن و من با  یخوره و چشماش از تعجب گشاد م یم جا
 چرخم تا کارمو شروع یلبخند م

 :کنه یونیتا پادرم ادی! بانو مکنم



 
 

301 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

حاضر  نیببر فیآماده ست، شما تشر بایخانوم شام تقر-

 .میکن یشد صداتون م

بگذرونم.  گهیطور د هیشبم رو  نیخواست آخر یم دلم
 بره که ادمیلحظات  نیخوام ا یم

خوام  یاز سر گذروندم. م ایخونه اومدم و چ نیبه ا چطور

 !کنم یشب زندگ کی

شه  یجوره جمع نم چیکه ه یو با لبخند ستمیا یم جلوش
 کنم و یچشمامو مظلوم م

 :زنم یبه بانو تند تند پلک م رو

 ؟یکن رونمیاز آشپزخونه ب یخوا یم یعنی-

 یرو از پشت سرش م گهیدختر د هی یبانو صدا یجا به

 :کنم یشنوم و بهش نگاه م

! چون آقا بفهمن ناراحت یباش نجایکه ا یشما اجازه ندار-

 ی فهیشن. غذا پختن وظ یم

ما دردسر درست  یو برا نیبر نجای. لطفا از اماست
 ما کارمون رو انجام نی. بذارنینکن

 !میبد
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شم از حرفاش. چون درکش  یخورم اما ناراحت نم یم جا
 دونم که به حد یکنم. م یم

دارن. از  اجیکار احت نیترسوندنشون و مطمئنا به ا مرگ
 یترسن! اما اجازه نم یدردسر م

 .کنه نییتع یمن خط مش یکه اون برا دم

گرده  یخوام جوابشو بدم بانو با اخم به سمتش برم یم تا
 یبهش تشر م یو با توپ پر

 :زنه

 !برگرد سرکارت سحر-

 حیتوض یآروم تر یلیلحن خکنه و با  یرو به من م بعد

 :ده یم

 خانوم ما جسارت...-

 

اومده با لبخند  نییفهمم از موضعش پا یم نکهیمحض ا به
 یحرفش رو قطع م یقدردان

 :کنم

 !لطفا ینیزم بیچند تا س ه؟یهان-
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فهمم که سخت در تالشه تا  یداره. م یبرق خاص نگاهش
 ی. طرهیلبخندش رو بگ یجلو

بوسم و بعد  یشم و گونه شو م یخم م یحرکت ناگهان هی
 کار زیچرخم و به سمت م یم

 .رم یکه وسط آشپزخونه بود م یبزرگ

و اخمو بود، اما دل صاف  یهرچقدر که چهره اش جد بانو
 وقت چیداشت. ه یو مهربون

 تمیلحظاتم مادرانه حما نیرفت که تو سخت تر ینم ادمی
 هاشو یخوب چوقتیکرده بود. ه

 .کردم یفراموش نم میبرهه از زندگ نیآشفته بازار ا وسط

 بیکنم و س یسمبوسه رو حاضر م لیوسا هیکمک هان به
 کنم و یهاشو پوست م ینیزم

که خودم  یکنم تا زودتر بپزن. سس مخصوص یم خورد
 کردم رو هم یدرست م شهیهم

همون آشپزه مدام تو کارم سرک  نیب نیکنم و ا یم درست

 .کشه یم

 !ستین یراض شیر فرماندهکه از حضورم تو مق واضحه

 !ادیخوشش نم یسرخ کردن یاز غذاها کیب-
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 یکه م یاندازم و با لبخند یتو همش م یبه اخما ینگاه

 :گم یم ارهیدونم حرصشو در م

 تونه؟ کیب یغذا برا نیگفته ا یک-

 !دم یسابه و من لبخندمو قورت م یهم م یرو دندوناشو

 بود؟ یاسمت چ یگفت-

به سمتم پرت کنه  شیخواست آت یکه انگار م ییچشما با
 کنه. اگر دست ینگاهم م

 رهیدونم که ناگز یداد اما م یبود هرگز جوابمو نم خودش
 از احترام.

 

شدم رفتار همه شون با  کیکه من همسر ب یاز روز قایدق
 اگر از من یکرد. حت رییمن تغ

 .کنن یاحترام یاومد اما اجازه نداشتن که ب ینم خوششون

 !روسیسا-

 :زنم یخندم و به چشماش زل م یم

 روسه؟یمنظورت همون س-



 
 

305 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

بود. اون...  یشه! مادرم فرانسو یهمون م شیفارس-

 حیکرد. خودم ترج یصدام م ینجوریا

هرگز از  ادشیشه  یصدام کنن. باعث م ینطوریدم ا یم

 .خاطرم نره

 ناشیصداش و نگاه دزد یتو هم رفته و از غم تو اخماش
 فهمم که مادرشو از دست یم

شم چقدر به  یشم چون متوجه م ی. براش ناراحت مداده
 نطوریمادرش وابسته بوده که ا

 :گم یلب م ریزنه. ز یخاطراتش چنگ م به

 !به خاطر مادرت متاسفم-

کنه.  یم نییکنه و بعد سرشو باال پا ینگاهم م هیثان چند
 حال درش نیکه از ا نیا یبرا

 :گم یلب م ریز ارمیب

 !جالبه یلی... خروسیسا-

 جالبه؟ شیچ-

 :گم یزنم و م ینگاهش کنم سس رو هم م نکهیا بدون

 .بود روسیشناختم اسمش سا یرو م یکی-
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 :گه یزنه و م یم یتمسخر پوزخند با

 مثال؟ یک-

 

 انیکنم کش ن یم یکه سع ییکنم و با لب ها یم نگاهش
 یزنم و م یتو چشماش زل م

 :گم

 !مون مثال هیسگ همسا-

 یخنده و من لبامو اونقدر رو ریزنه ز یم یکنارم پق هیهان
 یدم که عضله ها یهم فشار م

 .افتن یبه ناله م صورتم

که  یقیعم ینفس ها یاما صدا رمیگ یازش م نگاهمو
 داره تشینشان از شدت عصبان

چرخه و سراغ کار  یکنه. با حرص م یپر م گوشامو

 .ره یخودش م

از دست رفته مو  یبه سر گذاشتن باهاش تمام انرژ سر
 گردونه. احساس زنده یبهم برم
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رگ  یرو تو یزندگ انیکنم. انگار دوباره جر یم بودم

 .کنم یهام حس م

 یال هیکنم و به کمک هان یسمبوسه رو حاضر م مواد
 از گهی. با دو نفر دچمیپ ینون م

 احساس خوب یشم و کل یآشپزخونه آشنا م ی خدمه

 .رمیگ یازشون م

. غذا پختن و امیب نجایگرفتم به ا میکه تصم خوشحالم
 حالم رو خوب شهیمعاشرت هم

 .برده بودم ادیکرد. به کل استرس فردا رو از  یم

 یو نونا رو داخل روغن م زمیر یرو داخل تابه م روغن
 یذارم. هر دو طرفشون رو سرخ م

و من  ننیچ یرو م زیشه خدمه م یو وقت شام که م کنم

 .رم تا لباسم رو عوض کنم یم

 .روغن گرفته بودم یبو

 یم نییسالن پا یگردم و تا پام رو تو یزود برم یلیخ
 از یزیدل انگ کیموز یذارم صدا

راجع به اون  یزیشه. از هرچ یسالن بلند م یانتها یانویپ
 یاش تو قهیمرد متنفرم اما سل
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 !بشم هیقض نیتونم منکر ا یو من نم رهینظ یب یقیموس

 یقیگفت بال استثنا هر آخرهفته شام در کنار موس یم هیهان
 هی نیشه. ا یزنده سرو م

 شد. یاجرا م شهیو هم نجایبود ا سنت

 

دست به  زیکردم که انگار همه چ یفکر م نیمن به ا و
 نیدست هم داده بود تا من آخر

 .بشه یسپر یخوب یخونه با خاطره ها نیتو ا روزم

 یبه سمت اون مرد بندازم سالم م ینگاه مین نکهیا بدون
 میشگیهم یصندل یدم و رو

 یخواد برام سوپ بکشه که مانعش م ی. بانو منمیش یم

 .شم

 یعالمه از سس هیدارم و  یظرف برم یسمبوسه از تو هی
 یکه درست کرده بود روش م

 .کنم یو با چنگال شروع به خوردن م زمیر

بسته  چهیپ یم مکه تو دهن یرینظ یب یاز مزه  چشمام
 ناله یشه و ناخودآگاه صدا یم

 :پره یم رونیاز دهنم ب یبخش لذت
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 !من یاوم... خدا-

تمام روز  یکننده  یکه برام تداع یشده بودم تو مزه ا گم

 .بود میخوب کودک یها

 ینگاهم به اون م نکهیکنم و به محض ا یباز م چشمامو
 نون کهیت هیشم و  یافته هول م

 .پره یشده و خشک تو گلوم م سرخ

 یافتم. راه نفسم بسته شده بود و هرچ یشدت به سرفه م به

 .کنم انگار نه انگار یسرفه م

رم.  یضرب باال م کیو من  رنیگ یآب مقابلم م وانیل هی
 خوره یچند ضربه تو کمرم م

 .شه یم ریسراز ینفس یاشک هام از ب و

 یتو خال یکه با اون چشما نمشیب یکنم و م یبلند م سرمو
 بشهیو خشکش دستش تو ج

 .کنه یداره نگاهم م و

 یام باعث م صانهیحر یکنم و نفس ها یپاک م اشکمو
 ام با شتاب پر و نهیشه که س

زمزمه  یدیگرفته و لحن پر از ترد یبشه. با صدا یخال

 :کنم یم



 
 

310 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 ممـ...نون!-

 

 یکه م ییکه تا جا نهیکنه ا یکه اون به آدم القا م یحس هی

 .یریازش فاصله بگ دیبا یتون

گه اون از شرق رفت تو از غرب برو.  یکه م یحس هی
 رهیتو دا ا،یوقت به چشمش ن چیه

افته  یبرات م یاتفاق هی نکهینباش! اما به محض ا دشید ی

 !دوئه ینگاهت دنبالش م

 کیو محکم بود که تنها با  یقو یطور تشیشخص
 و یمتوجه بش یتونست یبرخورد م

که از  یقدرت نیشد ناخودآگاه به خاطر ا یم باعث
 نشیشه تحس یحضورش ساطع م

 .یکن

 نیکه ا یطرف و اتفاقات کیها  نیا یمن همه  یبرا حاال
 یچند وقت افتاد هم از طرف

 هیدست خودم باشه ته دلم  نکهیشد که بدون ا یم باعث
 بهش داشته یحس اعتماد

 .باشم
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 چیکه ه ینجاتم داده بود، وقت میکابوس زندگ نیبدتر از
 یبه نجاتم نداشتم! موقع یدیام

خواستم خودم  یکردم و م یداشتم از خونه اش فرار م که
 رو بکشم با حرفاش مجابم

شانس دوباره بدم. در مقابل سلمان  هیبود تا به خودم  کرده
 و چندشش فیکث یو نگاه ها

کرده بود که خودمم انتظارش رو  تیازم حما یطور

 .نداشتم

در  نیترسمم بود! ا نیبود که اون بزرگتر یها در حال نیا
 بود که اون در کمال یصورت

نگهم داشته بود.  نجایا میباطن لیو برخالف م یرحم یب
 یبود که پول رو به آزاد یدر حال

 .داده بود تیگناه ارجح یانسان ب کی

 چیه یکرد یبود که حس م یرحم بود و سرد بود. کس یب
 از دست دادن یبرا یزیچ

 یو با حرف هاش، با نگاه سردش، با رفتارا نداره
 وحشت رو تو داشیترسناکش، با تهد

 .کرد یبند وجودت القا م بند
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 دنیگردونم اما با شن یکنم و رومو برم یتشکر م ازش
 کنم یصداش دوباره بهش نگاه م

 شه! یخشک م تنم

 

حس ترحمشون رو  یخوا یشدن به خدمه م کیبا نزد-

 یدوست دار ؟یخودت بخر یبرا

بهت محبت  تییهمه برات دل بسوزونن و به خاطر تنها که
 که مدام یکنن؟ دوست دار

توجه ها رو به خودت  یتا بتون یتو دردسر بنداز خودتو
 ؟یجلب کن

 یکنم و حرف هاش رو م یو مبهوت بهش نگاه م مات

 !فهمم یرا نمدونم چ یشنوم اما نم

متناسب با  نجایرو فراموش کن! ا یکه بود یهرچ-

 !یکن یرفتار م گاهتیجا

 دهیکه تمام عمرم د یمن بود؟ من دنبال ترحم بودم؟ من با
 و ومدمینشدم و به چشم ن

نگاهم نکنه تمام  میتیدختر  هیبه چشم  یکس نکهیا بخاطر
 یمدت تو مدرسه از خانواده ا



 
 

313 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 گفتم که هرگز نداشتم؟ یم

دستم کمتر بود اما  هی یاز انگشتا میزندگ یکه آدما یمن
 محبت یزمان چیه چوقتیه

 نکردم؟ ییگدا رو

داد  یکرد که به خودش اجازه م یبا خودش فکر م یچ
 قضاوت فیراجع به آدما انقدر سخ

 اره؟یو بدتر از اون به زبونش ب کنه

ن از چشمام که دو قطره اشک همزما ستیخودم ن دست
 شم و یچکه. از جام بلند م یم

 :کنم ینگاه م رهیچشماش خ تو

مردم، اگر در حال جون دادن باشم و  یمن اگر داشتم م-

 ،یباش ایدن نیآدم ا نیتو آخر

دم به نجات با ذلت  یم حیمرگ رو با عزت رو ترج اون
 تو! من ازت خواستم که یبا دستا

حرف بزنم و  یبا ک یبه من بگ یتون یتو نم ؟یکن کمکم
 حرف نزنم! من به خواست یبا ک

حاال دست از سرم  نیهم یتون ی. مستمین نجایا خودم
 نیاز شر ا شهیهم یتا برا یبردار
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 !یخالص ش دردسر

زنم. نه اون و نه  یلرزم اما حرفامو م یاز ترس م دارم
 یتونه برا ینم یا گهیکس د چیه

مراوده  یرفتار کنم و با ک دیکنه که من چطور با نییتع من
 داشته باشم!

 

رو که به واسطه  یمن بودم که محبت نیا ایدن یهمه  از
 ترحم به من داده بشه رو با نفرت

 نیبزرگتر نیمن بودم که تمام عمرم ا نیزنم! ا یم پس
 من بوده و اون حاال منو به یتابو

 کرد؟ یتابو محکوم م همون

 یلحظه  کی رمیگکه پولم رو پس ب یمطمئن باش وقت-

 نیکه تو ا ستمیحاضر ن گهید

! خودت رو در یچک ضمانت هیتحملت کنم! تو فقط  خونه
 بدون! در قهیسند وث هیحد 

 !من یبرا یحد همون

خندم.  یگرفتم! اما م یم شیحرص و خشم داشتم آت از
 یخشک و ب یچشمام چهره 
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 یاز اشک داشتم م یمیضخ یرو از پشت هاله  رحمش

 .دید

چرخونم و پشت انبوه موهام پنهان  یم یبه طرف سرمو
 شم و بالفاصله با کف دستام یم

به اون  یدیو د ختهی. موهام دورم ررمیگ یم اشکامو
 شم و یدور م زیاز م یندارم. قدم

 .رم یم عقب

 !خوشحالم-

 شیو به اون صورت از خود راض رمیگ یباال م سرمو
 در یحس چی! هیچیکنم. ه ینگاه م

 !اش نبود چهره

مرده نداشت!  هیبا  یخورد فرق یاش تکون نم نهیس اگر
 یعاطفگ یو ب یآدم به خشک نیا

 !آدم از درون مرده بود نیجسد بود؛ ا هی

که  ینباشم! آدم یمثل تو کس یآدم یخوشحالم که برا-

 یعاطفه نداره، رحم سرش نم

 چیداشتن ه اقتیکه مثل تو از درون مرده باشه ل یآدم شه،
 یتون یرو نداره! تو نم یکس
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که باهات حرف زد انتظار کمک از تو  یکه هرکس یبفهم
 یمحبت کس یتون ینداره! نم

از محبت و  ریکه در قبالش غ یو درک کن ینیبب رو
 توقع نداره! یا گهید زیمعاشرت چ

 

چون قلبش  یفهم یرو! نم یکس نیهمچ یو نداشت نبوده
 چون تو یفهم ی! نمیرو ندار

 !یغرق یکیتار یتو

حرف ها رو از کجا آوردم و  نیدونم شجاعت زدن ا ینم
 گهیدونم که اگر هر زمان د ینم

که تا ته وجودمو نسوزنده باشه و تا  یبود، مثال وقت یا
 حرف منو در هم هیحد با  نیا

عواقبش  یزدم و پ یحرف ها رو م نیبود بازم ا نکوبونده

 !نه ای دمیمال یرو به تنم م

 یقطره ها نیچرخم و قبل از خروج از اونجا از آخر یم
 انیکه در من رو به پا یجسارت

که از قد خودمم بلند  یو گلدون بزرگ رمیگ یبهره م بود
 که از یتر بود رو با تمام زور
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 .دم یسراغ دارم هلش م خودم

در حد  ییشه و صدا یم کهیافته و هزار ت یم نیزم به
 بمب رو در سالن هیمنفجر شدن 

 !کنه یانداز م نیطن

شکسته وجود منو به  یها کهیاز ت یشکنه اما بعض یم
 که ییها کهیچسبونه! ت یهم م

 غرورم؟ دیدست اون خورد شده بود! شا به

که هنوز با همون ژست سرجاش  نمیب یگردم و م یبرم
 شم یمطمئن م یو وقت ستادهیا

د که آلوده به بغض بو ییبا صدا ادیدنبالم ب ستیقرار ن که

 :گم یم

 نیجهنم نگهم داشت نیکه به خاطر پول تو ا ییاز اونجا-

 !هم بزن به حسابم نویا

بغضم جلوش بترکه با قدم  نکهیگم و بالفاصله قبل از ا یم
 دنییشباهت به دو یکه ب ییها

 !رم یبه اتاقم م نبود

 یمونده! م گهیآروم باش! فقط و فقط چند ساعت د جلوه
 اهیس یایدن نیو ا یر یم ،یر
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 !یذار یاز پشت سر م شهیهم یبرا رو

 یکنم با اشکا یاشکام رو پاک م یلرزه و هرچ یم تنم
 شن. اون یم نیگزیجا یا گهید

 گذاشته بود. یدست رو بد نقطه ا یلعنت

 

و  ادیدم که دنبالم ب یرو م نیلرزم و هر آن احتمال ا یم

 !کنه یرو عمل داشیبار تهد نیا

که زدم شماتت  ییخودم رو بابت حرفا گهیلرزم اما د یم
 کرده یکنم! حرصم رو خال ینم

و حرفامو زده بودم و حاضر بودم عواقبش رو به  بود

 !جون بخرم

شه.  ینم دایپ چکسیاز ه یاثر چیگذرن و ه یها م ساعت
 موعود یبه لحظه  یهرچ

 !شم مصمم ترم یم کترینزد

رفتم! فارغ از ترس هام  یتا تهش م دیراه من بود. با نیا
 ییهام! فارغ از کابوس ها دیو ترد

 .از سر گذروندم که
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ذاشتم اون اتفاقات  یمن بود. نم یگذشته  نایا ی همه

 .کنن فیهولناک، جلوه رو تعر

 یرگ هام حس م یلحظه تو نیکه تو ا یبا جسارت منو

 !خواهند آورد ادیکنم به 

اما من جلوه  فته،یببرام  یکه موفق نشم و اتفاقات بد ممکنه
 ندهیخواهم بود که در آ یا

دختر مفلوک و بد شانس  هیکنم  یلحظه فکر م نیبه ا یوقت

 .ارمینم ادیو در بند رو به 

احتماالت بر  یهمه  یکه وقت ارمیم ادیرو به  یدختر
 دایروزنه پ هی چیضدش بودن، از ه

 .دید اتیقطره ح هیممکن ها  ریاز غ یکوه ی! توکرد

رفتم  یافتادم. م یم ریاگر گ یرفتم حت یراه رو م نیا من
 خودم یکه بعد ها شرمنده 

 !نباشم

و آماده  دمیصبحه و من لباسامو پوش شیش کینزد ساعت

 .رفتنم ی

گردونم و قدم هامو با اراده  یدور نگاهم رو تو اتاق م هی

 .دارم یبر م یمضاعف ی
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 یبرداشته بودم و تو اطیکه محض احت یکیکوچ یچاقو
 کرده بودم و یجاساز نمیآست

 دارم. یو تو کف دستم نگهش م ارمیم نییپا یکم

 

رو چک  رونیب شهیرم از ش یآروم به سمت تراس م یلیخ
 یکس نمیب یم یکنم. وقت یم

 .بندم یکنم همونطور آروم م یدر رو باز م ستین

 یکه از گوشه م یریبه سمت سراز یعیسر یقدم ها با

 .رم یم نگیرفت به سمت پارک

رفتم اما سرعت تپش  ینوک پا م یآروم و رو یحال با
 باال یوار وانهیقلبم به شکل د یها

 .بود

اون  لهیکه هر صبح بانو و راننده به وس ینیماش پشت
 و صندوق ستمیا یشن م یخارج م

 !کنم یباز م رو

زنه. تمام  یخشکم م هویکنم  یداخلش که نگاه م یفضا به
 که تو تنم داشت ینیآدرنال

 !کنه یفروکش م کبارهیزد به  یم قل



 
 

321 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یفضا هیفکر نکرده بودم که قرار بود تو  نجاشیبه ا چرا
 خودمو جا بدم؟ کیو تار کیکوچ

 حاال چکار کنم؟ ایخدا ارم؟یدووم ب چطور

 ریسراز دهینکش هیلرزم و اشکام به ثان یترس دارم م از
 بترسم مگه دیشن. آخه چرا با یم

 شه؟ یم یچ

! به محض یاونجا بمون ستیتمومش کن! قرار ن جلوه
 ادهیپ نیبانو و راننده از ماش نکهیا

 یو از در خارج م ید یرو به جلو هول م یصندل بشن

 !یش

زنم،  یم بیذارم و به خودم نه یقلبم محکم م یرو دستمو
 روت ی! درریآروم بگ یلعنت

 !نشده که قفل

تختت.  یتو. یاتاقت یتو یکن یو فکر م یبند یم چشماتو
 که یو هر زمان یدر رو بست

 !یشیاز اونجا خارج م یبخوا

فرار  نکهیاگر قبل از ا ؟یحالم بد بشه و از حال برم چ اگر
 ایخدا ؟یکنن چ دامیکنم پ
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 کنم؟ چکار

 

 !رو امتحان کنم گهیراه د هیبرگردم و  دیبا دیشا

عرق شده و از استرس زبونم خشک شده. من  سیخ تنم

 .دونم ی. مامیاز پسش برنم

 نینکرده بودم. به بزرگتر نجاشویاحمقم که فکر ا هی من

 !فکر نکردم میترس زندگ

به اتاقم  دهیمنو ند یخوام در صندوق رو ببندم و تا کس یم
 یقدم ها یبرگردم که صدا

 .شنوم یم نگیپارک یاز فضا رونیرو ب یکس

کنم تو  یکنم فقط خودمو پرت م یفهمم چکار م ینم
 بندم. نفسام یصندوق و در م

اون  یبندم. دارم دوباره تو یشه و چشمامو م یم تند

 .شم یلحظات غرق م

کنم. دستام به لرز  یمعده مو تو دهنم حس م اتیمحتو
 باز و بسته شدن یافتاده و صدا

گه که راننده سوار شده و دارم و به هدفم  یبهم م در
 نبارویشه ا یم ای. خداشمیم کینزد
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 ؟یکن کمکم

 :کنم یخودم بلند تکرار م با

 نیدرو روت قفل نکرده. ا ینرفته! کس ادشیتو رو  یکس-

 .یخودت رفت یبار خودت با پا

. مطمئن باش که غول یکوتاه تحمل کن قهیچند دق هیکاف
 آخره! تمومه... آروم یمرحله 

 .باش

نوازشگره شربت.  یآغوش حاج بابا فکر کن. به دستا به
 . تویدعب یآقا یبه برادرانه ها

 !که منتظرتن یخانواده دار هی

 یلرزم که م یو من اونقدر م ادیبه حرکت در م نیماش
 به هم خوردن یترسم از صدا

 .متوجه حضورم بشن دندونام

فهمم که بانو هم سوار شده.  یو م ستهیا یم نیماش دوباره
 یمحو م یلیصداشون رو خ

 دم. یبه هم فشار م شتریو چشمامو ب شنوم
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 یم دهیشه و تنم کوب یدست انداز رد م یکه از رو نیماش
 شه به کف صندوق و درد همه

 .رهیگ یتنمو م ی

شم  ی. تو خودم جمع مادیتا صدام در ن رمیگ یگاز م لبامو
 کنم. جلوه یو خودمو بغل م

 !باش یباش. تو رو خدا قو یقو

قبولونم که  یسوزه اما به خودم م یپوست تنم داره م تمام
 رو خودم به یکیو تار ییتنها

 نکهیمجبورم نکرده. به محض ا یکردم. کس لیتحم خودم
 نجایمساعد بشه از ا طیشرا

 !دست خودمه نجایخروج از ا دیرم. کل یم رونیب

که از  ییکنم. تو سرم ستاره ها یبه شمردن م شروع
 رو تصور دمید یاتاقم م یپنجره 

ه به اون ستار ریامشب با تصو یباش یکنم. اگر قو یم
 مهتاب یی. با الالیر یخواب م

 یاز پنجره  دی. روز بعدش با لبخند خورشیبند یم چشم

 .یش یم داریاتاقت خودت ب
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شه و  یکم م نیدونم چقدر گذشته اما سرعت ماش ینم
 یشه. صدا یباالخره متوقف م

گه و بعد  یم یزیرسه اما چ یگنگ به نظر م یلیخ بانو

 .شه یم ادهیپ

شم اما  یبار دوم هم م یباز و بسته شدن در برا منظر
 افته و یدوباره به راه م نیماش

 !کوبه یامان م یب قلبم

نشه  ادهیچکار کنم؟ اگر پ اینشه؟ خدا ادهیکه راننده پ نکنه
 جا خارج نیاز ا یمن چجور

 که نفهمه؟ شم

شه.  یبار خاموش م نیشه و ا یمدام جلو عقب م نیماش
 و خدا هیعرق از سر و روم جار

 .رسه یباز و بسته شدن در به گوشم م یشکر صدا رو

. چند زهیر یبار از شوق رو از کناره چشمم م نیا اشکام
 کنم تا مطمئن یصبر م یلحظه ا

 که رفته باشه. شم
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چرخم. تا دست به کار  یشنوم تو جام م ینم ییصدا یوقت
 شم. طاقچه عقب رو با دست

رو به سمت جلو هول  یخوام صندل یدم و تا م یم هول
 دورم رو ینور تمام فضا هویبدم 

 !کنه یم پر

 چنیپ یدورم م ییفرصت نکردم برگردم که دستا هنوز
 خیتنم رو س یتمام موها ییصدا

 :کنن یم

 !موش موشک تو تله افتاد-

*** 

داده بود و  هیبود که به موتورش تک یطوالن یها ساعت

 .مانده بود رهیمقابلش خ یبه نما

 دهیاش را ناد یخال یکرد و فغان معده  یدود م گاریس

 .گرفت یم

نم  دیآسمان رخت بسته بود و خورش یشب از پهنه  چادر
 زیآمد تا همه چ ینمک باال م

شانس دوباره  یآمد تا به هر کس ینو شروع شود. م از
 االّ  یبدهد. به هرکس یزندگ یبرا
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 !او

محکمش  یشود و کوبش ها یقلبش مشت م یرو دستش

 .کند یدستش حس م ریرا ز

 نیکوبش نشان از حضورش دارد. که سال هاست ا نیا
 یخون رسان ی فهیقلب تنها وظ

 .رساند یبه انجام م را

محبت گرفتن و  یمعاشرت، برا یرحم داشتن، برا یبرا
 قلب کیاز  دیمگر نبا ،یمهرورز

 ؟یریدرونت کمک بگ تپنده

بود چطور  دهیه اون سال ها بود که درونش خشکک یوقت
 نیانتظار داشتند که با چن

 آشنا باشد؟ یپوچ میمفاه

را!  یکس نیگفت دخترک، نبوده و نداشته چن یم راست
 نبود که به یاز دخترک عصبان

خوره وار به مغزش چنگ  یزیآورده بود. اما چ شیرو
 زد. یم
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ببرد، هرچقدر هم که  ادیخواست از  یهم که م هرچقدر
 کرد، یفکر نم شیبه نداشته ها

 .آورد که چقدر تنهاست شیشد که به رو دایپ یهم کس باز

را خودش انتخاب کرده بود اما خواسته اش  ییتنها نیا
 را در یزیچ نینبود! هرگز چن

از جهان  یکه در نقطه ا دید ی. نمدید یهم نم شیها خواب
 یباشد که سال ها ستادهیا

راه فقط تنها انتخابش  نیاز آن فرار کرده بود. که ا سال

 !نداشت یبود و او چاره ا

 یسرد صبحگاه میبه سوزش افتاده و نس شیها چشم

 .کند یم شتریسوزشش را ب

 یکند و کف دستش را رو یرا خاموش م گارشیس
 یکشد و از جا بر م یصورتش م

 .زدیخ

همه و  زیتوانست از همه چ یها مال خودش بود، م شب
 زد یکس فرار کند. آفتاب که م

 .گشت یبرم دیها داشت. با تیمسئول او
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موتورش جا  یکشد و رو یم رونیب بشیرا از ج یگوش
 . به محض روشن شدنردیگ یم

امن و  زیکند. همه چ یخانه را چک م تیوضع یگوش

 .رسد یامان به نظر م

رسد  یرا خاموش کند که به ذهنش م یخواهد گوش یم
 اتاقش را شبیبعد از جنجال د

دختر دردسر  نیچک کند. تجربه نشان داده که با ا هم

 .رو دارد شیهاست که پ

از تعجب خشکش  یمحض چک کردن اتاقش لحظه ا به
 ساعت از صبح چرا نیزند. ا یم

 تختش نبود؟ در

کند. آشپزخانه  یراهرو را چک م یاتاق ها را، حت تمام
 ابیرد !ستیرا، ن اطیح یو فضا

دخترک را چک کند و در  تیکند تا موقع یروشن م را
 را خارج تشیکمال تعجب موقع

 .ندیب یخانه و در حال حرکت م از

داند  یشود که نم یم رهیو خشم چنان بر وجودش چ بهت
 یانجام دهد. تا م دیچه کار با
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 خورد. یزنگ م یگوش ردیتماس بگ یموتیبا ت خواهد

 

گاه  چیخواهد رد تماس بزند اما او ه یاش بود. م راننده
 ساعت با او تماس نینشده که ا

تاب  یباشد ب یموضوع مهم دیشا نکهی. با فرض اردیبگ

 :دهد یپاسخ م

 بگو؟-

افتاده  یبیاتفاق عج هیخوام مزاحم شدم...  یآقا عذر م-

 بهتون دیکنم با یکه... فکر م

 !بدم اطالع

 دیرو هم کل ییکوبد و با دندان ها یرا رو موتور م مشتش

 :غرد یشده م

 !حرف بزن-

در صندوق  میبرگشت یوقت میفروشگاه بود یو بانو تو من
 باز مونده و خون جا به جا اطراف

 .شه یم دهید نیماش
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رود و دخترک دردسر ساز چه  یاز صورتش م رنگ
 به سر خودش آورده بود؟ ییبال

 نیهم یفرست یمن م یرو برا یکه هست ییجا تیموقع-

 !حاال

 .ردیگ یتماس م یموتیکند و با ت یرا قطع م یگوش

 د؟ییبفرما-

گم.  یکه م یبه آدرس یفرست یحاال چند نفر رو م نیهم-

 یها لمیکه تمام ف یگ یم

و اطرافشون رو چک  نگیپارک ینایشده از دورب ضبط
 که مشکوک بود یزیکنن و هرچ

 !ساعت میتا ن تای. نهایفرست یمن م یبرا

 گه؟یرو چشمم امر د-

عمارت رو  نگیپارک لمیاتاق فرمان، ف یر یاالن م نیهم-

 قبل شیساعت ش یحوال یبرا

 نیبب یکن یبانو از عمارت خارج شه چک م نکهیا از
 نه! ایخارج شده  نیجلوه با اون ماش
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 ؟یچ-

 یگونه اش سرش را به دوران م ادیبهت زده و فر یصدا

 :غرد یم یادیاندازد. با خشم ز

خوام! طاهر  یدونگ حواستو م شیخودتو جمع کن ش میت-

 به یکن یو آدماشو جمع م

. یر یخودتم باهاشون م یفرست یگم م یکه م یشنیلوک
 در حال حرکته. به شنیلوک

 ،یی. شما جارمیگ یثابت شد باهاتون تماس م نکهیا محض
 منتظر من ت،یموقع کینزد

 نیدار ی. بدون فرمان من قدم از قدم برنمنیمون یم
 مفهمومه؟

 !کیحله ب-

 !خوام! بجمب ینم یاشتباه چیه میت-

 .گذارد یسرش م یکند و کالهش را رو یرا قطع م تماس

دانست که دخترِک  یافتد و فقط خدا م یبه راه م بالفاصله
 چطور با هرچه که در وانهید

 .کرد یاش م وانهید هیداشت، هر روز و هر ثان توان
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 یم یگذشت. کار ینم شیعنوان از خطا چیبار به ه نیا
 هرگز جرات نکند گریکرد که د

 .او فکر کند یقانون ها چاندنیبه فرار و پ که

که مقصدش  یابیو رد ختهیر نیکه اطراف ماش ییها خون
 رو به خارج از شهر بود، همه

 .سوزاند یمغزش را م یهمه رگ ها و

 فشرد. فقط یرا داشت م شیبا تمام توانش گلو یزیچ
 نکهیاز ا شیاست که پ دواریام

افتد،  یقابل جبران ب ریغ یاز آنکه اتفاق شیشود، پ رید

 .شد یم ریموضوع ختم به خ نیا

خواست که به اتفاقات بد فکر کند. به  یتوانست و نم ینم
 دخترک با حماقتش نکهیا

 .انداخته است یرا در چه دردسر خودش

کند که فرار کرده و اتفاقا موفق هم  یفکر م نانهیب خوش
 شده است.

 

*** 
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اندازم.  یبه دور و برم م یکنم و نگاه یباز م چشمامو
 و رهیوحشت تمام قلبم رو ت هوی

 .کنه یم تار

تخت رها شدم.  هی یرو بستن و دستام بسته شده و رو دهنم
 شم و به یاز جا بلند م

 .دوم یدر م سمت

 غیکنم و ج یم هیزنم. گر یمشت م یکنم دو دست یم هیگر
 کنم و یم هیزنم. گر یم

 !زمیر یپشت در فرو م همونجا

ناله  یکه صدا ستین چکسیو ه زمیر یفرو م همونجا
 یو کس زمیر یهامو بشنوه. فرو م

و خدا هم انگار  زمیر یکنم. فرو م هیکه بهش تک ستین

 !ستین گهید

رفته! اگه  ادشی. اگه هست، منو ستیهست با من ن اگه

 !ستیمن ن یهست خدا

شدن و  دهیوحشتناک دزد یچرخه  نیشد ا یتموم نم چرا
 افتادنم؟ ریشدن و گ ریاس
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موندم؟  یم یقو دیکردم؟ چقدر با یتحمل م دیبا گهید چقدر
 بس نبود؟

که  ییو نفسم از هق هق ها سهیصورتم از اشکام خ تمام
 رحمانه یکه ب یپشت چسب

 .شد گرفته بود یدهنم زده بود خفه م یرو

کردنم کجا آوردنم و چند ساعته  هوشیدونم که بعد از ب ینم
 هوشم! چقدر از خونه یکه ب

 متوجه نبودم شدن؟ ستم؟یکه من ن دنیشدم؟ اصال فهم دور

زنم.  یبخت بدم زار م یپشت در نشستم و برا همونجا
 هوا از صانهینفسم تنگ شده و حر

 کشم. یم هیبه ر ینیب راه

 

حس  یشه و وقت یم یبرام به اندازه سال طوالن هیثان هر
 کنم که هزار ساله که پشت یم

شنوم و قدم  یحرف زدن دو نفر رو م ینشستم، صدا در
 آلونک نیکه به سمت ا ییها

 .شد یم برداشته
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چرخم  یشم. دور خودم م یاز جام بلند م دهیو ترس هول
 دفاع از خودم یبرا یزیتا چ

هرچقدر هم  دمیلحظه بود که فهم نیتو ا قایکنم. و دق دایپ
 هرچقدر هم ،یخسته باش

به دنبال  طیشرا نیاما بازم تو ا ،یباش دهیبر ایاز دن که
 دفاع از خودم یبرا یزیدست آو

 .یگرد یم

هنوز پر قدرت در من حضور داشت  اتیح ی ضهیغر و
 دی! شادمیترس یهم م دیشا ایو 

 امیپسش بربکه هرگز نتونم از  ادیسرم ب ییبال نکهیا از
 که عواقبش ییوحشت زده بودم. بال

 یزندگ نیقابل تحمل که ا ریقابل تحمل باشه. اونقدر غ ریغ
 نداشته دنیارزش جنگ گهید

 !باشه

ام پر شتاب باال  نهیو س ستادمیلرزان ا ییبا زانوها همونجا
 یشه و چشمام بهار یم نییو پا

 یشه و چهره  یگرفتن. در باز م دنیبار یاز هر وقت تر
 روزهام با همون لبخند نیکابوس ا
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شه. انگار داشتم کابوسم رو مجسم  یمقابلم سبز م هیکر
 حالم گفتن دم،ید یجلو م

 !بودم ی! من در حال فروپاشنداشت

 پرنسس؟ یشد داریب-

! زنیر یمهابا م یلرز گرفته و اشکام هنوز ب تنم
 یهمه سخت نیبود؟ ا نیسرنوشت من ا

 نیکثافت؟ به ا نیهمه تالش که آخرش ختم بشه به ا نیا
 بود؟ نیا رمیواقعا تقد وون؟یح

 !کثافت-

و اون قدم  سادمیجون همونجا وا یو ب دهیزده و ترس بهت
 یشه. باحال یم کمیبه قدم نزد

 !دیبا دهن بسته زمزمه کردم اما فهم که

 

 !کثافت روز هاست که به خاطر تو خواب نداره نیاما ا-

لحظه تموم بشم. تو  نیکاش هم یبندم. که ا یرو م چشمام
 که از یریلحظه با تصو نیا

 .وداع کنم یدارم با زندگ خودم
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 یلحظه تو خاطرم نمونه. نباشه روز نیبندم تا ا یم چشم
 یباشه! م یقربان هیکه جلوه 

متعفنش  یاما نفس ها نم،یکه چشمام بسته بمونه و نب خوام
 دهیخوره و ترس یبه گلوم م

 .رم یکنم و عقب م یباز م چشم

 شتریتو ب یشد؟ هرچ یچ یفرار نکن! پسم نزن. پسم زد-

 یتر م صیمن حر یفرار کن

 .واسه داشتنت شم

 یم ریکرور کرور وحشت به قلبم سراز شیلعنت شخندین
 بار نینبود که ا یکنه و کس

 بده؟ نجاتم

کنه.  یدهنم م یچسب رو از رو کبارهیو به  ادیم جلو
 با سوزش سهیسوزش لبام در مقا

 .نبود یچیه دلم

 ؟یلعنت یخوا یم ی! از جونم چیپست یلیخ-

چونه ام قرار بده که با شدت  ریتا ز ارهیجلو م انگشتشو
 خنده یزنم. م یدستشو پس م

 !خوره یبه هم م شیطانیش یاز خنده ها دلم
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درنده  یخو نی! ایتو حفظ کرد هیهنوز روح ادیخوشم م-

 تر از یوحش یچشما نیرو، ا

 .شه که نشه ازت گذشت یکه باعث م ناستی! اتویوحش

که  یگه. سرم پر شده از اتفاقات یم یفهمم چ ینم اصال
 . چشماشفتهیممکنه برام ب

 یکنه حس م یسرتاپامو نگاه م ینطوریا یو وقت سرخه

 !زنم یم خیکنم از درون دارم 

کشه و با لحن دلهره  یلباسم م یو رو ارهیجلو م دستشو
 زنه: یلب م یآور

 

 ه؟یافتنیدست ن یلیاون کثافت با خودش فکر کرده که خ-

 رونیمنو از شرکت خودم ب

 یمیهمه تصم یتونه برا یکنه م یاندازه؟ فکر م یم
 زنش نهیبب ادیحاال کجاست ب ره؟یبگ

 چنگ منه؟ تو

به قلب  یخونیچنان شب فشیحرفاش، اون نگاه کث صداش،
 زنه که پس یام م دهیترس
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 یانداره. حس م یناتوانم لرز م یهاش به زانوها لرزه
 تا سقوط فاصله یزیکردم که چ

 یوحشتم و صد برابر م نینبود. ا یعی! حاالتش طبندارم

 .کرد

کنم  ینگاه م یمرد یبشه به چشما کیخواد بهم نزد یم تا
 هیتک واریکه عقب تر به د

کردم  یامتحان م دیکنه. شانسمو با یو داره نگاهم م داده
 . ها؟گهید

دم،  یبهت م یکه بخوا یتو رو خدا نجاتم بده. هرچ-

 فقط منو ،یهرچقدر که پول بخوا

 !نجات بده وونیح نیدست ا از

 یکنه و صدا یرو خاموش م دمیرو لباش تمام ام پوزخند
 سلمان ناقوس یقهقهه ها

 !شه یم مرگم

 ...بود کوچولو یتالش خوب-

 یم غیج یو من از شدت ناتوان چهیپ یدورم م دستاش
 کنم که یتقال م یکشم. طور
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بسته شده مدام  یره. با دستا یقلبم رو هزار م ضربان
 شده یزنم و اون کفر یضربه م

دور، دور خودم  میزنه که ن یگوشم م یتو ینیسنگ یلیس
 یچرخم و با شدت رو یم

 .افتم یم تخت

 یقیدرد عم یلحظات طوالن یزنه و برا یزنگ م گوشم
 کنم یحس م هیرو تو اون ناح

 یکنم و هق م یم هیبُره. از شدت درد گر ینفسمو م که

 .زنم

رن. ضربان قلبم  یم یاهیدوران گرفته و چشمام س سرم
 دونم یحساب باال رفته و نم یب

 یو سرد جلو یجفت چشم مشک هی ریشه که تصو یم یچ
 بنده. یچشمام نقش م

 

که از حضور  ینفرت یچرخونم و با همه  یم سرمو

 :کشم یم ادیجفتشون دارم فر

 ن،یدر افتاد ی. با بد کسنینیب یکارتون رو م نیا یسزا-

 خورم ی! قسم مکمیمن همسر ب
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! نید یرو با گوشت و خونتون م فتونیکار کث نیا تاوان
 مونیگذره، پش یاون ازتون نم

نداره. با دست خودتون حکم  دهیفا گهید یول نیش یم

 !نیمرگتونو امضا کرد

 یاون چشما یتو دیترد یذره ا نکهیبدون ا سلمان
 تخت یرو ادیرخنه کنه م شیطانیش

شم. مچ هر دو دستمو  یتو خودم جمع م دهیمن ترس و
 تنم یبره و رو یسرم م یباال

 :زنه یم مهیخ

 تاوان تو رو داشتن گوشت و خونمه؟ مرگمه؟-

که حاال جلو اومده و به نظر  یسمت اون مردگرده  یبرم
 . سلمان مخاطبادیشوکه م

 :ده یم قرارش

ساسان؟ خوشت اومد  یگ یم یارزه تو چ یگم م یمن م-

 گفتم هوش از یدیازش؟ د

 بره؟ یآدم م سر

کنم و  یگوشم حس م یرو از مجرا یعیشدن ما روون
 یتر به گوشم م فیصداش ضع
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 شیتفاوت یبار انگار از اون ب نیو ا ادی. پسره جلو مرسه
 . شوکه شده و صداشستیخبر ن

 :رسه یبه گوش م دهیو ترس لرزون

خدا لعنتت کنه!  که؟یبدل ب نی! ایلعنت یسلمان نگفته بود-

 یما رو تو چه دردسر

اگر  کهی! مرتیتو عقلتو از دست داد ی... وایوا ؟یانداخت
 منو چرا یداشت یقصد خودکش

 !یلعنت به تو... لعنت به تو عوض ؟یکرد تیباز وارد

رفته رفته بلند شده بود و مستاصل دور خودش  صداش
 . دستاشو به سرشدیچرخ یم

 کنه. یزمزمه م ییزهایو با خودش چ گرفته

 

 یگردنم م یره و سرش تو یتنم کنار نم یاز رو سلمان
 که یزیحرکت شوم هیبره و با 

 .کنه یه مبودم رو از وسط پار دهیعنوان مانتو پوش به

 یاز تنم م یقینفس عم یزیوار و جنون آم وانهیحالت د با

 :زنه یو لب م رهیگ
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که تا چند  ییلباسا نی! اادمهیهمونطور که  قایهوم... دق-

 تنت یرو گهید قهیدق

که عطر مست کننده تنت  یینایکنم، هم یم جرواجرشون
 یکنه رو م یم دادیروشون ب

که  ی! همونیاز خود راض کهیاون مرت یبرا فرستم
 ینم یادعاش آسمونو پاره کرده اما حت

به  نویو من ا اقتهیل یب هیاز زنش محافظت کنه! اون  تونه
 شیکنم! قشنگ یهمه ثابت م

 یکنم. تو رو فتح م یزنش ثابت م لهیکه به وس نجاستیا
 برگ برنده یش یکنم و تو م

زنم! دوران حکومت  یم نشیدر برابر همه. با مغز زم من

 !به سر اومده کیب

لحظه،  نیو من درد دارم. تو ا ارهیتمام ع ی ونهید هی اون
 ینامرد، برا هی فِ یتِن کث ریز

 !از روحم رو از دست دادم یقسمت شهیهم

تنم کنار  یزنم تا از رو یکنم و با پاهام لگد م یم هیگر
 کشه یتنم م یبره. دستاشو رو

 .شم یمنزجر م تمیمن از خودم و موجود و
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! یبه من دست بزن یبرو کنار آشغال کثافت. حق ندار-

 !شرف یولم کن ب

 نیکنم که تو ا یشنوم و دعا م یاون مرد رو م یصدا
 وونیح نیاون بتونه ا یلحظه صدا

 .منصرف کنه رو

 ی! نگفتیارزه مرد حساب یسلمان ولش کن. به شرش نم-

 تو قرارمون نی! اهیدختره ک

 !. ولش کن برهیکلک زد . تو بهمنبود

 یمن به تنگ اومد با هر دو زانو یکه از تقالها سلمان
 از یغیپاهامو مهار کرد و من ج

و اون با خشم به سمت اون مرد برگشت و  دمیکش درد
 :دیغر

 

کارتو انجام  ،یکنه. پولتو گرفت یم یتو چه فرق یبرا-

 و طاهرا بیط ی. واسه من ادایداد

گورتو گم  یتون یم ،یهر یبمون یخوا ی! نماریدرن رو

 !یکن
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هرگز  ه،یدونستم دختره ک یمونم! اگه م یمعلومه که نم-

 کیگنداب باهات شر نیتو ا

خوام سرمو از دست  ی! من نمیشد وونهیشدم! تو د ینم

 !بدم، من رفتم

نثارش  یلب به درک ریشه و سلمان ز یدر خارج م از

 .گرده یکنه و به سمت من برم یم

بود که من  ینیاز ا ریکجا بود؟ غ یچارگیته ب یدیناام ته
 داشتم با گوشت و خونم حسش

 یکه تمام قد داشتم لمسش م یجهنم نیاز ا ریکردم؟ غ یم
 شهوت و شیکردم تو آت

 سوختم؟ یظالم م وونیح هی جنون

 ریغ یکنه وکار یچشمم شره م یصدا از گوشه  یب اشکم
 از دستم بر ختنیاز اشک ر

دادم هم حاضر  یتمامم رو از دست م اومد! و اگر ینم

 !کثافت التماس کنم نینبودم به ا

 ادیز یسیدادم. خ یعجزم رو بهش نم دنیلذت د هرگز
 گوشم و نشت کردنش به موهام
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کرده. چشمام داشت  یزیکرد که گوشم خونر مطمئنم
 رفت و اون به تنم یم یاهیس

 !شه یم کینزد

قدم هام رو،  نیکنه و من آخر یدستش تنم رو لمس م هی

 .داشتم یرو به مرگ بر م

 یکه اونو صدا م ستیکنم اما دست خودم ن ینم التماسش

 :کنم

 ک؟یب-

کنم و حرارت دهان اون به قعر جهنم سوقم  یم صداش
 کنم و تو یده. صداش م یم

 یم ال،یو خ تیاز واقع یکیتو مرز بار ،یداریب خواب
 برخورد در رو که به یشنوم صدا

از حال برم زمزمه  نکهیشه و قبل از ا یکوفته م وارید
 که صدام از پس دیکنم، شا یم

به  یوازدگ یکرانه  یاز ناممکن ها، در منتها یآوار

 .برسه میگوش ناج

 که منتظرش بودم. بدونه که قهرمان منه! بدونه
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 !یایدونستم م یم-

*** 

 یموتیباغ خارج از شهر زده بودند و ت کیجلوه را در  رد
 ادش آماده به فرمانبا تمام افر

 .را محاصره کرده بودند آنجا

 یراند و نم یم شنیسرعتش به سمت لوک نیبا آخر کیب
 دانست که قرار است با چه

 .مواجه شود یزیچ

 یکه از دور صدا یموتیشدن به محل، ت کیمحض نزد به
 نیاز ماش دیموتورش را شن

 .دست تکان داد شیشد و برا ادهیپ

کنارش توقف کرد و کاله کاسکتش را از سر  کیب
 برداشت. نگاه خون گرفته اش را به

دانست که مرد مقابلش  یخوب م یموتیدوخت و ت یموتیت
 است نیتا چه اندازه خشمگ

 .ندارد یصبر و

 :و بالفاصله شروع به صحبت کرد یتعلل اضافه ا بدون
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 ازش استفاده ی. ولهیخاندان فروغ یباغ، ملک موروث نیا-

 ما نکهیشده. بعد از ا ینم

وارد  نشیکه با ماش میدیبعد سلمان رو د قهیچند دق میدیرس
 کلینفر هم ه هیباغ شد. 

در  میدیفروشگاه د نگیمدار بسته پارک لمیکه تو ف یهمون
 گهیرو براش باز کرد. د

شات محوطه باغ  ینقشه بوده. با هل هیکه همش  میمطمئن
 از سلمان ریغ میرو رصد کرد

 ک؟یب هیتو باغ هستن. دستور چ گهیاون پسره دو نفر د و

از شدت  شیو تند شده بود. دست ها نیسنگ شیها نفس
 شیکه به مشت ها یفشار

 .دیلرز یشده بود و م دیبود سف آورده

 

بار در باغ باز  نیخواست صحبت کند ا نکهیمحض ا به

 .خارج شد نیماش کیشد و 

به  عایبماند سر کیب میمنتظر تصم نکهیبدون ا یموتیت
 یطاهر اشاره کرد تا بروند و جلو

 .رندیرا بگ نیماش
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به سمت در  گریدر بسته شود پنج نفر د نکهیاز ا شیپ
 که پشت یو بالفاصله مرد دندیدو

خواباندند و  نیزم یرو عیحرکت سر کیبود را در  در

 .کردند هوششیب

 !دیریرو هم بگ گهینفر د هیاون  دیبر-

با دست به دو نفر اشاره زد و آن ها به دنبال فرد  یموتیت
 یبا قدم ها کیسوم رفتند. ب

را  شیکه چشم ها یگره کرده، با خشم یو مشت ها بلند
 کور کرده بود و نفسش را تنگ،

 .باغ رفت داخل

ها مسلح، دورش بودند تا از او حفاظت کنند. به  کالکان
 محض ورود به باغ، چشم گرداند

 .باغ به چشمش خورد یدر سمت راست، انتها یآلونک و

 عیبود اشاره کرد و احمد سر ستادهیاحمد که در کنارش ا به

 .به سمت در آلونک رفت

و بعد در را  دهیکش نییرا پا رهیدستگ یتعلل چگونهیه بدون

 .تا انتها باز کرد
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ناخودآگاه عقب  دیتخت د یکه سلمان و جلوه را رو یوقت

 .دیکش

 تیبرگشت. آنقدر وضع کیمانند جن زده ها به سمت ب به
 یو بغرنج بود که حت بیعج

 !نه ایمداخله کند  دیدانست با ینم

او، انگار  ی دهیرنگ پر دنینگاه به احمد و د کیبا  کیب
 انتظارش را یزیکه بداند چه چ

از در  یگریکشد، با دست او را کنار زد و با قدم د یم

 .داخل شد

تن جلوه کنار رفت.  یاز رو نیبعد خشمگشوکه و  سلمان
 مات و مبهوت به دخترک کیب

کرد و در باورش  ینگاه م انیعر مهین یهوش رفته  از
 که او جلوه باشد! دیگنج ینم

 

اشکبار اما  یبا چشمان شبیباشد که د یدخترک همان
 و ستادیتمام مقابلش ا یگستاخ

را در صورتش کوفته بود و  شیها و کمبود ها حسرت
 بعد با جسارت گلدان را شکست و
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 .او طعنه زد که پولش را به حسابش بزنند به

کردند!  یرا که مقابلش بود را باور نم یزیآن چ چشمانش
 کرد! اما یم یعقلش نف یحت

که دورش  یفر یبود، آن موها یلیکه سرخ از س یصورت
 یشده بود و آن گردنبند ختهیر

 شیکرد، همه و همه برا یم ییاش خودنما نهیس یرو که
 ریتصو نیآشنا آمد. ا تینها یب

بودش.  دهیبار د نیاول یبرد که برا یرا به همان روز او
 دختر مزاحم بود و کیآن موقع 

 !کیهمسرش بود! همسر ب حاال

فکر دست  یچطور جرات کرده بود که حت فیموش کث نیا
 به همسرش را در سر یدراز

افکار  نیا یکردن آن! همه  یه رسد به عملچ بپروراند؟
 یجنون وارانه در کسر یبا سرعت

 .به سرش خطور کرد و از دخترک نگاه گرفت هیثان از

بلند شود که  شیهنوز فرصت نکرده بود که از جا سلمان
 به سمتش برداشت و با یزیخ
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خودش هم ناآشنا بود لرز به تن  یکه با گوش ها یا نعره

 !سلمان انداخت

 !حرومزاده یکرد یم یچه غلط یداشت-

و عقلش را  دیچیدور تنش پ یلحظه خشم چون مار در
 زائل کرد! عقل چه بود اصال؟ او

به تمام  رانگریو هیبود، خشم بود! او حاال  ضهیغر سراپا

 .معنا بود

در آورد  بشیاز ج یدشنه کوچک هیاز ثان یدر کسر سلمان
 او فرو یو تا خواست در پهلو

دشنه گذاشت و کف  یبه سرعت دستش را رو کیب کند،

 !برداشت یقیدستش زخم عم

 یادیو سلمان با فر چاندیمچش را پ گریبا دست د بالفاصله
 دشنه را رها کرد. دوباره به

شد  ریاس کیاش در دستان ب قهیبرد.  ورشیسلمان  سمت
 او بود یدر پ یپ یو مشت ها

 شدند. یمهمان صورتش م که
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کشمت  یم ؟یبه زن من دست بزن یچطور جرات کرد-

 کشمت سگ ی! میآشغال عوض

 !فیکث

داد و عربده  یمشت و لگد به جانش افتاده بود و فحش م با
 یاما خشمش خال دیکش یم

آمد. هم از ترسشان و هم متوجه  یداخل نم یشد. کس ینم
 جلوه تیشده بودند که وضع

نشده  ریاز جانش س یآنقدر چکسینامناسب باشد و ه دیبا
 شود که یبود که وارد مکان

 .آنجا باشد یبد تیبا وضع کیمحرم ب احتماال

کنترل اوضاع را به دست  دیدانست که با یم یموتیت اما
 شود و بدون ی. داخل مردیبگ

 .رود یم کیو به طرف ب ندازدیبه جلوه ب ینگاه نکهیا

 کیکشد. اما ب یو او را به عقب م ردیگ یرا م شیها شانه
 اش نهیرکت تخت سح کیبا 

 .افتد یکوبد و دوباره به جان سلمان م یم

 یموتی. تدیفهم ینم چیو ه دید ینم زیچ چیانگار ه اصال
 رود و خودش یبار جلوتر م نیا
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با حرکات جنون  کیاندازد و ب یم کیسلمان و ب نیب را
 یرا م یموتیت ی قهی یزده ا

 .کارد یچانه اش م یرو یو مشت محکم ردیگ

کثافتو بندازم.  نیتا نکشتمت. برو کنار نعش ا برو کنار-

 !گم یبرو کنار بهت م

 ...لحظه هیباشه... بذار باشه بعدا... منو نگاه کن -

در مهار  یبا تمام توانش سع یموتیداد و ت یهلش م کیب

 .توانست یکردنش داشت و نم

افتاد  نیزم یکرد. رو یقدرت را از او باور نم نیا
 بالفاصله دوباره مداخله کرد. دستش را

 :زد ادیو فر دیکش

 ینداره. بعدا به حساب سلمان م یخوب تیخانوم... وضع-

 . اول به جلوه برس!یرس

 

از مقابل  یانگار که پرده ا دیچیجلوه در گوشش پ نام
 چشمانش افتاده باشد دوباره نگاهش

و صورتش از  دیلرز یجلوه افتاد. از خشم و حرص م به
 سرخ کبود کپارچهیهجوم خون 



 
 

356 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .بود

به دخترک نگاه  رانیح یتخت به زانو افتاد با چشمان مقابل
 طرف صورتش کیکرد.  یم

رنگش هنوز از  یبلند و مشک یسرخ بود و مژه ها متورم
 بود سیخ ختهیکه ر ییاشک ها

 .بودند دهیبه هم چسب و

به خودش جرات  یغرورش برخورده بود! چطور کس به
 نگاه کیداد که به همسر ب یم

 داشته باشد؟ یچپ

 نیتر یتوانست در گوشه ا یگذشت نم یسال هم که م صد
 نیذهنش هم همچ یایزوا

 نیدانست تا آخر یرا تصور کند. و حاال م یریتصو

 !برد ینم ادیصحنه را از  نینفسش ا

 ی دهیاز هم در یخودش آمد و دست به کار شد. مانتو به

 .جلوه را از تنش جدا کرد

 .دیچیخودش را از تن در آورد و دور دخترک پ راهنیپ

که انگار  یشلوارش، خنجر یباز شده  یدکمه  دنید با
 در کمرش فرو رفته بود، با توان
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 .در تنش چرخانده شد یشتریب

را به باد  ی. دودمان فروغدندید یرا م یسرکش نیا یسزا
 زفضاحت را ا نیداد. تاوان ا یم

 !گرفت یتکشان م تک

 یحرکت رو کیاندازد و در  یدخترک م ریز دست
 یکنند. با باال یآغوشش بلندش م

 یلخت و دخترک از هوش رفته در آغوشش، دختر ی تنه
 انیکه همسرش بود، از م

 که به او پشت کرده بودند رد شد. مردانش

 

نبود اما به خود  یکس دیاز تن دخترک در د یمتریسانت
 نیدادند که شاهد ا یاجازه نم

قائل بودند  کیکه به مقام ب یباشند. به خاطر احترام صحنه
 که خورده یبه خاطر قسم

 .نگاه گرفتند بودند

لحظه  نیا ک،یبود و ب لیآن ها هم ثق یماجرا برا نیا درد
 کرد. تاوان یرا فراموش نم
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گرفت. از تک به  یجسارت را از تک به تکشان م نیا

 !تکشان

 یکیآمادنش، به سمت  یتر از لحظه  نیسنگ ییقدم ها با
 ها رفت و احمد نیاز ماش

 .را باز کرد نیدر ماش ردیسرش را باال بگ نکهیا بدون

قرار دهد،  نیبخواهد جلوه را درون ماش نکهیاز ا شیپ
 به او فهماند شیپلک ها دنیلرز

 .در حال به هوش آمدن است که

باشد تا  یخبر یبه عمارت در ب دنیداد تا رس یم حیترج
 اتاقش احساس دنیآنجا با د

 .داشته باشد یشتریب آرامش

بخواباند که تن دخترک لرز  یصندل یشد تا او را رو خم
 که چه شد اما دیگرفت و نفهم

حرکت در  یشد و او را ب دهیچیدور گردنش پ ییها دست

 .خشک کرد شیجا

 ولم نکن؟-

*** 

 جلوه
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 یناخودآگاهم م یرو هنوز باز نکرده بودم اما تو چشمام
 نیدونستم و مطمئن بودم که ا

 نجاتم داده بود. بارم

 

 دهیچیپ مینیب یتو یا گهیتر از هروقت د یعطرش قو یبو
 یخواستم و م یبود و من نم

 تیکه هنوز با واقع نمیکه چشمامو باز کنم و بب دمیترس
 دست به شمیپ قیوحشتناک دقا

 .بانمیگر

بست  خیتنم  یو به آن دمیرو شن نیباز شدن در ماش یصدا
 خواست منو ی. مدمیو لرز

 قتیحق یبار چشمامو باز کردمو به جا نیو بره؟ ا بذاره

 !اون شدم بانیدست به گر

 ولم نکن؟-

و لرزون و با بغض گفتم!  دهیترس یگرفته، لحن ییصدا با

 !تمنا هیخواهش  هیمثل 

! به فردا و فرداها دمیبهش چسب شترینکرد و من ب یحرکت
 کس چیکنم. به ه یفکر نم
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از خودش  ریکس غ چیکنم! به ه یاز خودش اعتماد نم ریغ

 !منو نسپاره

مونم! ازش دور  یاون م میشم. تو حر یم یآروم دختر
 رم که تو ینم ییشم. جا ینم

 !نباشم دشید

 ینم رونیمونم و ب یتختش منو نبنده اما تو تختش م به
 شه یم یراض ینجوریرم. ا

خودش نگه داره  هیسا ریخودش، ز شینذاره؟ منو پ تنهام
 یحاج شیکه برگردم پ یتا وقت

 بابام؟

حرفامو بهش  یخوام که همه  یشه و م یم ریسراز اشکام

 !لرزم یبزنم. اما به جاش م

لرزم و اون همونطور که منو تو آغوشش داشت  یم فقط

 .شه یم نیسوار ماش

خش گرفته  یده و صدا یم هیاش تک نهیس یرو رو سرم
 به شیشگیاش با صالبت هم

 :رهیگ یرسه و دلم آروم م یم گوشم

 !برو عمارت احمد-
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 رو چشمم آقا!-

 

جرات آزار رسوندن به من رو نداره!  یکه باشه کس اون
 پوست بدنش نم نمک داشت یداغ

 .کرد یزدم رو گرم م خیتن  تمام

بار  نیکنم و ا یمع منداشته ام رو ج یجرات و انرژ تمام
 متورمم رو باز یچشما یال

کنم و چهره اش رو از نظر  یکنم و رو به باال نگاه م یم

 .گذرونم یم

بود  رهیخون افتاده به روبرو خ یسرخ و نگاه یصورت با
 و من دستام هنوز دور گردنش

 .بود

فرو  گهید کباریکشم. اما امروز من  یخودم خجالت م از
 توانش رو گهیبودم و د ختهیر

 .نداشتم

ستبر محتاج بودم. به حضور محکم و  ی نهیس نیا به

 .امنش
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احساس نداره و مهم نبود  نیاز ا ینبود که اون درک مهم
 اون مهم نبودم و یکه من برا

که نشانه رفته بود اومده  یبه دنبال دفاع از غرور اون

 .بود

 یمهم نبود که تاوان برگردوندن من به عمارتش چ یحت
 د بود. چطور قرار بود بهخواه

بشم. من حاال با گوشت و استخونم  هیفرارم تنب خاطر
 امن یبودم که تنها جا دهیفهم

 !اون بودن بود میمن فقط و فقط در حر یبرا

اما  ست،یبراش مهم هم ن یفهمه و حت ینبود که نم مهم
 رحم بودناش و یاون با تمام ب

 !بودناش، با تمام سرد بودناش، قهرمان من بود ظالم

 یاما نم دیچرخ یدور سرم م ایبود و دن نیسنگ چشمام
 یتونستم که بخوابم. چشمام رو

 .کردم تا نخوابم یافتاد و به زور بازش م یم هم

 یخودش م شیگشتم پ یامنش برم میبه حر یتا وقت دیبا

 .شدم یموندم و ازش جدا نم
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شدم و  اریسر خورد و دوباره هوشاز دور گردنش  دستم
 زدم. یبه شونه اش چنگ م

 

قرار  دمیبا ترس باز شد و فک قفل شده اش تو د چشمام

 .گرفت

 یدندونا یو از ال دیچشمام کوب ینگاهش رو تو کبارهی به
 شدش صداش به گوشم دیکل

 :دیرس

 !یبخواب! تو چنگ من-

باشه ااّل  یهرکس یبرا ایدن دیتهد نیتونست بدتر یم نیا و
 اون از یمن! من تو دستا

 نیکردم و هم یم تیاحساس امن شتریب یا گهید هروقت

 .بود یبرام کاف

با آرامش خاطر بستم و دستم از دور گردنش شل  چشمامو
 یخواب نیتر قیشد و به عم

 !چند روز داشتم فرو رفتم نیا که

*** 
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روزها محل خواب  نیکه تمام ا یاتاق ک،یاتاق ب در
 از شیدخترک بود خوابانده بودنش. پ

در عمارت  شانیدکتر مخصوص خانوادگ دنشانیرس
 آن ها دنیمنتظر بود و به محض رس

 .اش کرد نهیاتاقش رفت و معا به

 یگریبود مشکل د دهید بیگوشش که آس یاز پرده  ریغ
 دستور داده بود کینداشت. ب

 نهیتنش را معا هیراه هانبماند و بانو به هم رونیدکتر ب تا
 ایو  یکوفتگ نندیکنند تا بب

 .نه ایدارد  یزخم

از خوب بودن حالش پزشک را مرخص  نانیاز اطم بعد
 کرد اما گفت که در دسترس

نوشت و گفت  کیوتیب یآنت ی. پزشک هم در نسخه اباشد
 که حتما مصرف کند و دستور

و حالت تهوع و سر درد  جهیداده بود که هرگونه سرگ دیاک
 را گزارش کنند و دیشد یها

 .او اطالع بدهند به
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کرد و  یزد و ضد عفون هیرا هم بخ کیاصرار دست ب با
 عمارت را ترک کرد.

 

دانستند  ینم قیشده بود، اما دق قیبه دخترک تزر آرامبخش
 یبه هوش م یکه چه زمان

ارد، د یروابط بهتر هیدانست که با هان یم کیو چون ب دیآ
 هیثان کیبه او دستور داد که 

 .او برندارد یچشم از رو هم

شد و بعد به سمت  ادآوریدستورات الزم را به بانو  تمام

 .به راه افتاد نگیپارک

جلوتر از او قدم برداشت تا اقدامات الزم را انجام  احمد
 نیتر ییدهد. به سمت انتها

 دهیرفتند و وارد محوطه استخر سرپوش نگیپارک قسمت

 .شدند

درب رختکن را باز کرد و به سمت کمد رفت و با  احمد
 هل یاهرم کمد را به کنار کی

 .پشتش ظاهر شد یو در داد
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رفتند. وارد  نییمقابلشان پا یرا باز کرد و از پله ها در
 شدند و آنجا لیطو یراهرو کی

 !دیپر درد سلمان به گوشش رس یناله ها یصدا

استوار قدم بر  یپر درد و قامت یو سر نیسنگ یا نهیس با
 یداشت و مدام صحنه  یم

بست و  یورودش به آلونک مقابل چشمانش نقش م یابتدا

 .دیکش یتمام تنش شعله م

 !اش از خون همسرش سرخ بود نهیس هنوز

و طاهر  یموتیکه ت یراهرو رفت و وارد اتاق یانتها به
 که در مرکز یآنجا بودند و سلمان

 .شدافتاده بود،  اتاق

زانو نشست. تمام  یکرد و رو اریاو را هوش یلگد با
 یدر پ یپ یصورت سلمان از ضربه ها

 .و متورم بود نیدر صورتش کوفته بود؛ خون که

از چشمانش را باز کرد و به محض  یکی یال یسخت به
 ک،یکبود از خشم ب یچهره  دنید

 .صورتش نقش بست یرو یهیکر لبخند
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! گربه ستین تیاز اون صورت از خود راض یخبر-

 ک؟یلگدت کرده ب

 

کشد. از چشمانش خون  یعقب م کیخندد و ب یدرد م با
 از شیو دندان ها دیچک یم

آرام  بیشد اما عج یهم خورد م یفشار داشت رو فرط

 .بود رفتارش

زند تا بلندش کنند.  یو به طاهر اشاره م ستدیا یپا م سر
 یبه کمک احمد بلندش م

که خورده  ییجان بود از کتک ها یو سلمان آنقدر ب کنند
 بود که توان صاف نگه داشت

 .را هم نداشت گردنش

 !سایسرپا وا-

صورتش داشت  یاش را رو یطانیهنوز پوزخند ش سلمان
 و دستانش را از دست احمد و

 .کشد یم رونیب طاهر

و  ستدیا یم کیمقابل ب شیپاها یتعادل اما رو یب هرچند

 .نگرد یبه چشمانش م
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برد و چنان  یهنوز نگذشته که دستش را باال م یا هیثان
 با کف دستش به یضربه ا

 چدیپ یدر اتاقک کوچک م شیزند که صدا یم صورتش
 کریاش تمام پ یلیو برق س

 .کند یم نیرا نقش بر زم سلمان

 بشیاز ج یدستمال کیرود و ب یاز هوش م بالفاصله
 کشد و با ژست خاص یم رونیب

از  یموتیبه ت یکند و با نگاه یدستش را پاک م خودش

 .شود یاتاق خارج م

به دنبالش برود. پشت سرش به راه  دیکه با دیفهم یموتیت
 یرا نم یزیچ چیافتد و ه یم

ها را داشت. از آن  نیاز ا شیحدس بزند. توقع ب تواند
 کیفقط  یهمه خشم و آشفتگ

 ؟یلیس

که او  یتوانست به افکار ینم چوقتیبود و او ه بیعج
 چوقتیببرد. ه یدر سر دارد پ

 .گذرد یکه چه در سرش م دیفهم ینم
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 یبرم یموتیبه سمت ت یبه پله ها به طور ناگهان دهینرس
 کند: یزبان باز م یموتیگردد و ت

 

 !کیب هیدستور چ-

 سلمان زن داره؟-

که  یزیشوند و چ یچشمانش در حدقه خشک م یآن به

 !را باور ندارد دیشن شیگوش ها

 :کند یزمزمه م دیپرد و با ترد یم پلکش

 !زن... داره دو تا بچه هم داره-

 !نجایا نیاریب نیریزنشو بگ-

 ...کیب-

 یم یموتیاشاره اش را با شتاب مقابل صورت ت انگشت
 میصورت ت یو سرش را رو ردیگ

 شیدندان ها انیو از م شتریب دیبا تاک نباریکند و ا یم خم

 :غرد یم

 یکلمه حرف نم هی! نجایا یاریم یریگ یفردا زنشو م-

 !خوام بشنوم
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 یا هیکشد. ثان یرا به چالش م میشده اش ت کینگاه بار با
 ماند و یم رهیدر چشمانش خ

 .اندازد یم نییسرش را پا یموتیت

 !کیرو چشمم ب-

 یموتیرود. ت یچرخد و از پله ها باال م یم بالفاصله
 دهد و یدستورات الزم را به طاهر م

 .کشاند یرا به دنبال خود م احمد

از  شهیبود هم شانیها نیو احمد هر دو از معتمد تر طاهر

 .بودند یتیارکان مهم هر مامور

آن ها به  یو خودش هر دو کیصورت عدم حضور ب در
 کارکشته بودند که یاندازه کاف

 .رندیبه موقع بگ ماتیو تصم تیریرا مد یطیشرا هر

اندازد. خون از گوشش به راه افتاده  یبه سلمان م ینگاه
 نیزم یهوش هنوز رو یبود و ب

 یخارج م نیزم ریاز ز کیبود. به دنبال اوامر ب افتاده
 کند. یشود و فکر م
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 یقصه به مشامش نم نیاز ا یخوب یعنوان بوها چیه به
 یداد. بو یخون م ی. بودیرس

 !جنگ یشورش، بو کی

*** 

 جلوه

 رهیبه پنجره خ یکیتار یبودم و تو دهیتخت دراز کش یرو
 یچیسرم ه یشده بودم. تو

 .دیصفحه پاک و سف هی. مثل نبود

و با ترس سرجام نشستم. هنوز  دمیرو شن ییقدم ها یصدا
 فرصت نکرده بودم به در نگاه

شد و من از ترس چشم  دهیکوب واریکه در با شدت به د کنم

 .بستم

 دنیکه باز کرد سلمان جلوم بود و من قلبم از تپ چشمامو

 !ستادیا

و قبل از  دیتخت پر یعقب رفتم و اون بالفاصله رو عقب
 بکشم دستشو به غیج نکهیا

 .رسوند گلوم
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 یزبونش رو یسی. خدیرس یزدم اما صدام نم یم غیج
 از تنم رد کرد و من یگوشم برق

 :و اونو صدا کردم دمیکش غیتموم وجودم ج با

 !کیب-

اومد انگار! نفس نداشتم و چشمام داشت  یدر نم صدام
 یرفت. دست و پا م یم یاهیس

 !شد یو تموم نم زدم

 هیشدم که  یداشتم غرق م یکیبه قدم تو اعماق تار قدم
 و به سمت در دمیشن ییصدا

 کردم. نگاه

 

 یروح و مردمک ها یب یبود اما برق چشما کیتار
 ثابتش چشمام رو زد. نگاهش کردم

و خواست به  ختیچشمم ر یاز گوشه  یقطره اشک و

 .و من قلبم روشن شد ادیسمتم ب

 !خواست نجاتم بده یم

پاش  ریاز ز نیرو به جلو برداشت و انگار که زم یقدم
 هیشد که عقب رفت. گر دهیکش
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اومد فاصله اش باهام  یجلوتر م یکردم و اون هرچ یم

 .شد یم شتریب

 !بسه! بسه-

 اهیچشمام س یکردم. جلو یو صداش م دمیکش یم غیج
 که به هم نباریو ا شهیم

نگاه خون گرفته  ریکنم تصو یدم و باز م یم فشارشون

 !شه یاش جلوم ظاهر م

 !شو داریب ینیب یخواب م یدار یشو لعنت داریب-

 یدورتر م یلیخ یانگار داشت از از فاصله ا صداش
 نیبود و ا میوجب کیاومد. اون تو 

 !بود محال

 یبه گلوم م یمعجزه بود. دست هیبه  هیشب شترینه، ب محال

 .کنم یکشم و دورمو نگاه م

 یبودن و با نگران ستادهیو بانو عقب تر ا هینبود! هان سلمان

 .کردن یداشتن نگاهم م

بود که قبل از به خواب  ییتو چنگ همون دستا بازوهام
 رفتنم بهم وعده شون رو داده

 !بود



 
 

374 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 رهیکنم و به چشماش خ یم کیزدرو به شونه ام ن سرم
 کنم اما یشم. دهانمو باز م یم

 .رمیخوام ازش قول بگ یگم کردم انگار. م صدامو

که  ییبا لب ها ادیکه به گوش خودمم نا آشنا م ییصدا با
 جوره لرزششون متوقف چیه

 :گم یشد م ینم

 بمونم؟ شتیشه پ ی... مـ...مگهیرم د یجا نم چی... هـیه-

 

 یسردم م یافته و من به آن یاز دور بازوهام م دستاش
 یرو حس م یدیشه. ضعف شد

نظر  ریچشمام اون رو ز یاما به طرز باور نکردن کنم

 !نانهیب زیو ر قیدارن. دق

که هر  یهاش راه گرفته و با نگاه قهیاز کنار شق عرق
 لب رهیگ یگر م شتریلحظه انگار ب

 :کنه یم باز

 !رونیهمتون ب-



 
 

375 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یبا قدم ها هیمحض خروج کلمات از دهانش بانو و هان به

 .شن یاز در خارج م یعیسر

خواد بلند شه که تمام جسارتم رو جمع  یچرخه و م یم

 !رمیگ یکنم و دستش رو م یم

 !نرو-

 ینره آخه؟ مگه پرستار توئه بمونه باال سرت؟ چ دیبا چرا
 االنه که ایآخه تو. خدا یگ یم

 .رهیگ یام م هیکه و دوباره گرتر یشم. بغضم م وونهید

شه.  یم یزنه و من درونم داره خال یپس م دستمو
 یصورتمو با کف دستام پنهان م

 ختنیر یداره و بعد صدا یکه بر م یقدم یو صدا کنم
 شنوم و من یآب تو پارچ رو م

 .گرده ینفس بهم برم دوباره

. رهیگ یآب رو جلوم م وانیکنم و اون ل یسمتش نگاه م به
 و بدون رمیگ یدستش ماز 

 یخورمش تازه م یقلپ قلپ م رمینگاهمو ازش بگ نکهیا

 .فهمم چقدر تشنه بودم
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 یبغل تخت م یعسل یو رو رهیگ یرو از دستم م وانیل

 .کنه ینگاهم م یذاره و همونطور

و  رمیگ یم نییخط نگاهمون پاره شه سرمو پا نکهیا بدون

 .شم یتو خودم جمع م

شه  یداره و چشمام پر م یهاش رو به سمت در برم قدم

 .لرزه یو لبام از شدت بغض م

لحظه  نیخوام هم یو با وحشت غرقم که م دمیترس اونقدر
 چکار ای. چکار کنم؟ خدارمیبم

 بمونه؟ کنم

 

 یو دستمو جلو رهیگ یام م هیدوباره گر صالیشدت است از
 یو هق م رمیگ یدهانم م

 .زنم

گرده و با لحن  یبه سمتم برم یناگهان هویصدام  دنیشن با
 یتشر م ینیخشمگ تینها یب

 :زنه

تو نشنوم جلوه چون بدجور  هیگر ی! صدایکن ینم هیگر-

 االن و تو منو امتحانم میقاط
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شم  زیسرر یمن وقت یبدون یخوا ی! چون نمیکن ینم
 ... رو اعصابتویاون لبا یچطور

 !دوزم یهم م به

 یتا در رو بر م ماندهیباق یاخشکم زده و اون قدم ه من
 کنه و رو به یداره و در رو باز م

 :گه یم ستادهیا رونیکه ب یکس

 !تر عی. سرارهیبه بانو بگو بره اتاقم لپتاپمو از اتاقم ب-

. اونو ارهیکوبه و بالفاصله کتش رو در م یرو به هم م در
 اندازه و کراواتش یکاناپه م یرو

 .کنه یهم باز م رو

بره. اگر  رونیخواد از اتاق ب یشه که نم یراحت م المیخ
 یم یعنیخواد  یلپتاپش رو م

 .انجام بده نجایکاراشو ا خواد

 ینگاه نکهیکنم و اون بدون ا یحرکاتش رو دنبال م تمام
 به سمت من بندازه دونه دونه

 !کنه یرو باز م راهنشیپ یها دکمه

شده باشم گلوم خشک  تیانگار که تازه متوجه موقع هوی
 شه. ناخودآگاه به پتو چنگ یم
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 .کنم یام مشتش م نهیس یزنم و تو یم

 یرو هم به سرنوشت و کت و کرواتش دچار م راهنشیپ
 کنم قلبم یکنه و من حس م

 کنه. یتنم داره ابراز وجود م ینقطه به نقطه  تو

 

خواد چکار کنه و  یدونم که م یبهم غلبه کرده و نم ترس
 ره که ازش یم ادمیاصن 

 یکنم که م یبمونه! چون االن حس م شمیبودم پ خواسته
 از آدما فاصله ایدن ایخوام دن

 .اندازم یم نییو سرمو پا رمیگ ی. نگاهمو ازش مرمیبگ

زنه. اصن به اون  ینم بیمسخره نشو. اون بهت آس جلوه
 . خودشنهیب یچشم تو رو نم

 !امیبچه امو به چشمش نم گفت

و  یاونقدر قو یدون یچون م یتو بهش اعتماد دار و
 به دروغ گفتن یازیمحکمه که ن

 یکار شهیگه که براش قانونه! و هم یرو م یزی. چنداره

 .ده یگه انجام م یرو که م
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رسونه، اون بهت نظر سو نداشته و  یبهت ضرر نم اون
 یو نم ستینداره، اون سلمان ن

 !شه

رفتم اون  یودم کلنجار مکه من داشتم با خ یتمام مدت در
 خودش غرق بود و یایتو دن

 .ره یبه سمت در م یتقه ا یصدا با

 یگوشه  یو به سمت کاناپه و صندل رهیگ یرو م لپتاپش
 یره و اون رو رو یاتاق م

 .ره یده و بعد به طرف حموم م یقرار م زشیم

بارم راجع  نیکنم و ا یفوت م یشتریبا آرامش ب نفسمو
 چیبهش اشتباه نکردم! اون ه

که هست و همون  هیزیگه. اون همون چ یدروغ نم وقت

 !گه یکنه که م یرو م یکار

 !رینداره جلوه آروم بگ یکه به تو کار نیتر ا مهم

ذارم و دوباره  یبالشت م یکشم و سرمو رو یم دراز

 .شه یاتفاقات صبح تو سرم دوره م

. دلم از شدت غصه رنیگ یدوباره راه خودشونو م اشکام
 نیرو به انفجار بود انگار. چرا ا
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 افته؟ یمن م یبرا اتفاقا

 

به سر من اومده بود؟  یاالن چ دیرس یسر نم کیب اگر
 یاز تصورش هم تنم خشک م

 .نبود یو بارون چشمام بند اومدن شه

رفت و گوشم به شدت  یم جیاصال خوب نبود. سرم گ حالم
 یلیکرد. احتماال س یرد مد

 فیضع یزده که کم بیتو گوشم زده بود به گوشم آس که

 .شنوم یتر م

کردم اصال  یکه تو قلبم حس م یدردش در مقابل درد اما
 نبود. خسته سهیقابل مقا

 .و نا نداشتم. قلبم پر از ترس و وحشت بود بودم

 یعنیکه از سر گذروندم فکر نکنم.  یتونستم به لحظات ینم
 نکهیاالن کجاست؟ بعد از ا

 نباریاالن آزاده؟ اگر ا ایشد؟ گرفتنش  یهوش رفتم چ از
 تیکابوس نبود و واقع هیبودنش 

 ؟یچ بود
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تقه  یصدا هویخودم غرق بودم که  یافکار و ترس ها تو
 یبه در، چنان منو از جام م یا

 !کنم روح از تنم رفت یکه حس م پرونه

کنم و زبونم بند  ینگاه م به در دهیو ترس نمیش یم سرجام

 !اومده انگار

شنوم و نگاهم به  یرو از سمت راستم م ییقدم ها یصدا
 که حوله تن پوش سرمه یاون

و با  نهیش یکاناپه م یافته. رو یم دهیرنگش رو پوش یا

 :گه یم یبلند یصدا

 !ایب-

حمل غذا توسط بانو به داخل  یترول هیشه و  یباز م در
 سمت کاناپه. به شهیهل داده م

و مدام به سمت  نهیچ یم زیم یرو رو ییره و غذاها یم

 .کنه یمن نگاه م

 یزنه و من دوباره بغض ب یموج م ینگاهش نگران تو

 .ارهیبه گلوم م یرحمانه هجمه ا

 یصدا ادیخواد به سمتم ب یشه و تا م یم ریسراز اشکم

 !شه یاون مانعش م
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 !یبر یتون یم-

 

 فیضع یگردونه و با صدا یما م نیب ینگاه مردد بانو
 یم رونیگه و از اتاق ب یم یچشم

 .ره

 ینا یو حت چهیپ یکه بانو آورده تو مشامم م ییغذاها یبو
 بلند شدنم ندارم. زانوهامو

پاهام  یخوام سرمو رو یکشم و سرمو م یشکمم م یتو
 بذارم که صداش دوباره تو گوشم

 :چهیپ یم

 !ایبلند شو ب-

چون وارد  دمشیکنم تا نگاهش کنم اما ند یبلند م سرمو
 کلوزت شده بود. هم یفضا

کنم آروم از  شیخواستم که عصبان یام بود هم نم گشنه
 یرم و با قدم ها یم نییتخت پا

 نشستم؟ یم دیشم. کجا با یم کیبه کاناپه نزد ینامطمئن

 ؟یکن یاستخاره م-
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به سمتش بر  عیپرن و سر یهام باز از ترس باال م شونه
 قدم پشت هیگردم. به فاصله  یم

 .بود سرم

 دنیبود و باال تنه اش لخت بود. با د دهیگرمکن پوش شلوار
 پوستم ریتن لختش شرم ز

 زیرم که پشت پام به م یعقب م یکنه و قدم یم گزگز
 کنه و تعادلم از دست یبرخورد م

و  چهیپ یکله پا شم دستش دورم م نکهیو قبل از ا رهیم

 .داره ینگهم م

 یشم و گرما و عطر تنش ب یاش پرت م نهیتخت س به

 .ادیبرام آشنا م تینها

که  یزده منو گرم کرده بود و عطر خیکه تن  ییگرما
 ادآوریرو بهم  تیخوش امن یبو

 .شد یم

 یاز تنم رد م یذاره. لرز یخوام عقب بکشم که نم یم
 کنم تو گلوم به یشه و حس م

تن هامون مونده  نیهدف ب یدستام ب شه. یبرهوت م یآن
 کنم. یبود و من مشتشون م
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 یکنم. چندتار مو یغرق خونش نگاه م یمشک یچشما به
 شیشونیپ یرو سشیخ

داشتم  دهیبدون اون ظاهر اتو کش یجور نیا یو وقت ختهیر
 گهیانگار که د دمشید یم

 .قبلش نبود یاون ترسناک به

رو داشت اما همزمان حضورش پر از آرامش بود!  ابهتش
 صورتش ینگاهم نقطه به نقطه 

که تو دلم بود  یحس نیکنه و خودمم ا یو رو م ریز رو
 رو باور نداشتم اما، من، نگرانش

 !شدم

نشست  یکه مدام به عرق م یشونیسرخ و پ یچشما نیا
 نبود. چند ساعت بود یعاد

 بود؟ دهینخواب که

خش گرفته و آروم اما  یحاالتش بودم که با صدا غرق
 لحن محکمش دوباره حواسمو به

 .گردونه یبرم خودش
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بره!  ادتیترساتو  ،یمن میتو حر ،یمن هیسا ریز یتا وقت-

 !یاز جات بپر ییبا هر صدا نمینب

 شتیمن پ ی. وقتیشدن من عقب بر کیبا نزد گهید نمینب
 یکه بترس یحق ندار سادمیوا

 !یریبگ چیمنو به ه و

کنم که خط  یو مو شکافانه ست و من حس م قیدق نگاهش
 به خط افکارم رو داره از

 .خونه یچشمام م یتو

 یفرم رو که تو یحلقه مو یو انتها ادیدستش باال م هی
 و رهیگ یصورتم افتاده بود رو م

 .کنه ینوک انگشتاش لمس م با

دستش سالم بود و  روزیافته. تا د یبه باند دستش م نگاهم
 قطعا یریمطمئنم که تو درگ

دستش که صداش بم تر از  یشده. نگاهم هنوز رو یزخم
 یبه گوشم م شیلحظات پ

 :رسه
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شدن به تو رو  کیحق نزد یمن هستم کس یچون وقت-

 ،ینکن ینداره! اگه تو نافرمان

 یاتفاق ،یغالف کن اتویمن سرکش شیپ ،یسر نباش رهیخ

 !افته یبرات نم

 ییشه و تو انتها یحرفاش صاف از تو بدنم رد م موج

 .نهیش یقسمت روحم م نیتر

 ادشیکنه و قطعا  یباهام به روش خودش داره مدارا م اون
 نرفته که من عمارت رو ترک

هست. داره  ی. که قانوناش رو نقض کردم و عواقبکردم
 ینرفته و اتفاقات ادشیگه که  یم

 .افتاده مقصرش خودمم که

 دیزود قطعا با ای ریبسته نشده و د هیقض نیه ادونم ک یم

 .با عواقبش مواجه شم

 یکشه و رها م یانگشتاش بود رو م نیکه ب ییمو حلقه
 کنه و موهام به محض رها شدن

کشه و انگار  یشه. عقب م یخوره و جمع م یفر م دوباره
 که یهر دومون از خلسه ا
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فهمم که چقدر به  یو من تازه م میایم رونیب میبود درش

 !بودم کیتنش نزد

 نیاز ا ی! احدیکن یم هیگر یکس یبار آخرتم باشه جلو-

 نهیتو رو بب یاشک چشما ایدن

عمارت  نیاز ا یذارم کف دستات! احد یچشماشو م من
 سوزونه چون یتو دل نم یبرا

! حق ینعمتشون ی! ولیخونه ا نی! خانوم ایزن من تو
 حق... یبترس یمن شیکه پ یندار

 !...یمون ی... محکم میرو بخوا یمحبت کس یندار

تونستم  یفاصله م نیچشماش غرق شدم و انگار از ا تو
 و حرفاشو رمیامواج نگاهشو بهتر بگ

فهمم چرا  یشنوم و حاال م یدرک کنم. حرفاش رو م بهتر
 یمیخواست با خدمه صم ینم

و بانو تو اتاق هستن و  هیکه هان یفهمم چرا وقت ی. مشم
 اون رهیگ یام م هیگر من

 .ده یهمه رو از دورم پر م بالفاصله

 فیضع هیمن مقابل بق نکهیاز ا تینها یدونم چرا اما ب ینم
 نکهی. از اادیجلوه کنم بدش م
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 خوره. یحضور اون بترسم متنفره و به غرورش برم با

 

ره و  یکه باهاش دارم ناموزون م یکم یاز فاصله  نفسم
 چرخه ینم. زبونم تو دهنم ادیم

 .دم یتکون م دییتا یسرمو به نشانه  اما

 !از زبونت به جا و درست استفاده کن-

 ادیز دیکه نبا ییکه وقتا نهی. اشاره اش به ارهیگ یام م خنده
 زنم و حاال انتظار یحرف م

 .کنم دشییکه با زبون تا داره

 !مونه یم ادمی-

 .غذاتو بخور نیخوبه! بش-

که  یا نهیکنم و به س یاز نگاهش جدا م یبه سخت نگاهمو
 آرامشش ریمنو درگ بیعج

 .افته یبود م کرده

کشم که بهش فکر کنم اما  یاز خودم خجالت م یمن حت و
 ذهنم از یتو یریتصو

 .شد یجوره پاک نم چیداشتم که ه آغوشش
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کنم  یفکر م نیکشم و به ا یخودم غذا م یو برا نمیش یم
 روزیاز د میکه چقدر زندگ

 .و رو شده ریاالن ز تا

برم  نجایخواد که از ا یروز اول دلم م یبه اندازه  هنوزم
 یو به خونه برگردم اما فقط وقت

 .اون اجازه اش رو بده که

قول داده که مراقبم باشه و بعد از گرفتن پولش منو  اون
 به پدربزرگم برگردونه. من

ه. که زمانش برس یموندم تا وقت یکنم منتظر م یم اعتماد

 .صبرانه منتظر اون روزم یب

ره و لپتاپش رو  یمقابلم م یبه سمت تک صندل خودش
 ذاره و شروع یپاهاش م یرو

و  دهیچ سیدو نفر سرو یکنه. بانو برا یکار کردن م به
 که اونم غذا یمعن نیبه ا نیا

 بود. نخورده

 

 نکهیغذا بخوره اما هنوزم از ا ادیخوام بهش بگم که ب یم
 یبشم م کیبهش نزد یادیز
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که بخوام باهاش در مورد غذا خوردنش  یو اونقدر ترسم

 .ستمین کیبپرسم نزد

 یبره م نیکننده از ب تیکه اون ضعف اذ یرو تا حد غذام
 خورم. چون اشتها نداشتم و

از اندازه مشغول بود. بعد از خوردن غذام  شیب ذهنم
 که بانو داخل ظرف کنار یقرص

 .شم یخورم و از جام بلند م یو مگذاشته بود ر بشقابم

چکار  دیدونم که با یگردونم و انگار نم ینگاه م سردرگم
 یاومد و نم یکنم. خوابم نم

که دوش  رمیگ یم میبه سمت تخت برم. تصم خواستم
 و چند قدم به سمت حمام رمیبگ

 .دارم یم بر

 یشم و قطعا جلو یاتاق م یمتوجه حضور اون تو اما
 و رمیتونستم دوش بگ یاون نم

 .پوش جلوش رژه برم حوله

چرخم تا راه رفته رو برگردم که  یو م ستادمیا سرجام
 شه به سمتش یصداش باعث م
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 یصفحه  یو نگاهش زوم رو نهیی. سرش پابرگردم

 :لپتاپشه

جلوه! گفتم منو با اون  یگرد یاون راه رفته رو برنم-

 .ندون یکیکه تو ذهنته  یوونیح

لنگ دختر نبودم که بخوام  یا گهیوقت د چینه هاالن و  نه
 به دختر بچه جماعت چشم

 !باشم! حواست به رفتارات باشه داشته

کنه؟ به  یمن چکار م شیلپتاپشه، حواسش پ یتو سرش
 خوام چکار یاون چه که من م

خواستم که  یکه هنوز پر از ترس بودم و نم فیح کنم؟
 وگرنه رونیاتاق بره ب یاز تو

 گهیکردم که د یاتاق پرتش م یاز تو یبا اردنگ نیهمچ

 !لحن به من اُرد بده نینخواد با ا

حس منزجر  نیدم ا یم حیبه خاطر حرف اون اما ترج نه
 که از لمس اون کثافت یکننده ا

حمام داغ  هیکردم رو با  یپوست تنم هنوز حس م یرو
 ببرم. نیاز ب
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 یزت برمخواستم بپوشم رو از تو کلو یکه م ییها لباس

 .برم یدارم و با خودم به حمام م

و  ارمیراحت لباسامو در م الیکنم و با خ یرو قفل م در

 .ستمیا یدوش م ریز

 یکه بتونم تحملش کنم داغ م یدرجه ا نیرو تا آخر آب

 .رمیگ یکنم و سرم رو باال م

و آروم آروم تموم وجودم  رهیگ یاز فرق سرم راه م آب

 .کنه یرو سانت به سانت لمس م

 دنیو چشمام بار نهیش یقطره قطره تو وجودم م آرامش

 .رهیگ یم

 رونیفکر نکنم که اگر اون روز با ماجد ب نیتونم به ا ینم
 نرفته بودم حاال سرنوشتم چقدر

 !رفته بود شیپ متفاوت

سر جوون مردم آوردم و  ییتونم فکر نکنم که چه بال ینم
 کنه. اصال یحاال اون چکار م

کشه؟ نکنه که مرده و از حاال تا آخر عمرم  ینفس م هنوز
 که از یتقاص آه ناله ا دیبا
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حاال هم  نیشه رو بدم؟ نکنه هم یمادرش خارج م یگلو
 مادرش یناله ها یخورده  نیزم

 باشم؟

همون روز اول تو  یحت ایاگر امروز  نکهیتونم به ا ینم
 دیرس یسر نم کیفرامرز ب یخونه 

 !نمداد فکر نک یمنو نجات نم و

 یتو یزمان چیکنم ه یو من حس م شهیاز بدنم رد م یلرز
 نبودم چارهیانقدر ب میزندگ

نشدم و اون سلمان  نیتر از ا چارهیب نکهیبه خاطر ا اما
 خدا رو دهیکثافت به هدفش نرس

 .کنم یم شکر

. زانوهام رو نمیش یم نیزم یشه و رو یسست م پاهام

 .کنم یم هیو گر رمیگ یبغل م

قطره  گهید یکنم حت یکنم که حس م یم هیگر اونقدر
 یندارم. انقدر ختنیر یبرا یاشک

. اونقدر که حس دهیاشکم خشک یکنم چشمه  یحس م که
 لیتحل میکنم تمام انرژ یم

 .رفته
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 ی. جلوچمیپ یو حوله رو دور خودم م میشو یرو م تنم
 و موهام رو به ستمیا یم نهیآ

 .زنم یشونه م یبتیمص

کرد تا به موهام بمالم  یکه شربت برام درست م یروغن
 افته که یم ادمیرو ندارم و 

 .دلتنگ مادرانه هاشم چقدر

رم. هنوز همونجا  یم رونیپوشم و از حمام ب یم لباسامو
 جمع زیم یرو ینشسته و غذاها

 .ستیازشون ن یو اثر شده

گردونم.  یباغ م یو نگاهم رو تو ستمیا یپنجره م پشت
 امن زیو همه چ کهیهمه جا تار

 .رسه یامان به نظر م و

 ی. حتشهینم دهید یزیچ چیباغ اونقدر بلندن که ه یواراید
 دونم تو کدوم قسمت ینم

 یدونم اصن کس یکنم. نم یم یدارم زندگ تهران

 !نه ایکنه  یم یاطرافمون زندگ
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 یکنم و دلتنگ یآسمون و ماه براق و باشکوهش نگاه م به
 مثل. ارمیهامو به روش م

 ییده. شبا یکنه و به حرفام گوش م یداره نگاهم م شهیهم
 شب مهینبود تا ن دهیکه سع

 یشربت نم یکه مادرانه ها ییشبا ای م،یهم درد و دل کن با
 یمادرانه ها یتونست جا

پنجره اتاقم  یماه تو ریرو برام پر کنه تصو هیفوز مامان

 .دیرس یبه دادم م

خونه از چشمام که من  یکنم و اون م یم نگاهش
 خواستم یگرفتم. که من م ممویتصم

 کیکه ب دیرس یکنم! به نظر م یزندگ نجایبه بعد ا نیا از
 از نگه داشتن من نداره یهدف

 .نبودم رشیمنم اس و

 یازاتیامت نجایکردن ا یزندگ یتونستم برا یم دیشا پس
 بود ازیخودم قائل بشم و ن یبرا

 یچند وقت نیراجع بهش با اون صحبت کنم، تا بتونم ا که
 هستم با آرامش نجایرو که ا

 کنم. یسپر یشتریب
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دونم اونم  یکنم و م یپوستم حس م ریمهتاب رو ز یانرژ
 ینیاما سنگ بهیباهام موافقه. عج

 .کنم یشونه هام حس م یرو ینگاه

که نشسته  یقبل شنیگردم اما تو همون پوز یسمتش برم به
 یمونده و من چ یبود باق

 منو نگاه کنه؟ دیکردم؟ اون چرا با یخودم فکر م شیپ

 هیهم زاو یو اون ذره ا نمیش یهمون کاناپه م یرو مقابلش
 که داشت یسرش رو از کار

 .ده ینم رییداد تغ یم انجام

به عرق نشسته. به  یقلب گرفتم و کف دستام فور تپش
 کنم و یم دایزحمت صدامو پ

 :کنم یزمزمه م آروم

 ...خوام یمن... م-

دونم که  ینم یگرفته و حت تینها یهام ب هیاز گر صدام
 خواسته هامو باهاش دیچطور با

 .بذارم ونیم در
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 هیدونم که چطور ادامه بدم. هر ثان یکنم و نم یم یمکث
 شم و یدستپاچه م شتریب

دست و پامو گم  شتریمن ب شهیسکوت ادامه دار م یهرچ

 .کنم یم

 نینشون نداد و ا یتوجه چیاما ه دهیرو قطعا شن صدام
 نیکنه. ا یدستپاچه ام م شتریب

 :گم یم یشتریبلندتر اما با لرز ب یکم بار

 م؟یشه با هم حرف بزن یم-

کوبه و من اونقدر  یچشمام م یتو یرو ناگهان نگاهش
 هم فرو بردم و به یانگشتامو تو

 .دم که پوستم به سوزش افتاده یفشارشون م هم

ده. به عقب  یقرارش م زیم یبنده و رو یرو م لپتاپش
 تو چشمام رهیده و خ یم هیتک

 کنه. یم نگاه

 

بار رفتم تو اتاقش تا  نیاول یافتادم که برا یاون وقت ادی
 باهاش راجع به حاج بابا صحبت
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 یشناسمش و م یم شتریبار نسبت به اون دفعه ب نی. اکنم
 جهیخوام نت یاگر که م دونم

 .مطمئنم نویو ا امیجلوش در ب یبا گستاخ دینبا رمیبگ

دونم اصن  ینم یو حت هیدونم رگ خوابش چ ینم هنوز
 یزینه اما چ ایداره  یرگ خواب

اگر باهاش معامله  دیتاجره! شا هیکه اون  نهیدونم ا یم که
 . ها؟رمیکنم تونستم جواب بگ

 یکنم. م یزندگ نجایا یمدت یمن گفتم که حاضرم برا-

 ینم نجایدونم که بودن منو ا

فرار  گهیکنم که... اوم... بمونم. د یمن تالشم رو م یخوا
 نکنم و دردسر براتون درست

 ...ی. ولنکنم

 یکنم بغضم گلوم رو فشار م یکه دارم تحمل م یفشار از
 دم یده. نگاهم رو به سقف م

 .رمیگ یم یقیاشکام دم عم ختنیاز ر یریجلوگ یبرا و

خوام به خودم بقبولونم که  یشه. م یبه لبخند باز م لبام
 کنم و خوبم. انگار ینم هیگر

 .اشکام خشک نشده بود یهم چشمه  یلیخ
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 تونم تلفن همراه داشته باشم؟ یم-

 یشرتیت هیگه. کاش  ینم یزیره و چ یتو هم م اخماش
 تا دیپوش یم یزیچ یراهنیپ

 یذره ا نکهیچشماش زوم نکنم. از ترس ا یانقدر رو من
 اش و باال نهیس یچشمام رو

 .چشماش موندم خینچرخه م انشیعر ی تنه

 

 هیخوام بتونم با خانواده ام صحبت کنم. شربت... دا یم-

 برام یلیگم اون خ یام رو م

شه  یم یعصب یخوام آرومش کنم. وقت یحتما. م نگرانه
 نکهیا ره باال. هم یقندش م

چند جا تماس  دیموضوعات هستم. با یسر هی نگران
 از یخبر گهی. قول دادم که درمیبگ

 خوام حالشون رو بپرسم. ی. فقط مستین فرار

 

 !شه ینم-

دادم که بالفاصله بعد از تموم  حیهمه توض نیکلمه! ا هی
 کلمه جوابم هیشدن حرفم فقط 
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بود؟  یآخه؟ مشکلش چ یچ یعنی؟«شه ینم»اونم  باشه؟
 یاز دهنم م ییهویفکر و  یب

 :پره

 !دم یاش رو م نهیخودم هز-

شه به سمتم  یاز جاش بلند م هویحرفم  دنیمحض شن به
 ی. اونقدر حرکتش ناگهانادیم

 .پره یکه رنگ از رخم م بود

شم و به طرف راستم عقب عقب  یاز جام بلند م یآن به
 شده و کیرم. نگاهش بار یم

 شیشونیپ یتمام صورتش سرخ شده. رگ رو دوباره
 یمتورم شده و من لبام از بغض م

 !لرزه

گر گرفت؟  ینجوریگفتم که ا یکنه؟ چ یم ینجوریا چرا
 نیبه خودم تلق امیچرا تا م

تن و بدنم  ینجوریانسانه ا هیو اونم  ستیکه ترسناک ن کنم
 لرزونه؟ یرو م

اشاره  هیبه  تویدختر! تو رو، صدتا مثل تو رو، تمام زندگ-

 فروشم! پول تو یخرم و م یم
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سگام خودشونو باهاش پاک کنن! تو  یاندازم جلو یم رو
 یکه کس نهیواسه ا یینجایاگر ا

 الیبه خ یکس نکهیتونه سر منو کاله بذاره! واسه ا ینم
 تونه منو یخودش فکر نکنه م

 !بزنه دور

 یشه و من قدم به قدم دارم پس م یم کیبه قدم نزد قدم
 ادشیرم. صداش از خشم ز

 :لرزه یم داره

کنه چون  یکه بابتت دادم جور م یبابات رفته پول یحاج-

 یادا بشه! که کس دیبا نید

قانون داره! چون  نجایخام به سرش نزنه! چون ا الیخ
 زنه! چون یقانون حرف اولو م نجایا

 قانون منم! نجایا

 

نواده ام خواستم که اجازه داشته باشم با خا یمن فقط م و
 انقدر نیارتباط داشته باشم. ا

 بود؟ یادیز یبود؟ انقدر خواسته  یبزرگ یخطا



 
 

402 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

شما رو  نیمن بخوام با خانواده ام صحبت کنم قوان نکهیا-

 کنه؟ ینقض م

 ایدن ایصدام مشهود نباشه اما دن یکنم که لرز تو یم یسع
 زنه و من یغم توش موج م

 !کنم مشیتونم قا ینم

چشماش  نیرسه و نگاهم سرگردون ب یم واریبه د پشتم
 چرخه. دستم رو به پشتم یم

 هیشه. به فاصله  یم نییام پرشتاب باال و پا نهیو س بردم
 و دستاش ستادهینفس جلوم ا

 !پشتش برده و تو هم قفلشون کرده شهیمثل هم رو

که به طرز  ییو با صدا ارهیصورتم م کیرو نزد سرش

 :گه یآروم و قاطع بود م یترسناک

نه!  یبا ک یصحبت کن یگم با ک یمن؟ حاکم توام! من م-

 نه! قانون یچ یداشته باش یچ

. بار آخرت باشه که یکن ی! با احترام با من صحبت ممنم
 ! تویکش یپولتو به رخ من م

خواد پول  ی! میینجایا یکه به من دار ینیخاطر دِ  به
 نتویخواد جونت باشه! دِ  یباشه، م
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 !به سالمت یبر یا خواستو بعد هرج یکن یم ادا

خواست؟ درست! باشه.  ینجات داده بود و پولش رو م منو
 کنم که یحق داره. درک م

حاکم قاطع برخورد کنه اما همه  هیبه عنوان  دیبا
 که تو یبود؟ هرکس نیسرنوشتشون ا

 شد؟ یم ریتقد نیمن بود هم محکوم به هم طیشرا

 ؟یکن یداره رو عقد م نیکه بهت دِ  یهرکس-

افکارم  دمینفهم ی! حتدمیدونم چرا پرس یخودمم نم یحت
 زبونم یصدا شد و رو یک

 !یجار

 

 یکشم و با تموم وجودم فشارش م یدندونم م ریرو ز لبم
 گفتم چون یم دیدم. نبا

 شتریکه لرزش ب یو فک دهیشعله کش شتریکه ب ییچشما
 رو یگه که بازم حرف یشده م

 !به زبون آوردم دینبا که

 ایو  نهیگلوم بش یدم که دستاش رو یآن احتمال م هر
 رو کرمیتمام پ ادشیفر یصدا
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 یحت نکهیشه. بدون ا یم کیهم بکوبونه اما سرش نزد در
 لمسم کنه سرش کنار یذره ا

 یقرار گرفته و صداش رو کنار گوشم زمزمه وار م سرم

 :شنوم

 !کنم یزبون دراز رو عقد م یها یفقط فرفر-

 نیکنم که تمام تصوراتم با ا یحس م کشم! یهم نم نفس
 رفت. سرم نیحرفش از ب

 !دیسف یصفحه  هیشد.  یخال

 هیکه تو سا یبود! مرد کیبود؟ اون ب یچ منظورش
 دنیبا شن یگن هرکس یهاست؛ م

گرده! ساسان، با اون  یکه اومده برم یهم از راه اسمش
 گنده کلیهمه هارت و پورت و ه

فرار رو بر قرار  دیاسمش رو شن نکهیبه محض ا اش،
 از مرموز یکیمرد  نیو داد و ا حیترج

وجود  ایدن نیبود که تو ا ییآدما نیو مخوف تر نیتر
 تونستم احتمال یداشت! چقدر م

 کرد؟ یم یکه داشت باهام شوخ بدم
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 کینزد یلیخ یاز فاصله  نباریکشه و ا یعقب م سرشو

 :غره یتو صورتم م یتر

بهش  یازیموندن قول خواستم؟ نخواستم! ن یمن از تو برا-

 یکن یچون! فکر م ستین

دورت  یرایمن تک به تک زنج ؟یمنو دور بزن یتون یم
 رو به روت ایدن یرو، تمام در ها

 !برو یکنم! برو... اگر جراتش رو دار یم باز

وحشت  ایدن ای! سرد و خاموشه، اما دنهیپر از خال نگاهش
 شد ی! چطور مزهیر یبه قلبم م

 گهید یبود و لحظه  ایدن نیلحظه تنها پناه امنم تو ا کی که
 ترسناک کابوسام؟ یوالیه

 

پر شده و چشماش سرده و حرفاش سردتر و بازدم  چشمام
 داغ پر حرارتش رو ینفس ها

 خیلحظه  نیکنه تا من تو زمستون ا یم یصورتم خال تو

 !نزنم

تونم از تو  یفقط منم که م یدون یچون م یر یاما نم-

 بال پر ریمراقبت کنم. چون تو ز
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و  ی! بر فرض محال... اگر حماقت کنیکه آروم منه
 نیا ،یشانست رو امتحان کن نبارمیا

به همسرش، که  کیب هیدم، قول  یمن بهت قول م بار
 کشه تا یکه طول م یتمام وقت

 !نفسه هیکنم  داتیپ

 که االن نداشتمش؟ ینفس؟ همون هی

و پشت انگشت اشاره اش رو به گونه  ادیدستش باال م هی
 کشه و من چرا خشک یام م

 بودم؟ شده

که  ی! نفسینیب یکه منو جلوت م یدیرو نکش ینفس بعد-

 یگلوت م یمن دست رو

که من با سخاوتم االن  ی! نفسشیذارم فرو بد یو نم ذارم
 اشاره ازت هیبهت دادم و با 

باش! ازم به خاطر سخاوتم تشکر  ی! دختر خوبرمیگ یم
 چشم و رو نباش... گربه یکن! ب

رو نشون بده،  تتیو طعنه ترب نیتوه ینباش! جا صفت

 !من یازم شاکر باش ملکه 
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تو تمام  چوقتیکنم ه یلحظه حس م نی! تو ارهیگ یم قلبم
 انقدر احساس میزندگ

نبودم. انقدر خورد نشده  فینکرده بودم. انقدر ضع شکست
 دمیکش یمن نفس م بودم!

 کردم؟ یبه خاطرش از اون تشکر م دیبا

 !ممنونم-

اشک، همزمان  گهید یاما گفتمش! دو قطره  دیلرز لبام

 .اما گفتمش دیاز چشمام چک

 نییراحت شد. سرمو پا الشیو خ دی. شندیو عقب کش دیشن
 انداختم و از کنارش رد

 .شدم

 

بهم نفس داده بود و اجازه داده بود زنده بمونم  نکهیا یبرا
 ازش ممنون بودم! به خاطر

 یداد که زندگ یگلوم بود و اجازه نم یرد دستاش رو نکهیا
 یوقت نم چیکنم ه

 !دمشیبخش
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جرات نکنه بهم نگاه  یبرده بود که احد مشیبه حر منو
 چپ داشته باشه و ازش ممنون

 هیبه من به عنوان که  یا رانهیبه خاطر نگاه حق بودم،
 آلت دست داشت هرگز هیو  لهیوس

 !دمشیبخش ینم

 یکردم و زنده م یم یزندگ نجایا دیبا یو ماه اند پنج
 یاصل یزندگ یتو یموندم و وقفه ا

 .گذشت یافتاد! سخت، بود اما م یم من

 یشد و من فراموش م یگذشت و تموم م یمدتم م نیا
 هیداغ  ریز یروز هیکردم که 

تشکر  دنمیزده در کمال حقارت بخاطر نفس کش خی نگاه

 !کردم

بندم! به بودنش فکر  یخزم و چشمام رو م یپتو م ریز
 ینم یسوال گهیکنم و د ینم

 .پرسم

. رمیپذ یکنم. م ینم یبهتر کردن اوضاعم تالش یبرا گهید
 نداشته هامو، از دست دادن
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مونم.  ی. منتظر مرمیپذ یرو، نبودن ها رو، همه رو م ها
 از یبرا دن،یاز نو خند یبرا

 !موندم یکردن منتظر م یزندگ یبرا دن،یرقص یشاد

*** 

که نم نمک داشت بر  یو به آفتاب ستدیا یپنجره م پشت
 شد یم یآسمان مستول یپهنه 

 .کرد یم نگاه

که در ذهنش  ییرو داشت. نقشه ها شیپ یروز مهم امروز
 بود را مرور کرد. همه دهیچ

 رفت. یم شیپ دیطبق برنامه با زیچ

 

 دیبود و همه با دهیلحظه به لحظه امروز را در سرش چ او

 .دادند یتن م یباز نیبه ا

بود  یباز نیاز ا یآنکه خودش بداند مهره ا یب یهرکس
 به موقع و دیو نقش خود را با

 .کرد یم فایا درست

 انیبود که در پا نیرا که به آن مطمئن بود ا یزیچ اما
 یبه باد م یدودمان فروغ روز
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 .کرد یمنحل م شهیهم یرا برا نیشاه ی! دسته رفت

 دهیبه حالت نشسته خواب یصندل یدو ساعت آن هم رو تنها
 بود تا از شر سردرد

بود خالص شود اما دوباره  رشیبانگیکه گر یوحشتناک
 از خواب هیو گر غیدخترک با ج

 .بود دهیپر

ترس از نگاهش رخت بست و  د،یسرش د یرا که باال او
 فرو داد یاز راحت یکه نفس دید

که باز هم کابوس  دیبه خودش آمد و فهم نکهیبه محض ا اما
 یذره ا نکهیبوده، بدون ا

 یبود و پتو را رو دهیکند به طرف مخالف او چرخ تعلل

 .بود دهیسرش کش

 نیاز ا شیباشد و توقع ب یکه از حضورش راض انگار
 دارد تالش دینداشته باشد. که شا

 .را نخواهد تشیحما گریکند تا د یم

رنگ بود، آنقدر ذاتش  کیساده دل آنقدر صاف و  دخترک
 بود یا شهیپاک و نگاهش ش

 .کند یتوانست مخف یرا نم زیچ چیه که
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گرفته بود که  ادیکرده بود.  یسال ها مشق آدم شناس کیب
 شده طرفش زیت یبا چشمان

فرد مقابلش  ی. تمام حواسش را روردینظر بگ ریز را
 دن،یکرد. نوع نفس کش یمتمرکز م

نوع  یحاالت صورت و حت ش،یمردمک ها چرخش
 و نشستن شخص مقابلش ستادنیا

 کرد. یم انیع شیرا برا زیچ همه

 

کرد و افکار طرف را به  یم یبدنشان را بررس زبان
 یخواند و به درونشان پ یم یراحت

او حساب  یاز اندازه رو شیدختر داشت ب نیبرد. و ا یم

 .کرد یم

که انگار  ینگاهش را به خودش دوست نداشت! طور نوع

 !است ستادهیقهرمانش مقابلش ا

 .نبود و نخواهد شد چکسیقهرمان ه اون

مربوط به او خوانده  لیدانست چرا اما در فا ینم هنوز
 پدر و مادرش نکهیبود که با وجود ا
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و پنج ساله  ستیکه ب ییتا به حاال یکبودند از کود زنده
 پدر بزرگ و مادر یبود خانه 

 .کرده است یزندگ بزرگش

را تنها بوده و خال توجه دارد.  یادیز یسال ها دخترک
 چند برخورد کوتاه هم نیدر هم

ارتباط با  یبود که چقدر عاجزانه به دنبال برقرار دهیفهم
 یکمبود ها را م نیافراد است. ا

 !نداشت یپاسخ شیو او برا دید

را در او جستجو نکند.  شیکه پاسخ نداشته ها ردیبگ ادی
 او بودن یکه ملکه  ردیبگ ادی

 ادیو نه کمتر!  شتریاو بودن. نه ب یتحت سلطه  یعنی
 آنکه ضعفش را به رو یکه ب ردیبگ

خانه  نیکند در ا ختهیرا برانگ گرانیو ترحم د اوردیب
 کند. حماقت را تمام کند، یخانوم

ماندن را  هیبماند. در سا هیدرست نکند، در سا دردسر

 !ردیبگ ادیهمانند خودش 

 دتریمعده اش ساکت نشده بود و هرلحظه انگار شد درد
 شد. دوش گرفت و لباس یم
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 ی قهیو کت و شلوار و جل دیسف راهنی. پدیرا پوش شیها
 چرم و براق ی. کفش هایمشک

 .زد یر برقش چشم را مکه از دو یمشک

 یرییشکل بود و تغ نیها بود که نوع پوشش اش به هم سال
 از همان قایکرد. دق ینم

 یکه س ییرا به او داده بودند تا حاال کیکه لقب ب یروز

 !و چهار ساله بود

وداع کرد و با پوسته  نشیشیپ یکه با زندگ یهمان روز از
 ادامه داد. یبه زندگ دیجد یا

 

راهرو  یرا در انتها یموتیشود و ت یاتاق خارج م از
 مصممش ی. قدم هاندیب یمنتظر م

دودوزن و  یبا چشمان یموتیدارد و ت یبه سمتش بر م را

 :دیآ یسر در گم به حرف م

 !تو اتاق منتظر شماست-

 !باش رونیخوبه ب-

*** 

 جلوه



 
 

414 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 حاضر شم کجا برم؟ ؟یچ یعنی-

 میندارم فقط گفتن که به شما اطالع بد یخانوم من اطالع-

 ساعت میتا ن نیکه حاضر ش

 .نیبر ییقراره با آقا جا گهید

خواست منو  یجوشه. کجا م یو سرکه م ریمثل س دلم
 یببره؟ من که بهش گفته بودم م

 یدردسر درست نم گهیرم. که د ینم ییو جا نجایا مونم
 ییجا هیکنم! نکنه بخواد منو 

نباشه!  یکس چیکه ه ییجا هیکنه.  یناز همه زندا دور

 !که خودش نباشه ییجا

نکنه!  دامیپنهان کنم تا پ دشیخوام که خودمو از د یم
 چیحاضر نشم و بگم که باهاش ه

 .ترسم یرم. اما به شدت از مخالفت باهاش م ینم جا

رو  طمیقسم خورده بودم که شرا شبیکه د یصورت در
 هوی رم،یکه هست بپذ ینجوریهم

 !کنه یرو عوض م یگرده و باز یبرم ورق

دونستم که تاوان  یگذره. م یدونستم که از گناهم نم یم
 اشتباهم را قراره که پس بدم
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گفت امروز وقتش  یوجودم بود که م یتو یحس قو هی و

 .بود

تخت به  یمونم. رو یپوشم و منتظرش م یرو م لباسام
 دم و سرمو یم هیتاج تخت تک

 یو بغضم خال زمیر یذارم. اشک م یزانوهام م یرو
 شه. ینم

 

 خواست منو ببره؟ یبرم! کجا م نجایخواستم از ا ینم من

استوار و بلندش  یشه. با قدم ها یشه و داخل م یباز م در
 میشه و ن یاز جلوم رد م

 یاتاق ادامه م یکنه اما راهش رو به انتها یبهم م ینگاه

 .شه یکلوزت م یده و وارد فضا

لرزم. بعد از چند  یخودم م یکوبه و تو یامان م یب قلبم
 یکوتاه از اونجا خارج م قهیدق

و همونطور که راهش رو به سمت در خروجه حکم  شه

 :کنه یم

 !فتیراه ب-

 :کنم یم دایبره صدامو پ رونیاز در ب نکهیاز ا قبل
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 !امیخوام ب ینم-

حرفش حرف بزنم.  یتونستم رو یچون نم ام،ینم نگفتم
 یخوام و نم یگفتم که نم

 .خواستمم

 یم کشینزد ینامطمئن یشم و با قدم ها یجام بلند م از
 شم. کامل به سمتم برگشته و

دونه که من  ی. اون مستین دیترد یچهره اش ذره ا تو
 جرات مخالفت باهاش رو ندارم و

 .کنم یزنه. اما من تالشمو م یحرف نم یکالم

خوام  یکنم. نمـ... ی...گه دردسر درست نمــیگفتم... د-

 .برم نجایاز ا

کنم و نفسام  یو دستام هم. دستامو مشت م دیلرز یم صدام
 ام خارج نهیحساب از س یب

 .شن و پاهامم به لرز افتاده یم

بهش  یا گهیخوره و من با ترس قدم د یجاش تکون نم از
 شم. تو چشماش یم کینزد

که تو وجودم از خودم  یصداقت تیزنم و با نها یم زل

 :زنم یسراغ دارم لب م
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 نجامیکه ا یخورم که تا زمان یخورم... قسم م یقسم م-

 خالف خواسته ات یکار گهید

 ندم. انجام

 

اندازه و با لحن آروم و  یبه چشمام م یزیآم دیتهد نگاه
 خواد که منو یقاطعش انگار م

چالش بکشه و بگه و صبر منو امتحان نکن! اما من  به

 .از حقم دفاع کنم دی. باامیکوتاه نم

 !فتیگفتم... راه ب-

 منو؟ یکجا ببر یخوا یم-

خواست رها کنه! منو  ینبود بدونم؟ منو تو برزخ م حقم
 هی نینگه داره و ع یکیتو تار

منتظر  ت،یهو یدرخت، ب یجدا شده از شاخه  برگ
 سوال و چی؛ بدون هسرنوشتم باشم

 !یپرسش

تاوان داره نگفتم؟ نگفتم حق  هی ییبهت گفته بودم هر خطا-

 من میبه رفتن از حر یندار
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روت  ینگاه ینگفتم که اگر باعث بش ؟یفکر هم بکن یحت
 خودت رو تو خطر ایبچرخه 

 مشینتونست از حر کیکه بگن ب یو باعث بش یبنداز
 کنم؟ یم مونتیدفاع کنه من پش

 یاون چ ستیکرد؟ من برام مهم ن یچرا درکم نم یلعنت
 یگفته! برام مهم نبود چون نم

 !کشه یانتظارم رو م یکه خارج از عمارت اون چ دونستم

 رونیب نجایخوام از ا ی! حاال نمدمیدونم، حاال فهم یم حاال
 یبار اگر بازم اتفاق نیبرم! ا

 !متحملشو ندار گهی! دارمیخورم که دووم نم یقسم م فتهیب

 یتا نتونم برم! دارم م یبند یبه تختت منو م ی! گفتیگفت-

 ... چکارگهیرم د یگم نم

 ؟یباورم کن کنم

 :گم یم هیرم و تو با بغض و گر یم جلوتر

همه  یجلو ؟یبر یمنو به زور م امیاصن اگه من ن-

 ؟یبر یافرادت منو کشن کشون م

 ؟یخوا یم نویا
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 یرم. نم یعقب نم نباریشه و من ا یم کتریبهم نزد آروم
 .امیخوام که کوتاه ب

 

مزخرفشون  نیگه قوان یگه قانون منم؟ مگه نم ینم مگه
 براشون مهم تره؟ یزیاز هرچ

که به نفعشونه از  یبه همشون اگر بخوان فقط وقت لعنت

 !کنن یرویپ نیقوان

نبودم و اونا تونستن  یچیهستم! اگر من ه ینره من ک ادشی
 و دیکاال خر هیمنو مثل 

گفت من  یکرد! مگه نم یکنن اما االن فرق م فروش
 گفت یهمسرشم، بدلشم، مگه نم

 ملکه شم؟ من

حق نداره  چکسیه نیشم...! گفت یم کیب یملکه  نیگفت-

 !کنه یکه باهام بد رفتار

 کیاحترام رو از شخص خود ب نیشتریست ب ستهیشا نیگفت
 ن؟یقوان یگ ی! مگه نمرهیبگ

 ؟یبذار یک شیمنو پ یخوا یم ستن؟یقانون ن نایا
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 یدم چون فکرش هنوزم وجودمو م یتکون م سرمو

 !لرزونه

خواست  یم تونیمحفل کوفت نینفر از خودتون، از هم هی-

 یمنو تصاحب کنه! چون م

گفت تو رو فتح  یرو به همه ثابت کنه! م اقتشیل خواست
 همه شیرو پ کیکنم تا ب یم

خواست  یردن من مب نیکنم! با له کردن من، با از ب رسوا
 خودش رو به همه ثابت اقتیل

 !کنه

 غیو با تمام توانم ج رمیگ یکنم و صورتمو باال م یم هیگر

 :گم یزنم و م یم

 ره؟یتو رو بگ ینخواد جا یا گهیاز کجا معلوم کس د-

 عمارت! اصن نیاصن از داخل هم

اگر بخواد قدرت رو  یموتیت نیاز افراد خودت! هم یکی
 من قیو از طر ارهیاز چنگت در ب

پناه  یبکنم؟ به ک دیبهت ضربه بزنه من چکار با بخواد
 ؟یبه ک ارم؟یب
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به  امیو من تازه به خودم م نهینش یدهانم م یرو دستش
 یصورت برافروخته اش نگاه م

ده  یدهنم فشار م ی. کف دستش رو با تمام توانش روکنم
 و با رمیگ یو بازوش رو م

 کنم: یخون گرفته اش نگاه م یبه چشما ترس

 

که تاوان پس  یگ یرو م نایکه امان بدم؟ ا یگ یرو م نایا-

 ادمی گهید باریاما من  ؟یند

 ادمیازت سر زده!  یبزرگ یکه تو چه خبط و خطا اومد
 اومد چطور تمام من رو، مرحمت

! تو رو از یو رفت یپاهات له کرد ریسخاوتم رو ز و
 ، آوردمتدست اون کثافت نجاتت دادم

عمارت  نیتو ا ،یشد کیب یملکه  ،یخونه ام شد خانوم
 رو که یبهت ارزش و احترام

دادم که تو با حماقت و سبک  یرو ندار اقتشیل یا ذره
 یتوش! که بگ یگند بزن تیمغز

برده  هیذاشتم مثل  یم دی! که بایو ندار یرو نداشت اقتشیل
 به همون ستون وسط خونه
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 یرفتار م وونیح هیبستنت و باهات مثل  یفرامرز م ی

 !کردن

افته اما من مات  یم نییدهانم پا یبه ضرب از رو دستش
 از جام تکون یو مبهوت ذره ا

 !خورم ینم

 ییاژدها هیده و مثل  یرو دو طرف چونه ام قرار م دستش
 که خنجر تو قلبش فرو کرده

نفس هاش  شیکنه و با آت یو غضب نگاهم م نیبا ک باشن

 !کنه یکبابم م

بهم  گهیبار د هی نویو ا یبا من بودن رو نداشت اقتیتو ل-

 یلعنت ی! تو... تویکرد یآور ادی

! ادیاز من برم ییهستم و چکارا یکه من ک یدینفهم هنوز
 یسلمان حرومزاده افتاد ریتو ز

که خطا کنه تاوانشو  ی! اما هرکسیخودت خواست چون

 !ده یپس م

رفته بودم  یآزاد یفقط به هوا یدم؟ منخواسته بو من
 شناختم؟ یسلمان رو از کجا م
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برم و باهاش برات گردنبند  یسلمان رو م یانگشتا-

 که من یکنم تا بدون یدرست م

 !رهیم یکشمش، با درد م یندارم! با لذت م رحم

بردم و با وحشت  ادیکه من از ترس نفس هامو از  یوقت
 موندم رهیشبش خ یبه چشما

 یشه که تمام وجودم رو خال یباز م یهاش به پوزخند لب

 !کنه یم

تک به  ی. جلورمیگ یرو ازش م زشیتو همه چ یجلو-

 که ازشون هراس یتک افراد

 ی! وقتیکن یصورت تک به تکشون نگاه م ی! تویدار
 دارم خون سلمان رو تو جام نقره

 

 ینیب یم یخون ینوشم تو ترس رو از صورتاشون م یم
 حق یگم کس یمن م یکه وقت

 یم ی! وقتیچ یعنیشدن به تو رو نخواهد داشت  کینزد
 گم تو چوب خطت پر شده و

 !یچ یعنی یاشتباه ندار یبرا ییجا
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 نیکنه ا یلرزه و اون تموم نم یستون بدنم داره م چهار
 یب یشکنجه  نیعذاب رو ا

 :رو رحمانه

 یزن سلمان چهارستون تنت رو م یناله ها یصدا-

 که یکن یتو درک م نباریا لرزونه و

برات داشته باشه! اون  یتونه چه عواقب یم ماتتیتصم
 و غیج یکشه و صدا یزجر م

مونه و رد خونش رو تا ابد  یتا ابد تو گوش تو م اداشیفر

 !یریخودت بگ یاز دستا دیبا

! یمونیکار رو! بغض ترس دلهره وحشت پش نیکنه ا ینم
 همه و همه بهم هجوم آوردن

 چوقتیمن ه نکهیاز خودم ندارم جز ا یدفاع چیمن ه و
 رو نداشتم که یکس میتو زندگ

 !اعتماد تام داشته باشم بهش

به بودن آدما دل خوش نکردم چون همشون  چوقتیه من
 شهیان! من خودم هم یرفتن

نموندم.  یدست چیو منتظر ه دمیکش رونیرو از آب ب ممیگل

 !من مجبور بودم
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کنه!  یکارو نم نیکنم که با من ا یم نیبه خودم تلق دارم
 کشه! قلب یاون روح منو نم

کنه! اون کابوس  ینم اهیگناه س یزن ب هی یبا شکنجه  منو
 یشگیرو به مهمون هم

 !کنه ینم میصورت یخوابا

قبل  ،یاریسگ منو باال ب یاون رو نکهیحاالم قبل از ا-

 خشمم دامن تو و همه نکهیاز ا

 ی! گفتیافت یراه م رهیرو بگ یکه بهشون اتهام دار ییاونا
 ادتیاما  یچکار کنم باورم کن

شه!  یمن باورم م یبگ ی! تو هرچیمن یتو ملکه  نره
 کالکانا ی هیو بق یموتیباور کنم ت

تو  یچشما یشه! جلو یچشم دارن اون وقت بد م بهت
 نیبا ا دیکنم و تو با یچالشون م

! من رو حرفام یزیکوچولوت روشون خاک بر یدستا
 ؟یهست ؟یچ ی! توشهیهستم! هم

 

 ی؟ )ملکه meine Königin«»نظرت باورت کنم به

 Meine » من؟( باورت کنم
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»Frau)؟ )همسر من؟ 

لرزه! وحشت تمام وجودم رو  یبندبند وجودم داره م تمام

 !فلج کرده و من زبونم بند اومده

 .تونم درکش کنم یتونم بفهممش و نم ینم

دونم بتونم  یم دیلرزم که بع یاونقدر م دم،یترس اونقدر
 اونکه فرو یاز قدم بردارم ب یقدم

 !زمیبر

رگ  یرو با تمام قدرت دارن از تو یکنم زندگ یم حس
 تا سقوط یزیمکن. چ یهام م

 ینوام رو به حرکت م یندارم که صداش قلب ب فاصله

 !اندازه

 ...کی-

کنم.  یپرن باال و مات نگاهش م یهام از ترس م شونه
 رعب یکنه و صدا یدر رو باز م

 :کنه یم یدلم رو خال شتریب زشیانگ

 ...دو-
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هنوز کلمه اش رو کامل  رمیگ یکائنات رو به مدد م تمام
 یادا نکرده که از در خارج م

 !شم

 !سه-

*** 

 ییجمع شده بودند و سردار در انتها زیسران دور م تمام
 نشسته زیم یرو یصندل نیتر

 .نباشد کیاالمکان چشم در چشم ب یتا حت بود

کرد که بلند  یانداخته بود و هرگز فکر نم نییرا پا سرش
 نیچن نیبرادرش ا یها یپرواز

 درست کند. شیرا برا یدردسر

 

 شیاز جا کیب یمحفل بود و با اشاره  دیسف شیر دیجمش
 برخاست و شروع به صحبت

 :کرد

که  ستین ی. کسمیکه افتاده مطلع هست یهممون از اتفاق-

 نکهیافتاده. ا یندونه چه اتفاق
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نوع  نیکه بدل هرکدوم از ماست بدتر یزدن به زن دست
 محسوب یاحترام یتعرض و ب

بحث  هیتعرض بشه  کیبه بدل ب نکهیبحثه ا هیشه  یم
 که یاتفاق فیست. تکل گهید

احمق اتحادمون رو  هیاشتباه  میبذار دیمشخصه! نبا افتاده
 که سال یبه هم بزنه! اتحاد

پا بر جاست و باعث شده همه در کنار هم با صلح  هاست
 و آرامش تجارتمون رو اداره

 .میکن

گرداند  یدر سکوت نگاهش را در جمع م یلحظه ا چند

 :دهد یو بعد ادامه م

دونه ما رو  یکه حق خودش م ییوندتا یبرا کیجناب ب-

 یدور هم جمع کرده و با حال

برگزار  یجلسه ا شهیم هممبرهنه اما به رس زیهمه چ که
 یباره شبهه ا نیشد تا در ا

 .نمونه و همه حاضر باشن و شاهد حکم امروز باشن یباق

و  شانیسردار پر دیمحض تمام شدن صحبت جمش به

 .زدیخ یبرم شیمضطرب از جا
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همه  عیانقدر سر دیشه! اعتراض دارم من! حق ندار ینم-

 چی. هدیرو تموم شده بدون زیچ

رو در حال فرار از  کیصورت نگرفته! بدل ب یتعرض
 سلمان یخونه اش گروگان گرفتن! وقت

کرده و به باغ برده که اونو به  ریشده اونو دستگ مطلع

 !بده لیتحو کیشخص خود ب

و کف جفت دست  زدیخ یبرم شیاز جا یناگهان کیب
 زیم یرا با تمام توانش رو شیها

دوزد و  یردار مکوبد و نگاه خون افتاده اش را به س یم
 که به طرز یآرام یبا صدا

 :کشد یم ریبود نف زیرعب انگ یوحشتناک

با راننده من  یهمسر من به دستور شخص برادر تو وقت-

 !شه یم دهیرفته دزد رونیب

کردم سردار! قبل از  رشیتعرض به همسر من دستگ نیح
 بهت بزنم یاتهام همدست نکهیا

 

راه  هیبکش و منتظر حکم برادر احمقت باش! تو  عقب
 تا جلسه یشی. خفه میندار شتریب
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 یشه و وقت یاون کثافت مشخص م فیبشه و تکل برگزار
 باال یبا سر شهیحکم اجرا م

که  یتا نشون بد یاری. خم به ابرو نمیکن یتماشا م گرفته
 به سوگند و به ارزش ها و

خائنه...  هیبرات  شهیخائن هم هیو  یبندیمحفل پا نیقوان
 ایباشه  بهیکنه غر ینم یفرق

 یپدر! برا ایکنه که برادر باشه  ینم یات! فرق خانواده
 یخائن لحظه ا هیبردن  نیاز ب

 ...صورت سردار نیا ری! در غیندار دیترد

 یراستش خم م یکند و سرش را به سمت شانه  یم مکث
 یزیکند و چنان نگاه خوف انگ

 یشود. طور یکند که مو به تنش راست م یسردار م به
 از آنچه که گفت ریکه نخواهد غ

 یاست ادامه م شتریکه زهرش ب یکند. و او با کالم رفتار

 :دهد

 یبمون نجایا یکه لحظه ا یخوا یصورت نم نیا ریدر غ-

 ینم رونیدر ب نیچون سالم از ا
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به سر برادرت  ییدم بال یحاال بهت قول م نی! همیر

 ...سردار سنیبنو خیکه تو تار ارمیب

کثافت در  یکه پشت اون هرزه  یخوا یتو نم سردار

 !! موضع خودتو مشخص کنیایب

 پیسرجات و ز ینیش یم یعقل داشته باش یذره ا اگه

 !یکش یدهنتو م

 یسرنوشت بردارش برا یتماما ترس بود. برا سردار
 دانه کی نیخاندانش. او هم ریتقد

حماقت  نیرا داشت. اگرچه احمق بود و بزرگتر برادر
 عمرش را مرتکب شده بود اما هرگز

 !داشت یبر نم شیبرا دنیاز جنگ دست

 چیداد! از ه یاو انجام م یکه اگر سلمان هم بود برا یکار
 دانست یمطمئن نبود اما م زیچ

محفل را بر  یاعضا یتالشش را بکند تا حداقل را دیبا که

 !بخرد کیب هیعل

خصوصا که از  یمحکوم کردن کس یبرا یهرکس-

 !ارهیمدرک ب دیخانواده باشه با یاعضا
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شناسم  ی! چون من برادرم رو خوب میباش کیاگر ب یحت
 یخطا نیدونم که چن یم

 زنه! یازش سر نم یبزرگ

 

 یموتیزند و ت یاشاره م یموتیکشد و به ت یعقب م کیب
 بشیرا از ج یبالفاصله گوش

 یکه پشت خط بود دستور م یکشد و به فرد یم رونیب

 :دهد

 !ارشیب-

 یرا داخل م یشود و دونفر کشان کشان فرد یباز م در
 سالم در صورتش یآورند که جا

 !نمانده یباق

 یمرد تنومند ی رهیمتعجب خ ییاعضا با چهره ها تمام

 .راه رفتن ندارد مانده اند یکه نا

 یشود و بعد رها م یکشان تا وسط سالن آورده م کشان

 .شود

 یبه طرفش م یموتیو ت ندینش یزانو م یرو یسخت به

 .ستدیا یاو م یرود و در چند قدم
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رو که در رابطه با معامله ات با سلمان به ما  یزیهرچ-

 !دوباره تکرار کن یگفت

و نگاهش را در  ردیگ یسرش را باال م یبه سخت مرد
 مکث کیب یگرداند و رو یجمع م

 .کند یم

 قهیاندازد و عرق و خون از کنار شق یم نییرا پا رشس

 :ردیگ یاش راه م

 دیسلمان باهام تماس گرفت و گفت که با شیچند وقت پ-

 رو براش بدزدم. قسم یکس

! کهیخورم نگفت بدل ب یخورم... به جون مادرم قسم م یم
 خانوم... با راننده شون رفته

که با سلمان دستور  یی. جامیگرفت شونویکه ما ا دیخر بودن
 و بعد هم مشیداده بود برد

دونستم اون زن بدل  یپولمو گرفتم و رفتم! به خدا نم من
 آقا رحم دی! رحم کنکهیب

 !دیکنم آقا رحم کن ی... التماستون مدیکن

نگاهش بدهد به  ی هیدر زاو یرییتغ نکهیبدون ا کیب
 کند تا ساسان را یاشاره م یموتیت
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و  زدیخ یاز جا برم کبارهیآنجا ببرند اما سردار به  از
 کند: یم انیعص

 

 نیگه؟ مشخصه که ا یاز کجا معلوم که داره راستشو م-

 شده نییتع شیداستان از پ هی

 !کردن... مثل روز روشنه دشی! کتکش زدن، تهدست

که  یاندازد و با خشم یبه سردار م یبا اخم نگاه یموتیت
 دیاش بع یشگیاز رفتار آرام هم

 :غرد یم است

تهمت  یسردار! به ک سادهیا ینره مقابلت ک ادتی-

 ؟یمرد ناحساب یزن یم ییدروغگو

 م؟یمشت بچه ا هیما  نیفکر کرد ای ن؟یآورد ریمگه خر گ-

 نیواضحه! دار زیهمه چ

کنه!  یداره از مقامش سواستفاده م کی! بنیکن یم سفسطه
 انقدر جرات ندارن هیاگر بق

 !نمیش یمن ساکت نم ادیصداشون در ب که

را به عقب  یبود صندل دهیدو شیکه در رگ ها یخشم با
 به سمت تیراند و با عصبان یم
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 :ردیگ یاش را م قهیبرد و  یحمله م ساسان

بهت  یچ یوعده  دنت؟یکثافت دروغگو! با چقدر پول خر-

 دادن آشغال؟ بگو من دو

 !دم یبهت م برابرشو

 نیزم یکوبد و ساسان با درد رو یدر صورتش م یمشت
 خواهد یشود و سردار م یپرت م

خانواده  ی ندهیببرد که محمود نما ورشیبه سمتش  باز
 دیکه بعد از جمش یمرد ،یسلطان

سال بود که همه او  یبود و سال ها شتریاز همه ب سنش
 یم تشیرا با ابهت و قاطع

و با خشم سردار را مخاطب  زدیخ یاز جا بر م شناختند،

 :دهد یقرار م

 ییرو به دروغگو کیب یتون یسردار...! بس کن! نم-

 !روشنه زیهمه چ یوقت یمتهم کن

که ندونه برادر هوسرانت تو چه  ستین نجایا یکس
 نکرده! آوازه ریخودشو اس ییدردسرا

که باعث جلب  شیآنچنان یها یزنباره بودن و پارت ی

 !دهیچیا پشده همه ج سیتوجه پل
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 !...بره شیطبق روال پ زیعقب بذار همه چ بکش

گردد و  یدر هم رفته به سمت او برم یبا چهره ا سردار
 غرد: یم یشتریبا عتاب ب

 

تو  یوقت ؟یزد یحرف رو م نیپسر توام بود هم-

 یتنه گند م هیداشت  یقبل تیمامور

 یداد خوب بلد بود یو محموله رو لو م زیبه همه چ زد
 حق نداشت ی! کسیپشتش درا

به شازده تون بگه! حاال من حق ندارم از برادرم  یزیچ
 دفاع کنم؟

گفت.  یم یزیهمه باال گرفته بود و هرکس چ نیب تنش
 در هم ییبا اخم ها یسلطان

 .رو به سردار کرد نییپا یاما تن صدا دهیکش

افتاد ضرر  یمن منکر اشتباهش نشدم! فقط گفتم اگر اتفاق-

 دم اجازه یو خودم مهمه ر

ضرر کنه و پسرم رو مقصر بدونه! آخرشم  یدم کس ینم
 رو یجوش چ فتادین یکه اتفاق

 تو؟ یزن یم
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خودش  هیتمام از خشم سردار بر عل یِ رکیداشت با ز کیب
 کرد و نظر اعضا را یاستفاده م

 .کرد یسمت خودش جلب م به

همه را به  ینسبتا بلند یباال گرفته بود که با صدا همهمه

 :سکوت دعوت کرد

 !هیکاف-

تعلل را  گریبرگشت و او هم د شینگاه ها به سو ی همه
 یموتیبه ت یندانست. اشاره ا زیجا

را  یکیتار لمیباز کرد و ف هیو او لپتاپ را رو به بق کرد

 .پخش کرد

از صورتش که  یناواضح یاز سلمان و هاله  یریتصو
 دایبود پ دایمقابل ساسان نشسته پ

 :دیچیدر سالن پ شیو صدا شد

که شده...! آخ  یمتی! به هر قارشیبرام ب ریدختر رو بگ-

 یچقدر وحش یساسان اگر بدون

خواد  ی! با نگاهش مدهیبلور سف نینازه! پوست تنش ع و
 شبا از فکر یبدره تو رو! لعنت
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نداره!  اقتشمیکه ل یبره! افتاده دست کس یخوابم نم بهش
 لتویسباونقدر  ارشیتو برام ب

اگر ازش  ارشی! فقط برام بیکنم که بارتو ببند یم چرب
 بذارم توام َطعــ.. دیبشم شا ریس

 

گذارد  یکوبد و نم یهم م یبا خشم در لپتاپ را رو کیب
 از شیمنفور سلمان ب یتا صدا

 .وار مغزش را بخورد انهیمور نیا

 یم شیبود عرق از سر و رو دهیکه شن یحرص جمالت از
 ! کاملدیلرز یو فکش م ختیر

 شیاز پ یها نقشه ا نیا یشد که همه  انیهمه ع یبرا

 .شده بود نییتع

توانست که مدرکش را رو کند اما به ساسان  یابتدا هم م از
 یکرده بودند که حرف دیتاک

 یاز آنکه حرف شینزند تا پ نیضبط شده توسط دورب لمیف از
 مطمئن دیایب انیاز آن به م

 .را در کنار خودش دارد ییکه چطور آدم ها شود
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با  ای ندیآ یمحفل بدون مدرک پشتش در م یاعضا که
 نیا یسردار هم دستند و همه 

 کودتا دارد؟ کینشان از  ها

قرار نبود. حاال  نیراحت شده بود که موضوع از ا الشیخ
 سردار و برادر یهدفش را رو

ا خاک را ب التشانیکند و تا تشک یمتمرکز م احمقش

 !گرفت یکرد آرام نم ینم کسانی

زند تا قسمت  یکند و با سر اشاره م یم ینگاه یموتیت به

 .پالنش را اجرا کند یبعد

که با هم  یبرند و طبق قرار یم رونیرا از آنجا ب ساسان

 .کنند یداشتند آزادش م

به او قول  کیکرده بود و ب فایا ینقش خود را به درست او
 داده بود که اگر مو به مو حرف

 .را که به او گفتند تکرار کند از جانش بگذرد ییها

 یآورند و سردار به سمتش م یبار سلمان را داخل م نیا
 رفت یپا راه م یدود. سلمان رو

دستانش را نبسته بودند. فقط توسط طاهر به داخل  یحت و
 یشد. هرچند که نا یهمراه
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 یپ یصورتش از ضربه ها یجا یو جا رفتن نداشت راه

 .بود نیکبود و خون کیب یدر پ

او  یخواست با آزاد گذاشتنش به همه نشان دهد که حت یم
 که ندیب ینم یرا در حد

 کیفرار کند؛ که او  ست،یحال که کت بسته ن نیبا ا بتواند
 تیخاص یبزدل و ب یترسو

 .است

 

در گوشش  نکهیو سردار مقابل هم بودند و بعد از ا سلمان
 و دیگفت عقب کش ییزهایچ

به همراه دو  یاز اتاق ها باز شد و زن یکیبار در  نیا

 .فرزندش از اتاق خارج شدند

زن  یبه رو نکهیبه محض ا دینگاه سلمان چرخ یا لحظه
 شیافتاد زانوها شیو بچه ها

که داشت  یبدون توجه به سردار رتی. با حدیلرز
 خواند یرا در گوشش م ییزهایچ

 :زد شیصدا

 فرانک؟-
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قدم از قدم بردارد. زن  یتوانست حت یزور بهت نم از
 شیو از جا ستیگر یمانند ابر بهار م

 .خورد ینم تکان

نام همسر برادرش از زبان او  دنیبه محض شن سردار
 و تا چشمش به او افتاد دیچرخ

 .تنش به لرز افتاد تمام

 ه؟ییآبرو یچه ب نیا-

بود  شیمعطوف به پسرها شیزد و چشم ها ادیفر سلمان

 .دندیلرز یکه در آغوش فرانک م

خواست به سمت فرانک قدم بردارد طاهر از پشت لگد  تا
 و دیکوب شیدر زانو ینیسنگ

 .افتاد نیزم به

. دیاش کوب نهیبه سمت طاهر هجوم برد و تخت س سردار
 انداخت و ینگاه کیطاهر به ب

اجازه دفاع  کیخواست بداند که ب یهمان بحبوحه م در

 !نه ایدهد  یم

خود برخواسته  یو همه از جا ختیبه هم ر زیچ همه
 از اعضا سردار گریبودند. دو نفر د
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که کرده بود  ییگرفتند تا مهار شود و سردار از تقال را
 آمد. ینفسش باال نم

 

خواست به سمت همسرش بدود  یزد و م یعربده م سلمان
 دادند. فرانک یاما اجازه نم

که چه  نندیفرزندش را در آغوش گرفته بود تا آن ها نب دو

 .دیآ یبر سرشان م

به سمت سلمان  یادیاز جا برخاست و با خشم ز کیب
 اش را گرفته و با قهیهجوم برد. 

 :دیکشنده در صورتش غر یآرام و لحن ییصدا

سلمان؟  ستین تیاز اون صورت از خود راض یخبر-

 لگدت کرده؟ کیب

به عقب  نکهیو قبل از ا دیانه اش کوبدر چ یمحکم یمشت
 اش را قهیپرتاب شود دوباره 

 ادینداشت فر گریکه کنترلش را د ییو با صدا ردیگ یم

 :زد

نسناس؟ تو حرومزاده  شیخواست یم یمتیرو به هر ق یک-

 ؟یخودت فکر کرد شیپ یچ
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بگم  ؟یو قسر در بر یدست رو زن من بذار یتون یم که
 چشمات زنتو یجلو نجایهم

 بچه هات؟ یکنن؟ جلو کهیت کهیت

افتاده بود. جانش را  هیبود که به گر دهیآنقدر ترس سلمان
 داد و حاال یپسرانش م یبرا

 شد؟ یچه م شیپسرها سرنوشت

به  یچارگیرا مهار کرده بودند و فقط داشت با ب سردار
 کرد. سلمان از یمعرکه نگاه م

 .دکه در حال وقوع بود رو به مرگ بو یاتفاق وحشت

اش کنار رفت  قهی یاز رو کیدست ب نکهیمحض ا به
 نیافتاد و ا نیدو زانو به زم یرو

 :افتاد هیکه در تنش بود به گر یو لرز مشهود هیبا گر بار

کنم. به بچه هام رحم کن.  یکار رو نکن! التماست م نیا-

 ندارن! فرانک مال یاونا گناه

 !بچه هامو بذار برن تو

 یزیآن چ کیدر سالن حکم فرما شد و ب یبیعج سکوت

 .کرد یبود باور نم دهیرا که شن

 کرد. یفرانک را باور م یعجز و البه ها حاال
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کردند که چطور  یبا انزجار و تنفر به سلمان نگاه م همه
 نجات خودش و یزنش را برا

 شیکرد و اصال سرنوشتش برا کیب شکشیپ شیها بچه

 .مهم نبود

و به  دیکش رونیرا از دست سلمان ب شیبا انزجار پا کیب

 .اش قدم برداشت یسمت صندل

 .وانیح نیا تیزد موجود یرا به هم م حالش

دانست که  یچه م یمتعجب نبود و کس چیانگار ه فرانک
 یچه از سر گذرانده که ذره ا

کمک از جانب شوهرش را نداشت و نگاهش تماما  انتظار

 !بود کیبه َکَرم ب

اش برسد مقابلش ظاهر شد  یبه صندل کیاز آن که ب شیپ

 :و به التماس افتاد

... تو رو به جون میما بر دیتو رو خدا بذار دیآقا رحم کن-

 ...دیخانوم به ما کار نداشته باش

 !دیآقا... به بچه هام ببخش دیببخش
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که  دید یاش نشست و سردار م یصندل یرو کیب
 برادرش چطور خودش را باخته و همه

و مقابل همه  دی. دوباره جلو کشندیب یرا نابود شده م زیچ
 یخم شد و با صدا زیم یرو

 :دیکش ادیفر یبلند

صورت نگرفته! اگر قرار باشه قانون چشم در  یتجاوز-

 یبرابر چشم هم اجرا بشه بازم ربط

. نیآورد یم نجایاونو ا دیفرانک وبچه هاش نداره. نبا به

 !نهیخالف قوان نیا

 :از او به حرف آمد یبلندتر یبا صدا دیبار جمش نیا

غلط! در  یدرسته چ یچ یبه ما بگ یتون یسردار تو نم-

 سر کی! اگر بیستین یگاهیجا

افتاده بود. همه  یمعلوم نبود که حاال چه اتفاق دیرس ینم
 گرده به شخص یبرم زیچ

 !بخواد یقربان ی... هرچشونیا

پاک  را شیبرخواست اشک ها شیبالفاصله از جا فرانک
 یکه پا یکرد و به مانند کس

 :دیکند نال یخود را م یتالش ها نیدار آخر ی چوبه
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بخواد...  دیوندتا را اون با نی...! اادیب دیبگ یپس به قربان-

 یتونه حکم بده اون م یاون م

 !ببخشه تونه

همه جا سکوت  یا قهیدق ینگاه کردند و برا کیبه ب همه
 یرییبدون آن که تغ کیشد. ب

شود به فرانک چشم دوخته بود  جادیصورتش ا کیمیم در
 چیه یطوالن یها هیثان یو برا

 .نکرد یحرکت

دوخت و چشم بر هم نهاد.  یموتینگاهش را به ت باالخره
 به یبلند یبا قدم ها یموتیت

 .که در راهرو پنهان بود رفت یاتاق سمت

او را به اتاق  یکه جلوه در آن منتظر مانده بود. وقت یاتاق
 برد دستور داده بود که اگر

 .عواقبش با خودش خواهد بود زدیاشک بر یا قطره

به راه  یموتیجلوتر از ت یآرام یبعد جلوه با قدم ها یقیدقا
 یافراد دنیافتاد. به محض د

 .جمع شده بودند لرز به تنش راه گرفت زیدور م که
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اما هرچه که  فتدیقرار است ب یدانست که چه اتفاق ینم
 یبود قطعا مربوط به همان انتقام

 .زد یاز آن حرف م کیشد که ب یم

قدم که جلوتر آمد ناگهان نگاهش به سلمان افتاد و  چند
 بالفاصله رو برگرداند و با وحشت

 .نگاه کرد کیب به

 شی! آنقدر محکم دندان هادیکش یدر نگاهش زبانه م آتش
 فشرد که یهم م یرا رو

از فشار رو به  شی. مشت هادیلرز یبه وضوح م فکش
 یبود و جلوه برا دهییگرا یدیسف

 .مدت حرف نگاه او را خواند نیبار در تمام ا نیاول

 یادینگاه همسرش را خواند که با حرص و خشم ز حرف
 حق»که  دیکش یم ادیداشت فر

 «!یبترس یمن شیپ یوقت یندار

 

 عیرا سر شیها که از حضور او گرفته بود قدم یقدرت با
 تر به سمتش برداشت و تا خواست

 .ندیآن طرف بنش یصندل یاشاره کرد که رو کیب ندیبنش
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 ایبود که بدون آنکه مخالفت کند و  دهیآن قدر ترس جلوه
 را زیکارش را بپرسد م لیدل

 .ندینش یسمت چپش م یصندل یزند و رو یم دور

کند اما نگاه  یم ینیسنگ فشینح یشانه ها یهمه رو نگاه
 است یاو معطوف به تنها کس

 .شناسد یجمع م نیدر ا که

 ده،یبه دادش رس شهیهم طشیشرا نیکه در سخت تر یکس
 از همه از او شیکه ب یکس

مطمئن است  یبیترسد. اما به طرز غر یم شیواکنش ها و
 تواند یم ایدن یکه از همه 

آزارد  یحجم از تناقض جانش را م نیاو پناه ببرد. ا به

 !ندارد رششیهم جز پذ یاما چاره ا

کشد و هرچه در توان دارد به کار  یرا به دندان م لبش
 . خوبزدیتا اشک نر ردیگ یم

 یدارد. که حق ندارد مقابل کس ادیاو را به  یها حرف

 .زدیاشک بر

را  شیفشارد و پاها یبه هم م زیم ریرا ز شیها دست
 دهد. فرانک یتکان م کیستریه



 
 

449 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

بود و فرزندانش از او هم  یو زار ونیدر حال ش هنوز

 .دندیلرز یقرار تر در آغوشش م یب

را از او جدا  شیزند تا بچه ها یاشاره م یموتیبه ت کیب
 کنند و به اتاق ببرند. فرانک ابتدا

دهد که  یم نانیبه او اطم یموتیکند و بعد ت یم مقاومت
 ندارد و او هم یبا آن ها کار

 .سپارد ینش را به او مناچار فرزندا به

 انیافتد و م یو مقابل جلوه به زانو م دیآ یجلوتر م فرانک
 درد آورش التماس یها هیگر

 .ردیگ یرا از سر م شیها

 یو م دیآ یبه ستوه م شیها هیناله ها و گر دنیاز شن جلوه
 خواهد به سمتش برود تا در

 و آرامش کند. ردیبگ آغوشش

 

 ریاز ز کیبخورد ب یتکان یحت شیاز جا نکهیاز ا شیپ
 دست جلوه یدستش را رو زیم

کشد تا ذره  یخط و نشان م شیگذارد و با نگاهش برا یم

 .تکان نخورد شیاز جا یا
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... به خدا تا عمر دارم دیخانوم قربونت برم بگذر-

 کنم، تا عمر دارم دعاگوتون یم تونویزیکن

بدبخت و . از منه دینگذر دهیند ریخ نیا یشم، از خطا یم
 بخت برگشته که سال هاست

 .دیکشم بگذر یکنم و زجر م یتحملش م دارم

کند که  یکند و حس م یاز خشم مشتش را جمع م سردار
 از کنترلش خارج زیهمه چ

 .است شده

فاصله مقابل جلوه بود کامال به  یصندل کیبا  یسلطان
 حاالت جلوه تسلط داشت. خوب

دخترک  یپوسته  ریززن سلمان  یبود که ناله ها دهیفهم
 آرام ینفوذ کرده است. با صدا

 :جلوه را مخاطب قرار داد یلحن مودبانه و پدرانه ا و

دخترم.  یرو پشت سر گذاشت یسخت یدونم روزا یم-

 ! اماهیسلمان گناهش نابخشودن

 ای یببخش یتون یداره! م یزن به تو بستگ نیا سرنوشت
 چیه یانتقامت رو بخوا یتون یم
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 یسرزنشت نم یریکه قراره بگ یمیبابت تصم نجایا کس
 یهم قضاوت نم یکس چیکنه ه

انتقام رو  نیرو بگو ا متیتو نبوده! تصم یچون جا کنه
 ؟یخوا یم

آورد.  یکرد دل و روده اش را دارد باال م یحس م جلوه
 مقابلش بودند؟ ییچطور آدم ها

که با سلمان تجربه کرده بود  یروانش از جهنم هنوز
 کرد ینشده بود و فکر م یکاوریر

نخواهد  میکه به روحش روا داشته بود ترم یخدشه ا هرگز
 ها انتظار نیشد که حاال ا

 یزن یرا برا یانسان ریو غ انهیعمل وحش نیاو ا داشتند
 زن معصوم و کیآن هم  گرید

 خبر روا بداند؟ یخودش از همه جا ب مانند

چنگ  کیو نا خودآگاه به دست ب ردیگ یتنش لرز م تمام
 نکهیاز ا شیزند. اما پ یم

را مخاطب  کیبار ب نیا یسلطان دیایاز دهانش در ب یحرف
 دهد: یقرار م
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موافق  نکهیهمسرت رو فارق از ا میشما تصم کیب-

 ینه قبول دار ایخواسته شما باشه 

 با خودتون خواهد بود؟ یینها میتصم ای

و در چشمان جلوه  ردیگ یم ینگاهش را از سلطان کیب
 دهیشود. دخترک ترس یم رهیخ

آرام و قرار نداشت و  شیدم مردمک ها کیلرزان که  و

 .زدند یچشمان او چرخ م نیب

ظلم را در حق  نیکرد که ا یدر دل التماسش را م جلوه
 بار را بر او نیاو نکند. که ا

 یب کیجفا را در حق روحش روا نداند! ب نی. که اببخشد
 آنکه خط نگاهشان را بشکند

 :دهد یرا م یسلطان پاسخ

که اون  یمیشماست! تصم یجلوه... همسر من و ملکه -

 !منه می... تصمرهیبگ

! انگار که در فتدیب هیخواست همان لحظه به گر یم جلوه
 لحظه را باور نیباشد ا ایرو

 !نداشت
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بود!  دهیرا به او بخش تشیو روان پاکش را، معصوم روح
 شتریب کیمچ ب یدستش روفشار 

آنکه  یآرام ب ییکند و با صدا یشود و رو به فرانک م یم
 ترس و لرزش را در آن یذره ا

 :دهد یکند حکمش را م منعکس

 یمبرا م یو لطمه ا بیزن و بچه هاش رو از هر آس نیا-

 نسبت یا نهیک چیدونم! ه

 ایبه قصد انتقام و  یکنم که کس یندارم و ممنوع م بهشون
 به اونا یا گهیشوم د تیهر ن

 !بشه کینزد

اش فرمان  یدر زندگ یبا قدرت تر از هر لحظه ا جلوه
 نکهیزن را صادر کرد! ا نینجات ا

 نیتوانست چن یکه کنارش نشسته م یمرد یپشتوانه  به
 را انجام دهد، حس یکار بزرگ

 نشاند. یو قدرت را در وجودش م تیرضا

 

جلوه از جا برخاست  یحرف ها دنیبه محض شن فرانک
 شود و او را کیتا به جلوه نزد
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ماند و با  شیسر جا کیب یاما با اشاره  ردیآغوش بگ در
 که از یاز سر شوق یاشک ها

 .روان بود تشکر کرد شیها گونه

سرش  کیگرداند و ب کیرا نامحسوس به سمت ب نگاهش
 تیو رضا دییتا یرا به نشانه 

سرش را خم کرد  یو کما دییتکان داد. به محض تا شیبرا
 را بر هم نهاد شیبعد چشم ها

 .دیو به سمت فرزندانش دو دیچرخ و

دور  یموتیتبادل نگاه ها از چشم جلوه و به خصوص ت نیا
 یمعن یموتینماند اما فقط ت

 !افتاده بود ینگاه ها چه اتفاق نی. که در پس ادیرا فهم اش

جمع شده بودند به جلوه بود.  زیکه دور م یتمام کسان نگاه
 شتریبخشش و ب نیانتظار ا

همسر  یرا از او برا یقو تیحما نیا ،یآن حت از

 .متجاوزش نداشتند

از حق خود بگذرد و انتقامش  یبودند که کس دهیند تابحال
 نگاهش نیرا نخواهد. با تحس

 .کردند یم
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نظرشان برخالف ظاهر مظلومش، او شجاعت و طبع  در
 قاطع از نقدریداشت که ا یبلند

 .سلمان دفاع کرد همسر

داند که چه خواهد شد اما  یاندازد و نم یم نییسر پا جلوه
 کند که هرچه زودتر یدعا م

 .جلسه تمام شود و به اتاقش برگردد نیا

 دیکه سلمان افتاده بود د ییکه نشسته بود به جا یینجایا
 ریکه بداند ز نینداشت اما هم

 .کرد یر دارد نشسته، تنش را خشک مکه او حضو یسقف

که هر لحظه  دید یم کیاز عرق بود و ب سیبدنش خ تمام
 شتریدخترک ب یرنگ و رو

دستش حس  ریرود. لرزش دستانش را ز یم یدیبه سف رو
 یکرد و خودش هم نم یم

 زیم ریبه ز یکند. کس یکه چرا دستش را رها نم دانست
 نینداشت، پس مسلما ا دید

 

اعضا نبود. اما وقت فکر  بیفر یبرا نیحرکت نماد کی
 مسئله را نداشت و نیکردن به ا
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دستش داشته  ریداد همچنان دستان دخترک را ز یم حیترج

 .باشد

. دیکش ینفس راحت یلحظات یکرد و برا یرا راه فرانک
 طبق نقشه اش داشت زیهمه چ

 !رفت. فرانک کارش را خوب انجام داده بود یم شیپ

 ...عت قبلسا چند

 !باش رونیب-

که  دیوسط اتاق د ستادهیرا منتظر ا یاتاق رفت و زن داخل
 بود دهیو ترس شانیآنقدر پر

کم مانده بود از حال برود. از همان ابتدا به زانو افتاد  که

 .را آغاز کرد شیو التماس ها

سلمان است. که اگر  یقربان نیکه او خودش بزرگتر گفت
 بود دست فرزندانش یچاره ا

اش را از وجود نحس  یزندگ شهیهم یگرفت و برا یم را

 .کرد یسلمان پاک م

 شهیگوش داد و بعد مانند هم شیسر صبر به حرف ها کیب
 فرد مقابلش یرو شیراه پ کی
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وگرنه با عواقبش  ردیبپذ دیرا با شنهادشی. که پگذاشت

 .روبرو شود

نشست و  یصندل یسرد و خشکش رو یهمان چهره  با
 به او هم دستور داد که خودش

است خوب گوش کند و  ازیجمع و جور کند چرا که ن را
 اریهوش یجمع و مغز یبا حواس

حکمش را  یآرام و لحن قاطع یهم معامله کنند. با صدا با

 :داد

 یدم. تمام ثروت خاندان فروغ یاز دست سلمان نجاتت م-

 و به ارمیرو از چنگشون در م

که بزرگ بشن هم کنترل  یکنم تا زمان یبچه هات م اسم

 .اموال با خودت خواهد بود

 ییفرستمت جا یکنم و م یپاک م تیرو از زندگ سلمان
 آروم یزندگ هی شهیهم یکه برا

 چکسیکه دست ه یی. جایداشته باش اناتیجر نیاز ا دور
 دیجد یزندگ هیبهت نرسه...! 

 ! فقط خودت و بچه هات!دیجد تیهو هی با
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 یبود و نم دهیصورتش خشک یرو شیاشک ها فرانک
 را که یزیتوانست باور کند چ

خود را جمع کرده  ی! تمام جرات و قوادیشن یم داشت
 خود و یبود که طلب عفو برا

کند و حاال او داشت برگ سبز ورود به بهشت  فرزندانش
 یکرد؟ ب یم شکشیرا به او پ

انش نشسته که در ج یکند با همان بهت دیترد یا قهیدق آنکه

 :بود گفت

 !دم یانجام م نیکه بگ ی... هرکارنیکه بخوا یهرچ-

کرده بود.  یآدم ها زندگ نیا نیدانست! سال ها ب یم او
 هست یدانست اگر لطف یم

 چیه ،یراه چیو ه زیچ چیبود. اما ه دهیخواب یهدف پشتش
 بدتر از سلمان یخواسته ا

 یکه با او تجربه کرده بود. هرکار ی. بدتر از جهنمنبود
 نجات خود و یکرد برا یم

 !فرزندانش

رو که بخوام  یگم! اگر کار یم یچ نیخوب گوش کن بب-

 یمشاورم تو رو م یانجام بد
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تا صدات کنن.  یمونیو تو اونجا منتظر م ییجا هی بره
 رو خوب یقربان هیو نقش  یایم

 یخودت، نه برا ی. برایکن یالتماس م ،یکن یم یباز
 کنم و تو ینم یسلمان! من توجه

 یمناسبش وقت تی. تو موقعیریگ یهمسر منو م سراغ
 گهیکه حاال وقتشه و د یبدون

که اجازه بدم  یخوا یاز من م ست،ینجاتت ن یبرا یراه

 .یکه از اون طلب بخشش کن

 ونیو خودتو مد یدیکه تا بحال منو ند یکن یم وانمود
 بعد تا .یکن یبخشش همسرم م

فقط به  ،یراحت نی. به همیکنم بر یم تینشده راه شب

 !شرط هی

 یبود؟ باورش نم نیداد هم یانجام م دیکه با یکار تنها
 شد و با تمام وجود دوست داشت

 .نباشد یواه الیباشد. سراب نباشد، خ یواقع که

سرت آوار  یرو زیو همه چ یکه در قعر جهنم باش انگار
 که یکه انتظار دار یباشد و زمان
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دست  یکس ،یفرو برو شتریبدتر شود و تو ب زیچ همه
 دراز کند و تو باور تیکمک به سو

 ات در حال رخ دادن است! یزندگ یکه معجزه  ینکن

 

 یخوب او را وسوسه کرده و م کیکند و ب یم سکوت
 داند که حاال او تماما در مشتش

 !دهد یانجام م شیبخواهد برا یداند حاال هرکار ی. ماست

 یلیمن خ یشده که برا یپروژه ا هی ریشوهرت درگ-

 که یبهتر بدون دیمهمه! تو با

کنه! من اون  یم رهیذخ یستمیرو تو چه س اطالعاتش
 خوام. پروژه به یاطالعات رو م

 نیاطالعات راجع به ا یشناخته شده! هرچ« ترنادو» نام
 و یاریبرام م یکرد دایپرونده پ

. تا زمان قرار، فقط شش شهیمعامله انجام م نیکه ا اونوقته
 . تمامیساعت فرصت دار

 !داره یبه تو و هوشت بستگ زیبکن... همه چ تالشتو

. دیچیافکند و به خود پ هیبر قلبش سا اسیوحشت و  ترس،
 کرد چه؟ اصال ینم دایاگر پ
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 یقاط چوقتیآورد و ه یسر در نم زهایچ نیکه از ا او

 .شد یان نمقرار ها و معامالت سلم

باشد؟  دیبا یکجا بداند که به دنبال چطور اطالعات از

 :کند یزمزمه م دهیسردرگم و ترس

وقت سر در  چیمن از کاراش ه ؟ینکنم چ دایاگر پ-

 کنم زمان ی! خواهش ماوردمین

 !کمه یلیساعت خ شی. شنیبه من بد یشتریب

! قطعا هیدو ساعت هم برات کاف یکن داشیاگر قرار باشه پ-

 وتریسراغ کامپ یبر دیبا

کنه!  یم شیکجا نگهدار یدون یم ی. تو زنششیشخص
 دیاطالعاتشم با لیرمز ورود به فا

 یو اگر قرار باشه کس تونیباشه مربوط به زندگ یزیچ هی

 .ییسلمان بدونه اون تو ریغ

از  یکپ هیاون حتما  نکهیا گهید زیچ هیفکر کن! و  خوب
 یفلش نگهدار هیاطالعات تو 

. حتما نهی! روشش اهیکنه. سردار آدم محافظه کار یم
 یسلمان رو مجبور کرده برا
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 یبه لپتاپش دسترس یکارو بکنه... اگر نتونست نیا نانیاطم
 دنبال اطالعات یکن دایپ

از هوشت استفاده  هیکاف ،یکن یم داشیباش. پ بانیپشت

 !گهیساعت د شی! فقط تا شیکن

دهد و با عزم دو چندان از  یسرش را تکان م فرانک
 . هرطور شدهزدیخ یبر م شیجا

تنها  نیکرد! اگر ا یم دایکه خواسته بود را پ یاطالعات
 انجامش دیبود پس او با ییراه رها

 داد! یم

 

*** 

 !رنیصادر شده دستاشون رو باال بگ یبا را نیموافق-

 یداده بود و باق هیاش تک یآسوده به صندل یالیبا خ کیب
 اعضا بدون تعلل همه به اتفاق

 .راستشان را باال گرفتند دست

. سلمان در سکوت دید یرا تمام شده م زیهمه چ سردار
 که از یریتصو نیبه آخر
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 تیبا رضا دیکرد. جمش یبود فکر م دهید فرزندانش
 همه گرداند و با ینگاهش را رو

 :رسا اعالم کرد ییصدا

 !شهیحکم اجرا م تیموافق با قاطع یرا ازدهیبا -

توانست به  ینم زیگرفت. همه چ یداشت آتش م سردار

 .نابود شود یراحت نیا

 دیبا ایداد. خودش هم  یدانه برادرش را از دست م کی
 یکرد و حکم را م یسکوت م

کرد و او هم به سرنوشت  یاعتراض م نکهیا ایو  رفتیپذ

 .شد یبرادرش دچار م

را باخته بود.  زیکرد باز هم همه چ یهم سکوت م اگر
 یننگ برا یلکه  نیچرا که ا

 .ماند یم یباق یخاندان فروغ یدر کارنامه  شهیهم

بخواهد با آن ها  یشد که کس یم یکس نیاو آخر گرید
 یداشته باشد. حت یمعامله ا

را لغو کنند. آن هم در حساس  شانیبود که قراردادها ممکن

 !اش یکار یدوره  نیتر
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بستن  یسته بود بستر الزم براکه باالخره توان یوقت
 مصر را فراهم کند یایقرارداد با ماف

محفل، از آن ها قول  یو اعضا کیبه دور از نفوذ ب و
 نی. قرار بود با اردیبگ یهمکار

 .تجارتش را دگرگون کند یهمکار

و به  ردیپوشش خود بگ ریبود کل منطقه را ز قرار
 اصطالح بارش را ببندد!

 

که  یسوخته ا یها دینفسش از تمام آرزوها و ام یا لحظه
 سرش آوار شده بود باال یرو

 .امدین

از  کبارهیدر بند بند وجودش نشست و به  یدیو نوم خشم

 .دیپر شیجا

 !انتخاب آخر-

 رتیمات و مبهوت به سمت سردار بازگشتند و با ح همه
 یبه او نگاه کردند. سردار چه م

 !شده بود وانهیقطعا د خواست؟
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 ییحرکت گو کی نیباز شد و هم یلبش به پوزخند کیب
 آتش خشم سردار ینفت رو

سرش را باال گرفت و با همان  شتریب نانیکه با اطم ختیر
 برافراشته یقد کوتاه اما گردن

به سلمان کرد و بعد دوباره خواسته  ینگاه زیم یآن سو از

 :اش را تکرار کرد

فعل کامل انجام  یشد ول ریارتکاب به جرم دستگ نیح-

 انتظار کینشده. از َکَرم و قدرت ب

 !خون ایخاک  ایخواسته رو!  نیا رنیکه بپذ رهیم

خواست  یشک عقلش را از دست داده بود. چرا م یب
 معامله کند؟ زشیهمه چ یرو

توانست درک کند  ی. نمدیفهم یرا نم لشیدل چکسیه اما
 که خائن شناخته شدن سلمان

که هشت  یزند. آن هم وقت یبه او م یبزرگ یضربه  چه
 سال است که در حال مذاکره با

به آن  دنیرس یقدم کیها باشد و درست در  یمصر
 سرش آوار یرو شیایهدف، دن

 .شود
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شروع کند. سلمان به  چیتوانش را نداشت که از ه گرید
 کشد یخودش را جلو م یسخت

کشد و کنار  یدردناکش م یدنده ها یدستش را رو و
 یم دییو او را تا ستدیا یر مسردا

 .کند

 خون! ایخاک  ای-

 

نسبت به  یفرصت کند تا واکنش یکس نکهیاز ا شیپ یحت
 خواسته از خود نشان دهد، نیا

 :شود یم دهیشن زیاز آن سمت م کیقاطع و محکم ب یصدا

 !خون ایخاک  ای-

 یآن طور که او م قایدق زیشد! همه چ یاجرا م میتصم
 رفت. بنابر قانون شیخواست پ

سران  یمحفل و خانواده  یاز اعضا یآخر، هرکس انتخاب
 را به مبارزه کیتوانست ب یم

 .کند دعوت

 یشد و با را یم کیزدن ب نیکه موفق به زم یصورت در
 را کیب گاهیاعضا، جا تیاکثر
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 !کرد یم تصرف

 یاگر در مبارزه شکست م یعنیصورت،  نیا ریغ در
 را، نام، ثروت، زشیخورد همه چ

که به  یزیو هرچ تشیو افراد تحت حما یتجار ازاتیامت
 نام او بوده را به شخص مقابل

و چهار ساعت خودش با  ستیدهد و ظرف ب یم لیتحو

 .کند یننگ کار خود را تمام م

 !یمراسم چیخائن، دور افتاده و بدون ه کی مانند

 شیبرا گرید دید یرا تمام شده م زیکه همه چ یسردار و

 .شود ینداشت که چه م یفرق

 .داد یراه گذاشته پس تا آخر ادامه اش م نیقدم در ا او

نظر  ریز ،یشد که در خانه باغ خاندان فروغ نیبر ا قرار
 تیبه مدت چهل روز به وضع کیب

چهل روز در  انیشود و در پا یدگیسلمان رس یجسمان
 یمکان مشخص نیهم نیزم ریز

 .شد، مبارزه انجام شود یجلسات برگزار م شهیهم که

 یبلند م شیآمده، از جا شیاتفاقات پ ریاز س یراض کیب
 ردیگ یشود و دست جلوه را م
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 .دارد یبه سمت خروج قدم بر م و

با بهت  یموتیو ت زندیخ یبرم یبه احترامش از جا همه
 یجار شیکه در رگ ها یو خشم

 دارد. یبود پشت سرشان قدم بر م شده

 

شود و پشت سرشان به سمت خانه  یم یبعد نیماش وارس

 .روند یم

رود.  یم کیبه عمارت به طرف اتاق ب دنیمحض رس به
 ها نیا یشک ندارد پالن همه 

 .بود دهیاو خودش چ را

اعترافات سلمان  لمیآخر نگذاشته بود ف یتا لحظه  نکهیا
 یپنهان یرا رو کنند، جلسه 

که نامحسوس با هم  ییبا فرانک و تبادل نگاه ها اش
 که هنگام وسط یداشتند، پوزخند

 یلبش نشست و او قسم م یسردار گوشه  شنهادیپ دنیکش
 از سر یخورد که پوزخند

سردار در دامش افتاده،  نکهیا تیبوده، از رضا تیرضا
 زیندارد که همه چ دیترد یذره ا
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 .خودش بوده است یبه مو نقشه  مو

قمار در همه  نیبزرگتر نیبود! ا یرو ادهیز گرید نیا و
 خیدر تار یشد. حت یعمرش م ی

 !محفل

داد.  یانتخاب را به او م نیا دیمحکوم شده بود. نبا سلمان
 یاو بد م یوجهه  یبرا دیشا

 یگفتند که ب یهم م دیو شا دیترس کیگفتند ب یم دی. شاشد
 نگونهیرحم است، حداقل ا

 !شد ینم

را،  یخاندان و امپراطور کینه تنها جانش را، که  حاال
 کی نیبود. ا ختهیقمار ر زیم یرو

از دست دادن  یبرا یزینابرابر بود. سردار چ ی معامله
 وسط زشیهمه چ کینداشت اما ب

 !بود

 یاطیاحت یها و ب یکله شق باز نیها، ا یمواالت یب نیا
 دینبود! قطعا با کیها مال ب

 ی. قدمدیفهم یرا م لشیدل دیحرکت باشد. با نیپشت ا یلیدل
 شدن فاصله وانهیبا د
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 !داد یبرزخ نجاتش م نیاز ا دیبا کی. بداشت

*** 

 جلوه

 

کنم. سبک و تو  یم یاحساس سبک یبیغر یلیطرز خ به
 چند وقت نیانگار که ا ،یخال

از سر  بیو غر بیآخر الزمان اتفاقات عج هی ی اندازه

 .گذروندم

 زیچ چیه گهیکنه. انگار که د یمتعجبم نم زیچ چیه گهید
 ،ینمونده. نه ترس یدر من باق

 !یدیو نه ام یاقیاشت نه

شده،  یشهر خال کیبه وسعت  یوجودم انگار چاله ا تو
 ها، نبودن یپرم از خال یچاله ا

 !ها

. سر میو با هم حرف بزن ادیبود منتظرش باشم تا ب گفته
 به یموتیتکون دادم و اون با ت

 .اتاق کارش رفت سمت
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با تمام وجودم باورش داشتم.  گهیچون د دمیترس ینم االن
 یگه که حرف م یم یوقت

 یم دیتهد ی! وقتمیقرار بود که فقط حرف بزن یعنی میزن
 دم واقعا یکرد که تاوان پس م

 !گرفت یم تاوان

ره چقدر  ینم ادمیکنم.  یوقت فراموش نم چیرو ه امروز
 اون زن یخودم و برا یبرا

 .دمیترس

دونستم آخر  ینم دم،یاز سرنوشت سلمان هم نفهم یزیچ
 یو عاقبتش قرار شد که چ

 یکه حتما محاکمه م نهیکه مشخص بود، ا یزیاما چ بشه،
 به چه شکل رو نکهیشه. اما ا

 .دونستم ینم

برام بس بود. به خاطر  نمشیبب گهیکه قرار نبود د نیهم
 خودم هم که نباشه به خاطر

داشت التماس  یینجات خودش به تنها یکه برا یزن اون
 که به جهنم دوارمیکرد، ام یم

 .از وجود نحسش پاک بشه نیبشه و زم واصل
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چه  وونیح نیبا ا یتونم تصورشم بکنم که تو زندگ ینم
 رو تجربه کرده! یجهنم

 

 یگردم و م یشنوم برم یباز شدن در رو که م یصدا
 داخل یآروم یکه با قدم ها نمشیب

کنه و بعد  یچشماش اول به طرف تخت نگاه مو با  ادیم
 چرخه یم نه،یب یکه من رو نم

 .افته یم ستادمیچشمش به من که کنار پنجره ا و

بهش نشون بدم  نکهیا یو من برا ستادهیسرجاش ا همونجا
 که آماده ام با هم صحبت

 یم نییو سرم رو پا نمیش یرم. م یبه سمت کاناپه م میکن

 .مونم یاندازم و منتظر م

 میکنار یتک صندل یو رو ادیکه م نمشیب یچشم م ریز از
 که یتا حد کمی. نهیش یم

 .کنم یو نگاهش م رمیگ یسر رو باال م نمشیبب بتونم

 یکنه. دستام رو تو هم م یشده اش هولم م کیبار نگاه
 که نمیب یم یو وقت چونمیپ
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 نیا ی طرهیزودتر از س یهرچ نکهیا یگه برا ینم یزیچ

 :گم یم امیب رونیب نینگاه سنگ

 ...من... آماده ام-

کنه و من نا خود آگاه تمام  یشروع به صحبت م بالفاصله

 .شه یتنم منقبض م

که امروز، روز شانست بود مگه نه؟ اگر اون  یدون یم-

 آورد من صدات یزن اسم تو رو نم

 یرحم رم،یبگ میکردم و اگر قرار باشه که من تصم ینم
 رو بدون تاوان ییاندارم که خط

تو؟ تاوانش  یببخشم! و خطا یرو به کس یزیو چ بذارم

 !...گهید چکسیمنه نه ه شیپ

خوام  ی...! میخط قرمز هیتو  ایدن نیا یآدما هیبق یبرا
 که تا چه اندازه رفتارات و یبدون

 ریاطرافت تاث یآدما یحرفات و هر قدمت رو مات،یتصم

 ...یهست یداره! دختر باهوش

 !یایکنار ب طتیچطور با شرا ریبگ ادی زود

بهم ارزش داده بود  یطور هیبق یبودم. جلو دهیفهم خوب
 نیتو منتها تر یحت یکه احد
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ذهنش هم نتونه تصور بکنه که چطور چند ساعت  ی گوشه
 قبل منو تا سر حد مرگ

 بود و منو تو برزخ رها کرده بود. ترسونده

 

چطور روحم رو شکنجه داده بود و چطور مطمئنم  که
 تو کارش یکرده بود که رحم

 .ستین

حرف  تشونیکه از اهم ینیقوان یبا گوشت و خونم معن من

 .بودم دهیزد رو فهم یم

بود که خودش اجازه  نیاعتقادش ا یوار وانهیطرز د به
 یتونست هر رفتار یداشت و م

ه من رو تا مرز تون یخواد با من داشته باشه، م یم که
 اجازه یسکته بترسونه اما احد

 .شدن به من رو نداره کینزد

 یکه هرکدومشون از کله گنده ها یی! آدماینه هرکس اونم
 یول تنیخالف و جرم و جنا

 .به من رو ندارن یاحترام یب اجازه
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خواستن اون چشمشون رو از کاسه در  یم نکهیا مگر
 و کف دست من بذاره! همه ارهیب

 دهیبودم؛ آشکارا و روشن و واضح! فهم دیخوب فهم رو
 با اون سر جنگ گهیبودم و د

 !بودم رفتهیرو پذ گاهمی. جانداشتم

 .دمیفهم-

 نیپرسم با کوتاه تر یم یخوبه... من خسته ام! هرچ-

 کامل یجوابا یتون یکه م یجمالت

 !جواب بده ،یبد

 !با..باشه-

تونه کار خودت تنها  یبهت تو فرار کمک کرد؟ نم یک-

 !باشه

 :کنم یبرم و نگاهش م یسر باال م دهیترس

خبر نداشت  یکمکم نکرد. کس ی! به خدا کسچکسیه-

 .اصال

 یبر م یاش رو از صندل هیره و تک یهاش تو هم م اخم
 زانوهاش یداره. آرنج هاش رو رو
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فضا به من تنگ  یوار وانهید یلیذاره و به طرز خ یم
 .شهیم

 

تر شد و  کیاتاق کوچ یحرکتش فضا نیا با همتنه انگار

 .هوا دور من کمتر

محفل  نیاز ا یکه بهت بگم که تو عضو ستین یازین-

 توئه که هر ی فهیوظ نی. ایهست

! و تو جلوه... یصادقانه پاسخ بد شهیم دهیازت پرس یسوال
 یفرصت نیکتریکوچ یتو حت

 یواقع یکارت به معنا تیبعد ی! با خطایخطا ندار یبرا
 کن ایاگر تمام دن نباریتمومه! ا

بار من خودم  نیتونه نجاتت بده! ا ینم یشه کس کونیف
 رمیگ یتاوان خطاهاتو ازت م

 !خوب حواستو جمع کن پس

شد  ریسراز ی! دست خودم نبود که اشکام به آندمیلرز یم
 که یصالیاست یو از ذره ذره 

 !شده بود متنفر و خسته بودم ریوجودم سراز تو
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گردونم و پشت دستم رو به  یرو به سمت مخالف م سرم

 .کشم یچشمام م

کمکم  ی. کسدیمدام تکرار کن ستین یازیدونم ن یمن... م-

 نجایا ینکرد چون به کس

فرار  یکه برا یتونم تنها شانس یندارم. چطور م اعتماد
 یداشتم رو بسوزونم. چطور م

 بذارم؟ انیرو در جر یکنم و کس یسکیر نیچن تونستم

چرخه و من بدون ترس  ینگاهش تو چشمام م یا هیثان
 شم. که یچشماش م ی رهیخ

 .گم یحرف نگاهمو بخونه و بفهمه که دروغ نم دیشا

 !کنم یحرفتو باور م-

 :ده یبکشم ادامه م یخوام نفس راحت یم تا

ست. فکر کن. فکر  دهیچیقصه فراتر از فهم تو پ نیاما ا-

 تونست از نقشه یم یک نیکن بب

که  ی... هر حرکت مشکوکیزیتو با خبر بشه! هرچ ی
 یکن یکه فکر م ی... هر حرفیدید

عمارت متوجه نقشه فرار  نیتو ا یکس دیشده که شا باعث
 ادتیتو بشه، بهش فکر کن تا 
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 یم یداره جاسوس فیموش کث هیگوش من  ریز نجای! اادیب
 ینفر انقدر هی یعنی نیکنه! ا

کرده که اطالعات از خونه من ببره و من  دایپ جرات
 رو چک کردم ناینفهمم...! من دورب

 

نکردم. فکر کن  دایپ ادیکه برام مشکوک به نظر ب یزیچ
 مرحله مجبور نیجلوه وگرنه تو ا

عمارتن رو به صالبه بکشم  نیکه تو ا ییشم تمام آدما یم
 مگه نه؟ یخوا ینم نویو تو ا

. چرا رمیگ یتو دستام م شه و سرم رو یتنم شل م تمام
 و هیهان یکرد؟ اگر برا یولم نم

هستن که  ییاونا تنها کسا ؟یدردسر درست بشه چ بانو
 ! شکش اولکنیبه من نزد یلیخ

 !ره یاونا م به

رو گرفتم فکر  میتصم نیکه ا یکمکم کن. به روز ایخدا
 سرم یبانو باال یکنم. وقت یم

برام خاک  رونیخواست بره ب دیخر یو گفت فردا برا بود
 . نکنه فکر کنه کهرهیگ یم ریش
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 بهم کمک کرده؟ اون

سرم  عیو سر چهیپ یتو گوشم م رایسم یلحظه صدا کی

 .رمیگ یرو باال م

رو تو  دهیا نینشسته بودم ا اطیکه تو ح یبود که وقت اون
 یسر من انداخت. نگاهش م

که تو ذهن من روشن شده رو  یو اون انگار چراغ کنم

 .کنه یکه منتظر نگاهم م نهیب یم

 :ادیگم اون دوباره به حرف م ینم یزیمن چ یوقت

! به دست یبه من بگ دیبا یدون یم یزیدختر اگر چ نیبب-

 !اتفاق نبوده هیسلمان افتادنت 

و برات دام  یکن یفرار م یخبر داشته که تو دار یکس
 پهن کردن. تو همون مکان و تو

و گروگان  دنیسرت رس یباال د،یکه با یساعت همون
 که تو یگرفتنت! ساسان، اون کس

خونه به  ینفر از تو هیگروگان گرفته بود مطمئنه که  رو
 داده! حرف یسلمان خط م

 !بگو یدون یم ی... هرچبزن
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 یشم و به سمت تخت م یاز جام بلند م دهیو ترس سردرگم
 و سرمو تو نمیش یرم. م

 .کنم تا دور از اون درست فکر رمیگ یم دستام

اگر واقعا با نقشه  ؟یباشه چ رایسم ینقشه  دهیا نیا اگر
 دیشده بوده با کیبه من نزد

 ها؟ گهیبدم د لوش

 

. شهیمن متوقف م یقدم هیو درست تو  شهیجاش بلند م از
 حرف نزده یمن هنوز کالم

 .اومده ادمی یزیاما مطمئن بود که چ بودم

بچگانه ندارم  یایواسه باز یمن حوصله و وقت کاف-

 !دختر! جواب منو بده

و تو چشماش  رمیگ یشم و سرم رو باال م یجام بلند م از

 .شم یم رهیخ

 ...اگه-

کشم تا نفسم  یراه نفسمو بسته و دستمو به گلوم م بغض
 ترسم! اگر حرف ی. مادیباال ب
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 ؟یگناه متهم بشه چ یتهمت باشه و اون ب هی نیو ا بزنم
 فکر اشتباه من هیاگر به خاطر 

 ؟یپس بده چ یریجبران ناپذ تاوان

ده. بدون تعلل از  یو به دستم م زهیر یبرام م یآب وانیل

 .کشم یو سر م رمیگ یدستش م

 .دنیلرز یبه وضوح داشتن م دستام

 ؟یکنم درست نباشه چ یکه من فکر م یزیاگه اون... چ-

 که من بهش یاگر اون کس

ه اثباتش کنه و شما محاکمه گناه باشه و نتونه ک یب مشکوکم
 ؟یچ دیاش کن

 یزیکنه و چ یحرف بزنه فقط نگاه م نکهیبدون ا یا لحظه
 چشماش نیگه. مدام ب ینم

از سمت اون  نانیاطم هی ای دییتا هیو به دنبال  سرگردونم
 ینم یچیگردمشون. چرا ه یم

 گفت؟

 ؟یبه من اعتماد دار-

 !دارم-
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تامل اقرار کردم! تو  یبدون لحظه ا نوی! داشتم و اداشتم
 نیتا به ا چوقتیه میتمام زندگ

گفت.  یبود که م ینداشتم! اون همون مانیا یبه کس اندازه
 !شترینه کمتر و نه ب

 

کنه. دستاشو  ینگاهم م یچشم ریو ز رهیگ یباال م سرشو
 ی نهیبره و س یبه پشت م

 .شه یم کیبهم نزد یده و قدم یرو به جلو م فراخش

کس رو بدون مدرک محاکمه نکردم  چیزمان ه چیمن ه-

 که اون یکنم. تا زمان یو نم

من شناخته نشه من به  یگناهکار صد در صد برا شخص

 .دم یادامه م قاتمیتحق

 :کنم یدوزم و لرزون زمزمه م یبه لب هاش م چشم

 ؟ید یقول م-

 :دهیجوابمو م یکنه وقت یهم مکث نم یا لحظه

زنم. اگر منتظر قول از  یدم! من حرف م یمن قول نم-

 ده که یقول م ینباش! اون ،یمن
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اساس و باد هوا باشه. فقط به قوالش عمل  یحرفاش ب یباق
 کنه! من به تک به تک حرف

دم چون  یکنم! اما قول؟ نم یزنم عمل م یکه م ییها

 !قبولش ندارم

چند جمله راحت کرد  نیرو با هم المینداد اما اونقدر خ قول
 گهید دیترد یذره ا یکه حت

 .نموند یباق

کردم و اون در سکوت  فیرو براش تعر رایسم انیجر
 یکامل گوش داد. سرش رو تکون م

 یام م نهیس یشه و رو یم دهیتر کش نییو نگاهش پا ده

 .نهیش

رسه.  یو به گردنبند تو گردنم م رمیگ ینگاهشو م رد
 رمشیگ یمشتم م یناخود آگاه تو

 :گه یکنه و م یم یاون اخم و

 ؟یرسه بگ یبه ذهنت م یا گهید زیچ-

شکم  شتریگم که کار اونه فقط ب یفقط... من... نم نیهم-

 که اوائل ورودم نهیبه خاطر ا
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 هویبا من نداشت اما  یمیخونه اون برخورد صم نیا به
 باهام یاون روز اومد و به گرم

هم  گهیرو تو سر من انداخت و د دهیا نیکرد و ا صحبت
 بشه. کینکرد به من نزد یسع

 

عنوان  چیاوصاف فقط بهش مشکوکم و به ه نیا یهمه  با
 که کار اون ستمیمطمئن ن

 !باشه

 !حواسم هست-

کنم تا بدونم  یپا و اون پا م نیو من ا سادهیمقابلم وا هنوز
 نه! به ایمونده  یهنوزم حرف

باشه.  شمیخوام که پ یو نم ستمیعنوان کنارش راحت ن چیه
 دونم سلمان یه محاال ک

 .زودتر بره تا تنها باشم یدوست دارم هرچ ستین آزاد

 نیاندازم که ا یم نییو سرمو پا چونمیپ یبه هم م دستامو
 رو یزیچ یآروم یبار با صدا

 :کنه که اصال انتظارش رو ندارم یم زمزمه

 ؟یدون یم یاز اون گردنبند چ-
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بود که  یبار دوم نیمشتمه و ا ینگاهش به گردنبند تو رد

 .دیپرس یسوال رو ازم م نیا

 گردنبند من براش جذاب بود؟ یبراش مهم بود؟ چ چرا

واقعا  هیشخص یمسئله  هی نیبراتون داره؟ ا یتیچه اهم-

 شما یکه برا نمیب ینم یلیدل

 ...بدم حشیتوض

شه خودم  یشه و فکش رو هم سفت م یم زیکه ر چشماش
 یکنم که جلو یرو لعنت م

 .رمیصاحابمو بگ یب زبون

 نیی. سرش رو پاسادهیجلوم وا یرفت که ک یم ادمی چرا
 که به شدت ییو با صدا ارهیم

 :غره یداشت کنترلش کنه م یسع

پرسم و تو  یدم! من سوال م یم صیاونشو من تشخ-

 تشیاهم صی! تشخید یجواب م

 با من! باشه
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 یو دوباره تپش قلب م رهیگ یپشتم راه م ی رهیاز ت عرق

 !زارمیب یدوگانگ نی. از ارمیگ

 هیکنم و بعد اون با  تیاحساس امن ششیمدام پ نکهیا از
 جمله مثل صاعقه تن من رو

 !ستین یبودنم براش کاف رشیاس نکهیکنه! از ا خشک

 امیخوام به حرف ب یکرد! تا م یچرا تمومش نم گهید بسه
 خوره یبه در م یتقه ا یصدا

 !کنه ید رو صادر ماجازه ورو ینیخشمگ یاون با صدا و

 !تو ایب-

 :گه یشه و م یداخل م شیشگیبا آرامش هم بانو

 لیتو اتاق م نجایا ای نییپا نیاریم فیغذا حاضره آقا تشر-

 ن؟یکن یم

 هیگر ریکه تحت تاث ییحرف بزنه من با صدا نکهیاز ا قبل
 آروم و دو ادمیز یهام و خستگ

 :گم یشده م رگه

 ...لیمن م یممنونم بانو جان ول-

 !شه یسالن سرو م ی! غذا تونییپا میایم گهیربع د هیتا -
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نزدم.  یحرف گهیحرفم رو قطع کرد و من د یلحن قاطع با
 بخاطر رونیبانو ب نکهیقبل از ا

انداختم و  نییسرمو پا رمیرو بگ یهر حرف یجلو نکهیا

 :رد شدن ازش گفتم نیح

 !امیم رمیدوش بگ هیمن -

 یا قهیداشتم چند دق ازیمخالفت باهاش رو نداشتم اما ن ینا
 شب نیتنها باشم تا بتونم ا

 .برسونم انیبه پا رو

کنارش بودن رو تحمل کنم.  نیاز ا شتریتونستم ب ینم
 خواست بانو رو رد یمطمئنم م

بودم.  لیامروز تکم یکنه و برا چمیتا دوباره سوال پ کنه
 بحث یبرا یانرژ یذره ا گهید

 .نداشتم

 

 نییکنم و پا یو لباسامو عوض م رمیگ یم یعیسر دوش
 یرم. غذامو تو سکوت م یم

 .گردم یکنم و دوباره به اتاق برم یو تشکر م خورم
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کردم  یبود که حس م یخسته بودم و روزم جهنم اونقدر
 دم نفس راحت هیروزها بود 

زود  یلیذارم و خ یبالشت م یبودم. سرم رو رو دهینکش

 .بره یخوابم م

شبا و  نیا یخواب بدون کابوس ها هی د،یخواب سف هی
 که در یصورت ییاهایبدون رو

 .دمید یم گذشته

تلخش کنده بشم.  قیو حقا ایدن نیخوابم که از ا یم یطور
 شب نیکه مسافر ا دیشا

 .و پرستاره بشم و با آفتاب روز بعد هم برنگردم آروم

 !کاش که برنگردم یا

*** 

 یدهد و وارد کتابخانه م یم یموتیبه ت الزم را دستورات

 .کند یشود و در را قفل م

 یم یابیرا رد رایسم یاز ظهر فردا تمام تماس ها شیپ تا
 سپرده بود یموتیکرد و به ت

عمارت را دوره کنند  یضبط شده  ریدور تمام تصاو کی
 نظر ریرا ز رایو هر حرکت سم
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 .رندیبگ

 یانداختنش کار سخت ریکار خودش بود و گ ادیاحتمال ز به
 با ینبود. دخترک آنقدر

 .از خود به جا نگذاشته باشد یکه رد ستیو خبره ن هوش

از پدر بزرگش به  یریکه تصو یبزرگ یسمت تابلو به
 رود. چند یهمراه خواهرش بود، م

پدرش بود  یکه گردن عمه  یگردنبند ی رهیخ یا قهیدق
 شتریماند و هر لحظه ب یم

 همان گردنبند است. قایدق نیشود که ا یم مطمئن

 

بود و  وارید نیا یشده سال ها بود که رو ینقاش ریتصو
 اثر نیا ییبایاز شکوه و ز یذره ا

 .کم نشده بود یهنر

گردنبند انگار از همان  نیخودش اقرار کرد که ا شیپ اما
 دخترک یبرا شیسال ها پ

 .ساخته شده بود جسورش

نما  دیدرخش یاو م یو بلور دیپوست سف یطور که رو آن
 را تحت یهر اثر هنر ییبایو ز
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 .داد یقرار م الشعاع

 یم انیزند و گاو صندوق پشتش نما یرا کنار م تابلو
 کند و فلش یشود. رمزش را وارد م

 .دهد یترنادو را داخلش قرار م یاطالعات پروژه  یحاو

بود  دهیبه انگشتر پدر بزرگش که حاال به او رس چشمش
 آورد یم رونیرا ب خورد. انگشتر

 .دهد یم یآن را درون انگشتش جا و

را  دنشیسنگ. پوش نیداد ا یبه او م یبیحس غر شهیهم
 یزمان چیدوست نداشت و ه

 .به آن نداشت یتعلق خاطر حس

خواهد دوباره آن را استفاده کند و  یکرد م یحس م حاال

 .داند یرا خودش هم نم لشیدل

 یبرم شیبندد و تابلو را سر جا یگاو صندوق را م در

 .گرداند

رود و ضامنش  یتابلو م یبه رو یرو یسمت کاناپه  به
 کیکند و آن را به  یرا آزاد م

 .کند یم لیتبد تختخواب
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گردنبند فکر  دیماند و به صاحب جد یعکس م ی رهیخ
 که با او از سر یکند. به روز یم

 .گذراندند

طر فرارش خواست دخترک را بترساند. به خا یم
 شیها برا نیاز ا شیمجازاتش کند. ب

از  شیکرد که ب یهم حس م نجایداشت اما تا هم برنامه
 حد توانش به او فشار آورده بود.

 

 کیاز حد توان  شیرا که از سر گذرانده بود ب یاتفاقات
 یو پنج ساله بود. وقت ستیدختر ب

 یو پر یمشک یو مژه ها یبا آن چشمان مشک دخترک
 دهیبه هم چسب یسیکه مدام از خ

آورد  یدر وجودش سر بر م یکرد حس ینگاهش م بودند
 دایاز او را پ تیبه حما لیکه م

 نیو ا ردیبال و پر خود بگ ریاو را ز نکهیکرد. به ا یم

 .در ذاتش نبود چوقتیه

فرد گذرا  هیبخواهد زمانش را، توجهش را خرج  نکهیا
 معنا یب شیبکند برا شیدر زندگ
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 .بود

کرد که او هرچه که بود همسرش بود  یرا قانع م خودش
 حفظ ظاهر هم که بود، یو برا

 .کرد یاز او مراقبت م دیبا

گاه حس ضعف و  چیدو روز ه نیاز ا ریکه غ هرچند
 زمان ریاز او نگرفت. به غ یناتوان

 شهیگرفت، هم یخودش قرار م یکه رو در رو ییها
 به یجسارت را در هر اتفاق تینها

 .داد یم خرج

فروشگاه  نگیکه در پارک یمدار بسته ا لمیف ادیبه  یوقت
 یکرد گوشه  یبود فکر م دهید

 .دیپر یناخودآگاه باال م لبش

زده اما  یم غیکرد و ج یم هیبود و گر دهیترس دخترک
 نشده و تقال کرده و دست میتسل

آدم ساسان را بدجور ناکار کرده  یهم با چاقو بازو آخر

 .بود

کرده بود.  یزخم کلیهم احمد را با آن قد و ه نیاز ا شیپ
 گریهنوزم که هنوزه افراد د
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نشده بود که  یهمه سال زخم نیاندختند که ا یم دستش
 مجروح کیتوسط همسر ب

 .شود

 !بود انگار نیزم رینصفش ز زهیم زهیر دخترک

 یخوابیبندد تا پس از چند شب ب یدردناکش را م یها چشم
 ارامدیرا ب یباالخره ساعات

را گرفته بود هم  شیگلو خیکه ب یاز شر سردرد سرطان و
 رها شود.

 

را، راز  یموتیت یها یبه مبارزه با سلمان را، نگران فکر
 نیگردنبند و ربط دخترک به ا

که حاال اطالعاتش را در  یپروژه ا یرا، حت خانواده
 از مغزش یمشتش داشت را به گوشه ا

 نید که از سکوت و سکون اکن یم یکند و سع یم دیتبع

 .بهره را ببرد تیشب نها

 یبه شرکت هم سر م دیداشت و با یادیز یکارها فردا

 .از جلوه هم راحت بود الشیزد. خ
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دخترک درسش را خوب آموخته  گریبود که د مطمئن

 .است

کرد و سر فرصت او را هم  یرا سبک م شیکارها یکم
 که همه نیآورد. هم یبه حرف م

رفته بود  شیپ شیکار بر طبق نقشه ها ینجایتا به ا زیچ
 داد یم یآرامش نسب کیبه او 

روز سخت را  نیبه خواب فرو برود و ا دهینکش یطول تا

 .باالخره پشت سر بگذارد

چند ساعت را به خودش  نیداشت و ا یروز پرکار فردا

 .بدهکار بود

*** 

. چدیپ یو حوله را دور خودش م دیآ یم رونیاستخر ب از
 ینیتمام عضالتش از ورزش سنگ

 .امروز داشت گرفته بود که

داد.  یسخت انجام م ناتیحداقل پنج ساعت تمر یروز
 البته که سلمان را کوچک تر از

 سکیر چوقتیاما عادت نداشت ه دید یحرف ها م نیا
 ردیکند و دشمن را دست کم بگ
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 .بزنند خونیبه او شب تا

تازه کند.  یکشد تا نفس یتخت کنار استخر دراز م یرو
 خودش گریساعت د کیتا  دیبا

که با سهامداران شرکتش در آلمان  ییدئویبه کنفرانس و را

 .رساند یداشت م

 ینیگالس آب پرتقال داخل س کیو با  ردیگ یاجازه م بانو

 .شود یوارد م

 کیو  ردیگ یرا از دستش م وهیشود و آبم یم زیخ مین
 کشد. بانو گالس را ینفس سر م

 ستادهیسرش ا یو هنوز همانطور باال ردیگ یدستش م از
 است.

 

بانو  قیو عم مینگاه مستق یو وقت ردیگ یرا باال م سرش
 یم شیصاف سرجا ندیب یرا م

 .ندینش

خواهد  یگفتن دارد و م یبرا یفهمد که قطعا حرف یم
 ایدارد  دنیبداند او االن وقت شن

 :دهد یم انیپا ششی! به تشونه
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 !شنوم یم-

 :دیگو یو م ردیگ یم ینفس بانو

خوام که تو مسائلتون  یمن قصد جسارت ندارم و نم-

 ...دخالت کنم و

 یرو به بانو م یآرام یکند و با صدا یرا قطع م حرفش

 :دیگو

 !بانو؟ حرفتو بزن-

 یماند. او جا یبانو بود و بانو م شیبرا شهیاو هم که
 شهیمادرش بود و بهتر از مادرش هم

 .کرده است یدگیاو رس به

را که از  یگاه محبت چیکه مادرش زنده بود ه یزمان یحت
 گرفت از مادر خودش یبانو م

 .بود دهیند

 .ستیخانوم حالشون خوب ن-

 :دیگو یخورده م چیدر هم پ ییابروها با

 دیدکتر رو خبر کن ن؟یشده؟ خب چرا زودتر نگفت یچ-

 به، به من گفتن یازین نکهیا ادیب
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 !نداشت

 !خوبه شونیحال عموم-

حرفتو بزن من جلسه  میفهمم بانو مستق یمن نم یپس چ-

 دارم!

 

است که حال  دواریفهمد که کالفه شده و ام یخوب م بانو
 یبرا ینو عروس ذره ا نیا

 .که خودش بزرگ کرده بود مهم باشد یمرد نیا

نرود  شیاش مراقبش بود تا خار به پا یکه از کودک یمرد
 اما نتوانست از انجماد قلب و

 .ممانعت کند روحش

نتوانست  چکسیداد اما ه یم شیکه جانش را برا یپسر
 وندیدوباره پ یاو را به زندگ

 .بزند

 خیطوفان ها را از سر گذراند و زنده ماند، اما به واقع  آن
 منجمد یآدم زنده  کیبست. 

 !شده



 
 

498 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یقرار داد کار کیمطمئن بود حضور جلوه هم که  البته
 اطالع زیچ چیاست. گرچه از ه

 .ستیآن ها ن نیهم ب یزیدانست که چ یاما م نداشت،

 یحفاظت از دخترک م یکه برا ییتقالها نیبود ا دواریام
 از خود یکرد او را ذره ا

 یکه آدم ها در زندگ یاش دور کرده باشد. کس یشگیهم
 و توجه تیاش مهم شوند و اهم

 .قائل شود شانیبرا

 ییزمانا ریکنم افسرده شده. تو خودش رفته. غ یحس م-

 یبرا دیکه به دستور شما با

. ادینم رونیب گهیخوردن از اتاقش خارج بشه د غذا
 نه ای نیدونم توجه کرد یغذاشونم نم

چند روز، هم هر  نیشدن تو ا فیکم شده. هم ضع یلیخ
 تو شتریگذره ب یروز که م

 نمیب یرم بهش سر بزنم م یره. هر وقت م یم خودش
 کنه و به محض یم هیداره گر

اشکاشو  یبا حرکات شتاب زده ا یفور نهیب یمنو م نکهیا
 کنه انگار که از من یپاک م
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. نیباش انی! براش نگرانم گفتم بهتره شما در جربترسه

 !خوام مزاحم شدم یعذر م

نگفت  یزیترسد اما چ یاز تو نه از من م دیبگو خواست
 و بانو رفت.

 

 یتر بود. حداقل دردسر یشکل راض نیکه به ا البته
 شیکرد. اما دخترک ب یدرست نم

 .شده بود عیحد مط از

کرد. مستحق  یعمل م شیدر نبودش هم به حرف ها یحت
 یبود نبود؟ گوش زهیجا کی

 :ردیگ یتماس م یموتیدارد و با ت یبر م را

 ...گم یم یچ نیخوب گوش کن بب-

*** 

اما روز،  یکن یبه ساعت نگاه نم یکه هرچ یحال اسم
 بود؟ یشه و شب، روز چ یشب نم

نزده اما دهن که باز  یها ادیگلوت گرفته باشه از فر نکهیا
 از گلوت خارج یکالم یکن یم

 شه؟ ینم
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به  یا گهیمرگ رو از هروقت د ی هیتو خوابات سا نکهیا
 و خودتو ینیتر بب کیخودت نزد

که هنوز انگار  ینیب یم یش یم داریب هویاما  یبسپر بهش
 یافتاد ریخال محض گ هیتو 

 ؟یندار یخالص و

گذره و جونم رو  یبود صبور باشم تا بگذره. اما نم قرار
 یگذره و حس م ی. نمارهیباال م

 .مونه ینم یازم باق یزیماجرا چ نیته ا کنم

شم و اونقدر داغون که  یکنم اونقدر خورد م یم حس

 .خورده هام هم به شهرم برنگرده

 .خونگرم و مهربانم شهر

هرچند قطور  یها واریکه آفتاب گرمش از پس د ییاونجا
 کنه و یخونه ها هم عبور م

که آدما از حال  ییکنه. جا یخونه رو گرم م یاعضا دل
 کوچه شون هم با خبر یاهال

 تیاهم یهم ب یبرا خونه هیتو  یحال آدما نکهینه ا بودن
 باشه.
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 یرو گرم م ایاونجا دل آدما، وجودشون رو، زندگ آفتاب
 خیسرده و  زیهمه چ نجایکرد. ا

 هیبود که تو دل  یشیآت یبه گوله  هیو من حسم شب زده
 شده کیشل انیپا یب ریزمهر

داد. هر  یو هر لحظه فروغش رو داشت از دست م بود
 لحظه سردتر خاموش تر از لحظه

 !قبلش ی

که سرم  یشه و تو همون حال یبه در زده م یتقه ا یصدا
 رو زانوهام بود به سمت در

کنم تا خودش باز شه و شخص پشت در داخل  یم نگاه
 لحظه کیسرش رو  هی. هانادیب

 ریغ جانیزنه با ه یکه برق م ییو با چشما ارهیم داخل

 :گه یم یعاد

 اجازه هست خانوم؟-

موافقت  یکنم و با تعجب سرمو به نشونه  یبلند م سرمو
 دوباره یدم. لحظه ا یتکون م

 یداخل م کیچمدون کوچ هیبار با  نیشه و ا یم خارج

 .ادیشه و به طرف تخت م
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. دستش رو نمیش یشم و سر جام صاف م یم کنجکاو
 یچمدون قرمز رنگ م یدوبار رو

که تمام صورتش رو پوشونده و صداش  یو با لبخند کوبه
 یقرار داده م ریهم تحت تاث رو

 :گه

 ه؟یتو چ نینظرت ا به

ذوقش رو کور کنم اما  میحوصلگ یخواد که با ب ینم دلم
 یچمدون یواقعا برام مهم نبود تو

 .تونست باشه یم یبا خودش آورده چ که

 ؟یدیخر دیدونم. لباس جد ینم-

 :گرد شد و با تعجب و لبخند گفت چشماش

بذارم تو  یچ یبرا دیرو با دیخانوم جون من لباس جد-

 چمدون؟

دم کاش  یهم فشار م یرو یکالفگ یرو از رو چشمامو
 کارش رو بگه و زودتر تنهام بذاره.

 

 ...... مندیببخش ستیمن حالم خوب ن هیدونم هان ینم-
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 ینم یو من حت رهیگ یدونم چرا اما بغض گلوم رو م ینم
 تونه یم یچ لشیدونم که دل

منو دلتنگ کرد. دلتنگ  هیهان یبرق چشما دنید دی. شاباشه
 یخودمم نم ؟یو چ یک

 !دونم

 ...نکن هیمن... لطفا گر زیعز-

. به اون قول داده ادیزنم تا اشکم ن یچشمام رو باد م عیسر
 ییبودم که به تمام قول ها

اشک  دیشد که نبا یم نیشامل ا نیباشم و ا بندیدادم پا که

 .ختمیر یم

 ...زمیمن خوبم عز-

از غم توش داشت  ییکه رگه ها یبا لحن مهربون فاصلهبال

 :گه یم

 نیا اتیمحتو دنیدم با د یاما قول م یستیخوب که ن-

 یچمدون حتما حالت خوب م

 ..شه

 یم دیشم و با تعجب و ترد یکنجکاو م قتایبار حق نیا-

 :پرسم
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 منه؟ یبرا نیا-

کنه و چمدون  یم نییذوق و شوق سرشو تند تند باال و پا با
 ذاره و به یتخت م یرو رو

کنم و دستم  یچرخونتش. مردد نگاهش م یمن م طرف
 برم و یم پشیرو به سمت ز

 .کنم یم بازش

 .قاب عکسه هی ادیکه به چشمم م یزیچ نیاول

 .رمشیگ یو با بهت تو دستام م ستهیا یم جانیاز ه قلبم

تار  دمیلغزه و د یلرزه و اشک تو چشمام م یم دستام
 ینگاه اول کاف هیاما همون  شهیم

 کردم. یتا مطمئن باشم که اشتباه نم بود

 

اتاق خودم  یکمد کنار تختم تو یکه رو هیهمون قاب نیا
 یم یریتصو نیبود و شبا آخر

 .رفتم یکردم و بعد به خواب م یکه نگاه م شد

گرفته  جیلب خل هیبابا و مامان فوز یکه با حاج یعکس
 دور گردنشون. دستمو میبود
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 .بودند دهیصورت خند یبودم و اونا به پهنا انداخته

 نیبابا بود و رو به دورب یمهربون حاج یام تو دستا چونه
 ناب رو یو اون لحظه  میکرد

. دستم میحبس کرد شهیهم یکه االن دستم بود برا یقاب تو
 دیتا شا نهیش یلبهام م یرو

 .زهیک نربه خاطر حالم اش هیثابت شه و هان لرزششون

 ...نیا-

. هیدونه که حالم چطور یبگم و اونم م دیبا یدونم چ ینم
 تونم حرف ینم یکه کالم

 .بزنم

 !ات فرستاده هیهمش رو دا-

افته  یم ادمیو تازه  شهیتنم پخش م یتو یحد یب یگرما
 وسط نیا یچمدون هیکه 

که  یلیکنم و هرکدوم از وسا ی. دوباره نگاهش مهست
 شتریدارم ب یتوش بود رو که برم

 .شم یم گرم

و حالم  زنیر یمهابا م یکوبه و اشکام ب یامان م یب قلبم

 .تصوراتم خوبه یورا
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زد و با حوصله موهامو  یکه شربت به موهام م یروغن
 زد. عروسک پارچه یبرام شونه م

 .خودش برام دوخته بود یبا دستا هیکه مامان فوز یا

 یگرفت برام دم م یکه دلم درد م ییکه وقتا ییدارو اهیگ
 خودش حیمفات یکرد و حت

 کرد. یوقت از خودش جداش نم چیه که

 

 یخوند و هروقت که من ب یسر نماز باهاش دعا م شهیهم
 کردم کنار تختم یم یقرار

گرفت و به سبک خودش برام  ینشست و دستامو م یم
 کرد و روم رو با چادر یدعا م

 .دپوشون یم نمازش

از  شهیهستم که هم یاسیدونست عاشق عطر  یم چون
 یچادر نماز و سجاده اش م

 .برام فرستاده بود ی. چادر نمازش رو حتاومد

. به ظاهر ختمیو اشک ر دمیبه تکشون رو بو کش تک
 همه نایبودن اما ا لهیچندتا وس

 .منم بودند تیهو
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کرد. تمام روز  یبود که جلوه رو جلوه م ییزایتمام چ نایا
 آدما و مهر و نیو شبم با ا

 .گذشت یم محبتاشون

. انگار که رهیگ یچسبونمشون و دلم آروم م یام م نهیس به
 گهیغربت زده نبودم. د گهید

 !وطن نبودم یب گهیو تنها نبودم. د بیغر

 !شونینیبب یش یدونستم خوشحال م یم-

 ...نای... اهیهان-

رو از کجا  نای. ارهیگ یترس تمام وجودم رو م کبارهی به

 .آورده بود

 یرو هم من به نحو زایچ نیبفهمه و فکر کنه که ا کیب اگه
 ؟یبه دست آورده بودم چ

 یفکر کنه که من با خانوادم ارتباط گرفتم و باز عصبان اگر
 ؟یبشه چ

 ؟یبفهمه چ کیاگه ب ؟یرو از کجا آورد نایا-

بندازه با هول و وال  هیقلبم سا یرو یدیناام هوی انگار
 که دورم پخش شده بود رو یلیوسا
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دم و با بغض  یذارم و به سمتش هول م یچمدون م داخل
 که ییگلوم و با دستا نیسنگ

 زنم: یحاال هم دلتنگشون شده پسشون م نیهم از

 

خونه  نیمنو تو ا تیخوامشون. وضع ی. نمهیببرشون هان-

 ی. من آرامش مزهیر یبه هم م

 ...توانشو ندارم گهیتونم... د ینم گی. دخوام

تنم از درد به هم  یگم و تک به تک عضله ها یتند م تند
 نمیبه هم دیو من با چهیپ یم

لحظه هرچند کوتاه اما  هی ینه؟ برا گهیباشم د یراض

 .دلتنگ نبودم

 یبرا نای... اانهی... آروم باش... نترس... در جریه یه-

 یهمش رو نگه دار یتون یتوئه. م

 .زمیعز

دارم تا  اجیاحت یکنم و چند لحظه ا ینگاهش م شوکه
 که ییمطمئن بشم که حرفا

 !ده یکه تو ذهنم داد رو م یا هیاول یهمون معن دمیشن
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 فهمم؟ ینم یچ یعنی-

. ارنیفرستاد تا برات ب کیرو ب نایا ؟یفهم یرو نم یچ-

 یفقط م ستمین انیمن در جر

 .ارمیرو من برات ب نایبانو گفت که ا دونم

که  یاون ؟یکرده بود؟ اون قلب سنگ هیرو اون برام ته نایا
 هم کابوسم بود و هم قهرمانم؟

 هیهمه دو سو نیا ؟یدوگانگ نیبود؟ ا یکاراش چ نیا یمعن
 اومد؟ یبودن از کجا م

بوشون  قیکشم و عم یم لیوسا یرو نوازش وار رو دستم
 مادرانه یکنم. عطر دستا یم

 .شربت البالش پنهون بود ی

تونستم  یاون آدم بودم؟ چرا نم ونیرو مد یخوش نیا و
 بفهممش و درکش کنم؟

 هیاومدم به خودم بقبولونم که اون فقط و فقط  یتا م چرا
 دیشه با یو تا م والستیه

کرد؟  یموقع دو دلم م یحرکت ب هیدور موند با  ازش
 ذاشت تصوراتم ازش یچرا نم

 و کدر بمونه؟ رهیکه خودش اصرار داشت ت همونقدر
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اون آدم متصور بشم! چون  یبرا یخواستم که قلب ینم من
 ایزنده بودن  یکه برا یکس

 یم میانگشت تصم هیتکون دادن  یآدما به راحت نبودن
 نیکه با کوچکتر یگرفت، اون

تونست  یکرد، نم یتاوان ها رو حکم م نیبزرگتر ییخطا

 !قلب داشته باشه

قائل  یکس یتونست برا یکه م یزمان نیشتریکه ب یاون
 یلیبود و بعد خ هیبشه سه ثان

که رحم نداشت و  یکرد، اصال اون یمحاکمه م راحت
 اومد رو چه به یرحم به دلش نم

 ف؟یحرکات ظر نیا

بود؟ من که  یبود واقعا؟ هدفش چ ی! اون کدمیفهم ینم
 آدم نیا یبرا یدردسر گهید

بود که من تو سکوت خودم  یاز خداش م دیو اون با نبودم
 یآدما یبه دور از همه 

 .ندارم یبه کس یاون فرو رفتم و کار عمارت
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تونست  ینم گهیمراقبت از من نبود! د یحرکتش برا نیا
 کارو کردم که جونت نیبگه ا

من بود!  یبرا ایدن یتو هیهد نیبزرگتر نیامان باشه! ا در

 !معجزه هیبه  هیشب یزیچ

چمدون  نیاز ا شتریتونست ب ینم زیچ چیلحظه ه نیا تو
 منو اتشیقرمز رنگ با محتو

 !کنه خوشحال

من  نهیب یکه م هیو هان ادیبه در م یتقه ا یصدا دوباره
 مات نطوریگم و هم ینم یزیچ

 .کنه یشه و در رو باز م یکنم بلند م ینگاهش م دارم

 :گه یم هیشنوم که به هان یرو م یموتیت یصدا

 .خانوم آوردم بده بهشون یرو برا نیا-

تبلت  هیبنده. تو دستش  یگه و در رو م یم یچشم هیهان
 کنه یبود و نگاهش که م

 یم کمیو با لبخند آروم آروم نزد زهیر یاشکاش م شرشر
 اون تبلت یشه و من از تو

 دم؟یعمرم رو شن یآوا نیتر قشنگ

 ؟یبنت ؟یبتیحب-
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 نه؟ گهیلرزه و دستام هم! خودش بود د یم لبام

 شربت؟-

گردونه و خودش بود! تبلت رو  یرو به سمتم برم تبلت
 نیقاپم و لعنت به ا یاز دستش م

. خودش بود نمشیذاشتن تا بب یدم راحتم نم کیکه  اشکا
 مگه نه؟

 االم؟ نفسی یتیمش نیو ؟یچنت نی..الحلوه ویام-

 (نفس مادر؟ یکجا رفت ؟یمادرم... قشنگم کجا بود)

 !اشکاش یبرا رمیمن، بم رمیبم

 مهی ینی(...سامحینیالمعذره)سامح-

 (...خوام مادر یمعذرت م دی... ببخشدیببخش)

تونم  ینم یکردم. حت یعمر داشتم خودم رو سرزنش م تا
 تصورش رو بکنم که چقدر

از من  یرو گذروندن تا خبر یشدن و چه جهنم تیاذ

 .دهیبهشون رس
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 یموندنم رو م انیدونم شربت جر یحاال نم نیمه یحت
 دونم حاج ینه. نم ایدونست 

 !بهش گفته یآروم شدنش چ یبرا بابا

افراگ  دیریراحت! الل ال ا یمتت..نفس ،یگلب زتیعز-

 ر؟یالولد لالم. خل اشوفچ. انت ابخ

 سالمه؟

کس  چیه یمادر، مردم... نفسم رفت! خدا برا زدلیعز)

 ؟ی..خوبنمتیفرزند. بب ینخواد دور

 (؟یسالم

... خوبم شربت خوبم... دلم تنگتونه... دیببخش دیببخش-

 بابام خوبه؟ یحاج ؟یخوب

 نمش؟یکه بب ومدهیچرا ن ر؟یبابام نبود تو تصو یحاج چرا

 

 ..حلوه یری! انت صریاحنا کلنا ابخ مهی یا-

 نچی.. منتظررجعچیا بیقال جر یالحج

 الحبوبه یالچ ام نیکلنا مشتاق.. یبتیعله روحچ حب دربالچ
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گفت به  ی! تو خوب باش... حاجمیآره مادر ما همه خوب)

 گردونه... منتظرت یبرت م یزود

 (؟ی... مراقب خودت هستمیهست

بود. تمام  نیحالش نگران من بود! شربت هم نیا با
 یداد. اونقدر یمن م یرو برا شیزندگ

خودش  یدختر و نوه  یبرا دیمن زحمت کش یبرا که

 .دینکش

 شیهستم... مراقبم... نگران من نباش. من فقط فکرم پ-

 ...غصه تون دادم یلیشماست. خ

 ...ام مادر... شرمنده تو... حاج بابا شرمنده

 یصفحه  یقلبم رو روشن کرد! دستم رو رو لبخندش
 کشم و اون صورت گرد یتبلت م

 .کنم یتپلش رو نوازش م و

 فیما نباش... چرا ضعمادر به فکر  یش ریعاقبت بخ-

 یحاج ؟یچرا رنگ و رو ندار ؟یشد

نزار  قدریرسن َپ چرا ا یم یرسن...اَ  یگفت بهت م یم
 مادر؟ یشد

 ریحلوه انا ابخ مهی رریابخ-
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 (!من خوبم مادر زیخوبم عز)

لرزه.  یم هیترکه و شونه هاش از شدت گر یم بغضش
 ماله و یشونه هاش رو م یدست

 .بودن دهیدستا متعلق به سع نیدونم که ا یم

شربت و دوست من. خواهر کوچکتر من، کنارش  ی نوه
 مادر بزرگش یو اشکا نهیش یم

 :گه یو خنده م یکنه و با شوخ یپاک م رو

 ای میما هم با دردونه صحبت کن یذار یجون م زیعز-

 هنو نوبتمون نشده؟

 

که  ییتمام شبا نمیب یرو که م نشیریبانمک و ش صورت
 میدیو خند میبا هم تا صبح گفت

 .ادیچشمم م یجلو

 نجایکنم که ا یپرسم و مطمئنشون م یهمه شون رو م حال
 جام امنه. همونطور که

که افتاده بود  یاز اتفاقات یچیبابا ه یزدم حاج یم حدس

 .براشون نگفته بود
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نفر  هیشده و  دهیچیپ طیگفته شرا یگفت حاج یم دهیسع
 مجبورکرده اونم  دشیتهد

 هیببره تا  یکه شبونه من رو از خونه بدون خداحافظ شده
 کنم و یجا زندگ هی دیمدت با

 .رمیارتباط بگ یتونم که با کس یخودم نم تیخاطر امن به

 نیدونستن. هم ینم یزیچ طمیبودم که از شرا خوشحال
 که مجبور بودم ازشون دور

 ینم نیاز ا شیکرد و ب یم تشونیاذ یبه اندازه کاف باشم
 خواستم ناراحت باشن و به

 .هاشون اضافه کنم ینگران

موضوع رو  نیخواستم ا یکه م یهر حال هرطور به

 .درش نبود یقشنگ چیبدم ه حیتوض

شده بودم و  رانیا یایماف سیرئ نیهمسر بزرگتر من
 رو از الشونیتونستم خ یچطور م

 یم حشیراحت کنم؟ چطور توض طمیو شرا تمیامن حالم،
 دادم؟

کردم.  دییبابام رو تا یحاج ینگفتم و حرف ها یزیچ من
 رو راحت کردم که الشونیخ
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اتاقم رو بهشون نشون دادم. که بدونن  یخوبه و حت جام
 یزندگ شیخونه با آسا هیدارم تو 

 .کنم یم

 یلبام م یاز ته دل رو یکنم و لبخند یرو قطع م تماس
 تنهام گذاشته بود هی. هاننهیش

که تو اتاق تنها  یصحبت کنم و من با حالبا خانواده ام  تا
 احساس غربت گهیبودم اما د

 !نداشتم ییتنها

مکان امن، حاال خونه  هیاز  ریغ نجایدونستم که ا یم حاال
 من بود. ی

 

نه  ارهیب تیبرات امن واراشیبود که در و د ییجا خونه،
 حس اسارت بهت بده؛ خونه نکهیا

لبخند هم  هی یتو خونه برا یآدما یبود که هراز گاه ییجا
 شیخودشون رو به آب و آت

 ییباشه. جا ایکه غم چشمات براشون آخر دن یی. جابزنن
 یگوشه از فضا هیاز  ریکه غ
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خونه متعلق به تو باشه.  یاز دل آدما یگوشه ا هی خونه،

 !ینگران داشته باش هیکه  ییجا

با توپ و تشراش  یکه هر از چندگاه یآدم سنگ قلب اون
 خواست افسار من رو بکشه یم

 .دیفهم یرو م محبت

 هی یکه اون آدم خشک و عصب دمید یبه وضوح م حاال
 تو ته نیتنها و غمگ یلیآدمک خ

 .وجودش نشسته بود یمها

قلب تپنده داشت که  هیپشت ظاهر خشک و خشنش  که
 نییکه گاردش پا یهراز گاه

رو  فشیضع یتپش ها یصدا یتونست یافتاد، م یم

 .یبشنو

هم داشت  میوجود یشعله ها نیکه آخر یدرست موقع اون
 شد دوباره من یخاموش م

کرد. هم جونم رو نجات داده بود و  یسرشار از زندگ رو
 وندیپ یهم دوباره من رو به زندگ

 .بود زده
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به خاطر اون چمدون ازش  شیساعت پ کیاز  کمتر
 کردم که یممنون بودم و فکر م

با  یریرو ازش گرفتم اما تماس تصو هیهد نیبزرگتر
 از اون هم برام بزرگتر دهیشربت و سع

 .بود

و  دیکش یمدام تمام دانسته ها و باورام رو به چالش م اون

 .شد یکار خسته نم نیاز ا

 یمن ب یکارش برا نینه اما ا ایدونست  یدونم م ینم
 ارزشمند بود و حاال حس تینها

 .ونمیکردم که بهش مد یم

ساده  یلیتونست خ یدر قبال من نداشت و م یا فهیوظ اون
 نطوریاز حال بدم بگذره اما ا

 !نبود

 

 یحموم رو یشم و روغن موهام رو تو یجام بلند م از
 ذارم. قاب عکس رو یم ییروشو

شربت رو هم داخل  حیذارم و مفات یکمد م یتخت رو کنار
 ذارم. چادر یاول م یکشو



 
 

520 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یاتاق م یو نگاهم رو توذارم  یرو کنار بالشتم م نمازش

 .گردونم

 یو حس زندگ رمیگ یمشتم م یخندم و گردنبندم رو تو یم
 یم انیتو رگام دوباره جر

 .رهیگ

اتاق منه!  نجایکنم که ا یبار دارم حس م نیاول یبرا حاال
 خونه و اعضاش خونه و نیا

 !من بودن ی خانواده

بود و گذرا؟ مهم  یو آدماش مقطع طیمح نیحس، به ا نیا
 مهم نبود که اون گهینبود! د

 !رحم باشن یتونن مخوف و ب یآدما چقدر م نیو ا هیک آدم

آدما برام  نیعمرم ا یروزا نیتر کیو تار نیسخت تر تو
 خونه و خانواده شدن. قرار بود

 یچند ماه رو فقط نم نیماه کنارشون باشم پس ا چند
 گذروندم، من تک به تک لحظه

 !کردم یم یرو زندگ هاش

*** 
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شم  یپهلو به اون پهلو م نیاز ا یبره! هرچ ینم خوابم
 و کنار شمینداره. بلند م دهیفا

 .ستمیا یاتاق م ی پنجره

خوام  یزنم. م یپلک نم یشم و حت یم رهیقرص ماه خ به
 از چشمام بخونه حالمو. عذاب

 بود رو بفهمه! منو بهفهمه تا کمکم رمیگ بانیکه گر یوجدان
 کن خودمو بفهمم و با

 !امیکنار ب احساساتم

تو  دهیتمام روز بعد از صحبت کردن با شربت و سع من
 . غذا خوردم و بادمیخونه چرخ

و حس اسارت رو تماما از  دمیگپ زدم و خند هیو هان بانو
 بردم! ادی

 

 هی یزندگ ییجا هیرفت که  یم ادمیانقدر زود  دینبا دیشا
 دیپسر رو خراب کرده بودم. شا

شده بود  لیکه به خانواده ام تحم ییها و عذابا یسخت دینبا

 .بردم یم ادیرو از 
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کردم سرنوشت منو  یبود که من احساس م نیا تیواقع اما
 رمینقطه رسونده. تقد نیبه ا

 .بوده نیا

خونه با من  نیا یکدوم از آدما چیه ایو  یموتیت ای کیب
 نداشتن. اونا کارشون یدشمن

که  یبا من نداشتن. تمام کار یبود. خصومت شخص نیا
 مراقبت از یکردن برا شهیهم

ازشون متنفر  دیبهتر کردن حال من، چرا با یبوده. برا من
 شدم؟ یم

 یبرا یبودن؟ باشه قبول، اونا آدم بدن ول یبد یآدما چون

 !من بد نبودن

من  یونا جاتونه منو قضاوت کنه! چون ا ینم یکس و
 یکس ینبودن! چون اونا طعم تلخ ب

 !و رو با گوشت و خونشون حس نکردن ییتنها و

 هی یکس یصد قدم بردارن و وقت یینبودن که تنها مجبور
 اونا با ادیقدم به سمتشون م

 !به سمتشون بدوان گهیصد قدم د یخوشحال
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از  دنشیداشتم. د اجیمهتاب احت یکردم به انرژ یم حس
 کینبود. ب یپشت پنجره کاف

 چینرم پس عمال ه اطیتونم شبا تو ح ینگفته بود که نم بهم
 شد درسته؟ ینقض نم یقانون

کردم دارم  ی. انگار که حس منهیش یتو دلم م یادیز شوق
 کنم و یم یقانون ریکار غ هی

 میمستق یدر برم! چون کس رشیتونم از ز یم یراحت به

 !منعم نکرده بود

رنگم  یتاپ و شلوار ساتن صدف یشامبرم رو رو ربدو
 یحس بهتر نکهیا یپوشم و برا یم

ندازم و  یشنل هم روش م هیبه پوششم داشته باشم  نسبت
 صندالم رو کنار تخت از پام

 نکنه. داریرو ب یتا صداش کس ارمیم در

 

نوک پا پله ها رو  یشم. رو یاز در اتاق خارج م آروم
 در بزرگ رم و خودمو به یم نییپا

رسونم  یشد، م یباز م اطیکه رو به ح یا شهیو ش یچوب
 یم نییرو پا رهیو آروم دستگ
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 .کشم

 یتو خونه پخش م یآالرم بلند غیج یصدا دهینکش هیثان به
 که دمیشه و اونقدر ترس

 .کنه یم تیخودمو اذ یگوشا غمیج یصدا

رم و  یذارم و قدم به قدم عقب م یگوشام م یرو دستمو
 یقو یبعد دستا یچند لحظه 

 .ده یو تکونم م رهیگ یمچ دستام رو م یمحکم و

 یسرخ مرد یلرزه و چشما یچشمام م یتو حدقه  اشکام
 بودمش دهیکه تمام روز ند

 افته نه؟ ینم ینترسم. اتفاق گهیشه. تا د یم پناهم

 چه خبره؟ نجایا-

فهمم.  یحرفاشو م یزنه اما من انگار فقط لبخون یم داد
 یتو سرم پر بود از صدا

شه و  یبعد صدا قطع م یدر، لحظه ا ریدزدگ گوشخراش

 :گم یمن با تته پته م

 ...خواستم.. من... ماه یم-

کنه تا  یو زبونم کار نم ستین یدستام کنترل شدن لرزش
 بدم! هنوز چشماش تو حیتوض
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دونم که چطور بگم که من  یسرگردونه و من نم صورتم

 !ستمیمقصر ن

شه و  یم دهیافراد خونه از اتاقاشون شن یقدم ها یصدا
 و چند شهیهمون لحظه در باز م

 رونیشن. اسلحه هاشون از غالف ب یاز محافظا داخل م تا
 شده و به حالت آماده دهیکش

 !افتم یو من از ترس دارم پس م باشن

گرده و نگاهش  یو به سمتشون برم رهیگ یم یقیعم دم
 یهمشون م یدور رو کیرو 

 .گردونه

 

 یزنم و تاحد یرو از پشت کمرش چنگ م راهنشیمن پ و
 کیکه ممکن هست بهش نزد

 .شم یم

و خجالت زده  دهیو اونقدر ترس دهیام چسب نهیام به س چونه
 خواد چشمام یام که دلم نم

 .نهیرو بب یکس
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خدمتکارا و محافظا دورمون جمع شدن و اون با  تمام
 یو نسبتا بلند نیخشمگ یصدا

 :ده یم حکم

 یموتیسر پستاتون. ت نی!... شما برگردستین یمسئله ا-

 ...آالرم در رو فعال کن دوباره

 !تمومه شیاتاقاتون. نما نیبرگرد شمام

کنه و من بار  یهمه رو پراکنده م یصداش به آن خشم
 دوشم برداشته یاز رو ینیسنگ

 !رهیکنم که خشمش دامن من رو نگ یشه و دعا م یم

چرخه  یشدم که م میپشت سرش قا یکم یبا فاصله  هنوز
 دستم یاز تو راهنشیو پ

 نکهیمنه اما جرات ا یدونم که نگاهش رو یشه. م یم ول

 !ندارم رمیسرم رو باال بگ

بتونه  ادیکه از پشت سرش م یموتیت یصدا دوارمیام

 :من پرت کنه یحواسش رو از رو

 ...تونم یآالرم سته م کیب-

 !میتبعدا -
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شه و بعد بالفاصله  یدو کلمه از دهانش پرت م نیا بایتقر
 یو به راه م رهیگ یدستم رو م

 .افته

که به سمت  یبلند یشم و با قدم ها یم دهیسرش کش پشت
 یپله ها و بعد اتاقم بر م

دوام تا بهش برسم! نگاهم به  یدارم م بایمن تقر داره
 شه و تنم به یم دهیدستامون کش

 .نهیش یم عرق

 

ترسم.  یدونم چرا ازش نم ینم یها ول هیدونم عصبان یم
 یخجالت زده ام و م شتریب

من از سرزنش شدم  یبه کار من نداره، ول یکه کار دونم

 !متنفرم

بنده و دستم  یدر رو پشت سرمون م میر یاتاقم که م داخل
 یکنه اما قدم ها یرو ول م

 .ره یم شیتا اواسط اتاق پ بلندش

حرکت به  هی یکشه و ط یو موهاش مهاش رو ت پنجه
 از ینیچرخه و من ه یسمتم م
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 :امیکشم و به حرف م یم ترس

خورم... خوابم  یخواستم فرار کنم. قسم م یبه خدا نم-

 خواستم قدم بزنم یبرد م ینم

 !اطیح تو

 یخسته و صدا تینها یو با لحن ب ستهیا یروم م جلو

 :لرزونه یتنم رو م یدور گه ا

که االن سگام از تو  یکن یساعت از شب؟ فکر نم نیا-

 از ترس و انینم رونیلونه شون ب

 ؟یراست راست بچرخ یخوا یم تو

 !ترسم یخب... خب من که نم-

و غضب  ارهیاشاره اش رو کنار صورتم باال م انگشت

 :کنه یم

 !ی... بترسدی! بــایبترس دیبا-

زنه  یصداش باالتر رفته اما شمرده شمرده حرف م تن

 !انگار من نفهمم

رفتم؟ با  یم دیتونستم درکش کنم. چرا نبا یفقط نم من

 :گم یم یلحن متعجب
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 ؟یستیخونه ن یمگه تو تو-

که چون از صبح خونه  نهیمنظورش ا دیشا نویپرسم ا یم
 ستیکه خونه ن یینبوده، وقتا

 بترسم؟ یخودش هست از چ ی! وقتنرم

 

 !رفتن قدغنه اطیداره االن؟ مگه نگفتم تو ح یچه ربط-

 هیام تک نهیس ریدستم رو ز کیو لب  شنیگرد م چشمام
 کنم و با دوتا یم یکیاون 

 :گم یافتم و همزمان م یبه جون پوست لبم م انگشتم

 !یرفتن قدغنه شبو نگفت اطیتو روز تو ح ی! گفتینگفت-

از  یمانند سیده و دم ه یهم فشار م یرو رو چشماش
 نیو ا رهیگ یدورمون م یهوا

 :غره یشده م دیکه کل یبا فک بار

رفتن  اطیتو ح یا گهیصاحاب د یروز، شب، هر موقع ب-

 !غدقنه

رفتم که! با تن  ینم ابونیکرد؟ تو خ یم نی! چرا همچوا
 هیکه از ترسم شب یآروم یصدا
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 :گم یم اطیاومد با احت یم رونینجوا از لبام ب به

 نرم؟ ی... توام تو خونه ایعنیاوم... -

نرو تبصره  یعنیگم نرو  یبه من داره؟ م یربطچه -

 !نداره

 ضیمنو بخور! سگاش گازش گرفتن؟ با غ ایچشه! ب یوا
 دم که فکر یم حیتوض لمویدل

 شیگم به همه چ یم یزیچ هی یمن سرخوشم! وقت نکنه

 !فکر کردم

افته!  یمن نم یبرا یکه اتفاق یگفتم شما باش یعنیخب... -

 !ادیسرم ب ستیقرار ن ییبال

رو بلرزونه  چارهیدارم داد بزنه و باز تن و بدن من ب توقع
 اما بالفاصله بعد از تموم شدن

 یمونه و سر م ینگاهش مات چشمام م یلحظه ا حرفم
 که ییانگشتا یرو نییخوره پا

 .کردن یلبام رو از استرس آش و الش م داشت

 یعیآروم اما سر یضربه  شیدو انگشت اشاره و وسط با
 زنه و از لبم جدا یمبه انگشتم 

 شه. یم
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پوشونه و بعد کف  یکل صورتش رو م یوحشتناک اخم
 یم شیشونیپ یدستاش رو رو

صداش با حرص  نیکنه. همون ح یو به من پشت م کشه
 یدوباره به گوشم م یمفرط

 :رسه

 !یکه به سر من اومد ییبال تو-

بچه  هیشم. دوست ندارم فکر کنه با  یخجالت زده م شتریب
 دردسر ساز طرفه که مدام ی

 !هیگوشیباز یپ

که  یو با لحن ستمیا یزنم و دوباره روبروش م یم دورش
 کنم قانع کننده باشه یتالش م

 :گم یم

... اوم... شیدر نصبه دفعه پ یدونستم آالرم رو یمن نم-

 !نبود ینطوریکه با بانو رفتم ا

جلوه!  نیدم. آفر یگزم و با تمام توان فشارش م یرو م لبم

 !دختر یرینظ ی. تو بنیآفر
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 ی! گندایگرفت شیروشو پ نیآروم کردنش بهتر واسه
 تا قشنگ اریب ادشیگذشته تو به 

 !وسط اتاق چالت کنه! براوو نجایهم

 یم یا گهید قیکوبه و نفس عم یتو چشمام م چشماشو
 شهیم کیبهم نزد یکشه! قدم

ه فاصله باش نمونیکه دو انگشت ب ییسرش رو تا جا و

 !کشه یم نییپا

 یکه حس م یطور هیچرا انقدر سرخ بودن؟  چشماش
 خون از زهیاگر اشک بر یکرد

 !چکه یم چشماش

 رونیروز باشه، شب باشه، من باشم، نباشم از عمارت ب-

 !یر ینم اطی! تو حیر ینم

 کنم؟ تیحال دیبا یا گهیجور د ای مفهمومه

بابا خب پس چکار کنم تو خونه؟ چرا انقدر سفت و  یا
 اندازم یم نییسخت بود؟ سرمو پا

 گم: یم اطیبا احت و

 

 ؟یتو خونه حوصله ام سر رفت چ-
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ماده و  نیا الیخیو ب فتهیکه به دلش ب دیغصه گفتم شا با

 !تبصره هاش بشه

 !اریصبر منو سر ن-

شونه هام از ترس باال  شهیگونه اش باعث م ادیفر یصدا

 :امیبپره و بالفاصله به حرف ب

 !دمیفهم-

 !لبام خارج شد نینامفهوم از ب بایتند گفتم که تقر اونقدر

 !باشه ینجوریبهتره که ا-

کنه  یهم صبر نم یا هیثان گهیکنه و د یآخرشو م غرش

 !ره یم رونیو از در ب

اخم  هیقبال به زور  ه؟ی. چرا انقدر عصبرهیگ یام م غصه
 چیاومد و کال ه یتو صورتش م

در حال  ای هیعصب ایتو صورتش نبود. اما حاال مدام  یحس

 !انفجار

رحم و  یزندانبان ب هیکه مثل  ییروزا یکنم دلم برا فکر

 !بود تنگ بشه یحس و ربات یب

 !هووف
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پتو  ریو کسل و خسته ز ارمیو روبدوشامبرمو در م شنل
 بندم و حس یرم. چشممو م یم

ربع  کیکه  یجانیاز اون ه گهید یذره ا یکنم حت یم
 یکردم در من باق یحس م شیپ

 .نمونده

 یِ مرد ربات نیخورم چون به من ثابت شده که ا ینم غصه
 رحم هم ن،یخشمگ یگاه

 یرو نشون م تمیحسن ن کمیاگر منم  دیشه. شا یم سرش
 یازاتیامت هیدادم اونم برام 

 بشه. قائل

 

 یزدم و صبور یبه زبون خودش باهاش حرف م دیبا فقط
 رفتهیپذ طمویکردم. شرا یم

 یکردم. کل یتالش م دیبهتر شدنش قطعا با یاما برا بودم
 و ادیتو سرم م دهیفکر و ا

 دیچرخ یکه تو سرم م ییاز فکر به برنامه ها یلبخند

 !بندم یو چشمامو م ادیلبام م یرو
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تونست هرچقدر  یخشم شبم م یبود. آقا رییفردا وقت تغ از

 .کنه ادیخواد داد و فر یم

 !شد یمتفاوت م زیچ همه

*** 

کرد  یرا بفهمد؟چرا درک نم گاهشیتوانست جا ینم چرا
 است؟ یکه چه کس

 یرو دشیسف یبرهنه  یبود و با پاها کیب همسر
 یبا آن موها یمشک یها کیسرام

 لباس خواب به تن دارد قصد یدورش وقت شانیپر شهیهم
 رفتن را داشت؟ اطیبه ح

به او  کباری یبود! واقعا که بچه بود. که اگر نبود وقت بچه
 گاهشیگفته شد که مناسب جا

 .دیفهم یکند منظورش را تمام کمال م رفتار

کار و بارش را ول  دیکه با دهیرس ییکارش به جا یعنی
 دهد حیکرد تا به او توض یم

 ملکه باشد؟ کیزن باشد؟ چگونه  چگونه

 شیشود و لباس ها یم نشینفس زنان وارد سالن تمر نفس
 کند. آنقدر یرا از تنش م
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رفت بخوابد  یدر بدنش ترشح شده بود که اگر م نیآدرنال

 .شد یم وانهیامشب د نیهم

 یم یکرده بودند را بررس لیمیا شیکه برا یمدارک داشت
 آالرم، یصدا دنیکرد که با شن

 نیو هولناک تر دیدر سرش چرخ ویهزاران سنار همزمان
 بود که به عمارت حمله نیآن ا

و به سمت  دیکش رونیب زیم ریاست. اسلحه را از ز شده

 !و، نه دیدو یدر خروج

 کیو خالفکار قصد جانش را ندارند!  یمشت جان کی
 شبگرد یِ پا برهنه  یِ فرفر یِ ملکه 

 !ندینش ینم یکه تا آرامش را حرامش نکند از پا دارد

 

دود  یکند. م یم ادیرود و سرعتش را ز یم لیتردم یرو
 زند و دل زدن یو نفس نفس م

 یرا از پشت در مشتش م راهنشیپ یدخترک وقت یها
 یچالند در ذهنش مجسم م

 .شوند
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دارد و نوع نگاه  ادیاش را هنوز در  یچشمان باران برق
 که نیدخترک را دوست نداشت. ا

من  یستیمگر تو ن دیو به او بگو ندیرا سوپرمن خود بب او
 از چه بترسم؟ دیبا

زده باشد  یکه حرف اوردیرا به خاطر ب یتواند لحظه ا ینم
 کرده باشد که یرفتار ای

تواند  یبرداشت را از رفتار او کرده که م نیا دخترک
 تیقهرمانش باشد. که احساس امن

 .او بدهد به

 خته،یکرده و تا توانسته وحشت به قلبش ر دشیبوده تهد تا
 تیگاه بودن و امن هیاما تک

داشتند  یقاط شیها میشود. دخترک س یباورش نم دادن؟

 !انگار

سرکشانه اطرافش  شهیکه هم ییهم بخاطر انبوه موها دیشا
 یپخش بودند، فرکانس ها

 .کرد ینم افتیدر درست

نرم  شمیردارد که همچون اب ادیبودند اما خوب به  سرکش
 نیبودند. خودش با هم
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 یرا لمس کرده بود. صرفا از رو شیموها انگشتانش

 !یکنجکاو

 یگرفته بود. وقت شیاز موها یامروز عطر متفاوت و
 تا دیچرخ یکرد، م یدورش حرکت م

 یرا به او بدهد، عطر اطیکند که اجازه رفتن به ح قانعش

 .شامه اش را نوازش داد

 شانیسرها یفاصله  یکه وقت زیدل انگ اریعطر بس کی
 متوجه دیمتر رس یبه چند سانت

 .بودند شیها یکه عطر برخاسته از فرفر شد

کشد و رسما مشاعرش را از دست داده  یدر هم م یاخم
 بود؟ کم مانده که کار و بارش

دختر  کی یکتاب راجع به موها کی ندیرها کند و بنش را
 !سدیپرداز بنو الیخ

 

اصال هم دلش نخواسته بود که دردسر بود و  تماما
 ببرد تا از شیصورتش را در موها

 !عطرش را بو بکشد کینزد
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با مرد جماعت صحبت  یداند وقت یدردسر که نم آنقدر
 را نازدار نکشد شیکند صدا یم

 !نچالند فشیاش را با نوک انگشتان ظر یگوشت یلب ها و

داد! لعنت به  یعمد انجام نم یرفتارها را از رو نطوریا
 یاو اما نابلد ها را از صد فرسخ

 !داد! دخترک ذاتا عشوه داشت یم صیتشخ

او را با آن سر و  شیها یمواالت یب نیتوقع داشت با ا بعد
 نگهبان نیدو ج نیوضع ب

کلفت بفرستد! عقل نداشت انگار! مرد بودند از  گردن

 !سنگ نبودند که نگاهشان هرز نرود

سرسره  شیکه نگاه ها رو دید یبا چشم خودش م اگر
 کنند و دانه به دانه شان یم یباز

سربازش  نیکرد، دخترک قتل دو ج یساقط م یاز هست را
 بار نیگرفت؟ ا یرا گردن م

 آورد؟ یطاقت م فشینح یشانه ها یرا رو نیسنگ

 دیبا دیکرد. شا یصحبت م شیرفتارها یبا او درباره  دیبا
 دانست یگفت. اما نم یبه بانو م
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دختر رو  یدهد که موها حیچطور به بانو توض که
 کند دیرود و تاک یم ورتمهیاعصابش 

قدم  یکیبرهنه و با لباس خواب روشن در تار یپاها با
 را مقابل مرد شیبرندارد و لب ها

 !نچالند و، لعنت یگرید

 وانهیشک امشب د یب گر،یوجود نداشت د یو اگر اما
 را استپ لیشده بود. با حرص تردم

 .رود یبه سمت استخر م یبلند یزند و با قدم ها یم

آب بود که  یپارچه آتش شده بود و فقط خنکا کی تنش
 توانست آرامش نکند. نه یم

نازدار و  ینگاه معصوم و نه صدا کیپر برق  چشمان

 !دردسر به تمام معنا کی یپر عشوه 

که خودش را گرفتارش  یزند و به بخت بد یم رجهیش

 !فرستد یمکرده بود لعنت 

*** 

 

کشم و  یم رونیب یقرمز رنگ رو از چوب لباس راهنیپ
 کنم. لباس یحوله رو از دورم باز م
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ساپورت  هیزانو بود  یپوشم و چون قدش تا باال یم رو
 پوشم. اونقدر یم رشیهم ز یمشک

 یم نهیآ یدرنگ جلو یساده و خوشگل بود که ب مدلش

 .نمیرم تا خودمو بب

تنم نشسته بود. تا کمر لباس  یهرچه تمام تر رو ییبایز به
 دامن هیقاب تنم بود و بعد 

 .دار از همون پارچه بهش وصل بود نیچ

قرمز  زیر یناف دکمه ها یهفت بود و جلوش تا رو قهی
 کم خورده بود و یبا فاصله ها

دکمه ها زده بودندو  نیآرنج از هم کیلباسم تا نزد نیآست
 پف خورده بود و تا هویبعد 

 .داشت یبا مزه ا یلیشونه پف خ سر

زنم و  یکنم و روغن م یرو از دور موهامم باز م حوله
 زنم. بعد نصفه یآروم شونه شون م

کنم و نصف  یسرم گوجه م یکنم و باال یجمع م موهامو

 .زمیر یشو دورم م گهید

 یم یلیره و خ یداخل کشو م شیبه سمت لوازم آرا نگاهم
 رمیخودمو بگ یخوام جلو
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کنم،  زیکوچولو رژ قرمز پره هیتونم از زدن  ینم یول
 مالم و ی! لبامو به هم مکمیفقط 

پوشم و بدو بدو از اتاق خارج  یم مویمشک یصندال بعد
 یم نییپا یشم و به طبقه  یم

 .رم

و راهمو به سمت آشپزخونه  نمیب یسالن نم یرو تو یکس
 ییدم. سالم بلند باال یادامه م

 .دن یگردن و جواب م یدم و همه شون به سمتم برم یم

 یره و سرشو به کارش گرم م یاخماش تو هم م روسیسا
 شیدستاشو با پ هیکنه. هان

 :ادیکنه و به سمتم م یخشک م بندش

 ن؟یدار اجیاحت یزیخانوم جون چ-

 :گم یفشارم و م یم یو به گرم رمیگ یم دستاشو

 خوام. چه خبرا؟ ینم یزیچ زمینه عز-

 

شه که  یمطمئن م یگردونه و وقت یبه اطرافش م ینگاه
 ستیحواسش به ما ن یکس
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 :گه یم آروم

 ن؟یخبر ندار رایخانوم از سم-

 هیکشم و به  یپرن و با هول دستشو م یباال م ابروهام

 .برمش یگوشه م

 شده مگه؟ یچطور؟ چ-

 یکه رفت تو شیدونم واال خانوم جون... چند شب پ ینم
 یاتاقش از اون موقع کس

چند روزه  ی. ولیرفته مرخص میما فکر کرد دشیند
 با خودش لشمیبرنگشته اصال وسا

قبل از فرا...  ادیم ادتونیمشکوکه! تازه...  یلی. خنبرده
 تو نیروز اومد هیاوم... رفتنتون 

 رون؟یب نیاز خدمتکارا ازتون خواستن بر یکی آشپزخونه

 :گم یحد گشاد شدن م نیکه تا آخر ییچشما با

 !بگو نصفه حرف نزن شویخب... باق-

التماساش  یخانوم جون همون شب اخراج شد... صدا-

 بانو یهنوز تو گوشمونه خانوم. ول

آقا خودش شخصا مرخصت کرده تا صبح بهش  گفت
 فرصت دادن جل و پالسشو جمع
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 یبه محرمشون ب دهیگن آقا فهم یو رفت! همه م کرد
 اخراجش اوردهیکرده تاب ن یتحرم

 !کرده

 ییچه بال یعنی. رهیگ یو غصه ام م رمیگ یگاز م لبامو
 اومده؟ اون دختره رو رایسر سم

 .چارهیچرا اخراج کرد ب گهید

 یبا تنفر نگاهم م یکس نمیچرخونم تا بب یدور م نگاهمو
 فکر کنند که دینه. شا ایکنه 

عمارت به هم زدم.  نیرو تو ا شونیاومدم و نظم زندگ من
 اون از اخراج شدن اون دو نفرو

 .شبیاز افتضاح د اونم

 

 یفنجون قهوه داخلشه م هیکه  ینیاز خدمتکارا با س یکی
 که تازه داره ییره به سمت بانو

 .شه یآشپزخونه م وارد

و لبشو  رهیگ یخوره نگاهشو ازم م ینگاهش به من م تا
 فکرشم یتونم حت یگزه. نم یم

 .که االن تصورشون از من چقدر وحشتناکه بکنم
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 :برم یم ینیپرم جلو و دستمو به سمت س یم عیسر

 .برم یمن م نیبد-

و من و  نیزنن و نگاهش سردرگم ب یدودو م چشماش
 دونم پشت یکه حاال م ییبانو

 .چرخه یبود م سرم

 !شه ینه.. خانوم زحمتتون م-

ماش زل ترسه باهام حرف بزنه، تو چش یم یخدا حت بنده
 شونه یدستمو رو هیزنم و  یم

 :گم یذارم و با لحن مهربون و لبخند م یم اش

 ...رو بده به من ینیخب؟ س یاز من بترس ستین یازین-

 یمنم به بانو نگاه م یو وقت نهیش یبانو م یرو نگاهش
 دم که یبراش تکون م یکنم سر

 :گه یده و رو به دختره م یجوابم رو م نطوریهم اونم

 .که خانوم گفتن رو انجام بده یکار یهست یمنتظر چ-

لبام  یکه رو یسپاره و من با لبخند یرو به من م ینیس
 یکنم ازش تشکر م یحفظ م
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آروم  یکنم و با قدم ها یم یخداحافظ هی. از بانو و هانکنم
 به سمت آسانسور یاطیو با احت

 .رم یمطبخ م کنار

کتابخونه  یتو کیکنه که ب یم یادآوریآخر  یلحظه  بانو
 ست. خوبه که آسانسور داشت

فنجون  یاز قهوه تو یزیاز پله ها برم چ امیتا من ب وگرنه
 موند! ینم یباق

 

به  یکه چ دمیفهم یم دیخواستم باهاش صحبت کنم. با یم

 .سر اون دوتا دختر اومد

رم. در  یزنم و به سمت کتابخونه م یرو دور م راهرو

 .شم یزنم و داخل م یم

 دهیداخل اتاق د لیکه وسا ی. فقط به اندازه اکهیتار اتاقش
 نهییبشن نور هست. سرش پا

 یلپتاپشه و حت نیتمام توجهش به اسکر شهیمثل هم و
 یک نهیبب ارهیسرش رو باال نم

 .اتاقش یتو اومده
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شدن  کیاز بانو حق نزد ریغ یکه کس دمیمدت فهم نیا تو
 بهش رو نداره. تمام خدمتکارا

بدون  یکنن اما کس یانجام دادن کارا کمکش م یبانو تو به
 حضور بانو داخل اتاقشم

 !شدن به خودش کیچه برسه نزد رنینم

دارم و  یبر م ینیس یرم و قهوه رو از تو یجلو م آروم
 یدم و آروم م یمقابلش قرار م

 :گم

 !نوش جان-

بازم  یلحظه ول هیره  یهم م یکه اخماش تو نمیب یم
 . اوف که چقدرارهیسرش رو باال نم

 !بود خشک

چلونم.  یکنم و دستامو تو هم م یپا و اون پا م نیجام ا تو
 بهم یتوجه نمیب یم یوقت

لحظه  هیکه  نمیمقابلش بش یصندل یخوام رو یم نداره
 چرخه ینگاهم به سمت راست م

 .رهیگ یچشمم رو م یبزرگ یلیخ یتابلو و
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 یآقا هیشده از  ینقاش ریگردم و تصو یسمتش برم به
 نشسته یصندل یکه رو یمسن

بود و دستش رو  ستادهیکه پشت سرش ا یو خانوم بود
 شونه اون آقا گذاشته و بود یرو

 !من ی... اون... گردنبند، خداو

کنم. همون سنگ،  ینگاهش م قیرم و دق یتر م کینزد
 همون قطع و برش، خودش بود!

 

 یره و که رو یرد داخل عکس مبه سمت دست م نگاهم
 شونه اش گذاشته یدست زن رو

 هیانگشتر رو انگار  نیانگشتر، ا نیو همون سنگ! ا بود
 جا چه خبر بود؟ نی! ادمید ییجا

گردم  یبرم یو وقت رمیگ یمشتم م یرو تو گردنبندم
 سمتش، فنجون قهوه رو به طرف

و  نمیب یخودم م یرو رو قشیبره و نگاه عم یم لباش
 دستش چشمام یبرق انگشتر تو

کنم با انگشت  ینگاه م یزنه! باز به سمت نقاش یم رو

 :گم یکنم و م یبه اون م یاشاره ا
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 ...... همون... مننیا-

خوره انگار  یزنه و قهوه اش رو م یپلک م یعاد اونقدر
 نه انگار که من داشتم از شدت

 !دادم یجون م یکنجکاو

 یم نییگردونه و سرش رو پا یرو سر جاش برم فنجون
 یم یتفاوت یاندازه و با لحن ب

 :گه

 !یبر یتون یم-

فقط  ارمیتونم برم؟ مگه من اومده بودم براش قهوه ب یم
 که حاال که کوفت... نوش جان

 !برم کرده

 :گم یو م نمیش یبغلش م یصندل یرو

 گردنبند منه؟ نیا-

 :زنه یحوصله لب م یده و ب یرو ماساژ م شیشونیپ

 ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 .فکر کنم یچ دیدونم با یمن نم-
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 دهیدستش کش یبه سمت انگشتر تو یناخودآگاه ه نگاهم
 یرکاب نقره ا هیشه.  یم

از سنگ  کتریکوچ یلیداشت و سنگش خ رهیت رنگ
 گردنبند من بود.

 

 یبه رنگ خاکستر یکیتار یشم و اونم تو یم کترینزد
 دور یزیر یدر اومده. طرحا رهیت

 !هیتونم بفهمم چ یفاصله نم نیشده که از ا دهیچیپ سنگ

به  یموتیخونه فرامرز هم نگاه ت یاون روز تو ادمهی
 گردنبندم که افتاد توجهش جلب

از حال برم  نکهیقبل از ا یو به سمتم اومد. حت شد
 قیگردنبندمو تو دستش گرفت و دق

 .کرد یم نگاهش

 یلحظه م هیکنم که  شیبررس کتریرم تا از نزد یم جلوتر
 شه و یدستش مشت م نمیب

 !تا کمر خم شدم به طرفش نمیب یم امیبه خودم م هوی

 !نیصاف بش-

 !چشم-
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 زیکشه و اونقدر ت یم قیعم یشد دوباره! نفس ها چش
 کنه که هول شدم. به ینگاهم م

 !رهیگ یانقدر بل م هویآدم چرا  نیاصن مشکل داشت ا خدا

 ...گم یم-

 !نگو... برو-

دو کلوم حرف  یکنم. به اندازه  یخورده نگاهش م کهی
 نداشت؟ تیهم ظرف یزادیآدم

 برم؟ کجا

ماشاال هر روز  گه؛یبودم د نجایکارش داشتم که ا حتما

 !تر از روز قبلشه یاخالقش محمد

تونم تا حرفامو نزدم  یشه باهاش حرف زد. من که نم ینم

 !برم که رونیب

 تون؟برا ارمیاوم... گل گاو زبون ب-

کنم  یزنم و نگاهش م یتند تند پلک م دوارمیام یچشما با
 مقاومتش بشکنه و دیتا شا

 رهیبگ شیاعصابش پ یبرا یدرمون هی یطور هیکنه  قبول
 شد که! ینم ینجوریا
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ده و جفت  یهم فشار م یچشماشو محکم رو یجور هی
 کشه یصورتش م یدستاشو رو

شم  یشم. از جام بلند م یم مونیپش شنهادمیاز گفتن پ که
 نداشت دهیکه برم انگار فا

 !خوب نبود حالش

آدم واضح مشکل داشت.  نیخواستم تالش کنم. ا یم من
 صبر نداشت، درد داشت، منبع

 .نمیب یم ونیدونم اما خودمو بهش مد ینم درداشو

به خواسته اش احترام  دیبا دیشا نهیخواد منو بب ینم اگر
 شم و یبزارم. از جام بلند م

تو سرم جرقه  یزیبه در چ دهیشم و نرس یقدم دور م چند

 !زنه یم

و  هیفکرش به سمت کاراشه. آدم پر مشغله ا شهیهم اون

 .رمیدوست نداره من وقتشو بگ

که تا حاال چند بار  یاگر بخوام با جواب دادن به سوال یول
 باهاش سر صحبت رو دهیپرس

 ؟یکنم چ باز
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دن اونم بهم بگه ربط گردنبند اگر من جواب سوالشو ب دیشا
 ریتصو یمن با گردنبند تو

 !هیچ

 نمیب یخودم م یرو رو قشیچرخم به سمتش و نگاه دق یم
 یکنم اما وا نم یو هول م

 .دم

 یم نیخوام مزاحمتون بشم... هروقت صالح دونست ینم-

 خواستم راجع به گردنبندم

 .صحبت کنم باهاتون

چرخم که  یو به سمت در م ارمینگاهشو طاقت نم گهید
 یاون متوقف م یبا صدا نباریا

 .شم

 شنوم! یم-

 

توجهش رو جلب کردم لبم رو به داخل  نکهیاز ا خوشحال
 ییکشم و با قدم ها یدهنم م

رم که  یکنم وقارشون حفظ شه به سمتش م یم یسع که
 شه و یاز جاش بلند م هوی



 
 

554 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .مونم یسر جام م من

نگاهم کنه  نکهیکه بدون ا ستادمیوسط اتاق ا یهمونطور
 اتاق یگوشه  زیبه سمت م

 یرنگ و نازک یجعبه نقره ا هیاز داخل  یگاریره و س یم

 .زنه یم شیداره و آت یبرم

چشماش رو که  هویکنم و  یچشمام کاراش رو دنبال م با
 دونم ینم نمیب یخودم م یرو

 .شه یم شتریاسترسم ب چرا

کنم و شروع به حرف  یوقت رو تلف نم گهیبار د نیا یول
 بتونم گره دیکنم. شا یزدن م

که بهش دارم رو جبران  ینیاز کاراش باز کنم و د یا

 .کنم

مادر بزرگم  یعنی... اوم... هیگردنبند مال مامان فوز نیا-

 تو گردنش بود و من شهیبود. هم

همه جا نگاهم دنبالش بود.  شهیعاشقش بودم که هم اونقدر
 د،ید یکه نگاهمو م یوقت

رسه که ازش دل بکنم و تو  یروز وقتش م هیگفت  یم

 .یصاحبش بش
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 یم هیو تک ستهیا یم زیم یزنه و جلو یرو دور م زیم
 یم یکیاون  یپاش رو رو هیزنه. 

اش  گهیبا دست د بشهیدستش تو ج هیکه  یو در حال اندازه
 رو به سمت لباش گاریس

قدم  هیداشت. نا خودآگاه  یخوب یبو گارشیبره. س یم

 .شم یم کیبهش نزد

منتظر اون روز بودم.  شهیگذشت و گذشت و من هم-

 ... مادر و پدرم تو اون تصادفیوقت

 یلیشد. خ تیاذ یلیخ هیشدن... خب مامان فوز فوت
 شد. روز به روز انگار آب فیضع

شد. دو شب قبل  ریگ نیکه زم دیسال نرس کیرفت به  یم
 ما رو شهیهم یبرا نکهیاز ا

شبونه رفتم تو اتاقش بهش سر بزنم صدام  یوقتکنه  ترک
 نیکرد. دستمو گرفت و ا

 ی. حاال نمدیرو تو دستم گذاشت. دلم لرز گردنبند

 .خواستم ینم ینجوریخواستمش. ا

رو قرار بود از دست  هیبود که مامان فوز یموقع وقتش
 خواستمش! یبدم؟ نم
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دم. به خاطر از دست دادن  یلرزه اما وا نم یم صدام

 .کردم هیسال ها گر هیمامان فوز

از  شتریآدم نه. ب نیا یجلو یغصه اشو داشتم ول هنوزم
 ینم کیکوچ ششیخودمو پ نیا

 .کردم

گردنبند بعد  نیاش گرفت. گفت ا هیپسش زدم گر یوقت-

 !منه ییدارا نیاز تو، مهم تر

 هیدختر جوون بوده  هی یوقت یروز هیکرد که  فیتعر
 دایرو کنار جاده پ یزخم یمرد

کنه و اونا  یم یکنه. ازش پرستار یکنه و کمکش م یم
 یزود دلشون رو به هم م یلیخ

کنه  یاش م غهیکنن. اون مرد ص یو با هم ازدواج م بازن
 گردنبند رو به عنوان نیو ا

نامه  هیروز  هیگذرن و  یده. روزها م یبهش م هیمهر
 یلیخرسه که  یبه دست اون آقا م

 یگرده. م یبره اما برم دیگه که با یشه. م یقرار م یب
 گه منتظر نامه هام باش. فرداش
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 یم هیو به مامان فوز ادیبه اسم منوچهر دنبالش م ییآقا هی
 مرد دوست منه، برادر نیگه ا

 ی. میمرد اعتماد کن نیبه ا یتون یم ستمیمن ن ی. وقتمنه
 گهیگه کمتر از سه ماه د

به دست منوچهر  سیبرام نامه بنو یول شتیگردم پ یبرم

 .رسونه یبده اون به دستم م

دونم  یتو گوشمه اما نم هیمامان فوز یبه تک حرفا تک

 !چرا تمرکز انقدر برام سخته

 .چلونم یلباسم رو تو دستام م دامن

تونم نگاهم رو از روش  یافته اما نم یم نییپا سرم
 بردارم. تک به تک رفتاراش آدم رو

به  یبا آدم میتو تمام زندگ چوقتیکرد. ه یم جذب

 .اون روبرو نشده بودم هیکیزماتیکار

هر حرکتش رو با چشمات دنبال  یدوست داشت ناخودآگاه
 ! فقط و فقط بخاطریکن

! همه کاراش خاص گهید زینه چ شیرفتار یها تیجذاب

 !بود
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 کیبرد چشماش بار یرو به سمت لب هاش م گاریس یوقت
 نش رو کجشد و بعد گرد یم

کرد.  یکرد و دود رو به سمت مخالف دستش فوت م یم
 یلیگرفت. خ یتند تند کام نم

داشت تو دستش خاکستر  گارشیانگار نه انگار که س آروم
 گارشیس یشد. اون برا یم

 !یکرد حت یتوجه خرج نم هم

 

 !اش هیبق-

 یدسته از موهام رو تو هیگزم و  یلبم رو م ی گوشه
 و تا هم دستام به رمیگ یدستم م

 !مشغول باشه هم فکرمو به داستان متمرکز کنم یکار

گرده. بعدا  یبرنم یگذره ول یره و چند ماه م یم-

 همون مرد متوجه قیمادربزرگم از طر

وقتم قرار نبوده که  چیشه که اون مرد زن داشته و ه یم
 برگرده. اون زمان هم مامان

و بعد هم  ارهیپناه م بابام یاز همه جا مونده به حاج هیفوز
 کنن. مامان یبا هم ازدواج م
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 یگردنش داشت. م یگردنبند رو تو نیا شهیهم هم هیفوز
 گردنبند نیبد ا ایگفت خوب 

 نیگفت ا یداد. م رییتغ شهیهم یرو برا شیزندگ ریمس
 که یروز هیسنگه.  نیطلسم ا

 !ده یم رییتو رو هم تغ ریمس یکن ینم فکرشو

کنار دستش  یگاریتو جا س گارشیشده. س بیعج نگاهش
 اشو هیکنه و تک یخاموش م

 .ادیداره و دو قدم به سمت من م یبرم زیم از

 بوده؟ یکه گردنبند رو بهش داده بوده چ یاسم اون مرد-

خوام نگاهمو ازش  یشم. م یتو خودم جمع م ناخودآگاه
 یدونم چه سر یاما نم رمیبگ

کرد و متقابال نگاه  ینگاهش بود. انگار نگاهت که م یتو
 کرد اما اونقدر یمطالبه م

 !یتحمل کن یتونست یبود که نم نیسنگ حضورش

 چـ...طور؟-

خواستم بگم داداش تو همون دور  یو من م ادیم جلوتر
 یم یمن برات سوت بلبل سایوا

 !ره که یم ادمیحرفام  کینزد یایم نیبب زنم
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 !جواب منو بده-

 کنم. یبود فکر م وشیدا.. ر-

 

 یلحظه ا یشه و چشماش برا یهاش رو هم محکم م لب
 فهمم یشن. نم یبسته م

وسط هست  نیا ییزایچ هی نکهیاما حدس ا هیچ موضوع
 ینام وشیدونم، دار یکه من نم

 هیداده و حاال گردن منه و  یگردنبند رو به مامان نیا که
 بودن من داره، نجایبه ا یربط

 :پرسم یم اطی! با احتستین سخت

 نش؟یشناس ی.. مشما.-

 یتو یقرار یکنم که ب یکنه و حس م یباز م چشماشو
 ره ینگاهش نشسته. عقب م

 .کشه یم شیشونیپ یرو یودست

 تموم شد؟-

 ؟یچ-

 ؟یمونده که نگفته باش یزیچ-



 
 

561 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .دونستم گفتم یم یکنم. هرچ ینه فکر نم-

 !یبر یتون یم-

. نهیش یره و م یبه سمت کاناپه م یا گهینگاه د بدون
 یکنم و نم ینگاهش م مات

کنه و بعد سرشو  یرو باز م راهنشیپ ی. دکمه هافهممش
 دستاش گرفته و فشار یتو

ضرب گرفته و مدام سرش  نیزم یپاش رو هیده. با  یم

 .ده یرو فشار م

که وارد اتاق  یشد؟ از وقت ینطوریشد؟ چرا حالش ا چش
 شدم مدام دستش رو به سرش

 کرد؟ یسرش درد م. چشماشم سرخ شده بود. گرفته

دونم چرا نه دلم  ینم یول سادمیهمون وسط وا مستاصل
 نه جراتشو دارم رونیبرم ب ادیم

هوا  نمیشم تا بب یتر م کیذره نزد هیبمونم!  شتریب
 چطوره؟

 !یینجایهنوز که ا-

 

 !کشم و پسه! هوا نافرم پسه یاز ترس م ینیه
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تو حالت ! دمیمتر تو جام پر میکه فکر کنم ن دمیترس اونقدر
 کشیشه نزد ینم شیعاد

 .خدا رحم کنه گهیکنه د یسرشم که درد م شد

 یو انگشتاش از فشار دهیپاهاشو داره تندتند تکون م جفت
 آورد یکه داشت به سرش م

 .شده بود دیسف

گردم نگاهش  یبار برم نیآخر یرم و برا یسمت در م به
 یلیکنم. دلم براش خ یم

 !دیرس ینظر متنها و دردمند به  یلی. خسوخت

 ییخوام برم سمت تخت که صدا یتو اتاق خودم و م رمیم

 .ادیاز داخل اتاقک کلوزت م

 کیب یبنم که داشت لباسا یشم و بانو رو م یم کینزد
 یکرد. متوجهم م یم زونیرو آو

 :پرسه یگرده و م یو به سمتم برم شه

 شده خانوم؟ یزیچ-

براش  یکار دیکرد؟ بگم شا یبانو بگم سرش درد م به

 !کرد
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 ...بانو؟ اون-

دونم  ینم ک؟یکه صداش کنم. بگم ب هیدونم اسمش چ ینم
 اسم نیچرا راحت نبودم به ا

 .کنم صداش

 یکنه، نم یگرده و منتظر نگاهم م یبه سمتم برم کامل
 پرسم یدونم چرا اما از بانو م

 :جوابمو داد دیشا

 ه؟یچ کیب یاسم واقع دیدون یم-

کشه  یخندن. دست از کار م یکنم که چشماش م یم حس
 ها یو منو به سمت صندل

 .مینیش یبره. هر دو کنار هم م یم

 

 !دونم یم-

. ادینم رونیاز دهنش ب یکلمه ا گهیمونم اما د یم منتظرش
 باشه رشونینه که تقص یعنی

 ینا خودآگاه رفتارا یکن یزندگ خچالی هیسال ها با  ها؛

 .یدار یخودت برم یاونو برا
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سکوت بود،  یکارخونه شون رو ماتیهمشون تنظ رسما
 یبا انبر از زبونشون حرف م دیبا

 !یدیکش

 خب...؟-

 یبار لباشم م نیکنم که ا یمنتظر نگاهش م یچشما با

 .خندن

 ؟یبدون یخوا یم یچ یبرا-

دزدم. خب االن بگم  یشم و چشمامو ازش م یم هول
 خوام بدونم؟ یم یچ یبرا

صدا  کیب یدونم ول ینم نکهیخب.. هم کنجکاو شدم هم ا-

 بهیبرام غر ییجورا هیکردنش 

 !چرخه یوقت تو زبونم نم چیه

اسمشو  ستیهم ن یازین یکه صداش کن یندار ازین یوقت-

 !یبدون

و لبخند  رهیگ یطرف صورتم رو قاب م هیدست  با
 یزنه و از جاش بلند م یم یمهربون

 .و که به سمت کلوزت بره شه



 
 

565 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 ییافته چکارش داشتم. با صدا یم ادمیشم و تازه  یم دیناام
 لشگر آدم توش هیکه انگار 

 :کنم یخوردن صداش م شکست

 بانو؟-

 یا گهیکنه. بدون تعلل د یگرده و منتظر نگاهم م یبرم
 گم: یم

 

چند دفعه ست  نیکنه. ا یسرش درد م کیاوم... اون... ب-

 حاالت بهش نیا نمیب یکه م

داشت. اگر سرش رو با  گرنیمنم م یده. مامان یم دست
 یلیخ نیو آب ماساژ بد نیدارچ

 .شه یم بهتر

 یم کمیکنه و نزد یرو به سمت شونه اش خم م گردنش
 یپام برم یشه. دستمو از رو

 :کنم یو من با تعجب بهش نگاه م داره

 !اسمش بهادره-

به دستم  یکنم که فشار یخورده به چشماش نگاه م جا
 کنه یو بعد دستمو ول م ارهیم
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 :گه یره م یکه داره به سمت کلوزت م نطوریهم و

 !ارهیو آب م نیبگو برات دارچ هیبه هان-

 ستشین گهیشن اما اون د یحدش باز م نیتا آخر چشمام
 ! منظورشنهیکه چشمام رو بب

 بود که من برم سرشو ماساژ بدم؟ نیا

از جام  خندم و یمن چه خب! به من مربوط نبود که! م به
 شم و به سمت تخت یبلند م

دارم  یرمان رو از بغل تخت برم یاز کتابا یکیرم.  یم
 کنم شروع به خوندن یو بازش م

 .کنم یم

اومد! بهادر، آخه کدوم  یبهادر بود؟ چقدر بهش م اسمش
 یقشنگ نیاسم به ا یآدم عاقل

صداش  کیکنه ب یکنه و همه رو مجبور م یول م رو
 کنن؟

و ابهت  تیبه جد ک،یاسمش پرابهت تر بود تا ب اتفاقا

 !کرد یخدشه وارد نم شونمیآسمون

 ؟ی! کتابتو بخون چکار اون دارنوچ
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 یخونم ول یدم و نصف صفحه رو م یتکون م سرمو
 گردم سر یفهمم باز برم ینم یچیه

 اول. خط

 

رو نداره که بره  یچکسیکس بود! ه یداشت، چقدر ب گناه
 هی یتح ایسرشو ماساژ بده 

 یگم اونم به من پاس م یدستش بدن! من به بانو م قرص
 قرص براش هیده. خب حداقل 

 تونست؟ ینم نمیبرد ا یم

رم  یشم تا خودم براش ببرم. چند قدم م یجام بلند م از
 نیگردم. به من چه ا یاما برم

 آدم و خدم و حشم، فقط من موندم؟ همه

سرمو  ایبگه ب! بره به طاهر مثال یچقدر سنگدل شد جلوه

 .رهیگ یخنده ام م هویبمال؟ 

طاهر،  یپا یبهادر سرشو گذاشته رو نکهیتصور ا از
 ماله؛ یسرشو م نیطاهر داره با دارچ

 یم زیر زیو ر رمیگ یدهنم م یگزم و دستمو جلو یم لبم

 .خندم
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گردونم.  یکه بانو بود م ییترس نگاهمو به سمت جا با
 دارم خود به خود دید یاگر م

 دیکرد. همه جا که نبا یخندم به عقل نداشتم شک م یم

 !بردم یخودمو م یآبرو

 نجایشد تو ا یاون بدبخت از درد داشت هالک م گهید آره
 یگرفته! قدم م تیمسخره باز

حال  نیتونم تو ا یکنم نم یبا خودم فکر م یو هرچ زنم

 .ولش کنم

به سرم اومده من به خودم قول داده بودم  ینبود چ مهم
 بدن. من رییمنو تغ طینذارم شرا

راحت  اطمونیسگ ح نکهیا یبرا میکه تو ده سالگ همونم
 کنه با عقل بچگونه ام مانیزا

آدم  هیروز روزه نذر کرده بودم. حاال از درد  هی واسش
 گذشتم؟ اونم یم یسادگ نیبه ا

 که به دفعات جونمو نجات داده و کمکم کرده؟ یکس

 هیرم و از هان یدارم. م یبار قدم هامو مصمم بر م نیا
 فنجون هیو تو  رمیگ یم نیدارچ
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. مهم نبود اگر زمیر یقاشق آبم روش م هیو  زمیر یم

 .زد یسرم داد م ایکرد  یردم م

 .موندم یدل خودم نم ونیبود که من مد نیا مهم

عذاب وجدان  گهیدادم اگر قبولم نکرد د یکمک م شنهادیپ
 ندارم!

 

کنم  یدرو باز م ی. آروم الادینم ییصدا یزنم ول یم در
 که قبال یهمون نور نمیب یم

پنجره هم  هی یبود. حت کی. چقدر تارستین گهیهم د بود
 زیچ چیتو اتاق نبود. رسما ه

 .دمید ینم

 ومدیاز راهرو م ینور یکورسو هیذارم و  یباز م درو
 شد تا چند قدم جلو رو یو باعث م

 .نمیبب

تر از قبل تو  ظیغل گارشیس یدارم و بو یقدم برم چند
 یقی. نفس عمچهیپ یم مینیب

 :کنه یم خیصداش مو به تنم س هویکه  رمیگ یم

 ؟یخوا یم یچ-
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روبروم بود! داشتم از  قایشه! دق یام حبس م نهیتو س نفس
 یافتادم. قدم یترس پس م

افته  یم بتشیه یاز نور راهرو رو یرم و کم یم عقب
 نمیب یخونبارش رو م یو چشما

! یکیشه. لعنت به من و ترسم از تار یگلوم خشک م و

 .دیلرز یدستم داشت م

 ...نیمن... دارچ-

شه.  یم ونیدر م یکیو نفسام  شهیم شتریدستم ب لرزش
 شن یم یکلمات از ذهنم فرار

 !رهیگ یتنم شعله ماتاق تو  نیبه فرارم از ا لیم و

دور  ی. نگاهستیتو رو خدا آروم باش االن وقتش ن جلوه
 کنم تا مطمئن شم یو ورم م

 .ستیدورم ن یچیه

بسته  یشه و شونه هام از صدا یپشت سرم بسته م در
 یعیپرن. قدم سر یشدنش باال م

 نجایشم. اون ا کیدارم تا به خودش نزد یبه جلو بر م رو

 !ستمیاما تنها ن کهیتار گه؟یبود د
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تونم  یشه و م یتو اتاق پخش م یکم یلینور خ هی هوی

 .نمشیبب

 یم نمیا گهیکه د ششیپ یکرد یزیبود! انقدر آبرور دهیفهم
 یم یکیدونه که از تار

 نمشیکه بب یدستش اتاقو تا حد یتو موتیو با ر یترس
 روشن کرد!

 

 یافته و نفسام هنوز عاد یسرگردونم به چشماش م نگاه
 شیشونیپ ینشدن. عرق رو

 !و لباس تنش نبود نشسته

 یکنم و دلم از حال بدش م یرو دوباره مرور م حاالتش
 کشم یم یقیو نفس عم رهیگ

اومده  نجایا یچ یکه برا ادیم ادمیبه خودم مسلط بشم.  که

 !بودم

 !من اومدم بمالم-

 یشن و ابروهاش باال م یآنچنان چشماش گشاد م یآن به
 یپرن که قلبم از حرکت م

 !من! جلوه، خاک عالم تو سرم یگفتم؟ خدا ی! چستهیا
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بگو مثل ماست  یزیچ هی ؟یاالن حرف زد ؟یبمال یاومد
 نگاهش کن! درستش نستایوا

 !حداقل کن

 یخوام بمالم... نه جا یسرتونو بخدا... فقط سرتونو م-

 !رو گهید

اتاق رو  یکه انگار تمام هوا رهیگ یم یقینفس عم چنان
 ام داره هی. گردینفس بلع هی

 اد؟یآدم از من برنم نیا شیکار درست پ هی. چرا ادیدرم
 چرا؟ ایخدا

گه  ینم یچیه نمیب یم یو وقت رهیگ یتو چنگ م موهاشو
 که رسما یصالیبا بغض و است

 :گم یکرد، م یصدام داشت چکه م از

 ی هیکنم شما هم مثل مامان فوز ی. فکر منهیدارچ نیا-

 . اگه اجازهنیدار گرنیمن م

حالتون  نیماساژ بدم مطمئن باش نیبا ا تونویشونیپ کمی نیبد
 شه. اصال یبهتر م یلیخ

 ی. قول منیبه من بگ نیخواست یهرچ نیخوب نشد اگر
 قبوله؟ شهیدم حالتون بهتر م
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ده و به سمت  یچند بار به چپ و راست تکون م سرشو
 ره. چرا رفت؟ االن یکاناپه م

نمالم؟ باز گفت! احمق ماساژ! چشمم از پشت به  ای بمالم
 طرح بزرگ هیافته.  یکمرش م

 قیتونستم دق ینم یکیکمرش بود که تو تار یرو یخالکوب
 یسرمو م کمی. تا نمیبب

 !ارهیکه دقت کنم صداش دوباره نفسم رو بند م چرخونم

 

 ؟یبمال یومدیمگه ن یکن ینگاه م یبه چ-

کردم اون  یغلط هیبود؟ من  یبتیچه مص نی! اایخدا آخ
 کرد؟ اونقدر یچرا تکرارش م

دندونم که اشک تو چشمام جمع  ریز دمیمحکم فشار م لبمو
 شه. کاش آب شم برم یم

 !نیزم تو

کشه.  یکاناپه دراز م یکه رو نمیب یرم و م یسمتش م به
 االن من د؟یچرا دراز کش

 !! بگوآبرو یب یبمالـ... ماساژ! بگو تا عادت کن یچجور
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ماساژ  شویشونیرفتم پشت کاناپه پ ینشست من م یم کاش

 !دادم یم

 هی یبتونم رو دیکنم. خب شا یشم و فکر م یم کشینزد
 و خم نمیکنارش بش یصندل

 یدم و صندل یقرار م زیم یکارمو بکنم. فنجونو رو شم
 کنارش رو به سمت دسته نیسنگ

 .نمیکشم تا اونجا بش یکاناپه م ی

کشمش و  یبود! با تموم زور م نیچقدر سنگ یلعنت
 خورد یاز جاش تکون نم یمتریلیم

 !المصب

دستم  هویاز زور فشار و استرس عرق کرده بود.  دستمم
 خوره و یم زیچرمش ل یاز رو

 !شه یآخم بلند م یشه تو صورتم و صدا یم پرت

 !شد باز یچ-

کنه که پاهام  ینگاهم م ینشسته و با چنان خشم سرجاش

 :گم یلرزن. با بغض م یم

 !دستم خورد تو لپم-
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مالم. اشک تو  یو گونه امو م نییاندازم پا یم سرمو
 چرا ایشه. خدا یچشمام جمع م

 شش؟یشد پ یم یخرابکار همش

 !نجایا ایب-

 

کنار خودش اشاره  ییره و به جا یاونطرف تر م یکم

 !شه یکنه! چشمام چهارتا م یم

خواست سرشو بذاره رو  یم ؟یکه چ ششیپ نمیبش برم
 با هول و ؟یچ گهیپاهام؟ د

رد کنم هم بهش برنخوره  شنهادشویهم پ نکهیاز ا استرس

 :گم یم

مالم  یمن م نی! شما راحت باشنیشیم تینه ممنون شما اذ-

 !رم یزود م

 یجور هی. میشونیکوبم تو پ یبار دستمو با ضرب م نیا
 یبنده و نفسا یکالفه چشماشو م

گلوله  هیکنم دوست داره فقط  یکه حس مکشه  یم قیعم

 !یکیحرومم کنه! فقط 
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به  نکهیبدون ا نباریکشه و ا یسرجاش دراز م دوباره
 کنارش یلعنت کریغول پ یصندل

سرش  یدارم و باال یداشته باشم فنجون رو بر م یکار

 .رم یم

 هیشکمش به هم گره زده!  یبسته و دستاشو رو چشماشو
 چرا شیسالگ یس یآدم تو

که  یا هیرو نیآدم با ا نیباشه؟ جدا ا یانقدر عصب دیبا
 گهیگرفته بود تا چند سال د شیپ

داشت، پرپشت  مییموند. ماشاال چه موها یرو سرش نم مو

 !! تمرکز کن جلوهادیو ز

 یشم رو یبرم و خم م یانگشتم رو داخل فنجون م دوتا
 گم و یم یسرش. بسم الله

 یرسونم. دستام داشت م یم شیشونیانگشتم رو به پ آروم
 یباالخره لمسش م یول دیلرز

 .کنم

کنم. موهام  یوسط به کناره ها شروع به ماساژ دادن م از
 خوره یاز کنار شونه ام سر م
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 ییزنه و با صدا یباال موهامو پس م ارهیدستشو م هوی که

 :دیغر دیلرز یکه از خشم م

 !...خوره تو صورتم یموهات داره م-

کردم جمعشون  یم یکه سع ییو با لب هاگزم  یرو م لبم
 کنم تا شکل لبخند به خودش

 : گم یم رهینگ

 قلقلکتون اومد؟ حواسم نبود شرمنده! دیآخ ببخش-

 

و خورد و اونقدر دندوناشو  یکور یچنان گره  اخماش
 داد که فکش یهم فشار م یرو

 .دیلرز یم داشت

 یبد م اد؟یقلقلکشون نم ایماف یگفتم مگه؟ روسا یچ خب
 اد؟یقلقلکش ب سیدونن رئ

سکته  هیتا  یحالشو خوب کن یبه تو چه؟ جلوه اومد اصن
 ؟یستیول کن ن یبهش ند

 ی! لبام جمع مشییمرده قبل اومدن تو آروم تر بود خدا ننه

 .شن از غصه
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 !رونیبرو ب-

 :کنم قانعش کنم یم یخورم و با تعجب سع یم جا

تو  ادیموهام ب گهیذارم د ینم دیعه! نه باور کن-

 !دیش تیصورتتون،قلقلـ.. اوم.. اذ

تو دستاش و با بلند  رهیگ یو سرشو م نهیش یم سرجاش
 حال نیکه تو ا ییصدا نیتر

 :زنه یاومد نعره م یبر م ازش

 !رونیخوام برو ب ینم-

 یپرن باال و با استرس بهش نگاه م یهام از ترس م شونه
 کیتمیکنم. دوباره داشت ر

 .چقدر درد داشت یداد. آخ یتکون م پاهاشو

انقدر حرص  یبدترش کرد یلعنتت کنه جلوه! اومد خدا
 رونیخوام برم ب یبهش! م یداد

دونستم بد قلقه؟ مگه به خودم قول ندادم اگر  یمگه نم یول
 گه؟ید امیدادم زد کوتاه ن

کنه که  ینم یحرکت چی. هنمیش یرم و م یکنارش م آروم
 کنم سیاز ترس خودمو خ
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 !از زور درد شیشونیپ یزنه تو یمشتشو مدام م یول

 د؟یشه دراز بکش یاوم... م-

 یا هیکنه. چند ثان یگردونه و نگاهم م یبرم سرشو
 نمون،یهمونطور ثابت و صامت زمان ب

 گذره! ینم

 

 یگذشت. نفس فراموش م یکه کنارم بود زمان نم ییوقتا
 شد و هوش و حواسم تو

 .شد یم میجهان قا ینقطه  نیدورتر

 از من؟ یخوا یم یچ-

. اونقدر دیجمله رو به زبون آورد که دلم لرز نیا یطور
 یپناه زمزمه کرد که حس م یب

گمشده ست که از درد داره به خودش  یپسر بچه  هی یکرد
 که ستین یو کس چهیپ یم

 .دادش برسه به

بود که انگار من ناخود آگاه  نیقسمت دردناک ماجرا ا و
 دم. اشککر یداشتم بدترش م
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که تو خودم سراغ  یچشمام پر شد و با تمام صداقت تو

 :گم یداشتم م

دونم چرا  یخواستم کمک کنم. نم یبه خدا فقط م-

 ...شه یم ینطوریا

شه و اخماش دوباره  یم دهیلحظه نگاهش به چشمام کش هی
 چرخه و یره. م یتو هم م

 !ذاره یپاهام م یسرشو رو آروم

 هیشه.  یمحض برخورد سرش به پاهام بدنم منقبض م به
 طرف صورتش مماس به شکمم

کرم اگر نفس بکشم پوستش با تنم برخورد  یوحس م بود

 .کنه یم

بار  نیکنم ا یم یکنم و سع یخدا رو تو دلم صدا م اسم
 فکر نکنم. سر یچیبه ه گهید

رسونم و دوباره ماساژ رو  یم شیشونیبه پ انگشتامو

 .کنم یشروع م

کنه و ناخودآگاه دستام از  یپام جابجا م یرو رو سرش
 . چشماش بازستنیا یحرکت م
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 عینکنم سر شیبازم عصبان نکهیا یشه و من برا یم
 کنم تا کارمو ادامه یدوباره شروع م

 .بدم

سخت  شیشونیپ یخشک شده و حرکت دستم رو پوستش
 فنجونو یشده. حاال چجور

. رمیگ یکنم و دستامو باال م یبه چشماش نگاه م بردارم؟
 ره و غر یباز اخماش تو هم م

 زنه: یم

 

 !...ادامه بده-

 یحاال دستور م رون،یزد برو ب ی! تا حاال نعره منشایبب
 طرف جمع هیده واسه من. لبام به 

 :گم یم میکه توش بود یشن و با شرم از حالت یم

 ن؟یشه اون فنجونو بد یم-

شه و  یم زیخ میشه. ن یم دهیبه سمت فنجون کش نگاهش
 بار نیگرده ا یبر م یوقت

طرف صورتش  هیو  رهیگ یتر به بدنم قرار م کینزد

 .چسبه یکامل به شکمم م
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لرزون فنجون رو از  یشن و با دست یهام جمع م شونه
 نکهیو بدون ا رمیگ یدستش م

 .رمیگ یفکر کنم دوباره کارمو از سر م یا گهید زیچ به

 گهیدم که دستام سر شدن. انگشتام د یماساژش م انقدر
 چیجون نداشتن انگار. اونم ه

کنم خوابش  یکنه و چشماشم بسته. فکر م ینم یحرکت
 برده. دستمو از سرش فاصله

 .مونم یحرکت م یدم و ب یم

ترسم از خواب بپره  یچکار کنم؟ اگه تکون بخورم م حاال

 .دوباره سر دردش شروع بشه

تنش و  نیکتریبا کوچ بود و یدرد عصب هی گرنیم
 کرد و تمام یدوباره عود م یاسترس

 .رفت باز یبه باد م زحمتام

کنم. چقدر  یدم و نگاهش م یم هیکاناپه تک یبه پشت سرمو

 .بود یا دهیچیآدم گنگ و پ

 .باشه یانقدر قو ینفر هیتونست  یم چطور

خو نگرفتم!  ییبه تنها چوقتیتمام عمرم تنها بودم اما ه من
 تونست انقدر آدم یچطور م
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 یتو یآدم چیباشه و ککشم نگزه. چطور بدون ه زیگر
 انقدر قدرتمند بود، انقدر شیزندگ

 اوج بود. تو

 

شدم که پر از  یمتوجه م شتریکرد ب یسکوت م هرچقدر
 نگفته است و پر از یحرف ها

شد و خشک برخورد  ینزده. هرچقدر سردتر م یها ادیفر
 یپ نیبه ا شتریکرد من ب یم

شده،  غیرحمانه گرما ازش در یبردم که چقدر ب یم

 !یمهر و محبت، توجه و نگران یگرما

زد که  یازش سر نم یرفتار یبود که لحظه ا یقو انقدر
 یزیحسرت چ دیشا یفکر کن

 .داره رو

 یلب هاش باز مونده بود و هرم نفس ها یال یاریش
 خورد و گرمم یگرمش به شکمم م

 .کرد یم

شکمم  ینفس هاش رو یسرد بود که اگر حس داغ اونقدر
 خوردم که از ینبود قسم م
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 .زده ؛ اما گرم بود خی درون

که قلب داشت، گرما هم داشت. فقط بلد نبود  همونطور
 ابراز کنه. بلد نبود بهشون اجازه

 یکنم که نم یحضور بده. اونقدر به صورتش نگاه م ی

 !شن یچشمام بسته م یفهمم ک

*** 

 

بود.  اریچشم باز کند مغزش هوش نکهیاز ا شیپ شهیهم
 نیآنقدر خوابش سنگ چوقتیه

 .شد که از اطرافش غافل شود ینم

در سرش  شبیکه تمام د یسرش نرم بود و عطر ریز
 کینزد یلیخ ییبود از جا دهیچیپ

 شیپ یشکمش بود و حت یرو یرسد. جسم یمشامش م به
 چشم باز کند نکهیاز ا

تنش  یشبگرد عمارتش، حاال رو یبود که بال مطمئن

 !نازل شده است

داشته  یچه عکس العمل دیداند که با یکند و نم یم نگاهش
 آرام و راحت یباشد! طور
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کرد  یفکر م دشید یم یتنش لم داده بود که هرکس یرو
 ملوس نازدار است یگربه  هی

 !یاست که نوازشش کن نیا یمدام در پ که

 

بود که انگار روز و شب آغوشش  دهیخواب قیعم یطور
 خوابش بوده و به عادت لم یجا

 .و به خواب رفته است داده

است که به نظر  یظرافت و لطافت نیکنند به هم یم فکر
 اند چطور آرامش دهیرسد. ند یم

 یها طنتیش یکه در خوابند برا یگردان آدم کیاز  را
 شبانه اش برهم یسربرآورده 

 .کند یرا از همگان سلب م شیآسا یزند و به راحت یم

باشد  دهیسر و بدن سلمان ند یرا رو زشیت یپنجه ها یکس
 که از ییها یو چاقو کش

رود و او به وقتش خوب و ماهرانه  یمردش انتظار نم مرد
 دهد را به نظاره یانجامش م

 !است ننشسته
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دخترک سرخ پوش و  نیدانست ا یاو بود که م فقط
 یتواند قو یخرابکار تا چه اندازه م

 .سرکش باشد و

باشد شجاعانه  انینجاتش در م یکه پا یچقدر در مواقع که
 جنگد یآخر م یتا لحظه 

 .شود ینم میو تسل ندینش ینم یاز پا و

 دهیکه به دستش رس یلمیاش را در ف یریدستگ ی لحظه
 دارد که سه ادیبود خوب به 

 دهیدو یگنده را چطور دور زده بود و با تمام توان م مرد
 و دست آخر دوره اش کرده

 .شده بود ریکه دستگ بودند

 یکه خودش را مقابلش م یجنگد تا زمان یجنگد و م یم
 که االن نطوری. آنگاه همندیب

شد. در خودش  یم ریمظلوم و آرام و سر به ز دهیخواب

 .دیدزد یشد و نگاه م یجمع م

که در سرش  یکشد و به هزاران داستان یم یقیعم نفس
 کند. فکر یچرخند فکر م یم
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داستان را باز  یگره ها دیایکرد دخترک که به حرف ب یم
 شیاز پ شیکند اما او ب یم

 شود. یم سردرگم

 

رفته که سال ها  یم یخانواده ا دنیبه د دیچرا با اشاری
 با پدر بزرگش در رابطه شیپ

افتاده بود که به مرگ هر سه نفرشان  یاست. چه اتفاق بوده
 ختم شده بود؟

توانست به  یکشد و بعدا هم م یاش م یشانیبه پ یدست
 داستان یپنهان مانده  یایزوا

 .کند فکر

 یبه دردش م یداشت و به حتم کل یدیجد یسرنخ ها حاال
 کشد یم یخورد. کالفه پوف

 گریاز سردرد جان فرسا د یحالش خوب شده بود و اثر و

 .نمانده بود

و رنج  یطوالن یمعجزه گر دخترک سردرد ها دستان
 ریآورش را شفا داده بود. انگار غ
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 نیهم داشت ا یگرید یو دردسر، هنرها یخرابکار از

 !شبگرد یمو یفرفر

که  نیسر شده و به درد نشسته اما هم شیدارد که پاها حتم
 نکرده و گذاشته تا دارشیب

شود که  یشود باعث مبند سردرد وحشتناکش رها  از

 .نخواهد خواب نازش را برهم بزند

برد و از  یسر او و شکم خودش م نیدستش را ب آرام
 رود. آرام یکنار م شیپاها یرو

 ریهم ز یدهد و کوسن یکاناپه قرار م یرا رو سرش

 .گذارد یسرش م

کشد. حاال که فکر  یشود و بدنش را م یبلند م شیجا از
 یلیخ یلیکند حالش خ یم

 یمروزیچرت ن نیکرد که با هم یبود. حس م خوب
 رهیتمام هفته را در خود ذخ یانرژ

 .است کرده

 یرا برم گارشیس یرود و جعبه  یم زشیسمت م به
 زی. به مراندیگ یم یگاریدارد و س

 .برد یم شیزند و دستش را در موها یم هیتک



 
 

589 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

نگاه کردن  یبرا یزیکند! چ یسمت دخترک؟ نگاه نم به

 !وجود نداشت اصال

فرستادش!  یکرد و به اتاقش م یم دارشیب دیهم با دیشا
 یدارد و رو یجعبه را بر م

 کند! ینگاهش نم ندینش یم یکنار یصندل

 

که منظم درون قفسه ها جا گرفته بودند نگاه  ییکتاب ها به
 سمت یکند، به تابلو یم

 ی! نگاهش نماال او زیبه گلدان کنار در، به همه چ چپش،
 رهیدکور ت یکند اما دخترک رو

رود!  یدر چشم فرو م یبصر یآلودگ کیاتاق همچون  ی
 یانبوه انیم نیسرخ آتش کی

 !ها یرگیت از

 د؟یترس یکرد، مگر از او م ینگاهش م دیچرا نبا اصال
 آشوبگر شبگرد نیا نکهیمگر نه ا

کرد و درعوض مدام در دست و  یم یاز او دور دیبا
 بود؟ شیپا
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خط نگاهش را تاب  یحت یآمد وقت یچرا کنارش م اصال
 یم نییآورد و سر پا ینم

 انداخت؟

 یشد تمام تنش منقبض م یم کیکه دو قدم به او نزد یوقت
 با تمام یحت یشد، وقت

کرد،  یمقابل او محافظه کارانه رفتار م شیها یسر سبک
 کیچرا تالش کرده بود به او نزد

 گذشت؟ یچه در سرش م شود؟

خورد، سنگ  یگردنش م دیباز به پوست سف نگاهش
 یاش م یتن بلور یگردنبند رو

 !درخشد

که چطور با آب  چدیپ یمنحوس سلمان در سرش م یصدا
 بودن تنش یو تاب از بلور

 یافتد و حس م یبه جانش م والواریزد. خشم ه یم حرف
 ییتوانا هیثان نیکند در هم

 !کردن کار او را دارد تمام

 یبار صالح و مصلحت را چوب باال نیخواهد که ا یم
 یهمه  الیخیسر خودش نکند و ب
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شود پوست سلمان را  دهیخواهد از هم در یکه م یروابط

 !از تنش جدا کند

شرمانه  یب نیجرات کرده بود راجع به محرم او چن چطور
 . آنقدر زن دردیسخن بگو

او بود؟ مگر  یبود و چشمش به ملکه  ختهیبالش ر دست
 او چه داشت؟ چرا به چشم او

 بود؟ امدهین

 

و  چیسرخش، به پ یکند. به لب ها یتر نگاهش م قیدق
 یها تیتنش، به جذاب یتاب ها

 !اش زنانه

دخترک  یدرنده و چشمان وحش یها را با خو نیا ی همه
 و پرش یکه با مژگان مشک

 یذات ینازدار و آن عشوه ها یکرد، با آن صدا یم بیترک

 .دیرس یم جهینت کیاش؟ به 

 .بود! جذاب و ناب! و همسرش بود بایز دخترک

را  فشیکث یها یسلمان چطور جرات کرده بود فانتز و
 آن یمقابل چشمش در مهمان
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منفور وجب به  یدر سرش بپروراند و با آن نگاه ها روز
 رد؟ینظر بگ ریوجب تنش را ز

که  یحالجرات کرده بود که تنش را لمس کند؟ در  چطور
 فکر لمس یاو هرگز حت

 !که مال او بود را به سرش راه نداده بود یهمسر

بود که حاال  دهینفس کش یشرف از عطر تن یسلمان ب آن
 یاتاق یکاناپه  یمقابلش رو

بود و او روز  دهیخودش بوده، آرم یرایشب ها پذ که
 یم یهاست که از همان عطر دور

 کرد؟

سلمان  هیشود و فقط و فقط صورت کر یمحکم م مشتش
 ستیرا کم دارد! حاال که ن

گرفت  یاز آن سلمان کثافت م یخورد چنان تاوان یم قسم
 شانیخانواده گ خیکه در تار

 یتر قیزند و پوک عم یآتش م یگرید گاری. سسندیبنو

 .ردیگ یم

 ینم کیکند و نزد یزند. نگاه م یکند و پوک م یم نگاه
 و از عطرزند  یشود. پوک م
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کند و شعله  یزند و نگاه م ی. پوک مردیگ یدم نم تنش
 یدر چشمانش الو م گاریس یها

 !رندیگ

*** 

خوام به بغل بچرخم که حس  یو م ارمیکش م دستامو

 .رمیگ یاز تختم م یمتفاوت

 نیجلوم چشمام تا آخر دنشیکنم که با د یباز م چشمامو
 شن. یحدش باز م

 

. رهیگ یکرد و من در لحظه تنم گر م ینگاهم م رهیخ رهیخ
 شم و به کوسن یم زیخ مین

 .کنم یسرم نگاه م ریز

 یعنیدادم و چشمام بسته شدن.  هیکاناپه تک یبه پشت ادمهی
 اون منو خوابونده بود و

 سرم گذاشته بود؟ ریز کوسن

تونم حس  یگرده و درست نم ینگاهم به سمتش برم باز
 گارینگاهشو بخونم. اونقدر س
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از دود پر کرده  یعیوس یبود که اطرافش رو هاله  دهیکش
 هنوز باال تنه اش یبود. ول

 !پوستم نم بزنه ریشد که خجالت ز یبود و باعث م برهنه

 یطرف جمع م هیو پاهامو رو به  نمیش یتو جام م عیسر
 کشم یبه موهام م یکنم. دست

 کرد؟ ینگاه م نطوریاحساس خجالت دارم. چرا ا دایشد و

کشم و  یبودم تنم رو جلو م نجایا یچ یبرا ادیم ادمی تازه
 پاسخم مثبت نکهیا دیبه ام

 :پرسم یبا شوق م باشه

 سرتون خوب شد؟-

 گاریاز س یکنه و پوک یم کیرو به شونه اش نزد گردنش
 . چشماشرهیگ یدستش م یتو

 :ده یجواب م ینیسنگ یشن و با صدا یم کیبار

 !خوب شد-

 ...خب خدا رو شکر-

اگه  لتی. به جون سبستینداشت! تشکر الزم ن یقابل اصال

 !شم یناراحت م یتشکر کن
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ذره حس  هینگاه مهربون،  هیاز  غیدر ؟یچیواقعا ه یعنی
 رمیبود؟ بم ینجوریچرا ا ر،یتقد

 رآدم؟یآدم انقدر غ یعنی

 

کنم حاال که حالش  یشن و فکر م یجمع م یبه طرف لبام
 بتونم جواب دیبهتره شا

 یصاف سرجام م کمی اطی. با احترمیازش بگ سواالمو

 .کنم یم یمصنوع یو سرفه  نمیش

که بانو اخراج  یگم... شما از اون دختر یم زهیاوم... چ-

 ن؟یدار یکرده خبر

 !دارم-

 هیتو مغزش کرده بود حرف زدن کوپن یکیخدا که  به
 ینم یا گهید لیدل چیوگرنه که ه

کنم  یمنو قانع کنه! خب حرف بزن من ضمانت م تونست

 !شه ینم تیچیه

 به سرش اومد؟ یشه بدونم چ یم-

 !ستیبه ما مربوط ن شیرفت شهرستانش! باق-
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و  سهیخس اریکه تو خرج کردن کلمات بس نیبا ا یحت
 هم انتخابشون یطور هیکنسه، 

 !کنه توام ادامه نده، خرج نکن یکنه که بهت حال یم

 ینکنم م شیعصبان نکهیاز ترس ا یآروم تر یصدا با

 :پرسم

 ؟یچ رایسم-

 !کار خودش بود! با سلمان همدست بود-

 !شه. عجب یحد خودش باز م نیتا آخر چشمام

کارو با من بکنه؟  نیبود؟ چطور دلش اومد ا یآدم چطور
 شد آدم راجع به هم یچطور م

 ره؟یبگ میتصم فانهیرحمانه و سخ یخودش انقدر ب نوع

به سر من  یکه چ ومد؟یذره هم دلش به رحم ن هی یحت
 شم؟ نا یکه من نابود م اد؟یم

چکه و سرمو باال  یچشمم م یاز گوشه  یاشک خودآگاه
 بدون پلک نمیب یکه م رمیگ یم

 یم یول رهیگ ینظرم داره. غصه ام م ریز قیعم زدن،
 پرسم:

 



 
 

597 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 اد؟یبه سرش م یحاال... چ-

 یم یخوره و با خشم فرو خورده ا یتو هم گره م اخماش

 :گه

راپورتتو به دشمن  یوقت ادیبه سر تو م یاون نگفت چ-

 !داد. توام نپرس یمن م

از روحش رو از  یبراش مهم نبود چون قسمت بزرگ اون
 فقط باعث نیدست داده بود و ا

شد من براش احساس تاسف کنم. من که مثل اون  یم
 نبودم! هرگز مثل اون و امثال اون

 !شدم ینم

خوام  یتونم مثل اون بشم. قطعا برام مهمه... نم یمن نم-

 ییکس به خاطر من بال چیه

به لطف خدا نجات  ی. من تو دام اونا افتادم ولادیب سرش
 گه خدا یکردم. حاج بابام م دایپ

 یرفته گفته که مکر م ادشونیکه خدا رو  یگران لهیح به
 نره که خدا ادتونی یول دیزن

مکر کننده است. مکر خودشون رو به خودشون  نیبزرگتر

 .برگردوند
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 شیگاریجا س یرو تو گارشیس یحرص مشهود با
 شه یکنه. به جلو خم م یخاموش م

 .رسه یقدم م میفاصله مون به ن و

از  یکه اثر نمیب یکنم اما م یستبرش نگاه نم ی نهیس به
 کنم ینداره. نگاه نم یخالکوب

 .کردم یسانت به سانتشو بررس اما

 یشم اما از جام تکون نم یشه مضطرب م یکه م کینزد
 یخوره منو که! نم یخورم! نم

ره؛ اونم به من  یفقط روح از تنم بشمار سه در م ترسم
 یتونه بره م یم ست،یمربوط ن

 !بمونه تونه

 یبه من نارو زد قطعا تاوانشو پس م نکهیاون به خاطر ا-

 شیتونه پ یکس نم چیده. ه

! دو... به کی نیکنه و قصر در بره ا یاحساس زرنگ من
 ! اگرینکرد دایلطف خدا نجات پ

شد چون  یسلمان جمع نم ریهاتم از ز کهیت کهینبودم ت من
 یازت باق یزیاون کفتار چ
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 یدرس هی یذاشت. احمق نباش! سه... تو هر اتفاق ینم
 یایهست. بهش فکر کن از دن

 

و  یصورت ز،یچ چیه نجای... اایب رونیخودت ب یصورت
 تلخ یلیخ قتی! حقستین یپنبه ا

 لهیبه مخ یحت ایو  یکه تجربه کرد هیزیزننده تر از چ و

 !ات بخواد خطور کنه

 کینزنه تو پر من که اصال من به ب ونیخط درم هی اگر
 کنم. حاال انگار یبودنش شک م

 !گفتم من یچ

 ادی هوی. گهیکمک من د یلطف خدا بود که تو اومد خب
 اگر االن یعنیافتم.  یاسمش م

 ده؟ ینشون م یصداش کنم چه واکنش بهادر

خوره.  یتو دلم وول م یخاص جانیه هیگزم و  یم لبمو

 .رمیگ یخودمو م یجلو یول

 .ستیکنم االن وقتش ن یم حس

دونم که اون بهم  یم یزیچ هیباالخره منم  نکهیاز ا یول

 .رمیگ ینگفته حس قدرت م
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 !بزرگه برام یروزیپ هیکنم  یم حس

تونستم  یکرد م یشد پشت م یاز جاش بلند م کاش

 .نگاه کنم کیهاشو از نزد یخالکوب

انقدر برام جذاب بود که از راز  شهیدونم چرا هم ینم

 .ارمیآدما سر در ب یطرح خالکوب

 زیانگ جانیداستان ه هیکردم پشت همه شون  یم حس

 !هست

 !و ازتون ممنونم نیدونم شما نجاتم داد یبله م-

 !افته یو هنوزم تنم از تصورش به لرز م ممنونم

من  دیفهم یچطور یشد؟ راست یم یکرد چ ینم دامیپ اگر
 کجام؟

 ن؟یکرد دایمنو پ یشما چطور-

 یم هیکه تک ادیکنم منتظرم به حرف ب ینگاهش م کنجکاو
 یحس چیکه ه یده و صورت

 :گه یم ستین توش

 !یزن یحرف م یلیخ-
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 یعنیزنم.  یکنم و پلک م یخورده و مبهوت نگاهش م جا
 زنم؟ حرصم یحرف م ادیز یچ

 نیادبه! من دارم با تو ع یو ب یانقدر از خود راض ادیدرم
 زنم تو برجک منو یآدم حرف م

 ؟یریگ یم هدف

خواد بخوابه  یمتر جا م هیآدم ته تهش تو  یول دایببخش-

 یاز زبونت استفاده بکن گهید

 خواد بپوسه. چرا ازش استفاده نکنم؟ یاخرش م ینکن

 !پوسه مثال مغزت... از اونم استفاده کن یم زایچ یلیخ-

ناراحت شم خنده ام  نکهیا یپررو بود. به جا یلیخداخ به
 شل شی. لعنت به نرهیگ یم

 !من

 یواقعا وقت یول رمایبگ شموین یکنم جلو یتالشمو م تمام
 بامزه یلیکنه خ یکل کل م

خندم و چپ  یمنم که م نیشه اما ا یشه. باورم نم یم

 .کنم یچپ نگاهش م

نداره و  یاخم چیشه اما ه یم دهیبه سمت لبام کش نگاهش
 کنم که به یخدا رو شکر م
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گذره و چشمامو به خاطر چپ کردن از حدقه در  یم ریخ

 !ارهینم

اندازم که صداش دوباره حواسمو به  یم نییپا سرمو

 :کنه یخودش جلب م

دونم که هرگز فرار  یپشت گردنت هست. م ابیرد هی-

 گم که یاما بهت م یکن ینم

 .کنم یم داتیمن پ یکه باش ییهرجا یبدون

که اون اوائل متوجه  ادیم ادمیکنم و  یتعجب نگاهش م با
 زخم پشت گردنم شده بودم هی

 .توش گم بود اسمنیانقدر سمن داشتم که  یول

 دمیشن یرو ازش م حرف نیا یا گهید یهروقت دیشا
 خورد یشدم و بهم بر م یناراحت م

حس خاص  هیاالن  یوصل کرده بود ول ابیبهم رد که
 اومد. یسراغم م یراحت الیخ

 

. نگاه تو رو خدا، ادیزنم و لبم کش م یچشماش زل م به
 تونه مهربونم یبخواد م یوقت
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 شهیخواد بگه نگران نباش هم ی. برم لپشو بکشما؛ مباشه
 جات امنه. اما انقدر گوشت

محبت کنه. آقا بهادر  دیحتما با زبون تهد دیکه با تلخه
 یبود یگوشت تلخ و مهربون ک

 شما؟

مونم تا  یو من منتظر م ادیبه در م یآروم یتقه  یصدا
 یحرف یورود بده ول یاجازه 

 .ده ینگاه کردنش ادامه م رهیبه خ نطوریزنه و هم ینم

 ...زنن یاوم... در م-

 هیبه  ایدن یکرد که انگار همه  یرفتار م یطور هی اصن
 لنگه پا هیدر خونش بود. طرف 

افتخار بدن پاسخگو باشن. باالخره  شونیپشت در ا سادهیوا
 یشه و ال یاز جاش بلند م

 .کنه یرو باز م در

 .... فرانکمیصحبت کن دیبا یراجع به مسئله ا-

 یبود که پشت در بود. اما بهادر طور یموتیت یصدا
 یزیبود که من چ ستادهیدر ا یجلو
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 یم زیاسم فرانک گوشامو ت دنی. به محض شندمید ینم
 به سرش ییکنم تا بدونم چه بال

 ریاما حرفش رو قطع کرد و با لحن سرد تر و غ اومد
 نسبت به چند یقابل انعطاف تر

 :گه یم شیپ ی قهیدق

 !امیم گهیربع د هیبرو تو دفتر کار تا -

 !کیبله ب-

شنوم اما اون از جاش  یدور شدن قدم هاش رو م یصدا
 خوره و نگاه آخرش یتکون نم

گردونه و بعد همون جا رو به من  یداخل راهرو م رو

 :گه یچرخه و م یم

 بلند شو...-

 

رم. دوباره تو جلد  یم کشیپرم و نزد یاز جام م عایسر
 جناب! منتظر یفرو رفته عال کیب

 :کنه یرو اعالم م شیکنم که دستور بعد یم نگاه

 !اتاقت-
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کرد  یم رونمیب دیحتما با یعنی! بفرما، یزندگ نیبه ا تف
 بود رسم نیتا پاشم برم؟ اصال ا

 ؟ینواز مهمان

زنم و از  یبگم دورش م یا گهید یکلمه  نکهیا بدون
 شم. به سمت یکتابخونه خارج م

شنوم که در رو  یکه از پشت سر م دارم یقدم بر م اتاقم

 .ادیبنده و پشت سرم م یم

نا  ستادهیپشت سرم ا نمیب یم یشم و وقت یاتاق م وارد

 .رم یم یخود آگاه عقب عقب

به چشم  شتریروشن بود و حاال انگار برهنه بودنش ب اتاق

 .ادیم

کنم.  یو نگاهش م رمیگ یاز موهامو تو دستم م یا دسته
 بنده به سمت یدر رو که م

دستورش  نیکنه اما آخر یداره و نگاهم نم یقدم بر م حمام
 ده و بعد به حموم یرو هم م

 :ره یم

 !لباستو عوض کن. کوتاهه-
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رم و با تعجب به  یم نهیآ یکوتاه بود؟ بدو بدو جلو لباسم
 کنم. خب کوتاه یخودم نگاه م

 .بودم دهیپوش رشیز میضخ یجوراب شلوار یول بود

 شهیحاج بابا تو پوششم حساس نبود هم چوقتیکه ه یحال با
 خودم حواسم بود به

 .پوششم

 تیشد اونم بخاطر امن یحساس م میبود رانیا یوقت فقط
 گاهتیگفت جا یخودم بود. م

هم سن و ساالت فرق داره. تو چشم نباش که تو خطر  با
 تو تشیحساس نیاما هم یفتین

 رفت. یم نیکامل از ب عمان

 

و شربت تو خط ساحل  هیبا مامان فوز غروبا شهیهم
 و تا زانو تو میدیپوش یآزاد م یلباسا

من ناخودآگاه عادت کرده بودم که ساده  ی. ولمیرفت یم آب
 ییلباسا نیو راحت تر نیتر

 .بود رو انتخاب کنم بایباهاشون ز شهیم که
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داشته باشه.  یخاص رادیا چیکنم که لباسم ه یفکر نم االنم
 حرف رو زد؟ اصال تا نیچرا ا

 نیهمچ ینشون بده رو تیبودم که حساس دهیند بحال

 .یمسائل

کردم و  یم یزندگ نجایبه عنوان همسر اون داشتم ا من
 اون از ابتدا گفته که شان خودم

کنم که به گفته اش  یحفظ کنم و من تمام تالشم رو م رو

 .عمل کنم

به  ستیکه االن تنمه مناسبم ن یلباس نیکنه ا یفکر م اگر
 زارم. عوض ینظرش احترام م

به  ینطورینداشت اما اگر ا یمن کار یلباس برا کردن
 داد حتما یاون آرامش خاطر م

 .کردم یکارو م نیا

 یاندازم و به سمت کلوزت قدم بر م یباال م یا شونه

 .دارم

*** 

کنم و  یکه تختمو اشغال کرده نگاه م ینیحجم سنگ به
 کنم یم زده. عقب گرد مخشک
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 ایبانو هنوز تو راهروئه  نمیرم بب یم رونیاز اتاق ب و
 داره به سمت نمیب یرفته که م

 .ره یم آسانسور

 ...دیلحظه صبر کن هیبانو؟ -

 .چرخه یو به سمتم م ستهیا یم

 بله خانوم؟-

شما... تو تخت من  کیب یعنیگما... بهادر...  یاوم... م-

 ...دهیخواب

 :ادیپرند و جلوتر م یباال م ابروهاش

 

 پس کجا بخوابه؟ دهیما تو تختش خواب کیب-

دونست که  یهمه شب بانو نم نیا یعنیکنم.  یم تعجب
 خوابه؟ یبهادر تو اتاقش نم

گفتم؟ نوچ! باز خراب  یم دیگفتم؟ نکنه نبا یم دینبا یعنی

 .کردم؟ خدا رحم کنه یکار

 یک دمینبودن االنم من نفهم شبیکه د نهینه... منظورم ا-

 یبرگشتن خواستم بپرسم ک
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 برگشت؟

بودند  تیبا کالکان ها مامور کیب شبیآهان متوجهم... د-

 و امروز عصر برگشتن رفتن تو

تو راه  دنینخواب شبیازشون خبر ندارم! د گهیو د اتاقشون
 بودن بهتره استراحت کنن

 .رنیگ ینخوابن سردرد م یوقت

وقتتو  دیندارم که... ببخش شونیکار بــا...شه! من که-

 ...گرفتم بانو جون

 ست؟ین ینبود خانوم امر یکار-

دم و بعد پشت  یکنم و بازوشو فشار م یلبخند تشکر م با
 کنم و به سمت اتاقم قدم یم

بانو هنوز اونجا  نمیب یگردم م یلحظه برم هیدارم.  یبرم
 ی. هول زده لبخند مسادهیوا

 .رم یو داخل م زنم

 یمناف یکاناپه و همونجور یشو انداخته بود رو حوله

 !من یپتو ریز دهیعفت پر

 ی! من االن کجا بخوابم! چرا نرفت اتاق خودش؟ انوچ

 .بابا
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بدبخت خسته کوفته از راه اومده دوششو  ؟یبچه شد جلوه؟
 نجایشده ا هوشیگرفته و ب

! ادیصداش در نم یتو داره؟ اتاقشم که صاحب شد چکار

 !وام منچقدر پرر

 یکه اول توش بودم رو م یهمون اتاق ستمیپررو ن چمیه
 یداد به من خودشم تو اتاقش م

دردسرا  نیمنو به زور آورد تو اتاقش ا یوقت گه،ید موند
 رو هم بکشه!

 

 ویو نیبا ا اطیرو به ح یپنجره  نیاتاق با ا نیا ییخدا
 یم سهیرو با اون اتاق مقا نیدلنش

وگرنه تو اون اتاق دق  نجایخدا رو شکر که آوردم ا ؟یکن

 !کردم یم

ذارم. لباسامو با  یو کنار در م ارمیاز پام در م صندالمو
 کنم یعوض م یراحت تر یلباسا

 .شهیتر باشه نسبت به هم دهیحواسم هست که پوش اما

حوصله ام  شتریگذره ب یم یو هرچ ستمیا یپنجره م کنار
 یره. کاش حداقل م یسر م
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 !واقعا هیفهمم مشکلش چ ی. من نماطیبرم تو ح ذاشت

نور کمم  یکنم. تو یگردم و نگاهش م یسمتش برم به
 کمرش چشمک یطرح تتو یحت

بالشت فرو  یبود وسرشو تو دهیزنه. به شکم خواب یم
 یطرف صورتش تو هیکرده بود اما 

 .بود دمید

خدا  یشد که، وا یم دیو شا ومدیم قینظرم خوابش عم به
 و نابود کنه که ستیمنو ن

 .شم یجام بند نم یتو گهیکنه د یگل م میفضول یوقت

 یفرستم. باال یشم و صلوات م یم کشینوک پا نزد یرو
 کیرسم از نزد یسرش که م

گذرونم تا مطمئن شم که خوابش  یاز نظر م صورتشو

 !قهیعم

 سیسرش خ ریتو هم فرو رفته بود و بالشت ز موهاش
 بود. معلوم بود از حموم اومده

به  دهیشب قبلشم که نخواب نجا،یا دهیگرفته خواب بالفاصله

 !شه ینم داریب ادیاحتمال ز
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 کهیتار یلیکنم. خ یبرم و به کمرش نگاه م یباال م سرمو
 موتی. رنمیتونم بب یدرست نم

درجه نورو  هیدارم و آروم  یبر م یعسل یاز رو رو

 .بهتر شد یلیکنم. االن خ یم ادیز

 .کنم ینگاهش م قیشم و دق یکمرش م کینزد دوباره

 نییکنن و طرحش تا پا یدسته پرستو که دارن پرواز م هی
 تر از پتو هم ادامه داره، نوچ

 پتو رفته؟ ریز چرا

 

کنم و آروم آروم با سالم  یبه سمت پتوش دراز م دستمو
 کشم که یو صلوات عقب م

 .زنه یبم تو دهنم مره تو هم و قل یلحظه اخمش م هی

عرق شده  سیشدت استرس تمام کف دست و پاهام خ از
 خوره یتکون نم یبود. وقت

 یم یا گهید قیکنم. دم عم یفوت م رونیآروم به ب نفسمو
 یم کشیو دوباره نزد رمیگ

 !یده لعنت یم یخوب ی. چقدرم بوشم
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رم.  یکنم و جلوتر م یتمرکز کن! سرمو کج م جلوه
 کیقفس کوچ هیپرستو ها داشتن از 

پرستو  هیکردن و  یوسط کمرش بود پرواز م نییکه پا تر
 که در قفس باز بود اما یبا حال

 .نکرده بود و اونجا مونده بود پرواز

دست  یبار رو هیبود که  یقفس طرح همون سپر یرو
 دمیو بعدا فهم دمیاحمد و طاهر د

 .دستشون دارن یکالکانا اون طرح رو رو ی همه

بال  یتفاوت که اون نوشته رو نداشت به جاش رو نیا با
 کلمه هیهر پرستو در حال پرواز 

 !هیتونستم بفهمم به چه زبان یشده بود که نم نوشته

کنم  یحدش باز م نیشم و چشمامو تا آخر یتر م کینزد
 داره تکون نمیب یم هویکه 

عقب بکشم  امی! تا مادیخوره و از ترس نفسم باال نم یم
 به یخوره به آن یم زیپام ل هوی

 .شم روش یپخش م یاسفبار طرز

بر  یمبن ییتکونا هیشنوم و  یم رمیاز ز یغرش یصدا
 که شهیشده و مثال م داریب نکهیا
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باز کنه منو بکشونه  نیچاله تو زم هیلحظه  نیهم خدا
 توش؟

 گهید زیچ هیمنه رو جاشو با  ریکه االن ز ینینه اصال ا ای
 خطر و یب زیچ هیعوض کنه؛ 

 یبارک هیکوسه عوض کنه که  ایتمساح  هینه ها، با  ملوسم

 !منو ببلعه راحت شم

 سرم! یعالمم رو یو تموم غما ختهیتو صورتم ر موهام

 

و خون گرفته اش که  یشاک یو به چشما ارمیباال م سرمو
 کرده و یکنم گناها ینگاه م

 !ادیم ادمیام  نکرده

 ؟یمن ریعه شما ز-

و تند تند  ستهیا یکشه قلبم از ترس م یکه شعله م چشماش

 :دم یم حیتوض

اومدم بخوابم  دمیمن ند ؟یپتو بود ریشما ز نهیمنظورم ا-

 !یینجایشما ا دمیرو تختم ند

که من روشن کردم تو اتاق مگه کور  ینور نیتو ا یعنی

 !نفر رو تخته هی ینیکه نب یباش
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ره چه  یم ادمیکنه اسمم  ینگام م ینطوریا یوقت یول
 و قانع یمنطق لیدل هیبرسه به 

 !کننده

 !من یپاشو از رو-

زنم و با  یکه تو صورتم اومده رو کنار م ییموها دوباره

 :گم یهول م

وقت سوتفاهم نشه  هیخواستم پاشم  یچشم به خدا خودمم م-

 یمن از قصد خواستم رو

 ...بمونما شما

جلوه!  ید یم حیه توضک یواسش سوتفاهم شده! مرس االن
 زیه یبگ یمثال خواست یعنی

 یزد یپتوشو کنار م یداشت شیدقه پ هیکه تا  ییتو یستین
 دید شتریتا تن و بدنشو ب

 ؟یبزن

 !بار آبرومو بخر هی نیهم ایشه باور کنه؟ خدا یم یوا

 !پاشو-

دست و پاتو جمع کن از  ؟یحرف نزن شهینشد! نم نشد؟
 یبد حیروش الزم نکرده توض
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دم و  یتخت فشار م ی! کف دستمو اون طرفش روبهش
 کنم بازوم یجهم که حس م یم

نعره اش که  یخورد و در ادامه اش صدا یزیچ هی به
 کنه! یدست و پامو سر م

 

 !یکن یآخ... چکار م-

. دستشو شهیده اونور و از جاش بلند م یدست هولم م هی با
 چونه اش گرفته و من ریبه ز

 :گم یرم و با غصه و ترس م یدنبالش م بالفاصله

بشه!  یطور نیخواستم ا یبه خدا نم دیببخش نم؟یبب شد؟یچ-

 ...خب نمیبب

 :کشه یچرخه و داد م یبه سمتم م هوی

 !نمیبب نمیبب یه ؟ینیرو بب یچ-

 شده! درد داره؟ فوتش کنم؟ یچ نمیخب بب-

فهمم  یکه بشمار سه م رهیگ یاز هوا م یقیدم عم چنان
 جرم رو ترک یصحنه  دیکه با
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جوون ناکام  نجایوگرنه هم ستیموندن ن یجا جا نی. اکنم

 !رو دست حاج بابام شمیم

 ...گهیمن برم د-

شه و سر  یدستاش م ریبچرخم برم مچ دستم اس امیم تا

 !داره یجام نگهم م

 کجا؟-

من  یشه اما فشار پاها یم شتریمچم ب یدستش رو فشار

 !شه یکم م نیزم یرو

 فوتش کنم؟-

که نشون از  یدو رگه ا یو با صدا ادیقدم جلوتر م مین
 ششیپ ی قهیدق یادایخوابش و فر

 :گه یم داره

 ؟یمگه سوخته که فوتش کن-

ضربه رو  یمگه جا گهیگه د یبر سرم راست م خاک
 کنن؟ به خدا که من یفوت م

آدم  نیا شیدادم که پ ینم یانقدر سوت میتو زندگ چوقتیه
 دم. یم
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 ...آها..ن نسوخته-

 !نسوخته-

 یشده اش م دیکل یدندونا نیکشه و از ب یم نییپا سرشو

 :غره

 ؟یپلک یاز من دور و ور من م یخوا یم یچ-

 هیکه اصال  مهیروز و ن کیمن کجا دور و ورشم؟  من؟
 ی. تمام وعده هادمشیبارم ند

! اصال برام ییبارم نگفتم تو کجا هیتنها خوردم و  موییغذا

 !مهم نبود چون

از  دمینپرس ینه ول اینگران بودم که حالت خوبه  کمی دیشا
 خواستم که به یبانو چون نم

 !تو دست و پاتم و مزاحمتم یلیخ یبرسه و فکر کن گوشت

که تو عمارت  ییو تک به تک تابلوها واریدر و د کل
 دمیهستن رو حفظ شدم انقدر چرخ

نرفتم و از نبودن  اطمیدردسر درست نکردم و تو ح یول
 نشدم یو مزاحم کس دمیتو نپرس
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 یلباسم رو چندبار تو یپا نذاشتم! من حت ریز یقانون و
 چک کردم و چرا چونه اش نهیآ

 ؟یزود نیشده بود به هم قرمز

زدن و  دیکنن تو د یم یسر رهیو چشمام خ ادیباال م دستم
 اون قسمت چونه اش گرمه

 سردن؟ یلیمن خ یسر انگشتا ای

 !قرمز شده-

اندازم  یکنم و به چشماش که نگاه م یهوا زمزمه م یب
 آدم خسته ایدن هیکنم  یحس م

و غمباد گرفته تو چشماش خونه کردن و دستم  ریدلگ و

 !افته یم نییپا

رم.  یکنه و من عقب نم یشه و دستمو ول م یم کمینزد
 دونم اون یرم چون من م ینم

ازش فرار  گهیوقت د چیدونم اون مواظبمه ه ی! مامنه
 کنم! ینم

 

از  کهیت هیو  ادیدستش باال م یکیگم و اون  ینم یچیه
 و رهیگ یموهامو تو دستش م
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 یمن م یافته و دست اون بند چونه  یم نییسرم پا من

 !زنه یم خیشه و من تنم 

 ی نهیتا شکمش و بعد از س ادیاز شلوارش باال م نگاهم
 گذرم و به اون لب یپهنش م

 یهم فشارشون م یرسم که داشت با قدرت رو یم ییها
 داد و من؟

رسه  یگرم به نظر م بیکه عج یآغوش یوجب هیتو  نجایا
 ییتن سردم، به شونه ها یبرا

تن  یرسن برا یو محکم به نظر م یشکوهمندانه قو که
 ییپشت و پناهم، و اون موها یب

لمس دوباره و  یاندازن برا یانگشتام رو به هوس م که
 جسارت در وجود بزدالنه یقطره ا

رو  یدیجد یدارم حس ها شهینم دایوجودشون پ یب و

 !فهممشون یکنم که نم یتجربه م

 سیخ یتنه  یخاک گرم و آفتاب خورده و بو یبو تنش
 داد و یرو م یجنگل یدرختا

 !زدم ینفس م مینفس یگم که داشتم با تمام ب یم یمن نویا
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حس شده بودن و تنم از  یام از فشار دو انگشتش ب چونه

 !اش رهیگاه خن ینیسنگ

 یم شینیب کیدستش بود تا نزد یکه تو ییدسته مو اون
 کشه ینفس م قیبره و عم

 !شه یبسته م وچشماش

کنم  یمختلف بهم هجوم آورن که فکر م یحسا اونقدر
 مقابلش از هم یطور بیعنقر

 !هامم به خونه ام نرسه کهیپاشم که ت یم

 دن موهات؟ یم یچ یبو-

صداش  دنیلرزن و با شن یچشمام تو حدقه م مردمک
 یلرزون یشم و با صدا یهول م

 :گم یم

 روغن موهامه! بده؟ یبو-

 اوم...-

 

کنه تو  یو چشماشو که باز م رهیگ یم یا گهید نفس

 :شه یاز نگاهش رد م یچشمام برق
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 !رو اعصابمه-

شن  یکنه و من چشمام گرد م یگه و موهامو رها م یم
 مرد! با نیا یمونم تو رو یو م

 نیدتریکلمات شد نیتر یو خنث نیخالصه تر انتخاب

 !ذاره یرو به جا م بایتخر

 !اعصابتونه یموهامو اگر رو نیبو نکن یول دیببخش-

 یچیشن و ه یم کیکنه و چشماش بار یکج م سرشو
 سکوتشه که نیگه و هم ینم

 !کنه یترش م ترسناک

 یمن واسه تو جذابه که خوابم به من حروم م یتتو هیچ-

 شبگرد؟ یتو ملکه  یکن

بود؟ خدا  دهیشه فهم یم ریتو قفل دندونام اس یبه آن لبم

 !ییآبرو یلعنتت کنه انقدر ب

شبت روز  یشد یصاحاب م یب یول کن اون تتو اگه
 شد نه؟ چشماش تا چونه ام ینم

 :گم یشه و من هول شده م یم دهیکش نییپا

 ...نه گفتم که-
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 کنه نه؟ یبه چونه ام نگاه م داره

و  یگ یدروغ نم گهیکه د یگفته بود نمیا ی! ولیفتگ-

 !یذار یپا نم ریز نویقوان

 یداشت از شدت تعجبه از بغال پاره م گهیکه د ییچشما با

 :گم یشد م

 نه؟یخالف قوان دنید کیتتوتونو از نزد-

 :گفت یداشتن وقت حیخورم که چشماش تفر یم قسم

 !نهیدروغ گفتن خالف قوان-

 

گفتم و  یچ ادیب ادمیلحظه به حرفش فکر کنم تا  هی هیکاف
 حالت نیچطور با بچگانه تر

خالدونم از خجالت سرخ  هایخودمو لو داده بودم! تا ف ممکن
 شه و به حالت احتضار یم

 .افتم یم

کردم  یرو هم که م ایخرابکار نیبدتر شهیمن هم اصال
 کردم و یخودم اعتراف م شهیهم



 
 

624 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یم یرسم هرچ یمرد که م نیگفتم اما به ا ینم دروغ
 شه یکنم بدتر م یخوام آبرودار

 !انگار

 ...کنه یجذبم م یلیبه خدا تتو خ دیخب... ببخش-

باالتر از چونه ام  دیچونه ام و شا یزوم شده رو چشماش
 لبام؟ یحوال ییو جا

 ؟یزد کیمات ایلبات قرمزه -

دندونام فشرده  یشه و ال یم دهیلبام داخل دهنم کش یآن به

 !شنیم

من  یمرد راجع به لبا نیا نکهیگفت؟ حاال جدا از ا یچ
 کیکنه، مات یم یداره کنجکاو

رژ داشت دل و روده امو از شدت خنده  یبه جا گفتنش
 داشتم بخورم به هم یکه سع یا

 .چوندیپ یم

 !بودم دهینشن یرو از دهن کس کیمات یها بود کلمه  سال

شه  یول مکشم که دستش از چونه ام  یبه عقب م سرمو

 .ره یقدم عقب م هی هویو 
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 شتریستبرش ب نهیکنه و س یپشت کمرش قفل م دستاشو
 کنه و من که یم ییخودنما

 چیکه ه استیح ینگاه کنم اما اون قطعا ب ستمین ایح یب
 پوشوندن خودش یبرا یتالش

 !کنه ینم

 یافته تو اتاق خودم که نم ینگام م ستمیمنم که کور ن خب

 !تونم چشمامو ببندم

 اونجا! نیبرو بش-

 

و گنگ نگاهش  جیکنه و من گ یتخت اشاره م یرو به
 که یحرف کار یب یکنم ول یم

 .دم یرو انجام م گفت

 نینور اتاق رو تا آخر یو اون درجه  نمیش یتخت م یرو
 کنه. به سمتم یم ادیحدش ز

. با رمیگ یو من از استرس شلوارم رو تو مشتم م ادیم
 کنم که کنارم یتعجب نگاهش م

که تمام طرح  یکنه طور یو پشتشو به من م نهیش یم

 .رهیگ یتتوش مقابلم قرار م
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ره که شل بشه که  یم شمیو ن یفهمم منظورش چ یم تازه

 :گه یم یبا لحن کالفه ا

 نمیام بب گهیبار د یخوب نگاه کن یوقت دار قهیدو دق-

 یکالکانا زوم کرد یتتو یرو

 !ارمیدرم چشماتو

گه که داشتم خودمو  یرو م ی! داره اون بارایخدا ییوا
 احمدو نگاه کنم یکشتم تتو یم

 .تا کمر خم بودم رو دستش و

کرده بود؟ قطعا  ینیریخود ش یموتیت ایبود  دهید خودش
 و آدم نیریش ییکار خود چا

 !فروششه

حاال که خودش اجازه داده و در ضمن  ستیمهم ن اصال
 راحت و الیبا خپشتش به منه 

و با دقت خط به خطشو  نمیش یفراوان چهار زانو م ذوق

 .کنم ینگاه م

نقاش  هی یکرد یطرحش با ظرافت بود که فکر م انقدر
 روز ها سر حوصله و صبر نشسته
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کاره بودم!  نیدونستم که خودم ا یم یمن نویو ا دشیکش
 طرح بال پرستو یانگشتمو رو

 :پرسم یکشم و م یم ها

 نوشته؟ یدر حال پرواز چ یبال پرستوها یرو-

 یخوره و حس م یم یپشت شونه اش تکون یها عضله
 !ومدیکنم از لمس شدن خوشش ن

 

 یکنم تا ب یکشم و مشتش م یبه سرعت عقب م دستمو
 یهوا پسر مردمو دست مال

روزا کار از محکم  نیآبرو شده بودم ا ی! نه که بنکنم

 !کرد ینم بیع یکار

که کر و کور و ساکت باشه صدسال در صلح  یکس-

 !کنهیم یزندگ

بود المصب! خوشحالم  ییایچه خفن بود! تتوشم ماف اوف
 اطیجوابمو داده و با احت نکهیاز ا

 :پرسم یم ممیبعد سوال

 ره؟ یدر قفس بازه چرا اون پرستوئه دنبالشون نم-
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 !رو پر بده هیاون مونده که بق-

 ...... چه نازهیآخ-

 یگرده و اخماش تو هم رفته و ب یسمتم برمبه  هوی

 :گه یحوصله م

 تموم شد؟-

 یکنم. صدا یم نییسرمو باال و پا جانیزنم و با ه یم پلک
 و اون با ادیم یدر زدن آروم

 :گه یم یبلند یصدا

 شده؟ یچ-

 :گه یکه م ادیم یموتیت یصدا

 !کیاومده ب شیپ یموضوع مهم-

 !امیاالن م-

برهنه  یکنه و با همون باال تنه  یرو از چشمام م چشماش
 ره و از یاش به سمت در م

کنم که تا به حال  یفکر م نیشه و من به ا یخارج م اتاق
 راهنیاز کت شلوار و پ ریغ

 .دمیتنش ند یا گهید لباس
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 !رمیکه برهنه بوده رو فاکتور بگ یدفعات میاگر بخوا البته

از سر گذروندم  شیپ قیکه دقا یفکر به اتفاقات با
 یتخت م یبه پشت رو یهمونجور

 .کنم یو دستامو از هم باز م افتم

 شیخالکوب دنیشله! د شمیحالم خوبه و ن یجور ناجور هی
 یدیشد لیو ظرافت طرحش م

 .وجودم روشن کرد یکردن رو تو ینقاش به

بومن! از جام  یرو دنیقرار طرح زدن و رقص یب دستام
 که یلیشم و تمام وسا یبلند م

. از ارمیبود رو از کمد در م دهیبهادر برام خر قبال
 کالکشنش نیو کامل تر نیبهتر یزیهرچ

 .ره یبود و من دستم به سمت رنگ روغنا م دهیخر رو

کشم. چشم  یبو م قیکنم و عم یرو باز م یمشک رنگ
 بندم و بوش اون حس ته یم

 .ده یقلقلک م شتریو ب شتریب وجودمو

دست به  دیطرح خاص فکر کنم. قطعا فردا با هیبه  دیبا
 اگر االن یشدم. حت یقلم م
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 !کردم یلحظه هم صبر نم هیداشتم  طرحمو

که رفته  یعطر اون یکشم و تو یسرجام دراز م دوباره
 که عطر موهام یشم. اون یغرق م

 یشرمانه صورتم رو تو یاعصابش بود و من ب رو
 اونو داشت فرو یکه عطر موها ییمتکا

 !کنم یم

*** 

 م؟یشده ت یچ-

کار را نداشت. به محض  یحوصله  چیبود و ه کالفه
 به سراغش آمد انگار یموتیت نکهیا

رفتن  یاریشده باشد  زانیآو شیبه پاها ییروین کی که
 شده بود و او نینداشت و سنگ

 خواست! یرا نم نیا

 

 نیماندن کنار دخترک سر به هوا را خواسته بود و ا دلش
 اگر یچطور ممکن بود؟ حت

رفت!  یم دیکردند با یهم م ریزنج نیرا به زم شیپاها

 !نبود زیماندن جا
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آتاخان  یآتاخان... ول شیپ دنیفرانک و بچه هاش رس-

 رو قبول نکرده! گفته فرانک فیک

 !ستیسر پول ن کیمن با ب یدارم اما معامله  ینگه م رو

در هم رفته  ییکند و با اخم ها یم کیرا بار شیها چشم

 :پرسد یم

 خواد؟ یم یچ-

 !خواد با خودتون صحبت کنه یم-

 ؟یهست یپس معطل چ-

کشد و او در  یم رونیب بیرا از ج یگوش عیسر یموتیت
 زند یآتش م یگاریفاصله س نیا

 .ردیگ یاش جا م یصندل یرو و

را به  یکند و بعد گوش یشخص پشت تلفن صحبت م با
 و او از ردیگ یم کیسمت ب

 :دهد یزند و کنار گوشش قرار م یچنگ م دستش

 !شنوم یم-

 کنم؟ یدارم صحبت م کیبا ب-
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 نهیدست رد به س یعنی نیآتاخان! ا یرو قبول نکرد فیک-

 ؟یزد کیب ی

را به رخ آتا خان  کیب کیدو جمله، تمام قدرت  نیهم با

 .دیکش

 دمیمن مهم باشه! شن یکه برا ستین یزیپول چ یعنی نیا-

 نیاز ا شتریب کیکرم ب

کنه! پول  یادا م نتوید یبراش انجام بد ی. کارحرفاست
 مو ییدارا نیخوام، مهم تر ینم

 خوام! یم کیب از

 

انگشتانش گرفته بود نوک  نیرا ب گاریکه س یهمان دست با
 کند و یاش را لمس م ینیب

بودند که  یاش آبستن عطر ینیانگار تمام مخاط ب هنوز
 یدسته  هیاز  شیپ یقیدقا

 .بود دهیرنگ به مشامش دو اهیس نیشمیابر کیبار

اعصابش را به  دیبا یکار یمکالمه  کیحاال وسط  و
 رد؟یبگ یباز
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زند و همانطور که دود  یم گارشیبه س یمحکم تر پک
 دو ییدهد با صدا یم رونیرا ب

 :دیگو یشده اما آرام و خونسرد م رگه

 آتاخان دست منه؟ ییدارا نیو مهم تر-

 !خوام باشه ی! مستین-

 یاش گرفته بود؟ کم حوصله تر م یسوال ستیب رمردیپ

 :غرد

 !واضح صحبت کن-

افتاده بود و ته لحجه  شیکه به صدا یبا لرز واضح رمردیپ
 که حاال مشهودتر یترک ی

 :دیگو یبود م شده

دخترم رو گرفتن! ردشو تا تهران گرفتم اما اونجا دستم -

 !اری. دخترمو برام بهیخال

معامله را  نیدهد و تا ته ا یقرار م زیم یا رور آرنجش
 خوانده بود. او در تهران نه آدمش

 .داشت و نه منابعش را را
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 ردیپس بگ شیتوانست دخترش را برا یبود که م یکس اگر
 بود اما به دنبال کیاو ب

دانست موضوع از  یم دیخودش هم نبود! با یبرا دردسر

 !چه قرار است

 چرا گرفتن؟-

تنها خواسته منه!  نی... ایمیقد یها نهیک یا لهیقب یجنگا-

 یفرستاد نجایکه ا یزن نیا

اتاق  نیاالنش با دوتا بچه هاش تو بهتر نیمن، هم شیپ
 شدن. تو مرام آتا ریعمارتم جاگ

 

 یمظلوم از در خونه اش رد کنه. اگر خواست ستین خان

 .اریدخترمو ب یادا کن نتوید

 !زن جاش امنه نیبدون ا یاوردین

! از نوع صحبت کردنش و معامله کردنش رکیز رمردیپ
 دهید ایخواند که دن یم یبه راحت

بود که  دهیگفت شن یکه داشت م یداناست. از مرام و
 خواست به دستش یفرانک را م

 !بسپارد
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هست که بهم  یزی! چارمی! دخترتو موللیآتا خان! ا وللیا-

 ؟ینگفته باش

هم  کیب یکند را حت یفوت م رونیکه آتا خان به ب ینفس

 .دیشن

گن  یگن... م ی! ماسهیبه اسم ال یآدم شیگن پ یم-

 !شده شکشیپ

 یجمله را حت نیمشکل بود که ا شیفهمد تا چه حد برا یم
 داند که ی. ماوردیبه زبان ب

که بوده خوب توانسته نقطه ضعفش را  یهرکس دشمنش
 یو با دست گذاشتن رو ابدیب

 .ردینفسش را بگ آن

بفرست. اون  یموتیت یعکس از دخترت برا هیخوبه! -

 !زن و بچه هاش دستت امانت

 یناموس سرت م دمیکه ازت شن ی. اگر اونجوردنبالشونن
 بیشه، بدون که چشم نانج

 .از انظار پنهون نگهشون دار دنبالشه

 !قول آتا خانه نیمثل چشمام مراقبشونم. ا-

 !گردونم یدخترتو برم-
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 کیدانست. ب یم دیبود که آتا خان با یزیتمام چ نیا و

 .کرد یزد و عمل م یحرف م

 !داد ینم قول

دوزد.  یکنجکاو به او چشم م یموتیشود و ت یقطع م تماس
 داند که دارد تمام حرف یم

رد و بدل شده را به سرعت نور مرور  نشانیرا که ب ییها
 کند. یم

 

جوانب را در  یهمه  شهیدهد تا مثل هم یاو وقت م به
 و خودش به حرف ردینظر بگ

 .دیایب

 شیکند و از جا یخاموش م یگاریرا در جا س گارشیس
 یم یموتیو مقابل ت زدیخ یبرم

 :شود یو او سراپا گوش م ستدیا

 یکردن. م شکشیپ اسیدختر آتا خان رو گرفتن و به ال-

 جنگ هیگه کار دشمناشه. 

. بمونن اونجا و . به کالکانا بگو امشب برنگردنیا لهیقب
 نیا یتا فردا قبل ظهر ته و تو
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. به ارنیبرام در ب ییسر و صدا نیرو با کمتر موضوع
 چیاما ه ومدیم ینظر مرد روراست

 !بهم گفته زویبدونم همه چ دیخوام! با ینم یریغافلگ

 !کنم یچشم االن خبرشون م-

برج ساز معروفه با  اسیگه همون ال یکه م یاسیاگر ال-

 . او باهاشریتماس بگ یدیسع

کنه اونجا.  دایبرام پ ینفوذ هیو پاخت داره. بگو  ساخت
 خوام مطمئن شم دخترش یم

 .فرستن ی! عکسشو االن برات ماونجاست

 ...چشم فردا باهاش-

 .باشه زمیم ی! صبح قبل از ظهر جواب رومیاالن ت-

 ...کیرو چشمم ب-

 یفکر م نیشود و به ا یاز دفتر کارش خارج م یموتیت
 شبیکه د یتیکند که بعد از مامور

توانست  یموضوع م نیرد کردن فرانک داشتند ا یبرا
 لیهفته شان را تکم نیا جانیه

 .کند
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دانند  یاست. همه م اسیال شیندارد دختر آتا خان پ شک
 که راه نفوذ به او، زنان خوش

 نهیو روست و او آنقدر کثافت بود که دست رد به س بر
 زد و اتفاقا از ینم یکس یا

 کرد. یفرستادند استقبال م یم شیکه برا ییها یشکشیپ

 

همان  اسیال نیبود مطمئن بود که ا دهیکه شن ییزهایچ با

 !و فاسد است دیپل اسیال

خواست امشب را  یشود و دلش م یبلند م شیاز جا کیب
 داد و یبه خودش استراحت م

 .رفت یم یشگیقرارگاه هم به

 رینظ یفارغ، طلوع ب ایو از دن دیکش ینفس م یدم

 .نشست یرا به نظاره م دیخورش

شود  ادآوریکند. به خودش  یداشت تا ذهنش را خال ازین

 .در پس ظلمت نور است

که دور تا دورش  یفکر نکند. به گنداب شیها تیمسئول به
 یرا گرفته بود، و به ملکه 
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و دردسرسازش که خواب را بر او حرام کرده بود  بدقلق
 نیچطور شد که تا به ا نکهیو به ا

 شدن به خودش را داده بود؟ کینزد یبه او اجازه  اندازه

 ادیبود را به  دهیجاخواب کی یرا که کنار کس یبار نیآخر
 یکه کس یبار نیندارد! آخر

 یکه چشمان یبار نیرا لمس کرده باشد. آخر صورتش
 صورتش بگردند و دو یرو نگران

 !بزنند دو

باشد و  دهیرا شن شیتوپ و تشرها یکه کس یبار نیآخر
 ترس جانش را نداشته باشد و

تواند خودش را در لحظاتش جا  یکه م یاز هر راه مدام

 .کند

 ادشیترسد و  یها ترسناکند! م نیها بعد از آخر نیاول نیا
 از یبار ک نیآخر دیآ ینم

 !بود دهیترس یزیچ

 !خواست و امشب وقتش نبود یرفتن م دلش

*** 

 جلوه
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 شهیطاهر م یآقا ؟ینور رو کم کن کمیشه  یبانو جان م-

 بت؟یتو ج یدستتو بکن هی

 گه: یم یشه و با نگران یم کمینزد بانو

 

 ن؟یریبگ نترنتیعکس از ا هیشد  یآخه نم-

که خودم  یتونم با صحنه ا یگم من نم ینوچ... بانو؟ م-

 دی! بارمیخلق نکردم حس بگ

 ...ارتباط برقرار کرده باشم تا بتونم بکشمش باهاش

تونستم تحمل  ینم گهیهم د قهیدق هیشدم  داریصبح که ب از

 .کنم

فکر کردم که سوژه  نیبکشم و بعد به ا یکردم که چ فکر
 طیشرا نیاز دل هم دیمن با

برهه از  نیباشه که مربوط به ا یسوژه ا هی. ادیب رونیب

 .باشه میزندگ

بانو گفتم و اون بهم قول داد که بعد از شام کمکم کنه تا  به

 .رمیاون بگ یعکسمو با گوش

 ادیخوشش ن نهیبب کیوقت ب هیدونم خانوم جون  یچه م-

 ...که
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خودش برام بوم و قلمو و رنگ  اد؟یخوشش ن یاِوا از چ-

 ...دیخر

که  یچهره ا اندازم که با یبه سمت طاهر م ینگاه مین
 کرد داره یازش شره م شیکالفگ

 :زنم یکشم و غر م یم یکنه. نوچ یمن نگاه م به

ساعت پوزتو درست کردم باز تکون  هیطاهر من  یآقا-

 ...بابا یکه... ا یخورد

سپارم تا برم دوباره پوز  یبانو رو به دستش م یگوش
 یپرده  نیطاهرو درست کنم. چ

کشم که  یکنم و گلدون رو عقب تر م یدرست م کنارشو

 .تو کادر نباشه

 هیچ نیجات. ا قهیعت یموزه  اینبود خونه ست  معلوم
 مونه یتابوت م نیع یلیخداوک

 نجا؟یگلدون گذاشتن ا بعنوان

 یم رشییتغ کمی یول هیمیو قد هیآبا اجداد یخونه  درسته
 شد واال. فکر یدادن بد نم

 ونیکام هیاش  هیزیتو جه امرزشیخانوم جون خدا ب کنم
 فقط گلدون بار کرده آورده.
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بنده خدا داره مستاصل  نمیب یکنم که م یبه طاهر م ینگاه

 "هیکنه و  یبه من نگاه م

تو افتادم"  ریکردم که گ یو عجب غلط یچه به عکاس منو
 یتو چشماش موج م یخاص

کشم که پشت کنه و رو به  یکت، بازوش م ی. از روزنه

 .سهیپنجره وا

 بتیج یدستت تو هیپنجره  یدستتو مشت کن رو هی-

 باشه.. آها.. خم نشو به عقب

 ...لطفا

 .رو چک کنم زیاندازم تا همه چ یبهش م ینگاه کل هی

 ...بازتر باشه کمی... فقط پاهات هیعال-

 نجا؟یچه خبره ا-

 یپره که من از ترس اون م یچنان از جاش م طاهر
 گردم که یترسم. به سمت بهادر برم

قشنگشم با هم دست  یو ابرو ها ادیم نییاز پله ها پا داره

 .دادن یبرادر
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تونست  یتونست حرف بزنه و اگرم م یبنده خدا که نم نیا
 دیغر هویکه اون  یاونجور

گفت. من دو قدم  یم یزیدونم اگر زبونم داشت چ یم دیبع

 :گم یرم و م یجلو م

 یطاهر رو راض یکنم آقا یخواستم نقاش یسالم... من م-

 من بشن یکردم که سوژه 

چاپ کنم از روش  رمیبانو عکس بگ یبا گوش ازشون

 ...طرح بزنم

 یزی. چستادهیروبرو ا قایشه دق یکه تموم م حاتمیتوض
 کیبار یگه و با اخم و نگاه ینم

 .مونه یام م رهیخ هیچند ثان شده

 یلیدونم که اخماش خ یم یترسم وقت ینم گهیاخماش د از

 !وقتا نشونه تفکر وتدبره

نگاهش  یزنم پشت گوشم و وقت یزنم و موهامو م یم پلک
 گرده، یبه سمت طاهر برم

رنگ و  کلیطاهر با اون قد و ه نمیب یچرخم و م یم منم
 کشیبه ب دیو با ترد دهیروش پر

 کنه! یم نگاه
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 نیا نکهیا یو برا رمیگ یاسترس م یسکوت کم نیا از
 از نمونیب یزده و تنش زا خیجو 

 :گم یبره م نیب

 رمیمن عکسمو بگ دیریهمون پوزو بگ شهیطاهر م یآقا-

 گهید نویببر فیو شما تشر

 نباشم؟ مزاحمتون

نه انگار من باهاش حرف زدم. نگاهش به بهادره و  انگار
 رفته بشیج یکه تو یاون با دست

 .ده یتکون م یشده اش سر کینگاه بار و

شلوارش  بیکنم فکش سفت شده و دستش تو ج یم حس
 همه نشونه نایمشت شده که ا

 .ستین تشیعصبان یآخه برا یلیدل یخشمشه ول یها

 یاندازم و سع یباال م یره و شونه ا یم نهیسمت شوم به
 که رمیاش بگ دهیکنم ناد یم

 .تمرکز کنم بتونم

 یگردم و م یبرم یو لحظه ا رمیگ یطاهر رو م یعکسا
 کنار یتک صندل یکه رو نمیب
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کنه  یدود م گاریس یکیخاموش نشسته و تو تار نهیشوم

 .شده رهیو به دودش خ

لحظه رو  نیو ا رمیگ یرو به سمتش م نیدورب ناخودآگاه
 کنم. بانو با لبخند یثبت م

ذارم  یم مینیب یکنه و من انگشت اشاره مو رو یم نگاهم
 یکنم تا حرف یو بهش اشاره م

 !نزنه

 یمطمئن م یو وقت رمیگ یهم ازش م گهیتا عکس د چند
 دایشم که شات دلخواهمو پ

مرد گنده  نمیب یگردم م یبه سمت طاهر بدبخت برم کردم
 سادهیلنگه پا کنار ما وا هی

 .کنه یمن نگاه م یبه کارا داره

کشم که انقدر معطلش کردم. اما خب اون از  یم خجالت
 کلیهمه شون گنده تر بود. ه

که تو ذهنم راجع به  یکه داشت با تفکرات ییآسا غول

 .خوند یداشتم م مینقاش یسوژه 

... دیکمکم کن نیطاهر که قبول کرد یاوم... ممنونم آقا-

 جبران کنم! تونیانشالل عروس
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شه و  یشن و سرش به عقب خم م یچشماش گشاد م اول
 کنه اما یبا تعجب نگاه م

شنوه نگاهش  یرو از پشت سرم م ییقدم ها یصدا یوقت
 یشه و سر یم دهیبه پشتم کش

 .ره یذاره و م یاش م نهیس یده و دستشو رو یم تکون

افتم  یم هیحرف هان ادیو  رهیگ یم شیزبون یب یبرا دلم
 گفت بهادر زبونش رو یکه م

که  ییرایبود. سم دهیشن رایحرف رو از سم نی! اما ادهیبر
 که من استیتو دن یآدم نیآخر

 .هرگز بهش اعتماد کنم گهید بخوام

 یزیکه داره به بانو چ نمیب یگردونم و م یرو برم سرم
 گه و بعد که حرفش تموم یرو م

به من بندازه به سمت در  یا گهینگاه د نکهیشه بدون ا یم

 .ره یم رونیب

 یهمه منتظر موند که حاال بره؟ اصال کجا داره م نیا چرا
 کنم تا یقدم تند م عیره؟ سر

 ...برسم بهش
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 !کیلحظه... بَهـ... ب هی-

 د؟یشن یعنیبود اسمشو صدا کنما...  کیخدا... نزد یوا

 ینگاهش م قیرسم و دق یو من بهش م ستهیمیوا سرجاش
 کنم تا حال و اوضاعشو

 .بسنجم

 هیشده بودم. با دو جور آدم طرف بودم.  یکه شرط انگار
 کیب هی ایبهادر آروم و گرم 

 !خیو  خوف

کنم  یحس م شبیبعد از اتفاقات تو کتابخونه و بعدم د از
 شکسته بود. انگار نمونیب خی

متمدنانه  میتونست یکه م میبود یواقعا دو تا آدم معمول که
 و در صلح میصحبت کن

 .میکن یزندگ

 

که  رمیگ ینم یحس چیکه خدا رو شکر از چشماش ه االنم
 بدم. دستامو صیبخوام تشخ

کشم و آروم بهش  یبرم و لبمو به دندون م یهم م تو
 نجوا یشم و با صدا یم کینزد
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 :گم یم یا گونه

 د؟یر یکجا م-

کنه و گردنش رو به شونه  یصامت نگاهم م همونطور
 یکنه و لحظه ا یم کیاش نزد

 .رهیگ یم یقیکنه وبعد نفس عم یم مکث

 یبره که منم کنارش راه م رهیخواد راهشو بگ یم باز
 ده و منو یر اون جواب نمافتم. اگ

اونم حرف بزنم و اتفاقا  یمن بلدم به جا ره،یگ یم دهیناد

 !رمشیبگ دمیتو د یلیخ

اتاق  یبا وجود توپ تشراش به تو یکنارش رو حت بودن
 دادم. وگرنه یم حیموندن ترج

برم  اطیح یشدم به خدا. حداقل با خودش تو یم وونهید

 !گهیشد د یم نکهیا

اندازم  یسرم م یکنه من کاله شنلمو رو یکه باز م درو
 شم. به یو باهاش از در خارج م

 .کنه یگرده و نگاهم م یبرم سمتم

 یکه از سرما یسوز ینگاه سرد اون و از طرف یطرف از
 لرز به چهیپ یشب تو لباسم م
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 !اندازه یم تنم

 !برو تو-

شه منم  یم ن؟یکجا بر نیخوا یحوصله ام سر رفته... م-

 ام؟یب

همه جسارت رو از کجا آورده بودم.  نیدونم ا ینم خودمم
 شیپ یهفته ها یاگر جلوه 

کرد هرگز  یمرد هم فرار م نیا ی هیکه از سا بودم

 .کردم ینم یدرخواست نیهمچن

 ی هیسا ریز ایدن یجا نیدونه امن تر یکه م یجلوه ا اما
 کنارش یمرد بودنه برا نیا

 !جانهیو باهاش وقت گذروندن پر از ه بودن

 

التماس تو  یکنه و من هرچ یبه چشمام نگاه م یا لحظه
 یوجودم هست تو نگاهم م

 :گم یو م زمیر

 !کنم... لطفا یخواهش م-

 :گه یاندازه و م یبه ساعتش م ینگاه
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 ...اما یاریتو و نه رو حرف من نم یر یاالن م-

شنوم و منتظر به لباش  یکه مچاله بشه اماشو م ادیلبام م تا

 :کنم ینگاه م

 !برمت با خودم یکنم... م یشب خبرت م مهین-

 :گم یچسبونم و م یام از ذوق به هم م نهیس یتو دستامو

آره؟ قول  رونیب میر یآخجون م ن؟یگ یراست م یوا-

 نا؟یداد

بره. سرشو  یکنه و دستاشو پشت کمرش م ینگاه م قیعم
 یو به شونه  ارهیم کمینزد

 .زنه یقلبم ناکوک م بیکنه و من عج یم کینزد راستم

فاصله  نیکنم. چشماش از ا یهمون فاصله نگاهش م از
 قهوه هی! ستیاصال ن ست،ین اهیس

 .گرم و غرق کننده ست یا

 یصورتم رو داره با دقت م یتک به تک اجزا چشماش

 .کنم ینگاهش م قیخونه. منم دق

فروغ  شهیهم یحاال هم برا نیکه اگر هم قیدق یجور هی
 چشمامو از دست بدم تا ابد
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 .اش تو ذهنم حک بشه چهره

که انگار فردا شب امتحانه  یخونمش طور یم اتیجزئ با

 .و من قراره امتحان پس بدم

 چقدرش تو خاطرم مونده! نمیبندم که بب یم چشمامو

 

برم و  یم یپ یا گهیمهم د یبندم به نکته ها یکه م چشم

 .کنمشون یتو سرم هک م

گردن و شونه  نیب یکه از نفس هاش به فضا ییاگرم مثل
 یخورد و تنم رو گرم م یام م

نگاهش با  خیدون دون شدن پوستم که کامال از م ای کرد،

 .کنم یخبر بود رو دوره م

مشامم  یباز هم با قلدر یحضورش رو که تو هوا عطر

 .کرد یرو پر م

لحظه که  نیشدم تو حس حضورش و غرقم تو عمق ا گم

 :چهیپ یصداش تو گوشم م

که حرفش رو به عمل  یزیزنه چ یحرف م کیب یوقت-

 که پشت هیکنه اعتبار یبدل م
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! نه قول و قسم، نه وعده و کیب یهست ملکه  حرفاش
 ی...! لباس گرم بپوش برادیوع

 !شب

 نییدر پا یجلو یمحکم و راسخش از پله ها یقدم ها با
 یم نگیره و به سمت پارک یم

 .شه یمحو م دمیو از د چهیپ

دم.  یکه درش غرق شده بودم خودمو نجات م یاون آن از
 که اون هیدلم گرمه اون اعتبار

 !دارم مانیزنه و من از ته قلبم بهش ا یدم م ازش

 ادیاز ملکه گفتناش بدم نم یکنم که از ک یفکر نم نیا به
 و قدرت تو تیحس امن هیو 

هستم که تو  یجانیه ریچون االن درگ نه،یش یم وجودم
 وجودم نشسته. قرار بود بعد از

 !رونیببره ب نجایباالخره منو از ا روزها

خوام عکس ها  یگردم. م یرم و دنبال بانو م یم داخل
 دیگه که با یرو چاپ کنم اما م

 کیبا ب دیو لپتاپ کتابخونه اول با نتریاستفاده از پر یبرا
 یتو ذوقم م کمیهماهنگ کنه. 
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 .کنم یاما صبر م خوره

سرمو  نکهیا یبرا رمیگ یم میگردم و تصم یاتاقم برم به
 . سررمیگرم کنم برم دوش بگ

کنم و روغن  یزنم وخشک م یموهامو شونه م حوصله
 زنم. یم

 

دونم که کجا  یشم. نم یرم و مستاصل م یسمت کمد م به
 دم یم حیاما ترج میقراره بر

که تو خونه هم  یبپوشم. کنار اون کیراحت اما ش زیچ هی
 یگرده نم یبا کت و شلوار م

 .اسپرت حساب کرد پیت یرو یلیخ شد

و من  یشه گاه یتابستون بود اما شباش سرد م اواخر
 انتخاب یزیکنم چ یتالشمو م

 .که مناسب باشه کنم

پوشم  یگردم م قهی یتاپ جذب مشک هیبا  یمشک نیج هی
 یسیانگل قهی یمانتو کت هیو 

دارم  یکنم و همونو بر م یم دایلباسا پ نیرنگ از ب یخاک
 تخت یبا شال همرنگش و رو
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 .دم تا وقتش که شد بپوشم یم قرار

به  یحس خاص هیکنم تا صدام کنه و  یم یشمار لحظه
 هیامشب دارم. چون قراره که 

 .فتهیروزا و شبا ب نیمتفاوت از تمام ا اتفاق

کنم.  یرم و دوباره و دوباره خودمو چک م یم نهیآ مقابل

 .به نظر برسم بایخواد ز یدلم م

قرار باشه که  یاما اگر کس میبر میخوا یدونم کجا م ینم
 به قول نه،یمنو کنار اون بب

و  دنایتو لباس پوش دیبا دیبه عنوان ملکه اش، شا خودش
 به یشتریب تیظاهرم حساس

 !بدم خرج

 ی. کمنمیش یم نهیکنم و مقابل آ یرو از دلم دور م دیترد
 هیچشمام رو با سا یگوشه 

 هیزنم.  یبه مژه هام م یپر ملیکنم و ر یم رهیت یمشک
 دارم و یبرم میمال یرژ قهو ه ا

 یبرا یشتریاعتماد به نفس ب یلیخ یلیکنم حاال خ یم حس

 !کنارش بودن دارم
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پوشم. موهامو  یو من مانتو م کهیشب نزد مهیبه ن ساعت
 طرفم رهاش هیبافم رو  یم

 یموهام تو یاز جلو کیبار یلیخ یشاخه  هیکنم و  یم
 .زمیر یصورتم م

 

نگاهم  نیو آخر ادیبانو دنبالم م یکنم و وقت یسرم م شالمم
 یبه خودم م نهیآ یرو تو

صورتم بود  یکه رو یدارک شیو آرا پمیو از ت اندازم
 جلوه مقابلم گهی. انگار دادیخوشم م

 .نبود

 کیب یطرف بودم. با ملکه  یکیتار یبا ملکه  انگار

 !طرف بودم

*** 

مقابل سطح  نیزم ریز یمخف نگیموتورش در پارک کنار
 یبه در شیکه انتها یبداریش

بود و منتظر آشوب  ستادهیشد ا یباز م یپشت ابانیخ در

 .دیایبود تا ب شیروزها نیا
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فته را که در ه یشب کی نیداند که چرا هم یهم نم خودش
 خودش اختصاص داده یبرا

 .شود کیبار دلش خواسته بود که با او شر نیرا ا بود

 یآدم ها هیتوانست مانند بق یکه او کنارش بود نم یوقت

 .تفاوت باشد یدورش سرد و ب

که  یآن چشمان یاز حدش، تماشا شیب تیمعصوم انگار
 انگار دوباره فروغ گرفته یبه تازگ

دخترک در  یساحل یکه در عکس ها یفروغ بودند،
 بود، لذت بخش دهیچشمانش د

رها  یخواست امشب را در کنار همه  یو او م بودند
 ها، از تیاز بند مسئول شیبودن ها

 .بودن و در راس بودن ها، او را هم داشته باشد کیب

شنود و  یرا م یموتیبا ت شیتند تند حرف زدن ها یصدا
 رود تا چاک بخورد یم ششین

 یفرو م شیزند و دستش را در موها یم یچرخ مین اما

 .برد

طاهر...  یبه حرف زدن با آقا یسادینرفته؟ وا یمطمئن-

 خسته شده ینیب یوقت م هی
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... اداینم یینوچ... صدا ؟یدی... ها؟ چرا جواب نمرفته

 !باور کن رفته... هوووف

افتاد! حتم  یشد و زبانش از کار نم یدم ساکت نم کی
 دم غر زده هی نجایدارد که تا به ا

 را چرخ کرده است. یموتیمغز ت و

 

 نکهیا یشنود و برا یرا از پشت سر م شانیقدم ها یصدا
 نشان یخود را مشغول کار

 یکشد و م یکاپشن چرمش را تا انتها باال م پیز دهد
 همانا و جا دنشیچرخد و د

 !همانا خوردنش

 یتوانست چهره  یهم نم نیزم ریز یزرد و کم سو نور

 .او پنهان کند دیمتفاوتش را از د

 یگرید یداند چطور اما جلوه  یبود. نم یگریطور د کی

 .مقابلش بود

 نکهیکند. مثال ا یگرداند و فکر م یدر صورتش م نگاه
 بسته شانشیپر شهیهم یآن موها
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خوب  دیبا عتایطب گر؟یخوب بود د نیبود و خب ا شده
 صداها به گوشش دیباشد، شا

کم کند و حرف گوش کن  شیها طنتیاز ش یو کم برسند

 !تر شود

که به دنبال  یشب نیافتد و هم یدر چشمانش م نگاهش
 جفت چشم معصوم کیبرق 

 گذاشت؟ یدلش م یگشت برق چشمان فتانه اش را کجا یم

که دخترک  دیبگو یزیخواهد چ یکشد و م یدر هم م اخم
 یبا هول به سمت موتور م

 شیکه از صدا یجانیا هکشد و ب یم شیرو یو دست رود
 یم غیج بایکرد تقر یشره م

 :زند

 !آخ جووون م؟یر یبا موتور م-

شود که ذوق زده  یم رهیو به حرکاتش خ دیگو ینم چیه
 چرخد و دست یدور موتور م

 یکشد و ژست موتور سوارها را به خود م یم شیرو
 ینگاه م یموتیو به سمت ت ردیگ

 :کند
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 !خوام با موتور برم یم-

کور باشد که موتور  یموتیاعالم کند انگار که مثال ت دیبا
 مثال ای! ندیرا نب یبه آن بزرگ

 یم شین یموتیپز اردو رفتنش را به او بدهد و ت بخواهد
 یچاکاند و با لحن پر خنده ا

 :دیگو یم

 

 نکهی! خدا رو شکر مثل ایریم یآره با موتور دار-

 یداشت زیر هیکه  نجای... تا ایخوشحال

 گه؟ید یاالن راض یزد یم غر

که در مواجهه با او استفاده  ینوع حرف زدنش و لحن از
 ! اخمامدیخوشش ن چیکرد ه یم

با همسرش  یمیانقدر صم دیکشد او چرا با یهم م در
 نکهیاز ا ریکرد؟ غ یصحبت م

با احترام و به صورت جمع  دیاو بود و با یملکه  دخترک
 کرد؟ یخطابش م

کردم از حسادت  یبفهمه موتور سوار دهیبه خدا که سع-

 !کنه یدق م
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 یتر نگاهش م قیشود و دق یم کیبه شانه اش نزد سرش
 بود؟ یهمه ذوق عاد نیکند. ا

 !کند و او اصال تعجب نکرده بود انگار ینگاه م یموتیت به

دانست؟ مثال  یسوارشدن انقدر ذوق داشت و او نم موتور
 گفت موتور انگار یم یطور

 کوپتریمثال هل ایشد  یم یمدل بوگات نیآخرسوار  داشت

 !قرار بود سوار شود

 یاشاره م یموتیکند و به ت یفوت م یرا با کالفگ نفسش
 باز شیکند تا برود و در را برا

 .کند

شود و او  یگم م یبیسراش چیرود و در پ یم یموتیت
 . جلوه باستدیا یدخترک م کینزد

 .کند یکه کل صورتش را در بر گرفته نگاهش م یلبخند

کند که چرا  یفکر م نیرود و به ا یدر هم م شیها اخم
 را شنهادیپ نیا نکهیاز ا شیپ

 فتاد؟یدخترک ن یبرا یمنیبه فکر کاله ا بدهد

شود و از کنارش رد  یهم چفت م یرو یلب ها کالفه

 .ندینش یموتور م یشود و رو یم
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کالفه تر  ندیب یبر سوار شدن نم یاز او مبن یحرکت یوقت

 :شود یم

 سوار شو!-

 

 کیرا در  شیکشد و هردو پا یهول شده جلو م دخترک
 یدهد و لبه  یطرف قرار م

 یکفر ؟یور کیاش گرفته بود؟  ی! شوخندینش یم موتور

 :چرخد یشده به سمتش م

پخش  ،یرس یتا دم درم نم ینیبش ینجوریا ؟ینجوریا-

 !ینیزم

شود.  یزنند و صورتش کامل سرخ م یدودو م چشمانش
 خجالت زده است؟

من تا حاال  دی... ببخشینجوریشه ا یخب فکر کردم... م-

 !سوار نشدم

 یاطیاحت یشود که به خاطر ب یم یدست خودش عصب از
 به شیها یخودش و کالفگ

 گرانید یاما اگر سوار نشده حت رد،یگ یسخت م دخترک
 است که چطور دهیرا هم ند
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 نند؟ینش یموتور م یرو

 ...یپاتو بلند کن بذار اونور صندل هی-

 یبرد و رو یرا آن طرف م شیکشد و پا یجلو م معذب
 شود. به محض یم ریجاگ یصندل

شود  یدخترک باعث م یحس لمس ران ها نشستنش
 راست تر شیناخودآگاه در جا

 .ندیبنش

 یکرده بود، م جادیکه در او ا یجلوه متوجه تنش انگار
 کشد و یرا عقب م شیکه پاشود 

 .دهد یاگزوز قرار م یرا رو شیپا کف

من بذار مواظب باش به اگزوز  یرکاب پشت پا یپاتو رو-

 ...نچسبه

 :کند یو لرزان زمزمه م آرام

 !دمیفهم-

کشد و دوباره تنش  یجلو م یگریبدون حرف د نباریا
 خواهد یشود. م یمماس تن او م

داند که دخترک تا  یاما م ردیکه کمرش را بگ دیبگو
 موتور یهم کم مانده که رو نجایهم
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 برود! آب

 

رفت!  یم یشگیبه قرارگاه هم نیامشب را با ماش دیبا دیشا
 خواهد یشود. م یم مانیپش

را بردارد و با آن  شیها نیاز ماش یکیشود و  ادهیپ دیبگو
 برق چشمانش ریبروند که تصو

 .شود یبود مانع م دهیکه موتور را د یوقت

داشتند سر  یکینزد نیکه از ا ییلعنت به او مردانه ها و
 طنتیآوردند. لعنت به ش یبرم

 !شیو وول خوردن ها ها

 !وول نخور رو موتور-

داند  یکشد و خودش هم نم یم نییپا یکاپشنش را کم پیز

 !ستیچ یهمه تعلل برا نیا

رو  شیکه پ ییماجراجو جانیداشت از ذوق و ه جلوه
 ید و دم هاز یداشت نفس نفس م

 یدر گردن او خال شتریهرچه ب یرحم یرا با ب قشیعم
 کرد و خبر نداشت که هر یم
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 یمرد مقابلش م یدر آتش مردانه ها یشتریب زمیه لحظه

 .زدیر

 یداند و چندبار گاز م ینم زیتعلل را جا یلحظه ا گرید
 تمام به یدهد و بعد با بدجنس

باال  یبیکند و با شتاب از سراش یکالچ را رها م کبارهی

 .رود یم

 هیکند و به ثان یرا پر م نیزم ریدخترک ز غیج یصدا
 دستانش دور کمر او را دهینکش

 .شوند یو چفت تنش م ردیگ یبرم در

شود و هر لحظه سرعت موتور را باالتر  یدر خارج م از
 دخترک یبرد. کم کم دست ها یم

شود و بعد کامل از دورش باز  یشکمش شل م یرو از

 .شود یم

 نیکند که دستانش را از طرف ینگاهش م نهیاز آ مضطرب
 غیج یباز کرده و بعد صدا

 !رسد یزده اش به گوش م جانیه

خورد و از شور دخترک خودش هم به  یچاک م ششین
 یم جانیافتد. ه یشور م
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هوس  گریداد که د یم جانیآنقدر به او ه خواست؟

 !سرش راه ندهدبه  یشبگرد

 یزده  جانیه یبرد و صدا یرا باالتر م سرعتش
 دخترک:

 

 !یمرس ااایخوبه! خدا یلیخ-

کنند  یشده و از دست انداز که عبور م ادیز سرعتش
 پرد و دخترک با یموتور باال م

کند و با  یدوباره دستانش را دور کمرش چفت م یغیج

 :دیگو یم یلحن پر خروش

 !فتمیبود ب کینزد-

 یم ینگاهشان با هم تالق یبرد و لحظه ا یعقب م سر
 بلند که به گوشش یکند. با صدا

 :دیگو یم برسد

 !یبا من-

و دخترک سرش را گربه وار  دیگو یرا م نیهم ن،یهم
 یگذارد و م یکتفش م یرو
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 .خندد

را در دستانش گذاشته بودند  ایانگار که دن یسادگ نیهم به
 اندازه خوشحال نیکه تا به ا

 .بود شده

بارد که تا بحال  یم انیجر شیدر تمام رگ ها یتیرضا
 یحسش نکرده بود. خوشحال

که مدت ها بود نسبت  یحس خوب نیا یرا نه ول دخترک
 و شتریبه خودش نداشت را ب

 :دیگو یخاطر م نیخواهد به هم یم شتریب

 ؟یبرون یخوا یم-

 :کشد یم غیگرد شده ج یبا چشمان دخترک

 ؟یگ یم یالک-

زده  جانیه غیباز ج دهینکش هیکند و به ثان ینگاهش م فقط

 :ندینش یاو در گوشش م ی

 خوام! یم-
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شود.  یم ادهیکشد و جلوه پ یم یرا به جاده خاک موتور
 کیکشد و با  یعقب م یکم

 :دیگو یزند و م یاشاره م دستش

 !سوار شو-

که در ابتدا  یاز آن شرم و خجالت یبار انگار خبر نیا
 ستیکرده بود ن یرا انار شیگونه ها

 .ردیگ یم یبدون تعلل مقابلش جا که

 یگذارد و دستانش را رو یفرمان م یرا رو دستانش
 دهد. دستانش یدستان او قرار م

 شتریانتقال ب یزده بودند فشار دستانش فقط و فقط برا خی
 پشت یحرص چیگرما بود ه

 !بود دهینخواب آن

دخترک تماما در آغوشش  فیچه؟ تن ظر یبرا حرص
 بود و سرش کنار گردنش و عطر

 !داد یاش را آزار نم ینیاصال مخاط ب شیموها

 یاش با گونه  ینیب ی غهیگردد و ت یبه سمتش برم جلوه
 کند و ینرمش برخورد م
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 یرنگ شده ا یکشد و لب ها یم شیرا تا لب ها نگاهش
 دشیکه در تضاد با پوست سف

در او  یحس چیانداخت ه یکرور آشوب به دلش م کرور
 آورد، پس حرص و یبوجود نم

 !نداشت که یخور خود

را، چشمانش را،  شیاذن او خط به خط لب ها یب نگاهش
 ایسرخ از سرما  یگونه ها

راندن  یآمد که برا ینم ادشیکرد و  یرا، دوره م شرمش
 یم دیکه با یکار نیموتور اول

 چه بود؟ کرد

کنارشان پر  یماه کامل بود و پرنده ا ک،یبود و تار شب
 و آسمان از تب و نیزد. زم ینم

ها آن طرف تر هم  لومتریافتاده بودند و انگار تا ک تاب
 امن امان بود و امان از زیهمه چ

که به تب نشسته  یخارج شده و نگاه تمیاز ر یها تپش
 بود.
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سرش  و هوش از ردیگ یم شیاز عطر نفس ها یقیعم دم
 کیرود و دخترک مانند  یم

 .لرزد یلرزان در آغوشش م ی جوجه

به او  شیبود که نگاه ها دهیفهم شیسر به هوا دخترک
 یبود برا دهیمتفاوت شده؟ فهم

نبود؟ مگر  کیبا خود ندارد؟ مگر او ب یاو جنگ نخواستن
 را بخواهد به یزیشده بود که چ

 اورد؟ین دستش

شدن به  کیدانست نزد یحاال او را داشت و نداشت! م و
 که سال هاست از درون یمرد

ظرافت لطافت نداشته خطرناک  نیبه ا ینیزده و همنش خی
 است؟

 تیاو بود از او معصوم یکه به جا یگریهرکس د دیشا که
 گذشت و او با هرچه یم شیها

کرده بود که بخشش در کار  یدر توان داشت به او حال که
 دانست یها را م نیا ست؟یو نا

 د؟یپلک یباز دور و برش م و
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هم نهادنش، لرزش بدنش  یپلک رو ش،یها دنیدزد نگاه
 داند از سرماست یم دیکه بع

سوق  یهمه و همه او را به باور ش،یگونه ها یسرخ و
 دهند که قسم بخورد آنقدر یم

 دهیخواهش را در چشمان او د یشده که شعله ها بزرگ

 !سربرگرداند دیو با

 !نگاه را بشکند نیخط ا دیبا

 !کند هیاش تک نهیبه س شتریب نکهیجلو بکشد نه ا دیبا

نوع دلبرانه  نیبا ا دیکش یبه آتش م شتریتنش را ب دینبا
 جسورانه اش! و انگار که یها

اش  ینباشد، در کمال ناباور یکاف دنیرا به تن کش تنش
 که یلعنت یلب ها انیاز م

کلمه را  نیباز مانده بود ممنوعه تر یکیبار اریش انشانیم

 :راند یبر زبانش م

 !بهـــادر-

! ردیگ یم انیلرزد! خون در تنش جر یاش م نهیدر س دل
 یزند و تب یصاعقه به تنش م

 اندازد! یزده اش م خیسابقه بر تن  یب
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که در  یدختر نیدختر؟ هم نیرا صدا زد؟ هم اسمش
 و از دیلرز یآغوشش داشت م

 یبه تب و تاب افتاده اش را ب یاز ترس نگاه ها ای شرم
 گذاشت و پلک بر هم یپاسخ م

 زد؟ شیبود، صدا نهاده

 ییداد؟ آن هم با آن صدا یو جسارت به خرج م دیلرز یم
 یها جاده  لومتریک یکه حت

 د؟یکش یمقابلش هم بار غمزه اش را به دوش نم یانتها یب

 یرا م شیکشد و لب ها یکه جلو م ستیخودش ن دست
 ی! نمشیلب ها یکوبد رو

 :غرد یبوسد م یدهد. نم یو فشار م بوسد

 !دوباره بگو-

نامش را صدا نکرده بود؟ چند سال  یسال بود که کس چند
 شد که صدا کردن نامش را

مدام در  یهمه ممنوع کرده بود؟ به چه اجازه ا یبرا
 د؟یکش یاو سرک م یممنوعه ها
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فشارد و تمام  یم شیلب ها یرا با حرص رو شیها لب
 که به فک یصورتش از فشار

و دخترک دستش  دیلرز یآورد م یاو م یو لب ها خودش
 یم رونیدست او ب ریرا از ز

 :خروشد یکند. با عتاب م یم شیو بند بازو کشد

 !دوبــاره-

 !لحظه هم، بند دلش هم نیشود، قفل ا یشکسته م سکوت

 !بَـــها..در-

 یفشارد و با تن یهم م یبلند رو یرا با غرش شیها چشم
 دهد و یبه تب افتاده گاز م

بار با سرعت  نیشود ا یکنده م شیبا شتاب از جا موتور

 .راند یم یشتریب

 بود که به جانش افتاده بود؟ یچه آتش نیشده بود؟ ا وانهید

طعم لب  شیکشد و لب ها یدندان م ریرا با فشار ز لبش
 داد! یدخترک را م یها

 

را  شیمثل آدامس! لب ها نیریطعم ملس، ترش و ش کی
 کند و لعنت به او که یرها م
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 !ندینش یدلش م به

حصار  نیو جلوه مقابلش و ب دیآ یبه خودش م یا لحظه
 دستانش در خودش جمع شده

 !خورد یتکان نم یذره ا شیو از جا بود

منجمد شده  نیاز ا شیخودش و نوسانات احساسات پ از
 شود و دست یم یاش عصب

فشار  ریدهد. ز یفرمان قرار م یو رو ردیگ یرا م شیها
 دیو شا ردیگ یم شیمشت ها

که  ردیکار احساساتش را هم در مشت بگ نیبا ا بتواند

 !دل نزند شترشیب یبرا

فرو  یاز غرش ها شیکه بر صدا یگوشش با لرز کنار

 :دیگو یخورده نشسته بود م

 ...فرمونو ریمحکم بگ-

از چه  شیکند و چشم ها یگردد و نگاهش م یبرم جلوه
 بابت به اشک نشسته بود؟

 یکشند انگار! م یاعصاب نداشته اش خنج م یرو
 خواست امشب را هم خودش آرام
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دخترک به اسارت گرفته اش  یبرا یفیو هم تخف ردیبگ
 بود که یچه حال نیقائل شود و ا

 داشتند؟

حن آرام بار با ل نیشود و ا یفرمان محکم م یرو دستش

 :دیگو یم یتر

دارم حواست باشه به کشتنمون  یمن آروم دستامو برم-

 !یند

. رندیگ یدوباره فروغ م یشود و به آن یگرد م چشمانش
 دخترک دلش کف دستش بود

 !انگار

 !ستمیمن بلد ن-

 :دهد یم نانیاطم گرید بار

 !یبا من-

 

کند. در  یدهد دستانش را جدا م یرا کاهش م سرعتش
 یتعادلشان بر هم م یابتدا کم
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 یترس م قهیرود اما بعد از چند دق یو به کمکش م خورد
 به اوج جانیرود و دوباره ه

 .رسد یم خودش

سرخوشانه اش را از سر  یبه جلو خم شده و خنده ها رو
 کیب یو گوش ها ردیگ یم

ها نسبت به ارتعاشات اطرافش انقدر حساس  نیاز ا شیپ
 مربوط به راتییتغ نیا ایبوده 

 است؟ ریوقت اخ چند

*** 

دوزم.  یکه مقابلم بود م یروشن یرو به چراغا نگاهم
 به قوت یشب بود و انگار زندگ مهین

 .انهیدر جر روز

دل تنگ،  هیپر غصه بود، هر خونه  یقصه  هیچراغ  هر

 !حسرت هیآرزو  هی

شم به شهِر خواب زده که زانوهام به درد  یم رهیخ اونقدر

 .نهیش یم

داده به موتورش و  هیکنم. تک یچرخم و نگاهش م یم
 زانوشو تو هینشسته.  نیزم یرو
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زانوش گذاشته و با  یجمع کرده و دستشو رو شکمش

 .کنه یم یدستش باز یتو چییسو

و  تیکنه و انگار از عصبان یو نگاهم نم نهییپا سرش
 هی. ستین یخبر شیپ قیخشم دقا

 .گرفته که انگار نه انگار که منم هستم دهیمنو ناد یطور

تونم تو فکرامم دوره کنم  ینم ینه انگار که... حت انگار
 یلحظات نیتر یاون لحظاتو، خصوص

 .نفر داشتم هیبا  که

آن  کیفقط  ،یلحظه ا یبودم، اما برا دهیاشتباه د دیشا
 یکس یکوتاه، حس کردم برا

 ام! یخواستن

 

که انگار تمام  یطور هیکرد.  ینگاهم م یطور هی
 شه یم دهیوجودش داره به سمتم کش

 یشه تو یداره غرق م شتریو ب شتریاون هر لحظه ب و
 که داشت و مسبب اون حس یحس

 بودم؟ من
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 یتو یزمان چیدختر ساده که ه هیتنها؟  شهیهم ی جلوه
 جلب یبرا یزیچ چیه شیزندگ

 ینخواستش، حت چکسیوقت ه چینداشت. ه یکس توجه

 !آوردنش ایکه به دن ییآدما

کرد. از اون جنس نگاه  یگرمم م یطور خاص نگاهش
 ماجد یبود که تو چشما ییها

 !بودم دنبالشون

خواستم اونقدر خوب باشم، اونقدر  یعمرم م یهمه  من
 رنگ که کیبخشنده، اونقدر 

 !از من ساده نباشه گذشتن

از دردسر براش  ریغ دهیآدم من رو د نیکه ا یوقت از
 تونم به جرات یداشتم! من یچیه

حد  نیتونستم تا به ا ینم ایدن یتو یآدم چیواسه ه بگم
 و اون وقت امیبه نظر ب یاضاف

 یم اهامیتو رو شهیکه هم یکشش و همون خواستن همون

 !رو از نگاه اون گرفتم دمید

زمان و مکان با  نیتر رمنتظرهینفر تو غ هی یوقت
 شه عقب یمواجه م اشیرو نیبزرگتر
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 !کشه؟ اگه آره من بلدش نبودم یم

 هیبراش  نیکنم. ا یفشار لباش رو لبام دارم حس م هنوز
 اعمال قدرت هیبود؟  یباز

اسمشو بدون اجازه  نکهیکنه از ا مونمیخواست پش ساده؟
 بود دهیصدا زده بودم؟ نفهم

 آورده بود؟ ادمینگاه تمام حسرتامو به  هیبا  چطور

بود! کدوم خواستن؟ کدوم  دهی! معلومه که نفهمجلوه
 هیتنب هیخواهش؟ اون اتفاقم فقط 

 یخاصن، مثل نگاهاش مثل دستا هاشمیآدم تنب نی! ابود

 !گرمش، مثل آغوش امنش

 یو خط نگاهشو م نمیش یقدم م هی یبه فاصله  کنارش
 و منم به همون نقطه نگاه رمیگ

 کنم. یم

 

 یزانوم م یکشم و چونه امو رو یتو شکمم م زانوهامو
 که ییذارم. سردم شده بود و تاجا

 .بود تو خودم جمع شدم که گرم بشم ممکن
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 یم میکس یچکه و دلم از ب یاز چشمام م یاشک ی قطره
 مرد نیو ا یبعد ی. قطره رهیگ

و من امشب  گهید ی! قطره استیمن ن ینداشته ها پاسخ
 خواستم که خواسته بشم! که

 !باشم یاون خواستن یبرا

بود.  میزندگ یگاه تموم ساال هیتک نیتر یکه قو یاون یبرا
 همه و تو یکه برا یاون یبرا

 !تیامن ی هیمن سا یهمه بد بود و برا چشم

 کیکس رو چه به ملکه ب یو مِن تنها و ب یبعد ی قطره
 رهیگ یبودن؟ دلم از اعترافم م

دم تا دل نزنه، حرف نزنه،  یدلم فشار م یدستمو رو و

 !زهیمنو به هم نر

ذاره و دل  یشونه هام م یو رو ارهیرو در م کاپشنش
 منه ی دهیزبون نفهم و محبت ند

هام  یدیناام یزنه و به همه  یدل دل م روزمندانهیپ که

 !کنه یم یدهن کج

کاش  یزنم و ا یکنم و به دلم تشر م یاشکامو پاک م من
 حرکات نیکرد با ا یگرمم نم
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 !رو دهیرما نددهه پنجاه، مِن گ یلمایف یمنشانه  یلوت

کنه  یچرخونم و اون هنوزم نگاهم نم یبه سمتش م سرمو
 کنم ینگاهش م قیو من عم

 :کنم یزمزمه م و

 ...امشب یممنون برا-

پوزخند به خودشون  هیشه و شکل  یکج م یبه سمت لباش
 حرفم براش یو کجا رهیگ یم

 اومد؟ مسخره

 

کردم.  یم یعمرم رو داشتم سپر یشبا نیاز بهتر یکی من
 هرچند کوتاه یلحظات یبرا

توهم بوده باشه،  هیخواسته شدن رو هرچند که  نیریش حس

 !تجربه کردم یول

 تو؟ یباش مونیاز اومدنت پش دیاالن نبا-

کنم و متوجه منظورش  یاز حرفش سر بلند م متعجب
 یخواد چ یدونم م ینشدم. نم

 .کشم یازش خجالت م یاما هنوز کم بگه



 
 

681 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

ببرم  ادیزود بود که اون لمس پر قدرت رو از  یلیخ هنوز
 و با جسارت تو چشماش زل

 :کنم یو حرفامو بزنم! آروم و پر غصه زمزمه م بزنم

امشب  یاما برا مونمیاالن پش میتو زندگ زایچ یلیواسه خ-

 !نه

گرده و من هول شده نگاه  یبار نگاهش به سمتم برم نیا
 یو نگاهمو به انگشتا رمیگ یم

 .دم یم دستم

 ؟یمونیاز پش یدون یم یتو چ-

 یزدم و زندگ یزنم. اگر لبخند م یبار من پوزخند م نیا
 شد ینم لیدادم دل یرو ادامه م

شه گناه نکرده  ینم لیندونم. دل یزیچ یاز درد زندگ که
 نداشته باشم، یمونیباشم، پش

 !و غم نداشته باشم غصه

و  رهیدونم که با فکر بهش بغض گلومو بگ یانقدر م-

 !عذابش کمرم رو خم کنه

 یکه به شهرم برگردم و ماجد رو با چشما یمن تا وقت و
 هی نمیخودم زنده و سالمت نب
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خواب راحت نخواهم  هیره.  ینم نییخوش از گلوم پا آب
 داشت!

 

 دیگم. شا یپرسه اما من م ینم یزیزنه و چ ینم یحرف
 که اون یکه بدونه منم اونقدر

 یحت دیشا د،ی! که شاستمیدرد و سرخوش ن یکنه ب یم فکر
 آدم، هیمن مسبب مرگ 

 !خانواده باشم هی دیام

 هی... با رنیفرامرز اومدن منو بگ یکه آدما یاون موقع-

 گفت ینفر... اسمش ماجد بود. م

کنه. انقدر راه و  یتونه زندگ یداره و بدون من نم دوستم
 شد و با یراه جلوم سبز م یب

 یگم، گل برام م یرانندمونو م ،یعبد و آقا هیدا وجود

 .آورد که قبول کردم بهم زنگ بزنه

زد که با من داره  یحرف م ییزد و از آرزوها یم زنگ
 خونه که من خانوم هی ریاز تصو

باشم و عشق اون گرمش کنه. من باورش کرده بودم  اون

 .نهیو اون خواست که منو بب



 
 

683 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

رفتم اما اونقدر اصرار کرد  ینم رونیب ییوقت تنها چیه

 !نرم و از دستش بدم دمیکه ترس

افتن! اون لحظات رو  یدستام به لرز م شیآور ادی از

 .کنم یآرزو نم یدشمنم حت یبرا

رو، اون حس تلخ به بن بست  یکس یترس و اون ب اون

 !رو دنیرس

همون روز اون اتفاق افتاد! خواست از من  قایرفتم و دق-

 دنشیپشت کشدفاع کنه که از 

شد. من...  هوشی. ضربه به سرش خورد و بنیخورد زم و
 که برم دمی... دوستمیترسو ن

 .ماجد یخودم هم برا ی. هم براارمیب کمک

که با وجود  مونمیکردن! پش هوشمیاما دوره ام کردن و ب-

 حاج بابا تنها رفتم یهشدارا

 یکه با سرنوشت خودم و اون پسر باز مونمی. پشرونیب
 هی یکه چشما مونمیکردم! پش

باشه. من  دهیبه خاطر من به اشک نشسته و آه کش مادر
 حرفا نیترسم که موضوع از ا یم
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ترسم که  یترسم که مرده باشه! م یتر باشه! م وحشتناک
 من یدستا یرد خونش رو

 !باشه

صورتم روونه و من دستامو  یاز اواسط حرفام رو اشکام
 ذارم و از درون یصورتم م یرو

 لرزم! یم

 

خوره و من جرات  یکه روزهاست داره منو م یافکار نیا
 شیبه زبون آوردنشون رو پ

 یزیاون به زبون آوردم و برام از چ شیهم نداشتم، پ خودم
 کردم دردناک یکه فکر م

 !تره

حرفش  دنیکه با شن دهیعذاب به استخونم رس نیا درد
 یخشک شده به سمتش برم

 :گردم

 !ده ستزن-

که زبونم رو به  یاصال حرف زد؟ با بهت دم؟یشن درست

 :پرسم یلکنت انداخته م
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 ... زنده است؟یکــ...کـ-

 !زنده ست یزن یبه خاطرش زار م یکه دار یاون کثافت-

 یشد؟ اون که ماجدو نم یگفت! آخه مگه م ینم ماجدو
 شناخت! خب من که از کس

 !زدم که یحرف نم یا گهید

 است؟ماجد زنده -

 یم شیرو آت گارشیاندازه و س یبهم م ینگاه مین کالفه
 دم و یزنه و من دارم جون م

سوزونه  یجا م هیرو  گارشیکه نصف س یبا پوک اون
 کنه یکلماتش رو تو چشمام نگاه م

 :ره یبه قلبم خسته ام نشونه م و

 یگم! اون حرومزاده ا یم یچ نیخوب گوشاتو وا کن بب-

 یزن یمزار  یکه بخاطرش دار

کرده بود. از اون پول گرفته بود که وارد  یفرامرز تبان با
 بشه تا بتونه تنها تو رو تیزندگ

قرون دوزار حاضر  هی! به خاطر رونیخونه بکشه ب از
 ریتصو اهاتویشده بود واست خونه رو
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ارزش بود که داشت با همون پوال  یو ب فی! اونقدر کثکنه
 بدون توجه به همون خانواده

 یو دارن تو بدبخت یترس یم نشونیکه از ناله و نفر یا
 زنن از مرز خارج یدست و پا م

 

بهش آسون  یادیکه ز نمیب یکنم م یشد. االن که فکر م یم
 حاال دینبا دیگرفتم! شا

 !کردم یولش م حاالها

و حرفاش، ماجد و قول و قراراش، عاشقانه هاش،  ماجد
 هام، دروغ بودن؟ نیماجد و اول

 ن؟بود الف

از حسرت  یکه با اون تجربه کردم، با کوه یو هرچ ماجد
 عمر به دل داشتم، کیکه  ییها

و شکست، به  یاز ناکام ییایشه و در یجونم م یتو درد
 از چشمام یاشک یسان قطره 

نگاه  یها یداره به عمق تلخ یچکه و لبخندم زهر یم

 !مرد مقابلم یگرفته 

 !ماجدم منو نخواست-
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*** 

نشه. اما با  زیدم تا بغضم سرر یرو محکم فشار م مشتم

 :کنم یعجز ناله م

بخوام  یشم ه یبانو لطفا اصرار نکن؛ من شرمنده م-

 یندارم نم لیردت کنم. به خدا م

 .بخورم یزیچ تونم

بارم  نیا ن؟یشامم نخور شهیمگه م نیخانوم نهارم نخورد-

 به خواست آقا اومدم، فرمودن

 .صداتون کنم امیب

دونم  ی. نمچهیپ یبا اشاره به اسمش هم دلم به هم م یحت
 دونم چطور یچم شده نم

 گهیدونم چندبار د یاز سر بگذرونم. نم دیمرحله رو با نیا
 رمیبگ ادیتا من  فتهیاتفاق ب دیبا

 !دلگرم نشم میزندگ یبه وجود آدما تو که

 ایبه من بفهمونه که من به دن دیچطور با گهید ایدن نیا
 اومدم تا تنها باشم. جلوه تنها

 یآدما م یمونه. جلوه تمام عمرش مهر به پا یتنها م بوده
 یاونقدر چکسیه یول زهیر
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 خوادش که به پاش بمونه! ینم

 

 یشه؛ حال یاز حد برام بزرگ م شیآدم داره ب نیحاال ا و
 ده یبهم دست م دنشیکه با د

رو  دهیبهم دست م دنشیکه با ند یدوست ندارم! حال رو

 !هم دوست ندارم

دم  یم حیندارم ترج لیازشون تشکر کن بانو اما واقعا م-

 .استراحت کنم

ده و از  یتکون م یکنه و بعد سر یلحظه نگاهم م چند
 خواستم یشه. نم یاتاق خارج م

 !دونم که کمم یم ینبودم. وقت دنشید ی. آماده نمشیبب

 یرو تو یو اون با رفتاراش احساسات یموجود نخواستن هی
 کنه که برام یوجودم زنده م

سرم رو  یپررنگ تو یتونم زمزمه ها یو نم ترسناکن

 .تحمل کنم نمشیب یم یوقت

کنه که آدم  یگن و خودشم کتمان نم یبد بود، همه م اون
 هیقصه ست! اون تک یبده 
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کنم از نو دوباره  یمنه و من با فکر به نبودنش حس م گاه
 حد از نیشم و ا یم میتی

 !ترسونه یمنو م یبستگوا

آدم بده پر از  دنی. قرار نبود با دستیمن ن یآدم زندگ اون
 درسته؟ یخوب بش یحسا

که دارم  یحس نی! من نرمال نبودم! استینرمال ن نیا
 نمش،یخوام بب ینبود. نم یعاد

 !خوام ینم

تاپ  هیشم تا لباسم رو با لباس خواب عوض کنم.  یم بلند
 از کشو یو شلوار ساتن مشک

 رمیگ یپوشم. ربدوشامبرم رو به دست م یدارم و م یبرم
 شد بپوشمش. به ازیتا اگر ن

 یذارم مقابلم م یم رونیپام رو از کلوزت ب نکهیا محض
 زنم یم یغیو چنان ج نمشیب

 !داره یگلوم خراش برم که

 !سیه-
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 یرو ب دهیذاره و منه نفس بر یدهنم م یرو رو دستش
 کنه. ربدوشامبرم از ینفس تر م

تا دستش رو از  رمیگ یشه و بازوش رو م یرها م دستم
 نییلبام برداره. دستش پا یرو

 .افته و نگاهش هم یم

شه و حس از دست و پام  یم یام پرشتاب پر و خال نهیس
 گلوم یدستم رو رو هیرفته. 

ذارم و  یچهارچوب در م یدستم رو رو هیکشم و  یم

 .زنم ینفس م صانهیحر

دلم.  یحس بد هم تو ایدن ایتو چشمام پر شده و دن اشک
 گرده یلباسم م ینگاهش رو

 :گه یم زهیکه حرص و خشم ازش سرر یبا لحن و

واسه عشق از دست رفته ات تموم شد؟ ده  اتیعزادار-

 شام زیسر م یفرصت دار قهیدق

 !یش حاضر

 یکنم و اون م یبه خودم و بعد به اون م یتعجب نگاه با

 .چرخه تا از اتاق خارج بشه

 ...من-
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 دنیکنه! که من از شن یخوام بگم که داره اشتباه م یم
 خواست یاون کثافت رذل م نکهیا

خوشحالم که زنده  ی. حتستمیبده ناراحت ن یرو باز من
 به گردن فشیست و خون کث

 .ستین من

شه اما  یاحمق فرض بشه خوشحال نم نکهیکس از ا چیه
 داشتم گول اون کثافت نکهیاز ا

شرش از سرم باز شده  شهیهم یخوردم و حاال برا یم رو

 !خوشحالم

 کینزد یکه برا ییخوام بگم که ماجد و تمام دروغا یم
 تونن برن یشدن به من گفت م

 !جهنم به

ترسم؛ من از  ی! من از تو مییخوام بگم موضوع تو یم
 بودن، از وابسته شدن و کتینزد

 ترسم! من... من... یدن مدوباره ترک ش بعد

 

 !ندارم ممنون لیم-





AriyanMehr
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حرفم به سرعت به  دنیقدم مونده به در برسه که با شن دو

 .کنه یسمت من عقب گرد م

شه که به  یم یدونم چ یشن و نم یگشاد م یبه آن چشمام
 رم یسرعت داخل کمد م

 .بندم یدر رو م و

کارو کردم؟  نیکنم و من چرا ا یوحشت به در نگاه م با

 !من یخدا

 یشد؟ معلومه که عصبان یعصبان اد؟یازش نم ییصدا چرا
 شه، گفت حق ندارم از یم

. با لرز رمیاش بگ دهیفرار کنم؛ حق ندارم، ناد دستش

 :کنم یزمزمه م

 ن؟ییهنوزم اونجا-

 یمبن یحرکت نمیب یم یکنم و وقت یلحظه سکوت م چند
 دهیبر باز شدن در انجام نم

 .رمیگ یس ماستر شتریب

. میراجع بهش با هم حرف بزن رونیب امیبه نظرم من ب-

 شما؟ یموافق میباالخره دو تا آدم



 
 

693 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 نمشیب یکنم و م یو من آروم در رو باز م ادینم ییصدا
 کاناپه نشسته. رو به یکه رو

داده و پنجه  هیخم شده و بازو هاش رو به زانوش تک جلو

 .هاش رو به هم قفل کرده

رم که متوجه لباسم  یجلو م یکشم و قدم یم یراحت نفس
 شم یخم م عیشم. سر یم

پوشمش.  یدارم و م یبرم نیروبدوشامبرم رو از زم و
 . ازنمیش یرم و کنارش م یجلو م

هم پوستش  یکه فشار پنجه هاش رو نمیب یفاصله م نیا

 .کرده دیرو سف

 یمضطربم م نیو ا هیبه خاطر چ تشیدونم عصبان ینم
 فقط چون سر شام یعنیکنه. 

 نرفتم؟

 ...احتـ یمن قصد ب-

 تو اتاقت! یبمون یتون یم-

 

! دیاز تو دهنش توپ بایرو قطع کرد و جمله رو تقر حرفم
 شه و دستش یاز جاش بلند م
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شده سردش  زیر یبره و با چشما یم بشیداخل ج رو

 :ختیآشوب به دلم ر

... غذات تو یگ یبه بانو م یدار اجیکه احت یزیهرچ-

 نیپاتو از ا گهیشه! د یاقت سرو مات

به گوشم برسه که پات رو  هی. کافیذار ینم رونیب اتاق

 ...یگذاشت نوریاز چهار چوب در ا

 هیفقط کاف نه،یبب نجایاز ا رونیاز تو رو ب یچشمام شبح که
 یتو نم فته،یچشمم بهت ب

 یانتظارتو م یقدم اونور تر از اتاقت چ هی یبدون یخوا

 !گهید نمتیکشه! نب

شن و  یپر م یمونم اما امان از چشمام که به آن یم ماتش

 .شه یمات و کدر م رشیتصو

 شد؟ یمگه چ چرا؟

 یشه و مِن آوار شده رو پشت سرش نم یاتاق خارج م از
 لب ریکه ز نهیب ی! نمنهیب

 !رحم یسرش چطور دل سوخته نجوا کردم: ب پشت

حاضر  زیسر م کباری یعنیوسط؟  نیبود ا یمن چ گناه
 نشدن تاوانش ممنوع خروج
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بود؟ چرا  یچه عدالت مزخرف نیشدنم؟ ا یزندان شدنمه؟
 گرفت؟ چرا یانقدر سخت م

 داد؟ یسخت حکم م انقدر

کشم و پاهامو تو شکمم جمع  یکاناپه دراز م یرو همونجا
 یکنم. اشکم رو پاک م یم

انتظار رو داشتم. نه از اون، از سرنوشت  نیهم قایو دق کنم
 یکه ب یری! از تقدشومم

 !باهام لجه حساب

مزاحم،  هیبودم.  یمقصر نبود، چون من براش اضاف اون
 رو که من یدردسر. اون حس هی

 .گرفت یگرفتم رو اون از من نم یوجودش م از

خوب  یکرد، از کنارش بودن پر از حسا یآرومم م اون
 یها فکر م وونهیشدم و مثل د یم

خواد  یکردم م یتونم آرومش کنم. فکر م یمنم م کردم
 شنهادیباشم. خودش پ ششیکه پ

 منو خواسته بود! یبرم. همراه رونیبود باهاش ب داده
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خواستن بود که تو چشماش  یکردم اون شعله ها یم فکر
 کردم؛ یبودم. من فکر م دهید

 .کنم یفکر م یبه چ ستین مهم

کشم تا  یکنم و لبام رو داخل دهنم م یرو پاک م اشکم
 شم. خوبه که ینلرزن. خوب م

. خوبه که همه امیکنار ب میزندگ تیزودتر با واقع یهرچ

 !هیموقته! عال زیچ

*** 

به محض  کیدهد. ب یقرار م کیرا مقابل ب پرونده
 دیبه تائ یپرونده سر اتیخواندن محتو

 .دهد یم تکان

 !کارت خوب بود پسر-

 :اندازد یباال م ییابرو

 ...هترب نمیاز ا یحت-

نظرش  ریدهد و کنجکاوانه ز یم هیتک یبه صندل کیب
 یبا ژست یموتیو ت ردیگ یم
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 یم یبرد و لبخند محو یم بشیدست در ج مغرورانه

 :دیگو

باهاش تماس گرفتم. نقشه مون گرفت. گفتم جواز اون -

 هستم یک دیدستمه. پرس نیزم

هستم و وقتش که  کیخوام، گفتم از طرف ب یم یچ و

 .میریگ یبشه باهاش تماس م

 نهیبب یکنه و وقت یدم. تالش م یبهش زمان م ینطوریا
 بخواد راجع ینداره، وقت یراه

بلده  یدی. سعیدیسع شیپ رهیکنه م قیشما تحق یآوازه  به
 بگه خوب بترسونش، یچ

باهامون  شهیم ی... تا شب نشده راضیحساب پختمش
 یم یدونه چ یمعامله کنه. نم

 یجواز رو چقدر بدجور م نیاون ا میدون یاما ما م میخوا
 خواد. شب دوباره باهاش تماس

 .رمیگ یم

 

 یگذارد و سرش را تکان م یم زیم یدستش را رو کف
 یدیدهد و با لحن آرام و سد
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 :کند یم زمزمه

 .ریخودم باهاش تماس بگ شیخوبه! پ یلیخوبه... خ-

 باشه؟ یرو چشمم. امر-

دوست پدر بزرگش بود که مسلما  شیذهنش پ هنوز
 نسبت به جلوه یشتریاطالعات ب

 .گذشته داشت ی درباره

 یبود که زنده است. ب دهیو جو کرده بود و فهم پرس

 .صبرانه منتظر بود تا با او روبرو شود

قائله هم  نیشد و ا یمعما به دست او باز م یگره  احتماال

 .شد یختم م

 ؟یرد منوچهر رو گرفت-

رابط دارم بهش  هی قی. اما از طرستین رانیا هیمدت-

 شد بهتون یزیشم. هر چ یم کینزد

 .دم یم خبر

 .کند یدهد و مرخصش م یتکان م دییبه تا یسر

 !یبر یتون یم-
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 یبلند م شیرود. از جا یدهد و م یتکان م یسر یموتیت
 ردیبگ شیشود تا راه اتاقش را پ

خودش  یافتد که رفتن به آن اتاق را برا یم ادشیباز  اما

 .ممنوع کرده بود

که دخترک ساکن اتاقش بود و او  یچند وقت نیخالف ا بر
 را لشیحاضر نشده بود وسا

که خروج او را ممنوع کرد به  یکند اما همان روز جابجا
 یشخص لیبانو دستور داد وسا

 .منتقل کند یگریلباس به اتاق د یرا به همراه تعداد اش

خودش ممنوع کرده  یورود به آن اتاق را هم برا ینوع به
 بود!

 

نبود که  نیمدام فکرش مشغول ا گریهم بود. حاال د بهتر
 عمارت داشت آتش یاو کجا

 .سوزاند یم

محکومش کرده بود  یواریکه به آن چهارد یهمان شب از
 به کتابخانه دنیاو به محض رس
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کاناپه  یروملکه اش را  یمچاله شده  ریها تصو ساعت
 نیدورب گریبه تماشا نشسته بود، د

 کرد؟ یچکش م دیرا چک نکرد. چرا با اتاقش

از اتاقش خارج شود.  گرید ستیبود که قرار ن مطمئن

 .کند ینم یچیمطمئن بود سرپ

 .را گرفته بود درسش

چند  یبرا یمشکل بود؟ حت شیانقدر تحمل او برا یعنی
 صرف غذا؟ یبرا زیسر م قهیدق

 !نداشت دنشیبه د یهم اصرار او

آن پسره  یتواند برا یخودش تا م ییتوانست در تنها یم
 مصرف اشک یب یالقبا کی ی

 .زدیبر

و خون خونش را بخورد. که آن  ندیتا بب ستیاو ن حداقل
 پسر به تف و لعنت خدا هم

او، اعتصاب غذا و  یچه رسد به اشک ها دیارز ینم

 !و به سوگ نشستن دنیپوش رهیلباس ت

آنقدر احمق بود که آن  حشیملکه زبان دراز و وق اگر
 دانست یخودش م قیکثافت را ال
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 چرا اعتراض کند؟ او

مجبورش نکرده بود که تماشا کند و دم نزند! او  یکس اما
 که انقدر به یرا به همان اتاق

کرد محکوم کرد. همانطور که  یدرش اصرار م ماندن

 !خواسته بود

داد  یاش را در هم گره م یکه رگ و پ یو حرص خشم با
 نیزم ریافتد تا به ز یبه راه م

 .برود

کرد. فکرش آزاد  یو مبارزه م نیتمر یکم د،یدو یم یکم
 تا روز مبارزه یزیشد. چ یم

 کرد. یخودش را آماده م دینمانده بود. با هم

 

که از اتاق او  ندیب یشود بانو را م یراهرو که م وارد
 ستی. دست خودش ندیآ یم رونیب

و از  ندیب یرود و بانو نگاه پرسشگرش را م یجلو م که

 .خورد یتکان نم شیجا

ماند.  یو منتظر م ردیگ یاتاق م یرا از در بسته  نگاهش
 را با تمام توان رو شیدندان ها
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 .کند یفشارد اما بانو لب از لب باز نم یم هم

بانو وا بده  اما ستادهیچه مقابلش ا یواضح است که برا پر
 یدندان ها نینبود که نبود. از ب

 :زند یشده اش حرص م دیکل

 !بــــانو-

 !کیدر خدمتم ب-

. ستادیا شیتعلل پاسخ داد و مصمم سرجا یلحظه ا بدون
 از او نگفت! خودش هم یکالم

 !خواهد بداند. اصال چه بپرسد یدانست که چه م ینم

بوده. او به  نیهم شهی! همدیبداند چه بگو دیخودش با بانو
 داند و یبانو م امدهیزبان ن

ها  یگربه رقصان نیاست. ا شیسوال ها یهمه  یجوابگو
 به سر ییمال بانو نبود! چه بال

 اش آمده؟ هیدا

توزانه به زن  نهیک شیسرخ شده بود و چشم ها صورتش
 چرخد و یدوخته شده بود. م

 پرسد؟ یشود و اصال چرا نم یقدم از او دور م دو
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سقف خانه اش چه  ریدانست ز یم دیبود! با کیب او
 و همه زیافتد و از همه چ یم یاتفاقات

 .خبر داشته باشد کس

چرخد رو به بانو  یآورد و همانجا م یطاقت نم باالخره
 شده کیبار ییو با چشم ها

 :کند یکند و زبان باز م یمشت م بشیرا در ج دستش

 درست نکرده که؟ یدردسر-

 

 !حالش خوبه-

وب بود؟ آتش به جان او انداخته بود و حالش خ حالش
 خوب بود؟ معلوم است که حالش

 !است دخترک سرخوش خوب

 یبرا یشب مهیسرش گذاشته بود ن یرا رو عمارت
 و حاال پنج روز است شیها یشبگرد

 !از اتاقش خارج نشده و حالش خوب است که

 یآورد. اخم در هم م یبانو او را به خودش م قیعم نگاه

 .زند یم یکشد و تک سرفه ا
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 .دیداشت براش فراهم کن اجیاحت یزیاگر چ-

 .! حواسم بهشون هستکیرو چشمم ب-

جوابش را  دیدانست چه شده است! تا نپرس یرا نم بانو
 هم که از حالش ینداد و وقت

کند و حاال هم که انگار  یم حیاو حالش را تشر دهینپرس
 او را راحت و الیبخواهد خ

 !حواسم هست دیگو ید مکن مطمئنش

 ردیگ یم شیاش را در پ یچرخد و راه سالن ورزش یم
 بانو را یرفتار یها یدگیچیو پ

 .گذارد یسر م پشت

او حالش خوب بود. خوب بود که بلد بود با سرنوشتش  و
 . خوب بارش آوردهدیایکنار ب

 .بودند

خوشبو در  یلوفریشدند. دخترک مانند ن یکه او نم همه
 مرداب هم که بود درخشش را

مهابا  یداد! دلش را کف دستش داشت. ب یدست نم از
 یمهابا م یکرد. ب یم یخوب

 !دیبخش یمهابا م ی. بدیخند
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که  ی. کساندندیکش یداشت که انتظارش را م یا خانواده
 برگشتش یدوسش داشتند. برا

 کردند. یم یشمار لحظه

 

زد تا نجاتش  یکه داشت آتش به مال منالش م یپدربزرگ
 دهد. خبرش را داشت که

که پول نقد داشت  یمشتر نیرا به اول شیها نیزم چطور
 یواگذار م ییبها نیبا کمتر

نگرفته و شبانه روز تالش  لیرا تحو شی. هنوز بارهاکرد
 کرد تا روند کارش را جلوتر یم

 .ندازدیب

 ستیعاطفه چ یدان یه مدخترک به او گفته بود که تو چ و
 چشمداشت یو مهر و محبت ب

 !ستیچ

دانست چون در تمام  یراه هم نگفته بود! نم یکه ب البته
 را نداشت که یاش کس یزندگ

 .زدیبر شیبه پا مهر
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خوار خانواده نباشد و او را بخاطر  رهینبوده که ج یکس
 خودش بخواهد، بدون توجه به

بودنش، بدون توجه به قدرت و ثروتش توجه خرجش  کیب
 دانست؟ یم دیکند! از کجا با

 نش،یریحضورش، لبخند ش یچشمان دخترک، روشن برق
 جانینگاه معصومش، شور و ه

تمام وجودش، تنش را از حرص  ش،یدر رگ ها یجار

 .سوزاند یم

به حسادت،  هیشب یزیحس تلخ! چ کیحس متفاوت،  کی
 به هیشب یزی! چیتلخ تر حت

 !حسرت

عمرش. خال به  یتک به تک روزها یبه بلندا یحسرت
 رد،یعضو تپنده که بگ هیوسعت 

 !که برود بخواهد،

 !نداشت اما

 شیها ینبود که دلخور یو چون کس ردینداشت که بگ یدل
 چیمهم باشد! دلش ه شیبرا
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او مقدر  یبرا شهیهم زیخواست، چرا که همه چ ینم زیچ

 .شده بود

 یعاطفه و مهر خرجش نکرده بود که دلش برا یکس
 برود! شانیها یمهربان

 

پوشد.  یکند و گرمکنش را م یرا از تن م شیها لباس
 یرا به دست م شیدستکش ها

شده در وسط باشگاه  زانیبوکس آو سهیو به طرف ک کند

 .رود یم

 یبوکس قرار م سهیدود و پشت ک یجلوتر از او م ساالر

 .دارد یو ثابت نگاهش م ردیگ

 !دیسا یزند و دندان م یم ضربه

دارد او  یبوکس را ثابت نگه م سهیبا تمام توانش ک ساالر

 .زند یزند و نعر م یمشت م

پرداز  الیدخترک خ کیبود که به  دهیرس ییبه جا کارش

 .خورد یو سر به هوا غبطه م

 یکه او م یزیبه هرچ تش،یاش، به معصوم یشاداب به
 نتوانست یزمان چیخواست و ه
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 !باشد داشته

جا با هم داشت و به خاطر  کیرا  شینداشته ها ونیکلکس

 !ختیر یاشک م یالابال کی

 ایخورده بود و تارک دن ینازپروده شکست عشق پرنسس
 را تمام شده یشده بود! زندگ

 چه؟ یعنی یدانست زندگ ی! او چه مدید یم

 یو تقال یو تمام عضالتش از تکاپو زدیر یم عرق
 یبه درد افتاده بودند و او ب یناگهان

 !شد ینم یو خشمش خال دیکوب یم مهابا

قرار نبود با او روبرو  گریزند و خوب بود که د یم مشت
 و شانیپر یشود. با آن موها

و  شیمعجزه آسا فیعطرش و انگشتان نرم و لط خوش

 !سرخ و خوش طعمش یآن لب ها

 !شد و بهتر یبود و نبودش در عمارت حس نم گرید

سقف خانه اش  ریز یشگیکه دوباره آن جو آرام هم بهتر

 .غالب شده بود

 !و خاموش آرام

 !کیو تار خاموش
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 !زده خیو...  کیتار

*** 

 جلوه

 یم نهیو قلبم تو س نمیب یاش رو م دهیکوتاه و خم قامت
 دمشیکه د یبار نیلرزه! آخر

دونم  یو نزار و من نم دهیر خمنبود، انقد ینطوریا
 از پشت نکهیاما به محض ا یچجور

 :کنم یصداش م یشناختمش! با بغض و دلتنگ دمشید

 حاج بابا؟-

 کیدوم. نزد یدرنگ به سمتش م یگرده و من ب ینم بر
 یمتوجه دره م شمیتر که م

حاج  یپا ریشم ز یکنم و متوجه م ی. جلوتر رو نگاه مشم
 یم غی. با بهت جهیبابا خال

 :تا بهش هشدار بدم زنم

 حاج بابا؟-
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فهمم که متوجهم  یشه و م یسرجاش متوقف م یا لحظه
 خواد به سمتم یشده. تا م

به  نمیمهربونش رو بب یچهره  نکهیقبل از ا برگرده

 .کنه یسرعت به ته دره سقوط م

زنم و صداش  یم غیافتم از ته دل ج یم نیزم یزانو رو با
 یاز خواب م هویکنم و  یم

 .کنم یم هیو با تمام توانم گر پرم

. حاج بابا چرا صدام رو رمیگ یزنم و آروم نم یم هق
 یدور و برم رو نگاه م د؟یشن ینم

 !ستین زیچ چیه یکیاز سکوت و تار ریو غ کنم

کنم نفسم داره تنگ  یزنه که حس م یاونقدر تند م قلبم
 زنم و یشه. پتو رو پس م یم

تخت بلند  یتا به کمکش از رو رمیگ یم زیبه م دستمو
 شم.

 

خوره و  یم زیل زیم یخوره و از رو یبه آباژور م دستم
 افته. تعادلم به هم یم نیزم یرو
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تنم  ی. درد توامیفرود م نیزم یخوره و خودمم رو یم

 !دم ینم یتیاما اهم چهیپ یم

 .خواستم یم هوا

نم ک یم یدوم تا بازش کنم اما هرکار یسمت پنجره م به
 لرزه و یتونم. دستام م ینم

 یداشتن به سمتم هجوم م وارایچرخه که د یدور م نگاهم

 .آوردن

 یبرا مییتنها یزنم. برا یو هق م زنیر یشرشر م اشکام

 !یاز دلتنگ ،یکس یاز ب م،یبدبخت

 یپاهام م د؟یرس یکنم و چرا صدام به خدا نم یم هیگر
 کنم تا از یلرزن اما تالش م

 .بلند شم جام

که  هیچیپ یتو گوشم م ییو صدا دیشن یمنو نم یصدا خدا
 آرام و سراسر قدرت یبا غرش

 "!تو منم یگوشم خوند: "خدا تو

داد! اونه که من رو از  ینجاتم م شهیبود که هم اون
 شم یکه دارم توش غرق م یمنجالب

 !کشه یم رونیب
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 !مراقبم بود. اون مسئول من بود شهیبود که هم اون

رم و با تمام توانم به  یم رونیاز اتاق ب شمیجام بلند م از

 .دوم یسمت اتاقش م

رسم  یشدم! به در اتاقش که م یتنها نبودم! تنها نم من
 زنم و با تمام ینفس نفس م

 .کوبم به در اتاقش یمشت م توانم

که به بند بند وجودم  یبسته و از لرز خیبدنم از ترس  تمام

 !هست به درد افتاده

روبرو  یاتاق خال هیترسم با  یخوام درو باز کنم اما م یم
 اتاق نیبشم. بانو گفته بود تو ا

در  نیپشت ا دیکش یمونه و اگر صد سالم طول م یم
 موندم تا باالخره اون یمنتظر م

 در رو برام بازکنه! ادیب

 

 رهیگ یشه و قامتش مقابلم قرار م یبعد در باز م هیثان چند
 بود. حق با من نجایو اون ا

 !بود
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ذاشتن اون بود که به دادم برسه!  یتنهام م ایدن یهمه  اگر
 یکرد، تنهام نم یاون ولم نم

 .ذاشت

زنش بودم. من ملکه اش بودم! خودش بهم گفته بود!  من
 ک؟یمن ملکه اش بودم و اون ب

خواستم من! اون مرد سرد و خشن و دور از  ینم کیب
 شده با گرون دهیدسترس، پوش

 !کت شلوارها نیتر

تنش بود که  یمنو از دست سلمان نجات داد گرما یوقت
 کیجهان امنم شد لباس فرم ب

 !نبود تنش

 یساعت ها کنارش موندم، وقت یتو کتابخونه برا یوقت
 بار به خواست خودش نیاول یبرا

شدم و منو به منطقه امن خودش راه داد! لباس  همراهش
 تنش نبود! بهادر بود اون کیب

 !ها وقت

 یگره خورده اش که نگاه م یسرخ و اخم ها یچشما به

 .شه یم شتریکنم اشکام ب
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خواستم که  یکنه و من بهادر رو م یقلبم رو پر م یدیناام
 هینگاهم کنه بگه حق ندارم گر

رو بخوام! بگه من مال  ی! بگه حق ندارم ترحم کسکنم
 ! منستمیاونم و جام امنه و تنها ن

 !تمخواس یرو م بهادر

 بهادر؟-

شه  ی. اخماش از هم باز مرمیکنم تا جواب بگ یم صداش
 ره! بهادر یقدم عقب م میاما ن

 بود؟ کیب نبود؟

 

کشه و لب هاش  یشن و چشماش شعله م یمشت م دستاش
 شن و یهم چفت م یرو

 .کشم یعقب م من

برم و کف  یلرزون از بغضم را به داخل دهنم م یها لب
 صورتم یهر دو دستم رو رو

 !کشم یم

 نیچرخم که برم. برم چون ا یتنهام! جلوه تنهاست! م من
 نبود که منو تو یمرد، اون
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 ی! اوندیکش رونمیجهنم ب یکه از تو یگرفت، اون آغوشش
 یکه چشماش خواستنم رو برا

 !دیکش یم ادیفر یلحظات

شم و قبل از  یم دهیاول رو برنداشتم که به عقب کش قدم
 یشده خم م یبفهمم چ نکهیا

 !کنه یدستاش بلندم م یو رو شه

رقص  ستیپ یبردنم تو یکه برا یبار نیمثل اول درست
 دستاش بلندم یمحفل رو یجلو

 .کرد

 یرو تو یآروم و پر جذبه. انگار که پر کاه همونقدر
 قشنگ تر از یحت ایدستاش داره. 

نازک و حساس که از ترس شکستنش  شهیش هیانگار  اون،

 .کنه یلش محم اطیبا احت

 نیشه و باور ا یام حبس م نهیتو س یلحظات یبرا نفسم
 لحظه برام سخته! تنش همون

 یقدرتمند یگاه امن خودم بود، دستاش همون دستا هیتک
 و حفظم کرد دیچیکه دورم پ

 عطرش؟ یبو و
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 یشدم که ب دهیعطر کش نیبه سمت منبع ا قیعم چنان
 دستام دور گردنش اریاخت

از رگ تپنده گردنش گرفتم که انگار  یو چنان نفس دیچیپ
 لحظه نفس نگرفته نیتا به ا

 !بودم

 یشدم! به جهت مخالف اتاقش قدم برم ینبودم! تنها نم تنها
 فهمم که به یداره و م

 ره. یاتاق خودم م طرف

 

! دستام ادیم ادمی تمیشه تازه حکم ممنوع یاتاق که م وارد
 از شدت استرس از دور گردنش

کشم و به چهره اش  یشه تنم رو تو بغلش عقب م یم شل
 کنم. سرد و خشک ینگاه م

 !دور و

. به ارنیاون احساسات بد، دوباره بهم هجوم م ی همه
 یزانوش رو رو میرس یتخت که م

 .ذاره یم نمییذاره و آروم پا یم تختم
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شکمم  یشن. پاهام رو تو یاز دور گردنش باز م دستام
 نییپا یکنم و با سر یجمع م

 .کنم ینگاهش م یچشم ریز گرفته

 یبود و من با ترس نگاهش رو دنبال م یدستش خون هی

 !رسم یخودم م یکنم و به پا

! دامن لباس خوابم از خون سرخ شده بود و سوزش آه
 شیدگیرون پام تازه منو متوجه بر

 !آباژور شکسته کرد یخورده ها توسط

شم و  یشه و ناخودآگاه تو خودم جمع م یطرفم خم م به

 !برم یدامنم م ریپاهام رو به ز

 !نمشیدامنتو بده باال بذار بب-

خواست  یسرد و بدون حس بود، که دلم م افشیقدر ق اون

 !تونم ازش دور بشم یتا م

تخت عقب  یزنم و رو یو من پسش م ارهیجلو م دستشو
 یرم. با خجالت و شرم یعقب م

 :کنم یکنه، با بغض زمزمه م یرمز مگونه هامو ق که

 ؟یشه بر یخوام... م ینم-
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کردم.  یم ییقرار بودم و با تمام وجودم احساس تنها یب
 تونست بهادر باشه، یاگر نم

خواستم که اصال  یگاه و جهان امنم باشه، پس نم هیتک
 باشه! نجایا

 

داشتم  میکه تو زندگ یخسته بودم. من به دنبال تنها کس من
 تونست با یرفته بودم. نم

 !رهیبگ دهیناد دی! نبارهیبگ دهیرو ناد مییتنها یرحم یب

 !شدهیچ نمیلج نکن بذار بب-

 شیشگیامشب رو خود هم هیخواستم  ینم نکهیبود؟ ا لج
 خواستم از لحن یباشه! اگر م

 ه؟یکم کنه؟ لج رو نشونش بدم تا بفهمه لج چ خشنش

نگاهش کنم  نکهیون اکنم و بد یسمجمو پاک م اشک

 :کنم یزمزمه م

 !کنم. تنهام بذار لطفا یخودم حلش م ست،ین یمشکل-

به غرش شباهت داره و  شتریکشه که ب یم یکالفه ا پوف

 .نهیش یتخت م یرو

 !کیسه...! دو... -
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گرد  یو با چشما هیمنظورش از شمردنش چ دمینفهم هنوز
 موندم که رهیشده بهش خ

 یتعلل کنه مچ پام رو م مشیتو تصم یذره ا نکهیا بدون
 کشه و بالفاصله دامنم رو باال

 .زنه یم

انگشتاش با  نکهیو به محض ا ارهیرو به سمتم م دستش
 کنه تمام یپوست رونم برخورد م

 .شه یمقبض م بدنم

 نیبود معطوف بود و ا دهیکه بر یفقط رو قسمت نگاهش

 .کرد یحس بدم رو کم م یکم

دردناکم  یناله  یکنه و صدا یزخمم رو باز م یال یکم
 پره. بدون یم رونیلبام ب نیاز ب

کنه دستش رو عقب  رییصورتش تغ کیمیم یذره ا نکهیا

 !کشه یم

رو  میدرنگ دامن خون یشه و من ب یجاش بلند م از
 یکشم. باورم نم یم نییدوباره پا

 که بدون اجازه دامنم رو باال زد! شه
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زخمم رو باز کرده بود دوباره به  یال یمن! از وقت یخدا
 سوزش افتاده بود. اشکم از شرم

که از سر گذروندم و از سوزش زخمم که هر  یا لحظه
 گونه یشه رو یم دتریلحظه شد

 .کشم یام باال م نهیس یو پتو رو تا رو زهیر یم هام

 شتریکنم، گرم شدن، مرطوب شدن ب یکه م یهر حرکت با
 شیزیگه که خون ر یپام م

 !شده شتریب

و دوباره  ارهیم سیرو از سرو یرنگ دیسف ی جعبه
 و من دارم نهیش یم شیقبل یسرجا

 !شمیشرم آب م از

شب ها با پوشوندن باال تنه اش مشکل داشت انگار و  کال
 کرد که همه مثل یفکر م

 چیکنه و من ه نهیکه اون بخواد رون پام رو معا خودشن

 !هم باهاش نداشته باشم یمشکل

از تک به  د،یکش یکه م یقیعم ینگاهش و نفس ها از
 شد یرو م یتک رفتاراش کالفگ

 !که دوباره سربارش شدم دمیکش یو من خجالت م خوند



 
 

721 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

دلم  ایکردم که سراغش رفتم؟ خدا یخودم فکر م شیپ یچ
 یخواد آب شم برم تو یم

 !نیزم

دامنتو  ،ینیش یم کمینزد ،یایم رونیاون پتو ب ریاز ز-

 باال تا من کارمو بکنم یدیم

 ؟یدیفهم

معذب شده بودم که نفسام به شمارش افتاده بودند.  اونقدر
 که هر لحظه ییبا چشما

 :گم یکنم و م یشدند نگاهش م یپرتر م داشتن

مزاحمتون  نیاز ا شتریمن ب یبر یتون یاالن م نیشما هم-

 .شم ینم

 :ده یهشدار م یلحن آروم و شمرده شمرده ا با

 نرم! ایکه من برم...  یکن یشخص نمتو... م-

 

رفته که به خاطر  ادشی دیشه ازش! شا یم شتریب حرصم
 بار سر شام حاضر کی نکهیا
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به  یکرده و حت یزندان نجایپنج روز تمومه منو ا نشدم

 !ومدهین دنمید

 !من نبودم نمتیخوام بب یکه گفت نم یاون-

 رون؟یب ی! اومدنمتینب نجایاز ا رونیمن بودم! گفتم ب-

 !یدیتاوانش رو به موقعش پس م

 یچیگم که چموش نباش، سرپ یو حاال م نجامیحاال ا اما
 کمینزد ایگم ب ینکن! االن م

 ؟یدار یی! مشکل شنواید یبازم گوش نم باش،

کوبم  یپرم و نگاهمو تو چشماش م یاز جام م یعصبان

 :گم یو با حرص م

 دمیام سالمه! به وضوح شن یلینداره! خ یمشکل مییشنوا-

 !ینیمنو بب یخوا یکه نم

بهم توجه  یلیخ کتمینزد ینه که وقت ؟یباشم که چ کتینزد
 مگس هیانگار  ؟یکن یم

 !یپرم بد یخوا یدورته مدام م مزاحم

ده به جلو و  یتخت سرم م یکشه و رو یهوا پامو م یب
 ! نفسمامیرخ به رخ صورتش درم
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 شیخیسرد و  یبا اون چشما یکنه وقت یم ریام گ نهیس تو

 !شه یام م رهیخ

خوام عقب برم که  یذارم و م یدستش م یرو دستمو
 و من چهیپ یدستش دور کمرم م

 !شدنم نمونده هوشیتا ب یزیچ

 چرا؟ یدون ینباش! م یعنیگم نباش  یم-

 نیزنه! ا یگه و چشماش از خشم برق م یحرص م با
 ی. مارمیتونم دووم ب یفاصله رو نم

 یشه و من یپسش بزنم که دستش دورم محکم تر م خوام
 االنشم از ضعف رو نیکه هم

 تو وجودم نداشتم که تقال کنم! یانرژ یمرگ بودم ذره ا به

 

رحم تک به تک  یو ب گانهیمهاجم ب هیمثل  چشماش
 یصورتم رو به اسارت م یاعضا

 یشتریدو رگه و خشنش ضعف ب یو اون با صدا رنیگ

 :زهیر یتو جونم م

 ات،یگوشیباز یپ رهیتمام حواسم م یباش یچون تو وقت-

 !اتییرفتارات، سر به هوا یپ
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 ریهم تو باز ز ستمین ینخواه از من! من وقت شتریب توجه
 برات نیو ا یمن تیچتر حما

 !باشه یکاف

ثابت چشماش رو  یشم و مردمک ها یحرفاش م مات
 کردن دایپ یکنم. برا یجستجو م

 !اتفاق هیجرقه،  هیکورسو،  هی

شده اما نه  یتو دلم خال یکنم و حفره ا ینگاهش م مبهوت
 اون! لبم یتر از چشما یخال

اندازم. لحظه  یم نییکشم و سرمو پا یدندونم م ریبه ز رو
 . فکر کنم بهرمینفس بگ یا

 !حرفاش

 یولم نم التیام فکر و خ یستین یوقت یگم نباش ول یم-

 تو یدردسرا ؟ینیب یکنه! م

 !نداره یتموم

کنم.  یشدنش رو حس م کینزد یاما به خوب نهییپا سرم
 دونستم یو من تمام عمرم م

مشغله ها و  یمادرم، برا یها یبلند پرواز یبرا که
 هیپدرم  یتموم نشدن یدغدغه ها
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 !اضافه و مزاحمم موجود

ازم  یسراغ یموندم و کس یحاج بابا م یها خونه  ماه
 که تو یگرفت. تنها جمله ا ینم

شد که جلوه دردسر  یم یادآوریبهم  یتلفن یها تماس

 !باش یدرست نکن و دختر خوب

شنوم  یمرد م نیهمون جمله رو از زبون ا یچرا وقت اما
 اضافه بودن رو ازش یاون بار منف

 رم؟یگ ینم

 یشعله م شتریشه و ب یبه دردسر بودن کمتر نم لیم چرا
 که دلم بخواد یجور هیکشه؟ 

 آدم باشم! نیهم و غمم رو بذارم تا دردسر ا ی همه

 

ذهنش رو  ینجوریاومدم؟ ا یبه چشمش م ینجوریا
 دونه اگر یکردم؟ نم یمشغول م

 که دردسر باشم؟ نهیکار تو تمام عمرم بلدم ا هی

من از گفتن  نه،یدونه اگر تنها راه به چشمش اومدن ا ینم
 کنم؟ یم مونشیجمله پش نیا
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دارم  یوونگیخودمم حس د امیسر رهیخ نیاز ا یطور هی
 کنم هرگز اون از یکه دعا م

 !ارهیسر در ن افکارم

کشه و  یم یقیبره و نفس عم یداخل موهام فرو م شوینیب
 اندازه! قلبم یلرز به تن من م

خوام که به  یزد! چرا م یم رونیام ب نهیاز س داشت
 منو قیچرا اونقدر عم ام؟یچشمش ب

 کشه؟ یم نفس

خزه و تمام تنم رو به شور  یپوستم م ریسواالم ز جواب
 اندازه! بازدم داغ نفساش به یم

 :زهیر یبه جونم م شیخوره و آت یم گردنم

 دیمن با ینیب یم ست؟یاونقدرام حق با تو ن ینیب یحاال م-

 باشم نه تو؟ یشاک

و من  هیآدم ک نیره ا یم ادمیفاصله،  نیلحظه تو ا نیا تو
 ی! با نازبراش دارم یچه حکم

که  ییصدا نیبا آروم تر نه،یش یتو صدام ناخودآگاه م که
 یبشه به گوش برسه با چاشن

 :کنم ینجوا م ،یدونه ساختگ یخدا م یِ دلخور
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 !عطر موهام رو اعصابته یگفت-

موهام تا برسه  یهزارتو یبا صداش البال زهیر یم ظیغ

 :به گوشم

 هیاز  غیدر یول یکن یحرفامو مو به مو حفظ م یهمه -

 یذره اطاعت! گفتم! هنوزم م

 ی! خود موهاتم رو اعصابمه! نگفته بودم تو عمارت مگم
 موهاتو جمع کن؟ یچرخ

جسارتم  یذره  نیو تا آخر رمیگ یرو آروم باال م سرم
 کنم تا گردنم رو یرو جمع م

 و نگاه به نگاهش بدوزم! بچرخونم

 

مرد نذر کردم!  نیلحظه کردم! تمام باورم رو به ا نیا نذر
 نذر کردم اگر به چشماش نگاه

 نمیخواستن رو دوباره تو نگاهش بب یو اون شعله  کردم
 هرگز و هرگز دست از باورم به

 !نکشم اون

امن اون، خسته و از نفس افتاده،  ی هیسا ریمنم، ز نیا و
 عمر کی ییِ تنها و دلزده از تنها
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 یلم مبوده، خواهش رو از نگاه سرد مرد مقاب سربارم
 یاز کنترل خارج شده  تمیخونم، ر

ها و توپ و  دیشنوم و در پس تهد یهاش رو م نفس
 آغشته به یها یتشرهاش، کالفگ

خونم و  ی" رو مشتریبه "ب اقیکالمش، اشت یو تلخ طعنه

 !کشم یپس نم

 یلحظات به خصوص نی" از اشتریحس، "ب نی" از اشتریب"

 " ازشتری"ب م،یکه با هم داشت

مربوط به  یزی" از هرچشتریپر حرف و "ب ینگاه ها نیا

 !ماست

خسته ست،  ییاونم از تنها دیاونم مثل من باشه، شا دیشا
 و انزوا زله یکیاونم از تار دیشا

 !ست

شور و  نیو دل بدم به ا رمینگ دهینگاهش رو ناد خواهش
 رو به جون سکشیعطش! ر

 نیپس انداز ا متیرو به ق میکس یو ب یبیو غر بخرم

 !بفروشم ینگاه یلحظه، به تمنا
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کنه،  یطور نگاهم م نیبار ا نیاول یکه برا یکس نیاول به
 خودش هم یکه برا یطور هی

 !متفاوت که خودشم نفهمه چرا یطور هی! بهیعج

 یافته انگار دماوند با همه  یکه به چشماش م نگاهم
 کنه؛ و یم زشیعظمتش تو دلم ر

و تنم رو  ادیوجودم باال منفس منه که انگار از اعماق  نیا
 یبه جنون اون نگاه دعوت م

 :کنه

 بایکنم تقر یکه مو به مو حرفات رو حفظ م ییاز اونجا-

 !یمطمئنم که تا حاال نگفت

ذارم. خوب  یم یدونم که دارم قدم تو چه راه یم خوب
 لحظه رو نیدونم که آِن ا یم

 داره! یچه عواقب نشکستن

 

حد مشتاق پاسخ  نیو تا ا رمینگاه بگ دیدونم که با یم خوب
 ندم نگاه هاش رو، اما تک

 !گن یبدنم خالفش رو م یتک اعضا به
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 هیخوام که قمار نکنم اما  یخوام که عقب بکشم و م یم
 تن خسته و آه نیا نیعمر نفر

که من توان به دوش  هینیبار سنگ ضیروح مر نیا

 !رو ندارم دنشیکش

که گذروندم، بعد از اون  یآرامش بعد از شب نیو ا آرومم
 یکه کس نکهیکابوس، بدون ا

 ریاونقدر برام غ به،یکنه اونقدر برام غر آرومم
 از یاشک یمنتظرست، که ناخواسته قطر

 .شه یم ریسراز چشمم

فکر کنه  نکهیخونم و قبل از ا یرو از چهره اش م تعجب
 که هیحرف ایکه مربوط به اون 

کشم  یلب هام م یمتضاد با حال دلم رو یزده لبخند اون
 و با پشت دست اشکم رو پاک

 .کنم یم

دم و بغضم رو رها  یم هیاش تک نهیس یرو رو میشونیپ

 :کنم یم

کردم جواب  ی. صداش مدیشن یحاج بابا صدام رو نم-

 یو وقت دمیداد. دنبالش دو ینم
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شدم صداش کردم و اون خواست برگرده اما  کینزد بهش
 شده یخال هویپاش انگار  ریز

 یلی. خدمیترس یلیدره سقوط کرد! من... خ هی... ته باشه
 داشتم. من از ییحس تنها

 !عمرم تنها بودم ی. من همه ادیبدم م ییتنها

اعتراف دل  نیتلخ تر نیشه! و ا یاشکام شکسته م سد
 و نیمنه! تلخ تر یزخم خورده 

 .نیتر یخصوص

 یمد، اونقدر خودم رو برالحظه برام مقدس او نیا اونقدر
 یم انیعر یمقابل کس نیاول

 !رمیزبونم رو بگ یکه نتونستم جلو دمید

 یرو اطیو با احت ارمیو دستم رو باال م زمیر یم اشک
 ذارم. چون اون یاش م نهیتخت س

 نبود که با حرفاش دلگرمم کنه. یآدم

 

وجودش رو حس کنم. کف  یداشتم که گرما ازیمن ن چون
 دستم رو محسوس و با
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 یم شیگردنش پ یکشم و تا رو یباال م یشتریب جسارت

 .برم

از  یکه هر عکس العمل یوقت یباورنکردن یلحظه  هی تو
 هیتونم به جرات  یاون رو م

و دست  نهیش یدستش پشت گردنم م کیبخونم  معجزه
 ییکمرم و صدا یاش رو گهید

 :کنم یتو گوشم زمزمه م جیخل یباصفا یروزها یگرم به

 !یبا من-

*** 

 ن؟یشده؟خوب یزیخانوم چ ه؟یمالفه چ یخون رو نیا-

شم و به  یخارج م سیاز سرو عیبانو سر یصدا دنیشن با
 یبرق افتاده  یلبخند و چشما

 .شن یکنم و چشمام گشاد م ینگاه م بانو

 یبزنه با هول و وال جلو م یا گهیخواد حرف د یم تا

 !کنم ادامه نده یکشم و اشاره م

 !واشیبانو لطفا  سیه-
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. دستشو ادیبه سمتم م یشه و قدم یاز دستش رها م مالفه
 و با ارهیبه سمت صورتم م

 :گه یم ینگران

 ...خانوم، برم براتون دهیرنگتون پر-

 نکهیا نیو ح ادیم رونیلحظه بهادر از کلوزت ب همون
 بنده و یساعتش رو به دستش م

 :غره یم ماخ با

 چه خبره؟-

 ده: یکنه و ادامه م یبه من م رو

 

 شده؟ یزیچ-

برداشت  یتو هم رفته بهادر چ یدونم بانو از اخم ها ینم

 :گه یکنه که با لبخند م یم

. مبارکتون هیعیطب ستین یخاص زیچ کیب نینگران نباش-

 !باشه

خوره و من از خجالت دارم آب  یتو هم گره م ابروهاش
 یم یشم. خدا مرگم بده چ یم
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 بانو؟ گه

که خون  دیپرس یخاص جانیهمون جمله اولش که با ه از
 حدس یچ یمالفه برا یرو

 .کنه یفکر م یزدم به چ یم

 حیکه از شرم و خجالت خشک شده توض ییناله و گلو با

 :دم یم

خون هست.  یعنی... ستیخون ن نی... بانو جان ازهیچ-

 ...فقط پام کمی... ستیخون اون ن

 رون؟یب یشه شما بر ی... میوا

 یم هیوسط بود به گر نیکه ا یدارم از شرم سوتفاهم من
 شتریافتادم و اون اخم هاشو ب

 :زنه یتشر م ینیکنه و با لحن خشمگ یهم گره م تو

 بانو؟ یگ یم کیرو تبر یفهمم چ یمن نم یچ یعنی-

 !گهیخانوم شدن جلوه خانوم د-

 یبانو رو م یو دستا رمیخاک! جلو م یعنیبر سرم!  خاک
 تشیهدا رونیتا به سمت ب رمیگ

 !کنه ی. تا شرف منو به باد نده ول نمکنم



 
 

735 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

کنم و با  یتالشم رو هم م نیسوتفاهم آخر نیرفع ا یبرا

 :کنم یلرز زمزمه م

 ..خوابـ یمن نم شیبانو! آقا اصال پ یوا-

 کرد: که حرفمو با تشر قطع دیآروم گفتم اما بهادر شن من

 

 !باش رونیبسه! بانو ب-

کنه و سرشو به سمت  یما رد و بدل م نیب ینگاه بانو
 از اتاق عیکنه سر یبهادر خم م

 .رهیم رونیب

 یم کمینزد یآروم یهمون صورت گر گرفته با قدم ها با
 رم. با یعقب م یشه و من قدم

 :گه یم یآروم اما محکم لحن

 ...من یکه روابط تخت خواب یدون یهنوز نم نویا-

رسه  یمقابلم م یکنه وقت یادامه دارن اما مکث م قدماش
 گزم یو من از شرم لبام رو م

 :غره یشه و شمرده شمرده م یتر م بیاون نگاهش عج و
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 یمربوط نم ینه، به احد ای یخواب یتو بغل من م نکهیا-

 ده ینم حیتوض یشه! به کس

 !من یملکه  نویا

 ی نهیس یبه نفس نفس افتادم دست رو ادشیز یکینزد از
 ذارم تا پسش یگرمش م

 !ادیجلو ن نیاز ا شتری! تاببزنم

 ...بد نکنه الیخودش خ شیگفتم که... خب پ-

. گردنش رو عقب نهیش یگلوم م یو رو ادیباال م دستش
 شده زیر یبره و با چشما یم

 !شه یکنه و من چشمام بسته م یاز باال نگاهم م اش

به  یفشار نیکتریدستش دور گلوم بود که کوچ یطور هی
 یآورد اما حس م یگلوم نم

که داره ذره به ذره جونم رو با سر انگشتاش از بدنم  کردم

 .کشه یم رونیب

اون  یکه انگار من تماما تحت اراده و سلطه  یطور هی
 بود نیبودم و قسمت ترسناکش ا

 !دمیترس ینم که
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جهان آشوب  ینقطه  نیاون باشم، امن تر یتو دستا نکهیا
 من بود! یزده 

 

که آروم آروم با  یدر تضاد با نوازش ،یلحن خشن با
 کرد یانگشتاش داشت شروع م

 :دیخروش

 بده خانوم؟ الهیهمسر من شدنت، خانوم من بودنت خ-

شن. منظورش از  یزنم و گونه هام داغ م ینفس م نفس
 بود؟ یحرفا چ نیا

. من اونو به مینبود یمنو اون که با هم اونطور خب،
 که! اونم دمید یعنوان همسر نم

 .نطوریهم

سر من بود، آغوش امن من بود، تنها کس و  ی هیسا اون
 همه کس من بود اما قطعا

 !نبود شوهرم

نگاهش کنم  نکهیزنه و بدون ا یاشو چنگ م نهیس دستام

 :زنم یلب م
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 نیریشه فاصله بگ یشه... م ینبود... م نیمنظورم ا-

 ...من

 ریکنه و من لبم ز یگونه هام رو نوازش م یرو انگشتاش
 ! پرشهیفشار دندونام داره له م

 :کنه یقرار زمزمه م یو تاب و ب تب

 !لباتو ریانقدر گاز نگ-

بکشم با  رونیلبام رو از حصار دندونام ب نکهیاز ا قبل
 کنه یانگشت شصتش لبم رو آزاد م

 !ده یلبام حرکت نم یدم از رو کینگاه داغش رو  و

بار به خاطر  نیتونم بگم که ا ی! نمستیتوهم ن هی گهید نیا
 اسمش رو صدا کردن هیتنب

و لبام رو  دنیچشماش شعله کش یا گهیهرکار اشتباه د ای

 !هدف قرار دادن

دونم چم  یلرزم. نم یحضورش دارم م طرهیس ریز رسما
 داشته دیبا یشده و چه احساس

 .باشم
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کردم. به  یاسطوره نگاه م هیمرد به چشم  نیمن به ا که
 هی ،یکوه محکم و قو هیچشم 

که من براش  یقهرمان، به عنوان تنها کس هیو  هیشوال
 شهیتونم هم یکه م یمهمم! کس

 ایبه چشم همسر،  ی. ولادینجاتم م یباشم که برا مطمئن
 معشوق؟ هی

 یفکر کنم. من با همه وجودم م دیعقب بکشم با دیبا

 .خواستم که اونو پشتم داشته باشم

کنم. هرجا کم آوردم به سمتش بدوام و اون  هیاون تک به
 یا هیسا یبغلم کنه و نذاره حت

 .بشه کمینزد یبد از

 !باشه نه مقابلم پشتم

 چیاندازم. بدون ه یم نییکشم و پا یرو عقب م سرم
 یچونه ام از دستش رها م یممانعت

از  یبلند یچرخه و با قدما یکشه که م ینم هیو به ثان شه

 !شه یاتاق خارج م

*** 
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 یدل کردم و برا هیساعت بعد از رفتنش باالخره دلمو  مین

 .رفتم نییصبحانه پا

دونستم عکس  یو اضطراب داشتم چون نم شیدلم تشو ته
 خواهد بود اما یالعملش چ

 .دمیترس یاز توپ و تشراشم نم گهید

ام آروم گرفت زخمم رو پانسمان کرد و  هیگر یوقت شبید
 از اتاق یحرف چیبعد بدون ه

 .رفت رونیب

و هم امروز صبح در مورد ادامه حکم  شبیچون هم د و
 نینگفت و من ا یزیچ تیممنوع

 مینافرمان نیپشت ا یدونستم که تاوان سخت یبا دلم م رو
 ریکه ز یجانیبا ه دهینخواب

 .اون نبودرفتم، اما  نییزد پا یقل م پوستم

کنم  یو فکر م اوردیاتفاق صبح رو به روم ن گهید بانو
 یکامال متوجه شد که چه اتفاق

 یموتیگفته با ت دمیدر مورد بهادر ازش پرس ی. وقتافتاده
 رفته و تمام کالکان ها رو جمع

 و جلسه دارن. کردن
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 یاثر یول دنییپا یآدم م نیخونه رو دو ج اطیح هنوزم
 نبود و بانو یموتیت ایاز خودش 

 دیبوده که هر دو با هم با یکار مهم یعنی نیگفت ا یم
 کردن و یم یدگیبهش رس

 .کشه یکارشون چند روزم طول م معموال

ته دلم رو چنگ  یبیحس غر هیدونم چرا اما  یمن نم و

 .زد یم

که نسبت به اون داشتم مطمئن  یخودم از احساسات یوقت
 دونستن شترینبودم و مشتاق ب

باشم  ششیپ شتریب نکهیخواستم به خودم شانس ا یو م بودم
 یم دیاون ناپد هویرو بدم، 

 !یمدت نامعلوم ی. براشه

ره که من منتظرش  یگفت که داره م یبه من م حداقل

 .بمونم

تو کارت بزنه و ورود  شیپ دیتا حاال اون با ی! از کجلوه
 و خروجشو با تو هماهنگ کنه؟
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که دنبالش  ینیا یرده و مدام پک رییاحساساتت به اون تغ تو
 تو میاون که از تصم یکن

 !یدار ی! چه توقعاتستین باخبر

بدونم اون تو عمارته  یکه، من فقط وقت ستین یادیز توقع
 یم یآروم ترم! راحت تر زندگ

 غیتونه ازم در یکه م نوی! انیخوابم هم یراحت تر م کنم

 !نکنه

رن و اون هنوز برنگشته! هوف!  یها از پس هم م ساعت
 شدم از شدت یم وونهیداشتم د

 .الیو خ فکر

هم  مهیبه ن یکنم که حت یبوم رو نگاه م یرو ینقاش
 بود. اما االن که پر از دهینرس

 ادیره و خوابمم نم یو استرسم دستم به قلم نم اضطراب

 !ساعت نیا

زنم. آسمون رو  یرم و پرده رو کنار م یپنجره م کنار
 از همدم یکنم اما اثر یو رو م ریز

 .ستیهام ن شب
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همون وقتا  قایدق رهیدلم بگ یکه وقت هیجور هی یعنی
 که باهاش صحبت ستین چکسیه

 .کنم

پشت  نیشه و چند ماش یخوام بچرخم برم که در باز م یم

 .شن یم نگیهم داخل پارک

 !گل از گلش شکفت، حال من بودا گنیم

کشم تا رنگ  یرم و گونه هامو م یم نهیآ یبدو جلو بدو
 به یبهشون برگرده و دست

کنم و بازم  یکشم. موهامو صاف و صوف م یم ابروهام

 .شه یاسترسم کم نم

 ایرم.  یم رونیفرستم و از اتاق ب یبه شانس بدم م یلعنت
 که حوصله یمیتا نیتو ا دیبا

 نطوریکه حاال ا دمیرس یسر رفته بود به خودم م ام
 با ظاهرم نکهیهم ا ایمستاصل نشم 

 .امیکنار ب ینجوریهم

ساعت شب آالگارسون شده آماده  نیتونم ا یکه نم من

 .نداره یانتظار نیباشم! اونم همچ

 .تره یعیطب ینطوریا مطمئنا
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دفعه  هیو چرا  دنشیرم د یدونم چرا دارم م ینم اصن
 انقدر مهمه که ظاهرم مقابلش

 شبیبعد از د . خصوصادمشید یم دیبا یباشه. ول چطور

 .و اتفاق امروز صبح

کنم  یفکر م ی" و خب من هرچیگفته بود "با من خودش
 خودم رو از اون یبرداشت ها

 .داشتم جمله

به  ام،ییتمام احساسم، با تمام تنها تم،یبا تمام موجود من
 شدم و ساده دواریبودن اون ام

 !گذرم ینم

پله رو هم  نیآخر نکهیرم و به محض ا یم نییپله ها پا از
 کنم چشمم به چهار یرد م

عظمتش  یبا همه  ایشه و دن یافته که باز م یدر م چوب

 !زهیر یسرم فرو م یرو

 اشتباه نبود! اون بهادر بود که غرق خون بود! اون،

 

*** 
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سربازانش  نیشود و نگاهش را ب یم ادهیپ یون مشک از
 دکتر را از یموتیگرداند. ت یم

 .کند یم تیبه داخل عمارت هداکند و  یم ادهیپ نیماش

 نیگم... امشب تموم نشده! ا یم یچ دیخوب گوش کن-

 یجنگ تازه شروع شده... هرکس

کنم. با چشم  یم دایگنداب دست داشته پ نیا یکه تو رو
 . احتمال حملهدیخواب یباز م

و  ستی. برمیپذ یرو نم ییخطا نیکتریو من کوچ هست
 یچهار ساعته از عمارت نگهبان

جنگ رو من شروع نکردم اما قطعا من  نی. ادیکن یم

 !سمینو یم انشویپا

 ریخورد. غ یبا خشم و انتقام قل م شانیدر رگ ها خون
 به آن ها وعده کیکه ب یزیاز چ

 .آتش را بخواباند نیتواند ا ینم داد

باز  یدهانش به حرف نکهیگردد و قبل از ا یبرم یموتیت
 به طرف عمارت به راه کیشود ب

 .افتد یم

 :غرد یکه به شماره افتاده م یینفس ها با
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 ی! جلسه فورید یم لیفردا اول وقت جلسه رو تشک-

 ...یکن یاعالم کن. همه رو جمع م

! مهیحکم مستق هی نیمحفل باشن! ا یاعضا ی همه
 یکن یعمارت رو دو برابر م ینگهبانا

 نجایچشم از ا یداخل چه خارج از عمارت! لحظه ا چه
 . دختر آتا خان رونیدار یبر نم

کنه.  یدگی. بانو بهش رسنیباال مستقر کن یاز اتاقا یکی تو

 !جاش امنه نیبد حیبهش توض

خوام. خودم به آتا خان  یاز جانب اون دختر نم یدردسر
 شیدم که دخترش پ یخبر م

 !منه

تا هم  دیدو یبه دنبالش م دهیپر ییبا رنگ و رو یموتیت
 ینقدم با او راه برود. با چشما

 کند: یزمزمه م دهیترس

 

به  دی. اول بادیهست نگران نباش زیمن حواسم به همه چ-

 بشه بعد یدگیزخمتون رس

 .میکن یبه کار صحبت م راجع
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دوزد.  یاو م یبا حرفش نگاهش را به بازو همزمان
 را که دور زخمش بسته یپارچه ا

. سمت چپ ردیرا بگ یزیخونر یهم نتوانسته جلو بودند
 سرخ شده کپارچهی راهنشیپ

 .بود

و به سمت  ستدیا یم یبه در ورود یمنته یپله ها یباال
 گردد. رنگش رو یبرم یموتیت

اش نشسته بود. اما  یشانیپ یبود و عرق رو یدیسف به
 را که داشت یاز درد یذره ا

 .آورد یکرد به رو نم یم تحمل

 یهمچون غرش به گوشش م شیخونبار و صدا چشمانش

 :رسد

 !ره ینم ادمی نمیتوام! ا ونیمد گهید کباریجونم رو -

 یبه شانه  ینیفشار سنگ یو با همان دست زخم دیگو یم
 آورد. اتفاقات یم یموتیت

 .کردند ینم ینیب شیپ چکدامشانیرا ه امشب

قول  اسیکه به ال ییزهایبود که دختر آتاخان را با چ قرار
 ییداده بودند تاخت بزنند. جابجا
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 !یو مشکل یدگیچیپ چیشد بدون ه یم انجام

که با هم داشتند، قرار شده بود شبا هنگام در  یقرار طبق
 طرف مالقات یمکان ب کی

 .کنند

شد. به محض قدم برداشتن  لیجنگ تبد کیکه به  یمالقات
 از کیدختر به سمت ب

حرکت دختر را به  کیبا  کیکرده بودند و ب کیشل پشت

 .هل داده بود یکنار

عقب بکشد و  کیب نکهیکه قبل از ا منتظره بود ریغ آنقدر
 فرصت واکنش یگریهرکس د ای

اصابت کرده بود  کیب ی نهیبه وسط س ریباشند، ت داشته
 ضد گلوله برخورد قهیو به جل

 بود. کرده

 

از شدت ضرب گلوله و هم از شدت شوک دو قدم پس  هم
 نهیدر س یقیرفت. درد عم

منگ کرد و از شدت  یلحظات یبود و او را برا دهیچیپ اش
 هم یرا رو شیدرد چشم ها
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 .شد کیشل گرید ریکه همزمان دو ت گذاشت

 ؛یموتیاز اسلحه ت یگریو د اسیاز سمت آدم ال یکی
 دستور مشخص داشته که راندازیت

 کیشل کیدوم به سمت ب ریاول به دختر آتا خان و ت ریت
 دهیزودتر جنب یموتیشود اما ت

 .دستش را نشانه گرفته بود بود

اصابت کرده  شیبازو یدومش خطا رفته بود به کناره  ریت
 بود. محل را به سرعت ترک

 ریبودند و تنها سه نفر از آن ها را توانسته بود دستگ کرده

 .کنند

 دینفر از کالکان ها به هالکت رس کینفر از آن ها  دو
 به همراه اسیال یآدم ها یبود و باق

 .شده بودند یمتوار سشانیرئ

از دست داده بود اما حاضر نشده بود که  یادیز خون
 بروند و دستور داده بود مارستانیب

است  ازیبه عمارت برود و هرچه که ن یخانوادگ پزشک

 .در خانه فراهم شود
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بروند.  مارستانینبود که به خاطر آن به ب یزیگلوله چ زخم
 را به سمت یادیتوجهات ز

 .شد یباز م هیهم به قض سیپل یخواند و پا یها فرا م آن

به جوش آمده بود و هنوز تمام بدنش از گردش  خونش
 رهیسر بود و درد بر او چ نیآدرنال

 .نبود

 کی نیرا فراتر گذاشته بود. مطمئن بود که ا شیپا اسیال
 ینفع چیه اسیتوطئه است. ال

 نکهیبرد مگر ا ینم کیآن هم با ب دنیدشمن تراش از
 پشت سر او اتفاق افتاده یا معامله

 .دندیرس یاعمالشان م یکرد و به سزا یم شانیدای. پباشد

 غیو ج دنیکش نیه یهنوز داخل نرفته که صدا یقدم چند
 شیسرجا یا دهیترس

 کند. یم متوقفش

 

باشد  دهیرسد که روح د یو به نظر م ستادهیپله ها ا مقابل
 دستش را مقابل دهیپر یبا رنگ

 .لرزد یگذاشته و م دهانش
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از کالکان ها که دختر آتا خان  گرید یکیبه همراه  یموتیت
 دست به یرا رو هوشیرا ب

اند و به محض  ستادهیا کیآورد پشت سر ب یم داخل
 شانیجلوه سرجا یصدا دنیشن

 .ماندند خشک

آن ها را که  یزند و نگاه قفل شده  یم یچرخ مین کیب
 یخون جلو ندیب یجلوه م یرو

 .ردیگ یرا م چشمانش

 یکند. کس رونیخواست همه شان را با لگد از خانه ب یم
 ملکه هیحق نداشت ضعف و گر

او مقابلش  یو خود را باختن وقت دنیلرز نطوری. اندیبب را
 بود؟

بزند تا به اتاقش برود.  ادیخواست سر دخترک فر یم دلش
 اما مقابل آن ها؟ هرگز مقام

 !آورد ینم نییاش را پا ملکه

که پشت سر گذاشته بود،  یاتفاقات یو فشار عصب خشم
 حالت نیجلوه در ا دنیحاال هم د
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 شتریچشمانش را شرر زد و ب یافروخته  شیاز پ ی شعله

 .دیشعله کش

دارد و به  یرا بلند و استوار به سمت او برم شیها قدم
 یدستش را م دنشیمحض رس

 .برد یاز پله باال م بایو او را کشان کشان تقر ردیگ

 ...بها-

 !سیه-

بندد و دستش را ول  یشود و در را هم م یاتاقش م وارد
 قسمت خیکند. نگاه جلوه م یم

 هم ندارد! دنیلباسش مانده و جرات پرس یخون

 

وضع! مگه من به تو  نیتو؟ با ا یکن یچکار م نییپا-

 ؟یاومد رونیاجازه دادم از اتاقت ب

 ...تو به

دستان دخترک دور  یماند وقت یدر دهانش م حرفش
 شود و با مظلوم یگردنش حلقه م

مردانه  کریکه پ یبا لرز دهیکه در عمرش شن ییصدا نیتر
 کوباند، یاش را در هم م
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 :قلبش گذاشت و نجوا کرد یاش را رو یشانیپ

 مگه نه؟ یخوب ؟یبگو که خوب-

برخورد کرده باشد  یبتن وارید کیکه با قدرت به  انگار
 رود. درد به تنش یم جیسرش گ

 !ختیبند بند وجودش را از هم گس شی. غم صداچدیپ یم

را  شیایافتاده بود، دن فشیظر کریکه بر پ یو لرز ترس
 بر سرش آوار کرد. انگار صفحه

 .از مقابل چشمانش برداشته بود نیخون یا

 نیچه از سر گذرانده است! اگر هم دید یتازه داشت م تازه
 شد یامشب کارش تمام م

که نامش  یزندان نیساده تر نبود؟ باالخره از بند ا زیچ مهه
 شد؟ یخالص نم ستیزندگ

 برگشته بود؟ چرا

 !خدا رو شکر-

که او را  ییکرد دخترک؟ خدا یخدا را شکر م کدام
 زمان مرحمتش چیفراموش کرده و ه

شد از  یکه م یشامل حال او نکرده بود، درست زمان را
 بند خالص شود به دادش نیا



 
 

754 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 باتالق برگرداند؟ نیبود؟ که دوباره او را به ا دهیرس

داند که اگر برگردد و جان  یداند او رحم ندارد؟ نم ینم
 نیسالم به در برد به مسبب ا

 کند؟ یرحم نم اتفاق

کشد و دستش را دور صورت او  یعقب م یذره ا جلوه
 کند و مقابل صورت خود یقاب م

 کشد. یم

 

 نیا یهرگز کس دیآ ینم ادشی. ندینش یبه لرز م بدنش
 صورتش را در یمیگونه صم

 نقدریتا به حال ا یکس دیآ ینم ادشی. اصال ردیبگ دستانش

 !نه ایبوده  کیبه او نزد

 ییایگرداند که چطور در یرا در صورت جلوه م نگاهش

 !روان است شیگونه ها یاشک رو

 ست؟یگر یخاطر او م به

 مارستانیب دیخونه؟ االن با یمگه نه؟ چرا اومد یخوب-

 هنوز ؟ی! چرا زخمتو نبستیباش

 م؟یچکار کن دیخدا... با یکنه؟ ا یم یزیخون ر داره
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 نیاول یباشد برا دهیخلقت خدا را د نیتر بیکه عج انگار
 اش زبانش بند یبار در زندگ

 .است آمده

بود؟ اشک  شیکند. نما یتر نگاه م قیچشمانش عم به
 یطعنه زن به چشمه ا شیها

 یعزادار را کم م یتیجمع یو غم چشمانش رو جوشان

 !نبود یساختگ نیکرد و ا

توانست آدم ها را بخواند و  یاو نم یبه اندازه  چکسیه
 از هر شتریاو نگرانش شده؟ ب

مقابل آدم ها را گم کرده و  نشیگارد سنگ یگرید زمان

 !دارد یجیحس گ

 یم دیکردند؟ االن چه با ینگران چطور رفتار م کی با
 یداند هر قطره  یگفت؟ فقط م

انگار  زدیر یم نییکه از چشمان دختر پا یشتریب اشک
 یدر زخمش م یکه خنجر

 .شود یآتش و درد م کپارچهیبدنش  چرخانند

 !نکن هیگر-



 
 

756 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

زده بود که  ادیو امشب آنقدر فر دیرا از دهانش غر جمله
 گرفته یبه طرز ترسناک شیصدا

 .بود

کرده باشد هول زده  یا عصباو ر نکهیاز ا دهیترس دخترک
 کند و یاشک هاش را پاک م

 زند: یغصه لب م با

 

کنم. شما حرص  ینم هیگر گهیبه خدا د دی! ببخشدیببخش-

 چکار کنم؟ ببرمت دینخور! بگ

 مارستان؟یب

دستش بودند،  ریکه ز یهمه آدم نیکرد با ا یفکر م واقعا
 مارستانیلنگ او بود تا به ب

بود که در  یجمله ا نیبامزه تر نیبه نظرش ا ببردش؟

 .بود دهیتمام عمرش شن

شد  یکرد مفرد خطاب م یاش م یکه عصبان ییها وقت
 ریکه تحت تاث ییو وقت ها

شد و  یشد و شما خطاب م یاو بود سرخ م ی جذبه
 از یقیکه هل شده بود تلف ییحاال
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 !دو هر

اتفاق امروزش بود و اصال متعجب نبود!  نیتر نیریش او

 "نیاز "تر یلیچند وقت خ نیا

 !دخترک نشانش داده بود نیرا ا ها

 شانیکه تا به حال برا یبه او داده بود، القاب یمختلف القاب
 در ذهنش نداشت، یتمثال

 ...و نیفنچ تر ن،یخنگ تر ن،یتر بیعج ن،یدردسرتر

بود که به  یآدم نیو مهربان تر نیتر نیریاو ش حاال
 زخم زندانبانش یبود. برا دهیعمرش د

واقعا که دخترک ورق به  د؟یچیپ یبه خود م نیچن نیا

 !ورق تخته اش کم بود

 کرشیتمام پ یرو یبا سرعت باورکردن شیها مردمک
 یتا به دنبال زخم ها دیچرخ یم

 .بگردد گرید یاحتمال

 یدر شکمش به راه افتاده بود که نم نیسهمگ یموج انگار
 لشیاما دل ستیدانست چ

 .بد دخترک بود حال قطعا
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به خود  کیکرد که او را نزد یدر خود حس م یقیعم ازین
 خواست او را در ینگه دارد. م

 .ردیتنش بگ حصار

را آرام کند و قبل تر تجربه کرده  ینبود با کلمات کس بلد
 بود که چطور در آغوشش آرام

 .ردیگ یم

 

 یکرد اما چرا پا یم یدگیهرچه زودتر به زخمش رس دیبا
 نشانیقدم ب میرفتنش نبود؟ ن

 یبرد و بند چانه اش م یکند. دستش را باال م یم یط را

 .کند

. ستیو از سر خشم ن صانهیحر یاز آن نفس ها یخبر
 ی. مردیگ ینفس م قیآرام اما عم

 یاز تنش دم یتر کینزد یلیخ یلیخ یاز فاصله  خواست

 .ردیبگ قیعم

 ریاز کنار چانه اش تا ز بیغر یرا با آرامش انگشتش

 .برد ینبض گردنش م یرو ش،یگلو
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 یو نوازش وار؛ سرش را به سمت او خم م نهیطمان با
 به در نفس را یتقه ا یکند و صدا

 :کند یاش حبس م نهیس در

 !دکتر منتظرتونه ک؟یب-

و غم از آن  یجیکه گ یباز مانده با نگاه یبا چشمان جلوه
 شیکرد ساکت سرجا یشره م

 .خورد یتکان نم یبود و ذره ا مانده

 یبرد. م یفرو م بشیکشد و در ج یرا عقب م دستش
 منتظرش بماند تا دیخواهد بگو

. چشم بست و دخترک را دور دیاما زبانش نچرخ برگردد

 .زد و در را باز کرد

 کیو پشت سرش راه افتاد اما ب دیبه خود جنب عیسر جلوه
 متوجهش شد و با دست

 :حکم کرد حیصر یشد و با لحنخروجش  مانعش

 !بمون-

 !خوام باشم یم-

 !ستین یازین-
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 :دیکوب نیبر زم یپا

 یم وونهید الیبمونم از فکر و خ نجایتونم ا یهست! نم-

 !یخبر یتو ب نجایشم ا

 

و  دهیچیشود. طعم خون در دهانش پ یخشک م دهانش
 نشان یخود شتریب جهیسرگ

 .دهد یم

 !گردم یبمون برم-

کند. جلوه هم  یبار پشت سرش را نگاه نم نیرود و ا یم
 یداند وقت یرود م یدنبالش نم

به آسمان برسد او به  نیگردد، زم یبرم دیاو بگو به

 .کند یحرفش عمل م

*** 

 یپس م یاز نگران نجایاصال عادالنه نبود! من داشتم ا نیا
 دیگفت با یافتادم و اون م

 .بمونم منتظر
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گفت که  دمیاز اون حالشو پرس دمیرو تو راهرو د یموتیت
 یم یدگیخوبه دارن بهش رس

 .کنن

سوپ قلم براش درست کنن  هیحاال  نیبانو گفتم هم به
 کباب کنه گریفردا هم ج یبرا

 .خون از دست داده یکل

حال بوده و به همه کاراش  نیدونه چند ساعت تو ا یم خدا
 کرده و انقدر کله یدگیرس

به  یدگیکنه رس یر مکه بهش فک یزیچ نیکه آخر شقه

 !زخمشه

 یشد که حس م یپام خال ریز هویاونقدر  دمشید یوقت
 خوردم. از نیکردم با مخ به زم

لباسش  یکه رو یهر لحظه با اون همه خون نکهیا ترس
 شهیهم یبود چشماش برا ختهیر

و سردش  یخی یمخاطب اون نگاه ها گهیبشن و من د بسته

 .افتادم ینباشم داشتم پس م

شد که به خودم اومدم و بغلش کردم. دوست  یچ دمینفهم
 داشتم حسش کنم. مطمئن
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 ی. من فقط اونو داشتم نمستادهیکه هست و مقابلم ا شم
 تونستم تنها آدمم رو از دست

 !بدم

 

 نمی. آسترمیدوش بگ هی رمیگ یم میکنه تصم یم رید یوقت
 یاز در آغوش گرفتنش خون

بود. چون تا دو  نهیگز نیبهتر یوقت کش یبود و برا شده
 یب نیاگر تو ا گهید قهیدق

 .آوردم یموندم سر از اتاقش در م یم یخبر

کنم و لباس خوابم  یو موهامو خشک م رمیگ یم دوش
 پوشم اما هنوز برنگشته. نور یم

 یو منتظرش م نمیش یکنم و لب تخت م یرو کم م اتاق

 .مونم

 .دونم چمه یو خودمم نم رمیگ یتو دستام م سرمو

کنم که  یم یقرارم. هم لحظه شمار یب یبیعج یجور هی
 و از خوب نمشیزودتر بب

که داشتم خجالت  یمطمئن شم هم بخاطر رفتار بودنش

 !زده ام
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 یدستام دور گردنش حلقه شد. ا یخودم نبود وقت دست

 .تونستم فکرشو بخونم یکاش م

کنم که  یفکر م نیبه ا یبد نکنه. وقت یبهم فکرا راجع
 یا گهیمشب جور دممکن بود ا

 یم خیگشت تنم  یبرنم گهیرفت و اون هرگز د یم شیپ

 .نهیش یزنه و به لرز م

 ریمنو ز یاون نباشه ک اد؟یبه سر من م یاون نباشه چ اگر
 ره؟یامن خودش بگ هیسا

سالم ازم  یتار مو هیحاج بابا برسه بهم  یتا وقت مطمئنم

 !نمونده

 یبا باال تنه برهنه داخل م شهیشه و مثل هم یباز م در

 .شم یاز جام بلند م یشه. فور

 .کتفش بسته بودن کیرو تا نزد بازوش

بودن انقدر که  دهیکش رونیکه خون رو از بدنش ب انگار

 .روح بود یو ب دیصورتش سف

خورد و  یبزرگ به چشم م یکبود هیاش  نهیس یرو
 شل یچشماش خمارن و با قدم ها

 .ادیآرومش جلو م و
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کشه و دست  یتخت دراز م یبزنه رو یحرف نکهیا بدون
 یچشماش م یسالمش رو رو

 .ذاره

 

دونستم  یو نم ستادمیمضطرب و مستاصل وسط اتاق ا من

 .بگم و چکار کنم یچ دیکه با

شده اما اونقدر له و خسته بود  یخواستم بپرسم که چ یم

 .کنم تشیاذ ومدیکه دلم ن

 یتخت رها کرد انگار که م یخودشو رو یجور هی
 حالت بمونه نیخواست روزها تو هم

 .از تنش بره یخستگ نیا بلکه

دستش رو مشت کرده بود. حدس  هیسفت شده بود و  فکش
 دیزدم که درد داره! با یم

 .شد یم تیتقو

سوپ حاضر  نمیدارم تا برم بب یبه سمت در قدم برم آروم
 شده که قبل از خواب بخوره

 :کنه یصداش متوقفم م اما

 کجا؟-
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تند تر  یلیکه از حالش انتظار داشتم خ یزیاز چ صداش
 و خشن تر بود. دستامو تو هم

 :گم یبرم و م یم

قبل  ارمیجا... به بانو گفتم سوپ درست کنه براتون ب چیه-

 ...نیخواب بخور

 !نجایا ایب یخواد بر ینم-

 ...فقط امیزود م یلیخ-

 :کنه یسخت تر تکرار مکنه و  یرو قطع م حرفم

 !نجایا-

که با لحن  ستمیا یذارم و کنار تخت م یرو کنار م تعلل
 گرفته تینها یب یو صدا یعصب

 :توپه یم یا

 نرو؟ رونیچند بار بگم با لباس نا مناسب از اتاق ب-

 

 ..ست که من دهیلباسم پوش-

 ینه! همه آدما ایست  دهیپوش ستیلباس خوابه! مهم ن-

 با لباس خواب تو دیعمارت با
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 تخت خوابت تصور کنن؟ یو بتونن تو رو تو ننیبب رو

 حیخواهم توض یاز نوع طرز فکرش نجواگونه م شوکه

 :بدهم

 ...من فکر-

 !نیبش-

 :زنه یکوبه تو چشمام و تشر م یرو سخت تر م چشماش

 ؟یش ینگفته بودم از اتاقت خارج نم-

. رونیاز اتاق رفته بودم ب شبمیتموم شد خب! د هیقض اون
 نگفت امروز یزینه تنها چ

 !سرجاشه همیدونستم که تنب ینزد! من چه م یحرف صبحم

 ...شبیآخه د-

 رون؟یب یایب یمن به تو گفتم اجازه دار شبید-

 کرد؟ یم ینجوریاومد. چرا ا یداشت در م اشکم

 ...دیببخش-

 !نکن هیگر-

 ...کنم که ینم هیگر-
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 !ادیخوشم نم فیضع یحرف بزن! از آدما-

و سرمو به سمت  نهیش یشکنه! لبام به لرز م یم دلم

 !چرخونم. حالش بد بود یمخالف م

احساسات منم  نیب نیحالشو بکنم! اما کاش ا تیرعا دیبا
 شد. یبراش مهم م

 

 ن؟یمن برم شما استراحت کن نیخوا یم-

 ؟یمن حالم بده! بر-

 :نالم یاز جوابش م شوکه

 !به خدا نیش تیخوام اذ ینمخب چکار کنم؟ -

کنم از جام  یو با حرص اشکامو پاک م رهیگ یام م هیگر
 شم که برم صورتمو یبلند م

 :زنه یکه داد م بشورم

 !یفهم یمگه نگفتم نرو چرا حرف نم-

 نیخوام برم صورتمو بشورم سر من داد نزن! تمام ا یم-

 چند ساعت نگرانت بودم. منتظرت
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که حس  یاحساس یغول سرد و زورگو و ب هی. تو بودم
 خودم ی! براستیآدما برات مهم ن

 !در تو هست تیانسان یکردم ذره ا یکه فکر م متاسفم

 یقدم برم سیبلند به سمت سرو یچرخم و با قدما یم
 دارم. انقدر دلم گرفته که دلم

 !ممکن خودمو پنهان کنم یجا نیخواد تو دورتر یم

خارج شده  ارمیشکام از اخترسم ا یکه م سیسرو کینزد
 دشید ررسیو منتظرم که از ت

 .زمیشم تا فرو بر خارج

شم و تو  یم دهیقدم آخر رو برنداشتم که به عقب کش هنوز

 .شم یآغوشش پرت م

حصار دستاشم و تو اون لحظه من جلوه نبودم و انگار  تو
 ! من فقطهیرفته که اون ک ادمی

حس و حال بدم  یدختر دل شکسته بودم که مسبب همه  هی
 ! تقالدمید یرو جلوم م

 :زنم یکنم و غر م یم هیکنم و گر یم

 ی! من مردم و زنده شدم وقتیبغلم کن یولم کن! حق ندار-

 . فکر کردمدمتید یاونطور
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چند ساعت  نیا ستیدستت دادم. تو اصال برات مهم ن از
 از سر گذروندم. اصال یمن چ

 

 یرو از دست بد یکه دار یتنها کس یبفهم یتون ینم
 کس برات چی! چون تو هیچ یعنی

 !ستین مهم

 دهیو اونقدر سخت فشارم م چهیپ یدورم م شتریب دستاش
 اجازه تقال یذره ا یکه حت

 !ده یرو بهم نم یحرکت نیکتریو کوچ کردن

زنم تا آزادشون  یکرده و زور م ریتنمون گ نیب دستام

 .کنم

 ...ریوول نخور! آروم بگ-

راحت شم. تو هم راحت  رمیکه بم رمیگ یم یآروم وقت-

 !یانقدر منو خوار نکن یش

زنم. نفس  یو بهش ضربه م ارمیرو از آرنج باال م دستام
 و دستاش دورم رهیگ یم یزیت

 یکنم و عقب م یاز فرصت استفاده م عیشه. سر یم شل

 .کشم
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 ییدر هم رفته اش و صورت گرفته اش چشما یها اخم
 ده. و یهم فشار م یکه رو

شه، اتاق دور سرم  یم دهیخون روش د یسیکه خ یباند

 !گرده! خاک بر سرم کنن یم

 :نالم یم ونیگر دهیترس

 شد؟ زخمت باز شد؟ چکار کردم؟ ی... چرمی... بمرمیبم-

هام  هیذارم تا گر یدهنم م یزنم و دستمو جلو یم هق
 یعقب م ینکنه. قدم شیعصب

منحرف  یزخمش ذره ا یتونم نگاهم رو از رو یو نم رم

 .کنم

! نهیدوباره زخمشو بب ادیبرم تا دکتر نرفته بگم ب دیبا دیشا
 کنم از کنارش یتا قدم تند م

و  رهیگ یدستمو م شیشم دوباره با همون دست زخم رد
 شده اش دیکل یدندونا نیاز ب

 :غره یم

 کجا!-
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 حیکنم آروم بهش توض یم یدم سع یدهنمو قورت م آب
 رفتن رو بهم یبدم تا اجازه 

خورد. جونم داشت از  ی! حالم از خودم داشت به هم مبده

 !اومد یباال م یشدت نگران

هاش  هیبخ دی. شانهیدوباره زخمتو بب ادیبرم بگم دکتر ب-

 گردم به یپاره شده باشه. برم

کرده...  یزیکم بذار برم. خون ر ی... خواهش مخدا
 یعنی. دست خودم نبود. دیببخش

 ...اما از قصد نبود من بودا دست

 یخودیدونم دارم ب یافتادم و خودمم م ونیترس به هز از
 خواستم یدم اما نم یم حیتوض

 !کارو کردم نیدرصد فکر کنه که از قصد ا کی

و چشماش رو محکم  رهیگ یرو رو به سقف باال م سرش
 یده و نفسا یهم فشار م یرو

 .رهیگ یم قیعم

تونستم حدس بزنم که چقدر خسته و کالفه ست.  یم قشنگ
 دود از سرش داشت بلند

 !افتادم یپس م یشد و من داشتم از نگران یم
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 نهیش یمن م یاندازه و نگاهش رو یم نییرو که پا سرش
 به سمت تخت یبدون معطل

 .کشونه یره و من رو هم به دنبال خودش م یم

م، دارم تخت نشست یکشه و من همونطور که رو یم دراز
 کنم. آروم ینگاهش م یبا نگران

اما  ستیچهره اش ن یاز درد تو یرسه و اثر ینظر م به
 اون نکهیحسه و ا هیدرد هم 

داد  یصورتش نشون نم یرو تو یحس چیه چوقتیه
 الیشه که نتونم با خ یباعث م

 .ازش بگذرم راحت

نگاهم رو  یهمچنان دارم با نگران یبند اومده ول اشکام
 گردونم یزخمش و صورتش م نیب

دست سالمش  یشونه  یو سرم رو شهیو م دهیدستم کش که

 .ادیفرود م

 نیلحظه و ا نیام به پوست بدنش برخورد کرده و ا گونه
 مثل صاعقه به یطور یکینزد

کنه که تمام بدنم  یخوره و حالم رو عوض م یم تنم
 شه. یگرم م کپارچهی
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 یکنم تا کم یدوئه و خودم را جمع م یپوستم م ریز شرم

 .رمیاز تنش فاصله بگ

 یسرم بود رو دور گردنم جمع م ریکه ز یدست بالفاصله
 پهلو به یکنه و خودش هم رو

. رسما تو چهیپ یچرخه و دستش رو دور م یم سمتم

 !بودم ریحصار تنش اس

کردم  یاونقدر به شماره افتاده بود که هر آن حس م نفسام
 یرو به موت م ینفس یاز ب

 .خواستم ینم نویو من ا رم

کردم  یآرزو م یشد وقت یاز خواسته دلم شرمم م خودم

 !بزنه خیلحظه  نیکه زمان تو ا

تن من  یترسم من، مبادا که تب تن اون و گرما یم که

 !لحظه را آب کنه نیانجماد ا

باشم  دهید ایلحظه رو تو رو نینزنم مبادا که بفهمم ا پلک
 نینتونم تو ا گهیو هرگز د

 !مقدار تو حصار دستاش باشم یب فاصله
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لحظه رو هزاران بار  نیخواستم تا ا یدم نفس م کی من

 !کنم یزندگ

 ...من-

 یذارم لحظه ا یتا خود فردا نم یکلمه حرف بزن هیاگه -

 هی! فقط یاز جات تکون بخور

 !کلمه

تو بغلش نگه  ینطوریکلمه الزم بود تا فردا منو هم هی فقط
 آبرو یداشت؟ خدا من ب یم

حرفش  نیا دنیلحظه با شن نیدفن کنه که اصن تو هم رو

 !من طبع شعرم گرفته بود

حضورم تا فردا رو  تیکلمه بل هیبپرسم، جانا؟ اگر  ازش
 یمن مثنو هیکنه، بنده  یم نیتام

 تونم موندنم رو ضمانت کنم؟ یچهچه بزنم تا کجا م برات

 !کند تیآبرو را به راه راست هدا یب حانیخدا وق و

 باشه فقط نرم دکتر رو صدا کنم؟-

 من نگفتم حرف نزن؟-
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 یداشتن تو تنم پارت یدونم حشرات موذ یکه خودم م من
 گرفتن اما حق به جانب یم

 !کشمش یچالش م به

 !جمله گفتم هیکلمه، من  هی نیخب گفت-

شه با استرس  یم یزنه و چون سکوت طوالن ینم یحرف
 بازوهاش نیو به زور سرم رو از ب

که حرف  ینگاهش کنم. وقت یدم تا بتونم لحظه ا یم تکون
 نزنه و نتونم چشماشو اسکن

 طه؟یاز کجا بفهمم اوضاع تا چه حد خ کنم

خط  هیکنه  یداره از باال نگاهم م یچشماش وقت نیب
 از نگاهش یحس چیبازه و ه کیبار

کوچولو  هیورم که کنار چشمش خ یاما قسم م رمیگ ینم

 !افتاده نیچ

 یخوام زبون مبارکم رو دوباره به کار بندازم که صدا یم
 نکهی. بدون اادیبه در م یتقه ا

 :غره یم یبلند ینگاهمون شکسته بشه با صدا خط

 ه؟یک-

 !براتون سوپ آوردم خانوم سفارش داده بودن کیب-
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 م،یکه درش بود یتیو فکر به وضع هیهان یصدا دنیشن با
 شن یچنان چشمام گشاد م

 !ادیبه نظر نم دیچشمم بع یگرایپاره شدن مو که

 یداره و با صدا یکنم که محکم تر تو جام نگهم م یم تقال

 :زنه یداد م یبلند تر

 !تو ایب-

 یو بعد صدا ادیباز شدن در م یکه صدا دهینرس هیثان به
 به ییکه از جا هیهان یقدم ها

 .نیزم یشدن رو خیانگار م بعد

تو  یا گهید ریاز گردن و صورت بهادر تصو ریکه غ من
 نبود اما چنان خجالت زده دمید

دم  یهم فشار م یشم که چشمام رو با تمام توانم رو یم
 شم. یآغوشش جمع م یو تو

 

 رو؟ ینی! کجا بذارم سدیببخش-

 !... برقا رو هم خاموش کن و بروزیم یبذار رو-

 !چشم-
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صداش رو  یوقت رنیگ یم یهم کشت یرو پلکام همچنان
 کینزد یلیخ یلیخ ییاز جا

 :شنوم یگوشم م کنار

 !یچشماتو باز کن یتون یرفتش م-

 یم یشرم و خجالت و بهت و بغض بودم وقت نیب یزیچ

 :نالم

 د؟یبه نظرت منو د-

! نهیتونه بب یتو رو نم گهیاونم د یتو چشماتو ببند گهینه د-

 !کهیملکه ب ژهیو ییتوانا نیا

فهمم که  یم یکنم و وقت یبه حرفش فکر م هیثان چند
 خوام که بهش یمسخرم کرده م

 یشه و ب یشل و شل تر م یه شمیغره برم اما ن چشم

 !افتم یبه خنده م اریاخت

 یبامزه به نظر اومد! م یلیکه با حرص گفت خ یاونجور
 خندم و نگاهش بند خنده ام

دندونم  ریکننم و لبم رو به ز یجمع م شمویشه ن یم که

 !کشم یم
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لحظه  نیرد بشه و سکوت ا نمونیب یتنش فضا نکهیا یبرا

 :گم یببرم آروم م نیرو از ب

بلند  یذاشت ی. کاش مدید ینجوریزشت شد ما رو ا یلیخ-

 !شم

 :زنه یلب غر م ریز بدخلق

 گفتم من؟ یامروز صبح چ-

 شهیمربوط نم یما به کس یگفت روابط تخت خواب ادمهی
 !مینبود یاما منو اون که اونجور

 

 ...اوم... خب باشه به هر حال-

 !گفتم؟ یچ-

که  رمیگ یپرسه و من دوباره استرس م یم یدیتاک

 !نکرده باشم شیعصبان

! من و شما ستیمربوط ن یبه کس نیخب همون که گفت-

 یازیکه! ن میکه از اونا ندار

 !برداشت کنن ینطورتا او ننیبب ینطوریکه ما رو ا ستین

 م؟یاز کدوما ندار-



 
 

779 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

خواد  یکشم و مطمئنم م ینگاهم را تا چشماش باال م کالفه
 طانهیش هیکنه! اون  تیاذ

که ندونه  هیو ک پهیمرد جذاب و خوش ت هیتو بدن  مجسم
 چقدر بد ذاته؟

بره! هرچند که  یخورم از مستاصل کردنم لذت م یم قسم
 یزیپوکرش چ ی افهیتو ق

 !نشون نده رو

 !گم یرو م یهمون روابط تخت خواب-

آب رفتم و اون  لویک لویراحت شده که ک الشیکه خ انگار
 قشنگ تونسته معذبم کنه

 یکنه و با صدا یسرش رو درست م یبند و جا یم چشم

 :گه یم یجد تینها یب

تن منه!  میو تنت بدون فاصله تو حر یاالن که تو بغل من-

 مد نظرته یتر قیاگر روابط عم

 !مشکل خودته گهید اون

خوام جوابشو بدم  یم یشه و ه یام حبس م نهیتو س نفس
 ،یلیخورم. خ یاما حرفمو م
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و منحرف و  تیترب یزورگو و ب یبه آدما یراست ،یلیخ
 گن؟ یم یگستاخ چ

شه اما  یسرم نم یزیچ ایدونم از شرم ح یکه خودم م من
 تیآدما رعا یحداقل تو رو

 تیکنم! هوف! خدا هر دومون رو به راه راست هدا یم

 !کنه

*** 

 

خوره و من بالفاصله سرمو رو  یبه چشمم م یدیشد نور
 لحظه هیکنم.  یبالش جابجا م

پره  یکنم خواب کم کم از سرم م یفکر م تمیبه وضع که
 بالش شبیکه د ادیم ادمیو 

 !سرم نبود ریز

و نگاهم به  منیش یکنم فورا سرجام م یکه باز م چشمامو
 کت و شلوار یافته. تو یاون م

که  یو کراوات شل شده ا دیسف راهنیرنگ و پ یطوس
 داشت که ساعت ها نینشون از ا



 
 

781 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یکراواتش خال یهاش رو رو یشده و خستگ داریب شیپ

 .کرده

زنه و پوک  یم شیآت یگاریره و س یسمت کاناپه م به
 دو رگه یو صدا رهیگ یم یقیعم

 :رسه یخسته اش به گوشم م و

 ...میالزمه با هم صحبت کن-

از شب قبل روش  یچرخه تا اثر یتخت م یرو نگاهم
 مرد اون قدر نی. چون اداکنمیپ

شد صاحب  یاومد که باورم نم یو دور به نظر نم سرد

 !اون آغوش گرم باشه

 رو تخت االن؟ یگرد یم یدنبال چ-

 :گم یگفت و من با حرص م تشرگونه

 ومدهیباال ن ندوزمیبه من زمان بده لطفا و قهی! چند دقیچیه-

 شما امیهنوز... بعد م

 !من یامروز رو نصب کن رو یفرمانا

 نمیب یرو که م نشیشن و من نگاه خشمگ یم زیر چشماش

 !فهمم بد هوا پسه یم
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 یرم و دست و صورتمو م یم سیشم سرو یبلند م عیسر
 گردم. جلوش یشورم و برم

هرز  چاشیسرپ شبید ادیکه به حمدلل با  ممشیو ن نمیش یم
 شده پشت انگشتام پنهان

 .کنم یم

 دستتون خوبه؟ حالتون بهتره؟ گمیاوم... م-

 

که  یکنه و با همون دست یم کیرو به گردنش نزد سرش
 انگشتاش داره، یرو ال گاریس

 یخارونه و با صدا یرو م شاشیته ر کشیانگشت کوچ با

 :گه یم یدو رگه ا

 !میدارمهمون -

 ؟یراست-

 نطوریبده اما هم حیتوض شتریکنم تا ب یذوق نگاهش م با
 دستاش داره یتو گاریکه س

 یدود پنهان م یهاله ها یکنه و صورتش رو ال یم دود
 صورتم ی رهیکنه چشماش و خ

 :کرده
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. الزمه چند مینجاتش رفته بود یبرا روزیکه د یدختر-

 مهمونمون باشه تا بتونم یروز

خانواده اش! اون دختر  شیفرصت مناسب بفرستمش پ تو
 امانته... به پدرش قول دادم که

که وقتش برسه برگرده خونه اش!  یهستم تا زمان مراقبش
 امشب باشه نیممکنه هم

 .بکشه یطول یچند روز ممکنه

نجات  یبود؟ برا یکنم. منظورش چ یتعجب نگاهش م با
 شده بود؟ همه یدختر زخم هی

دختر  هیبود که رفته بود  نیبخاطر ا شبید یجنجاال ی
 رو نجات بده؟

 ؟یشد یواسه خاطر نجات اون دختر زخم-

 یگاریجا س یرو تو گارشیشه و س یجلو خم م به

 !ده یکنه و جواب نم یخاموش م

رفتار  یجور هیده؟  یجواب سواالم رو نم چوقتیه چرا
 کنه انگار که من حضور ندارم؟ یم

. از جام بلند رمیاش بگ دهیمنم بلدم که ناد نطورهیکه ا حاال
 سیشم و به سمت سرو یم
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 !کنه یرم که صداش متوقفم م یم

 کجا؟-

 با شما هماهنگ کنم؟ دیحموم! با-

 

. ادیبه سمتم م یآروم یشه و با قدم ها یجاش بلند م از
 رسه گردنش رو یمقابلم که م

 .چرخونه یسمت پنجره م به

به سمتم  یخارونه و وقت یلبش رو م ینوک ناخنش باال با
 گرده حالت صورتش یبرم

 !متفاوته کامال

زنم تا به خودش  یطعنه م عیذارم حرفشو بزنه سر ینم
 زحمت نده! بدونه موضع من

 !هیچ

وقتتون  نیاز ا شتریمن ب دیشما مهمون دار نکهیضمن ا-

 !رمیرو نگ

 مهمونش انقدر مهم بوده که به خاطرش جونشو به باالخره
 دیخطر بندازه. به نظرم نبا
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 !یآدم مهم نیموند همچ یم منتظر

شه و به سمت  یچرخم که دستش دور بازوم قفل م یم
 نهیبه س نهیکشه. س یخودش م

دونم چرا تا به  یو خودم هم نم امیرخ و به رخش در م و

 !زدم یاندازه نفس م نیا

اومد. به  یم رونیب شیکردم از چشمام داشت آت یم حس
 کنم و با یصورتش نگاه نم

 :غرم یهم چفتشون کردم م یکه محکم رو ییلبا

 !دستمو ول کن رهیگ یدستم درد م-

بره  یچونه ام م ریاش رو ز گهیده و دست د ینم یتیاهم

 .ارهیو به زور سرم رو باال م

 هی... دور نییپا یایم یش ی! حاضر ممیگفتم مهمون دار-

 اونطور نمیش یکنار هم م زیم

! یکن یم ییرایو ملکه اشه از مهمونت پذ کیب ستهیشا که
 ایبچه باز نیا یکن یتموم م

 ...رو

آرومه اما خش دار؛ تشر نزد اما تک به  تینها یب صداش
 یتک جمله هاش دلم رو م
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 !سوزونه

 

کنم هر لحظه  یکه حس م ختهیقدر حرص تو جونم ر اون
 دود از کله ام بلند شه! دستمو

 .کنم تا تن صدام رو کنترل کنم یم مشت

خون  یگفت یبشه م ییرایاگه انقدر مهمه از مهمونت پذ-

 یگوسفند یبراش گاو میزیبر

زشته خب! عا  یدست خال ینطوری. امیسر ببر یزیچ
 نبود... قبال انجام شده! کم ادمیعا... 

 !براش یخودتو سر ببر مونده

 :گه یم یشن و با کالفگ یم زیر چشماش

 !یگ یم یفهمم چ یمن نم هیدردت چ-

 یجلو امیب دیزد به اون راه؟ من چرا با یخودشو م چرا
 بدم لشیو لبخند تحو نمیاون بش

رو از  زیبوده که همه چ کینه انگار که اون نزد انگار

 !رهیمن بگ
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با  یگ یشب تو گوش من م ه؟یدرد من؟ درد خودت چ-

 ی... منو تو آغوشت آروم میمن

بره، صبح از  ادمیکه من نترسم، که من کابوسامو  یکن
 یدوره م یش یم داریخواب ب

و اونو نجات  نیتو دستت ا یریگ یتو شهر جونتو م یافت
 ؟یبد

 :کنه یده و گنگ نگاهم م یرو عقب م گردنش

 ؟یعقلتو از دست داد-

 دم؟یکش یچ دمتید یوقت یدون یم چیآره از دست دادم! ه-

 داشتم؟ یچه حال یدون یم

از آسمون  هویکه  یفهمم بخاطر اون دختر یحاال م بعد
 خودتو به ینازل شده، داشت

درصد  هیشم؟  یم یمن چ ؟ی! پس من چیداد یم کشتن
 ؟یبه فکر من نبود

شم؟  یم یاگر اون نباشه من چ د؟یفهم یترس منو نم چرا
 ام از نهیلرزن و س یلبام م

نگاهم  ین طورشه و او یم نییخشم مدام باال و پا شدت
 کنه انگار که با زبون آدم یم
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 یمنو نم یزنم! انگار اصال حرفا یدارم حرف م اییفضا
 فهمه!

 

 یکشم و عقب م یم رونیو کالفه دستم از دستش ب خسته
 ازش یبلند یرم. با قدما

گردم و با  یآخر به سمتش برم یشم و لحظه  یم دور

 :نالم یبغض م

اون دختر  یبرا زبانیم! از من دیخودتون رو خسته نکن-

 نجای. من خودم اادیدر نم

 ی... مستیمهم ن چکسیه ی... بود و نبودم برامهمونم

 !دیبرس تونیزبانیبه م دیبر دیتون

 یفاصله  یعیسر یحرفم تموم نشده که با قدما هنوز
 بار نیکنه و ا یم یرو ط نمونیب

تا  ادیصورتش سرخ شده که دستم ناخود آگاه باال م اونقدر
 اش قرار بدم و از نهیس یرو

 !شدنش ممانعت کنم کینزد

باال گرفته کنار من سر  یو با سر یزن ی! لبخند میایم-

 ی! تعارف مینیش یم زیاون م
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گم! فقط  یم نوی... چون من ایکن یم یو سفره دار یزن
 دم و یبهت فرصت م قهیده دق

از حرف من  یچیکه سرپ یخواد بدون یتو دلت نم بعد

 !داره! منتظرتم یقببرات چه عوا

 نیگاو خشمگ هیمن مثل  نهیب یره و نم یچرخه م یم
 زنم! حق یدارم نفس نفس م

خواست  یخوام مجبور کنه. م یکه نم یمنو به کار نداره
 هیخوش آمد بگم؟  نییبرم پا

 !کنه فیدادم که ک ینشونش م یزبانیم

*** 

پوشم.  یبود م یبلند که مدلش چپ و راست راهنیپ هی
 درشت یبود و گال دیرنگش سف

 یسرم گوجه م یداشت. موهام رو باال یو قهوه ا ینارنج
 صندل پاشنه بلند هیکنم و با 

 هیکنه آماده ام تا  یتر م دهیکه قدم رو کش یچوب طرح

 !باشم یخوش پوش و عال زبانیم

مختصر هم کردم و درسته که زمان آماده شدنم  شیآرا هی
 طول داد شتریب قهیرو از ده دق
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. بهادرم از خداش باشه که قبول کردم میراض جهیاز نت اما
 حاضر شم. زیسر م

 

که وارد  یرم و از تک پله ا یم یسمت سالن غذا خور به
 رم یم نییپا شهیاون سالن م

و  ارنیبهادر و اون دختر هر دو سرشون رو باال م که

 .کنن ینگاهم م

 یبود نگاه م نشسته زیم یکه انتها یتعجب به دختر با
 رو که یزیچ شهیکنم. باورم نم

کنم هنوز هجده  ی. اونقدر کم سن بود که فکر مدمید یم

 .سالشم نبود

 نییپا یبا سر شیسبز زمرد یدختر بور که با چشما هی
 ام بود و تو خودش رهیافتاده خ

 .شده بود جمع

که  یفشار تیسرخ بود و لبش را با نها کپارچهی پوستش
 براش قابل تحمل بود داشت

 .فشرد یم



 
 

791 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

دستش رو  یتو یدنیداشت نوش ینیبا نگاه خشمگ بهادر
 ریبر د یمبن یو حرف دینوش یم

 .نزد کردنم

 !سالم... روز خوش-

ده و اون دخترم اونقدر صداش  یتکون م یسر بهادر
 آرومه که شک دارم اصن جواب داد

 .نه ای

دختر با  نیکشم. ا یشوکه ام و هم از خودم خجالت م هم
 سن کمش دست اون آدما نیا

 ینجاتش لحظه ا یاگر من هم بودم هم برا یحت بوده؟

 .کردم یدرنگ نم

اتفاق انقدر  نیکردم که نسبت به ا یفکر م یدونم چ ینم
 االن یحس بد داشتم،حت

خانوادش برگرده  شیقراره پ نکهیزده ام. اما از ا خجالت

 .خوشحالم

 !دیاریرو ب سیبانو سرو-

ره. دختره  یده و به آشپزخونه م یتکون م یسر بانو
 انداخته و اونقدر نییسرش رو پا
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 خودش جمع شده که قوز کرده انگار. یتو

 

تا حاال بهادر  یکنه اما ک یبودم بهادر منو معرف منتظر
 قدم شیپ یمعاشرت با کس یبرا

 دفعه دومش باشه؟ نیکه ا شده

 ...کیمن جلوه ام ملکـ.. همسر ب-

گفته ملکه ناخودآگاه رو زبونم اومد که بگم ملکه و  انقدر
 شینجوریاون وقت دختره هم

کرد  یفکر م گهیرفت د یآب م شیداشت رو صندل که
 که من نگهامیآوردنش تو کاخ باک

 !پادشاهش کمیام و ب ملکه

 !...بـ..بـــله-

کرد و من دوست داشتم که باهاش  دیتائ دیاز لرز و ترد پر
 نییما سرش رو پاآشنا بشم. ا

 .نداد ییو آشنا انداخت

 تونم اسمتون رو بدونم؟ یم-

 .هستم خانوم الریبله... آ-
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کرد به  یرو نگاه م ییافتاد. هرجا یداشت پس م انگار

 .که بهادر نشسته بود ییجز جا

نشسته  ینه چندان دور تو همون صندل ییمن روزها و
 تونم تصور کنم که از یبودم و م

 یچقدر م یسرد و تو خال یچشما نیاون بهادر با ا دید
 تونه ترسناک باشه! خوب درکش

 .کردم یم

 .زد یحرف نم ینظرمون گرفته بود اما کلمه ا ریز بهادر

و غذا  سیشه و سرو یبه همراه دو خدمتکار وارد م بانو
 . بانوننیچ یم زیم یها رو رو

کشه و من و بهادر شروع به خوردن  یسوپ م برامون
 اما اون دختر اصال دست میکن یم

 .زنه به غذاش ینم

 جان... الریآ-

 

که اشک تو  نمیب یکنه و به وضوح م یرو باال م سرش

 .لرزه یچشماش نشسته و داره م
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 نیکنم تا هم یو خودم رو کنترل م رهیگ یبه حالش م دلم

 .لحظه نرم بغلش کنم

 نکهیداره از ا یتونم حدس بزنم که چقدر احساس بد یم
 که بهش تعلق ییتنها تو جا

 !حضور داره نداره

و به  یخوام من رو به عنوان خواهر بزرگترت بدون یم-

 یرو یداشت اجیکه احت یزیهرچ

 ی. میبمون ی. غذاتو بخور تا قویمن حساب کن کمک
 یتونم تصور کنم که چه روزا

به  دیاما همش گذشته... تو با. یرو تجربه کرد یسخت

 ...ی! تو دووم آوردیخودت افتخار کن

ممکنه جا بزنه و خودشو ببازه،  یرو که هرکس ییروزا
 یو قراره برگرد شونیاما تو گذروند

تو رو  دیکه دوست دارن. و با ییکسا شیخانوادت. پ شیپ
 . چون به اندازهننیسرحال بب

 دنتیر با خوب دضربه خوردن بذا ینبود نکهیاز ا یکاف ی

 .یبد نیدلشون رو تسک یکم

 باشه؟
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 یرو یکمرنگ یلیشن واما لبخند خ یم ریسراز اشکاش
 ی. لباش رو منهیش یلباش م

بغضش نترکه به عنوان جواب من،  نکهیو از ترس ا گزه

 .ده یتند تند سرش رو تکون م

 .شم یدم و مشغول غذام م یلبخندش رو جواب م منم

 هیکنم  ینگاه بهادر رو از کنارم حس م ینیسنگ یوقت
 یکنم م یلحظه سرم رو بلند م

 یکنم ول یزل زده به من و اشتباه نم رهیکه با نگاه خ نمیب

 !واقعا چشماش گرد شده

 شیرفتار رو از من نداشت. االن پ نیفهمم که انتظار ا یم
 هیگه دختره  یخودش م

بود  از رو بسته رشویشمش شیپ قهیکمه تا دو دق تختش
 ده. اما یم یحاال داره دلدار

کردم اون دختر انقدر کم سن و معصوم  یمن فکر نم خب

 .باشه

ده که با اون لحن  یاجازه رو نم نیبه بهادر ا نمیا اما
 که دوست یمنو به کار یدستور

 مجبور کنه! ندارم
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کنه و با تکون دادن سرم  یتو چشماش براق م چشمامو
 " سرشو تکونه؟یگم " چ یم

 .شه یو مشغول غذاش م رهیگ یم یقیده و نفس عم یم

 یگذره و من از بانو خواهش م یغذا تو سکوت م یباق
 سالن قهوه یکنم تا برامون تو

 یو اون از جمعمون جدا م ادی. احمد دنبال بهادر مارهیب
 یتو سالن روبرو الریشه و من با آ

 .مینیش یم هم

 جان چند سالته شما؟ الریآ-

لب  یهم قفل کرده و با استرس واضح یرو تو دستاش

 :زنه یم

 ...نوزده سالمه-

 :گم یپره و با تعجب م یباال م ابروهام

 .کردم شونزده سالت باشه ی. فکر مادیجدا؟ اصال بهت نم-

داره. انگار  یفهمم که چقدر حس ناامن یگه و م ینم یچیه
 هر لحظه منتظر بود تا بلند
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 .بره. دوست داشت تنها باشه شه

 یفکر م نینظر گرفته بودم و به ا ریحرکتش رو ز هر
 دختر ممکن نیکردم که به خاطر ا

 .من بهادر رو از دست بدم بود

 یچهره  نیدختر با ا نیسرنوشتش واقعا متاسفم. ا یبرا
 ریدرگ دیو معصوم نبا بایواقعا ز

 .شد یاتفاقات م نیا

که دختر  یبود من یطور هیواقعا هم چقدر خوشگل بود.  و
 هیتونستم  یبودم هم نم

 !خوب خدا بود یازش چشم بردارم. رسما نقاش لحظه

تک  یخواد رو یگرده و م یلحظه بهادر برم همون
 دونم یکه نم نهیبش یکنار یصندل

 گم: یشه که هول زده م یم یچ

 

 ؟یاومد زم؟یاوم... عز-

شم تا بهش  یرم و جابجا م یکنار م یذره ا یصندل یرو
 کنار یصندل یرو ادیببفهمونم 
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کج شده،  یشده و گردن زیر ی. بهادر با چشمانهیبش من
 یجا خورده و مشکوک نگاهم م

 یگریج یمطمئنم که به اندازه پارچه ها بایو من تقر کنه
 که روش نشسته یرنِگ مبل

 !سرخ بودم میبود

 یشه. وقت یقهوه وارد م ینیو بانو با س نهیش یم کنارم
 من زودتر ستهیا یمقابل بهادر م

و جلوش  دارمیبهادر برم یفنجون برا هیرم و  یم جلو
 یخودم برم یذارم بعد برا یم

 .دارم

گزم و نگاه  یکنه و من لبم رو م یبا لبخند نگاهم م بانو

 .رمیگ یم

 د؟یببـ...بخش-

کنه و  یرو به بهادر نگاه م یبود که با لرز واضح الریآ
 ده. چقدر سبز یمخاطب قرارش م

 !مبهوت کننده بود چشماش

 ینجاتش رفته بود؟ چرا همه  یبهادر چرا برا یراست
 یآدماش رو جمع کرده بود و تا پا
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 رفته بود؟ مرگ

 پدرم؟ شی... پگردمیبرم یمن... ک-

جمله رو گفت. انقدر که  هی نیجونش باال اومد تا هم انگار
 یو رنگ به رنگ م دیلرز یم

 .شد

در صداش رو نازک کاش انق یسوخت براش اما ا یم دلم
 کرد مثال، خب باالخره ینم

انقدر کلمه هاش  دیکرد. نبا یمرد صحبت م هیبا  داشت

 !رو بکشه که

 !ستیمشخص ن-

 

سفت و سخت  دی! بایبه موال بهادر خودم نه،ی! همآها
 تا طرفت بفهمه مثل یصحبت کن

احساس!  یسنگ ب هیو مثل  یریدژ محکم و نفوذ ناپذ هی

 .خشکت برم من یقربون کله 

 یدختر بدبخت داره پس م ؟یگ یم یجلوه چ ایخدا یوا
 چه افکار نیافته از ترس! ا

 ه؟یمزخرف
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دختره، از  تیوضع نیکشم که تو ا یخودم خجالت م از
 بودنش به بهادر حرصم کینزد

 .ادیدرم

لخت و بورش رو پشت گوشش  یاز موها کیدسته بار هی
 زنه و چشماش رو مستاصل یم

 :کنه یگردونه و با لرز زمزمه م یمن و بهادر م نیب

 تونم... برم... تو اتاقم؟ یم-

که از سر گذرونده ناراحتم،  یبه خاطر اتفاقات قایعم هنوزم
 با نیاز ا شتریب نکهیاما قبل ازا

 :دم یجوابشو م عیهم صحبت بشه سر بهادر

 !فقط به بانو بگو یالزم داشت ی... هرچزمیبله عز-

و از سالن خارج  شهیده و از جاش بلند م یتکون م یسر

 .شه یم

افتم و تموم جونم انگار  یناخن به جون پوست لبم م با

 .زد یداشت قل م

 ؟یچکار دار چارهیدختر ب نیخدا لعنتت کنه به ا جلوه

مثل تو عقلش کم بود  دیوقت شا هیگفتم به بانو بگه  خب
 باره خواست بلند شه بره هی
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! بعد با اون یستیکه تو ن یدفتر کار بهادر! اونم وقت دم
 بخواد خواهش شیزمرد یچشما

 !تمنا کنه و

دونم  یکه موهاش خوش رنگ بود! اوف! خودم م چقدرم
 یدارم مثل جادوگرا بدجنس

 سشوار بلند شده بود. ریکنم اما واقعا انگار از ز یم

 

هام قسمت از مو هیبرم و  یموهام م یاز جلو ال انگشتمو
 ولش یکشم. وقت یم رونیرو ب

 نیخوره. نوچ! نگا ع یپره باال فر م یکش م نیکنم ع یم
 مونه! خوش به یتلفن م میس

 .حالش

رو تموم  شییچا نکهیفکر بود و به محض ا یتو بهادر
 کرد از جاش بلند شد. خوشحالم

پله ها  کی. نزداوردیرفتار مفتضحانه ام رو به روم ن که
 و به سمت بانو ستادیا دیکه رس

 .برگشت

 بانو؟-
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 ...کیدر خدمتم ب-

 .دفتر کارم اریاون دختر رو ب گهید قیتا ده دق-

 !کیرو چشمم ب-

تکون داد  یسر شیشگیهم یهمون ژست خشک و جد با
 و از پله ها باال رفت و منو مات

 .مبهوت پشت سرش جا گذاشت و

 بهش نگفت؟ نجایشد االن؟چکارش داشت؟ چرا هم یچ

افتم و  یبدجور به شور افتاد. باز به جون پوست لبم م دلم
 روشن کرده شیانگار آت رمیز

 .دم آروم و قرار نداشتم کی باشن

لمس  هینگاه،  هیدونم  ی. چه مفتهیب نشونیب یاتفاق نکنه

 !کوتاه

 ؟یجهنم خب! به تو چه آخه؟ تو چکاره حسن به

 یداشت که جلو یزنش بودم! ملکه اش بودم! چکار من
 تونست بگه؟ زشته به یزنش نم

 گن؟یم ی! مردم چخدا
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 یجام بلند شدم و تو سالن خودمو سرگرم کردم تا وقت از
 و از ادینم دمید یبانو بره. وقت

آسانسور تو آشپزخونه  ادی هویگذشت شک کردم.  قهیدق ده
 یافتادم! با انگشتام ضربه ا

 .سرم زدم به

 !بخدا خنگ یخنگ-

وارد  الریرم و همون لحظه آ یبدو از پله ها باال م بدو
 یشه و در بسته م یاتاق بهادر م

ره و من از پشت  ی. بانو دوباره به سمت آسانسور مشه

 .امیم رونیب وارید

بدوبدو  نمیب یرو نم یکس یکنم و وقت ینگاه به راهرو م هی

 .رم یبه سمت اتاق بهادر م

 !صدا هیاز  غیچسبونم به در اما در یم گوشمو

همه شانس منه وگرنه  نایباشه؟ ا یدر اتاقش چرم دیبا چرا
 در اتاقا لمایف یکه تو همه 

شنوه  یپشت در م زویفضولش همه چ تیو شخص انیچوب
 یکشه برا ینقشه توپ م هیو 

 .بردنشون نیب از
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 .شم یم وونهیدارم د ایبرم تو؟ خدا یمن چجور االن

برق به سمت  نیرسه و ع یبه ذهنم م یفکر هی هوی

 .شم یرم و سوارش م یآسانسور م

 شیش نیلحظه ع هیکه  رونیپرم ب یمحض باز شدنش م به
 که مشغول کار ینفر آدم

 یم یزنم و سرفه ا یگردن. لبخند م یبه سمتم برم بودن

 :زنم

 ست؟یکم و کسر ن یزیخدا قوت! چ یهمگ-

کنن و بعد با هم  ینگاهم م بیغر بیعج یجور هی یعنی
 کنن که انگار ینگاه رد و بدل م

 !دنید ییفضا آدم

و من از خدا خواسته دستشو  دارهیبه سمتم قدم برم بانو

 .کشمش یو کنار گاز م رمیگ یم

 باشه! یعیهم بزن طب نویبانو ا-

 

داشت  یکه آب خال ینگاه به قابلمه ا هینگاه به من  هی بانو
 یاومد م یتوش جوش م
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 :کنه یآروم زمزمه م یجاخورده ا ی افهیو با ق اندازه

 ن؟یالزم دار یزیخانوم چ-

 یدگیشم که همه دارن به کارشون رس یمطمئن م یوقت

 :گم یکنن آروم به بانو م یم

 یمن ببرم برا یشربت حاضر کن ینیس هی شهیبانو م-

 بهادر؟

 !خورن یو شربت نم ینیریقندشون باالست ش کمی کیب-

فرستم و چرا که نه؟ خدا بخواد سنگم  یبه شانسم م یلعنت
 باره که من نرم یاز آسمون م

 ه؟یاون اتاق مرض قند چ تو

شربت حاضر  وانیشه دو ل یضعف کرده بود م الریبانو آ-

 .حواسم به بهادر هست ؟یکن

 ...عتریخوام! لطفا سر یم الریخودم و آ یبرا

ده ها! ماشاال  یموا ن ارهیسر در ن زیبانو هم تا همه چ یعنی
 یعنی! نه وبسهی سشیرئ نیع

 !سفته
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رو تو ذهنم دوره  حیدور مفات هیشربتو حاضر کنه  ادیب تا
 که یوارد اتاق طانیکردم که ش

 !کردن نشه ینامحرم داشتند صحبت م دوتا

به تو که  ؟یشناسیخدا شفات بده آخه مگه بهادرو نم جلوه
 ینگاه نم یبود شیزن عقد

 چکار داره؟ الریبا آ انداخت

از من که اجازه  گهید طونهیخدا منو شفا بده اما ش باشه

 !بره ییکه بخواد جا رهیگ ینم

و تند تند به  رمیگ یرو هول زده از دست بانو م ینیس
 در یرم و وقت یسمت آسانسور م

 یشنوم و م یاتاق رو م هیبستن در  یشه صدا یم باز
 فهمم که کار از کار گذشته!

 

گذرم  یاتاق بهادر م یدارم و از جلو یبرم آروم قدم آروم
 رم. جفت یو به اتاق خودم م

 قهیدق ستیب نیخورم، انقدر که تو ا یرو هم خودم م شربتا

 !!سوزوندم یمن کالر
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دونم که  یکشم و خوب م یخودم و رفتارام خجالت م از
 که دچارش یجنون نیا لیدل

 !هیچ شدم

 یجلوه رو بدون ترحم و دلسوز چکسیه چوقتیه
 همه نیا چکسیه چوقتینخواست! ه

 .ننداخته بود انیرو تو وجودم به قل حس

نداشت. واسه  یبود به من ربط هیبق یکه واسه  یهرکس
 کیمن اون بهادِر من بود و ب

 !هیبق

 چیه نایمن، قهرماِن من، اسطوره من بود اما ا یِ ناج
 ینم هیمن رو توج یکدومش رفتارا

 !کرد

 !خواستم یخواستمش با تمام وجودم م یم من

 !داشته باشمش شهیخواستم هم یم

تنگ به  یاونجور شبیمنو مثل د شهیخواستم تا هم یم

 !آغوش بکشه
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من  راش،یاز عطر نفس هاش، لمس دستاش، نگاه گ ریغ

 !خواستم یقلبش رو هم م

*** 

که لب  ستیکند و دست خودش ن یرا خاموش م لپتاپش
 . موشندیآ یکش م یها

 .خسته شده بود و رفته بود انگار زیو گر بیاز تعق موشک

با آتاخان برقرار کرده بود تا با دخترش صحبت  یتماس
 را مطمئن الریخواست آ یکند. م

امن است و آنطور که آتا خان گفته بود  نجایا شیکه جا کند
 انتقال بیفردا صبح ترت

راه، خارج از  انهیم ییجا دیداد و او با یرا م دخترش
 داد. یم لیتهران او را تحو

 

 یشد. البته که اتفاقات یشانه اش برداشته م یاز رو یبار
 که از سرشان گذشت، کم

که با آتاخان  یحرف یکه بتواند رو نینبود اما هم یزیچ
 یآدم نیزده بماند و بتواند همچ

 .خوب بود شیهم کنار خود داشته باشد، برا ندهیدر آ را
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ملکه اش آرام  نیب نیا دیداد و شا یم لشیرا تحو دخترش
 بود دهیگرفت! خوب فهم یم

 .دیفهم یرا نم شیرفتارها نیا لیچه بود، اما دل دردش

بود که خوب بلد  نیکننده بود ا تیوسط اذ نیکه ا یزیچ
 نفس تمیکارها ر نیبود با ا

 !را برهم بزند شیها

سر ساز درد یخوش نشان نداده بود و ملکه  یاو رو به
 داشت، حسادت تیاحساس مالک

زد، او را مقابل  یکرد! راه به راه اسمش را صدا م یم
 کرد! و او یخطاب م زمیعز گرانید

 !را نبسته بود دهانش

پوستش  ریز یکند! حس شیداده بود تا به اسم صدا اجازه
 او یداد وقت یرا قلقلک م

 .کرد یم شیصدا ایدن یآدم ها یاز همه  متفاوت

سالم  شیاش کوفته بود و دست ها نهیس یحرص رو با

 !بدنش مانده بودند یرو

صحبت کرده بود اما تا خود صبح در  یاو به درشت با
 آنکه سر در یآغوشش گرفته بود. ب
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 نطوریرا ا یکس ی! کردیآنکه کام دل بگ یببرد، ب شیموها
 معصومانه ساعت ها به آغوش

 بود؟ دهیکش

خواهد. بودنش او  یخطرناک بود اما بودنش را م بودنش
 که سال هاست ییایرا از دن

ها  یدیکشد. به دور از پل یم رونیغرق است ب درونش

 !ردیگ یم ینفس

 !حصارش شدن یاندازد برا یرا به تکاپو م شیبازوها

 !دنیدوباره چش یاندازد برا یرا به تمنا م شیها لب

 

 !دم گرفتن قیعم یاندازد برا یرا به تقال م مشامش

گرفت  یم یرا به باز شیتنه تمام مردانه ها کی دخترک
 دانست چطور یو خودش هم نم

احساساتش  یکه رو یپس خروار خروار خاکستر از
 خواهش و یها شهیبود، ر ختهیر

 یوار به دور تنش م چکیآوردند و پ یسر برم هوس

 .آوردند یو نفسش را بند م دندیچیپ
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با چشمان نگران نگاهش نکند. برود و  گریشود! د دور
 یپشت سرش را نگاه نکند! برا

ظاهر نشود!  دشید ی رهیاو مرهم نشود! در دا یدردها
 به خطر افتادنش اشک از یبرا

 !روان نکند دهید

 کیکه خواست صبر او را محک بزند،  گریبار د چون

 !نخواهد بود شیب یقربان

اهل  ک،یتار یوالیه نیخودخواه، ا وید نیمرد سرد، ا نیا
 فضل و َکَرم نبود! اهل چشم

 !گرفتن، گذشت کردن نبود دهیو ناد بستن

 برود،

 !شود دور

*** 

. کتش رو ادیبعد م یگردم و بهادر ساعت یاتاقم برم به
 اندازه و بالفاصله یتخت م یرو

 .ارهیرو درم راهنشیبره و پ یبه سمت دکمه هاش م دست

 یپر رنگ رو یکبود تا نگاهش نکنم اما رمیگ یم چشم
 یاش نفسم رو حبس م نهیس
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بدتر شده بود! با سرعت به سمتش  شبی. چقدر از دکنه
 که بچرخه نیرم و قبل از ا یم

 .رمیگ یطرف کمد بره بازوشو م به

 ؟یشده؟ خوب ینجوریچرا ا نیمن ا یبهادر؟ خدا-

 پرسم: یکشم و با لرز م یم یکبود یرو رو انگشتم

 

عکس  یدنده هات شکسته! رفت دیکنه؟ شا یدرد م-

 ؟یریبگ

 یکنم و نگاهش م یده و سرم رو بلند م ینم یجواب چیه
 از درد تو چهره اش یکنم. اثر

 !ستین

 :کنم یغم زمزمه م با

چه  ی! هنوز به من نگفتیانداخت یخودتو تو خطر م دینبا-

 دونم که یافتاده و نم یاتفاق

 !ترسم یبشه و من م یکه چ قراره

 یشه؟ نم یم یمگه اون نباشه چ دم؟یترس یچرا م چرا؟
 بهش فکر یخوام اصال لحظه ا
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 .خودم نخواستم یرو برا یزیچ چی! من هرگز هکنم

تو خودم  شهیهام بهش پناه ببرم. هم ییاز تنها نکهیا یبرا

 .کز کردم که سربار نباشم

پناه من شد انگار که  یطور یکیباره که  نیاول یبرا

 !سته بودمن واب تیبه امن شیزندگ

 .اگر به خاطر دل من نباشه یحت

 !یبترس یتو حق ندار نجامویمن خوبم! ا-

اون انقدر به خودش مطمئنه بدم  نکهیو از ا دمیترس یم
 داشت مانیا نی! چون همادیم

 د؟یفهم یداد! چرا نم یکشتنش م به

گلوله  یجلو ،یخودتو تو خطر بنداز یتون یچطور م-

 که یبگ نانیاطم نیبعد با ا یسیوا

 ؟یافتاد چ یبرات م یبترسم؟ اگر اتفاق دینبا

بره و گردنش رو به طرفم  یدستش و پشت کمرش م هی
 تو یکنه. با لحن آروم یخم م

 :کنه یزمزمه م صورتم
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من نباشم  ؟یخواست یکه تو م ستین یزیچ نیبه نفع تو! ا-

 ؟یخوا ینم توی! آزادیتو آزاد

 

گفت اون نباشه من  یلغزه! راست م یتو چشمام م اشک
 یرو نم یآزادم اما اگر من آزاد

 ؟یچ خواستم

به  دمیبودم که چقدر د دهیلحظه نفهم نیخودم تا ا انگار
 کرده بود. که چقدر رییتغ ندهیآ

و آرزو هام برام رنگ باخته بودن. چند شب بود که  آمال
 دینداشتم و با ام یآزاد یایرو

 رفتم؟ یروشن تر با بهادر به خواب م ییفردا به

به باورام زد که دردش رو تو  یجمله ضربه ا هی نیهم با
 قتیسرم حس کردم! انگار حق

 .دیصورتم کوب یتو رو

 گهیکه د یو من چهیپ یام م یو خشم تو رگ و پ بهت
 زدم، چرا اون ینم یحرف از آزاد

 زد؟ یحرفا رو م نیا الریکنه؟ بخاطر آ شنهادشیپ دیبا
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 یبه من م یآزاد شنهادیحاال که اون اومده بود پ چطور
 یحرفا چ نیداد؟ منظورش از ا

 :کنم یزمزمه م دهیترس بود؟

 الره؟یبه خاطره آ-

 زیر ییکشه و با چشما یخورده گردنش رو عقب م جا

 :زنه یحرص م یشده و با کالفگ

 از کجا اومد؟ نیا-

 یخوا ی! میمنو آزاد کن یخوا یحاال که اون اومده م-

 ! اونویمن برم با اون ازدواج کن

 !یکن عقدش

شه و بعد در کمال  ینگاهش عوض م یبیجور عج هی
 اتفاق ممکن نیمحال تر یشگفت

 !زنه یم یره و تک خند یلباش باال م یافته. گوشه  یم

 یزبون درازو عقد م یها یگفتم که من فقط فرفر باری-

 کنم!
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 یهنوزم که هنوزه حرص داره تو تنم قل م یوقت دینبا
 بندش میخوره، دلم از لبخند ن

 !بره ضعف

بور و  یمنو به او موها یتلفن میس یها یحاال که فرفر و
 یخداداد ی دهیسشوار کش

 باشم که اعتراض کنم؟ یده من ک یم حیترج

اندازم تا  یم نییکنم و سرمو پا ینازک م یچشم پشت
 نکهیاز اام  یکه چقدر راض نهینب

 الریرو از بابت آ المیجمله هرچند حرص درار خ هی با

 !که بگه هیراحت کرده. چون کاف

 !کنم یباورش م شهیکنم. هم یباورش م من

اندازم  یپامو پشت اون پام م هی نهییکه سرم پا همونطور
 گزم اما یو لبم رو از خجالت م

 یو از چشما رمیزبونمو بگ یتونم جلو یبه من که نم لعنت

 :اون دختر نپرسم

 ؟یمشک ایگم... به نظرت... سبز قشنگ تره  یم-

کنم. سرش رو به  ینگاهش م یچشم ریاما ز نهییپا سرم
 چرخونه و نفس یم واریسمت د
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و کالفه دستش رو از موهاش رد  رهیگ یم یمانند سیه

 .کنه یم

کنم در  یکنم و فکر م شیکنم دوباره تونستم عصبان فکر
 رکورد ثبت هیباره تونستم  نیا

 !کنم

 یو پشت انگشتاش رو به گونه ام م ارهیرو باال م دستش
 بندم که یکشه و من چشم م

 .شنینوازش انگشتاش چطور چشمام خمار م ریز نهینب

که با تمام قدرت به صورتم  یو خون نهیش یکه به تب م یتن
 آبرو یب یبرا ارهیهجوم م

 !کنه قطعا یم تیکفا کردنم

 !ستین کیکردن برازنده ملکه ب یحسود-

 

به  شیکشم و آت یشه و از خودم خجالت م یگرد م چشمام
 دیافته. فهم یگونه هام م

 خودم بود؟ یو چشما الریآ یبه چشما منظورم

هول کردم اما با  د؟یفهم یکه تابلو نکردم! چطور من
 بلند پوزخند یحق به جانب یصدا
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 :گم یزنم و م یم

حسادت کنم به اون دختر معصوم! دلم  دیاصال! چرا با-

 تیاذ یلیخ یسوزه طفل یبراش م

 !شده

رو چه به حسادت؟  کیب یگم! ملکه  یم نویاوهوم منم هم-

 که شب رو تو بغل من یاون

زبونشو  اشیرو که به خاطر زبون دراز یکرد، اون صبح

 ...و از خطاهاش گذاشتم دمینبر

 زیرم. کمرم به م یو من ناخود آگاه عقب م ادیجلو م یقدم
 کنه و اون یتوالت برخورد م

 !تر شدن نداره کیاز نزد ییابا چیه

 هیکشه و تو  یکنه و م یموهام م ی رهیرو بند گ دستش
 موهام انگار از اسارت آزاد هیثان

شن و دستش فورا داخل موهام چنگ  یدورم پخش م شدن

 .شن یم

 موهاش، یختگیکه با برق چشماش، با افسار گس یاون-

 ییتو رهیگ یم یروانم رو به باز

 !اون نه
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نگاهش به تمنا نشسته بود. باز اون بود که با طرز  باز
 که دیکش یم ادینگاهش داشت فر

 !خواد یلحظه تا سرحد مرگ م نیتو ا منو

که با  یهمه حس خوب نیاز ا ومدیجونم داشت درم من
 دایپ انیرگام جر یحرفاش تو

 .بود کرده

 !خواستم یم

 یم شهیهم ینگاه رو برا نیلحظه رو، ا نیحس رو، ا نیا
 خواستم!

 

کنم تا خونسرد باشم و  یکنم و تالش م یرو جمع م لبام

 !بدم شیتن به باز

 یتون یم ینگهم دار نجایهم یخوا یاگر م ا،یموهامو کند-

 جناب یاز دستات استفاده کن

 !کیب

 !تا آغوشش رو باز کنه هیگم که بدونه، کاف یم

 !بودم رشیو بند، بنده و اس دیق یب ر،یغل و زنج یب من
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 ییخوام که از معدود شانسا یصدام و م یتو زمیر یم ناز
 که یکه دارم استفاده کنم. وقت

که با  یریبگ ادی دیمثل بهادر باشه تو با یکس طرفت

 .یوسواس کلماتت رو انتخاب کن

! که اون رو از یکه جواب بشنو یبگ یچ یبدون دیبا

 !یکه سکوته دور کن حشیترج

خواستم نازم رو بکشه، بگه که من ملکه اشم! با اون  یم
 دو رگه و خش دارش بگه یصدا

 !رو تو دستام دارم ای"! بگه و من احساس کنم که دنیبا من"

از موهام  یداخل موهام هم نوازش داشت! دسته ا چنگش
 بره و یم شینیرو مقابل ب

تو  زمیفس هاش هو به محض بازدم ن رهیگ ینفس م قیعم

 !زهیر یتنم م شیآت

 پدر درارت خب؟ یایفرفر نیلعنت به ا-

کرد.  یتار به تار موهام رو انگار داشت نوازش م نگاهش
 از رهیدلم آخ دلم اونقدر ضعف م

لحظات نابمون  نیکردم از حال نرم تا ا یکه دعا م یخوش

 !رو از دست ندم
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وام  یها خوش هیثان نیتمام عمرم از ا یدست ندم تا برا از
 تا رمیگی. لبم و گاز مرمیبگ

 !شل نشه شمین

 ؟ید ینازم م یاالن مثال دار-

تصورمه!  یورا یزیزنه و حالم چ یماراتون وار م قلبم
 خواستمش! چونه ام یم ایخدا

 غره: یم یشتریو با حرص ب شهیدستاش م ریاس

 

به  شهینازت بدم که ت ،یدم پدر منو در آورد ینازت نم-

 خودم بزنم؟ نکش صداتو، شهیر

 !زینر ناز

! به دیلرز یاز خواستنم م نطوریصداش ا یوقت لرزهیم دلم
 یشم وقت یخودم مغرور م

 !به خاطر من به لرز نشسته کیب یصدا

 ینازک م یپشت چشم ییمنم که در کمال پررو نیا اما

 :گم یکنم و م
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نکن منو، من از شما ناز  هیو تنب دیشما راه به راه تهد-

 !واستمنخ

شده اش  دیکل یدندونا نیو از ب رهیگ یتو مشتش م بازومو
 یم یبا لحن آروم اما محکم

 :گه

آروم باشه! از من چه  یمن قانع باشه! حت یملکه -

 و از من یمنو شناخت ؟یدار یانتظار

خوش نشون دادم  یرو یتو به ک ریمن غ ؟یخوا یم ناز
 نیمثال هم ؟یکه تو انقدر متوقع

و زبونتو  یکن یتو صورتم براق م تویلعنت یچشما یوقت که
 یمن م یتو رو یبه درشت

 زمیر یخوشگلتو تو دهنت نم یدندونا نیو من ا یچرخون

 !یشاکر باش دیبا

تو رو خدا  نی! بباشییهمه زورگو نیاز ا رهیگیم حرصم
 ختمیگه دندوناتو نر یبه من م

 !دهنت شاکر باش تو

 ؟یخوش حرف بزنانقدر سخته باهام آروم و با زبون -

 من آدمات ؟یکن دیتهد دیهمش با
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 یبه اندازه  چکسیتو تمام عمرم ه اد،یصدام در ن ستمین

 !شما به من تشر نزده

 کیعمارت ب یملکه  رهیبگ ادی دیبا یپرنسس قصر حاج-

 باشه! ملکه وار رفتار کنه! با

ره  یتشر؟ انتخابش با تو! تو حرف تو گوشت م ای حرف
 یم دیتهد نکنم؟ دیکه من تهد

 کنم؟ تیبا زبون حال برمینم ییکار به جا کنم

 یم کیعمارت ب یتا نگم ملکه  رمیگ یرو گاز م زبونم
 باشه و اون کیخواد ملکه قلب ب

 از خودم دورش نکنم! رو

 

 یمنم مجبور م رهیبگ شیرفتار رو پ نیخواست ا یم اگر

 !رو عوض کنم هیشدم رو

 !میبچرخ تا بچرخ کیباشه جناب ب ه؟ینجوریا

که  یهم کار دیبه عرضتون برسونم من با تهد دیخب با-

 !کنم ینخوام بکنم رو نم

کنه! اما  یکشه و از باال نگاهم م یرو عقب م گردنش
 و من با قهر رومو گهینم یزیچ
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ذارم تا پسش  یاش م نهیس یگردونم و دستمو رو یبرم
 بزنم و از کنارش برم که کف هر

 یخشن یکوبه و با صدا یپشت سرم م زیم یدستش رو دو

 :غره یم

 !مخ من نرو یچموش نباش! رو-

 یشوخ زیهمه چ نکهیترسم. از ا یصداش م یخشم تو از
 من نکهیبشه! از ا یجد یشوخ

هم از دست  نویاندک داشته هام قمار کنم و ا نیهم یرو

 !بدم

 یزیاز هرچ شتریبزنم که ولم کنه برم اما ب ادیخوام فر یم
 ادیخوام که اون بلند تر فر یم

 !که حق ندارم که برم بزنه

 ؟یخوا ینم نویخوام برم، رو مخت نباشم، مگه ا یم-

 یخودم رو مخم، صدام رو مخه، حت

 !رو مخه! دستاتو... بردار... برم موهامم

 یحرکت دستاش رو دور کمرم م هیکنم که با  یم تقال
 چرخه و دستش رو یو م چهیپ
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رسونه و سرم رو رو به صورتش  یپشت به گردنم م از

 !رهیگ یباال م

نوک پاهام بلند شدم چون اونقدر با فشار دستاش رو  یرو
 بود و به دهیچیدور کمرم پ

 یم نیکه پاهام به زور به زم دیکش یآغوشش م سمت

 !دیرس

 یکشه و من قلبم م یصورتم م یرو به کناره  صورتش
 و ارهیلرزه! گردنش رو جلوتر م

با  نیریش یبره و با حرص یرو داخل موهام م شینیب
 کشه: یم ریخش دار نف ییصدا

 

 یلغزه، ُسر م یمو که صاف باشه نگاه از روشون م-

 یرو که نگاه م ایلعنت نیخوره، اما ا

 !کنه یم ریو شکنش گ نیچ ینگام تو کنم،

کشم! چشمام  یکشه و من نفس هم نم یرو عقب م سرش
 ورتش چرخص یمهابا رو یب

 .خوره یم
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بهادره! که من  نی! که استمیباورم بشه که خواب ن دیبا
 یجلوه ام که دارم تو تب دستا

 !دم یاما نوازشگرش جون م قدرتمند

 نیا رهیَمرد گ نیا یهمه  ره،ینفسم گ ره،ینگام گ-

 !المصباست

و با  رهیگ یطرف صورتم رو م هیکف دستش بزرگش  با
 انگشت شصتش لب هام نوازش

 !ده یم

 بازم نازت بدم ملکه دردسر ساز من؟ ایبسه -

 یعنیخونه!  یبا اشک چشمام نم میخند پر از سرخوش تک
 نیاالن بگم بهش بند بند ا

 شد؟ ریمتحکم اما کشنده ش زنج یصدا نیو قلب به ا روح

 ستمیقربون صدقه ات برم! من بلد ن ستمیمن بدم! من بلد ن-

 یجلو یزیر یناز م یوقت

عمرم تو نخواستن و  ی! من خودخواهم، همه ستمیوا نَفَسم
 تینداشتن سوخته! ظرف

تقال  یدار والیه هی یرو ندارم! تو حصار دستا شترشیب
 تا یش کیکه بهش نزد یکن یم
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 !کنه، اما نشو نوازشت

و سخت به خودش فشارم  رهیگ یرو تو دستاش م کمرم
 که از شدت یده با صورت یم

 :شه یم زیرسر دیلرز یداشت م خواستن

فهمن! خواستن و داشتن بلدن!  یدستا نوازش نم نیا-

 !تصرف و تصاحب بلدن

 ینفس م شتریو ب شتریبره و ب یگوشم م یرو تو سرش
 زنه:

 

! ادیدر نم یمثل من قربون صدقه و طناز ییوالیه یاز لبا-

 اما بلده تو گوشت بخونه که

 اهه،یس والیشو... تا وقت هست جونتو بردار برو! ه دور
 کشه ی! تو رو تو خودش مکهیتار

نشو چون اون  کشیکنه! نزد یم اهتیکنه! س یم غرقت
 یده! وقت یفقط هشدار م

از خودش بگذره، از خواسته هاش  ستیبلد ن یش کشینزد
 بگذره! چون خودخواهه، چون

 !والئهیه هیرحمه، چون اون  یب
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بهش  دیمن با والستیکرد ه یبود؟ اگه فکر م والیه اون
 بودن رو بلد والیگفتم که ه یم

 والهایه یهمه  یسرافکندگ هیبود، ما والی! که اگر هنبود

 !بود

 رمیگ یم یقیکشم و نفس عم یدهنم م یرو تو نمییپا لب
 یکه صدام رو م یو با بغض

 :کنم ینجوا م لرزونه

 یوالیه نیبگم که تو بدتر دی...؟ اگه آره باییوالیتو ه-

 !ییایدن

که با همون حرص و  یدزده وقت ینفس رو ازم م والیه
 رهیگ یخشم لب هام رو به کام م

تر هشدارش رو داده بود، تو  شیکه پ یغاصب یبا دستا و
 آغوش گرمش، تو حصار امنش

 .کنم یصعود م یوانگیاوج د به

 نینه با ترس، با شور و تمنا به سمت ا دینه با ترد من

 !شم یم دهیجنون کش

هاش  شی، نبض تپنده اش رو، ته رگردنش رو دستام
 کنن و چشمام از شدت ینوازش م
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که تو دستام داشتم، سر  یگنج نیلحظه و ا نیبه ا عشق

 .شن یم زیر

و اون عقب  زهیر یاون م یگونه  یچکه و رو یم اشکم
 لب ریکه اس ییکشه. لب ها یم

 !شن یشن و آزاد م یم دهیبه زور کش هاش

 یده! نم یزل زدن تو چشماش رو بهم نم یاجازه  شرم
 یکه منم به اندازه  یتونم وقت

 بشم. رهیتو چشماش خ دمشیبا شور بوس اون

 

ده. با  یم هیتک میشونیرو به پ شیشونیزنه و پ یم نفس
 یانگشت شصتش اشکم رو م

 یکه تو یبگه با تمام صداقت یزیچ نکهیو قبل از ا رهیگ
 که یوجودم داشتم، با همه مهر

و بزرگ  دیکش یلحظه تو دلم نسبت بهش داشت قد م هر

 :کنم یشد زمزمه م یم

 ...به چشمام نگاه کن-

دوزم.  یکنم و نگاهم رو به نگاهش م یرو جمع م جراتم
 لحظات یچشماش هنوز شعله 
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 .شن یاز دورم باز نم یرو داشتن و دستاش لحظه ا قبل

فشرد و  یدستاش م نیو بدون انعطاف کمرم رو ب محکم
 که درونش به یخوب از جنگ

 .افتاده بود خبر داشتم راه

بود تا باز  یقو یخواست اون قدر یدونم که دلش م یم
 قیهم منو به دور شدن تشو

 !کنه

حکم،  شهیتونست مثل هم یدونم که دوست داشت م یم
 حکم خودش باشه و منو پشت

 !بردن یبگذاره و بره اما دستاش از خودش فرمان نم سر

داشتن! مبادا  ینگه م ششیمنو پ یشتریبا قدرت ب دستاش

 !کنه یکه پس بزنه، که دور

 یها نهیتو آ یتا حاال داشت دیکه... شا یستین والیتو ه-

 ! تویدید یخودتو م یاشتباه

 !..نیمن خودتو بب نگاه

کنه  یحرکت نکهیبدون ا هیبنده و چند ثان یرو م چشماش

 .رهیگ یم قیعم ینفس ها
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نفس هاش  یرفتن و جز صدا یم نییباال و پا هاش شونه

 !دمیشن ینم یزیچ

... انگار که داشت ذره ذره کیشه و نه نزد یدور م نه
 یکالمم رو به روحش جذب م ی

 .کرد

 

خوندم و  یکه تو وجودش به راه بود رو م یجنگ هنوزم
 دور شه، قبل از نکهیقبل از ا

 یلرزونم رو باال م یعقلش به قلبش حاکم بشه دستا نکهیا

 .اندازم یکشم و دور گردنش م

 !لحظه نترسه! از خودش بودن جا نزنه نیمن و ا از

بندم و آروم  یذارم و چشم م یاش م نهیس یرو رو سرم

 :کنم یزمزمه م

 !یبا من-

شنوم و دستاش حصار  یاز ته گلوش رو م یغرش یصدا
 کنه و یدورم رو محکم تر م

رو که به سمتش  یکه اون ده قدم رهیگ یآروم م قلبم
 آهسته داره به یلیبرداشتم، خ
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 !داره یبر م سمتم

*** 

به کارم نگاه کنم.  یبهتر یرم تا از نما یعقب م عقب

 .بود ایاز رو یتو هاله ا زیهمه چ

سکو،  یرو یبرنز یخاموش، مجسمه  یسنگ ی نهیشوم
 حصار یرو زونیآو ییانبر طال

 اتشیبا جزئ زیهمه چ وار،ید یرو زونیآو یتابلو جلوش،

 !هیشده بود. اما تو حاش دهیکش

 یبود! شونه ها اشییمن اون مرد غرق تو تنها ی سوژه
 پهن و ژست شق و رِق نشستنش

 .انداخت یاون پا م یپاش رو رو هی یوقت

دستش از آرنج  هیبه قلم آورده شده بود.  قیدق زیچ همه
 داده بود و هیتک یصندل یرو

اش که  گهیانگشتاش نگه داشته بود و دست د نیب یگاریس
 رو تو مشتش یدسته صندل

 یرو یبه هم گره خوردش و لب ها یبود. اخم ها گرفته
 نیشده اش! و ا پیهم ک

 !کی! از بدنید یبود که همه از اون آدم م یریتصو
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خاموش رو داشت نگاه  ی نهیکه رو به شوم ییچشما برق
 یشعله ها ییکرد و گرما یم

و تو  ییکرد، عمق تنها یرو داشت منعکس م وجودش
 و بعد کیفرو رفتن ب یاهیس

 

 ریشکنش رو به تصو نیهر چ اتیکه با جزئ یصورت
 تا گلوش یاهیشده بود. س دهیکش

 .کرده بود نیاومده بود و تنش رو سنگ باال

و  دهی. نفس بردمید یبود که من از اون م یریتصو نیا و

 !خسته و تنها

دوخته بود.  یو خاموش یکیبود و نگاهش رو به تار یقو

 !یچینداشت ه یدیام چیه

 یقلبم رو به درد م قایبودم عم دهیکه ازش کش یریتصو
 کنم و یآورد. اشکم رو پاک م

 نیرو، ا یخستگ نیبردم ا یم نیزنم. من از ب یم لبخند

 !رو ییتنها

من افتاده بود و داشت  یکه اون به جون حسرتا همونطور
 نیرو تو بدتر یزندگ یون روا
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 .داد یبهم نشون م میزندگ طیشرا

تابلو رو تموم  هیتا  دیکش یماه طول م کی یحالت عاد تو
 میکاریب یکنم اما انقدر ساعتا

کردم  یم دایکه پ یاضافه ا میبود که هر تا ادیز نجایا
 یلیکردم و خ دنشیصرف کش

 .تونستم تمومش کنم شهیاز هم زودتر

دو تا  نیب یخال یدارم و تو فضا یبر م اطیرو با احت بوم
 دم. هم خشک بشه یکمد جا م

رو به نشون  ینقاش نیا نکهیا ی! االن آمادگنشیبهادر نب هم

 .بدم رو نداشتم

کنم.  یکنم و لباسام رو عوض م یکارم رو جمع م لیوسا
 دستمال سر هیموهام رو با 

 چیو مزاحم کارم نشن االنم ه انیکرده بودم تا جلوم ن مهار

 .حوصله بافتنشون رو نداشتم

 داشیورا پ نیسرش شلوغ بود که ا یبهادر انقدر مطمئنا
 رم یم رونینشه. از اتاق که ب

 یده و م یتکون م ی. سرنمیب یراهرو م یرو تو بانو
 کنم تا یخواد رد شه که صداش م
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 :رسونم ی. بدو بدو خودم رو بهش مسهیوا

 بهادر خونه ست؟بانو؟ -

 

 یرو هم کنارم رو شبیشدم کنارم نبود. د داریکه ب صبح
 بود. مثل اون روز دهیتخت خواب

کردم که عمدا داره فاصله اش  ینکرده بود و حس م بغلم

 .کنه یرو با من حفظ م

 یافتاد و خواب از چشماش فرار یاز دستش نم گارشیس
 دم کیزد و  یبود. حرف نم

 .شد یاز روبروش کنده نم نگاهش

ذهنش شلوغ بود و گاردش باال بود. به  یطور واضح به
 خودم اجازه ندادم که ذهنش رو

 یبه سمتم اومده بود م ی. حاال که اون قدمزمیهم بر به
 خواستم آسه آسه خودم رو تو

 .جا بدم. خسته اش نکنم. دلزده اش نکنم اشیدن

 !ه دارنجلس یموتیاتاقشون هستن با جناب ت یتو-

تا متوجه  رمیگ یزنن اما از بانو نگاه م یبرق م چشمام
 نگاه شومم نشه! چشمامو مظلوم
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 :کنم یکنم و دوباره نگاهش م یم

عمارت هست که  یپشت یگم... بانو جان... باغچه  یم-

 داره، اگر دیاز کتابخونه بهش د

 داره؟ یا گهیراه د یبر اطیاز تو ح ینخوا

 مطبخ راه داره... چطور؟داره خانوم! از پشت -

 ...آخ خداجون-

سرجاش  نمیب یکشم که م یو م رمیگ یخندم و دستشو م یم

 !هنوز سادهیوا

 !! لطفاگهید ایب م؟یذره هوا بخور هی میبانو بر-

. دیترک یسره تو خوندن موندن م کیدلم داشت از  رسما
 رفته بود آسمون چه ادمیاصن 

 !هیو نگاه جذاب ماه چجور دیخورش ی! گرماهیشکل

 ...نیدر موردش صحبت کن کیخانوم... بهتره با خود ب-

 یم یو حرص زده ا دیشه و با لحن ناام یم زونیآو افمیق
 گم:
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بهادر سرش  یدون ینباش لطفا! تو که م ینطوریبانو! ا-

 ...گهیرم د یشلوغه! با تو م

کنه و کالفه چشم  یپشت سرم رو نگاه م یلحظه ا بانو

 :کنه یو دوباره تکرار م رهیگ یم

 .... به کارم برسم بهتره با دیخانوم من با-

 :گم یپرم و م یحرفش م نیب

 میخوا یم قهیکه در حد چند دق میبکن میخوا ینم یبانو کار-

 دمی. بخدا پوسمیهوا بخور

رفته. چند لحظه فقط...  ادمیخونه! رنگ آفتاب و مهتاب  تو
 خواد یاالنم اگر بهش بگم م

 کنه به نظر تو؟ کاریچ

و  ستمیمیوا خیبرم و س یمثل خودش پشت کمرم م دستمو

 :کنم یصدامو کلفت م

 ...برو تو اتاقت... سه... دو شمارمیجلوه تا سه م-

 !کی-

 یعنیبهادر بود اما انشالل که تو سرم اکو شد!  یصدا نیا

 !اون باشه یشه که صدا ینم
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 یدم و چشمامو با تمام توانم رو یدهنم رو قورت م آب
 نشیدم. حضور سنگ یهم فشار م

 .زنه یکنم. قلبم تو دهنم م یپشت سرم حس م رو

ذارم  یاش م نهیس یو رو ارمیچرخم و دستمو باال م یم
 دارم. خودش بود! بخدا یو برم

 !خودش بود که

 یخونسردش رو م یچهره  یکنم و وقت یرو باز م چشمم
 پشت همکنم  یو هول م نمیب

که  ییزنم و با صدا یزنم. لبخند ژکوندم رو م یم پلک
 یکنم نلرزه زمزمه م یم یسع

 :کنم

 دلش گرفته بود خواستم دلش وا شه! کمی... بانو زهیچ-

 

شنوم و چشم غره  یم کیرو از پشت ب یخنده ا خرخر
 رم که با سرفه یم یموتیبه ت یا

ذاره تا راحت  یدهنش م یو رو ارهیدستش رو باال م یا
 رو شیطانیش یتر خنده ها

 !کنه پنهان
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 شنهادیممنون که پ زمیعز امیتونم ب یبانو شما برو من نم-

 !یداد

نگاهش  ایسکته ا نیزنه و طفلک ع یپشت هم پلک م بانو

 !چرخه یمن و بهادر م نیب

رو به اون عقب  یمنه و من قدم یهنوز نگاهش رو بهادر
 چرخم و تند یرم و بعد م یم

 .دوم یبه طرف اتاقم م تند

قلبم  یدم و دستمو رو یم هیبندم و پشت در تک یم درو

 !ذارم یم

جوم و از شدت خجالت  یشد؟ لبمو م داشیاز کجا پ ایخدا

 !نیخوام آب شم برم تو زم یم

کنم، خانومانه رفتار  یآبرو دار ششیخوام پ یم یهرچ
 شه که یم یزیچ هیکنم باز 

همون لحظه  دیو بن بره! آخه چرا؟ چرا با خیاز ب آبروم
 داشیپ ارمیکه دارم اداشو در م یا

 شه؟

اتاق قدم رو رفتن که طبق معمول  یکنم تو یم شروع

 .شه یبدون در زدن وارد م
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بره و کراواتش رو شل  یمحض بسته شدن در دست م به
 کنه. قدم هاش رو به سمت یم

 .دارهیبرم پنجره

 هیکنه و  یدستش رو جک م هیو  ستهیا یپنجره م مقابل
 یم بشیدستش رو داخل ج

 ینم یحرف یگذره و وقت یتو سکوت م ی. چند لحظه ابره
 یجلو م اطیزنه، من با احت

 .رم

 ییکنه و از فضا یگل م طنتمیخوام دورش بزنم اما ش یم
 بود واریدستش و د نیکه ب

 کشم. یشم و خودمو مقابلش م یم رد

 

 نکهیفاصله بود و به محض ا نمونیقدم ب میاندازه ن به
 کنم و چشمم به نگاه ینگاهش م

 یدلم م یکوه غم رو هیافته انگار  یو سردش م یفکر

 .نهیش

 ...سالم-
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خواستم ناراحتش کنم.  یو زمزمه وار گفتم. نم محتاط
 اخماش و مود بد شهیم یعنی

بانو اداشو در آوردم؟  یباشه که جلو نیبخاطر ا حالش
 بهش روگه تا  یخودش م شیپ

 .و اون آبرومو ببره نیا شیبلند شده پ دادم

 یگفتم منظور بد یخوام که اونجور یمن معذرت م-

 ؟ینداشتم... از من ناراحت

چشمام مونده و با اخم  یتو رهیثابت و صامت خ همونطور
 کنه. چشماش تماما ینگاهم م

بود و مشخص بود که تمام شب رو پلک رو هم  سرخ

 .بود دهینذاشته. رنگشم به شدت پر

 کنه؟ یسرت درد م-

کنم اصال حرفامو  یده و حس م ی! جواب نمیچیه بازم
 گهید یشنوه و فکرش جا ینم

اندازم و دستامو پشت کمرم  یم نیی. با بغض سرمو پاست
 یم هیبرم و به پنجره تک یم

 .دم
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 گهید دیتم ناراحتت کنم اما واقعا دلم پوسخواس یمن... نم-

 شما یبرا دیتو خونه. شا

تو  یانقدر زمان طوالن چوقتیسخت باشه اما من ه درکش
 بعد شهیخونه نمونده بودم. هم

. میرفت یم جیکنار خل دهیشد با شربت و سع یظهر که م از
 یرفتم. درس م یم دیخر

 یانجام دادن ندارم. حت یبرا یکار چیه نجای. اما اخوندم
 که برام آورده ییکتابا یهمه 

که  یکنم طور یم یچند ساعتم نقاش یخوندم. روز بودنو
 یکمرم درد م ادیز ستادنیاز ا

گذره...  یم رید یلیکه تنهام ساعت خ یی. اما وقتارهیگ

 .خواستم دردسر درست کنم ینم

 !نیهوا بخورم هم کمی یپشت اطیفکر کردم تو ح فقط

الزمه به کمک  یکن یکه فکر م یزیهفته هرچ کی یبرا-

 بانو جمع کن!

 

و  ارمیسرم رو باال م دمیکه شن یخورده از جمله ا جا
 کنم. دستش رو باال ینگاهش م
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سوال تو  ی. کلرهیگ یدو انگشتش م نیو چونم رو ب ارهیم
 ترس هیشه اما  یم فیذهنم رد

 :کنم یزنه. مردد زمزمه م یبه دلم چنگ م یبیغر

 سوال بپرسم؟ هی-

شه و حالت چشماش  یبه سمت شونه اش کج م گردنش
 کنم یشن. حس م یعوض م

 یلیخ یلی. خکترمیقبل بهش نزد یحاال از چند لحظه  که

 !تر کینزد

 !یکیفقط -

 :گم یکوبه م یام م نهیقلبم محکم خودشو به س یحال در

 رم؟ یبا شما م-

آروم از  یلیو نگاهش رو خ ارهیم کیرو نزد سرش
 گونه ام و بعد موهام یچشمام تا رو

 .لغزونه یم

 ایدن دنیعمر د کیآروم که انگار چشماش رخوت  اونقدر

 !رو تو تنش داشت

 ؟یریکجا م یپرس ینم-
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 یینبود اگر اونم قرار بود باشه! اگر با اون بودم هرجا مهم

 !رفتم یکه قرار بود بره باهاش م

 :کنم یم یپافشار

 رم؟ یبا شما م-

گرم بود.  یلیاما خ اد،یز یلیصداش خسته بود خ لحن
 کم یلیبود. خ رایگ یلیصداش خ

گوشم  یکه صداش تو حلزون یزد اما هربار یم حرف
 تمام اعصاب تنم آروم دیچیپ یم

 !گرفت انگار یم

 !یر یبا من م-

 

دارن. خون به  دنیبه خند لیچشمام م یخندم. حت یم
 نیتو ا یوقت دوئهیصورتم م

شه و آرامش تمام تنم رو  یهم دود م دمیترد نیآخر فاصله

 .رهیگ یبغل م

خواستم  یکه م یسر و گردن از من بلند تر بود و وقت هی
 یلیسرم رو خ دینگاهش کنم با
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 .گرفتم یم باال

گرمش رو  یصورتم خم شده بود و نفس ها یرو سرش
 کردم. گرم یپوستم حس م یرو

 .ریو دلپذ بود

 م؟یکجا قراره بر-

 چوقتیه میکه فاعلش من و اون باش یافعال جمع یحت

 !اومد یانقدر به نظرم جذاب نم

! میافت یراه م گهیساعت د کیتا  یش یحاضر م یر یم-

 مونیوگرنه پش یکن یمعطلم نم

 !شم از رفتن یم

مسافرت چند  هیبا هم  نیاول یخواست برا ی! مبدخلق
 رو زایچ یلیخ دیو شا میروزه بر

از فکر بهش هم غرق  یداد و من حت یم رییتغ نمونیب
 نیشدم اما انگار اون ا یآرامش م

 !رو نداشت حس

. مهم گهیبودم د رفتهیدم. اونو با اخالقش پذ ینم یتیاهم
 یخواست برا یبود که م نیا
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 نجایرو از ا یمن چند روز یشدن حال و هوا عوض

 .میبزن رونیب

چطور که بدونم  میبر میخوا یخب حداقل بدونم که کجا م-

 .بردارم یلباس

که لبالب  یکنه و با نگاه یم کیرو به گردنش نزد سرش

 :زنه یبود لب م دیهشدار و تهد

 برو دختر!-

 

شد  یم کیژست سرش به گردنش نزد نیبا ا یوقت اونقدر
 کرد به یو با غرور نگاهم م

 یینشسته بود، اونقدر محو حرکاتش شده بود که هرجا دلم
 برام اینقطه از دن نیاز ا ریغ

 .بود جهنم

تو  هیو هرثان قهیکه دوست داشتم هر دق یحس نیبود ا یچ
 باشم و من حرف شیقدم هی

نگاهم  اقیاشت نیجوابمم نده فقط با هم یو اون حت بزنم
 کنه؟
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و بخاطرش  میر یم میفهمم که بخاطر من دار یم-

 ...ممنونم

من به  یو انگشتا رنیگ یم یموهام رو به باز انگشتاش
 نه یو ساده  دیسف یدکمه ها

که پاهام  یرفتم وقت یم دیبندن. با یم لیجذابش دخ چندان
 رفتن نداشتن؟ یسودا

 ...سه... دو-

 :کنم یحرفش رو قطع م طنتیش با

 !کی-

 یم شیپ قهیچند دق ادیکارو کردم و بعد که  نیا ناخودآگاه
 افتم که اداشو درآورده بودم،

 شیگوله آت هیو از شدت خجالت  رهیگ یتنم گر م تمام

 .شمیم

اما من با تمام توانم  ستین یجوره کنترل شدن چیه شمین
 گزم و اونه که یلبام رو م

 !رهیگ یشعله م شتریو ب شتریهر لحظه ب نگاهش

آروم و  یلیکنه و بعد خ یو لبم رو آزاد م ادیباال م دستش
 داغم رو ینوازش وار گونه ها



 
 

848 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

لرز  چیو بدون ه یکنه. اونقدر حرکاتش عاد یم نوازش
 بود که با تمام وجودم یو عجله ا

 .حسادت کردم بهش

 ومدیخودش کنارم نبود و فکرش تو سرم م یوقت یحت من
 شد و نفسام به یتنم داغ م

 شدم. یطاقت م یافتاد و ب یم شماره

 

رو  سیمجسمه نف هیفاصله انگار که داره  نیاون تو ا اما
 با دستاش و نگاهش قدر و منزلت

 !کنه. آروم و صبورانه یده رفتار م یم

و  میو نگاهش به لب هام اونقدر مستق ادیتر م نییپا سرش
 یپرده ست که حس م یب

که  یاون بوسه ا ی هیتا سقوطم نمونده. هر ثان یزیچ کنم
 بار با اون تجربه نیاول یبرا

شن و اونقدر تنم از خجالت گرم  یم یتو ذهنم تداع کردم
 تمالشه که هر لحظه اح یم

 .دم یشدنم رو م آب
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و  نهیش یگلوم م ریاندازم که دستاش ز یم نییرو پا سرم

 .رهیگ یسرم رو باال م

 گم برو؟ یبه تو نم-

 ...خوام برم ینم-

 !بزرگ شو-

کشم و پلکام رو  یم یاما با ناز نوچ رمیگ یم منظورشو

 :کنم یبندم و زمزمه م یآروم م

 !ترم نیریش ینجوریا-

 رمیگ یرو سفت م شمیکوبم، ن یرو که تو نگاهش م نگاهم

 .فتمیتا در نره و به خنده ن

بمونم. اون بود که مشکل داشت به  ششیخواستم پ یم من
 من چه؟

که تو وجودم نشسته  یروزیلحظه از احساس پ کی هنوز
 شه و فاصله ینگذشته که خم م

 .بره یم نیاز ب رو

 یم خیشن و زمان تو لحظه  یتوپ گرد م هی هیشب چشمام

 !زنه
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کشه.  یکنه و بعد عقب م یرو مزه م نمییآروم لب پا یلیخ
 بشیج یدستش هنوز تو هی

ذاره و تنم  یکمرم م یگود یاش رو تو گهیکف دست د و
 کنه. یم کیرو به تنش نزد

 

اما اونقدر شوکه ام  رهیگ یم انیتو دلم جر یحس گرم هی
 بگم و یچ دیدونم با یکه نم

 .کار کنم چه

کنه و زمزمه  یبوسه اش را با نوک انگشتش لمس م یجا

 :کنه یم

 !تره نیریش ینجوریحق با توئه! ا-

و اونقدر خجالت زده ام که  امیصداش به خودم م دنیشن با

 .تونم نگاهش کنم ینم یحت

فرق داشت. اون لحظه اونقدر  یلیخ شبمونید ی بوسه
 مقدس بود، اونقدر روح و قلبمون

 .کردم یحس نم نمونیب یمانع چیبودن که ه کینزدهم  به

 !ستیمثل اون موقع ن زیچ چیاالن؟ ه اما
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 !یمنو ببوس یاجازه نداشت-

 یکنه و با غرور زمزمه م یکمرم رو نوازش م دستش

 :کنه

 !...شهدبانو یبر یفرصتشو داشت-

ره و تالشم  یکه برام به کار برد باال م یاز لقب ابروهام
 کنم که باز دندونامو تماما یرو م

 .نذارم و خودمو کنترل کنم شینما به

 هیکنه.  یکه تو جونم بود کم نم یاز حرص چیه نیا اما
 بره یم بشیدستش رو داخل ج

 .ره یقدم عقب م مین و

ده و  یتکون م یبر یبفرما آزاد یرو به نشونه  دستش
 ژست نیاز ا ادیمن اونقدر زورم م

 یشن و دستم رو به کمرم م یم زیکه چشمام ر مغرورش

 :گم یزنم و م

 خوام بمونم! یم-
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قدم  میو که ن رمیگ یو حرص زده سرمو باال م طلبکار
 و زمزمه ادیعقب رفته رو جلو م

 :کنه یم

 !اوهوم... موافقم بمون-

لبامون  نیبالفاصله دستم رو ب ارهیم نییرو که پا سرش
 یکنم و با لحن ناباور یحائل م

 :زنم یم غیج

 !قانونه هی نیا یخوام منو ببوس یمن نم یوقت دینوچ... نبا-

االن؟ قانون کجا بود اون وقت؟ خون  یحرف زد قانون؟
 خورد و تمام یداشت خونمو م

 !از شرم و حرص به عرق نشسته بود تنم

حرفم باز گردنش کج شد و سرش به  دنیمحض شن به
 شد و باز قلب کیشونه اش نزد

 .کرد یتاالپ تولوپ م یفتگیبود با ش من

 یژستا نیبا ا ادیبه سرم م ییدونست چه بال یم یلعنت
 جذابش؟

 یاثر چی. هدنیخند یخورم که چشماش داشتن م یم قسم
 از اخم تو صورتش نبود. با
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 :گه یزنه م یتوش موج م حیکه تفر یلحن

عوض شده  یچ یدیبوس یکه با شور منو م یشبیاز د-

 من؟ یملکه 

زنم و پشت  یبهش زل م یجیو با گ چنیپ یتو هم م دستام
 یزنم و فکر م یهم پلک م

بگو! جواب بده، سکوت نکن حقشو بذار  یزیچ هی. کنم

 !کف دستش

 !فرق داشت شبید-

 ؟یخوا یو امروز منو نم میخواست یم شبید-

 گم: یگفت؟ هول شده م یم ینجوریا چرا

 

خوام وگرنه  یبوسه نم یعنیخوام...  یامروزم م-

 ...خودتو

چرا  رون،یزد ب یبود که از گونه هام داشت م شی! آتشیآت
 یدم؟ چرا حرف م یادامه م

 زنم؟

 شه برم؟ یم-
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 یعنیرحم!  یمرِد ب نیخوش خنده است ا بیعج نگاهش
 انقدر نیزم ریمترم رفت ز مین

 !داد خجالتم

 !شه یاوهوم...! م-

شه گفت.  یکه از صداش ساتع م یبیقدرت عج با
 انگارخواست بگه که بهت ثابت شد

 و موندنت به خواست منه؟ رفتن

خوش حالتش  یخواست دونه دونه اون موها یمن دلم م و
 دنده و هیکه انقدر  نمیرو بچ

 !نباشه یرا خود

 یرم که اثر یبه سرعت نور م یجور هیوقتش نبود!  حاال

 !اتاق نمونه یاز جلوه تو

رسم با غصه  یدارم و به ته راهرو که م یتند قدم برم تند

 .کنم ینگاه م واریبه در د

 لمویخواستم وسا ی! مایخدا رون؟یاز اتاق اومدم ب چرا
 جمع کنم انقدر هولم کرد که

 .کنم یم یچه غلط دمینفهم



 
 

855 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

بر و بر  یسادیگه برو وا یم یوقت یمرض دار مگه
 ؟یکن ینگاش م

 «!که تو بدت اومد چقدرم»

حق نداره بدون اجازه منو  یول ومدین که بدم معلومه

 !ببوسه

 یاجازه هم م ؟یشد وونهید ک؟یگرفت؟ ب یم اجازه»

 «نه؟ یگفت یگرفت مثال تو م

 

 هی نیبپرسه ا دیبا یگفتم ول ینم دیخب؛ شا لهیگفتم! خ یم

 !قانونه

 «؟یخفه ش شهیم»

! برم حاضر بشم قراره برم مسافرت! خدا جونم موافقم
 رمیرم دست بانو رو بگ ی! میمرس

 .تا با کمکش ساکم رو ببندم ارمشیزور ب به

با بهادر تنها بمونم و مثل  ستیهم الزم ن ینجوریا حداقلش
 کنه بچسبم بهش و اونم

 !فاصله ها رو برداره یپر دادنم ه یبرا



 
 

856 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

دارم  یکشم و قدم هام رو شل و ول برم یرو لبام م دستم
 دورمو امیبه خودم م هویو 

 .کنم یم نگاه

 یآبرو آروم نم یافتاده مِن ب یتا همه نفهمن چه اتفاق حاال
 دیکه! خاک برسر ند رمیگ

 !کنن دتیبد

 «!! به مسافرت فکر کنمسافرت»

*** 

هماهنگ شده... کالکانا مستقر شدن و منطقه  زیهمه چ-

 حاج صالح لینظره... با وک ریز

 .رسه خدمتتون یفردا م میتماس گرفتم و هماهنگ کرد هم

 یزیسپارم به تو حواست باشه هرچ یرو م نجایخوبه! ا-

 که شد به من خبر بده... دعوتنامه

خوام  یباشه. م ونی. مکان کالب همادیرو آماده کن ها
 طرف باشه. من شب یمنطقه ب

 !گردم یاز مبارزه برم قبل
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دهد که  یم نانیدهد و اطم یتکان م دیبه تائ یسر یموتیت

 .هست زیحواسش به همه چ

کند و به  یگذارد و پشت م یم یموتیت یشانه  یرو دست
 نیکه کنار ماش یطرف جلوه ا

 دارد. یقدم بر م ستاده،یانتظارش ا به

 

 ریکرد و معلوم نبود ز یپا و آن پا م نیطاقت مدام ا یب

 !کند یلب چه غرولند م

شد. ساالر را  یآماده م شیرو شیپ یمبارزه  یبرا دیبا
 از خودش به همراه کالکان شیپ

 یرا فراهم م ناتشیتمر طیبه مزرعه فرستاده بود. شرا ها
 شیکرد و به دور از مشغله ها

 یم نیتمر یآخر قبل از مبارزه را حساب یهفته  کی نیا

 .کرد

هم دوبار تا به االن تماس گرفته  لشیصالح و وک حاج
 بودند. اصرار داشت تا با جلوه

 .داشته باشد یمالقات
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کشد و دستش را  یکشد و او جلو م یدرب ون را م احمد

 .ردیگ یمقابل ملکه باال م

و دستش را درون  ندینش یدخترک به برق م چشمان
 نیگذارد و داخل ماش یدستش م

 .رود یم

 یم یرود و در کنارش جا یهم پشت سرش م خودش
 شود و به ی. درب بسته مردیگ

 .افتند یم راه

با  داریداشت و هم د ازین ناتیتمر یفرصت را برا نیا
 حاج صالح داخل عمارت به لیوک

از  ریکس غ چینبود. عمارت مکان امنشان بود. ه صالح
 را کیب یها محل زندگ یخود

 .هم بدانند دیدانست. نبا ینم

نبود.  نانیحاج صالح مرد قانون بود و مورد اطم لیوک
 مهمانان گریشد مانند د ینم

حاضر شود.  کیشان با چشمان بسته در محضر ب ناخوانده
 یخواست توجهات را ب ینم

 !به سمت خود جلب کند لیدل
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گفت، انگار  یم شیها یحوصلگ یملکه اش از ب یوقت
 را داشت به جان او شیها یکالفگ

همه بهتر  یالر برا یالی.با خود گفت رفتن به وختیر یم
 یجلوه هم نفس نیب نیبود و ا

 یموذ یخودش را قانع کرد تا آن صدا نطوریگرفت. ا یم
 زد را یکه ته ذهنش طعنه م

 کند. ساکت

 

به دل  یداشت و ربط یمسافرت مقاصد کار نیا از
 شیروزها نیا یدل مشغول یگرفتگ

 !نداشت

سرخ دستش  ییبود و دخترک با گونه ها شیپا یرو دستش
 گذارد یدست او م یرا رو

 .برد ینوک انگشتانش را درون مشتش فرو م و

دختر چگونه به  نیداند که ا یکند و هنوز نم یم نگاهش
 شده دایاش پ یدر زندگ کبارهی

 .داده بود رییرا تغ زیو همه چ بود
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مثل سابق نبود! کنترل همه  زیچ چیدانست که ه یم اما

 .رفت یداشت از دستش م زیچ

چشمانش  دیهنوز هم هروقت کنارش بود با ترد دخترک
 . هرچقدر او سکوتدیکاو یرا م

 .دیکش یکرد، دخترک از چشمانش حرف م یم

 نیریبه ش یچه واکنش ندیکه منتظر بود تا بب ییحاال مثل
 لحظات قبلش دارد و یکار

خواهد دستش را  یم ندیب یاو را م ی رهینگاه خ یوقت
 رعقب بکشد که او دستش را زودت

در چشمانش النه کند  اسی نکهیکشد و قبل از ا یم پس
 برد و دور او یدستش را باال م

 !اندازد یم

نکشد! پس نرود؛ هرچقدر جسارت خرج کند، به  عقب
 یکیدر تار شتریهمان اندازه ب

 !سرزنشش نکند یشودو کس یم دهیکش

 یکند! خوب م یداند چه م یبالغ شده خوب م دخترک
 یم یفهمد قدم در چه راه

 گر؟یبود د یو او هشدارش را داده بود و کاف گذارد
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بود! دخترک سرش را به  یاز اندازه کاف شینظرش ب به
 دهد و انگار یم هیشانه اش تک

جهان لم داده است  یجا نیو امن تر نیدر راحت تر که
 و چشم ردیگیم یقینفس عم

 بندد. یم

 

منظور،  یکوچک و ب یگونه واکنش ها نیداند ا ینم و
 چطور طومار به طومار در قاموس

 !کرد یم یداشت و با روزگارش باز یمرد معن نیا

*** 

. تا چشم کار نمیب یرو که دارم م یزیشه چ ینم باورم

 !ییبایکنه دشت بود و ز یم

هرچه تمام تر خود  ییبایشبش پر ستاره و ماه به ز آسمون
 یدر آهن هیکنه. از  یم یینما

و  میکن یبلند دوره شده بود عبور م یوارایکه با د بزرگ

 .شه یدر پشت سرمون بسته م

 الیو هیو به  میر یم نیرو با ماش یراه طوالن هی دوباره

 .میرس یجاده م یدر انتها
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 یشه و مثل لحظه  یم ادهیشه و اول بهادر پ یباز م در
 یاول سوار شدنمون دستم رو م

 .شم ادهیکنه تا پ یوکمک م رهیگ

 یسرد یهوا نهیلبم بش یرو تیلبخند رضا نکهیاز ا قبل
 باعث اره،یکه به سمتم هجوم م

 .شه تا تنم ناخودآگاه منقبض بشه یم

خوام  یکنم و م ینگاه م میکه درش بود یبه باغ یشگفت با
 به سمت درختا برم و تموم

 .شه یرو بگردم که دست بهادر دورم کمرم سفت م باغ

کنم که با چشماش خط و  یچرخه و نگاهش م یم سرم
 کشه که از کنارش ینشون م

 .امینخورم و من تازه به خودم م تکون

 یسنگ یالیو نیبه ا یکه منته یسرمون تو جاده ا پشت
 بهادر یشد، آدما یخوشگل م

آقا و خانوم با  هی یورود یپله ها یبودن و جلو ستادهیا
 پسر الغر جوون هیو  یلباس محل

بودن و تالش  ستادهیمادرش بود ا که پشت زهیدختر ر هی و
 نگاهمون یمکیکرد که قا یم
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 .کنه

 

و بهادر که به سمتشون قدم بر  میبودن تا ما جلو بر منتظر
 داره منم به ناچار نگاهم یم

زنم  یکنم و لبخند م یدورم جدا م ییبایاز اون همه ز رو
 یو کنار بهادر مقابل اونا م

 .ستمیا

رنگ  یقهوه ا قهیجل هی. ادیسال بود جلو م انیکه م ییآقا
 بود دهیهمرنگش شلورش پوش

بود و در کنار همه  بشیرنگ داخل ج ییساعت طال هی و
 کاله هم رو هی تایجذاب یا ی

 :کنه یبود و اول از همه شروع به صحبت م سرش

 ...کیب نیخوش آمد-

که همسرش در کنارش  یداشت و با لباس یشمال ی لهجه
 مال نکهیبود حدس ا دهیپوش

 .نبود یاز شمال بودن، کار سخت یا خطه

که بهادر مثل  نمیب یم یده و من وقت یسر تکون م بهادر
 براش سخته زبونشو شهیهم
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 :گم یرم و م یقدم جلوتر از بهادر م میبده ن تکون

 ...سالم ممنون پدر جان... من جلوه هستم-

شه و به بهادر نگاه  ینگاهش به وضوح متعجب م مرد
 کنه اما بهادر نگاهش تماما به یم

 !منه

خواستم مرد گنده  ینم یدرسته مخاطبش من نبودم ول خب
 جواب بمونه. مرد به یب

 یلیو با لحن خ ادیکنه و زن جلو م ینگاه م همسرش

 :گه یم یمهربون و گرم

... نیاوردیب فیخوش تشر یلیخ یلیسالم خاِنم جان خ-

 ماشالل ماشالل چشمم کف پاتون

هم... دختر  یبه پا نیش ریآقا جان مبارکا باشه پ ...خانم

 ...جان برو اسفند دود بده

 نکهیکنه و بعد بدون ا ینگاهش م یچند لحظه ا بهادر
 به پشت سرش یبزنه دست یحرف

 کنه. یلب تشکر م ریکنه و ز یصاف م ییکشه و گلو یم
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 ...میمزاحم شد دیببخش-

 ه؟یسر... مزاحم چ یقربان تو بشم من خانم... شما باال-

 ...دییبفرما دییبفرما

رو با  یسنگ یپله ها یشتریکنم و با ذوق ب یم تشکر
 راست کیرم. بهادر  یبهادر باال م

ره و منم در  یکه رو به طبقه باالست م ییسمت پله ها به
 دارم. دوتا یکنارش قدم بر م

 .شه یاتاق م نیباال بود و بهادر وارد اول یطبقه  اتاق

تخت  هیکمد و روبروش  هیو  نهیو آ زیم هیبا  اتاق هی
 یبزرگ دو نفره بود. گوشه  یلیخ

خوشگل بود و من نگاهم که  یسنگ ی نهیشوم هیهم  اتاق
 خوره با ذوق به یبه تراس م

 .کنم یرم و در رو باز م یم سمتش

خوره  یشم و باد سرد دوباره به صورتم م یتراس م وارد
 افته اما اونقدر یو لرز به تنم م

 .کنم یزده ام که اصال حسش نم جانیه

باغ بود نگاه  یاز محوطه  رونیکه ب یبه دشت یشگفت با
 کرد یکنم. تا چشم کار م یم
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 یتو ادیو با توجه ز یکه به سخت ییبود و کوه ها دشت

 .شدن یم دهید یکیهمه تار نیا

 ستیشه اما من قرار ن یم یکه تو روز نماش عال مطمئنم

 !بهش نگاه کنم نجایکه از ا

 !یکن یدردسر درست نم-

 یشنوم و به سمتش برم یرو از پشت سرم م صداش
 زیمشکوک و ر یچشما یگردم. وقت

 نیافتم! رسما ذهنم رو ع یبه خنده م نمیب یاش رو م شده

 !خوند یکتاب م هی

 دردسر درست کنم؟ دیچرا با ه؟یمنظورت چ-

 !م دومت دردسرهاس نکهیبخاطر ا دیدونم! شا ینم-

کشم و سرم  یخورم و لبامو به داخل دهنم م یامو م خنده
 چرخونم یرو به سمت راست م

 کاوم. یشب رو م یاهیعمق س و

 

تا مودب باشم و اداشو  رمیگ یبه کار م مویانرژ تمام

 !ارمیدرن
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رم و به صورتش  یفاصله ست رو جلو م نمونیکه ب یقدم
 زنم. پر از حس خوب یزل م

 :زنم یم لب

 !خوش بگذره یلیقراره خ-

 :کشه یپس نم پا

 یکن ینم یو کار یر ینم ییبدون اطالع من جا-

 مفهمومه؟

 یمنو رو دیگفت؟ بچه نبودم که، فقط نبا یم ینجوریا چرا
 یمنو همراه دیلج بندازه. با

 ده؟ینفهم نویخواد! هنوز ا یاگر دردسر نم کنه

 !شهیم یچ نمیبب-

داره منو  یانقدر سع نکهیخباثت زمزمه کردم چون از ا با

 .رهیگ یکنترل کنه حرصم م

 ینبود و خطر یکه کس ابونیدشت و ب نیتو ا نجایا
 یچرا نم نجایکرد! ا ینم دمونیتهد

 به حال خودم باشم؟ ذاشت

اون خانوم از  یخواد حرف بزنه صدا یو تا م ادیم جلو
 کنه یکه اعالم م ادیپشت در م





AriyanMehr
Rectangle
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 .و حاضر کردهر زیم

و قبل از  رمیبگ یده که حرفشو جد یچشماش هشدار م با
 دوباره بخواد اوامرش رو نکهیا

 :گم یرفتن به اتاق م نیزنم و ح یکنه دورش م فیرد

 !امیمن لباسمو عوض کنم م-

 یم سیدارم و به سرو یبرم یمشک نیبا ج یبافت کرم هی
 به دست و صورتم یرم تا هم آب

 یتونست هرچقدر که م یهم لباسمو عوض کنم. م بزنم
 خواد خط و نشون بکشه اما من

لذت  تیکردم و نها یبودنم استفاده م نجایا یهر لحظه  از
 بردم. یرو م

 

*** 

 یاومده اجازه ورود صادر م یبه اسم فتح یقربان شخص-

 شه؟

 .باالخره آمده بود پس

 !دیکن شیهمراه-
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 کیاعتماد به  سکیوقت ر چیاعتماد نداشت. ه چکسیه به
 یرا به جان نم بهیشخص غر

 .دیخر

حاج صالح  لیآمده است. وک یتیآدم به چه ن نینبود ا معلوم
 خودش شخصا یبود و حاج

او و  نیب یگرفته بود و خواسته بود تا قرار مالقات تماس

 .ردیجلوه صورت گ

 نیبود. اما ا دهینداده بود و او هم نپرس حیرا توض لشیدل
 شد که بدون ینم لیهم دل

 .وارد خانه شود اسکورت

به در و  یتقه ا یاز تماس نگذشته که صدا یا قهیدق چند
 نگاهش را یسپس ورود فتح

 .کشاند یآن سمت م به

 !جوان تر بود یلیکه انتظار داشت خ یزیاز چ مرد

که حاج  یکارکشته ا لیبود وک نیساله بود و ا یو اند یس
 صالح تمام اموراتش را به او

 سپارد؟ یم

 ...حاج صالح لیهستم وک ی! فتحریروزتون بخ-
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نشسته و نبود  زیشود و همانجا پشت م یبلند نم شیجا از
 از هر وقت شتریب یموتیت

 شود. یحس م یگرید

 

ارتباط با افراد  یبا حضور او الزم نبود که برا چوقتیه
 ادیهم صحبت شود. معاشرت را از 

کند اما  یم ینیبود انگار! زبانش در دهانش سنگ برده
 یلب م ضهینبودن عر یمحض خال

 :زند

 !...انمیدر جر-

دهد و همانطور سرپا مقابل  یباال م یی! مرد ابرونیهم
 و ستادهیا زیمرد مرموز پشت م

و او حرفه  ستیحضورش ن یرایپذ یکس نجایفهمد که ا یم
 بود که به یزیتر از چ یا

 .آمد یم نظر

کند با احترام در  یتلق یرفتار را شخص نیا نکهیا بدون

 :کند یم انیخواستش را ب
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 یخواستم با خانوم جلوه بزرگمهر مالقات خصوص یم-

 !داشته باشم

نگاهش در  خیشود. س یم کیبه هم نزد شیابروها کیب
 تن مرد مقابلش فرو یجا یجا

 .گذراند یرا از نظر م شیبرد و سر تا پا یم

دهد.  یچشمانش مرد را تحت فشار قرار م یمکث رو با
 قرار داده زیم یکف دستش را رو

نظرش گرفته و چرا تصور  ریز یور کیژست  کیبا  و
 مرد نیا نیب یخصوص دارید کی

 شود؟ یخار چشمش م نیبا ملکه اش تا به ا و

 دیبه چه علت است! چرا با دارید نیخواست بداند که ا یم
 دنشیباشد! اما پرس یخصوص

 !داند یکسر شان م را

تواند جرات داشته باشد با حضور خودش در  یم یکس چه
 خانه به ملکه اش نگاه چپ

 او خطرناک باشد؟ یباشد و برا داشته

دست کم گرفتن  یرا ندهد به نوع دارید نیاجازه ا نکهیا
 نیقدرت و نفوذ خودش مقابل ا



 
 

872 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

تواند  ی! نمستادهیاو ا مرد حاال در مرکز مقر نیبود! ا آدم
 خطرناک باشد!

 

خواست  یپدر بزرگ همسرش بود. نم لیهم وک یطرف از
 از موضع ضعف رفتار کند. به

 !وجه چیه

و  امدیخوشش ن یلیعلت و دل چیمرد بدون ه نیاز ا اما
 یعاقل و منطق کیاز ب نیا

 !بود دیبه شدت بع وحسابگر

پونه حکم  یصدا دنیدارد و به محض شن یرا برم یگوش

 :کند یم

 ...به اتاق من دیکن ییخانوم رو راهنما-

کشد و رو به  یم رونیب بشیاش را از ج یگوش یفتح

 :دیگو یم کیب

 ...گــیداشه باشم برم یتماس هیبا اجازه من -

 :کند یاخم در هم بکشد حکم م نکهیا بدون

 !دیجا بمون نیهم-
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صحبت کردن در خانه  یتلفن یتوانست به بهانه  ینم
 بچرخد و سر و گوش بجنباند. در

 !داد یاو اجازه اش را نم واقع

بلند  شیاز جا یبه فتح یشخص یدادن فضا یبهانه  به
 از ورود شیپ دیشود و با یم

کرد. حد و حدود را  یفهم م ریاتاق او را ش نیبه ا جلوه

 .کرد یمشخص م

 نینبود و ا ینیدستگاه و شنود و دورب چگونهیه الیو داخل
 دیداد. با یبه او م یحس ناامن

 !دهد یانجام نم یشد جلوه کار اشتباه یم مطمئن

شود و چند قدم مانده  یاز در خارج م یتوجه به فتح بدون
 که جلوه به او برسد که

بندد و دست  یافتد و بالفاصله در را م یبه او م نگاهش

 .ردیگ یجلوه را م

که  یاو را با خود به داخل اتاق کنار یحرف چیه بدون
 کشاند. یاتاق خوابشان بود م

 

 ن؟یشده؟ مگه صدام نکرد یچ-
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را از  شیگردد. سرتاپا یبندد و به سمتش برم یرا م در
 گذراند. لباسش مناسب ینظر م

 .آزاد بود یلیخ یو حت بود

که شل دور گردنش  یاسک قهیبلند  نیبافت گشاد آست کی
 و یمشک نیبود. با شلوار ج

 .که هم رنگ بافتش بود یکوتاه و با مزه ا یها نیپوت

حال ناجور بود. به طرز  نیمناسب و در ع زیچ همه

 !و چشم نواز بود بایز یناجور

 نه؟ ایشده  یچ نیگ یم-

بود که بر و بر نگاهش کند؟  دهیعجله او را به اتاق کش با

 :غرد یلب م ریو کالفه ز یکفر

 تابحال؟ یبود دهیپدربزرگت رو د لیوک-

 :پرسد یشود م یبه نشانه تعجب در هم م شیابروها

 ؟یفتح-

 :دهد یدهد و جلوه ادامه م یتکان م سر

 حاج باباست چطور؟ لی... وکدمشیآره د-
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داشته  یخواد باهات مالقات خصوص یو م نجاستیا-

 !باشه

 کهیگفت و جلوه  یشتریآخر را با حرص ب یجمله  و

 .ماند یبهادر م ی رهیخورده خ

آمده  نجایبهادر ا یآمد بود؟ قطعا با هماهنگ نجایا چطور
 اما چرا حاال داشت راجع به او

 د؟یپرس یم

سرش گوجه  یکه نصفشان را باال شیرو موها نگاهش
 شانه یرو شانیکرده بود و باق

ست که  یادیزمان ز یماند و فتح یرها مانده بود م شیها
 در اتاق کارش تنها مانده است!

 

شد  یاز بابت جلوه راحت نم الشیخ یمهم نبود تا وقت اما

 !فرستاد یاو را به داخل اتاق نم

 !برگرد-

 ؟یچ یعنی ؟یچ-

 یرا م شیو شانه ها دیآ یدهد و خود جلو م ینم امان

 .چرخاند یو او را به پشت م ردیگ



 
 

876 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 شیموها یکند. همه  یباز م شیرا از دور موها کش
 و با چند حرکت همه ختهیدورش ر

 .ردیگ یکند و در دست م یاز دورش جمع م را

 ؟یکن یبهـ...ـادر؟ چکار م-

کند تا جنگل انبوه  یدهد و تالش م یکارش ادامه م به
 را مهار کند. با دندان سوانشیگ

 :دیگو یم یا غروچه

! بهش دست یکن یتو اتاق و باهاش صحبت م یر یم-

 و در نی! مقابلش بشید ینم

 التمیمربوط به من و تشک یزیهرچ ای طت،یشرا مورد

 !یزن ینم یحرف چیه

کردنشان  سیکند و شروع به گ یرا سه دسته م شیموها

 .کند یم

خواد از  یربع نشه! احتماال م کیاز  شتریصحبتتون ب-

 یمطلع بشه و برا طتیشرا

 یباره مطمئنش کن نیدر ا یتون یخبر ببره. م پدربزرگت
 من جات امنه که شیکه پ
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از  ستین یازیبتت راحت بشه اما ناز با یحاج الیخ
 یبدونن. بهشون م یزیچ اتیجزئ

که به چه  میدون یهستم! نم یکه من سر قرارم با حاج یگ
 دونم یاومده اما م نجایا لیدل

طاهر پشت  اطیکنه. محض احت ینم دتیتهد یخطر که
 مونه... باشه؟ یدر م

و تاب  چیپ شیتار به تارموها انیم متیرا با مال دستش
 زد یداد و پشت هم حرف م یم

از حرف  یزیتوقع داشت که دخترک سر به هوا چ و
 بفهمد؟ شیها

 

بندد و دختر را  یشده م سیگ یموها نییرا به پا کش
 یچرخاند و با صدا یدوباره م

 :پرسد یدوباره م یگونه ا هشدار

 باشه؟-

 ینکرده بود. حت فیرد شیبحال انقدر جمله پشت هم برا تا
 شتریهم در روز ب یموتیبا ت
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 یهم نم یازیکند و ن یکوتاه صحبت نم یچند جمله  از
 حال جلوه انگار نی. با اندیب

گفته و قصد هم نداشت اعتراف  ییزهایبود چه چ دهینشن
 کند که حواسش را چگونه با

 .برده بود غمایقدرت به  تمام

 یفتگیسوال ذهنش را مشغول کرده بود که با ش کی فقط
 کاود و یا مدرون چشمانش ر

 :کند یم زمزمه

 ؟یمو بباف یاز کجا بلد-

بود که بهادر با سر  یچشمانش خمار آرامش دخترک
 کرده قیتزر شیانگشتانش به موها

 !سرخ و نگاهش براق و مشعوف شی. گونه هابود

دخترک  یجا یخورده از سوال ب کهیو  نیخشمگ بهادر

 :زند یکالفه تشر م

 یچ یگفتم من االن؟ اصن گوش داد یبرات م ییالال-

 گفتم؟

 !موهام یدوست دارم حس دستاتو تو-
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در سرش به راه  یزند. زمزمه ا یو ملول خشکش م مات
 یافتد. حرص تنش را در برم یم

 !ردیگ

 یجمله چنان ولوله ا کیبا  ینابلدش با تمام خام دخترک
 انداخت یدر تنش به راه م

 آورد! ینفسش را بند م که

 

را در تنش  یبیاحساسات عج یدر اتاق کنار لیوک حضور
 زنده کرده بود و خط و نشان

که در  یبود هم از آتش خشم دهیجلوه کش یکه برا ییها
 کرد کم نکرده یتنش حس م

 جمله؟ کی نیاما هم بود

بود در کلمات ساده اش؟ مهم نبود، مهم نبود اما  یسر چه

 !بود یراض

 !...خوبه! عادت کن به دستام-

بود که انگار داشت بتش را  یبه بهادر طور اهشنگ
 لب ریکرد. با همان تح یپرستش م

 :زند یم
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 !...عادتم بده-

خواست که  یخواست! آن دهان قند و عسلش را م یم
 حرف به آتش کیاو را با  نطوریا

چانه اش  ریگردنش ز یو رو دیآ ی! دستش جلو منکشد

 !ردیگ یو کام دل م ندینش یم

شدن  قیمانده و به محض عم شیهنوز شوکه سرجا جلوه
 ی نهیس یبوسه دستش رو

و او  ردیگ یرا در مشت م راهنشیو پ ندینش یم بهادر

 !کشد یعقب م

شدن  قیمانده و به محض عم شیهنوز شوکه سرجا جلوه
 ی نهیس یبوسه دستش رو

و او  ردیگ یرا در مشت م راهنشیو پ ندینش یم بهادر

 !کشد یعقب م

شده بود، آنقدر مسحور  بایدخترکش آنقدر مخمور و ز نگاه
 کننده بود که به خود بابت

 یگونه م نیفرستد! ا یموقع لعنت م یب یبوسه  نیا
 آن مردک شیخواست او را پ

 بفرستد؟
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 من خرخره شو نجوام خب؟ یکن یبه چشماش نگاه نم-

 

 یکند و م یم نییسرش را باال و پا یحرف چیبدون ه جلوه
 بزند که نگاهش یخواهد حرف

افتد و دوباره  یو سرخش م زیوسوسه انگ یلب ها بند
 یم ادشیدهد و  یطاقت از کف م

 !چرا به خودش لعنت فرستاده بود شیکه لحظات پ رود

افتاده بود و او دستش از حرص مشت  ریجلوه به ز نگاه
 یشود و بعد دور کمرش م یم

 !چدیپ

 !ریچشماتو از من نگ-

کشد و  یرا با حرص به داخل دهانش م شیلب ها دوباره
 یمشت شدن دستانش رو

از سر درد دخترک او را به خودش  یو ناله  راهنشیپ
 کشد و به یآورد و عقب م یم

حاال افسار احساساتش  نیهم دیزند که با یتشر م خودش
 شعله نیاز ا شتریرا بکشد تا ب

 .بود دهینکش
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 .نبض شده است هکپارچیزند و تمام تنش  ینفس م نفس

 !بهت گفتم یره چ ینم ادتیبرو ولوله... -

 شیو با همان قدرت قبل در جا دهیرا هنوز پس نکش دستش
 دیگو ینگاهش داشته و م

 !برو

گذراند  یصورتش را از نگاه م یهنوز ذره به ذره  یوقت
 نگاه با یخواست به جا یدلش م

 :دیآ یرد بگذارد دخترک به حرف م بوسه

 ؟یچ ایبرم -

به شمارش افتاده اش  یزده و نفس ها جانیلبخند ه با
 حالش خوب چیو او ه دیپرس

 :غرد یو م نبود

 بهت گفتم؟ یچ-

 

خواست مطمئن شود هوش و حواس دخترک  یم انگار
 را شیبود و حرف ها شیسرجا

 !نه ایاست  دهیشن
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 !رمیبه دستات عادت کنم و و چشمامو ازت نگ یگفت-

موارد! صورتش  نینداشت مخصوصا در ا یاو شوخ با
 و تشر ردیگ یرا رو به خودش باال م

 :زند یم

 !جلوه-

داند اما قند  یهم صدا زده بود؟ نم نیاز ا شیرا پ نامش

 !کرد نیریشد و جانش را ش

 هوم؟-

 یهم چفت شده بود تا جان جلوه  یکه رو ییلب ها با
 نوک زبانش را حبس کند زمزمه

 !کرد

 گفتم؟ یچ تیقوزم لیوکراجع به اون -

 !یفتح چارهیب ه؟یچه حرف نیا ؟یچ یعنی تیقوزم-

و  یمشک یبایاش گرفته بود با آن چشمان ز خنده
 یدفاع م یگریدرخشانش از مرد د

 .کند
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ها مگر شکم گنده و کوتاه قد نبودند؟  لمیها در ف لیوک اصال
 مرد خوش پوش و خوش

شده  شیدایاز کجا پ یمنتظر مانده در اتاق کنار ی چهره
 بود؟

 نه؟ ایگفتم  یچ ادتهیول کن اون سگو بهت گفتم -

 ینبود که با نگاه یجوش و خروش به تنش افتاده کاف انگار
 که ناز ییشده و صدا کیبار

 یم انیبه قل شتریرقصد مرد را ب یعشوه در آن م و
 اندازد:

 

 ادمیکه راجع به تو نباشه از  ییکه... من حرفا ستین ادمی-

 !ره سرورم یم

 یاش م یکشد. دخترک باز یکرد. عقب م یگر م تنش
 داد؟

زد و انگار که داشت آتش را با دستانش  ینفس م نفس
 کرد و حاال متوجه یلمس م

 .کند یچرخد و پشت م یشده بود م سوزشش

 :غرد یم ستادهیبندد وهمانطور که پشت به او ا یم چشم
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 !یبر یتون یم-

کنند  یکائنات رحم دید تا شازن یموضع قدرت حرف م از
 زبانش نفهمد نیریش یو ملکه 

 !فتدیکم مانده بود که به زانو ب که

 یملکه  شیکه پ یکند تا اندک غرور یصادر م اجازه

 .داشت را سر نبرد دشیچشم سف

را بزند و به  ایدن یهمه  دیکه خوب بلد بود ق وگرنه
 یانبار باروت شیدخترک نشان دهد پ

جرقه  نیسال خاموش مانده و منتظر کوچکتر یسال ها که
 یآتش شو کهویهم نبوده  یا

 !یچ یعنی یزیشرر بر و

منتظرش مانده  اطیکه در ح یو حاج صالح و ساالر لیوک
 توانستند یبود، همه و همه م

 یو م کردیم گریاشتباه د کیبه جهنم اگر دخترک  بروند

 !ماند

و ناخواسته  یدیناام یو ناله  دیآ یبسته شدن در م یصدا
 شود یبلند م شیاز ته گلو یا

 .دارد یبه سمت پنجره قدم برم و



 
 

886 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

گذارد و  یم شهیش یسرش رو یدستانش را باال کف
 داغ ترش را یداغ و کله  یشانیپ

 .سپارد یم شهیش یخنکا به

 یمزه ا ریخواست و فکرش درگ یتنش حرارت برم از
 زبانش به جا مانده بود و ریکه ز

 سوزاند، بود. یم دنیچش شتریب یرا برا وجودش

 

مدارانه  استیس یها ختنیاز زبان ر شیلب ها یرو لبخند
 یدخترکش، انکار نشدن ی

 !است

 یوالیکرد! ه یم یخود خواسته با آتش باز دخترک
 از نیخواند! و ا یدرونش را فرا م

 !بهادر دور نماند نیب زیت چشمان

کرد.  یاخوب که رفت! خوب بود که انتخاب عاقالنه  اما
 ییمتفاوت، با شوربا یبا احساسات

و  یفتگیحد، ش یب یخشم و حسادت، تمنا و خواهش از

 :کند یپر غرور زمزمه م ن،یتحس

 !شکیآت -
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*** 

با هم حرف  یو از هر در میزن یباغ قدم م یساحل تو با
 . در مورد نوع آشنامیزن یم

 .دینگفتم و اونم نپرس یچیبا بهادر ه شدنم

با هم  یفرصت کم کل نیبود. تو هم یباهوش و مودب دختر
 .  سالش بودمیشد اقیع

 .اهل آمل بودن و

 نیگه تو ا یاما م هیدونم بده بستونشون با بهادر چ ینم
 کنن و مش قاسم یم یباغ زندگ

 .کنه یم یدگیهمون پدرش بهش رس ای

از  ریو گفت که غ دمیرفت و آمد ها پرس یدرباره  ازش
 ی. گاهادینم نجایا یبهادر کس

 یو دو روزه برم ادیهم م یو گاه مونهیو روزها م ادیم

 .گرده

 نیخانواده اش رو تو ا یاز اعضا چکدومیاز بهادر ه ریغ
 نجاستیاما جالب ا دهیسال ها ند

 !شناسنش یگه سال هاست که م یم که
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که زنده  یبچه بوده پدربزرگ بهادر رو زمان یوقت فقط
 شهیو من از هم دهید کباریبوده 

 بهادر بدونم. یخانواده  یکنجکاوترم تا درباره  شتریب

 

 ینیداره انقدر خوشگله که مطمئنم بب اچهیدر هی نجایا-

 ! حتما با آقایش یعاشقش م

 ...اونجا نیبر

 دوره؟ نجایاز ا یلیخ-

 شتریب قهیچند دق نیبا ماش ایبا اسب  یدوره ول بایآره تقر-

 شه ینم ادهی... اما پستین

 .رفت

 نجا؟یا نیاسب دار-

 یاز آقا و بابام کس ریآره دوتا اسب تو اسطبل هست اما غ-

 بهیشه. غر ینم کشونینزد

 ...کنن یرم م ننیبب

خواست  یگزم تا نگم مثل صاحبشون! دلم م یرو م لبم
 حاال ازش نیبهادر بود تا هم
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گفت،  یکه م یا اچهیبا ساحل برم اون در رمیبگ اجازه
 درست گهیتا بحال د روزیاما از د

 .دمشیند یحساب و

گفت که پول  یرفت. م شیخوب پ یلیخ یبا فتح مالقاتم
 کنن. ازم یرو دارن حاضر م

 شیرو که سه سال پ مونیزراع یها نیگرفت تا زم وکالت
 حاج بابام به نام من زده بود،

 یداشت راه انداز یدیو گفت که حاج بابا کار جد بفروشه
 اتشیکرد و وقت نبود تا جزئ یم

بده اما تمام سهامش را به نام کرده بود و  حیبرام توض رو
 من و یفقط مونده بود امضا

که برگردم خودش  یهم به حاج بابا دادم تا زمان یوکالت

 !رهیرو به عهده بگ تشیریمد

خواستم  یفکر کنم. من م یخواستم که به بعد یمن نم و

 .کنم یلحظه رو زندگ نیا

 .خواستم به برگشت فکر کنم یمن

وارث شرکت و تجارت حاج  ایعامل بودن  ریمد یبرا من
 نبودم! یبابا بودن آدم درست
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تجارت حاج  تیریو مد یمن قرار نبود به رهبر یزندگ
 نبود که چوقتیبابام بگذره. ه

شرکت  هی ریرو تصور کنم و توش خودم رو مد ندهیآ

 .بدونم

بودم. بچه  تیمیپر از گرما و صم یخونه ا هی ریمد من
 قد داشتم. خونه رو میقد و ن یها

 .کردم یم نیتازه عطراگ یگال با

و از روز  نمیتراس بش یتو یبارون یهمسرم تو هوا با
 خسته کننده ام حرف بزنم. سردم

 طنتیتو آغوشش جمع شم. غر بزنم و از ش شتریو ب بشه
 بچه هامون بنالم و اون نازمو

 .ببره نیهامو از ب یو خستگ بخره

صبح براش حرف بزنم و اون نوازشم کنه. صبح بره  تا
 و من خودم صبحانه رهینون داغ بگ

 یمدرسه کنم و اونو راه یکنم و بچه ها رو راه حاضر
 دار داشته اطیخونه ح هیکارش.؛ 
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بومم رو وسط  لیدل یپر از درخت و گل؛ ب نجایمثل ا باشم
 یها یبذارم و قشنگ اطیح

 !نقش بزنم میزندگ

که الزم  ییها زیفقط چ ،یفتح یرو به آقا ناینگفتم ا اما
 و امضا دمیو پرس دیبود رو پرس

 .و اون رفت زدم

از  یروز رو با پونه خانوم و ساحل گذروندم و خبر تمام

 .بهادر نشد

 یکنه و شبم وقت یگفت داره ورزش م دمیمش قاسم پرس از
 من خواب بودم اومده بود و

 .شده بود رفته بود داریزودتر از من ب صبح

کردم مسافرت اومدنمون قراره متفاوت باشه. اما  یم فکر
 با خونه بودنم یفرق چیانگار ه

 !دمیچرخ ی. تمام روز تنها تو اتاق و تو خونه منداره

 یساحل برا شنهادیبه پ عایحالم گرفته بود که سر اونقدر

 .جواب مثبت دادم یباغ گرد

کنه و  یگوشم رو حساس م یمردانه ا ادیرداد و ف یصدا
 کنم از یبه ساحل نگاه م یوقت
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 فهمم که اونم متوجهش شده. ینگاهش م نوع

 

 میش یکنم و از درختا که دور م یسمت صدا قدم تند م به
 یجلو یاسطبل بزرگ چوب هی

دو  نیرم از ب یشه. دو قدم که به سمتش م یظاهر م دمید
 که در یلنگه در باز شده ا

بزرگ و غول  کیالست هیشده بود، بهادر با  هیتعب وسطش
 یکه داشت پرتش م ییآسا

 !ادیم رونیب کرد

کشم و  یم عیکه دست ساحل رو سر شهیم یدونم چ ینم
 یبزرگ کاه یپشت دسته ها

 .شم یرو هم انباشته شده بودن، پنهان م واریکنار د که

برد و  یم کیالست ریدست ز یبا غرش مردونه ا هربار
 قدم اون ور تر پرتاب هیون رو ا

 .کرد یم

بود  ستادهیتو دستش کنار ا لهیوس هیدر کنارش با  یمرد
 یرو بهش م ییزایو داشت چ
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دستش  طیکرد. با اون شرا یم شیو قدم به قدم همراه گفت
 هنوزم زخمش تازه یوقت

 کرد؟ یکارو م نیا چرا

 ...بهتره ما بر-

 !! آرومسیه-

 :گه یدم گوشم م یآروم تر یبا صدا نباریا

 ...شه یم یعصبان نهیآقا بب میبر دیایب-

و دوباره  رمیگ یلرزان ساحل م یرو از مردمک ها نگاهم
 یکنم. با اشاره  یبه اون نگاه م

و  ستهیا یباشه م شیزنم مرب یکه حدس م یشخص اون
 بالفاصله شروع به شنا رفتن

 !کنه یم نیزم یرو

 یدست هیبره و  یکه زخم داشت رو پشت کمرش م یدست
 ره! یشنا م

 

کرد انگار که داشت  یورزش م یطور پر قدرت و جد هی
 شد! مگه یحاضر م کیالمپ یبرا
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 آورد؟ یبود آخه؟ چرا به دستش فشار م مجبور

 ییشه و به بالشتکا یبلند م عیشه سر یکه تموم م کارش
 دستش گرفته یتو شیکه مرب

 !زد یبا قدرت ضربه م بود

کنم که چند  یفکر م نیکشه و من به ا یدستم رو م ساحل
 یبود که ساعت ها یوقت

چند  یشده بود و روز یطوالن یلیکردنش خ ورزش
 ساعت رو به ورزش کردن اختصاص

 !نبود یعاد نیداد و ا یم

خواست خودشو  یم ینطوریبود و ا ریفکرش درگ دیشا
 ؟یچ ریآروم کنه اما درگ

 رمیگ یم میگردم و تصم یساحل راه اومده رو برم کنار
 که خودم رو بهش نشون ندم و

فهمم که سرش گرم کجا بوده و  ینشم. حاال م مزاحمش
 یمسافرت چ نیهدفش از ا

 !بوده

 گهید یواقع اصال به خاطر من و حالم نبود. برنامه ها در
 پشتش بود. مثل اومدن یا
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برنامه  یلیبود و خ دهیچ نجایکه ا ینیتمر یبرنامه  ای یفتح
 که چون من تمام گهید یها

 .ازشون خبرش نداشتم دمشید ینم روز

 م؟یرو بگرد یکه گفت یا اچهیاون در میبا هم بر یا هیپا-

 واقعا؟ من و شما؟-

 یمصمم به چشماش زل م یو با نگاه ستمیا یجام م سر

 :کنم یزنم و تکرار م

 انه؟ی یایم-

 !امیمعلومه که م-

 زیبر یخوردن یسبد بردار و کم هی کیکنیپ میقراره بر-

 توش تا من حاضر شم...

 

ده و من قدم  یرو با ذوق و پشت سر هم تکون م سرش
 دارم وبه سمت یبرم یبلند یها

 .رم یم الیو یورود یها پله

هم  یکه دست هاش رو رو یپله ها درحال یجلو طاهر
 شکمش به هم قفل کرده یجلو
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 .کرد یمقابلش رو نگاه م میبود و مستق ستادهیا بود

مقابلشون نباشه انگار که کور  کیکه ب یآدم ها تا وقت نیا
 مجسمه هیبه  هیو کر باشن شب

 .کرد یم رییتغ یبه زود دیبا نیکردن و ا یم رفتار

و دستم رو به  رمیگ یو سرم رو باال م ستمیا یم جلوش
 کنم یم یزنم و سع یکمرم م

 !محکم باشه صدام

 یم دیحاضر کن نیماش هی گهیربع د کیطاهر تا  یآقا-

 !اچهیخوام برم در

 دهینشون نم یواکنش چیاما ه نهیش ینگاهش م یتو دیترد
 ادیو من از لحنم خوشم نم

 :غرم یم یشتریبا تحکم ب یوقت

خوام  ی! میخبر بد ستینکن به اون رئ یو اصال سع-

 حاضر نیماش نییاومدم پا یوقت

 !باشه

رسونم.  یق مرم و خودم رو به اتا یدو از پله ها باال م به
 کنم و یشنلم رو از دورم باز م
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پوشم. چکمه  یم یمشک یباد قهیجل هیبا  میبافت ضخ هی
 رنگم که تا یبلند مشک یها

برم تا  یکنم و دست م یرو به پا م دیرس یزانو م ریز
 رونیاز کمد ب یکاله و شالگردن

به شماره افتاده  یشه و من از نفس ها یکه در باز م بکشم
 اش مطمئنم که منتخب

 یاما به سمتش برنم ستادهیپشت سرم ا کیبه المپ یاعزام

 !گردم

 ؟یکجا شال و کاله کرد-

 گردم. یبه سمتش برم یاخم با

 

 شمام؟ یمن زندان-

بره.  یشن و دستاش رو به کمرش م یم زیر چشماش

 :گه یو م ارهیسرش رو جلو م

حرفا؟ جواب منو  نیا یچ یعنی گه؟یاز کجا دراومد د نیا-

 بده گفتم کجا؟

 یگفت یم میمن دست شما امانتم درسته؟ اونجا که بود-

 خطرناکه و اجازه ندارم که از
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 یکه... کس ستیخبرا ن نیا نجایبرم اما ا رونیب عمارت
 خبر نداره و من نجایاز بودنمون ا

 ستیو قرار ن ییتو شمیدونم که راه و پس و پ یم خوب
 درسته؟فرار کنم 

 یباال رفته و حرص ییبا ابروها دهینم یجواب نمیب یم یوقت
 کنم پنهانش کنم یم یکه سع

 :دم یم ادامه

و  میینجایرو که ا یچند روز نیکه ا نمیب ینم یلیپس دل-

 یمن س یخودت یشما س

 نجایکامل از ا زاتیقراره با تجه نکهینباشم! ضمن ا خودم
 ستیهم قرار ن یاتفاق چیبرم و ه

. گردمیو برم اچهیلب در یچند ساعت رمی! با ساحل مفتهیب
 آدمم پشت نیدو ج یتون یم

 !ستیبرام مهم ن یراه بنداز سرمون

خوام شالم رو دورگردنم  یکشم و م یرو به سرم م کاله
 و به رهیگ یکه بازوم رو م چمیبپ

 یکه هنوزم از تقالها ییکشه و با نفس ها یخودش م سمت
 نشده یعاد ششیپ قیدقا
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 :گه یوار م زمزمه

 !جلوه یر یجا نم چیه-

کنم تا  یزنه و مشتم رو گره م یم شیبه گلوم ن بغض
 نییشه و اشکم پا یحرصم خال

 .زهینر

مزاحم  ستی! قرار نیهم به من زور بگ نجایا یتون ینم-

 یو م ستمین رتیتو شم! من اس

 استفاده کنم! میعیاز حق طب خوام

 

 یرو تو چشمام م بشیو نگاه عج ارهیم کیرو نزد سرش

 :گه یم یدوزه و با لحن آروم

تو؟ ولوله به پا  یبرا رهیقل و زنج یاسارت فقط به معنا-

 من ری... اسدهینکن هنوز نرس

 !از روز اول برات مشخص کردم! منو کالفه نکن بودنتو

من و اون مثل روز  نیب زیشکنه از حرفش! همه چ یم دلم
 یزیچ چیه ؟یعنیاول بود 

 نکرده بود؟ رییتغ
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 یحرف چیانصاف بود! اونقدر دلم گرفته که بدون ه یب
 زنم و با تلخ یدستش رو پس م

 یکه از خودم سراغ دارم به چشماش نگاه م ینگاه نیتر
 چرخم و داخل یکنم و م

 .رم یم سیسرو

 یشه و از حرصم قفل در رو دوبار م یم ریسراز اشکم
 یحموم م یسکو یچرخونم و رو

 .نمیش

کشم تا اشکم رو پاک کنم  یدستم رو به چشمم م یحرص
 تقه یکه همون لحظه صدا

 :رسه یو بعد صداش به گوشم م ادیبه در م یا

 !میصحبت کن رونیب ایب-

 یخواد م یکه دلش م یهرکار م؟یرو صحبت کن ی! چهه
 خواد یدلش م یکنه هر حرف

 !میصحبت کن ایگه ب یزنه حاال م یم

 !رونیبرو از اتاقم ب امینم-

 نیخواستم باالتر رفت و ا یکه م یناخودآگاه از حد صدام
 کرد. از یم شتریاسترسم رو ب
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 یو به در بسته زل م ستمیا یشم و پشت در م یبلند م جام

 .زنم

 ؟یکن یقهر م ینکن مگه بچه ا یمنو کفر رونیب ایب-

 

از رفتار خونسردش که کف دستم  رهیگ یحرصم م اونقدر
 کوبم و یدر م یرو محکم رو

 :زنم یم حرص

 یبر یتون ی! منمتیخوام بب یبه قهر داره نم یچه ربط-

 مطمئنم اونقدر یبه کارت برس

که تا شب مشغول  یو اونور کن نوریا ادیم رتیگ کیالست

 !یباش

فرستم  یبه خودم م یشه و من لعنت یسکوت م یا لحظه

 .بندم یو چشمامو محکم م

هنوز  ایرفته  نمیدم تا بب یم هیرو به در تک گوشم
 ندم یروز سوت هیاگر  یعنیاونجاست! 

 !شهیشب نم روزم

 ؟یباشه که چ دهیزدم. اصن فهم دشید سادمیوا دهیفهم حاال
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 دیوقتا با نجوریزنه؟ ا یچرا حرف نم ه؟یعصبان یعنی االن
 به چشماش نگاه کنم. من جوابم

و نگاه سرد  یمشک یاز اون چشما شهیو هم شهیهم رو

 !خوندم یم

برم و قفل رو باز  یم رهیدستم رو به سمت دستگ مآرو

 .کنم یم

نگاهم  یکنم. وقت یدر بهش نگاه م یو از ال شهیباز م در
 یشه دلخور یقفل نگاهش م

 !اندازم یم نییو سرم رو پا ارهیفشار م بهم

 ...یآورد یمنو با خودت م دینبا یاگر کار داشت-

رو نسبت به اون نداشت  یهمه دلخور نیانگار طاقت ا قلبم

 !باز شد هیکه زبونم به گال

رم.  یم رونیب سیمونم و از سرو یجوابش نم منتظر
 زنم و کاله و شالم رو از یدورش م

 :شه سر جام بمونم یکنم که صداش باعث م یباز م سرم

 یکه م ییاونجا یدوش گرفتن صبر کن هیبه اندازه -

 !برمت یم یبر یخواست

 :پرسم یگردم و متعجب م یسمتش برم به
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 با تو برم؟-

 

 :گه یبره و م یسرش را به عقب م کالفه

 پس؟ یبر یبا ک-

ازش دلخورم هنوز هم حرصم گرفته هم خوشحالم که  هم
 و هم میبا هم بر میخوا یم

 :کنم یزمزمه م اطیسوزه. با احت یساحل م یبرا دلم

 !کنه مونیآخه از ساحل خواستم همراه-

 !باهامون ادیبرو بگو که نم مشیببر میتون ینم-

و اصرار  رمیچرخه به سمت حمام بره که من جلوتر م یم

 :کنم یم

 ایشه بهش بگم ن یمن روم نم ادیاونم ب شهیم یمگه چ-

 ...خب

 !فقط من و تو-

 یشه و من م یده و وارد حموم م یآخرش رو م حکم
 یدونم که نظرش عوض شدن

 !ستین
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 یازش دلخور ایدن ایدن یتونست وقت یبهادر بود که م فقط
 داشتم حال دلم رو عوض کنه

 !بودنش سرم رو به دوران بندازه یهمزمان باخود را و

افتاده و خوشحالم که قراره با خودش  انیتو تنم به قل جانیه
 شتریبرم و مطمئنم که ب

ذهنم  یتو یکنم تا بهونه ا یم یگذشت. سع یخوش م بهم
 جور کنم تا ساحل رو قانع

که ناراحت  یطور اد،یباهامون ب ستیکه چرا قرار ن کنم

 .نشه

خواست  یبود و من دلم نم یدختر مهربون و خونگرم اون
 ک از دستم دلخور بشه! شالم

 یم رونیو از اتاق ب میچیپ یدور گردنم م نهیآ یجلو رو

 .رم

*** 

 

مش قاسم هماهنگ کرده بود تا اسب ها را آماده کند.  با
 نیدانست واکنش جلوه به ا ینم
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با اسب بروند چه خواهد بود. اما قبل تر  اچهیکه تا در دهیا
 و جانینشان داده که به ه

 .دیگو ینه نم دیجد یها تجربه

تنها به گردش  یو صنم وقت منیداند اهر یم یطرف از
 کنند. در یم یبرده شوند بدخلق

گرفت  یرا خودش م شانیترند! افسار هر دو یهم اهل کنار

 .بردشان یو آرام م

خواست  ی. مندیب یرود و جلوه را نم یم نییپله ها پا از
 دانست به یکند اما م شیصدا

 یهرجا باشد خودش را نشان م شیقدم ها دنیشن محض

 .دهد

 یو به طرفش نرود. خوشش م ندیاو را بب ییبود جا محال
 حد چسبش نیتا به ا یآمد وقت

 .کرد یرا از او دور م یکیو تار یشد و سرد یم

 .آمد یگرم تر باال م نفسش

دارد هنوز خارج نشده که  یقدم برم یسمت در خروج به
 یرا از پشت سر م شیصدا

 :شنود
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 دیزن یماشاال ماشاال چشمم کف پاتون سرورم برق م-

 ن؟یداشت فیتشر یحمام داماد

هم  گریکه چند نفر د یکرد وسط خانه ا یجرات م چطور
 یند با او شوخکرد یم یزندگ

 و به طعنه خطابش کند؟ کند

تشرش  نکهیا یخورد و به جا یچاک م ششیچرا او ن و
 یبه فشردن آن لپ ها لیبزند، م

 کرد؟ یمشتش را جمع م یانار

 کمتر حرف بزن!-

 

داند که  یداند محال است و م یکه خودش هم م یزیچ
 نیکه او از پس ا ستیممکن ن

 !دیایبر ب محال

 ن؟یکرد یساعت چکار م کیخب واقعا -

و از پله ها  ردیگ یداد به او؟ راهش را م یم حیتوض دیبا
 رود و نگاه معذب طاهر یم نییپا

گرداند و  یکنجکاو سربر م ندیب یسمت جلوه را که م به
 شیماند و پاها ینگاهش مات م
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 !شوند یم خشک

دو انگشت وسط و اشاره اش را به سمت چشمانش  جلوه
 به سمت طاهرگرفته بود و بعد 

حرکتش  گریشده و زهر دار بار د زیر یبا چشمان گرفت
 بود یدر حال نیرا تکرار کرد و ا

 !سه برابر او وزن داشت و دوبرابر او قد حتملیطاهر  که

غول تشن مقابلش را  یزیچه چ یدختر به پشتوانه  نیا و
 کرد و به او هشدار یم دیتهد

 !سوال دارد یجا شیداد که حواسش به او هست برا یم

به  یجسارت و جرات در تار و پودش بود و ربط نیا و

 !او نداشت

طاهر خط  یبودن نبود که برا کیهمسر ب یپشتوانه  به
 به او یو برا دیکش یو نشان نم

 .کرد یدادن مواخذه اش م خبر

شهامت و  یآوازه  ندیاو را بب نکهیاز ا شیپ یحت دخترک
 یموتیرا از ت شیها ییپروا یب

 !بود دهیشن
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که هرکدام دو برابر خودش زور بازو داشتند  یمردان انیم
 باال گرفته از عفتش یبا سر

از  شیدختر پ نینداشته است! ا یاز کس ییکرده و ابا دفاع
 کی دیایآنکه به عقد او درب

 !بود ملکه

کند و غرور  یو نگاهش م ستادهیا بیدست به ج همانطور
 یاش را پر م نهیو افتخار س

 دختر همسرش بود، ملکه اش بود! نی. اکند

 

 !لیشجاع و اص ییبانو

حواس داشت  یهمانطور که نگاهش به طاهر است ب جلوه
 داشت یرو به جلو قدم برم

خورد  یکند و تعادلش برهم م یاش برخورد م نهیبه س که

 .ردیگ یرا م شیو او فورا بازو

 !آروم-

! گفت فتدینگفت که مراقب باشد تا ن نیرا به خاطر ا نیا و

 !آرام تر بتاز
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من نزن! گفت  یافتاده  تمیکه دست به ضربان از ر گفت
 ینیآشوبم نکن! آشوب تر از ا

 !هستم نکن که

کشد. هنوز دلخور بود!  یو عقب م ردیگ ینگاه م جلوه
 کرد؟ نگفته بود به او که او یناز م

در  ایها را  نیدانست ا ینم ست؟یداند که چ ینم ینازکش
 رفت؟ یگوشش نم

رود. در کنارش قدم  یکند و به سمت اسطبل م یم پشت
 یدارد و مدام دهان باز م یبرم

خورد. باالخره طاقت  یاما حرفش را م دیبگو یزیچ کند

 :دیگو یآورد و م ینم

 ...ستاین نوریا نیماش-

 !میر ینم نیبا ماش-

دستش را  کیدهد و  یکاپشن چرمش را باال م ی قهی
 برد. مش قاسم یم بشیدرون ج

 .ندیب یدرختان م نیاز ب را

 یرا به حصار محوطه روبرو منیافسار اهر داشت
 دنیبست. جلوه به محض د یاسطبل م
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دارد  یرفته بود که از او دلخور ادشیقاسم انگار که  مش
 یم جانیکه از ه ییبا صدا

 :زند یم غیج دیلرز

 !میر ینگو که با اسب م-

 

 یو به چشمان او م ردیگ یچشمانش را از مقابلش م فورا
 روزها معتاد به برق نیدوزد. ا

 !چشم ها شده بود نیا

 یدرد را از تنش خارج م نیچشم ها مانند مورف نیا برق
 خودش یبرا حشیکرد. توض

 !سخت بود هم

 !نیبر نیام با ساحل با ماش یتون یم-

گرفته بود انگار! زبانش را  ادیروز ها حسادت هم  نیا

 .فشارد یبرد و م یدندانش م ریز

دختر  کیبود! حسادت به  کیمرگش شده بود؟ او ب چه
 با جلوه؟ یبچه به خاطر همراه

 !جوک سال بود نیو مضحک تر مسخره



 
 

911 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

چه گفت. با قدم  دیدهد. انگار نشن یبه طعنه اش نم یتیاهم
 به طرف یشتاب زده ا یها

 .دود یها م اسب

از  شیبود و پ ییاش به آن چشمان جادو یلعنت اسحو
 فرصت کند به او هشدار نکهیا

شتاب زده  ینشود، با قدم ها کینزد منیکه به اهر دهد

 .ترساند یرا م منیاش اهر

کشد.  یم یبلند ی ههیو ش ستدیا یدو پا م یرو کبارهی به
 و ستدیا یقلبش م یلحظه ا

 :زند یم ادیفر

 !سایعقب وا-

رود و به  یخواهد دستش را بکشد جلوه عقب م یم تا
 یمحض فرو آمدن دستان اسب رو

و  ردیگ یباال م منیکف دستانش را رو به اهر نیزم

 :دیگو یزمزمه وار م

 !آروم پسر... آروم یه-

را به  شیو همزمان پاها ردیگ یسرش را باال م منیاهر
 نیزم یدرجا رو یکالفگ ینشانه 
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 کوبد. یم

 

که انگار روح از تنش رفته بود. با غرش  دیترس آنقدر
 زند تا از یاسبش را صدا م یبلند

 :خود بخواند یرا به سو حواسش

 !منیاهر-

به سمت  لیرا ما شیگوشها شیصدا دنیبه محض شن اسب
 یو با حالت ردیگ یم نییپا

 .چرخد یبه سمتش صدا م میو تسل یکالفگ نیب

را  کیب ی دهیرنِگ پر یقاسم که هنوز شوکه بود وقت مش

 :کند یم یانیپا در م ندیب یم

خوش نشون  یها رو بهیبه غر منیاهر سایدخترم عقب وا-

 آرومش کنه کیده بذار ب ینم

 ...شو کشیشما نزد بعد

رود و جلوه با لبخند  یبه جلوه م یزیت یچشم غره  کیب
 کشد تا یرا م کیب یبازو

 .اسبش شود و هرچه زودتر آرامش کند کینزد
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کشد و  یم منیو گردن اهر الی یکف دستش را رو کیب
 ی نهیسرش را در س منیاهر

 .برد یم او

شود. انگار  یم کشینزد یشتریبا اعتماد به نفس ب جلوه
 را به منیکه بخواهد توجه اهر

اسب  یخود بخواند کف دستانش را دو طرف گونه  یسو

 .دهد یگذارد و نوازش م یم

 :غرد یم آرام ییخفته و صدا یبا خشم کیب

 ؟یکرد چ یزد پرتت م یتو؟ اگر م یچرا انقدر شر-

 یبدون آنکه نگاهش کند دستش را نوازش وار رو جلوه
 کشد و یم منیسر و صورت اهر

 :دیگو یم

 

من  ن؟یمنو بب پ؟یکارو... مگه نه خوشت نیکرد ا ینم-

 آقاهه؟ نیا ایخوش اخالق ترم 

 اخماشو؟ نیبب

فشارد. اصال  یهم م یرا رو شیپلک ها یهوف کالفه ا با
 از سر یچه خطر دیفهم یم
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 است؟ گذرانده

 دیلحظه نبا کیاو داشت!  یبرا یریغافلگ کی قهیدق هر
 شد. حاال که یاز او غافل م

هم  یلیخ یاسب سوار دیشا ندیب یکند م یفکر م خوب

 .نباشد یخوب ی دهیا

دستش  یبود انگار. با کالفگ رید یمانیپش یحاال برا اما

 :دیگو یبرد و م یم شیرا در موها

 منیدوتامون با اهر یترس یاگر م ؟یش یاسب سوار م-

 تو ارمیاگر نه، برم صنمو ب م،یبر

 ...کنه ینم تی... صنم آروم تره اذایاون ب با

زند و با ذوق  یبرق م یچشمانش از خوش یلحظه ا جلوه

 :دیگو یم یادیز

 ...یشم... تو مواظبم یآره... آره سوار م-

مراقبت از او، از  یبود برا دهیکه سوال نداشت! ند نیا
 هیجسمش، عفتش، از روح و روح

 ییحفظ برق چشمانش مدام مجبور به کارها یبرا اش،
 گذشت یبود که صد سال هم م

 داد؟ یانجامشان نم یگریکس د یبرا
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 یچرخاند و نگاه م یجواب دهد سرش را م نکهیا بدون
 گرداند. ذاتا جلوه هم انگار منتظر

 !از جانب او نبود پاسخ

کرده بود و سرش  لیرا به سمت جلو ما شیگوشها منیاهر
 خم کرده بود و یرا کم

 .کرد یکم کم به حضور جلوه مقابلش عادت م داشت

چرخد اخم در هم  یشود و سرش که م یراحت م الشیخ
 کشد. نگاه چرخاندن مش یم

 ا دوست ندارد!خودشان ر نیب قاسم

 

 یکس یاندازه برا نیبود که تا به ا دهیند چوقتیقاسم ه مش
 نگران شود و ترس رنگ و

 .اما خوشش آمده بود دن؟یو ترس کیرا بپراند. ب شیرو

را به  یکس کیب نیاول یچرا برا دید یتازه داشت م تازه
 آورده نجایهمراه خودش به ا

به جلوه به اندازه  کیب یگفت. نگاه ها ی. پونه راست مبود
 زبانش آبستن سکوت نبود،

 !زده نبود. گرم بود و روشن خیاحساساتش  مثل
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! امیسر به سرش نذار تا ب من،یدور از اهر سا،یوا نجایا-

 !...دور ؟یدیشن

کند تا مطمئنش کند اما  یم نییرا تند تند باال و پا سرش
 دور ستیداند که قرار ن یم

 .شود

 یبلند یسرتق با قدم ها یکه و شکار از دست مل یکفر
 نیرود و ح یبه داخل اسطبل م

 :زند یداد م رفتن

 ...مش قاسم قفلو بنداز درو باز کن-

 ...چشم آقا-

شدند  یکه اسب ها از آن خارج م یبه سمت قسمت عیسر
 قفل را باال ی لهیرود و م یم

 .کشد یم

شد. به زور  یبدقلق م یبود و بدون روغن کار یمیقد
 لهیکند و باالخره م یم یباز یباز

 .کند یو نرده را باز م دیآ یدر م شیاز جا یآهن ی
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لب  ریز دنشیگردد و به محض د یسمت جلوه که برم به

 :نالد یم

 امام زمان! ای-

 

 یپرد و با پا یم منیجهش به پشت اهر کیبا  جلوه
 شکم ریبه ز یآروم یراستش ضربه 

کشد و  یزند و افسارش را به سمت چپ م یم اسب
 چرخد یبه سمت خروج م منیاهر

 .رود یم ورتمهی و

اما هر لحظه سرعتش داشت  دهیبه مش قاسم نرس هنوز
 کیشد. مش قاسم با  یم شتریب

گذراند،  یژست نشستن سوار را از نظر م یوقت نگاه
 مصمم و ییمسلط و با چشم ها

که افسار را مسلط در دست گرفته بودند دهانش  یدستان

 .ماند یم از تعجب باز

سوارکار  کیسوار کار بود!  کیقطعا بار اولش نبود،  او

 !یماهر حت
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 نکهیکند و به محض ا یصنم را از اصطبل خارج م کیب
 جلوه و یخال یچشمش به جا

چرخاند و  یافتد نگاهش را به سمت خروج م یم منیاهر

 !بندد یم خیخون در تنش 

 .کند یچشمش را کور م اتیترس و ح ی ضهیغر

 !!!جلوه-

و سرش  دیکش یا ههیش دهیصنم ترس ش،یمهابا یب ادیفر با
 را به سمت مخالف چرخاند

 .نکرد شیرها کیب اما

اسب زد. نگاهش هر حرکت  یرو یرا گرفت و جست نیز
 گرفته و با رنظریرا ز منیاهر

 :دیکش ادیبه شکم صنم و زد فر یدر پ یپ یضربه ها خشم

 !ییهع-

خشک شده بود خون به چشمانش افتاده بود و حاال  دهانش
 یداشت به تاخت م منیاهر

 !رفت

شنود  یرا از پشت سر م یگریتاختن اسب د یصدا جلوه
 یرو یطانیش یو لبخند
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 کند: یلب زمزمه م ریشود و ز یپهن م صورتش

 

 ؟یایتا کجا دنبالم م-

دواند و نفس را بر خودش و صنم  یمهابا اسب را م یب
 که یکرد. کم کم پرده ا یحرام م

 یخشم و بهت مقابلش بود از چشمش افتاد. هر لحظه ا از
 گذشت ذهنش بازتر یکه م

 .شد یم

که ملکه اش چطور با مهارت داشت  دید یداشت م تازه
 چطور با او منیتاخت و اهر یم

 .آمده بود کنار

 ینم یسوار یبه هرکس منیدانست که اهر یخوب م او
 یداد! اسب کم حوصله و عاص

لرزاند و  یم شیپاها ریداشت با غرور دشت را ز اش

 .تاخت یم یگریرهاتر از هر زمان د

و او همانطور پشت سرش  دیرس ینم شیبه گرد پا صنم
 توانست از پس یرفت. نم یم



 
 

920 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 ینفس نفس م رانی. حدیایامان قلبش برب یب یها کوبش

 .زند

بود؟ از دست دادن  نیگفتند ا یاز دست دادن که م ترس
 چموش؟ چطور یآن ولوله 

 اش بدهد؟ یباز نطوریکرده بود ا جرات

شده  جیفهمد. سرش گ یبه راه افتاده در تنش را نم انیجر
 نیچن نیشده بود که ا یو ک

 کرد؟ یوا بماند؟ داشت با او چه م سرگشته

و در  دیلرز یصورتش داشت از فرط خشم م عضالت
 ده داغ مهر شده برز خی یهوا نیا

 گفت؟ یچه م قلبش

که  یافتاده به تن و بدن یزلزله  نیفهمد و ا یرا نم حالش
 مقابل گلوله به لرز یحت

 داشت؟ ییبود، چه معنا ننشسته

را به نظاره  یرانیو و یسال تباه یرا که سال ها یچشمان
 اوردهینشست و خم به ابرو ن

 سوخت؟ یو در آتش م دیلرز یچطور از ترس م بود
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را که از دور داشت  یا اچهیتازد و در یتازد، م یم

 .ندیب یکرد را نم یم ییخودنما

کور خورده  یمقابلش گره  ییبایبه شکوه و ز حواسش

 !بود

مقابلش  لیکه سوارکار اص دیآ یبه خود م یلحظه ا فقط
 با مهارت هرچه تمام تر افسار

دوپا  یکشد و اسب سرحال و خوشحال رو یرا م اسب
 یسر م یا ههیو ش ستدیا یم

 .دهد

و سرش که به عقب  ندینش یم شیراست تر در جا سوار
 افتد یرود کاله از سرش م یم

 .شوند یدر هوا پخش م سوانشیلشگر گ و

 ریاس سوانشیگ گوشیو باز کیبار یتر با دسته  شیپ او
 لشگر شکوهمند، نیشده بود و ا

 قشون به راه انداخته بودند؟ نیقصد تصرف کدام سرزم به

مثال بود که قلبش  یو ب ییمقابلش آنقدر تماشا ریتصو

 .دهد یم ستیفرمان ا
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 یطاقت م یب شیکشد. مردمک ها یاسب را م افسار
 یرا م ریتصو نیا یو هر ذره  دیلرز

 .دیبلع

را روبه  شیگوش ها منیکشد و اهر یم یا ههیش صنم
 یکند و به پشت م یم زیباال ت

 .چرخد

دود و  یجفتش م شیکنان پ ورتمهی یبدون تعلل صنم
 شود. صنم دور خود یم کینزد

 !هم زین منیچرخد و اهر یم

با غرور و  یکیشود،  یهر دو سوار در هم قفل م نگاه
 مبهوت و مغلوب یکیاصالت، 

و هر دو  دندیچرخ یفرض م ی رهیدا کیها حول  اسب
 .دندیجنگ یسوار با نگاه م

 

و بران پا به  زیت یدزدد. با نگاه یبار نگاه نم نیا جلوه
 نگاه را نیسوار مقابلش خط ا یپا

از  شیخواند و پ یکشد. برق خشم را از نگاهش م یم
 داشته یاو برداشت متفاوت نکهیا
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 :کند یلب باز م باشد،

 یگرفته شم بلدم طور دهیناد ی... من وقترینگ دهیمنو ناد-

 هم ازم یا هیشم که سا بیغ

 !نمونه

به مذاقش  یباز نی. ادیهم نلرز شینداشت و صدا بغض

 !خوش نشسته بود

 ؟یش هیسا ؟یش بیمن به تو اجازه دادم غ-

اندازد و خشم دوباره ذره ذره داشت در  یابرو باال م جلوه

 !گرفت یالو م کیچشمان ب

 ...کنم یکه جام نشه خودمو به زور جا نم ییمن تو جا-

به خلوتم راه دادم و به سرش بزنه رو که  یاون یمنم پاها-

 کنم، یکه منو دور بزنه قلم م

 مگه نه؟ یدون یم

حاضر  یدهد. حت ینم یزند و پاسخ یم یناباور تکخند
 تنها گذاشتنش به او ینبود برا

اش  دهیگذارد. ناد ینم شیتنها گرید دیدهد. بگو حیتوض

 !ردیگ ینم
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شود و طوفان به راه افتاده در قلبش  یم ادهیاز اسب پ کیب
 . احساساتشردیگ یم دهیرا ناد

 منیرود وگردن اهر یکند. جلو م یدر مشتش پنهان م را
 کند و از اسب یرا نوازش م

 .کند یم تشکر

 ...کارت خوب بود پسر-

 یبدخلق منیتواند تصورش را بکند که اگر اهر ینم یحت
 یم نیکرد و دخترک را زم یم

 .توانست داشته باشد یم یحاال چه حال زد

 یم طنتیشود و با ش یم ادهیاز اسب پ یشخندیبا ن جلوه
 :دیگو

 

 شم سرورم؟ یم دیکار سوارش چطور؟ تائ-

قلبش آرام  یگردد. هنوز کوبش ها یسمتش بر م به
 که در ینگرفته، هنوز خشم

 .ستیبود به قوت خود باق چشمانش

 .س وجود داشتهم انقباض سخت بدنش از تر هنوز
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لحظه را  نیکند. آتش ا یرود. لمسش نم یتر م کینزد
 کند. لرزش فکش یشعله ور نم

 .کند یکنترل نم را

 گهید کباریخورم... که اگر  ی... قسم مگهید کباریاگر -

 یبه سرت بزنه که بدون اجازه 

ذارم رنگ آفتاب و  ینم گهید ،یاز من دور ش یقدم من،
 از طال ی! حصارینیمهتابو بب

 !...باشه یکشم که در خور پرنسس حاج یم دورت

زورگو  یادیکند که مرد مقابلش ز یبا خود فکر م جلوه
 شیو پررو نبود؟ بغض به گلو

 .را از جانب او نداشت یهمه تند نیزند. طاقت ا یم شین

در  شینداشت. مردمک ها متیمال یذره ا شیو صدا لحن
 لرزند و چشمان یحدقه م

 .کاود یمرد مقابلش را م یعصبان

شدن رو  یبودم تنزل مقام به پرنسس حاج کیب یملکه -

 کدوم لطفتون هستم؟ ونیمد

 هیاز دور شب دیپرنسس بخواندش. شا ینداشت کس دوست
 دیرس یبه پرنسس ها به نظر م
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پرنسس ها در  یدانست که از زندگ یخودش خوب م اما
 فقط ییباشکوه و طال یقصر ها

 .ارث برده بود را به شییتنها

که  یاو بودن را دوست داشت! ملکه ا یملکه  اما
 پادشاهش او باشد. حصارش قلب

 !او باشد ییطال

برد و  یاش م نهیانگشت اشاره اش را به سمت س بهادر
 غرد: یبرافروخته و آشفته م

 

به  نکهیتازه! نه ا یمن تو حصار آغوش من م یملکه -

 ...تاخت از حصار من دور شه

افتاده آرام و  شیکه به صدا ی. با لرزردیگ یم حرصش

 :کند یزمزمه م یلب ریز

 یم جیسرش رو گ ینفس یب نهیدورش نب یملکه حصار-

 و به نهیب یکنه، راهش رو باز م

 !ره یم تاخت

خواست؟  یکشد. از او چه م یشعله م شتریب چشمانش
 یم یبه او آزاد دیبا گریچقدر د
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 داد؟

وقت، در تمام لحظاتش پا  یبا تمام قدرت، وقت و ب نکهیا
 و حواس عقل دیدو یبرهنه م

 نبود؟ یکاف شیبرا دییربا یدلش را با هم م و

رود و  یکشد که عقب م یشعله م شتریآتش خشم ب انگار
 و صنم را به منیافسار اهر

 یفاصله م دیبندد. با یم یو به درخت ردیگ یم دست

 !گرفت

تا چه حد به خاطر  دید یمک نشناس نمبود! دخترک ن حیوق
 خودش را نیاو تمام قوان

 .زند یبه دانه دور م دانه

 یرا که سال ها ییکه چطور تک به تک درها دید ینم
 سال مهر و موم شده بود را با

 .کند یاو باز م یخودش برا دست

 کیآورد از پشت سر نزد یرا تاب نم یمحل یب نیا جلوه

 :شود یم

 بهادر؟-
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 ینم شیفشارد. چرا رها یهم م یرا رو شیچشم ها کالفه
 که یهمه حس نیکرد؟ از ا

رود. چند سال بود که  یم جیهجوم آورده اند سرش گ به
 مطلق دست و پا یحس یدر ب

 یدخترک شرورش آمد و همچون طوفان یزد تا وقت یم
 داد؟ رییرا تغ زیهمه چ ریمس

 

آمد! کاش لحظه  ینم ادشیاز آمدن او را  شیانگار پ اصال
 گرفت تا به یفاصله م یا

او را سوار بر  یبرود وقت ادشیمسلط شود.  خودش
 بود چطور نفسش رفت دهید منیاهر

 !امدیباال ن و

 یدرخت سفت م یگره را به دور تنه  یشتریحرص ب با

 .گردد یکند و به سمتش برم

که از خود  ینگاه نیتر یبرد و با عاص یبه کمر م دست
 نگاهش را در چشمانشسراغ دارد 

 :غرد یکوبد و م یم
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 نیریبه خاطر ش یخوا ینگاه نکن... م یاصال اونطور-

 یکنم؟ اصال م قتیتشو تیکار

برات  دیرو با زیچند سالته؟ همه چ ؟یکن یچکار م یفهم
 کارو بکن و اون نیا یگفت؟ ه

 کنن؟ فینکن برات رد کارو

فهمد از  یکند نم یاش نگاه م یپوست ریبهت به خشم ز با
 نیخشمگ نطوریا زیچه چ

 !خواست فرار کند که ی. نماست

کارش اشتباه بوده! او سال ها اسب  یفهمد که کجا ینم
 نیا یکرده و به خوب یسوار

 .دیآ یرا بلد بود. مطمئن بود که از پسش برم کار

 یم نیخشمگ شتریپرسد او ب یم شتریهرچه که ب انگار
 تواند دردش را یشود. نه م

 .آرامش کند دیداند چطور با ینه م بفهمد

و نفس مرد  دیلرز یکه م ییبا لب ها صالیاز است پر

 :نالد یکرد م یمقابلش را تنگ م

 !...سردمه-
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و آنقدر از دست خودش و  ردیگ یم یزینفس ت کیب
 یفکرش و رفتارها یب یواکنش ها

 یم وانهیملکه اش کالفه بود که داشت د یسرانه  سبک
 شد.

 

از تنش بکند  نکهیاز ا شیکند و پ یکاپشنش را باز م پیز
 دخترک بغض کرده تحمل

کند  یدر کنارش ماندن را ندارد و پشت م گرید یا لحظه
 کنار یتند ییو با قدم ها

 .رود یم اچهیدر

لحظه به  نیخواست هم یکه دلش م ردیگ یدلش م آنقدر
 خانه اش برگردد. چرا فکر

 رد گرما طلب کند؟م نیتواند از ا یکرد که م یم

. پشت دندید ینم چیو چشمانش ه ستادهیا اچهیدر مقابل
 دستانش را با حرص به صورتش

مردانه  یکه دستان فتادهین نییکشد و هنوز دستش پا یم
 شوند یشکمش حلقه م یرو

 .چدیپ یاش م ینیعطرش در ب یبو و
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از سر بغضش  یآنطور نفس نفس زدن ها اوردین طاقت
 یم شیموها انیرا، سرش را در م

 .دیبو یم قیو عم برد

 ییکند و با صدا یآن عطر مخصوص را استشمام نم یبو
 ششیکالفه که از خشم لحظات پ

 :غرد یهم دور گه بود کنار گوشش م هنوز

 ؟یروغن موهاتو عوض کرد-

بود،  دهیچیبود که دور تنش پ ییکه هنوز مات گرما جلوه
 یسرش را به سمت او م

با صداقت  شانیصورت ها کیفاصله نزد. در آن چرخاند
 شیکه هنوز در گلو یو بغض

 :زند یبود لب م نشسته

 !خواستم فرار کنم یمن نم-

 دیفهم یبرداشت کرده باشد و نم نگونهیکه او ا دیترس یم
 با احساسات خودش کیکه ب

 .بود کاریکه در پ بود

زده  خی نیاحساسات را از سرزم انیهمه ترس و غل نیا
 ر نداشت. در بهت ودلش باو ی
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 بود! رتیح

 

 !یکن هیگر ادیخب بغض نکن! گفتم خوشم نم لهیخ-

داد. او ساز خودش  یرا نم یگریکدام جواب حرف د چیه
 زد و به زعم خودش یرا م

زد و  یکرد و دخترک هم ساز خودش را م یم آرامش

 .کرد یناز و نوازش طلب م

مظلوم و بغض  نگونهیکه ا یفرستد. چه وقت یم یلعنت
 کرد، چه آنگونه یکرده نگاهش م

نفس راحت  د،یتاز یم یمثال نزدن یبا شکوه و عظمت که

 !کرد یرا بر او حرام م

چرخد و  یهمانطور که در حصار دستانش بود م جلوه
 یاو پنهان م ی نهیسرش را در س

 .کند

را  شیو صدا چدیپ یرا محکم تر دورش م شیها دست

 :شنود یم

 !چوقتیه منو گم نکن-
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*** 

مجبورمون کرد تمام اتاق رو  دیفهم هیمامان فوز یوقت-

 ی. حتمیکن زیو تم رونیب میزیبر

گربه  یواشکی دهی. سعمیبشور اطیاتاقم انداخت تو ح فرش
 رو برد داد پسرعموش نگه داره

داد دست  یتا کل خونه رو غسل نم هیمامان فوز وگرنه
 یداشت. تازه کل یاز سر ما برنم

که گربه از اتاق من خارج نشده وگرنه  میخورد هیآو  قسم

 ...که ول کن نبود

ده  یم رونیزنه و بعد دودش رو ب یم گارشیبه س یپوک
 یو دوباره نگاهش به صورتم برم

 .گرده

زدم، گوش داد  یوقفه حرف م یکه ب یدو ساعت نیا تمام
 گاریو حرف نزد. گوش داد و س

 .و زمان مثل برق و باد گذشت میکرد، قدم زد دود

. به سمتش برگشتم و ستادمیقدم بلند برداشتم و جلوش ا هی
 ینایکه آست یدر حال
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 یکف دستامو به هم م زونهیوجب از دستام آو هی کاپشنش
 گم: یکوبم و م

 

... کال هیمامان فوز دیخالصه که ُرسمونو اون روز کش-

 از سرم یخونگ وونیهوس ح گهید

دوست داشتم  شهی. اما هممیبه غلط کردن افتاد. رسما افتاد

 .ناز داشته باشم یشیپ هی

 رمیگ یزنه و با دستام جلو دهنمو م یبه سرم م یفکر هوی
 شه. دستمو یو نفسم حبس م

مانند شده بود  غیکه از شدت ذوق ج ییو با صدا بردارم

 :گم یم

کوچولو  دیسف یشیپ هیعمارت  میبرگشت یشه وقت یم-

 شه یخوب م یلیخ م؟یریبگ

 ... ها؟گهیره د ی... حوصلمم سر نمها

 یاندازه و با نوک پاش لهش م یم نیزم یرو گارشویس
 یو کاله کاپشنو م ادیکنه. جلو م

 .کشه یهم م یسرم و اخماشو تو یرو کشه
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 یخوا یم یشی... پیلوس یشیده تا پ یتو خودت اندازه -

 نازتره یمسابقه ک ؟یکن کاریچ

 م؟یبنداز راه

 یپشت چشم نمیب یم شوینگاه جد یو وقت شهیگرد م چشمام
 کنم و ناخودآگاه ینازک م

 :گم یبود م یقاط ظیکه توش ناز و غ ییصدا با

 هیخودم  یروز برا هیاصن!  دیری! نگستمیلوس ن چمیه-

 ناز یگربه  هیخرم و  یخونه م

و  یو تا ابد با خوب رمیگ یپشمالو هم واسه خودم م و

 !میکن یم یبا هم زندگ یخوش

شم. اما نگاهم که به سمت  یتصورش هم غرق لذت م از
 یگرده و اخما یبهادر برم

 .خورم یجا م نمیب یرو م درهمش

زدم که همون لحظه  یحرف اشتباه نمیکنم تا بب یم مرور

 :گه یم

 !میبرگرد گهید-

 :کنم یم غیج غیشده ج هول
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 عه نه! کجا؟؟-

 

شه ولوله! هوا هم سرد  یم کیهوا تار گهید قهیتا چند دق-

 ...شده

 رهیگ ششیکارم پ فیولوله؟؟ ح یچ یعنیبلد نبود؟  اسممو
 کنم یاالن وگرنه بهش م

کنم و با لحن  ی! چشم غره مو به موقع غالف مهیک ولوله

 :گم یم یمظلوم

شه شب  یم ی... لطفا! خب چمیکنم! برنگرد یخواهش م-

 .میجا چادر بزن نیشه؟ هم

و حرف  میبمون داریوقت ب ری... تا دمیروشن کن شیآت
 . ها؟میبزن

بر تا  یگه. سکوتشو مبن ینم یزیشده و چ زیر نگاهش
 موافق بودنش برداشت یحدود

 :کنم یاصرار م شتریکنم و ب یم

 یجا نیهمچ هیتو نبوده که  یفانتز نیا یبگ یخوا یم-

 شیتو دل شب کنار آت یقشنگ

 ؟یخانوم محترم لذت ببر هی یو از هم صحبت ینیبش
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چشماش  یکنم گوشه  یرسم حس م یآخر حرفم که م به

 .خوره یم نیچ

 یو بعد که دوباره نگاهم م رهیگ یسرشو باال م یا لحظه

 :گه یکنه م

 لوسه؟ یشیپ هی یها یپر حرف یمنظورت تماشا-

اندازد  یباال م ییکنه و ابرو یم کیبه گردنش نزد سرشو

 :دهد یو ادامه م

 امیوقت جزء فانتز چیبدم ه نانیتونم بهت اطم یمنوچ -

 یخواد بدون ینبوده! و تو دلت نم

 یم یخطرناک ریکه تو ذهن منه از چه مس ییها یفانتز

 !گذره

 یفهمم اما هم خنده ام گرفته هم چنان حرص ینم منظورشو
 به جونم افتاده که حس

 .شه یکنم دود از سرم داره بلند م یم

 ...یلیخ... یلیواقعا که! خ-

تونم بگم اما  ی! درسته تو روت نمیحیو پرو و وق گستاخ
 تونم یتو دلم بلدم برات تا م

 باشه! قتیکه ال یکنم. صفات فیقشنگ رد یها صفت
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زنه  یم تیکنم که چشماش برق رضا یحس م یوقت
 شم که از قصد خواسته یمطمئن م

 .بده که حاال خوشحاله حرصم

کشه و  یو به سمت جلو م رهیگ یرو تو دستش م بازوم
 یافته. کنارش قدم برم یراه م

 :گم یو م دارم

 م؟یشد بمون یم یخب چ-

 :گه یم یرسه وقت یکالفه به نظر م صداش

 !یش یم ضیسرده مر-

 ...مینشم! قول! لطفا بمون ضیدم مر یقول م-

 یاندازه و من تو خودم بغ م یبهم م یچپ چپ نگاه
 دونم که مسخره ست یکنم.خودم م

 !کردم خب یمراقبت م یول ینش ضیمر یقول بد که

زنم و  یاصال حرف نم یبرگشت رو برخالف اومدن راه
 هام یجذاب بچگ یاز قصه ها

 .کنم یم محرومش
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فهمم که  یو م نمیب یو صنم رو از راه دور م منیاهر
 ره. دستمو یفرصتم داره از دست م

 .دارم یبرم و نگهش م یبازوش م تو

 یم زونیآو یکنم و با لب و لوچه  یمظلوم م چشمامو

 :گم

 !تو رو خدا می... نرگهید شهیسردم نم یتو هست-

چپه شده ام  یگرده و بعد به لبا یتو چشمام م مردمکاش
 کشه و یم یرسه. پوف یم

 کشه. یم رونیب شویبره و گوش یم بشیتو ج دستشو

 

 یبا ک نمیمونم تا بب یو منتظر م شمیم رهیذوق بهش خ با
 به یتماس گرفته و وقت

 یبرا ازیمورد ن لیگه وسا یکه پشت خط بود م یشخص
 گهیموندنمون رو حاضر کنه د

 .شناسم یاز پا نم سر

کشم  یم نییپرم و صورتشو پا یکشم و از جام م یم غیج

 .بوسم یو گونشو محکم م
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 رگاشیکنم مو یشن که حس م یچنان گشاد م چشماش
 شن و تازه من یدارن پاره م

مطمئنم شخص پشت  بایکردم و تقر یفهمم که چه غلط یم
 رو، غمیج یخط هم صدا

 !دهیگونش گذاشتم رو شن یکه رو یبوسه محکم یصدا هم

هنوز کنار گوشش بود و من بالفاصله ماسک دختر  یگوش
 که اصال یریمظلوم و سر به ز

 یصورتم م یرو رو ادیلحظات قبل نم یآبرو یدختر ب به

 .زنم

اندازم و چشمام رو باال رو بهش نگه  یم نییرو پا سرم

 :زنم یدارم و آروم لب م یم

 !اوپس-

که  رهیگ یم یزیکشم که چنان نفس ت یداخل دهنم م لبمو

 .لرزه یم نهیقلبم تو س

 یصورتم م یبلند کاپشنو جلو یناینشه! آست مونیپش ایخدا
 و تا بازدم نفسام به رمیگ

 .بخوره و لرزمو کم کنه صورتم
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زنه و  یچرخ م هی هویمنه که  یرو زشینگاه ت هنوز
 یهمونطور که چند قدم ازم دور م

 یکه تو تنش بود نگاه م ینازک یخاکستر وریبه پل شه،

 .افته یبه دلم م یکنم و نگران

کاپشن خودشم به من داده بود و هر لحظه هوا  چارهیب
 ریشد و منم گ یداشت سرد تر م

 .میبودم که بمون داده

و تا اون موقع قطعا  دنیرس یآدماش م یدونه تا ک یم خدا
 زد! یم خی

 

نگاهم  نکهیو بدون ا ادیشه به سمتم م یکه تموم م تماسش
 شه و به یکنه از بغلم رد م

 :گه یره و م یاسبا م سمت

 !فتیراه ب-

 :نالم یم دیخورده و ناام جا

 م؟یمون یشد پس؟ شب نم یچ-

 :گه یکه پشتش به منه م همونطور
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 !ایدنبالم ب فتیراه ب میمون یم-

 منویکنه و افسار اهر یاسبا رو از دور درخت باز م افسار

 .ده یبه دستم م

 دیشه و منم به تقل یجهش پشت اسب سوار م هیبا  خودش

 .کنم یکارو م نیاز خودش ا

افته  یشه و به راه م یاز سوار شدن من مطمئن م یوقت

 .رم یو منم پشت سرش م

پس مطمئن بودم که قراره که شب  میمون یگفت م یم اگر
 الیو به و میباش رونیرو ب

 .میبرنگرد

. نگاه آخرمو به میقرار نبود بمون نجایاز قرار معلوم ا اما
 یاندازم و سرمو بر م یم اچهیدر

شم و تا به  یاز اونجا دور م یشتریبا سرعت ب گردونم

 .بهادر برسم و در کنارش برم

رحمانه گونه هام رو مورد حمله قرار داده و لرز  یب باد
 از لبخند یبه تنم انداخته اما ذره ا

 .کنه یلب هام رو کمرنگ نم یرو یواقع
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 نیزنه و من خوب بلدم که ا یداره به روم لبخند م یزندگ
 کنم رهیخودم ذخ یروزا رو برا

 .پاسخشو با لبخند بدم و

 بودم از هر لحظه اش استفاده کنم! بلد

 

*** 

 کی. هوا کامال تارمیدیرس یکلبه سنگ هیبعد به  قهیدق ستیب
 ییبایشده بود و ماه به ز

 .دیدرخش یم

به وجد  اهیدست س کیماه تو آسمون  دنیانقدر از د شهیهم

 .شم یم اریاخت یکه ب امیم

رو باال برم و به نو اون تپه  ییخواد سرباال یدلم م االنم
 شده چند قدم به یبرسم تا حت

که از راه دور  ینیماش یتر باشم، اما صدا کینزد ماه
 یحواسمو به اون سمت پرت م ادیم

 .کنه

 نیو به سمت صندق عقب ماش شنیم ادهیپ نینفر از ماش دو
 ستمیا ینم گهی. من درنیم
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 .رم یکنن و به داخل کلبه م یچکار م نمیبب تا

تخت  هیو سرد و ساده داشت و داخلش  یسنگ یفضا هی
 کاناپه هیو  کینفره کوچ کی

 .کلبه بود یکنار تنها پنجره  دونفره

رو آشپزخونه کرده  کیبار یلیخ یفضا هیراستم  سمت
 در بود که هیبودن و کنارش هم 

 .بود سیگمونم سرو به

 یخوب یلیبود. اما حس خ یو جمع و جور کیکوچ یفضا
 که انگار تو یحس هیداشت. 

 ایدن یماآد یاز همه  یتون یخدا م نیقسمت از زم نیا

 .یجدا ش

داخل از  یبود که فضا نیکه داشت ا یرادیتنها ا فقط
 هم سردتر بود. انگار وارد رونیب

 .یشده بود خچالی

 یتو هم گره م نمیس یو دستامو جلو نمیش یکاناپه م یرو
 زنم. پاهامو تو شکمم جمع

 کنم. ینگاه م رونیکنم و به ب یم
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چشمات  شدیو باعث م ومدیم رونیاز ب یبیعج یصداها
 شب بچرخن یاهیتو س اریاخت یب

 .دنبال منبع صدا بگردن به

که دستش بود رو  یلی. وساادیبعد بهادر داخل م قهیدق چند
 ذاره و دوباره یکنار در م

 .ره یم رونیب

 یدیسرد جد یمونه موج هوا یکه در باز م نیح نیهم تو
 شه و دندونام به یداخل م

 مونیبهادر از موندن پش نکهیخوره اما از ترس ا یم هم

 .زنم ینم ینشه حرف

ره. انقدر همش خشک  یقد و باالش ضعف م یبرا دلم
 نمیب یم یوقت ادیره خشک م یم

کنه و به خاطر  یخاطر من داره ورجه وورجه م به
 مناسب موندنمون طیمن شرا یخواسته 

 !. برم لپاشو بکشمارهیگ یکنه دلم ذوقش م یفراهم م رو

 یس نی. هممیگشت یبه اون عمارت برنم چوقتیه کاش
 حیمتر جا رو به اون عمارت ترج

 .بود شتریدادم من! صفاش ب یم
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 تیذاره و بعد پ یم نتیسنگ کاب یرو رو لهیوس یسر هی
 داره و داخل ینفت رو برم

 .کنه یو روشنش م زهیر یم یبخار

و  ارهیمالفه در م هیداره و از داخلش  یرو برم یا سهیک
 تخت رو عوض ییخواد رو یم

 .کنه

کردم  یکنم که اگر صدسالم فکر م یفکر م نیمن به ا و
 جناب یروز هیتونستم  ینم

 .نمیرو در حال عوض کردن مالفه تخت بب کیب

مجسمه به نظر نرسم  یلیخ نکهیا یخندم برا یم زیر زیر
 هیشم و رو یاز جام بلند م

 .کنم یرو عوض م بالشت

 یو من که م ارهیدوتا پتو درم یگوشه ا کیکمد کوچ از
 کارش تموم شده کنار نمیب

 رم. یم یبخار

 

کاپشن بهادر رو از  نیشد واسه هم یکم داشت گرمم م کم

 .ارمیتنم در م
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 تمیاتاق پخش شده بود اما اذ یتو هوا نینفت و بنز یبو
 یلیکرد. برعکس حس خ ینم

 .کرد یرو تو وجودم زنده م یخوب

از  ینیبار سنگ هیکنم  یو حس م ارمیخودمم درم کاپشن
 دوشم برداشته شد و یرو

 .شدم سبک

غذا رو  یو ظرفا دیچرخ یداشت تو آشپزخونه م بهادر
 یاز ذره ا غیکرد. در یحاضر م

کرد انگار به زور آورده  یرفتار م یجور هیبه من.  توجه

 !بودمش

به زور که... من در خواست کردم اونم قبول کرد  خب

 !گهید

 یشه و بهم فرمان م یدرونم فعال م یموجودات موذ هوی
 سکوت کسل کننده نیدن که ا

 !بشکن رو

نوک  یو آروم رو جانیکشم و با ه یداخل دهنم م لبامو
 یو وقت شمیم کشیپا نزد

 :زنم یداد م یبلند یبا صدا ستیشم حواسش ن یم مطمئن
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 !اااهی-

 ایحداقل شوکه بشه  یکه منتظر بودم ذره ا یصورت در
 نیشونه هاش باال بپرن، با ملو تر

 .کنه یگرده پوکر نگام م یممکن به سمتم برم حالت

 رهیگ ی. حرصم مدیذره هم نترس هیروزگار!  نیبه ا تف
 اما خندمم گرفته. دستمو تو موهام

 :گم یم یشده ا عیبرم و با حالت ضا یم

 !منم ینترس حاج-

شم و  یکنه و من مثل بمب منفجر م ینگام م همونطور

 .خنده ریزنم ز یم

 ...بـیُ  یلیخ-

 

 یشه و با سرفه ا یم زینگاهش ت یخورم وقت یم حرفمو
 کنم و با خنده یگلومو صاف م

 :گم یم

 !یبسته ا-
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گردونه و مشغول  یره و ازم رو برم یبهم م یغره ا چشم
 شه. مشخص بود که یکارش م

 .منو نداشت یمشغول بود و حوصله  فکرش

شب  یموندنمون رو برا الیاز و رونیب شنهادیپ یمن وقت و
 وقت شبمون رو چیدادم ه

 .کردم یتصور نم ینجوریا

قدم  م،یشب پر از دو نفره ها تو ذهنم بود. حرف بزن هی

 !یماچ یبوس م،یبزن

و آبرومو هم شوهر دادم  دمیرو جو ایدونم که ح یم خودم
 کشیدوست داشتم نزد یول

 !بودنو

 :گم یحوصله م یو ب کسل

... زوده از االن شام ستیاالن گشنته؟ من گشنم ن-

 ...مایبخور

و  میپس چکار کن میدارم برگرده بگه اگر شام نخور توقع
 یآس و ب شنهاداتیبعد من پ

کشه و به سمتم  یرو کنم اما دست از کارش م رموینظ

 :گه یگرده و م یبرم
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 !یبخواب یر یبعدم م یخور یشامتو م-

 :زنم یغر م متعجب

 ساعت بخوابم؟ نیرغم امگه م-

 خستم!-

 

. دیشد فهم یگفت هم از لحن خسته و کالفه اش م ینم اگر
 یم یبار واقعا بادم خال نیا

 .شه

 ییکنارش مشغول آماده کردن غذاها یا گهیحرف د بدون
 که احتماال پونه برامون حاضر

 .شم یبود م کرده

. میخور یتمام م یو خستگ ییاشتها یرو با ب شاممون
 بود و چشماش ریدرگفکرش 

 .خسته و قرمز بود که دلم براش سوخت اونقدر

دادم. من که از مشکالت  یشب رو م نیا شنهادیپ دینبا دیشا
 با دیاون خبر ندارم. شا
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شم  یم مونیگذاشتم. پش قهیمض یاومدنمون اونو تو نجایا

 .خودمیب یاز اصرار

بلند شد و کنار پنجره  دمیاز غذا عقب کش نکهیمحض ا به
 کاپشنش که بیرفت. از ج

و  دیکش رونیب یگاریکاناپه گذاشته بودم، س یرو همونجا
 یاهیهمونطور که داشت به س

 .کرد یهاشو دود م یکرد، کالفگ ینگاه م رونیب

 شهیرو جمع کردم و کنارش رفتم. سکوتش مثل هم زیم
 شناختمش یاست اما من انقدر

 !کنه. کالفه ست. نگرانه یم شتیاذ یزیچ هیبدونم  که

دونم که بهادر  یخورتش و من م یاره از درون م یزیچ
 آدم حرف زدن و سبک کردن

 .ستین خودش

دست خودم باشه بازوش رو با دوتا دستم گرفتم  نکهیا بدون
 دادم و هیو سرمو بهش تک

 :زمزمه کردم آروم

داشتما، اما مال  یعنیوقت پدر و مادر نداشتم.  چیمن ه-

 مال یمن نبودن، من اشتباه
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شده بودم. پدر و مادرم تو دانشگاه با هم آشنا شده  اونا
 آرزو که درسشونو ایدن هیبودن. با 

کنن. از  یم یط تویموفق یدن و با هم قله ها یم ادامه
 شانس بدشون سال اول مادرم

 

منزجر و شوکه  دنشیشه. اونقدر از فهم یباردار م منو
 یم میکه همون موقع تصم نشیم

 .ببرن نیکه منو از ب رنیگ

 یکنه. م ینم یحرکت چیبه سمتم جلب شده که ه حواسش
 خوام با حرفام حواسشو از

 .رمیبگ درداش

تونه چقدر  یبدم که آدم با حرف زدن م ادیخوام بهش  یم

 .کنه دایحس خوب پ

گه. حاج بابام  یفهمه و به حاج بابام م یم هیمامان فوز-

 کنه که اگر منو یم دشونیتهد

نگفتم  چکسیبه ه چوقتیکنه. ه یببرن عاقشون م نیب از
 به من یحس چیاما اون زن ه
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حاج بابا نداشت. از رفتاراش مشخص بود. مطمئنم  ای
 براش مهم نبود که از سمت حاج

عاق بشه. به خاطر ترسش از محروم االرث شدنش  بابا

 .کارو نینکرد ا

گردم.  یکنم اما به سمتش برنم ینگاهشو حس م ینیسنگ
 کردن فیموقع تعر یحس چیه

ندارم. چون باهاشون کنار اومدم. نه  میزندگ یقسمتا نیا

 .هیبغض دارم و نه گر

 ای شهینبودم. هم ششونیپ چوقتیآوردن اما ه ایمنو به دن-

 انقدر ایداشتن  یسفر کار

 .دنید یشلوغ بود که منو نم سرشون

شدم  یدلتنگ م یذاشتن خونه حاج بابام و من وقت یمنو م-

 دنبالم اما از صبح ومدنیم

. دمشونید یمن نم ومدنیو آخر شبم که م رونیرفتن ب یم
 شدم. قشنگ ینم دیمن ناام

نمره ها  نی. بهترامیتا به چشم ب دمیپوش یلباسامو م نیتر
 بهم دیگرفتم تا شا یرو م
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 یهرکار دمید یباورت نشه اما وقت دیشا یکنن، حت افتخار
 بارینداشته  یریکردم تاث

 یو مچ دستم در رفت. وقت نییاز پله ها انداختم پا خودمو
 خدمتکارمون به مامانم زنگ

ساده گفت با  یلیو گفت دخترتون مچش در رفته خ زد
 من تو مارستانیراننده ببرش ب

ه ارزش بودم. از اون ب یحد براشون ب نیام. تا ا جلسه
 به یبرا گهیوا دادم. د گهیبعد د

 اومدن تالش نکردم. چشمشون

 

پنجره خاموش کنه  یلبه  یرو رو گارشیشه تا س یم خم

 .کنم یو من دستش و رها م

 .گرده یشه به سمتم برنم یصاف م یوقت

حرکت کنارش  یرو که ب یو من نهیش یکاناپه م یرو

 .کنه یرو نگاه م سادمیوا

کنه و به آغوشش  یبزنه دستشو باز م یحرف نکهیا بدون

 .زنه یاش اشاره م نهیس یو رو
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ره.  یم ادمیکه تمام دردامو  نهیش یحرکتش به دلم م انقدر
 و ارمیاز پام درم نامویپوت

 .شم یو تو آغوشش جمع م رمیکاناپه م یرو

ذارم و پاهامو تو شکمم جمع  یاش م نهیس یرو رو سرم
 یلذت بخش یکنم و اون باز یم

کنه و که آرامش از دست رفته  یبا موهام شروع م رو

 !گردونه یامو بهم برم

من اون آدما رو همون روز از دست دادم و با نداشتنشون -

 شب هی یکنار اومدم. وقت

 هیشدم بهم گفتن مادر پدرت تو  داریو صبح ب دمیخواب

 .نداشتم یحس چیتصادف مردن ه

 هیمامان فوز یونبودم، خوشحالم نبودم! فقط از ر ناراحت
 . اون و حاجدمیکش یخجالت م

که تا به اون حد حالشون  یمن بودن و وقت یخانواده  بابا
 یتونستم برا یبد بود و من نم

کنم شرمنده  یباهاشون همدرد زشونیدست دادن عز از
 حیشدم. چطور به آدما توض یم
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مرده  شیوقت پ یلیدادم که من اون آدما تو قلب من خ یم
 بودن و من فراموششون

 یغصه م نامیزتریبه خاطر ناراحت بودن عز کردم؟
 زودتر یخوردم و دوست داشتم هرچ

 .میبرگرد مونیعاد یبره و به زندگ ادشونیغصه  نیا

 کیتار نایکنم. چون که ا یشم و تب م یآغوشش جمع م تو
 بودن میزندگ یراز ها نیتر

 .به زبون آوردنشون برام راحت نبود و

با دونستنش  یدلم بودن که هرکس یاون ناگفته ها نایا
 دختر هیتصورش از من به عنوان 

 شد. یو معصوم خراب م مهربون

 

شدم که اونقدر سنگ دله که  یم یبه دختر لیتبد براشون
 از مرگ پدر و مادرش ناراحت

 .و غصه نخورده نشده

دونم  یخودمم. نم شهیکه بود من با بهادر هم یهرچ اما
 اما از ته قلبم مطمئنم هیچه حس
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 یرازهامو هم بهش بگم بازم پسم نم نیتر کیاگر تار که
 کنه. اون محکم یزنه. طردم نم

 .بود میقطعه پازل زندگ نیو باثبات تر نیو قاطع تر نیتر

باش، دردسر  یبهم گفته بودن که دختر خوب ادمهی یتا وقت-

 درست نکن، زحمت اضافه

دادن  یبودن م یبهم حس اضاف شهیمنکن... و ه درست
 اون آدما، حاال که نبودن من

سربار نبودم. حس  یکس چیه یبرا گهیکردم د یم حس
 نیداشتم و به خاطر ا ییرها

 !کردم یو احساس گناه م ومدیاز خودم بدم م حس

طرح  یذارم و انگشتمو رو یاش م نهیس یرو دستمو
 یکشم. سرمو باال م یبافتش م

که گونه هامو سرخ و داغ کرده، تو  یو با شرم رمیگ

 :کنم یچشماش نگاه م

نگفتم خودم  یمشکالتمو به کس چوقتیخاطر ه نیبه ا-

 یکه م ضیحلشون کردم. مر

کردم.  یمن زبون باز نم دنیفهم یتا خودشون نم شدم
 گم، اون یام رو م هیشربت، دا
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من بودن. اما  یحواسش به من بود. اونا خانواده  شهیهم
 نکهیخودم از ا

شدم که  میتی یبودم خجالت زده بودم. من روز سربارشون
 رفت. حاال از تمام هیمامان فوز

که اونجا دارم برام  یحاج بابا و شربت و خانواده ا ایدن

 .موندن

به نظر  یریدرگ نیو ا رنیهنوزم با موهام درگ انگشتاش

 .داشته باشه یکه تموم ادینم

 !نداشتن یبه صلح اعتقاد نیاز طرف چکدومیه چون

ذارم و به  یصورتش م یو رو ارمیآروم باال م دستمو
 گردونمش. اخماش یسمت خودم برم

 نیا شهیخواستم تا هم ینشونه توجهش تو همه و من م به
 بار نینگاه رو داشته باشم. ا

 گم: یکه م یوقت ستیصدام دست خودم ن لرزش

 

 دمیمحبت از پدر و مادر ند. من هیچ ییدونم تنها یمن م-

 یاما جنس محبت رو خوب م

 .بدم صیتشخ یسنگ یرئوف رو از قلبا ی. بلدم قلباشناسم
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ام  نهیس ی. کف دستشو روارمیو باال م رمیگ یم دستشو
 که پر ییذارم و با چشما یم

کنم و بغضم با  یلرزه نگاهش م یو اشک توشون م شدن
 شه و یم یخال یقطره اشک

 :کنم یم زمزمه

شه  یداغ م یزنه، وقت یتند م یشناسم. وقت یم نجایاز ا-

 شه و یام آب م نهیو تو س

کوبه من  یم واریشدن به تو خودشو به در د کینزد یبرا
 دم. قلبم قلبتو یبهش گوش م

کنه که  یکنه. منو مجبور م یشناسه. گرماشو حس م یم

 ...بهش بها بدم

 :دم یذارم و ادامه م یخودش م نهیس یرو دستشو

اما قلبت  یرو از خودت روند ایدن یبهش بها بده! همه -

 یزنه. تند م یساز خودشو م

کشونه.  یشناسه. تو رو به دنبال من م ی... قلبمو مزنه
 از منو نداره. طاقت یطاقت دور

 ...تو رو، رو برگردوندن تو رو یتند
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داره و  یگردونه و دستشو از دورم برم یازم برم روشو
 نکهیشه. از ترس ا یاز جاش بلند م

 .رمیگ یجلوشو م یپرم و تند یداده باشم از جام م رمش

بدونه منو داره  دی! اون منو داره، باامیکوتاه ب ستین قرار

 !ستیو تنها ن

 یخوا یچرا نم ؟ید یچرا گوش نم ؟یر یچرا م-

 ؟یبشنو

 یو مصمم به چشماش نگاه م رمیگ یتو دستم م صورتشو
 یم کنم. بند بند وجودم داره

خوام بهش بگم مطمئنم و  یکه م یاما از حرف لرزه
 مونیکه پش ستیقرار ن چوقتیه

 مطمئنم! نمی. ابشم

 

 ...من با تمام وجودم دوسـ-

 یغره و حرفمو قطع م یشده اش م دیکل یدندانا نیب از

 :کنه

 !نگو-
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لرزه و  یم ارهیکه به فکش داره م یاز فشار صورتش

 .مشتاش رو کنار پاش نگه داشته

ذارم و  یصورتش م یچکه و کف دستامو رو یم اشکم

 .کنم یبه عمق چشماش نگاه م

 !بدونه دیبگم! با دیبا

که که اون حس رو به من نداشته باشه. مرد  ستین مهم
 هیبدونه  دیمن با نیتنها و غمگ

 !کسش شده یهست که عاشق قلب تنها و ب ایدن یتو نفر

 !ستمیگم و ازش شرمنده ن یدوست دارم! م-

چشماش  یکوتاه سیکه با ه دیچیتو تنش پ یکه درد انگار
 دمیرو بست و من عقب نکش

 !قدم هام رو مطمئن تر رو به جلو برداشتم و

 ییابا چی! هیرو بدون میکشم که حس واقع یخجالت نم-

 که تو قلبم بهت یندارم از عشق

که  ی... اما از حسرهیگ یدردم م ؟ی! تو دوستم نداردارم

 !کنه یمبهت دارم کم ن

صورتش برجسته  یصورتش گر گرفته بود و رگ ها تمام
 شده بودن! سرشو تند به چپ



 
 

962 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 :زنه یده و نفس م یراست تکون م و

! امشب شیدیکش یم نجایبه ا دیجلوه! نبا یرفت راههیبه ب-

 !االن نه ینه... االن نه! لعنت

بود  یتو ذهنش بود؟ چه درد یگفت؟ چ یم ینطوریا چرا
 که تو جونش بود و به زبونش

 اومد؟ ینم

نباش  ینجوریمطمئنم از حسم چرا نگم؟ ا یچرا نه؟ وقت-

 بهادر... انقدر نسبت به خودت

 رحم نباش! یب

 

 یاشکامن که لحظه ا نیشم و ا یم کیقدم بهش نزد هی
 بغض منه که نیو ا انیبند نم

 !شه ینم یخال یاشکام ذره ا لیوجود س با

 یحال م نیتو ا یکشم وقت یدوست دارم که درد ماونقدر -

 بهت بگم تا دی. بانمتیب

 ی! بدونینی. مهم ترینفر مهم هی یبرا ایدن نیتو ا یبدون
 یافت یکه تو خطر م یتا وقت
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سپر  یتو واسه نجات جون کس نهیدادن س یجا خال عوض
 با فکر یکه حت ی! بدونینکن

که  ی! بدونادیمافته نفسش بند  یبرات م یاتفاق نکهیا به
 رهیحالت بده و فکرت درگ یوقت

بشه!  کیبهت نزد ی... اجازه بدینفر حرف بزن هیاون  با

 .غمتو سبک کنه یاجازه بد

به حال  دنشیو من از د ننیچشماش غمگ یطرز دردناک به
 نیافتم. چرا تا ا یمرگ م

 دل مرده بود؟ حد

کردم ! من عادت هیچ ییتنها یدون یکه م یکن یتو فکر م-

 به نداشتن و نخواستن! بذار

امنم دور  یمنو از منطقه  یکه هستم! دار یینجایا بمونم
 نقطه ضعفم ی! داریکن یم

خو  ییتونم تحمل کنم، با تنها ی! من درد رو میش یم
 ستیباکم ن یکس یگرفتم و از ب

 یفهم یم شیقدم هیکه تو  یدیام یامان از اون کورسو اما

 !نبوده شتریب یسراب لعنت هی
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 یا گهیو از هر وقت د رهیگ یرو تو دستاش م بازوهام
 چشماش سردتر و حالت صورتش

 !تره سخت

 یزورشو بزنه و من م نیخواد آخر یکنه؛ م یتقال م داره
 دیدونم اون از ام یفهمم. م

 !ترسه یکه م داشتنه

که به خودش  دهیترسه امتحان کنه، اونقدر درد کش یم
 قبولونده که تا آخر عمرش

 !همدمشه ییتنها

 .پوچ شه دشیشه و بعد ام دواریخواد ام ینم

 یدورگه و زمخت یکه پشت صدا یده و با بغض یم تکونم
 زنه: یکنه تشر م یپنهانش م

 

 یا شهیش یوارایامن من نزن. به د یدست به خونه -

 یکیسنگ نزن! به تار شیلعنت

! منو به هم چیمن نپ یخسته  یپا نتاب! به پر و دورم

 !زینر
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 کشیکنم. نزد یذارم و لمسش م یاش م نهیس یرو دستامو
 شم و سرمو به شونه ام یم

 یکه داشت قلبم رو مچاله م یکنم و با غصه ا یم کینزد

 :نالم یکرد م

 یکه م یدرد یکه داره برا یقلب نی! استمیمن سراب ن-

 شه سراب یمچاله م یکش

بهادر! منو  ستیتونم عقب بکشم، دست من ن ی! نمستین
 هم دوستت یدوست نداشته باش

که بهت دارم  ی! از من نترس! از حسدمی. من قلبتو ددارم
 فرار نکن! اونقدر حسم بهت

... بهم نگاه شینیتا بب یتو چشمام نگاه کن هیکه کاف هیواقع

 !کن

قدم  هیخواد  یکشه و م یم رونیدستام ب یاز تو سرشو
 عقب بره که محکم تر نگهش

 :زنم یدارم و داد م یم

 !نیبهادر منو نگاه کن! منو بب-

 :کنم یکوبه و آروم نجوا م یتو چشمام م نگاهشو

 ؟ینیب یم یبا توام تو چشمام چ ؟ینیب یم یچ-
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 !نمیب یمرد خسته و تنها م هی-

 !صداش یکشه از بغض تو یم ریت قلبم

داره نور رو  زه،یر یکردم گاردش داره فرو م یم حس

 !نهیب یم

شده! با  میزنه اما تسل یداره زور آخرش رو م دمیفهم یم
 لیکه در تضاد با س یلبخند

 :زنم یلب م چشمامه

 !ستیتنها ن گهیمن هستم د-

 

! دستامو تا پشت گردنش رهیکنم تا آروم بگ یم نوازشش
 یموهاش م یبرم و تو یم

تا  زمیر یو با سر انگشتام عشق به پاش م چرخونم

 .رمیحواسش رو از درداش بگ

 نییشم و سرشو به سمت خودم پا ینوک پام بلند م یرو
 بغض دارشو یکشم چشما یم

 .بوسم یم

 !یستیتنها ن-
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داغش که  یشن و نفس ها یدور صورتم قاب م دستاش
 اش نهیگلوش س یبا بغض تو

 !من یلعنت ی نهیکنن تو س یلرزونه غوغا به پا م یم رو

 !یش یم مونیپش-

 نیرحم بوده که تا ا یانقدر ب یانقدر شکسته بود؟ ک چرا
 حد اونو در هم کوبونده؟

 نیا شیمن چطور تونسته بود پشت اون نقاب سنگ مرد
 رو یو ناامن یهمه دلشکستگ

و پر  یهمه درد مثل کوه قو نیکنه؟ چطور با ا پنهان
 غرور مونده بود؟

 یبرنمدست از دوست داشتنت  چوقتیشم عشقم! ه ینم-

 !دم یدارم، بهت قول م

 نیآخر یوقت سنیچشماش خ یزنه و گوشه  یم یخند تلخ
 رو شیاعتماد یب یذره ها

 !زنه تا انکار کنه یکنم و اون زورشو م یم دود

ره!  یم ادشونیهمه منو  ،یروز هیره  یم ادتیقوالت -

 تونه منو تحمل ینم چکسیه

 !کس نتونست منو دوست داشته باشه چی! هکنه
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قلبش  یدستمو رو هیشم و  یم کشیدلش! نزد یبرا رمیبم
 ام رو گهیذارم و دست د یم

 .به چشمام نگاه کنه میبرم تا مستق یگوشش م بغل

 زنم: یچطور از عمق روحم دارم باهاش حرف م نهیبب تا

 

شناختمت عاشقت شدم! تا  نکهیاما من تونستم! به محض ا-

 قلب رئوفتو شناختم خودمو

هزاران  یکنم به اندازه  یکه حس م قیعم. اونقدر باختم

 !سال عاشقت بودم

 یاومد و با دستش مچ دست نییاز چشم چپش پا یاشک قطره
 که کنار صورتش بود رو

 :و لب هاش گرفت و آروم لب زد ینیو مقابل ب گرفت

 شد؟ داتیتو از کجا پ-

لب هاش با کف دستم تنم رو مور مور کرد و  برخورد

 !نوک انگشتام ناخودآگاه جمع شد

 :و عشق لب زدم دیاز ام پر

 !یکرد دایتو منو پ-
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بوسه و  یدوزه و کف دستم رو م یرو به لبام م نگاهش

 !کنه یمچم رو ول م

 یو چشماشو م ارهیمقابل صورتم م قایرو دق صورتش
 ستادهیاز من ا چیبنده. تو فاصله ه

 .بود نمونیب ینامرئ وارید هیانگار  اما

از نفس  ریاز بدنم با اون در تماس نبود. غ یذره ا یحت
 یزیچ چیگرم و مطبوعش ه یها

 .کرد یاون تن من رو لمس نم از

 !تا منو تو وجودش حل کنه ادیجلو ب یبود ذره ا یکاف

 !منو نبوس-

ز کنم که چشماش با ینگاهش م دهیکه شن یاز حرف شوکه
 بوسه گهید یا هیشن و ثان یم

 !ذاره یلب هام م یرو ینرم ی

کشه  یکنم. عقب م یشه و نگاهش م یاز تن رد م یبرق

 .نهیش یبه تب م یو تنم آن

فرصت نکردم که تکون بخورم که دوباره لبهام رو  هنوز
 !ارهیبه تصرف لب هاش درم
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من هم با  یوقت ستیبوسه. دست خودم ن یو آروم م نرم
 کنم و یم شیهمراه یفتگیش

شه و ارتعاشش  یاز ته گلوش خارج م یفیضع یناله  اون
 لرزونه و دست و یقلبم رو م

 .کنه یرو شل م پام

زد  یتوشون موج م یفتگیکه ش یکشه و نگاه یم عقب
 یگفت اونم به اندازه  یبهم م

 !بوسه غرق لذت شده نیاز ا من

 یم نییکه از شتاب داشت باال پا یا نهیلرز تنش و س اما
 گفت که هنوز یشد بهم م

 !هیو عقل و قلبش، به قوت خودش باق نیب جنگ

بودم نسبت به خودش  دهیکه حاال فهم یرحم یب تینها با

 :غره یداره م

 !پسم بزن-

 یقدرت یکشه و من از باز یهام رو به داخل دهانش م لب
 که قلبش با عقلش شروع کرده

 !آگاه بودم یبه خوب بود
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کنه  یادآوریخواست که پسش بزنم تا به دلش  یم عقلش
 چکسیتنهاست و ه شهیهم

 !خواد ینم اونو

 یم چیراه فرار رو از ه نیخودش آخر یبرا داشت
 یاجازه رو بهش نم نیساخت. اما من ا

 !دادم

 کشیتار یشد. از خونه  یجونم تموم م متیاگر به ق یحت
 دادم. تو بند دلم ینجاتش م

 !کردم یم حبسش

 یدونم و اونو پادشاه قلبم م یصاحب قلب و روحم م اونو

 !خونم

کنم چنان شور و  یکشم، به چشماش نگاه م یم عقب
 که رهیگ یتو تنم راه م یعشق

 رسه! یبه نظر م یسوختن هردومون کاف یهاش برا شعله

 

 !زنم، تو پسم بزن یپست نم چوقتیهرگز! ه-

دم  یکشمش اما بهش مهلت فکر کردن هم نم یچالش م به

 .بوسمش یو م
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بوسمش! دستاش  یکه به وجودش داشتم م یعشق و مهر با
 و سفت چنیپ یبه دورم م

که به  یشیشم و من خوب از آت یآغوشش فشرده م در

 .جونش انداخته بودم خبر داشتم

راه گذاشتم. قدم به  نیا یدونستم و خود خواسته پا تو یم
 دهیت تخت کشقدم به سم

 !شم یم

 یآغوشش بلند م یو تنم تو رهیگ یتنم قرار م ریز دستاش
 دنشیدم دست از بوس کیشه. 

 .دارمیبرنم

فکر  یخواستم لحظه ا یرسالت بود! نم هیبرام  دنشیبوس
 یکه ازش تو یکنه که از مهر

 !امیکوتاه م ایو  مونمیدارم پش دلم

کردم  یکه حس م قیهاش نرم بود اما اونقدر عم بوسه
 یم دهیجونم داره از لبهام کش

 .شه

و منو  نهیش یتخت م یرو یشده وقت دهیچیدورش پ پاهام
 بغلش داره و موهامو یتو
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 .کنه یم نوازش

 یکشه و من لبم را به داخل دهانم م یرو عقب م سرش
 رهیکشم و با نفس نفس زدن، خ

 .شم یم اش

 ؟یکن یبا من چکار م یدار یدون یم-

 :و نازدار زمزمه کردم آروم

 تو بهم بگو!-

 

. سرش رو تو ادیشه و جلو م ینگاهش عوض م رنگ
 بافتم رو با ی قهیبره و  یگردنم م

 .کشه یم نییپا دستش

 !یزیر یمنو به هم م-

استخون ترقوه و بعد  یو مرطوبش رو قیعم یها بوسه
 ده و کل وجودم یشونه ام ادامه م

 !شه یاز حرارت بوسه هاش م داغ

 یعاد نیلرزه و ا یدستام از حرص و خواستن داره م-

 !ستین
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 یحد از خواستنش در من نینبود! ا یگفت. عاد یم راست
 رو هشیشب یکه تابحال حس

 یحد از جنون معمول نی! استین ینکردم عاد تجربه

 !ستین

خمار و مست از خواستن، صورتش رو  ییچشما با

 :زنم یکنم و لب م ینوازش م

 !ترکنا غلطان مرد من لو حبنا غلطه-

 یقرار زمزمه م یشه و ب یاش دور چونه ام سفت م پنجه

 :کنه

 مرد؟ نینور و نگار ا یچ یعنی نیاون وقت ا-

 نهیلرزه و س یکه در وصفم گفت قلبم م یکلمات دنیشن از
 که بهش یام از فرط عشق

 .شه یم نییبا شدت باال و پا داشتم

 :زنم یزنم و لب م یچشماش زل م تو

خطاکار  کی دیاشتباه است اجازه بده میکه دار یاگر عشق-

 !میبمان یباق

از  یده و غرش آروم یهم فشار م یمحکم رو چشماشو
 شنوم. همزمان یته گلوش م
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 .کنه یم کمیو به خودش نزد نهیش یپهلوهام م یرو دستش

 یچسبونه و پر از درد زمزمه م یم میشونیبه پ شویشونیپ
 کنه:

 

 شیختر...! خودتو نسوزون، منو به آتآااااه... نکن د-

 !نکش

 :نالم یو م رمیگ یتو مشتم م راهنشویپ

 یفهمم چ ی! مستمی! من بچه ننیچشماتو باز کن، منو بب-

 یخوا یخوام! چرا نم یم

 ؟یکن قبول

 :گم یذارم و م یقلبش م یو رو رمیگ یم دستشو

قلب با من آرومه! بذار آرومش  نیقراره؟ ا یچقدر ب نیبب-

 کنم، انقدر سنگدل نباش

 !باهاش

اندازه!  یکه تنم رو به لرز م ادیم رونیاز گلوش ب یغرش
 شه یدستاش تو موهام چنگ م

 :غره یدندوناش م یکه به خون نشسته از ال ییچشما با
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! تموم فکر یتو... روز و شبمو ازم گرفت یدینفس منو بر-

 قلب خستمو! یپر کرد المویو خ

 سنگدله؟ ی. کیدار یتپش وا م به

 ی. دلم از حس بدش داشت منهیش یتو چشمام م اشک
 خواست یقرار بود و نم ی. بدیترک

 !میهم یقبول کنه که مبتال که

خوام  یخوام نفس بدم! نم یخوام نفس ببـرم... من م ینم-

 یباشم، م التیتو فکر و خ

قلبت بکشم  یوخوام انگشتامو ر یتو قلبت باشم. م خوام

 ...گرمش کنم

 یکنم و دست لرزونمو از رو یجسارتم رو جمع م تمام
 یاش تا پشت گردنش م نهیس

 :دم یو با بغض ادامه م کشم

که تو قلبم هست رو به پات  یخوام تمام مهر و محبت یم-

 بشه و ریخوام د ی... نمزمیبر

اجازه رو بده،  نیتو قلبم دفن شه...! ا شهیحس تا هم نیا
 ...!ریفرصت رو ازمون نگ نیا
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گرده و انگشتشو نوازش  یدودوزن تو چشمام م چشماش
 گردونه یالله گوشم م یوار رو

 :گه یبا حرص م و

 !یخوام حروم ش ینم-

خوام  یم چهیپ یچسبم. دستاش دورم م یبهش م شتریب
 یشم که نم یبگم که حروم نم

بار خودشه که  نیعمر حسرت بکشم اما ا هی یبرا خوام

 !کنه یم امیخودش ق هیبر عل

 ی فتهیش شتریو ب شتریبوسه و من ب یپر حرارت م لبامو
 رو نمییشم. لب پا یمرد م نیا

شه پر از  یرها م یکشه و وقت یدندوناش آروم م یال از
 دو رگه لب ییخواستن و با صدا

 :زنه یم

 !بهم بگو یهرجا نخواست-

 :زنم یلب م یدیترد چیگزم و بدون ه یرو م لبم

 !خورم یشم. قسم م ینم مونیخوام! پش یم-

 یجنون دامن م نیو من به ا ادیجلو م دیترد یبار ب نیا
 ره و یبافتم م ریزنم. دستش ز
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 !ترسونه یمنو نم نیا

کنه،  یآشنا م یا گهید یایلب هاش که تنم رو با دن فقط
 نوازش هاش که منو از بند

کنه، زمزمه هاش که تو  یهام آزاد م یکس یو ب دردها
 گه یم ،یگه با من یگوشم م

بهت هست، منو هر لحظه عاشق و عاشق  شهیهم حواسم

 !کنه یتر م

 یشه و شور یپر دردم با نوازش هاش آروم م ی ناله
 ینیریاشک راه گرفته از چشمم با ش

 .شه یهاش محو م بوسه

 یلحظه  نیکنه، که تا آخر یتنم رو پرستش م اونقدر
 پرواز نیا ی هیبه ثان هیعمرم ثان

 نره! ادمی رو

 

که  یتو دل ناکجا آباد، تو آغوش مرد یسنگ یکلبه  هی تو
 ش،یرحم یقدرت و ب یزمزمه 

نفره  کیتخت  هیاندازه، تو  یبه قلب دشمناش م وحشت
 ساده اما گرم از تب و تاب ی
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که قلبم رو بهش داده بودم  یهامون، تمامم رو به مرد نفس

 .کردم شکشیپ

گفت  یبه من م یزیچ دنشیکامل بود و به محض د ماه
 امروز خواب یمن برا ریکه تقد

و من اشتباه نکرده بودم. جنون ماه شب من  دهید یگرید

 .رو ساخت

بعد، نوازش هاش و بوسه هاش، زمزمه هاش،  یساعت
 که یتا با آرامش شنیباعث م

مثلش رو تجربه نکرده بودم تو آغوشش به خواب  چوقتیه

 .برم

*** 

 خانم؟ خانم جان؟-

که داشت  ییو منگ به صدا جیکنم و گ یرو باز م چشمام
 کرد گوش یاسمم رو صدا م

 .دم یم

 ...نکرده ییخدا نیش یم ضیخانم جان هوا سرد شده مر-

 یذاره من سردم بشه! نگاهم رو رو یبشه؟ بهادر نم سردم
 یچرخونم و بعد تو یتخت م



 
 

980 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .گردونم یم اتاق

که گذروندم نداره! تخت  ینشون از شب زیچ چیه ز،یچ چیه

 .ستیاز بهادر ن یسرده و اثر

بوده و هرگز  ایرو هی شبیگه که اتفاقات د یم زیچ همه
 که ی. با وحشتفتادهیاتفاق ن

دلم  ریکه ز نمیش یسرجام م هویکنه  یم ریرو تسخ قلبم

 !کشه یم ریبه شدت ت

اعتراف من به بهادر و بعد اون  شب،یداشت! د قتیحق
 یپر از درد و اون هم آغوش یبوسه 

 ! فقط، فقط بهادر کجا بود؟بایز

 د؟یکمکتون کنم لباساتون رو بپوش-

 

لحظه  نیکنم که آخر یخودش م وریبه پل ینگاه لباسام؟
 قبل از بسته شدن چشمام از

خاموش بشه و سردم  یشب بخار یها مهین نکهیا ترس

 .بود بشه تنم کرده

چسبونم و  یتنم رو خشک کرده. پتو رو به خودم م ترس
 که با فاصله از تخت یبه پونه ا



 
 

981 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .کنم یانداخته نگاه م نییو سرش رو پا سادهیوا

 بهـ..ادر کجاست؟-

 یتو چشمم حلقه زده و من با اصرار سرم رو باال م اشک

 !به نظر برسم یتا قو رمیگ

 یرفته که م ییجا ایروز تنهام.  نیحال تو ا نیبا ا من
 ایاالن برگرده و  نیخواستم هم

قانع کننده داشته  لیدل هی دیصورت با نیکرده که در ا ترکم
 باشه یهیتوج هی دیباشه! با

 !کمرم رو خم نکنه که

سرده براتون  نجای... االیو میبرگرد نیخانم جان بلند ش-

 یش یم ضی! مرستیخوب ن

 .. پاشو مادرمادرجان

مگه؟ اخم هام تو  دهیچطور د طمویشرا ست؟یخوب ن برام
 یره اما لعنت به بغض یهم م

 !لرزوند یتمام چونه ام رو داشت م که

 !گفتم بهادر کجاست-
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شه.  یم رهیو تو چشمام خ رهیگ یسرش رو باال م پونه
 شه و یچهره اش از درد تو هم م

 !فهمم یرو نم لشیدل من

 یدرد رو تو چشماش م نیمن ا دنیدرد داشت؟ د چرا
 آورد؟

 نجایخانوم آقا رفتن! من خبر ندارم فقط منو فرستادن ا-

 اجیگفتن که به مراقبت احت

دختر  ی... با آقا... شما هم جاشبیدونم د ی. من منیدار

 ...ـیمن. آقا گفتن بهتون رس

 !رونیبرو ب-

 

 ...کمکتون کنم خانـ-

 !رونیپونه ب رونیب-

شکنه و مشتم رو  یدر بسته بشه سد اشکام م نکهیاز ا قبل
 هیکوبم و گر یتخت م یرو

 .کنم یم
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حال بذاره و بره! حق نداشت تو  نینداشت منو تو ا حق
 سر یرو باال بهیغر هیحال  نیا

 !بفرسته من

ارزش بودن رو بهم بده؟  یکار حس ب نیبا ا خواست
 براش یکنه؟ انقدر رمیخواست تحق

قبل  یحت ایشدنم منتظر بمونه؟  دارینبودم که تا وقت ب مهم
 کنه؟ انقدر دارمیاز رفتن ب

 بود؟ سخت

نه، اصال سخت نبوده اتفاقا، فقط براش مهم نبوده! خاک  ای
 بر سرت جلوه! خاک بر سرت

 !از دل احمقته یخور یم یهرچ که

 یذارم و با حرص از جام بلند م یم نیزم یرو رو پاهام
 یدلم م ریز یشم و چنان درد

 .شه یکه کمرم تا م چهیپ

 یم یاهیکنم. چشمام س یدردناکم رو تو گلو خفه م غیج
 شن. دستم یره و زانوهام تا م

آروم آروم  نیزم یدم و رو یم هیتخت تک یرو رو
 یکنم و م یلرزونم رو تا م یزانوها
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 .نمیش

هام رو  هیشم. با حرص گر یضعف و دردم منزجر م از
 نکهیا یکنم و فقط برا یپاک م

از  اطیرو ترک کنم با احت یاتاق لعنت نیا عتریسر یهرچ
 شم و لباسامو از یجام بلند م

 دارم. یکاناپه برم یرو

 

 یلختم به لرز افتاده و دستام انقدر ب یاتاق پاها یسرما از
 جونن که به جون کندن شلوار

 .کنم یرو تنم م نمیج

دارم.  یپوشم و به سمت در خروج قدم برم یرو م لباسام
 مکنم و اشکام باز یدر رو باز م

و به خدا قسم که من تمام زورم  رنیگ یخودشونو م راه
 زنم تا نچرخم و به عقب یرو م

 !ستینکنم اما دست خودم ن نگاه

 یکه با بهادر داشتم جلو یچرخم و تمام لحظات ناب یم
 . تمامرنیگ یچشمام جون م
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چشمام  یکه تا وقت ییهاش و نوازشاش، تمام حرفا بوسه
 بسته شه برام زمزمه کرد. جمله

 :از همه تو گوشم خوند شتریکه ب یا

 «!مراقبتم شهیحواسم بهت هست. هم شهیهم»

 نیکنم تا ا یشکمم مشت م ریبندم و دستم رو ز یم چشم
 که داشت کمرم یدرد لعنت

که داشت  یتا به سوال رمیبگ دهیکرد رو ناد ینصف م رو

 !کرد فکر کنم یمغزم رو سوراخ م

دن به  یکه مردا تو تخت م ییقوال یانقضا خیتار نکهیا
 شه؟ یهمون تخت خواب ختم م

 ادشونیشدن  داریکه به محض ب هینطوریا شهیهم یعنی
 دادن و چه ییچه قوال رهیم

 سازن؟ یدخترا م یبا قوالشون برا یمجلل ییبنا

خرج اون  ینگاه گهیشم و د یچرخم و از در خارج م یم
 یشده نم کسانیبا خاک  یبنا

 !کنم

قدم به  دنمیو به محض د نمیب یرو چند قدم جلوتر م پونه

 .کنه یسمتم تند م



 
 

986 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 !منتظره نیخانم ماش-

 ورشیبه سرما نداشت! پل یلرز ربط نیو ا دمیلرز یم
 هنوز تنم بود! خودش نبود که سراپا

 زده بودم! خی

 

گردونم و دست  یرسم نگاه م یحصار دور کلبه که م به
 نمیب یکم پونزده نفر آدم رو م

 !شناسم یکدومشون رو نم چیو من ه ستادنیدور کلبه ا که

همه  نیخوره. ا یو دلم به هم م ادیگلوم باال م یتو یزیچ
 ینبودن! حت نجایا شبیآدم د

 !هم انقدر آدم نبود الیو تو

کالکانا رو  یاندازم و تتو یم شونیکیرو به دست  نگاهم
 المی. اما خنمیب یستش مد یرو

 .شه ینم راحت

 یکه تو یشم و راننده با عالمت یم نیپونه سوار ماش با
 ده به یم شیپشت نیبه ماش نهیآ

 !افته یم راه
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که  ییاندازم. با همون آدما یرو به جلو و عقب م نگاهم
 شده بودن ناشونیحاال سوار ماش

 .میشد یم اسکورت

 نیکه ا یزیچ هی! فتهیقرار بود ب یاتفاق هینبود!  یعاد نیا
 آدما اومده بودن تا از اتفاق

 .کن یریجلوگ افتادنش

 نیتر یچرخم و بدون انعطاف و با جد یسمت پونه م به
 کنم تا ترس یکه تالش م یلحن

 :غرم یتوش منعکس نکنه م رو

 کنن؟ یچکار م نجایآدما ا نیچه خبره؟ ا نجایا-

 یهم گره م یاندازه و دستاش رو تو یم نییرو پا سرش
 چرا ره؟یگ یکنه! چرا نگاه م

 زنه؟ ینم یحرف

کنم  یفکر م نیاندازم و به ا یرو به دور و برم م نگاهم
 موقع نیخلوت ا یجاده  نیکه ا

همه آدم رو  نیخطرناک باشه که ا یاونقدر دینبا روز
 راه ده هی یدنبال من بندازن برا

 !یا قهیدق
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و همون  میرس یشه م یم یمنته الیکه به و یراه خاک به
 که به کلبه اومده بودن یتعداد

درست نبود. با همه  یزیچ هیمنتظرمون بودن.  الیو داخل

 !کردم یوجودم حسش م ی

پرم و  یم رونیب نیمحض ترمز کردن راننده از ماش به
 اما رهیگ ینفسم رو م شتریدردم ب

 .دم یفرو م یافته دردم رو با نفس ینگاهم به احمد م تا

 یم یبلند یرم و با صدا یبه سمتش م یبلند یقدم ها با

 :پرسم

 چه خبره؟ نجایکجاست؟ ا کیب-

جواب دادن سرش رو  یو اون به جا دمیجلوش رس حاال

 !اندازه یم نییپا

 یشنو ی! مششیپ نیکجاست منو ببر کیبا شما بودم... ب-

 ششیگم؟ منو ببر پ یم یچ

 !دستوره هی نیا

که پشت سرم  یو با شخص ارهیسرش رو باال م دیترد با
 کنه و یرد بدل م یبود نگاه
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 .ده یتکون م یرو به سمت سرش

که  ادیپونه م یره و صدا یبازوم م یاز پشت تو یدست

 :گه یم

 ...نجایا ستیباال درست ن میخانم جان. تصدقت برم... بر-

چرخم و  یکشم و به سمتش م یم رونیاز دستش ب دستمو
 کشه که یم ریکمرم چنان ت

 !نهیش یتنم به عرق م تمام

شه اما اونقدر وحشت زده ام که فرصت  یحبس م نفسم

 .کنم به درد هام بها بدم ینم

خوام برم. چرا منو نگاه  یاالن م نی! همششیپ نیمنو ببر-

 خورم از یقسم م ن؟یکن یم

 !ششیپ نی. منو ببررمیتکتون حساب پس بگ تک

 .میمراقب شما باش نجایبود که ا کیخانوم دستور خود ب-

 

گه  یجمله رو م نیشنوم که ا یاحمد رو م یصدا باالخره

 !و توقع داره که من قانع شم

 :توپم یگردم و با خشم بهش م یسمتش بر م به
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 !که ینیب یم ستشیخودش کجاست؟ کجاست؟ ن-

 :زنم یم ادیو فر نمیس یزنم رو یم

 !دم! من یمن دستور م ستین یوقت-

 ی! بند بند وجودم از فکرستیدست خودم ن غمیج یصدا
 دیلرز یسرم بود داشت م یتو

 .خواستم که بهش فکر کنم یمن نم و

چرخم و  یدور خودم م اطیزنم و وسط ح ینفس م نفس
 تک تکشون نگاه یبه چهره 

 .کنم یم

 یاز جاشون تکون نم یو ذره ا نهییسراشون پا همشون
 که ین و من از شدت فشارخور

که داره وجودم رو  یکنم از شدت ترس یتحمل م دارم

 .افتم یکنه دارم پس م یخشک م

باشم و  ی! بهش قول داده بودم قوستیدست خودم ن اشکام
 نکنم! اما هیگر یکس یجلو

به قوالم بهش وفادار  دیرو که با یهنوز داشتمش، کس ایآ
 باشم؟
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 یچرخم و نگاهشون م یکشه و دور خودم م یم ریت قلبم
 نره که چطور من ادمیکنم تا 

 !ستیبراش مهم ن یکنم و کس یدارم جون م نجایا

ااّل اون! اون  ستیبراش مهم ن یبوده! کس نیعمرم هم تمام

 !رشیاز من نگ ایکجاست؟ خدا

از پشت سر حواسم به اون سمت  ینیچرخ ماش یصدا با
 شه و به همون سمت یم دهیکش

 .دارم یبرم قدم

 د؟یمنو شن خدا

که نسبت بهش دارم دعا  یدلخور یلحظه با همه  نیهم تو
 کنم. یم

 

و سالم  حیکنم که خودش باشه که صح یته قلبم دعا م از
 شه و من یم ادهیپ نیاز ماش

ببرم! برام مهم نباشه که تنهام  ادیهامو از  یدلخور تمام
 دش باشهگذاشته و رفته فقط خو

 .بشه ادهیپ نیاز ماش که
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شه و بعدش در  یم ادهیپ نیاز ماش یموتیو ت شهیباز م در
 به نیشه و ماش یبسته م

 !ره یم الیپشت و نگیپارک سمت

 بود؟ ومدهین نبود؟

شه  یم شتریو ب شتریکه لرزشش هر لحظه ب ییقدم ها با
 رم و اون قدم یبه سمتش م

بهش  دنیو به محض رس ادیرو به سمت م موندهیباق یها

 :پرسم یهزار باره م

 بهادر کجاست؟-

! ستین گهی. دستین کیمن ب یدونه که اون برا یم اون
 یدونه اون برا یدونم که م یم

 !بهادره من

 !میکن یتو صحبت م میبر-

 ی. قدمرهیگ یتو هم رفته و چشماش رو از من م اخماش
 ذاره تا دورم بزنه که یجلو م

کوبم و با تمام  یاش م نهیس یرو با تمام توانم رو دستم

 :کشم یم ادیتوانم فر

 !خراب شده چه خبر شده نیبه من بگه تو ا یکی! نجایهم-
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گردونه و  یخورده و نگران نگاهش رو تو چشمام م جا
 یکس گهیخواستم که د یمن نم

رو از  یزی! اونا حق نداشتن که چرهیبگ میمن تصم یبرا

 !من پنهان کنن

. میکن یداخل صحبت م می. برستیخانوم حالتون مساعد ن-

 !نه نجایا

و شمرده شمرده تو چشمام نگاه کرد و گفت تا بهم  مصمم
 راه نیاز ا رینشون بده که غ

 ندارم! یا گهید

 

 یگردونه دور خودش م یبرم هیرو به سمت بق سرش

 :زنه یم ادیچرخه و فر

نگاه  نیسادیکه وا ستیهمه برگردن سرکارشون معرکه ن-

 سر پستش ی! هرکنیکن یم

 !! پونه به خانوم کمک کنسهیوا

که بند  دمیلرز یرفت و اونقدر م یم یاهیداشت س چشمام
 بند وجودم به درد نشسته

 .بود
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که کجا رفته. حس  دمیفهم یم دیتقال خسته بودم و با از
 گهید ی هیکردم اگر ثان یم

 .رم یبمونم از حال م نجایا یا

 یرم و رو یسستم به کمک پونه داخل م یقدم ها با
 . پونه برام شربتنمیش یم یصندل

 .نهیش یو مقابلم م ادیم یموتیو ت ارهیم

 !کنه ینم غیبار در نیپرسم و ا یم ازش

 !لرزه یکنه و من چهار ستون بدنم م یم فیتعر

 !شکنه یشه و م یاز دستم رها م وانیکنه و ل یم فیتعر

رمق  یتن خسته و ب نیتن من، ا نیشه و ا یم کهیت هزار
 ها نا و نیاز ا شیمن انگار ب

خورد خاک  وانی! که مثل اون لختیداشت که فرو نر توان

 .نشد ریش

سرم آوار شد و من خشک  یعظمتش رو یبا همه  ایدن
 شده به دهنش نگاه کردم تا

 .کنه یدلم رو خال شتریو ب شتریب

 !فروغ از چشمام بره تا
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 !دمیترس یمطمئن شم که آمد به سرم از آنچه م تا

*** 

 

 یاز همونجا ضربه م نهی. زخم دستتو بباریگرم کنتو در ن-

 !زنه کثافت

 یتیجمع یاهویه انیزند تا بدنش گرم بماند و م یجا م در
 یکه جمع شده بودن صدا

 .دهد ینشان نم یرسد اما واکنش یبه گوشش م ساالر

ست. چشمان سرد و  یگرید یمعطوف به جا حواسش
 به نگاه سردار دوخته نشیخشمگ

حاال آن پوزخند مضحکش  نیبود که چطور از هم شده
 لبش بود و انگار خود را یرو

 !دید یم برنده

توافق نامه را امضا  یرا خوانده بودند و پا طیدو شرا هر
 محفل یاعضا یکرده بودند. تمام

 کیمردان خانواده آمده بودند تا از نزد گریهمراه د به

 .جنگ قدرت باشند نیشاهد ا
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 طشانیشد آن ها شرا ینبرد م نیا یبهادر بازنده  اگر
 یکرد. سردار از دسته  یم رییتغ

که او  یشد و آن وقت آن ها تا زمان یم کیب ن،یشاه
 دیکرد با یرا اعالم م نشیقوان

 .ماندند یم منتظر

 ینیخواهد بود. چه قوان یانده ابدانند چطور پدر خو تا
 گرفتند یم میکند، تصم یوضع م

 !نه ایببندند  مانیخواهند با او پ یم

 نیطرف یها ییشد. تمام دارا یمشخص م نجایا زیچ همه
 محفل دیسف شیتوسط ر

 .شده بود دیشده و تائ ستیل

داد و  یرا از دست م زشیعالوه بر جانش همه چ بازنده

 .شد یم کسانیبا خاک 

به سمت  نگیو داور در وسط ر دیآ یبه صدا در م زنگ
 کند. هر دو یدو مبارز اشاره م

 یشیجهش نما کیروند و با  یم نگیتعلل به سمت ر بدون

 .پرند یبه داخل م
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مسابقه را به  نیکند و تنها قانون ا یبه هردو نگاه م داور
 شود؛ که هر یآور م ادیآن ها 

خودشان است. که ممکن  یبه پا فتدیب نگیر نیدر ا یاتفاق
 رونیب نگیر نیاست زنده از ا

 نیپا درون ا نیموضوع ا نیو هردو با علم به ا نروند
 قرار دادند. نگیر

 

شکسته  یبا خودشان و برگشتشان با سر و گردن آمدنشان

 !مرگ همراه است یحت ای

 !خونتان به گردن خودتان است یعنیآخر  انتخاب

به مشت داور  دیتائ یانه دو مبارز مشتشان را به نش هر
 یکوبند و او در سوت خود م یم

 .رود یکنار م نشانیو از ب دمد

کنند.  یچرخند و با نگاه دوئل م یدو به دور هم م هر
 سلمان هنوز هم به قوت شخندین

 نیهرکدامشان اول نکهیاز ا شیبار پ نیو ا ستیباق خود
 کند جنگ یگریمشت را حواله د

 :کند یاش را آغاز م یروان
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 یشه چون من عالقه ا یم کیکشم و برادرم ب یتو رو م-

 ندارم. اما اون گربه یبه حکمران

شه! اوف... اون دهن  یمن م یجنگ متیغن تیوحش

 ...نویریش

چرخد و چشمانش را  یبا تمام قدرت در سرش م خون

 .کند یکور م

برد و کالم را در دهانش خشک  یم ورشیسمت سلمان  به

 .کند یم

کرد تا مقابل اون از  یجرات م دینبا یهم کس نیاز ا شیپ
 ببرد و حاال؟ یمحرمش اسم

 شب؟یاز د بعد

 نیبه نگارش گره خورده بود، ا شهیهم یکه برا یشبید
 کثافت نه تنها فکرش را دارد که

 آورد؟ یخودش به زبان م مقابل

 !خواست یخواست! او درد و زجر م یمرگ نم سلمان

 کیشد! ب یخوشش م انیگ فقط پاکه زد مر یاز حرف بعد
 نیبخشنده بود که ا یآنقدر

 خوش را به او بدهد؟ انیپا
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زند. سلمان ضرباتش  یچپ و راست به او ضربه م از
 کند و از یرا با همان سرعت دفع م

 شود. یدفاع خارج نم گارد

 

زند اما  یم ادیرا فر ییها زیچ نگیر رونیاز ب ساالر
 یزیخشم چشمانش را کور کرده و چ

 !شنود ینم

به  شیافتاد مشت ها نییمشت زد تا گارد سلمان پا آنقدر
 یصورت و شکم سلمان م

 .رسد

اندازد.  یم رشیگ نگیکند و بعد گوشه ر یم تشیهدا عقب
 کوبد یپشت هم مشت م

 .زدیر یاز سر و صورت سلمان م خون

را که به همسرش نگاه سوء داشته  یکرد آن چشم یم کور
 باشد. آنقدر در چشمش ضربه

 .کند یشود و پلکش باد م یم جیزند که سلمان گ یم

 کیب ی نهیبه قفسه و س ریبازد و از ز یرا نم خودش

 .کوبد یمشت م
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و داور به  دیآ یبه صدا در م هیثان یاستراحت س زنگ

 .کند یزور مبارزان را از هم جدا م

کشد.  یرا عقب م کیدهد وب یاز دست نموقت را  ساالر
 نهیزند و س ینفس نفس م کیب

به سوزش افتاده بود و نگاهش  یژنیاکس یاز فرط ب اش
 یمسخره  شخندیرا از آن ن

 .کند یجدا نم سلمان

سرش  یبرد و آب را رو یم یاو را به گوشه ا ساالر
 او را به خود یکند تا کم یم یخال

 .اوردیب

 یزیدهد که به نظر به خونر یاو م یرا به بازو نگاهش
 را قرمز کرده نشیافتاده و آست

 .است

در گردش است که  ستمیدر س نیفهمد که آنقدر آدرنال یم
 خوب نیو ا دهینفهم چیه

سلمان خواهد  یبرا یهدف خوب یاما قطعا راند بعد است

 .بود
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 یو به سمت خود برم ردیگ یطرف صورت بهادر را م دو
 کشد: یم ادیگرداند و فر

 

 تیخواد. خواست عصب یم نوینسوزون! اون هم تویانرژ-

 !نفستو بسوزونه یکنه حمله کن

گم؟  یم یچ یشنو یتله اش نرو! حرفاشو نشنو! م تو
 چونشی! از چپ بپنهییگارد چپش پا

 !پشتش چوکش کن! زورتو نگه دار برو

 دیبود را بگو دهیکه به ذهنش رس یتمام نکات نکهیاز ا شیپ
 یه به صدا در مزنگ دوبار

به هم سلمان مشتش را از  دنیبه محض رس نباریو ا دیآ
 کوبد و یبه چانه اش م ریز

 .شود یبه عقب پرت م سرش

کند و  یرود. سلمان از فرصت استفاده م یم جیگ سرش

 .کوبد یاش م نهیتخت س

افتد. شانه ها و  یم نیزم ینفس از پشت رو یو ب جیگ
 خورد و درد یم نیکمرش به زم



 
 

1002 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یرود و رو یسرش م ی. سلمان باالچدیپ یتنش م در

 .ندیش یاش م نهیس

وارد  جگاهشیبه گ یبرد و تا ضربه ا یدستش را باال م تا
 یساالر که م ادیکند با فر

 .کشد یکند، سرش را کنار م ارشیهش خواست

خواست مشت بکوبد که به  یم ینبود با چه قدرت معلوم
 چنان ن،یمحض برخورد با زم

 نیزم ریآن ز یدر تمام فضا شیزند که صدا یم یا نعره

 .شود یپخش م

پنجه اش را به وضوح  یخورد شدن استخوان ها یصدا

 .دیدم گوشش شن

اش پر شتاب پر  نهیشود. س یدهد و از جا بلند م یم هلش
 شد و وقت را از یم یو خال

 .دهد ینم دست

 یبکشد پشت سرش م یکار به راند بعد نکهیاز ا شیپ
 رود. سلمان زانو زده بود دستش

 .کرد یاش گرفته بود و ناله م نهیدر س را
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را با  شیکشد و زانو یرا به عقب م شیشانه ها کیب

 .کوبد یقدرت در ستون فقراتش م

آورد و او ضربه  یسلمان فضا را به لرزه در م ی نعره
 یقبل یرا درست در جا یبعد یها

 کشد: یم ادیاورد. ساالر فر یهم فرود م پشت

 

 !تمومش کن-

دانست که وقت  یرفتند و م یها داشتند از پس هم م هیثان
 از پشت شیتنگ است. بازو

 .دهد یکند و فشار م یگردنش قالب م دور

دانست که به قطع ستون فقراتش را شکسته است و  یم
 نیآخر یبرا شیتقالها یحت

 .پر از درد است شیها نفس

راند در  انیزنگ پا یکند و صدا یم شتریرا ب فشار
 شود اما دست یگوشش نواخته م

 .دارد یبرنم

 دهیبرد. جسم رنجور و ترس ینم ادیجلوه را از  یها هیگر
 شبانه اش یاش را، کابوس ها
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 !را

 یم وانیح نیاز چشم ا یروز نیگذاشتنش را در چن تنها

 .داد یتقاص پس م دی. بادید

شود و  یاز دور سلمان باز م گریدو نفر د لهیبوس دستش
 کند. چند یم شیاو باالخره رها

 یاز نفس افتاده  کریرود و با نفرت به پ یعقب م قدم

 .کند یسلمان نگاه م

بودند باال  شیها یکه به نظر مرب گریو دو نفر د سردار
 یاتیرسند و عالئم ح یسرش م

 .کنند یرا چک م اش

پزشک سرش را به  یرسد و وقت یبه کنارش م ساالر
 تمام کردنش رو به سردار ینشانه 

 ینم گریکوبد و او د یدهد سردار در سر خود م یم تکان

 .ندیماجرا را بب هیتا بق ستدیا

شد و باالخره  یبا خون پاک م دینفرت با نیجنگ و ا نیا

 !تمام شده بود

ماند تا اسناد آماده شده را امضا بزند. تمام اموال  یم دیبا
 خاندان سردار به یها ییو دارا
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محفل هماهنگ کرده  دیسف شیر د،یاما با سع دیرس یم او
 بود.

 

 چکسیشد و ه یم شیبه نام فرانک و بچه ها زیچ همه
 ییموضوع بو نیقرار نبود از ا

 .ببرد

کاپوها از جا برخواسته بودند تا او برود و به نشانه  ی همه
 دست مانیپ دیو تجد کیتبر ی

 .بدهند

از ورود جلوه به  شیها پ دیو نبا دیو با نیقوان نیا تمام اما
 اش پر رنگ بودند. حاال یزندگ

 !نبودند زیهمه چ نینظرش قوان به

 .کرد یداشت حکم م یشتریقلبش با قدرت ب حاال

به سمت افراد محفل برود راه خروج از سالن  نکهیا بدون

 .ردیگ یم شیرا در پ

سالن را پشت سر  یرود و همهمه  یم یپشت یفضا به
 یاجیگذارد. به حضور او احت یم
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گرفتنش  دهیکه ناد دیکوب یو قلبش آنقدر پر توان م نبود

 .ناممکن بود

 .خواست ینشده بود و نفسش را م یهنوز عاد شیها نفس

گم شده  یآن دلبر وحش سوانیجنگل گ انیم ییجا نفسش

 .بود

 شیکه او را از آغوشش در آورد و تنها یلحظه ا از

 .نفس شده بود یگذاشت، ب

 یوضع م نیبدود اما با ا الیخواست تا خود و یم دلش
 ترساند! ترس یرفت دخترک را م

 .خواست یاو م یبود که برا یزیچ نیآخر

نبود بداند که کجا رفته است و چه از سر  یازین اصال

 !گذرانده است

 گریکند و د یرا عوض م شیو لباس ها ردیگ یم دوش

 .رفت یم دیصبر ندارد! با یا هیثان

کند  یفکر نم نیبه ا یگشت. لحظه ا یبه کنارش برم دیبا
 لحظه خودش نیکه اگر در ا

 شد. یسرنوشت دلبرش چه م نبود
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لحظه آن  نیداد، در هم یمبارزه را از دست م نیاگر ا که
 صفت داشت مثل یسلمان ب

 .گشت یاو م یپ سگ

 نجایپرواز از ا نیبود در صورت باختش با اول سپرده
 خودش یدورش کنند تا به خانه 

 .برگردد

اتفاقات محفل مشاور  نیاز مهمتر یکیبار در  نیاول یبرا

 .اعظم خود را کنارش نداشت

خاطر که مطمئن شود در نبودش جلوه را به  نیبه ا فقط

 !رسانند یم یامن یجا

هرگز او را  گریتمام شد و د زیتمام شده بود. همه چ حاال

 .گذاشت یتنها نم

 نیشدنشان کنارش باشد و ا یکیروز  نیصبح اول نتوانست
 و دید یرا از چشم سلمان م

 !او قرامتش را با جانش پرداخته بود حاال

جهنم واصل شده بود و حاال وقتش بود که بدون وجود  به
 تینحس او و برادرش به الو

 .اش بپردازد یزندگ یها
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اش  یسرکش و عاص یبه سمت ملکه وقتش بود که  حاال

 .پرواز کند

و جنون خون حالش را بد کرده بود! جنون آن چشمان  خشم

 !خواست یبراق را م

*** 

زد.  یحالمو به هم م ینیس یدست نخورده تو یغذا یبو
 گونه هام یصدا رو یاشکام ب

 .ستادمیاما سرپا ا یدونم با چه جون یو نم زهیر یم

 ینگاه م اطیو به ح ستادمیا اطیپنجره بلند رو به ح پشت
 یم زیکنم و چشم و گوش ت

 !که دورم کردن کور و کر نشم یخاطرات نیتا ب کنم

خبر  ای ادیکه از اون در سالم م نمیبا چشم خودم بب ای که
 قراره به یرو وقت ومدنشین

 بدن من بشنوم! یموتیت

 

 !سادمیدره وا هی یانگار که لبه  قایدق

از روحم  یبگن زنده ست و من با فقدان قسمت اعظم بهم
 که امروز از دست دادم به ادامه



 
 

1009 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یتموم شده و من قدم بعد زیبگن همه چ ای ایبرسم  میزندگ

 !رو به سمت عدم بردارم

 !رحمه یب ریتقد نیظالمه، ا سرنوشت

نفر  هی بیکس و غر یآدم ب هی ریتقد یبفهمه که تو مبادا

 !اشویکس یاومده که تموم کنه ب

کنه،  یاون آدم رو محو م یزنه، جور یم نتیزم یجور

 !یاز کجا خورد یکه نفهم

وجودش حل شد  یکه تمام وجودت تو ینیب یشب م مثال
 که هیارتباط اونقدر قو نیو ا

تونه از  ینم گهید زیچ چیو ه چکسیه یگ یخودت م با
 هم جداتون کنه! اما چشم باز

 !یشیمواجه م اتیبه وسعت دن یو با عدم یکن یم

 !ایرو ایبود  یکه اصال وجودش واقع یمون یکه م یطور

انقدر تنت به ترس آغشته باشه  نکهی. استیعادالنه ن نیا
 رو حس یا گهید زیچ یکه نتون

 !یدرد رو حس کن ی! نتونستیمنصفانه ن یکن

باشه که  جیگ ریتقد یدر پ یپ یسرت از ضربه ها انقدر
 دارن یتکونت ندن نفهم یتا وقت
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 !کنن یم صدات

لقمه  هی... یخانم جان دور سرت بگردم رنگ به رو ندار-

 . چشمات دراومد مادرینخورد

 !که یختیاشک ر انقدر

 !سوزه. دلش پاکه و مهربونه و نگران منه یبراش م دلم

 .سرش آوار بشم امیکه من با بدبخت ستین نیا حقش

 یبود و اونم با بغض نگران ستادهیچند قدم دورتر ا ساحل
 کرد. یداشت نگاهم م

 

کشم و با فشردن  یلب هام م یهرچند تلخ اما رو یلبخند

 :گم یدستش بهش م

! بهت قول یمن کرد یبرا ومدیاز دستت م یتو هرکار-

 ی! میدم که بگم مراقبم بود یم

 .ندارم. لطفا تنهام بذار اجیاحت یزیپونه به چ یبر یتون

 .کشم یدردناکم م یچشما یرودستمو محکم  پشت

 نیو اشکام تو ا دنیوقفه بار یچند ساعت گذشته ب تو
 تنهام نذاشتن، دلمو سبک یآشفتگ
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 !کردن

مونه و  یتار م دمیچند لحظه د یکنم برا یکه باز م چشم
 ذارم و یپنجره م یدستم رو

 نمیرو گرفته زم بانمیکه گر یبندم تا تهوع یچشم م دوباره

 !نزنه

شنوم  یرو از پشت سرم م یشتاب زده ا یقدم ها یصدا

 .شه یو بند دلم پاره م

گردم و  یبود! مطمئنم. برم یموتیمحکم ت یقدم ها یصدا
 نمیب یدرست چهره شو نم

 ...شنوم یصداش رو واضح م اما

 !نجایگرده ا یحالش خوبه! داره برم-

مونم تا دو قطره اشک  یمات صورتش م نطوریهم
 و ادیب نییم پاهمزمان از دو چشم

 .صاف بشه یلحظه ا یبرا دمید

 نطوریحبس شده هم یو با نفس دیلرز یاز بغض م لبام

 .کنم ینگاهش م رهیخ

نده! که به من راستشو  یکنم که منو باز ینگاه التماس م با

 !بگو
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 !وقته راه افتاده یلی! ساالر گفت خکهی! نزدادیداره م-

 یاز گلوم خارج م یبلند نیبره و ه یتو گلوم م سکسکسه
 شکنه. یشه و بغضم م

 

که فرصت  نیو من هم ادیگه جلو م یم ییزهرا ای پونه
 ریتا ز رمیکنم دستش رو بگ یم

 !نشه هنر کردم یهام خال زانو

افته و ضعف  یافتم و سرم به دوران م یم هیشدت به گر با
 دیاما نبا رهیگ یم بانمویگر

گرده. اون  یشدم که برم یمطمئن م دیباختم! با یم بهش
 من بود و فقط به اون یایدن

نبودم اون مقصر  یزیاون چ یداشتم. و اگر من برا اعتماد

 !نبود

 !بهش گفتم که آزاده که من دوست نداشته باشه من

مالک روح و جسمم  دمیفهم یشکستم وقت یفقط کم من
 ستین یبودن اونقدر براش کاف

 !بشه ایدن نیبند ا که
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پاش گذاشتم  ریرو که با عشق ز یغرورم به خاطر دل یکم
 خونسرد روش یلیو اون خ

 !گذاشت و ازش رد شد، له شده قدم

و  یاون فقط خودش بود! خود قو ستین یاون خرده ا به

 !مغرورش

 نیبود که با عشق هم بند ا دیق یکه اونقدر رها و ب یاون

 .شد ینم ایدن

 !ندشترسو یشجاع بود که مرگ هم نم اونقدر

 یریتاث چیه تمونیخو گرفته بود که جفت ییبه تنها اونقدر

 !روش نذاره

 ییبراش معنا دیبا شبیکردم د یمن بودم که فکر م نیا

 !داشته باشه

اما سرخورده  ستمین مونیدادنم پش یمنم که از قربون نیا

 !. دل شکسته امدمیام. ناام

از  نیماش هی کیالست ریخورد شدن سنگ ها ز یصدا
 یو بعد ترمز که رو ادیم اطیح

 .ادیهم م نجایو صداش تا ا رهیگ یم سنگا
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کنه و من  یپونه مغزم رو داره سوراخ م یوالبه ها عجز
 خواستم تا به راه یحواسم رو م

 بدوزمشون. اون

 

 .زنم یخدا رو صدا م گهید کباریکنم و  یرو حبس م نفسم

 یکه برم یمحکم یارتعاش قدم ها یکنم رو یم تمرکز
 لرزوند و یداشت و قلبم رو م

صدا رو! مطمئنم که خودش بود.  نیشناسم ا یاز قلبم م من

 .اومده بود

 !منو ببر به اتاقم-

زنه. خوب  ینم یشه اما حرف یمبهوت م یلحظه ا پونه
 تونه یتا خودم نخوام نم دهیفهم

 .مجبورم کنه یبه کار منو

رو ره اما دستش  یم جیشه سرم گ یکمک اون بلند م به
 یو قدم برم رمیگ یمحکم تر م

 .دارم

 !اومد کیکجا؟ ب-
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رم و  یرو بدم از پله ها باال م یموتیجواب ت نکهیا بدون
 سقوط نکهیاز ا نانیاطم یبرا

 .رمیگ یدست پونه رو سفت و محکم تو دستام م نکنم

دلت  شینیبب سایوا ؟یکن یقربانت بشم چرا با خودت لج م-

 !حداقل رهیقرار بگ

و واضح  میمستق یلیخواست منو! خ ینکردم! اون نم لج

 .گفته بود

و سالم برگشته  حیدوستش داشتم و حاال هم اون صح من
 پرغرور و فارغ شهیتا مثل هم

 نیکنه و بزرگتر هیبه مسند قدرتش تک یزیهر چ از

 .من باشه یقهرمان زندگ

 !عشقم؟ نشد که بشه اما

 یبه گوشم م یفیشم و زمزمه ضع یوارد اتاق م یوقت
 شنوم یرسه و صداش رو ناواضح م

 .دم ینم تیاهم اما

 گم: یکنم و م یو رو به پونه م نمیش یتخت م ی گوشه
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شدم پونه  ونتیمد یامروز. کل یممنون که کمکم کرد-

 شه تنهام یخانوم. لطفا... اگر م

 !بذار

مجبورم ردش کنم چون اون  ینطوریاز خودم که ا متنفرم
 و نیتر نیریاز ش یکی

تونستم  یاما من نم دمیکه به عمرم د ییآدم ها نیمهربونتر
 رو االن کنارم چکسیوجود ه

 .کنم تحمل

تونه  ینم چکسیکه ه یخودم منزجر بودم. از من از

 !دوستش داشته باشه

داشتم  یگه که هرکار یکنه و م یبا محبت خطابم م بازم
 صداش کنم و بعد در رو هیکاف

 .ره یبنده و م یم

افته  یم ادمیو تازه  دیلرز یداشت از شدت ضعف م دستام
 شدم تا داریکه ب یاز صبح

 چیکنه من ه یکه آفتاب داره غروب م یلحظه ا نیهم

 .نخورده بودم یزیچ

 .من با اون لج نکرده بودم. با بختم لج کرده بودم و
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موضوع عادت  نینازکش نداشتم و به ا میتو زندگ چوقتیه
 که اون یکرده بودم تا وقت

 .میزندگ یتو اومد

که عروس هم شدم بازم نازکش نداشتم و  یحاال روز و

 .بخت من بود نیا

حس کرده بود و  ینبودم فقط ضعف تمام بدنم رو ب گرسنه
 عمر خسته هی یبه اندازه 

 .خواست یو دلم خواب م بودم

 یبعد صدا یبندم و لحظه  یم یرو لحظه ا چشمم
 تمام دهیکش نییدر که پا رهیدستگ

 !نمشیخواستم بب یلرزونه! نم یرو م کرمیپ

افتاد  یم میبه جون تن زخم دنشیرو که با د یضعف نیا
 خواستم! یخواستم! نم یرو نم

 

 ییکنم و با چشما یتنم حس م یداغ نگاهش رو رو خیس
 که از اشک پر بودن بدون

که نگاهم  ستیکنم. دست من ن ینگاهش م خجالت
 کنه تا مطمئن یسرتاپاش رو طواف م
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 !که حالش خوبه بشه

 ه؟یچه حال نیشده؟ ا یچ-

کنم در خور  یم یکه سع یو با لبخند زهیر یم اشکام
 از قهرمانم باشه ییخوش آمد گو

 :گم یم

 !یخوش اومد-

 یخورن و با بهت و قدم ها یکور م یهاش گره  اخم

 .شه یم کیبهم نزد یبلند

 ارهیو دستش رو به سمت صورتم م نهیش یتخت م یرو
 کشم. و یکه سرم رو عقب م

گفت عقب  یواکنش ناخودآگاه از سمت قلبم بود که م نیا

 !بکش

شدن و پس زده  دواریام گهید کباری ستیگفت ممکن ن یم
 شدن رو از طرف اون دووم

 .ارمیب

 !مینکن! حرف بزن هیگر-
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 یپشت هم م یسرکش تر از خودم بودن. با لجباز اشکام
 اومدن و من با پوزخند منظور

 :دم ینشون م شتریرو ب اشکام

 یکردم. روز هیگر یلیخ یکردم! امروز که نبود هیگر-

 به یکردم با لبخند یرو که فکر م

که  ییآدما یهمه  یجلو هیتو شروعش کنم با گر یرو

 !بودن شروع کردم نییاون پا

رو که برام ممنوع کرده  یزیآدمات با هم! چ یهمه  یجلو

 !یبود

خواست  یشه. م یم زیشه و نگاهش ر یقفل م فکش
 یکنه؟ چشما همیچکار کنه؟ تنب

شه و حرص  یمشتش کنار پاش سفت م اره؟یدر ب همشونو
 زنه: یم

 

بود دنبالت؟ تنها  ومدهیپونه ن ؟یکرد هیگر یچ یبرا-

 ؟یموند

رو بندازه گردن پونه؟ من که پونه  رایخواست تقص یم
 خواستم! اون نباشه من تو یرو نم



 
 

1020 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .شم یعالم م یتنها نیاز آدما هم که باشم، تنهاتر یلشگر

 :کنم یغم زمزمه م با

 یپونه اومد اما من خودمو تنها حس کردم! پونه رو نم-

 خواستم، تو یخواستم. تو رو م

 !ینبود

حاال  دمیاسترس کش چند ساعت نیلرزه و انقدر ا یم دستام
 یتو یکردم جون یحس م

 .حس و حال بودم یب یبیغر یلینمونده و به طرز خ تنم

 !کردن یم میلرز و اشک بودن که با قدرت همراه فقط

 یم نویرفتم...! موضوع محفل بود و تو قوان یم دیمن با-

 ...یدون

 نکهیو بدون ا نهیش یلب هام م یرو ی! پوزخند تلخنیقوان
 باهاش بحث کنم پتو رو کنار

برم و همزمان با تمسخر  یم ریزنم و پاهام رو ز یم

 :گم یلحنم هست م یکه تو یواضح

همسرت در حال  ش؟یش اینبود. بند پنج بود  ادمیآااا... -

 از طرف یهم که بود وقت مانیزا
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 یدون ی! درسته... خب میبر دیبا یش یاحضار م محفل
 شنیقوان یمحفل و همه  ه؟یچ

 ؟یشه تنهام بذار یتونن برن به جهنم! م یم

اعصابش برم. صورتش  یمطمئنم که تونستم رو بایتقر
 سرخ بود و نگاهش نگران بود. و

 !خواستم یخواستم! االن نم یرو نم ینگران نیا من

 ؟یکن هیگر ینیتنهات بذارم؟ که بش-

 یظاهرا! حاالم م ادیاز دستم برنم یا گهیآره چون کار د-

 کنم اجازه هیگر ییخوام تو تنها

 هست؟

 

 نیا تمونیاالن وضع ومدیاز من برم یکه اگر کار چون
 یکه م یجنگ هینبود. که اون از 

از  ریغ یعنی نیبرگرده! ا ادین رونیسالم ازش ب تونست
 یاز من برنم یکار قتایحق هیگر

 .اومد

 یم خیبسته بودم. نگاهش  دینگاهش ام یبه گرما یخودیب

 !بنده و دل من هم
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تنم رو سر کرده و تحمل نگاه کردن بهش رو  یدیناام

 !ندارم

ذارم و  یبالشت م یکنم و سرم رو رو یپشت م بهش
 کاش یبندم. فقط ا یچشمام رو م

خودش رفت  اریذاشت. صبح به اخت یرفت و تنهام م یم

 !و االن به التماس من بره

 یو م دیترک یکه تو گلوم بود داشت م یام از بغض نهیس

 .رمیآروم بگ یخواستم بره تا دم

فهمم که از جاش  یو م ادیکه نشسته بود باال م یا گوشه
 بلند شده! چند لحظه بعد

شنوم،  ینم ییصدا گهید یو وقت ادیبسته شدن درم یصدا
 کشم و یسرم م یپتو رو رو

 .کنم یام رو رها م هیگر

د که ش یهم درد داره؟ چ دنشینبودش درد داشت و د چرا
 نیآدم زم نیاز خوشبخت تر

 شدم؟ لیتبد نیآدم زم نیبه تنهاتر هوی

کنم به  یم هینوشته شده؟ گر ییتو سرنوشت من تنها چرا
 کنم. من خسته یخدا گله م
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خوام  یخسته ام نم ؟یشنو یمنو م ی! صدایکس یاز ب ام

 !! خستمویزندگ نیا گهید

 وانیکردم که حداقل اون ل یکرد و آرزو م یدرد م دلم
 شربت رو خورده بودم تا بتونم

 .رهیآب گرم دلم رو ماساژ بدم تا آروم بگ ریحموم و ز برم

 یخودم نم یتو یجون از دست و پام رفته بود و حت اما
 پهلو به اون پهلو نیکه از ا دمید

 برم حموم. نکهیچه برسه به ا بشم

 

و زمان لعنت  نیخوام به زم یو م رهیگ یم میاز ناتوان دلم
 از همه به شتریبفرستم اما ب

 !خودم

! ستهیا یره و قلبم از ترس م یپتو از روم کنار م هوی
 فرصت نکردم بهش نگاه کنم که

کشه و  یبره و کنارم دراز م یگردنم م ریرو ز دستش

 !کشه یلختش م ی نهیس یمنو رو

کردم از اتاق رفته  یبهت حضورشم هنوز! فکر م یتو
 یزار م یم که اونطورو تنها رونیب
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 !زدم

 یلباسش رو در آورد و چطور یمونه! ک یروح م نیع

 !دمیرو نفهم دیچرخ یتو اتاق م

 :نالم یجون م یب

 !گفتم تنهام بذار-

 نهیس یگرفتم رو می! منم تصمیکن هیگر یخوا یم یگفت-

 !یکن هیمن گر ی

 شیپوست ریز یها یدلبر نیاز دستش دلخورم که ا اونقدر

 !نداشته باشه یریروم تاث

 یاهیکه چشمام س فیدم و اونقدر خستم و ضع ینم جوابشو
 دم که یم حیو ترج رهیم

 .نگم و آغوشش رو پس نزنم یچیه

ام هر لحظه  جهیجون مقابله هم نداشتم. تهوع و سرگ چون
 شد و یم شتریو ب شتریب

 .خواب کنم میذارم تا خودم رو تسل یهم م یرو رو چشمام

 گهیروز د کیاومده بود. از مرگ برگشته بود و من  اون
 و از نمشیزنده بودم تا از دور بب
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 !کنم یعاشق دور

 ؟یخورد یزی... چدهیرنگت پر ؟یچرا انقدر سرد-

نداشتم.  ینداشت که جواب نیبه ا یربط نیدم و ا ینم جواب
 بود که لحظه نیبه خاطر ا

 شم. یکنده م ایدن نیاز ا شتریلحظه ب به

 

 !شما بودم با-

تشر گفت و معلوم بود که نگرانه اما فاصله گرفتن من  با
 ازش باعث شده که باهام

 !رفتار کنه زیکجدارمر

 نیجونم نمونده بود. آخر یتو یانرژ یذره ا گهید اما
 و بعد تو دمیجمله اش رو هم شن

 !فرو رفتم یخبر یب

*** 

 جلوه؟-

سرش  ریخوابش برده بود؟ دستش را از ز یزود نیهم به
 کشد و سرش را یم رونیب
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دهد. چشمان پف کرده اش بسته  یبالشت قرار م یرو

 .زده بود انگار خیبودند و تنش 

 جلوه؟ چشماتو باز کن؟-

اخم  یکم نکهیاز ا ریدهد اما غ یرا آرام تکان م صورتش
 یرییتغ چیدر هم برود ه شیها

 .کند ینم

شده بود که  یو عصب نیجلوه خشمگ طیشرا دنیاز د آنقدر
 اگر جلوه را آنطور بغض دار

 .و پونه نرود یموتیمحال بود که به سراغ ت دید ینم

 یم یامانت دار نطوریسپرده بود؟ ا یرا به چه کسان جلوه
 که از شدت ینطوریکردند؟ ا

به محض در آغوش  یاز شدت خستگ یقرار یو ب هیگر
 شود؟ هوشیگرفتنش ب

 رونیکند و از اتاق ب یبر تن م یو لباس زدیخ یجا برم از
 یم نییرود. از پله ها پا یم

 یم ادیو فر ستدیا یوسط سالن م یبلند یو با صدا رود

 :زند

 پونه؟ پونه؟-
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و با قدم  دیآ یم رونیو هول از آشپزخانه ب دهیترس زن
 رسد: یمقابلش م یعیسر یها

 

 ...آقا دییبفرما-

چه  نینسپردمش به تو؟ ا د؟یمن نگفتم مواظب خانومم باش-

 از امانتم ینطوریوضعشه؟ ا

 یتا سرشو گذاشت رو بالشت از خستگ ن؟یکرد مراقبت

 !شد! رنگ به رو نداشت هوشیب

زد  یم ادیبا آن چشمان خون گرفته اش بر سرش فر یوقت

 .دیلرز یچهار ستون تن زن م

 :دیگو یافتاده م نییپا یکند و با سر یم بغض

 !آقا اههیروم س-

من محرممو سپردم دست  ؟یکه بگ یدار نویهم ن؟یهم-

 جونشو یجسم ب امیشما که ب

 رم؟یبگ لیتحو

 !میحرف بزن دیبا کیب-
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شنود اما به سمتش  یرا از پشت سر م یموتیت یصدا
 یهم م یگردد. دندان رو یبرنم

 :غرد یو م دیسا

 !بعدا-

 یچشمش م ریزن به راه افتاده و دستش را آرام ز نیف نیف

 .کشد

و  ستدیا یم کیپونه و ب نیو ب دیآ یمصمم جلو م یموتیت

 :دیگو یرو به پونه م

حاال که  دیآماده کن ییغذا هیزحمت  یپونه خانوم ب-

 خانوم بتونن دیخودشون اومدن شا

 !بخورن یزیچ

که حد خودش را بداند و در کار او دخالت  دیبگو خواست
 نیاول دنینکند اما به محض شن

 یاش چشمانش از تعجب گشاد شدند و منتظر ادامه  جمله

 .حرفش شد

که  ییآن ها گرداند و بعد با صدا نیبهت نگاهش را ب با
 در خود یخشم فرو خورده ا

 داشت گفت: پنهان
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 نخورده؟ یزیکه تا االن چ نیبگ نیخوا ینم-

 دیپرس دیلرز یآرام که از شدت خشم داشت م ییصدا با
 شده زیو ر رهیخ یو با نگاه

 .ماند منتظر

گرفت باز  یکه م یقیعم یاش از نفس ها ینیب یها پره
 یشد و تالش م یو بسته م

 !سرشان خراب نکند یتا خانه را رو کرد

 !با شمام-

چشمانش را  میو ت دیپر شیمتر از جا میزد و پونه ن ادیفر

 :گفت یبلند یبست و با صدا

 !پونه خانوم آشپزخونه-

 دشانیماند و به سرعت از مقابل د ینم یلحظه ا گرید پونه
 دست کیشود. با  یمحو م

قفل شده  یو با فک ردیگ یرا در دستش م یموتیت ی قهی

 :غرد یم
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وسط حرف من  یکنه! کس یمن قد علم نم یجلو یکس-

 تا یدوئه! کس یپابرهنه نم

رو تو  نایقد قد کنه! ا ستهینمینکردم مقابل من وا احضارش
 هی! ی! بهتر از هرکسیدون یم

االن زبونتو به خوردت بدم؟  نیهم دیبهم بده چرا نبا لیدل

 !....االاااای

تکان  یکشد. ذره ا یماند. عقب نم یم رهیچشمانش خ به

 .خورد ینم

 چوقتیکه من ه یدون یشما م نمیدونم. ا یمن حدمو م-

 یزیخورم. اون چ یحرفمو نم

... از روز نهیگم. کارم ا یدرست باشه به نظرم م که
 شروع کارم قسم شرافت خوردم که

بله قربان  هینندازم و  نییوفادار باشم. که سرم رو پا بهت
 باشم. الزم باشه تیکفا یب یگو

گردم! جواب سواالت  یدم اما از قسمم برنم یم سرمو
 یمنه نه پونه...! جواب م شیپ

من باال ببر  یزن! صداتو برا هینه از  ریاز من بگ یخوا
 زن! هینه 
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با او صحبت کند؟ فکش  نگونهیکرد که ا یجرات م چطور
 شیکه به دندان ها یاز فشار

 !دیلرز یآورد داشت م یم

 !یکن یصحبت م ینره با ک ادتی-

از او  یقدم مین یموتیکند و ت یرها م یاش را با فشار قهی
 یشود و با لحن آرام یدور م

 :دیگو یم

 شهیکه هم یدون یدونم. اما شما م یره. حدمو م ینم ادمی-

 زنم. اگر جلوه یحرفمو م

! ستیگناهش به گردن پونه ن تهیوضع نیتو ا خانوم
 رییشما تغ نیب زیواضحه که همه چ

شده  داریب یترسه! وقت یاز شما نم گهی. اون دختر دکرده
 همه رو به یستیشما ن دهید

 !دهیکش صالبه

 یگوش م شیدارد به حرف ها رتیکه با ح ندیب یم یوقت
 دهد و توجهش را جلب کرده

 :دهد یادامه م شیلب ها یرو یتلخ خند با
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 یم هیاز شدت ضعف و گر اطیوسط ح دمیمن رس یوقت-

 .گرفت ی! سراغت رو مدیلرز

 !شما شیپ ارنشیگفت ب یم

 !که کجا بودم ینگو که بهش گفت-

 !گفتم-

 یلحظه ا یافتد که ب یبه جانش م یچنان خشم یآن به
 کشد و فاصله یم یمکث نعره ا

 یکند و مشتش را با تمام توان رو یرا پر م نشانیب ی

 .آورد یفکش فرو م

را داشت اما فرصت واکنش  یخشم نیانتظار چن یموتیت
 نیزم یرا نداشت. به عقب رو

 شد. پرت

 

 یبه گوشه  یدست نکهیبلند شد و بدون ا شیاز جا یفور
 اش نشان یسیلبش که حس خ

 :دهد یادامه م اش داشت بکشد یزیخونر از
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گفتم چون برعکس شما من معتقدم اون دختر شجاعت و -

 رو قتیحق دنیشن اقتیل

رو که مثل جنون زده ها داره  ی! حقشه بدونه کسداره
 ایگرده کجاست! آ یدنبالش م

از  یبودم که اگر شما برنگشت نجاینه! من ا ایگرده  یبرم
 دورش کنم. من آدم دروغ نجایا

 دوارشیام یخودی! هرگز بستمیبه اون دختر پاک ن گفتن
 اگر یزمان هیکردم که  ینم

باشه و اون دختر فکر کنه که به  نییسرم پا یبرنگشت شما
 ینم ایدن نیا یتو چکسیه

 یاز اون شتریگفتم! ب یاعتماد کنه! من بهش دروغ نم تونه
 ،یبد تیکه شما بهش اهم

 ...من یبرا

 ....آااااااه-

برد و حرف را  یم ورشیکشد و به سمتش  یم یا نعره

 !کند یدر دهان به خون بدل م

 یموتیزند و ت یم یگریو مشت د رهیگ یاش را م قهی
 جواب ایدفاع کند  نکهیبدون ا
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 .کند یرا با مشت بدهد فقط نگاهش م مشتش

اورد و دستش را  یتاب نم ندیب یاو را م یحرکت یب یوقت

 .کند یمحکم م شیدور گلو

 یاز گوشه  یکند و قطره اشک ینم یحرکت چیهم ه باز
 چکد که آتش یم میچشم ت

 .کند یم شتریاو را ب خشم

 یچه بود؟ همسرش را، محرمش را به کس منظورش
 سپرده بود که به او چشم دارد؟ اگر

اش داشت  یرا که در زندگ یگشت چه؟ چرا هرکس یبرنم
 یاز دست م یروز هی دیبا

 داد؟

توانست به عنوان  یرا که م یرا، کس اورشیو  اری تنها
 بداند، کینزد «قیرف»پر طمطراق 

 از دست داد؟ یراحت نیهم به

 

وار به دور  وانهیدارد و د یبرم شیرا از دور گلو دستش

 .چرخد یخود م
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 دیگو یم ینامفهموم یشود و سرفه کنان جمله  یخم م میت
 شیشنود اما برا یکه او نم

خواست امروز دستش به خون او هم آلوده  ی! نمستین مهم

 .شود

جرات کرده  یکه احد ندینب یرا نشنود! کس شانیصدا یکس
 مقابل او به محرمش چشم

 !باشد دهینکش رونیب شیها هیباشد او نفس را از ر داشته

 !چشـــام یبرو از جلو-

بود!  ریس یانگار امروز از زندگ یموتیزد و ت ادیفر

 :بار واضح تر نیدوباره تکرار کرد و ا

 !یدوستش دار-

 گفت؟ یپرد! چه م یم شیصدا دنیاز شن پلکش

حال  نیاون دختر انقدر برات مهم شده که بخاطرش به ا-

 !یو روز افتاد

زد. با  یحرف نم کیکرد. حاال با ب یخطابش م مفرد
 و چند ساله اش نیچند قیبهادر رف

 !زد یم حرف
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 یگشت یگر برنمدونم ا یم دیاونقدر دوستت داره که بع-

 کردن یزندگ گهید یلحظه ا

غذا،  یآب، لقمه ا یکرد. از صبح قطره ا یانتخاب م رو
 نییدم نفس راحت از گلوش پا هی

تا  سادیپشت پنجره وا یایچند ساعت تا ب نی! تمام انرفت
 یاومد یو مطمئنم اگر نم یایب

که پاهاش توان داشتند تو همون نقطه انتظارتو  یلحظه ا تا
 . غذا و استراحتدیکش یم

 ی! تو رو ممیکرده باش یپونه کوتاه ایخواست که من  ینم

 !خواست

حرف  یداند چرا معن یمانده و نم شیسرجا همانطور

 !فهمد یرا نم شیها

مسائل  نیتر دهیچیو پ نیاو در حل سخت تر یهوش بیضر
 یربات کار م کی یبه خوب

 زد؟ یمرد چرا لنگ م نیا یو در فهم حرف ها کرد

 

! انگار ختیفرو ر یواقع یبه معنا یگفتم زنده ا یوقت-

 خودشو نگه داشته بود تا فقط
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راه  یسالم دیفهم ی. وقتیگرد یبشه که تو برم مطمئن
 هیکه  ینفسش باز شد. آدم

کنه!  یقمار نم شیزندگ یتو خونه اش داره رو منتظر
 شیآت یخودشو خود خواسته تو

 !اندازه ینم

حد از تصور نبودش شکسته بوده؟  نیکرد؟ تا ا یم غلو
 دارد که یزیچرا؟ مگر او چه چ

 آن دختر حکم نفس داشته باشد؟ یو نبودش برا بود

شد، اما چشم به راهت  یباز نم هیچشماش از زور گر-

 تا میزندگ یتو چوقتیبود! من ه

زن ارزش قائل نشدم و اون زن تا ابد  هی یاندازه برا نیا
 هی برام محترمه اما به عنوان

بودم.  یتا عمر دارم مراقبش م یگشت ی! اگر برنمخواهر
 تو بود، چون ینه چون فقط امانت

براش احترام قائلم که مراقبت ازش برام از نفس  یاونقدر
 برام مهم تر باشه! او زن دنیکش

قلبت روشن  یکه تو یعشق یشد. شعله  یتو م یادگاری
 بود که داداشم یکرد. اون زن
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و عاشقش  دیزد. خودشو نه، قلب اونو د وندیپ یبه زندگ رو
 خاطر مثل چشمام نیشد. به ا

 !بودم یم مراقبش

 بود؟ نگونهیا یاعتراف کرده بود. عاشق شبیهم د خودش

و چشم در  ستدیا یرود و رخ به رخش م یجلو م یموتیت

 .دوزد یچشمش م

 نهیخشک شده و تنها س شیمات مانده سرجا یبا نگاه کیب
 رط نفساش بود که از ف

 .شد یم نییپر شتابش باال پا یها

شانه اش را بوسه  یشود. رو یسمت شانه اش خم م به
 نگاه نکهیزند و بدون ا یم یا

 .رود یچرخد و م یبه او بکند م یگرید

 ایماند. گو یم رهیکه از آن رفته بود خ یها به راه قهیدق
 را هنوز با خودش نبرده شیصدا

 شد. یکه همچنان در سرش تکرار م بود

 

بود اما جرات  دهیها را شن ادیسر و صداها و داد و فر پونه
 نکرده بود که از آشپزخانه
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 .دیایب رونیب

. با دیچ ینیرا به کمک ساحل آماده کرد و درون س غذاها
 ترسو لرز از آشپزخانه خارج

 یقینفس عم دیبه در د رهیحرکت و خ یاو را ب یو وقت شد

 .کرد شیگرفت و آرام صدا

 آقـ....ا؟-

را که  ینیگرفت و به طرفش برگشت. س یزیت نفس
 یحرف ها ادیدوباره  دیدردستانش د

 .افتاد یموتیت

 یافتاد که دخترک چطور با خودش لج کرده بود. پوف ادشی
 انیکشد و دستش را م یم

 یبه طرف پونه م یبلند یبرد و با قدم ها یم شیموها

 .دیآ

در  شیاخم ها کیشود و ب یدر خود جمع م دهیترس پونه

 .رود یهم م

چرخد  یو پونه به سرعت م ردیگ یرا از دستش م ینیس
 تا از مقابل چشمانش گم و گور

 :کند یم شیکه صدا شود
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 یزیکه خانوم شده هرچ یدختر خانوم هی یپونه؟ برا-

 گهیساعت د کیکن تا  هیالزمه ته

 !دم اتاق اریب

. او را دوست ندینش یم شیلب ها یرو یبند میلبخند ن پونه

 .داشت

را نجات داده بود. تمام عمرشان اگر  شانیمرد زندگ نیا
 را ینیکردند د یبه او خدمت م

 .کرد یبه او داشتند ادا نم که

 یعاشق شده بود که به خاطر نگران یمرد آنقدر نیا حاال
 سرش یخانه را رو شیها

 بود. گذاشته

 

 دایپ یکرد و حاال خوشحال بود که کس یرا درک م او
 و یکرده بود که به قلب سنگ

 .او نفوذ کرده است یتنها

 یگذارد و زمزمه م یچشمش م یرا با احترام رو دستش

 :کند
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 !رو چشمم آقا-

بود  مانیباز نشد. پش شیخواست تشکر کند اما لب ها یم
 که آنطور به او سخت گرفته

 .بود

به سمت اتاق حرکت  یمطمئن یاو با قدم ه ستدیا ینم گرید
 کند. حساب آن دختر یم

با  نطوریجرات نکند که ا چوقتیه گریتا د دیرس یم را

 !خودش، با او لج کند

 یوقت اجازه ندارد به خودش ب چیداد که ه ینشانش م دیبا

 .اعتنا باشد

رحمانه تا کند. دخترک  یب نطوریندارد با خودش ا اجازه
 به او گفته با خودت مهربان باش

 ادشیمنبر برود؟  یباال گرانید یاو فقط بلد بود که برا و

 !داد یم

*** 

 !جلوه؟ با شمام-

 یسرم م یباال یکنم و وقت یچشمامو باز م یال یسخت به
 تمیانگار که قلبم ر نمشیب
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مو شه و دوباره چشما یکنه. تنم آروم م یم دایپ خودشو

 .بندم یم

 !جلوه بلندشو-

. انگار که ضعف داشتم اما دمید یدر خودم نم یانرژ چیه

 .بودم ریگرسنه نبودم. تا گلو س

رفته باشه. اما  دیکنم که شا یفکر م ادینم ییصدا یوقت
 یبعد تخت تکون م یلحظه 

 ره. یتنم م ریو بعد دستش ز خوره

 

راحت بلندم  یلیشن. خ یحدشون باز م نیتا آخر چشمام
 دست منو عقب هیکنه و با  یم

 .ده یم هیکشه و به تخت تک یم

داره به سمت  یدستشو از پشتم برم نمیش یسرجام م یوقت
 شه و یکنار تخت خم م

 .گرده سر جاش یداره و برم یرو برم ینیس بعد

 یداشت مغزشو م یزیچ هیصورتش تو هم بود و  انگار

 .اندازه بد خلق بود نیخورد که تا ا
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کرد؟ حوصله بودن با  یو کله زدن با من بد خلقش م سر
 منو نداشت؟

سرخشو به چشمام  یذاره و چشما یپام م یرو رو ینیس
 و ارهیدوزه. انگشتشو باال م یم

 :کنه یغذا اشاره م به

 !یخور یغذاتو م-

 مجبورت کرده؟ یکس-

 یقیخوره. نفس عم یبگه اما حرفشو م یزیخواد چ یم

 .شه یو از کنارم بلند م رهیگ یم

 .ستهیا یده و پشت بهم رو به پنجره م یرو نم جوابم

 ینم یتفاوت یخواستم. روحم گرسنه بود و ب یغذا نم من
 دونستم اون یخواستم. م

رفتارش  شبیاما چرا توقع داشتم که بعد از د هیچطور
 عوض بشه؟

 حیضاهل تو دن،ی. اهل ناز کشستیدادن ن تیاهل اهم اون
 کردم با یدادن! چطور فکر م

 ام؟یتونم کنار ب یم اتشیاخالق نیا
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 ی. مرهیگ یذارم و بغض گلومو م یم زیم یرو رو ینیس
 خوام از جام بلند شم که چند

 .ادیداره و به سمتم م یبلند برم قدم

پام قرار  یداره رو یبرم زیم یرو از رو ینیس دوباره
 زهرش هیکه به ثان یده و با نگاه یم

 غره: یم چهیپ یتنم م تو

 

 !! سواستفاده نکنادهیمن صبرم ز-

کشه!  یبود؟ صبر نداشته اشو به رخ من م یطائ حاتم

 !خودش یارزون

شه که به محض بلند شدنش خشم و  یم یدونم چ ینم
 و با رهیگ یحرص سراپام رو م

 ینیس گهید یزنم و لحظه  یرو پس م ینیقدرت س تمام
 یبا صدا اتیبا تمام محتو

 .افته یم نیزم یرو یبلند

کنه  یبه تنم وارد م یشکستن ظروف داخلش شوک یصدا
 نگاهم به نکهیو به محض ا
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 مونیافته درجا از کارم پش یخونه گرفته اش م یچشما

 .شم یم

نشون بده اما با قدم  یواکنش هیو  ادیدارم به سمتم ب انتظار
 یبه سمت در م یبلند یها

از دستم خسته  یزود نیکه به ا نمیب یم یو من وقت ره
 ذاره غم یشده و داره تنهام م

 .نهیش یتو دلم م عالم

از اتاق  یقدم نکهیشه و به محض ا یم ریسراز اشکام

 :کشم یذاره داد م یم رونیب

 !یکارو بلد نیآره... برو... چون تو فقط هم-

 :غره یم یقابل وصف ریگرده با خشم غ یرفته رو برم قدم

 !جلوه ادیرن! صدات دسیه-

 غیج هیده که با گر یره و من حرص جونمو قل م یم باز

 :زنم یم

 !...سی... به من نگو هسیخودت ه-

از  ایبود  تیدونم از عصبان ی. نمدیلرز یداشت م تنم
 ضعف. چرا نذاشت بخوابم خبر
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 مرگم؟

که  ادشیفر یشد. صدا یاز درد داشت نصف م کمرم
 کرد به یم یداشت پونه رو صدا

 .ادیم گوشم

 

کشم. من  یخجالت م میداشت نجایکه ا یتیلحظه از وضع هی
 از حرص اون گند زدم به

 .کرد یم یپونه خال یو اون حرصش از من رو رو اتاق

 !صاحابا رو جمع کن یب نیا اریب یزیچ هیبرو -

به دسته گلم کنار تخت  ینگاه هیبه من و  ینگاه هی پونه
 کنه و بعد بدون یم نیزم یرو

 .ره یدوئه و از در م یتند تند م یحرف

 یم شتریکشم و هم دردم هر لحظه داره ب یخجالت م هم

 .کنه یم جیشه و سرم رو گ

خواست  یکردم دلم م یکه داشتم حس م یشدت ضعف از
 یبکشم. احساس بدبخت غیج

خواد. دوست داشتم شربت  یکنم و دلم خانوادمو م یم
 فقط و تیوضع نیبود. تو ا شمیپ
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 .خواد یدلم اونو م فقط

 ؟یخون منو خشک کن یخوا یچرا م ؟یکن یچرا م هیگر-

کردنم  هیدونم به گر یم ره،یگ یم شیاز نامهربون دلم
 حساسه اما دست گرانید یجلو

 فهمه درد دارم؟ ی. نمستیکه ن خودم

کنم. همون  یره و با حرص نگاهش م یبه کمرم م دستم
 تو و ادیلحظه پونه از در م

 !فهمه انگار ینگاه دردمو م هیبا  نهیب یممنو  یوقت

 ؟یخانوم جان درد دار-

گرده. با نگاهم باهاش  یبا درد به سمت بهادر برم نگاهم
 هیزنم. به قلبش گال یحرف م

 !بهیآدم غر هینه  یدرد منو بخون دیگم که تو با یکنم. م یم

به پونه نباشه  یاحترام یجواب ندادنم ب نکهیخاطر ا به

 :گم یکنم و آروم م ینگاهش م

 پونه خانوم... ستین یزیچ-
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کنم. واقعا  ینگاهش نم گهیاندازم و د یم نییپا سرمو
 جنگ و جدل یبرا یا گهید یانرژ

بار با  نیخوام دوباره دراز بکشم که ا یاون نداشتم. م با

 :گه یم یآروم یصدا

 ...دراز نکش-

راحت دستشو دورم  یلی. خنهیش یو کنارم م ادیسمتم م به
 یاندازه و رو به پونه م یم

 :گه

مسکنم  هیبخوره  اریب یمقو زیچ هیرو ول کن... برو  نایا-

 ...... دست بجنبون پونهاریب

ذارم که هولش بدم اما دستش  یاش م نهیس یرو دستمو
 شه و با لحن یدورم سفت م

 :گه یم یاما بدون انعطاف آروم

 کنه؟ یتکون نخور، کجات درد م-

 دیگم بدون اجازه خودم نبا ی! مگه نمیخوام بغلم کن ینم-

 ؟یبش کیبهم نزد

 گهیکلمه د هیکوبم و منتظرم تا  یرو تو چشماش م نگاهم
 زور بگه تا جوابشو بدم. اما به
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 .بوسه یپلکم رو م یشه و رو یخم م جاش

 کنم... بهم بگو چکار کنم...؟ ینکن درستش م هیگر-

کنم با غصه  یکرد با من؟ بغض م یم ینجوریا چرا
 گفتم؟ یم دیبا یکنم. چ ینگاهش م

 دلمو؟ یها یدادم عمق شکستگ یم حیتوض چطور

 !من نکن یبرا یچکاریه گهینکن... تو د یچکاریه-

کردم تا  یشه و آرزو م یاش مشت م نهیس یرو دستمو
 یتر بودم و بازم پسش م یقو

 .زدم

 یلحظه آرامش کی یبه دوران افتاده بود و داشتم برا سرم
 آغوشش داشتم یتو شبیکه د

 ن؟یشد که حالم شد ا یزدم. چ یله م له

 

خزه و  یتنم بود م یخودش که هنوز تو وریپل ریز دستش

 .ده یآروم کمرم رو ماساژ م

که  یتیشه و من از وضع یاز در داخل م ینیس هیبا  پونه

 .شه یشرمم م میداخلش بود
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 :گه یذاره و رو به پونه م یخوام عقب بکشم که نم یم

 ...تخت اونا رو جمع کن یبذارش رو-

 ...چشم آقام-

کنم تا  یم یلحظه ناخودآگاه سرمو تو گردنش مخف هی

 .فتهینگاهم به پونه ن

 نیشدنم بهش تمام انقباضات بدنش از ب کیمحض نزد به
 ره و با اون دستش شونه یم

 .ده یاش فشارم م نهیبه س و رهیگ یرو م ام

خواستم. من اگر به خودم قول داده  یم نویهم قایمن دق و
 بودم که سرد بودنش رو به

با ادما ارتباط برقرار کنه  ستیو چون بلد ن ارمین روش
 نیگرفتم به ا یبهش خرده نم

 .بود خاطر

نابود  اموییحرکت تمام غصه ها و تنها هیبلد بود با  چون
 زد و به روم یکنه. حرف نم

که انجام داد و  یحرکت ساده ا نیآورد اما مثل هم ینم
 دمیفهم یم یبه خوب شویمن معن

 .کرد یم ریروحم و قلبمو زنج تمام
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 نیشدن من بهش آروم گرفت و اون به ا کیبا نزد تنش
 آرامش خوشامد گفت. با آغوش

تر کرد و خواست بگه  کیشد. پس نزد. منو نزد رایپذ باز
 ایبد تو دن یحسا یکه از همه 

 .ارمیتونم به اون پناه ب یم

شه و  یخم م نباریو ا ارهیم نییاز دور شونه ام پا دستشو
 خودش یپا یرو نصف رو ینیس

 .ذاره یمن م یپا ینصف رو و

بعد... فعال غذاتو بخور  یکه هست بمونه برا یزیهرچ-

 رو بذار کنار. یلجباز

 

دلشکسته بودم.  یلیاز دستش غصه خورده بودم. خ یلیخ
 طاقتم دمیکش یکه م یاما درد

 .کم کرده بود رو

اگر به مردن هم  یتو ذات آدما بود که حت نیفکر کنم ا و
 شدن اما طاقت لحظه یم یراض

 .رو نداشتن دنیدرد کش یا
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و آروم شروع به  زمیر یخودم م یمالقه سوپ برا هی
 کنم. کم کم تهوع و یخوردن م

 .شه یام کم م جهیسرگ

 یحرف چیو من بدون ه زهیر یبرام م گهیمالقه د هی باز
 یمعده  نیخورمش. با ا یم

سوپ خوشمزه و سبک مثل شفا بود واسم. انگار  نیا یخال
 کرده قیجون تو رگام تزر

 ختیشربت برام ر وانیل هیتموم شد  نکهی.به محض ابودن
 کرد قرص از ورقش جدا هیو 

تو دهنم گذاشت. بدون اعتراض خوردم و تا نوک زبونم  و
 اومد تشکر کنم اما نکردم. پونه

 .نداشتم لیم گهیشد و منم د یکارش تموم م داشت

 .خوب شده بود یلیپونه جان ممنون خ-

... سوپ نیکه خانوم جان... پلو نخورد نینخورد یزیچ-

 ...برات مادر شهینم یزیکه چ

 ...به خاطر دیکه جا داشتم خوردم. ببخش یبه اندازه -

زنه و  یم یلبخند یکنم و با مهربون یاشاره م نیزم به

 :گه یم
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. تا نیش یبهتر م نیخانوم جان. مسکن خورد ادیم شیپ-

 نیریدوش آب گرم بگ هیشما 

 یلی... ماساژ هم خرهیدلتونو بگ ارمیم یبراتون کاچ من

 .موثره

 نمونیب یدونه چه اتفاق یم نکهیبه ا مشیمستق یاشاره  از
 یم شیافتاده گونه هام آت

 :کنم یادامه نده فورا تشکر م نکهیا ی. برارهیگ

 .ستین یازیممنون پونه جان ن-

 

 !معلومه که هست... پونه وان رو آماده کن-

 :گه یگرده و م یبه من برم رو

تو حموم کمرتو ماساژ  میپاشو بر یخور ینم گهیاگر د-

 .بدم

شن و خشک شده به  یحدشون باز م نیتا آخر چشمام

 .گردم یبرم شیجد افهیسمت ق

 یکنم و م یو با ابرو به پونه اشاره م رمیگ یگاز م لبمو

 :گم
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 ...تونم. لطفا تنهام بذار یبهادر؟ خودم م-

حرف رو به زبون آوردم که گوشه  نیکه نامفهوم تر انگار
 چشماش تو هم جمع شد ی

 :و سردرگم گفت گنگ

بغلت  ای یبلند ش یتون ی... میگ یم یمم چفه یمن نم-

 ...کنم؟ لباساتو

 یدهنش م یشد انگار... هول دستمو رو یبدتر م داشت

 :گم یذارم و رو به پونه م

 ...نیشه تنهامون بذار یپونه خانوم م-

 یزیخواد چ یکشه. تا م یم نییو دستمو پا رهیگ یم مچمو
 یکنم و م یبگه رو بهش م

 :گم

 !...میکن یبا هم صحبت م-

 یره و من بالفاصله از جام بلند م یم رونیاز در ب پونه

 .شم

کنم تا  یکشه اما دردمو تو مشتم جمع م یم ریدلم ت ریز

 .صورتم نشون نده یتو
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کنم تصورش  یکنه. فکر م یسرتاپام رو نگاه م یا لحظه
 بود که از درد نتونم از جام نیا

 :گم یگردم و م یشم. به سمتش برم بلند

 م؟یف بزنحر-

 

کنه و بعد از اون  ینگاهم م رهیخ یلحظه همونطور چند
 . تختادیم نییسمت تخت پا

 .ستهیا یزنه و مقابلم م یدور م رو

قدم عقب رفتن بهش  هیبشه و با  کیدم بهم نزد ینم اجازه
 دم. که حدش ینشون م نویا

 .کنه تیبا من رعا رو

دونم که  یو م نهیقوان یگ ی... میرفت یم دیبا یگ یم-

 برات مهمن. مهم تر از من، مهم

 !...از خودت تر

صدام هست  یجمله رو بگم. درد تو نیتا ا رهیگ یم قلبم
 کشم تا یاما لبخند رو لبم م
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کنم. تا راحت تر بتونم  یهام رو پشتش مخف یدلشکستگ

 !حرفمو بزنم

به انتخابت  ت،یکنم. اما به نوع زندگ یمن درکت نم-

 ذارم. من اشتباه کردم یاحترام م

هست  نمونیکه ب یزیتونم ارزش چ یکردم م یفکر م که

 .رو بهت نشون بدم. نتونستم

 !شیدیند

خودم زدم تا نشونش بدم.  شهیبه ر شهیدونه که ت یخدا م و
 که با بودنمون یمعجزه ا

 .میرقم بزن میتونست یهم م کنار

ر تونه چقدر زج یم ایرو هیدونه از دست دادن  یم خدا
 یآور باشه. خصوصا که فکر کن

 !یاریبه دستش ب یو نتونست یبود شیقدم هی تو

کشم. فکر  یشم، درد م یم تی. اذنیاز ا شتریتونم ب ینم-

 ایتو دن زیچ چیکردم ه یم

! یباشه که تو منو نخوا نیتونه برام دردآور تر از ا ینم
 تونم دووم یاما بود. نداشتنت رو م
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از  یا هیثان یتونم حت یرو نه! نم. اما تکرار امروز ارمیب

 !امروز رو دوباره تجربه کنم

 .شه یره و مشت م یم بشیداخل ج دستش

 !یدون یرو نم زیتو همه چ-

 

 یتونستم که بدونم... اگر انتخاب م یدونم! اما م ینم-

 ی... نمیکه بدونم. نکرد یکرد

 یبه کس کیگن! ب یرو م نیا نیهرگز. چون قوان یکن
 ماتشیتصم یو کس دهینم حیتوض

. درست زارهیبره و بهشون احترام م یسوال نم ریز رو
 گفتم؟

که  دمیبست. د خیکه  دمیو من د دیلرز یداشت م صورتش
 چشماش ی شهیش یشبنم رو

 :اما ادامه دادم زدیدرد قلبش داشت نم م از

. منم انتخابمو زارمیکنم، اما احترام م یگم که درک نم یم-

 .کردم

خورم.  یشه و من از جام تکون نم یم کیقدم بهم نزد هی
 شدنش کیهمه جونم از نزد
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 .کشم یافته اما پا پس نم یم جانیه به

 !کشم یشم اما با لجاجت قد م ینفوذ نگاهش ذوب م ریز

 !تو باش، خوب باش، مال من نباش-

سرم  دینگاه کردن بهش با یشده که برا کیبهم نزد اونقدر

 .رمیرو باال بگ

خواست  یو چقدر دور بود. چقدر دلم م کینزد چقدر
 که امروز یلمسش کنم و تمام زجر

 .رو فراموش کنم دمیکش

دادم و  یداشتم از دستش م بایرو شکر کنم که من تقر خدا
 خودم ینفس هیحاال اونو تو 

 !کنم ی. اما نمدارم

رفته  ادمیهستم. اما  یکردم قو یمن کم آوردم. فکر م-

 ام به توئه که خودمو هیبود، تک

 نیبود. زم ی... پشتم خالیکنم. امروز نبود یحس م یقو

 .دیبه دادم نرس یخوردم... کس

 رمیبگ ادیباشم!  یبدون تو قو رمیبگ ادیمن نباش! بذار  مال
 نطوریا یستیکه ن یواسه وقت
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 نشم! یمتالش

 

 یدل المصب من بود که م نیو ا دیچشماش لرز مردمک
 قرار بود و یخواستش. قلبم ب

دونستم که آروم و قرارم تو آغوش اون بود  یخوب م من

 !دور شم دیاما با

 !به انتخابم احترام بزار-

خودم رو شکنجه دادن به  نیاز ا شتری. بستمیا ینم گهید

 .قلب خسته روا نبود نیا

 !تمام عمرش پر شده بود انگار یامروز و برا یبرا

به شدت تو بغلش  قدم برنداشتم که هیچرخم و هنوز  یم
 نهیشم و تخت س یم دهیکش

 .شم یم دهیکوب اش

شنوم و نا خودآگاه سرم به  یرو از کنار گوشم م صداش
 اومد خم یکه صداش م یسمت

 .شه یم
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من نه بلدم درک کنم و نه بلدم که به انتخابت احترام -

 مونیبزارم. بهت گفته بودم که پش

که پس  یحق ندار یکرد کباری. تو انتخابتو یش یم

 !یبکش

ذارم تا از دور شکمم بازش کنم.  یدستش م یرو رو دستم
 ذاره یکنم و اون نم یتقال م

 .قفل دستاشو باز کنم که

و با حرص پا  زهیر یشدت تقال موهام تو صورتم م از
 یخفه ا غیکوبم و ج یم نیزم یرو

 .کشم یم

 !تونم یولوله... بذار آرومت کنم. فقط من م ریآروم بگ-

بال رو به سرم  نیدونست که امروز ا یم نو؟یست ادون یم
 آورد؟

شم. دستتو  یمن االن فقط با دور شدن از توئه که آروم م-

 !...بردار

 ذاره: یقلبم م یو رو ارهیباال م دستشو
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ذارم. من بخاطر  یبهش بگو من هستم... بگو تنهاش نم-

 اون برگشتم... من از مرگ

 !...اما تو رو به خودم وعده دادم که برگشتم برگشتم

بهادر بود که از  نیزنه. ا یحصار دستاش خشکم م تو
 زد؟ باورم یموضع ضعف حرف م

گه به خاطر من برگشته. منو به خودش وعده  یشد. م ینم
 داده؟

برگشتت  لیباور کنم دل یخوا یموندنت نشدم م لیمن دل-

 بودم؟

کنم. بهادر  ینم که اون بگه شک یزیبه چ چوقتیه
 نکهیگه. مگر ا یدروغ نم چوقتیه

 یکه تو یزیرو ندونه! خودشم از چ قتیخودشم حق اون

 !ارهیگذره سر در ن یقلبش م

من مبتال بود، اگر من آروم و قرارش  یاونم به اندازه  اگر
 ظلم رو در حق نیبودم چرا ا

 کرد؟ جفتمون

 ادمی چوقتیامروز... ه یبخشمت بهادر...! منو کشت ینم-

 ینم چوقتیره... ه ینم
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 !...بخشمت

 !نهیبغض گفتم، با ک با

منو با رفتنش  ی. بفهمه چورنمیکه چقدر ازش خشمگ بدونه

 .سوزوند

و  ارهیدستش را باال م هیگردونه و  یآغوشش برم م تو
 و رهیگ یاز موهام رو م یدسته ا

زنه و بعد رهاشون  یموهام م یرو ی! بوسه اارهیم باال

 .کنه یم

 یکرد. چشما یرفتار م ینطوریا یوقت دیلرز یم دلم
 دوزه و یخمارش رو به چشمام م

 :گه یم یآروم و لحن کوبنده  یصدا با

رو دور  یاهیندارم. باش... س یازیمن به بخششت ن-

 کنم! معامله یکن... من آرومت م

 ه؟یخوب

کشه تا خشم مشتم رو گره کنه تا  یلحظه طول م کی فقط
 !ادیاش فرود ب نهیس یرو
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 !...یلعنت ستیتجارت ن هی نیکنن! ا یبا عشق معامله نم-

 :زنه یم تشر

 !...سیه-

 !دستتو از دورم بردار-

 !من گفته بودم عادت کن به دستام-

 تو دستات؟ یمنو به زور نگهم دار یتون یم یتا ک-

 یقیعم یاش از شدت نفس ها نهیزنه و س یبرق م چشماش
 پر قدرت دیکش یکه م

 .خورد یم تکون

 ی... تو بهم گفتی! تو به من مجبوریآرومم کن یتا وقت-

 خسته ی! گفتیکش یدست نم

 !یش ینم

 یپشت خشمش رو م هیپر از خشمه اما من گال صداش
 هر یخونم و دلم برا یخونم. م

 !سوزه یم دومون

ترکه، مچاله  یصداشه دلم م یکه تو یغم و ضعف یبرا
 یو رو ارمیشه. دستمو باال م یم
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 .ذارم یم صورتش

پسر  هیکنه.  یمثل پسر بچه ها داره نگاهم م دوباره

 .خطاکار که منتظر بخشش مادرشه

! من از داشتنت پس دمیاز دوست داشتنت دست نکش-

 .دمیکش

اندازه، فکش از  یدلم رو ترک م شیا شهیبا نگاه ش باز
 و رگ دیلرز یفشار دندوناش م

آورد برجسته  یم که به خودش یصورتش از فشار یها

 .شده بود

 !یش ینم مونیپش یقسم خورد-

 

 ه؟یکه حرف من چ دیفهم ینم چرا

کنم، هربارش  یبهادر! اگر هزار بار زندگ ستمین مونیپش-

 دستمو شبیشِب ناب مثل د هی

گم که عاشقت شدم. بهت  یذارم و بهت م یقلبت م یرو
 گم که حاضرم جونمو، یم

که تو ازمون دست  زمیبه پات بر زمویهمه چ قلبمو،

 !...ینکش
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 یکه اون برا یانیدرخشن و من متنفرم از پا یم چشماش
 حرف من یو برا بایاون شب ز

 !نوشته

... قراره من یدونم تو هربارش قراره تنهام بذار یاما م-

 که قلبمو یاز درد ریشم و غ داریب

که با هم  یاثبات لحظات یبرا یزیچ چیکنه ه یم مچاله
 نداشته باشم. قرار من میداشت

بهادر مشکل  ستمیبزرگ! مشکل من ن چیه هیو  بمونم

 !ییتو

 !...رفتم یم دیمن با-

مرگ چون منو  شوازیبه پ یکه درد داره! رفت نهی! انیهم-

 میتو اونقدر برات خاص نبود

. تو رو از خودت دمی. نشد! من برات جنگمیپابندت کن که
 ایگرفتم... اگر الزم بود تا دن

 یدو راه نی. اما تو تو اولدمیجنگ یبود برات م ایدن

 !. اون من نبودمیانتخابت رو کرد

ده و با عتاب  یرو آروم به چپ و راست تکون م سرش
 خواد بگه یزنه! م ینفس نفس م
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 ست؟ین نطوریا که

نشون نداد! خسته و کالفه  نویاز ا ریغ یزیرفتارش چ اما

 :زنم یلب م

 ...حاال بذار برم-

 :و شمرده شمرده لب زد دینگاهش منو به مبارزه طلب با

دوستت  گهی... بگو دستمی... عاشقت... نگهیبگو د-

 !...یذارم بر یندارم... اون وقت م

بود؟ که من امروز عاشق باشم و فردا  یباز هیبراش  نیا
 فارغ؟

 

بهت ثابت نشد؟ دوستت  ؟یدیدوستت دارم بهادر... نفهم-

 بگم باورت گهیدارم... چندبار د

 شه؟

چسبونه و لب هاش از حرص  یبه خودش م شتریرو ب تنم

 .شنیهم سفت م یرو

که  ستیمهم ن یتو اونقدر یبرا یچی! هیچیه ؟ینیب یم-

 !...یدورت دور ش یاهیاز س
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بذار برم بهادر...  یآرامشم احترام قائل یبرا یذره ا اگر

 !کنم بذار برم یخواهش م

. ارهیم کمیو سرشو نزد رهیگ یدست چونه ام رو م هی با
 چسبونه یلب هاشو به گونه ام م

غره.  یم دیلرز یکه از خشم داشت م یآروم یبا صدا و
 گونم یارتعاش صداش رو رو

 :کنم یم حس

گم... گفته بودم به من  یم یچ نیخوب گوش کن بب-

 ... گفتمینشو... اما شد کینزد

اون پست  یبزن والیگفتم اگر دست به ه ،یش یم مونیپش
 ده یزنه... فقط هشدار م ینم

! من ی! مال منستین ی. بچه بازی... اما دور نشدیش دور
 بلدمو مالمو نگه دارم. از من

به خواست  ؟ینخواه! عشق نخواه! مال من شد احترام

 !ایخودت بود... باهاش کنار ب

بلندش شوکه و  یرفته صداش بلند شد و از تن صدا رفته
 یمات سرجام موندم. جمله 

 .شباهت داشت نیخشمگ ریش هی یبه نعره  آخرش
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وقفه حرف  یخشم و ب نی. استیتن صدا مال اون ن نیا

 !یخودخواه نیزد. ا

زده و منو پشت سر  یتفاوت یکه منو با چوب ب یکس
 یگذاشته حاال داره دم از داشتنم م

 زنه؟

 !...بغلم کن-

شنوم اما  یمات موندم و اونقدر شوکه ام که انگار م هنوز

 !فهمم یمنظور حرفشو نم

 حاال! نیدستات دور گردنم هم-

 

پرتم کرد به چند ماه  یکیصداش انگار  دنیمحض شن به

 !شیپ

 یتر بود. وقت بهیبرام غر ایدن یتو یکه از هر آدم یوقت
 یبار اونم از رو نیاول یکه برا

دستام رو دور گردنش حلقه کردم و با هم وسط اون  ترس

 .میدیآدما رقص

 شیبعد ادیچکه که فر یچشمم م یاز گوشه  یاشک قطره

 !کنه یزانوهام رو شل م
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 !!!!جلوه-

از  یزیشن و هق ر یناخودآگاه دور گردنش حلقه م دستام

 !شه یگلوم خارج م

 کدوم یدونم برا یذارم و نم یاش م نهیس یو رو میشونیپ

 .کنم هیدردم گر

 .کردم با اون خواهم داشت ینبود که فکر م یرابطه ا نیا

داشتم اما به طور  نهیبودم و ک نیبه حد مرگ دلچرک ازش
 خواستم که یم یا مارگونهیب

 !بدم نیو درامو تسک رمیعطر تنش نفس بگ از

کرده بود اما به  تمیحد مرگ بهم غصه داده بود و اذ تا
 اجازه دور شدن یوار وانهیطرز د

 !داد یبهم نم رو

 یبره و رو یپام م ریشه و دستش رو ز یخم م یکم
 دونم یکنه. م یدستاش بلندم م

که  ادهیره اما اونقدر دردام ز یداره به سمت حمام م که
 نیمخالفت باهاش رو تو ل ینا

 .ندارم لحظه
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 یکشم و گوشه  یم نییدستم رو از دور گردنش پا هی
 کشم تا یرو به چشمام م نمیاست

 .پاک کنم اشکمو

شد.  یجنگ باهاش خسته بودم. دلم باهاش صاف نم از
 بعد امروز جلوه گهیجلوه د نیا

 شد! یسابق نم ی

 

ده.  یقرار م نیزم یشه و منو رو یحموم م وارد
 کنه یم زونیو آو ارهیرو درم راهنشیپ

 نییشم که ناخودآگاه سرم پا یاونقدر معذب م هویمن  و
 ام نهیافته و دستامو تو س یم

 .کشم یم

کنم اما  ینگاهش رو حس م ینیسمتم برگشته و سنگ به

 .کنم یسر بلند نم

 ...تونم یبرو... خودم م-

چند کلمه رو بگم. ناخونام از شدت  نیرو کشتم تا ا خودم
 آوردم یکه به مشتم م یفشار

 .کرد یگوشتم رو سوراخ م داشت
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و من تو خودم جمع  ادیو به سمتم م دهیبه حرفم نم یتیاهم
 زنه و یشم اما دورم م یم

 .گذره یکنار م از

. اما به ادیوان م یشر شر آب تو یلحظه بعد صدا چند

 .گردم یسمت صدا برنم

بهم فشار  وارایکم آورده بودم انگار! نفسم تنگ شد و د هوا
 یترس، از فضا نیآوردن. ا

 .بود یینبود. ترس از تنها بسته

بره و من االن با  شیپ یا گهیشد که سرنوشت جور د یم
 شدم. لرز یغم نبودنش دوره م

 .شن یو دستاش دورم حلقه م نهیش یتن م به

 ن؟ینلرز المصب! منو بب-

کنه  یبندم و اون دستشو از دور باز م یمحکم م چشمامو
 ذاره. چونه یچونه ام م یو رو

 .کشه یباال م امو

زدم  ی؟ مگه من تا حاال حرفذارم یمگه نگفتم تنهات نم-

 یچ یکه پاش نمونم؟ برا

 ؟یدیترس
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 گم: یکنم و م یتو چشماش نگاه م یدلخور با

 

 دم؟یکش یچ یدون یتو چه م-

 !خرابت شم دردونه شتریدونم. برام بگو تا ب ینم-

 !لحن ممکن گفت نیتر ی! با جددینکش نازمو

لرزه. لعنت به من  یو محکمش م یجد یصدا یبرا قلبم

 !که انقدر بند اونه یدل نیو ا

. میلرزه عصبان یاون م یکه برا یخودم و دست و دل از
 یزنم و عقب م یدستشو پس م

 .رم

 ...خلوت کنم کمیخوام  یلطفا تنهام بذار م-

لباسم  ری. دستشو زادیکنه و بعد جلو م ینگاه م یا لحظه
 بره و من باز دستشو پس یم

 :زنم یم

 ...خوام تنها باشم یگفتم م ؟یکن یم چکار-

و  یتنها باش یخوا یکه م یتا صبح تکرار کن یتون یم-

 که آخرم یدون ی. میکن یلجباز
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 !نیخوام کمرتو ماساژ بدم هم یشه. فقط م یمن م حرف

. انگار ارهیکلمه ماساژ خون رو به صورتم م یرو دشیتاک
 تو ذهنم یا گهیکه من فکر د

 !باشه

 !خوام یم ییام من... تنهاخو یماساژ نم-

 !نزن غیسرم رفت ج-

 یبا قدرت لباس رو باال م ییهویو  ارهیبه سمتم م دستشو
 کشه که ناخودآگاه دستام باال

 .ادیاز تنم در م یگشادش به راحت وریره و پل یم

 

 یپشت سرم م ییکشم که به روشو یخجالت م اونقدر
 ام نهیس یچسبم و دستمو رو

 .کنم یم پایچل

 :زنه یشه و با بهت لب م یمتعجب م نگاهش

 شب؟یبعد از د ؟یکش یاز من خجالت م-

 :گم یاما با اخم م رهیگ یم شیاز شدت شرم داره آت تنم

 داره؟ ی. چه ربطستین ینطوریاصال هم ا-
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 یلبش باال م یشه و گوشه  یصورتش عوض م حالت
 زنه یدستشو به کمرش م هیره. 

کشه و با  یم شینیبه عادت انگشت شصتشو به نو ک ب و

 :زنه یلب م یجذاب یصدا

 ...یخجالت یفرفر-

بگه  یدونست چ یم یلعنت نیافته و انگار ا یم یتاالپ دلم
 دل من رو مثل ژله یکه دل ب

 !بلرزونه

اونم نه به اون بلکه به خودم محکم  شتریب دیتاک یبرا

 :زنم یحرص م

پنبه رو از  نی...! افتهیاتفاق ب نیامنو؟ محاله که  نیبب-

 تو یکه وقت یاریگوشت درم

. رمیبدتر... بخوام دوش بگ ای ارمیمن لباسمو درب یینجایا

 ...شه ینم یزیچ نیهرگز همچ

 !هرگز

شه.  یو ازکنارم رد م دهیتکون م دیتائ یبه نشونه  سرشو
 شه که باالخره یراحت م المیخ

 .ندارم یحرفم رو بفهمه. بفهمه که باهاش شوخ تونست
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وان فرو  یشم و بعد تو یهوا بلند م یبعد که رو ی لحظه
 زنم و یم غیج یو هرچ امیم

فهمم که اون تا  یزنم م یشونه ها و دستاش مشت م به
 فهمه! یرو نم یزینخواد چ

 

اول آب  ی. تو لحظه نهیش یوان پشت سرم م یتو خودشم
 و ادیبه نظرم داغ م یلیخ

 .سوزونه یرو م پوستم

تا تنمو از اب فاصله بدم اما  رمیگ یسنگ رو م یها لبه

 .داره یبا دستش محکم نگهم م

 ...شهیم یاالن عاد-

و انقدر از  چهیپ یخاطر تقالهام درد تو دل و کمرم م به
 معذب میکه توش هست یتیوضع

 .رهیگ یشم که بغضم دوباره تو گلوم جون م یم

 یزنم. دست از تقال برم یحرف نم گهیکنم و د یم سکوت
 دارم چون واقعا انگار من و

 .ستنیبراش مهم ن انتخابام
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تونستم باال  یبود که وان پر از کف بود من م نیا حداقلش

 .پنهان کنم رشیتنمو ز

کنم. دستامو  یرم و پاهامو تو شکمم جمع م یم جلوتر
 دستام یزانوم و چونه امو رو یرو

 .ذارم یم

هوا  یو ب ادیکمرم به حرکت در م یآروم آروم رو دستش
 یخودش شروع به صحبت م

 !شن یم زیو من گوشام ت کنه

فرق  یلیخ زیهمه چ دمیچ یکه پالن امروز رو م یموقع-

 کرد. من قرار بود که مراقب یم

 یمن م یبرا یموندم. اگر اتفاق یباشم و سر حرفم م تو

 .دیرس یخبر م یموتیافتاد به ت

که خودم  ی. از لحظه ایموند ینم نجایا گهیلحظه د کی
 رفتم کالکانا رو مامور کرده بودم

. یحاج شیگردوندن پ یازت برندارن. برت م چشم
 من فکر همه جاشو کرده ؟یمتوجه

کردم که اون اتفاق  ی. فکرشم نمشبیااّل اتفاقات د بودم
 که ی! اونم وقتفتهیمنو تو ب نیب
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طمئن نبودم. پام سست شد و نتونستم خودم م یاز فردا من
 بگذرم. بهت گفته بودم من

 !ومدینگفتم... دلم خواستت و رحمم ن ی! الکستمین بخشنده

 

کرد. با تمرکز  یلحظه هم دستش رو از کمرم جدا نم کی
 زد و من تموم استرس یحرف م

 یکه امروز تحمل کردم رو به سرانگشتا ییفشارا و

 .سپارم یم شییجادو

ده. و  یم حیخودش به حرف اومده و داره توض باالخره
 یمن عاجزانه همه تن گوش م

محکم  لیدل هیداشتم تا اون  ازیکنه. من ن همیتا اون توج شم

 !ترک کردنم بهم بده یبرا

اما حرف زده بودم. فرانک و بچه هاش منتظر بودن. -

 بهش گفته بودم حقش رو از حلقوم

کشم. بهش گفته بودم اگر کمکم کنه  یم رونینامرد ب اون
 یمنم از اون جهنم نجاتش م

که ازش خواسته بودم رو  یی. و اون مو به مو کارادم
 از شتریب بهیانجام داد. به منه غر
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حد  نیاعتماد داشت. مجبور بود اعتماد کنه! در ا شوهرش

 .بود یو فرار زاریاز اون جهنم ب

حرفم بزنم! من اون روز مقابل همه  ریتونستم ز ینم من
 محفل انتخابم رو کرده یاعضا ی

! حرف که چوقتی! هستین یما راه برگشت یای. تو دنبودم

 !یسیپاش وا دیبا یزن یم

فهمم. حق فرانک؟ چه  ینم شویشنوم حرفاشو اما معن یم
 که امروز یبه مبارزه ا یربط

اما باهاش حرف نزنم  گهیخواستم د یبود داشت؟ م کرده
 سکوت نیاز ا شتریتونستم ب ینم

 .و نپرسم کنم

 یتو با به خطر انداختن جون خودت حق فرانکو م-

 !فهمم یمن نم یچ یعنی ؟یگرفت

انتخاب آخر رو داد. من  شنهادیسردار پ یاون روز وقت-

 کرده بودم. از قبل با ینیشبیپ

کنه و التماس  یحرف زده بودم که اونجا نقش باز فرانک
 رو به تو زیکنه و من همه چ

 .ییجورا هیقدرت بود  شینما هیکنم.  واگذار
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تو به عنوان همسر من  میبه تصم دیهمه بدونن که با-

 رو به تو میاحترام بزارن. من تصم

 ینجوری. ایبخش یکردم و مطمئن بودم که تو م واگذار

 !شدن یَکَرم تو م دیمحفل مر

قرار  گهیزن د هی نکهیکه اون روز چقدر از ا ادیم ادمی
 دهیبود تاوان فرار من رو بده ترس

 .بودم

 

گناه امتحان  نیالتماس خدا رو کردم که من رو با ا چقدر
 کابوس شهینکنه. که تا هم

 !نشه خوابام

 نمیکنترلم استفاده کرده! ا یبهادرم از ضعف من برا یحت
 ادی نکهیا یبرا گهید لیدل هی

 !بودن بدون اون رو یوق رمیبگ

 یمعامله بود. جونشو ببخشم و تمام اموال دسته  هی نیا-

 و به ارمیرو به چنگ ب نیشاه

رو  زیرفتم همه چ یمبارزه رو نم نیکنم. اگر ا لیتبد پول
 تونم عقب یباختم. من نم یم



 
 

1080 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

به  دیرفتم. با یتا تهش م دی. حداقلش... نه حاال! بابکشم
 دیکه دارم برسم... با یهدف

دادم. اونا  یدوباره رو به فرانک و بچه هاش م یزندگ
 تونستم یمنتظر من بودن! من نم

تو  شیوجودم پ یهمه  نکهیخاطر خودم، به خاطر ا به
 خواست به اون زن یبودن رو م

 !کردم یپناه پشت م یب

 یمن بودن رو م شیدم. پ یده و من گوش م یم حیتوض
 دونم که یخواست اما من م

 !رو نسبت به خودش داره یرحم یب نیشتریب بهادر

تنها  یکه بدونم برا نیفهمم اما هم یآدما رو نم نیا منطق
 داشته آرومم هیگذاشتنم توج

 .کنه یم

که سلمان  یزن، نجاتش از جهنم هینجات جون  یبرا نکهیا
 براش ساخته رفته، که اون

 شویانجام داده و در ازاش آزاد کیب یچکار برا زن
 هستن که من ییزهایچ نایخواسته، ا
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هر دو طرف انجامش  یدونم که برا یفهممشون اما م ینم

 .تا چه حد سخت بوده

خواستم که اون بازم من رو انتخاب  یمن خودخواهانه م و
 خواستم قهرمان من، یکنه. م

 !قهرمان من باشه فقط

بچرخه و من  شیشگیهم یپاشنه  یتونست رو یم ایدن
 خودم نگه دارم. یمردم رو برا

 

تونم ببخشمت... من امروز به تک تک اون  یاما من نم-

 کردم تا منو یآدما التماس م

تو دل خطر  ییجا هیگفت که تو  یتو... دلم م شیپ ارنیب
 . با تمام وجود حسیستادیا

. دینش یمنو نم یصدا چکسیکردم اون خطرو... ه یم
 فیو ضع نیدفاع تر یمن خودمو ب

 یتونستم برا یکه نم یکردم وقت یحس م ایموجود دن نیتر
 رو نایکنم. ا ینجات تو کار

 ؟یفهم یم تو
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 نیداشته؟ حس کرده که تو شلوغ تر یپناه یبحال حس ب تا
 نیمهم تر هوی ایدن یجا

و سردرگم  جیدستشو ول کرده باشه و اون گ شیزندگ کس
 دور خودش بچرخه؟

 به دادش نرسه؟ یصداشو نشنوه؟ کس یبزنه و کس داد

! فتادهیبه خطر ن زتیچون جون عز یدرک کن یتون ینم-

 برات یاونقدر چکسیچون ه

 .باشه ایفکر نبودش برات آخر دن ینبوده که حت مهم

و حرکت  چمیپ یدور خودم م عیلرزه و دستامو سر یم تنم
 کمرم متوقف یدست بهادر رو

 .حس کرد یشه چون اونم لرز بدنمو به خوب یم

به  یتون یقسمت دردناکش کجاست؟ تو نم یدون یو م-

 که دفعه بعد که یمن قول بد

... چون تو یکن یباز به من پشت نم یبود تیموقع نیا تو
 . چون عدالتتستیمرام تو ن

 !. تحملشو ندارمرمشیتونم بپذ یگه! اما من نم ینم نویا

زجراور  ییتنها هیکردم.  یقلبم حس م یتو یقیدرد عم هی
 که انگار داشت آروم آروم
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 .شه کیکرد که دوباره بهم نزد یآماده م خودشو

دالون  هیگمشده رو داشتم. روبروم  هیمن از االن حس  و
 که دمید یو سرد رو م کیتار

 .معلوم نبود انتهاش

 یتنم رو به سمتش برم میرسه و ن یبه گلوم م بغض
 طرف هیدستم رو  هیگردونم و 

 ذارم. یم صورتش

 

. چشم راستم از شدت ستیلب هام دست خودم ن لرزش
 خوب بودن یکه برا یشوق

و پشت بندش چشم چپم  زهیر یتو دلم داشتم اشک م حالش
 یقلبم رو با قطره ا ییتنها

 !کرد یم هیبه گونه هام گال اشک

چسبونم.  یم شیشونیبرم و لبامو به پ یم کشیرو نزد سرم
 پر از لرز و پر از بغض زمزمه

 :کنم یم

 !یخوشحالم که برگشت-
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 هیچند ثان یبرا قیدم و عم یفشار م شیشونیبه پ لبامو
 بوسمش و دل جدا یم یطوالن

 .ندارم شدن

شم و  یکشم. از جام بلند م یو عقب م رمیگ یم ینفس
 نگاهش کنم از وان نکهیبدون ا

 .رم یاشت مکه دوش د یو به قسمت امیم رونیب

شده ام رو از  نیو سنگ سیکشم و شلوار خ یرو م پرده

 .ارمیپام در م

 یدونم که اگر جلو یکنم و م یبه حضورش نم ییاعتنا

 .ادیرفتنمو نگرفت دنبالمم نم

 ی. اشکام رو به آب مرمیگ یو بدون دغدغه دوش م آروم
 رونیاز حموم ب یسپارم تا وقت

 .نداشته باشم ختنیر یبرا یاشک رفتم

کارم  یزنم و وقت یم فیشورم و تن و بدنمو ل یم موهامو
 ینه اثر گهیشه که د یتموم م

 یتو یتنم مونده باشه نه اشک یبهادر رو ینوازش ها از

 !چشمام
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دارم و دور خودم  یکنم و حوله رو برم یدراز م دستمو

 .چمیپ یم

کنم که سرش رو به  یبه طرف اون نگاه م یچشم ریز
 داده بود وچشمش رو هیسنگ تک

 بود. بسته

 

سنگ  یرو کیتمیرو مشت کرده بود و آروم و ر دستش
 . مرد من بود ودیکوب یم

 .شد یبود اما چقدر دور حس م کمینزد

 .شد یهم و چقدر تنها حس م شیهر دومون پ جسم

 رونی. حس بنمیش یتخت م یپوشم و رو یرو م لباسام
 رفتن از اتاق رو نداشتم. به شدت

 .کرد یم تمیاذ بیو سوزش چشمام عج ومدیم خوابم

کمرم،  یگرم بهادر تو تمام طول حموم رو یدستا حس
 باعث شده بود که اون حس آزار

 .بره نیاز ب دهنده

مرد شدن  نیتو روز عروس ا یگفت حت یکه م یحس اون
 از یهم نازکش نداشتم. مقدار
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کرده بود  لیکه با تنها گذاشتنم بهم تحم یاون عذاب ینیسنگ
 دوشم برداشته یرو از رو

 .بود

بود تا کم کم چشمام گرم شه و من مقاومت  یها کاف نیهم
 ریذارم. کامل ز یرو کنار م

 .رم یزود به خواب م یلیکشم و خ یرم و دراز م یم پتو

*** 

تمام روز  کیهفته بود که به عمارت بازگشته بودند. ب کی
 شیاز خانه به کارها رونیرا ب

 .دیرس یکرد و آخر شب ها به خانه م یم یدگیرس

شب نجات  یراندازیت انیکه در جر یخانواده آن سه نفر به
 دختر آتا خان توسط آدم

 .کشته شده بودند سر زد ای یزخم اسیال یها

کنند تا خانواده  یبود که چند روز صبر م نطوریا شهیهم
 یسخت عزادار یروزها شانیها

 به آن ها بروند. یسرکش یبگذرانند و سپس برا را

 



 
 

1087 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

را که  یزیحق و حقوقشان را پرداخت کرد و هرچ تمام
 ازیکرد ممکن است ن یفکر م

 .فراهم کرد شانیباشند برا داشته

گفت. آن  ینم تینداشت که خرجشان کند. تسل یتاسف
 مردان هم مانند خودش با

 .راه گذاشته بودند نیباز قدم در ا چشمان

آن ها  یشسته بودند. کس ایدن نیبودند که دست از ا یکسان
 یبرا یزی. چرفتیپذ یرا نم

را که  یزیرحم نداشتند. تنها چ یب یایدن نیبه ا ارائه
 به دسته وستنیپ یداشتند و برا

 !بود یکالکان ها مهم بود، وفادار ی

را  شانیخانواده ها یماد اجاتیشد که تمام احت مطمئن
 فراهم کرده و سپس آن جا را

 .کرد یترک م یحرف بدون

نبود به آن ها سر  یکس کیدانستند که ب یآن ها م و
 غم از دست یبدهد و برا یسالمت

 .شان تاسف بخورد رفته
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گاه بودند  هیتک یپس رو نیتوانستند ز یبود که م یکس او

 !شهیحساب کنند! هرجا و هم

 .بود یکاف شانیبرا نیا

اون و  یبرهه برا نیو خطرناک تر نیحاال حساس تر و
 تحت پوششش یتمام خانواده ها

 .بود

تر بود و از هر زمان  کیبه هدفش نزد یهر زمان از

 .داشت یدشمنان زهردارتر یگرید

کردند.  ینم یدشمن یو پنهان هیکه از ترس در سا یدشمنان
 در آمده بودند و رخ هیاز سا

 یاز گذشته محتاط تر م دیکردند. او با یم دیرخش تهد به
 را که الزم بود یبود و هرکار

 دهد. انجام

 

رد  نیذره ب ریاز ز یموتینفر را با کمک احمد و ت چند
 یکرد و سپس آن ها به دسته 

 یو سوگند وفادار ستادندیا کی. مقابل بوستندیها پ کالکان
 خوردند و هر کدام شرح
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 .خود را گرفتند فیوظا

کردند را  یسردار و سلمان کار م یکه برا ییم هاآد تمام
 با پرداخت تمام حق و حقوقشان

توانست اعتماد  ینم چکدامشانیکرد. چون به ه مرخص

 .کند

 نیاموال سلمان را به حراج گذاشت و به معقول تر تمام
 فروخت یتوانست م یکه م یمتیق

 .هرچه زودتر نقدشان کند تا

فرسنگ ها دورتر چشم به راه اوست تا  یدانست زن یم
 شهیهم یو برا ردیاش را بگ یامانت

 .را با فرزندانش آغاز کند دشیجد یزندگ

. ساعت از دندیرس یبه نظر م یو تمام نشدن ادیز کارها
 وارد خانه ینه گذشته بود و وقت

 .نفر مقابلش ظاهر شد نیچند شب اول نیبانو مثل تمام ا شد

 براتون؟ نمیبچ زی... مدیخسته نباش-

را در دستش جابجا کرد و مچ دست چپش را باال  فشیک
 به ساعت کرد و یآورد و نگاه

 :گفت
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 جلوه شام خورده؟-

 نم؟یبچ زیشما م یبله... خوردن برا-

که او  دیو هر بار از او پرس دیرس ریقبل هم د یها شب
 یشامش را خورده است؟ وقت

بود، بدون او نخواسته بود  دهیپاسخ مثبت از بانو شن هربار
 . تنهاندیشام بنش زیکه سر م

 :جمله بر زبانش آورده بود کی

 اتاقم... اریقهوه ب هی-

 

خواست هرچه زودتر  یدارد و م یرا بلند برم شیها قدم

 .وزن نگاه بانو خالص شود ریاز ز

 نیخواست. در ا یمعنادار و پرسش دار بانو را نم نگاه
 یذهنش جواب یو شلوغ یخستگ

 .نگاه ها نداشت نیا یبرا

 یکوتاه جلوه لحظه  غیج یرود صدا یپله ها که باال م از
 رسد و قدمش یبه گوشش م

 .شود یم خشک
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حبس شده قدم  یو با نفس ردیگ یامان تپش م یب قلبش
 یرا به سمت صدا برم شیها

کوتاهش چشمانش را از تعجب  یخنده  یو صدا دارد

 .کند یگشاد م

راحت شده اما  شیخنده ها زیر یصدا دنیاز شن الشیخ
 را در هم شیابروها یکنجکاو

 .است برده

راهرو  یکوچک مقابل آسانسور از انتها منیاز نش صدا

 .آمد یم

 یرا که م یزیکند چشمش چ یراهرو رو رد م چیپ یوقت
 یب ریکرد. تصو یباور نم دید

 خیم نیرا به زم شیآزار دهنده بود و پاها شیبرا تینها

 .کرده بود

کاناپه هرچند با فاصله اما مقابل  کی یرو یموتیو ت جلوه
 ینشسته بودند و پ ونیزیتلو

 .کردند یم ی( بازشنیاست ی)پلاس

چرخاند و هرچند  یدسته را در دستش م جانیپر از ه جلوه
 و از دیخند یم کباریوقت 
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 .دیکش یم غیج جانیه

رسد و آتش جرقه  یبه گوشش م یموتیسرخوش ت یصدا
 یخورده در دلش را شرر م

 !زند

 ...ی... با من کل ننداز حاجیمن سوسک شیگفتم پ نیبب-

 

... خدا بزنه تو ستیمن... قبول ن نینوچ... نزن به ماش-

 ینم یکمر آدم جرزن! اگه جرزن

 !...داداش یکه سوسک شده بود یکرد

چند روز را از اتاقش خارج نشده بود و  نیتمام ا جلوه
 یکلمه ا ریاز سالم و شب بخ ریغ

مردانه  یبود و شب ها به زور بازوها اوردهیزبان ن بر
 او در حصار آغوشش مانده بود و ی

را از تنش  شیها ینکرده بود و خستگ یبلبل زبان شیبرا
 کیبود و فقط  دهینکش رونیب

 !آمده شیپ شیبرا نجایا سوال

 شود؟ یمیانقدر صم یموتیوقت کرده بود که با ت یک او
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 دیچرخ یم دیتر، شا شیده روز پ یقبل تر ها بود، حت اگر
 رفت! اما یاعتنا به او م یو ب

خواستن او احترام گذاشته بود که به محض  ییبه تنها او
 خود را رها کرد، ی لهیپ نکهیا

 !او باز کند یبراقش را به رو یمشک چشمان

 !زدیاو زبان بر یو برا ندیاو بنش کنار

 یروزها نیتمام ا یبد بود و او نبود که معجزه  حالش
 سخت باشد و سر انگشتان

 یموتیبکشد و او با ت ضشیقلب مر یرا رو شییجادو
 حالش خوب بود؟

شود.  یم کیرود و از پشت سر به آن ها نزد یم جلو
 انگار زودتر متوجه حضورش یموتیت

 .گردد یشود و سرش به سمت او برم یم

 یجلوه حضورش را حس کند و باال  نکهیاز ا شیپ اما

 .شود یرسد و خم م یسرش م

 فیبرخورد ک یگذارد و از صدا یم نیزم یرا رو فشیک
 شود یم اریجلوه هوش نیبه زم
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خواهد گردن بچرخاند همانطور که پشت سرش  یم تا
 کف دستانش را دو طرف ستادهیا

 .کند یبه عقب خم م یگذارد و سرش را کم یم گردنش

 یگذارد و با صدا یاش م یشانیپ یرو یقیعم ی بوسه
 که تن هر یگرفته و خسته ا

 غرد: یاندازد م یآن ها را به لرز م یدو

 

 گذره دردونه ام؟ یخوش م-

بندد اما از درون همچون  یم خیپوست تنش  یبه آن جلوه

 .سوزد یدر آتش م یزمیه

شانه  یبلند شود اما فشار دستش رو شیخواهد از جا یم
 شود و اجازه یم شتریب شیها

 .دهد یحرکت را به او نم یذره ا ی

 ؟یاومد یِکـ..-

 یچه گفت! منتظر جواب دیفهم یاما خودش هم نم دیپرس
 یاز جانب او نبود فقط م

 .ببرد نیسکوت آزار دهنده را از ب نیا خواست
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خودشان را به  یرو یموتیت یشده  خیخواست نگاه م یم

 .پرت کند ینوع

 نیکرد و ا یو لمسش م دشیبوس یداشت مقابل او م بهادر

 !آمد بیغر تینها یب شیبرا

 ؟یمنتظرم بود-

خشم نداشت. اما امان  یذره ا شیخورد که صدا یم قسم
 به شیکه با صدا یریاز زمهر

 !ختیر یم جانش

کرده باشد اما رفتار خشک  یکند که کار اشتباه ینم فکر
 او، لحن سرد یو پر از جذبه 

 یخوب یبوها یگرینوازش دستانش مقابل چشم مرد د و

 !رساند یرا به مشامش نم

 یکشد و به شانه و قسمت یم نییرا از گردنش پا دستانش
 یاز استخوان ترقوه اش که م

 .برد یم ادیرا از  دنیو جلوه نفس کش رسد

 یپالس رفتار مالکانه ا یو به خوب ردیگ ینگاه م یموتیت

 .ردیگ یمرد مقابلش را م
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زند و معذب  یبه چانه اش م یشود و دست یجا بلند م از

 :کند یصاف م ییگلو

 من برم... ستین یاگه با من امر-

 

 !ستین-

 یازینگذاشت که حرف کامل از دهانش خارج شود. ن یحت
 تا یباش ینبود تا ادم باهوش

 !یکن یرا آنجا سپر یگرید ی هیثان دینبا یبدان

کند. به  یچرخد و آن جا را ترک م یم یمعطل بدون
 کند او دور یحس م نکهیمحض ا

 یدارد و راست م یدستانش را از دور گردنش برم شده

 .ستدیا

دارد و جلوه همچون فنر  یبر م نیزم یرا از رو فشیک
 یجهد و به سمت او برم یاز جا م

 .گردد

صورتش  یرو یحس چیبهادر بدون ه میو مستق رهیخ نگاه
 یحد یاضطراب ب نیبود و ا
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شود که او با استرس  یاندازد و باعث م یجانش م به
 دستش را به پالک گردنبندش ببرد

 .با دست لمسش کند و

 نیبار هم ا نیاز کلمات ترسناک ترند و ا شهیهم سکوت
 یسکوت آزار دهنده تنش فضا

 .کرد یم شتریرا ب نشانیب

نگاه  لیهجوم قند ریز شتریکه هر لحظه ب یبا تن جلوه
 بود و ستادهیبست ا یم خیبهادر 

 .کرد یتب م شتریانگار هر لحظه ب بهادر

 !اتاقم اریقهوه ب هی-

باال آمده تا  یِ اهیشود. س یاز او دور م یبلند یقدم ها با

 .خطرناک است شیگلو

 یبه فشردن آن گلو لیدخترک و م یگلو یرو دستانش

 !زنگ خطر داشت شیبرا کیبار

کرده  دیهم کل یرا رو شیکه دندان ها یحد از خشم نیا
 یکه به جا یآتش نیبود، ا

به راه افتاده بود داشت و تمام جانش  شیدر رگ ها خون
 دیگفت که با یسوزاند م یرا م
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 شود. دور

 

 .به او نرساند یبیشود تا آس دور

خودش به  یخودش با پا دیشد اما آن دختر با یدور م دیبا
 خودش دیآمد! با یاو م یپا

 !گذاشت یدر خلوت او م یپا

بندد.به سمت  یم یشود و در را به آرام یاتاقش م وارد
 را کنار فیرود و ک یم زشیم

 .دهد یم قرار

شود.  یکوبد و به جلو خم م یم زیم یدستانش را رو کف
 بندد و حرف یچشمانش را م

خورد و پلک  یدر سرش چرخ م یموتیآن روز ت یها

 .فشارد یرا با حرص به هم م شیها

دارد و با قدرت  یبرم زیم یدو دستش را از رو هر

 .لرزد یکوبد و م یم زیم یرو یشتریب

قدرتش کف دستانش را  تیبا نها نباریزند و ا یم نفس
 کوبد و چشمانش یم زیم یرو

 .کوبد یباز م را
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دختر  نیاز ا شیکه تا پ ییمال او نبود. او ادیو فر داد
 نگاهش هی. دید ینم ادیبه فر یازین

 !بود یحساب بردن از او کاف یبرا

دستانش او را  ریز یعمارت او مقابل چشم او و همه  در

 .ردیگ یم دهیناد

خورد و  یشود. تنها شام م یم داریخوابد و تنها ب یم تنها
 چرخد و او یتنها در عمارت م

 !کند یم یزند. صبور ینم دم

بار بوده که با آن مردک  نیچندم نیکند و ا یم یصبور
 داند یخدا م ینشسته و برا

نکرده دل  یو خدا دهیکرده و خند یساعت باز نیچند
 لرزانده؟

و  دیلرز یمردانه اش داشت از حرص و خشم م بتیه
 نیاز خشمش هم خشمگ یحت

 !است

 

اندازه نفس را بر او حرام  نیتا ا دیچرا با میاو با ت نشستن
 شیاحساسات برا نیکند؟ ا
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 !فهمد یاست. تابحال تجربه شان نکرده و نم بیغر

بود؟ لعنت به هرچه واژه و کلمه! او  رتیبود؟ غ حسادت
 ست؟یچ رتیدانست غ یچه م

 !است امدهیدانست که خوشش ن یم فقط

را که داشت  یآتفشان نیکه ا ستیو او بلد ن امدهین خوشش
 دیکش یدرونش را به آتش م

 .کند خاموش

نشود! بلد نبود  زیو سرر زدینبود درون خودش بر بلد

 .سربرآورده را آرام کند یوالیه

 یآتش م یگاریکند و س یپرت م یصندل یرا رو خودش
 رسد اما یبه ته م گاریزند. س

 .دیآ ینم او

 .ردیگ یزند و آرام نم یرا آتش م یبعد گاریس

کوبد و انتظار  یم زیم یرو یو عصب کیتمیرا ر مشتش

 .وست نداردرا د

 یشنود. نفس ها یبانو و جلوه را از پشت در م یصدا
 گارشیاز س یکشد. پوک یم قیعم
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 .کند یدود پر م یادیرا از حجم ز شیو تا گلو ردیگ یم

شود. صورت  یمحض فوت کردن دود جلوه وارد م به
 از دود یمیبهادر پشت هاله ضخ

 .لرزاند یتنش را م زشیاما چشمان سرخ و نگاه ت است

 یقیماند. نفس عم یدر جا م یبندد و لحظه ا یرا م در
 تا به خود مسلط شود ردیگ یم

 .رود یبه سمت او م یلرزان یبعد با قدم ها و

*** 

کنم تا  ینکردم. مدام با خودم تکرار م یکار اشتباه من
 بمونه. ادمی نویا

 

 یمفتضحانه ا یلیلرزه و به طرز خ یدستام داره م اگر
 برخورد فنجون داخل یصدا

 یبود که دل ب نیبه خاطر ا چه،یپ یاتاق م یتو ینیس

 !صاحبم لرز داشت، تنگ بود

بود که تنم تب اون رو داشت. از صبح مثل  نیخاطر ا به
 نوزاد جدا شده از آغوش هی
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زنم تا  یقرارم و شب ها خودمو به خواب م یب مادرش
 و خودش منو تو بغلش ادیاون ب

 .کنه قفل

تختم داشته باشم و  یتن و حضورش رو تو ینیسنگ من
 یدیکابوسام با ناام یوالهایه

 .در بمونن پشت

و من  چهیو دورم بپ ادیخودم ب یوالیمونم تا ه یم داریب

 !رمیآروم بگ

کنم.  ینگاهش م یچشم ریانداختم اما ز نییرو پا سرم
 اونقدر صورتش سرخ و ملتهب

 .زنه یم خیکه دست و پام  بود

خوام عقب بکشم که  یذارم و م یم زیم یرو رو ینیس
 شه تا شونه هام یصداش باعث م

 .بپرند باال

 !نجایا-

 .دمیو سرد گفت اما من انتظارشو نداشتم و ترس آروم

. به دستش که داشت دیچیپ یاز شدت اضطراب به هم م دلم
 زنه و من یرون م یرو
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 .ره یاخمام تو هم م ناخوداگاه

از اونو  یهمه روز خودمو عذاب ندادم تا دور نیا من
 کیکنم که حاال اونقدر نزد نیتمر

 یچیه تامیهام و اذ یخودزن یو همه  نمیتن اون بش به

 !بشه

کنم تا بتونم حرفمو  یو دستامو مشت م رمیگ یم ینفس

 :بزنم

 جا... راَحـ... نیَهـ....َهم-

 

م خارج از گلو ینیاز جاش بلند شد و من ناخودآگاه ه هوی

 .عقب رفتم یشد و قدم

 یبه من صدمه نم چوقتیاون که ه دم؟یترس یازش م چرا
 ایترسم؟ خدا یزنه! چرا م

 !ره یداره بند م نفسم

تو چشماش عقب  رهیشه و من خ یم کیبه قدم نزد قدم

 .رم یم

برم و سرم  یرسه و دستامو پشتم م یبه کتابخونه م پشتم
 اندازم. کاش دور یم نییرو پا
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 !دم نفس بده، امون بده هیکاش  شه،

 ...بهادر-

 یم کیهوا نزد یذاره و سرشو ب یدو طرفم م دستاشو
 یکنه، گوشش رو به طرف دهنم م

 یگرفته و خش دار قلبم رو م تینها یب ییو با صدا بره

 :لرزونه

 !تو گوشم بگو... صدام کن-

 خیلرزم. تنم  یدم و از درون م یدهنم رو قورت م آب
 پشتم راه ی رهیزده اما عرق از ت

 کرد؟ یم ینطوری! چرا ارهیگ یم

 یمن خرخره اتو بجوام، تو بهادر م یایگم تو ب یمن م-

 صاحاب من افسار یبه تن ب یگ

که تو کلبه  ی! همونجوراالیپس صدام کن  گه؟ید یببند
 ... با ناز صدامیکرد یصدام م

 !کن

افتادم.  یپس مرفته رفته بلند تر شد و من داشتم  صداش

 !زنه یاشک تو چشمم حلقه م
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 یبود؟ من کار یترسم! چرا انقدر عصبان یبهادر م نیا از
 کرده بود؟

 یذارم آروم فشار م یاش م نهیس یرو ارمیباال م دستمو

 .دم

 من...-

 

داره  یبردار م ییهویگه و دستاش رو  یم یا دهیکش نوچ
 کتابخونه یکوبه رو یبا خشم م

 یشم و سد اشکام م یمن از ترس تو آغوشش جمع م و

 !شکنه

 یکه صداش تو گوشم پخش م دیکوب یاونقدر تند تند م قلبم
 شد. تمام بدنم داشت نبض

 .زد یم

زنم. دستاش دورم  یذارم و هق م یدهنم م یرو دستمو
 و از پشت بند بافت چهیپ یم

 .شه یم موهام

 یبودن که به محض حرکتش دلم م ییهویانقدر  حرکاتش

 !از وحشت ختیر
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 !صدام کن گفتمت-

زبونم بند اومده و اون آروم آروم بافت موهامو باز  من

 .کنه یم

اش  نهی. سدهیاش چسب نهیبه س میشونیافتاده اما پ نییپا سرم
 شد یم یمدام پر و خال

التهاب  نینشون از التهاب درونش بود اما صداش ا نیا و

 .داد یرو نشون نم

نه عشق و نه خشم،  ،یحس چیمنجمد بود، بدون ه صداش
 شد یم ینجوریکه ا ییوقتا

 .دمیترس یم ازش

 :گوشم نفس زد بغل

برات کادو  فیمنو نفرست سراغ اون نسناس دندوناشو رد-

 !عسل من ارمیب

 شیزد؟ از پ یحرف م یموتیبود؟ از ت یبه ک منظورش
 یبود؟ خدا یاون بودن من عصبان

 !من

 بَهـ...ادر؟-
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از گلوش خارج  یکالفه ا یتعجب گفتم و اون با صدا با
 هیشد. کل موهام رو باز کرد و 

 کرد. کینزد شینیاش رو جلو آورد و به ب دسته

 

کنه، عطر موهات آرومم  یآرومم نم گهیبهادر گفتنت د-

 آرومم گهیطور د هیکنه،  ینم

 ،یدیپامونو کش ریتو ز ،ی... تو منو تو جهنم هول دادکن
 دیتو با یکرد یتو منو برزخ

 آشوبم؟ یکن آرومم

 ...ترسم یم ینطورینکن ا-

کنم. من  یبغض گفتم و بعدش بغضم شکست. درکش نم با
 نکردم چرا انقدر تن و یکار

 لرزوند؟ یرو م بدنم

منو  ینجوریا یچرا...؟ تو المصب بترس یکن یم هیگر-

 ی! تو بلدیکن یخونه خراب نم

 ؟یکن یبا خودت م ی...! چه فکریمنو بسوزون یچجور
 که من از یکن یچطور فکر م
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نکن  هیگر ؟یکن یغلطا رو م نیگذرم و ا یتو م یخطا

 !...جواب منو بده

که  ییشن و با صدا یمشت م راهنشیپ یرو دستام

 :زدم غیناخودآگاه بلند شده بود ج

تو  ؟یزن یسر من داد م یچکار کردم مگه؟ به چه حق-

 به من چه؟ چرا ضهیذهنت مر

 ...چیرسه؟ من ه یبه من م یتو رو بسوزونم؟ چ دیبا

و با تمام توانش فشار  نهیش یچونه ام م یدستش رو هوی

 .ده یم

ره.  یاز لبام در م یدردمند یشه و ناله  یبسته م دهنم
 مچ دستش یدستم ناخودآگاه رو

 .نهیش یم

چشماش از  یاهیچشماش کامال سرخ بود. اما س یدیسف
 و کیتر بود. تار اهیس شهیهم

 !سرد

انقدر  یدونستم که چ یشناختم. نم یبهادر رو نم نیمن ا و

 !خرابش کرده بود



 
 

1109 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

که  یباعثش بوده؟ کس یموتیکردن من با ت یباز واقعا
 از همه بهش اعتماد داره؟ شتریب

 که قرار بود من رو به دستش بسپاره؟ یکس

 

 یو بهت؟ مر نایرو؟ مگه نگفتم ا نایا یدونست یمگه نم-

 یو سر به سرم م ضمیمر یدون

به قلبت راه  ضویتو منه مر ؟یمغز خر خورد ؟یذار
 یبود دهیمن نخواستم که... ند ،یداد

 ؟یمونیپش ضم؟یمر

شدم که  مونیگزم. پش یبندم و لبم رو م یرو م چشمام
 . اونقدر کهضیبهش گفتم مر

 .خواست بزنم تو دهن خودم یم دلم

شکننده ست و  یدونم که بهادر به لحاظ احساس یم من
 دوست داشتن قیخودش رو ال

 یزدم اما اصن نم یحرف رو م نیا دی. نبانهیب ینم
 بود؟ ی. دردش چدمشیفهم

افته و من دردم رو با قطره  یچونه ام م یاز رو دستش

 .کنم یم یاز چشمم خال یاشک
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و  نهیکردم. انقدر ک یرو باور نم میکه درش بود یتیوضع
 نیب یانقدر خشم، انقدر دلخور

 از کجا شروع شد؟ ما

 یلرزوند لب م یکه صورتش رو م یحرص و خشم با

 :زنه

 ...برو-

 یبلندش رو چنگ م یکشه و با دستاش موها یم عقب
 کنه چون منتظره یزنه. نگاهم نم

 .کنم یچند روز ازش دور نیمثل تمام ا که

دونستم  یمعاشقش  یبود و من وقت نیهم شهیاون هم و

 !رو نایا

دونستم که از  یآدم زخم خورده ست، م نیدونستم ا یم
 آدم ها به دور بوده. که بلد

احساساتش را ابراز کنه و با حرف زدن خودش رو  ستین

 .کنه انیب

 بره. یم نیگفتن مشکلش داره منو و خودشو از ب یجا به
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 . من قولهیتو روابط با آدما ناش یلیتنهاست و خ یلیخ اون
 قول دادم رمیدادم دستشو بگ

اون صد قدم به سمتش  یپس رفته  یقدم ها یبه جا که
 ها و دردام یبرم، اما خستگ

 !کردن یآوردن و پامو سست م یبهم فشار م داشتن

 ...نگو نویا ی... هستمین مونیپش-

رم و دستامو دور  یاون رو من جلو م یپس رفته  قدم
 برم و از پشت داخل یگردنش م

 .برم یفرو م موهاش

چسبونم و اون تنش  یاش م نهیطرف صورتمو به س هی

 .شه یسرم سفت م ریز

من از شناختنت، از عاشقت شدن، از مال تو شدن، -

 شم. چند بار ینم مونیپش چوقتیه

 تا باورت بشه؟ بگم

. قشنگ حسش کردم! نفساش تند تر شده دیاش لرز نهیس
 بود اما اونقدر مغرور بود و

 .ومدیبود که کوتاه ن یزخم اونقدر
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که سرش رو به  دمیفهم ی. اما مدیچیرو دورم نپ دستاش
 قیسمت موهام کج کرد و عم

 .دیکش یم نفس

شدم. کوتاه  یمرد رو از بر م نیداشتم ذره به ذره ا من
 اما راه رو باز گذاشته تا ومدهین

 .کنم آرومش

... همون لحظه که ضیخوام بهت گفتم مر یمعذرت م-

 شدم. اما از مونیگفتمش پش

 .. من فقط پر از حسرتمستمین مونیپش یا گهید زیچ چیه

کشم تا خودمو آروم کنم. با  یاش م نهیس یمو رو گونه

 :کنم یقلبش نجوا م یغصه رو

 میبا هم داشته باش میتونست یکه م یحسرت روزا و عشق-

 یماری. من بشیو تو نخواست

تونم ازت  ینمتوئه اما  یتموم دردام تو دستا یکه دوا ام
 یتو نم یای. قدم به دنرمشیبگ

 

و من مجبورم که خودم  یشی. توام به سمتم خم نمرسه
 تو شیزخمامو ببندم. بودن پ
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مستاصل بشم. حواسم  شتریو ب شتریشه که ب یباعث م فقط
 ره و زخمام یبه دستات م

 یم وونمیبه دستات د دنیشن. وسوسه رس یتر م قیعم

 .کنه

 ...یتو دستمو پس زد-

زنه انگار کلمات دارن گلوش رو  یحرف م یطور هی

 !ارنیدن و بهش فشار م یخراش م

 :گم یم یناز و دلخور یکم با

. دستاتو ازم یکن یتو بغلتم اما تو بغلم نم نیبب ؟یاالن چ-

 برات ی! حتیکن یم غیدر

که از  سیگم دوست دارم، برات مهم ن یکه م ستین مهم
 کشم... تو منو یدردت درد م

 !بهادر ینیب ینم

شه و دستمو از  یم دتریام شد هیجمله گر نیگفتن آخر با
 یکشم. م یم نییگردنش پا

رو ترک کنم.  یاتاق لعنت نیزودتر ا یو تا هرچ چرخم

 .تیوضع نیخسته بودم از ا
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که اون به خاطر  نهیکه من حرفمو زدم. مهم ا نهیا مهم
 حس نکنه که دنمیعقب کش

 .مونمیپش

کشم. حال  یاز اون زجر م شتریکه چقدر دارم ب بدونه
 ستی. مهم نستیاالن من مهم ن

 .زمیر یشم و فرو م یاز درون دارم له م چقدر

 نیفهمم که ا یم یو من به آن چهیپ یدور کمرم م دستاش
 که بهادر، هیلعنت یاتاق وقت

 !من نباشه بهادر

 !خواست یموندن دلم م االن

کنم و اون تا  یچرخم و با بغض نگاهش م یدستاش م تو
 که ممکنه اخماش رو تو ییجا

 برده تا مبادا از ابهتش کم شه آقا! هم

 

 ...برو یگفت-

 ازشیفهمم ن یتا فکر نکنه که من نم ارمیبه روش ب دیبا
 به خودش غره ادمیبه منو، ز
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 !نشه

چشمات  نیفتنه ها از گور هم ینگام نکن همه  یاونجور-

 !شه یبلند م

 بهادر؟-

 ؟یدار یُمرد! دست از سرش برم-

مرد! تا االن داشت خون منو تو  نیتعادل نداره ا اصن
 افتاد زیکرد االن همه چ یم شهیش

 !من یچشما یفتنه  گردن

 یبد نگاهم م نمیب یم یزنم و وقت یبازوش م یتو یمشت
 کنه و هنوز هوا پسه آروم لب

 :زنم یم

 !خدا نکنه-

سرم  نکهیکنم و بدون ا یاش رو حس م رهینگاه خ ینیسنگ
 دستم رو بند رمیرو باال بگ

 :گم یکنم و م یهاش م دکمه

در موردش باهام صحبت  دیکنه با یم تتیاذ یزیاگر چ-

 یمتمدن درباره  ی. آدمایکن
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من  یدون یکنن. در ضمن تو م یصحبت م مشکالتشون
 سردرد هیتو  یوقت ادیجونم درم

 یحالت م نیبه ا یراض یکن یچطور فکر م یریگ یم
 شم؟ چطور انقدر طرز فکرت راجع

 ...یکرد دمیجداً ناام ؟یشناخت ینطوریمنو ا فه؟یمن سخ به

باز کردم.  راهنشویپ ییبهش کردم و دکمه باال ینگاه مین هی
 شد و من لبامو زینگاهش ر

 دهنم فرو بردم و دوباره دکمه اشو بستم. داخل

 

 ییهویاز شدت اخماش کم شده. دلم  کمیکردم  یم حس
 کرده بود و تو طنتیش یهوا

 .موم تو دستام بودم نیکردم ع یلحظه حس م نیا

دنگ حواسش به حرفام بود اما از حرکت دستام هم  شیش

 !شد یغافل نم

 ...زادیسرورم دست مر زادیدست مر-

که دور کمرم بود  یبود و اون دست بشیج یدستش تو هی
 طرف صورتم هیداره و  یرو برم

 .زنه یداره و موهامو کنار م یم نگه
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کردم  یکشه و حس م یگونه ام م یانگشتاشو رو پشت
 بزنه که براش یخواد حرف یم

 .مردده تینها یگفتنش ب یکه برا ی. حرفسخته

مونم و  یمنتظر نم یلیدل بشه. خ هیکنم تا  یم سکوت
 چشمام یتو نکهیاون بدون ا

 :دنبال کرد و گفتکنه نوازش دستاش رو  نگاه

... یایدم که با خودت کنار ب یمن بهت زمان م یوقت-

 خواستنت احترام ییبه تنها یوقت

 یکس نمیبب امین ،یزارم، همونطور ک خودت خواست یم

 .یاز منو تو خلوتت راه داد ریغ

! البته که تاوان امروز یکه اون هست باش ییجا نمینب گهید
 ده اما بهت دارم یرو پس م

من تند تند  یدونستم. زبونتو برا ینم یگم که نگ یم
 یم ادمیمن  یفکر کن ینچرخون

 ...یکرد یاضافه ا یچه غلطا ره

کردم که موفق شدم آرومش کنم. اما اونقدر هر  یم فکر
 شتریصداش ب یلحظه خشم تو

 .شد که دوباره تپشام باال گرفت یم
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که وارد اتاق  یاول یدرست برگشته بود به لحظه  انگار

 .شدم

حرف رو بگه و  نیبود چقدر براش سخت بود که ا معلوم
 یبا گفتنش دوباره اون صحنه ا

 شده. یبراش دوره م دهیما رو د که

 

 یدونستم که اون ناراحت م یرو اما من نم نایفهمم ا یم
 لحن حرف زدنش رو نیشه. و ا

 !نداشتم اصال دوست

رم و  یقدم عقب م هیکنم.  یاش جدا م نهیرو از س دستم
 بودنش یکه مصنوع یبا لبخند

 یداد م یتمسخر م یبو شتریزد و ب یخودمم به هم م حال

 :گم

 با من؟ ستین یشه سرورم. امر یاطاعت م-

دستش! من کار خودمو کردم. بهش  ریزنش بودم نه ز من
 یزن برا هیکه  یبه اندازه ا

 .قائل شه، ارزش گذاشتم تیاهم دیبا شوهرش

 !خودم گذشتم یکردم، از زخما آرومش
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باشم!  دیانتخاب کلمات؟ مخاطبش من نبا نیلحن و ا نیا اما
 لحن نیدم به ا یاجازه نم

 !صحبت کنه باهام

که هم شوکه  نمیب یرم و خوب م یعقب م یا گهید قدم
 شده هم داره از حرص منفجر

 .شه یم

زد  یدوباره به شمارش افتاده اش داشت داد م یها نفس

 !نویا

 !...ستین-

 ...با اجازه-

کنم.  یاتاق رو ترک م یا گهیچرخم و بدون نگاه د یم
 بدونه که دیتعجب کرده بود اما با

 رونیلونه اش ب یجلوه بلده با زبونش مار رو از تو اگر
 که نخواد از زهر مار یبکشه، وقت

 !تلخ تره هم

زنه؟ منم بلدم چطور مثل  یدستاش باهام حرف م ریز مثل
 و بله قربان خیدستاش  ریز

 خواد. یم نطوریباشم اگه دلش ا گو
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چند لحظه  نیغماز خواست؟ اونم بلدم، درست هم ی جلوه
 نشونش دادم! فقط شیپ ی

 !داشت یبه نوع رفتار اون بستگ زیچ همه

لحظه داشتم به خودم افتخار  نیخودم خوشم اومد. تو هم از

 .کردم یم

 یه بودم اون حس ناامنتونسته بودم آرومش کنم. تونست من
 و بهش رمیرو از مرَدم بگ

بهش  استینکردم. اما داشتم با س تشیکه از قصد اذ بگم
 دادم که چطور با من یم ادی

 .خاطرم به خودم مغرور شدم نیکنه. و به هم رفتار

دارم.  یشوهر دار یکه انگار سال ها تجربه  یجور هی
 از رفتارم. اما رهیگ یخنده ام م

 .گذشته حالم بهتره یاز شبا امشب

باهاش حرف زدم. توجهش رو داشتم، آغوشش رو،  امشب
 نوازشش رو، هرچند با حرص و

 !خشونت با
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 یحسادت کرده بود و داشت برا یموتیاون به توجهم به ت و
 توجه نشون دادن من به

دادن به قلب از نا افتاده  یم دیام نایزد. ا یپر پر م خودش

 !من ی

 یجز زدنا از کجا م نیدونستم که ا یم. ماحمق نبود من

 .اومد

دام قلبم  یدونست اما بهادر تو یخودش هنوزم نم دیشا

 .افتاده بود

 یرو جمع م شمیکه من مبتال بودم، اونم بود. ن همونقدر
 محکم یقدم ها یکنم چون صدا

 .دمیشن یاومد م یرو که داشت به سمت اتاق م والمیه

 !تورم افتاد یطعمه گذاشتم و اون تو براش

... امشب... تازه... شروع... یاومده بود و باز دنبالم

 !شده... بود

*** 

 

خواست  یو او نم دیچرخ یپوستش م ریکه ز یخشم با
 که در ظاهر نشانش دهد وارد
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 .شود یم اتاق

 !داد یبه طعنه به او درس تمدن م ض،یاو گفته بود مر به

صفت او را با آغوشش، با عطر  طانیش یساحره  آن
 یم ییهوا شیها طنتیتنش، با ش

کند، بعد طاقت دو  یم شیو در تب و تاب خود رها کند

 .کالم حرف درشت را ندارد

داند که تا چه حد خطرناک شده بود و خودش را  یم چیه
 کنترل کرده بود؟

 یاز او بود تا حاال صدا ریغ یداند اگر هرکس یم چیه
 شیرون گوش هاد شیاستخوان ها

 شد؟ یم دهیشن

با آن  گریکه به او گفته حق ندارد د نیبه خاطر ا بعد
 چشمان درشت و نگاه براق درون

 زدیزل بزند و ناز بر دیرقص یکه نزده م یمرد یها چشم
 و غمزه بذل کند به او برخورده؟

بهادر  یبرا شهیاو از هم یکند وقت یم فیقربان رد بله
 مشتاق تر است؟ دنیشن
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که به ورود او  ندیب یاتاق م انیشده و جلوه را م داخل

 .دهد ینشان نم یواکنش چیه

 ینه انگار که او وارد شده است. به سمت تخت م انگار
 را از تن راهنشیراه پ نیرود و ب

آورد. گرمش شده بود و آتش درون سرش به راه  یم در

 !ساحره نیانداخته بود ا

 یم رهیرکات جلوه خزند و به ح یم هیتخت تک یپشت به
 نشسته بود و نهیشود. مقابل آ

کرد و آن  یآرام زمزمه م ییرا با صدا یلب آهنگ ریز

 .زد یآتش را شانه م یشراره ها

داند که قصد ساحره  یکند و خوب م یرا مشت م دستش
 به هوس انداختن سر انگشتان

 !اوست غاصب

 !ادیمن خوابم م-

 

مکث  یلحظه ا شیموها یگرداند اما دستش رو یبرنم سر
 نگاهش نهیکند. از درون آ یم

 .دوزد یبه چشمان او م را
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 ...سرورم ریشبتون بخ-

غنچه شده و گردن به شانه  یکرد! آن لب ها یم ناز
 گفت که بچرخ تا یشده م کینزد

 و بهادر؟ میبچرخ

 یزیبود. خ جیگ االتشیسرش با فکر و خ یکاف یاندازه  به
 یدارد و به سمت او م یبرم

 .رود

قدم  رهیخورد و خ یسر م شیموها یدستش از رو جلوه
 یبلند وشتاب زده او م یها

 .ماند

دستش را پشت  کیکند.  یم یته دلش را خال شیها اخم
 را گرشیکمرش و دست د

 .کند یبلندش م یصندل یدهد و از رو یقرار م شیپا ریز

 بهادر؟-

از چنگ انداختن به  ریکه غ دهیشوکه شده و ترس آنقدر

 .برد ینم شیاز پ یگردن او کار

 شیدست ها ینفسش را فرو نداده که به طور ناگهان هنوز
 کشد و او را یم رشیرا از ز
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 .اندازد یتخت م یرو

بار  نیشود و ا یجلوه بلند م یزده  جانیو ه دهیترس غیج
 برد و برق را یفقط دست م

 .کشد یکند و خودش هم کنارش دراز م یم خاموش

 نیها و ا یباز نیبود. ا دهیبود هرچه به ساز او رقص بس
 او خارج یها از حوصله  یلجباز

. از ابتدا هم اشتباه کرده بود که به او مهلت داده بود. بود
 اشتباه را دوباره تکرار نخواهد نیا

 .کرد

 

*** 

 !ادیخوابم م-

حرکت به  هیکنه و منو با  یسرم رد م ریاز ز دستشو

 .گردونه یسمت خودش بر م

که به موهام  ییشم و با ابروها یم زیخ مین نشیس یرو
 که به ییو چشم ها دهیچسب

 :زنم یم غیتوپ گرده شده بودند ج کی قاعده
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 ؟یتو االن منو پرت کرد-

متمدن از زور بازو  ریغ یکه آدما یدون یآره چون م-

 یآدما نکهیکنن... ا یاستفاده م

 هیو از قضا زنشونم مغز فندق ادیخوابشون م یوقت متمدن
 ینشون م یچه واکنش قایدق

 ایبده فعال به روش وحش حیتوض یبعد یرو جلسه  دن

 !مردتو بخوابون

متمدن  یکلمه گفتم آدما هیبود!  یا نهیمن! چقدر ک یخدا
 زنن همونو یبا هم حرف م

 !عثمون بکنش تو چشم من رهنیپ کرد

 رمیگ یلبمو گاز م شوکه بودم و هم خنده ام گرفته بود. هم
 پرو نشه با نکهیا یاما برا

 :زنم یکه پر از تاسفه لب م یلحن

 ...واقعا که-

واسه  ادیاالن م نیشد. من گفتم ا یکردم و چ یفکر م یچ
 منم از افهیره تو ق یمن م

 .کنم یچشم و ابرو براش نازک م یبدتر ه اون
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کم حرصش بدم.  هیکنم  یمن چه غلط یکیتار نیتو ا االن

 !تف تو شانس من

 یهمه  اقیزنه. اشت یتو ذهنم جرقه م یفکر هی هوی

 .رهیگ یوجودمو م

 بهادر؟-

 

 هوم؟-

اش بود و اون دستش  نهیس ی. سرم رودمید ینم صورتشو
 سرم نبود رو باال برده ریکه ز

 .گذاشته بود شیشونیپ یبه گمونم رو بود

 .کشم یبازوش م یرگا یرو انگشتمو

 کردن درد داره؟ یگم خالکوب یم-

 ...دونم ینه... نم-

 ارمیکنم تا از خنده نترکم. مچ دستمو باال م یجمع م لبامو
 مچم یو با انگشت دستم رو

 .کشم یم
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خشک و بدون  یخوره و بعد صدا یم یزیتکون ر هی

 :چهیپ یگوشم م یانعطافش تو

 !اصال... اصال فکرشم نکن-

در هم گره خورده  یاخما و نگاهمو به رمیگ یباال م سرمو
 دم. چشمامو از تعجب یاش م

 :گم یم یکنم و حرص یدرشت م یساختگ

عمرم  یخوام تتو داشته باشم... همه  یچرا مثال؟ منم م-

 یخواستم. االن حس م یم

 !وقتشه کنم

 :زنه یم تشر

 !جلوه-

 دیخوام بزنم؟ شا یم یچ یدیتو اصن پرس ؟یجلوه چ-

 خواستم برم اسمتو تتو کنم

 ؟ینجوریا یندار دوست

 

 نکهیدونم که تصور ا یشن و من خوب م یم زیر چشماش
 یرو شهیهم یاسمش رو برا
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 !ده یهک کنم داره قلقلکش م تنم

 هیفهمه که  ینگاه به من بندازه م هی یفکر کن؟ هرکس-

 اسم نیبوده که ا ییخبرا هیجا 

 ست؟یهک شده... خوب ن نجایا

 :گم یم یکنه و من با لحن اغواگر ینگاهم م رهیخ هنوز

 ...نجای... مثال انهینب یبزنم که کس ییجا دیبا دمیشا-

کشم  یام م نهیس یزنم و انگشتمو رو یقلبم اشاره م یرو

 :دم یو ادامه م

صاحب اسم چقدر  یبرا یزمان هینره  ادمی چوقتیکه ه-

 ...دهیقرار کوب یتاب و ب یب

 یمنو خودشو رو یده و جا یرو از تخت فاصله م کمرش

 .کنه یتخت عوض م

خودم  یانداخته بود و من به آن هیتنم سا یکامل رو تنش
 ینطوریا یبازم. وقت یرو م

 مهیتنم خ یکرد و رو یم زینگاهش رو ت یشکارچ هی مثل
 اونقدر شجاعت گهیزد د یم

 !نداشتم
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 بره؟ ادتیقراره منو -

 یذاره و با شست رگمو نوازش م یگردنم م یرو دستشو
 اش رو به لبام رهیکنه و نگاه خ

 .دوزه یم

 نوازشامو؟ بوسه هامو؟-

 .تند شده و تنم گر گرفته نفسم

 افته؟ یاز زبونت نم یداریاسممو که تو خواب و تو ب-

گزم، تو خواب اسمشو  یشن و لبم رو م یگرد م چشمام
 زنم؟ یصدا م

 

 !ادیخوشت نم یباز نینکن...! از ته ا یبا من باز-

 نکهیکنم اما منظورش رو از ا یم تشیدونه که دارم اذ یم
 رو ادیخوشم ن انیگه از پا یم

 .فهمم ینم

 یچونه ام نشسته و من چونه ام رو باال تر م یرو دستش
 نیا یرو برا اقمیدم تا اشت

 .هرچند کوتاهش نشون بدم لمس
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برعکس تو من اگر  ؟یدیخوشم اومد خدا رو چه د دیشا-

 ازش فرار ادیخوشم ب یزیاز چ

 .دم یکنم... بهش بها م ینم

کشه و تا کنار  یگونه هام م یرو نوازشگونه رو انگشتش

 .بره یگردنم م

انقدر  یخواستم من! دلم برا یمرد رو م نیچقدر ا ایخدا

 !بودن تنگ شده بود کشینزد

 :گه ینگاهم کنه م نکهیا بدون

 کنم؟ یگفته فرار م یک-

 ؟ینکرد-

 ؟یاز چ-

 !از من... یبگو از ک-

 اد؟یگفته از تو خوشم م یک-

گزم. لعنت به زبون تلخش!  یشه و لبمو م یگره م مشتم
 همه نیاز ا ادیم رشیگ یچ

 ؟یتلخ

 م؟ی! بخوابینگفته بود یگ یراست م-
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 گهیزودتر از آغوشش فرار کنم. االن د یخواستم هرچ یم
 یخواستش! منتظر م یدلم نم

 .کنم یکنار بره اما نگاهش نم مونم

کنم اما با سر باال  ینگاهش رو حس م ینیسنگ همچنان
 قیبرم. تند تند نفس عم ینم

 .دادم تا بغضمو بخورم یو آب دهنمو قورت م رمیگ یم

 ...سیخوام برم سرو یکنار؟ م یریم-

 ...به چشمام نگاه کن-

 !خوام برم یاالن م-

 ...به چشمام نگاه کن دردونه-

رم! دلخور نگاهش  یتابستون وا م یتو چله  یبستن هی مثل

 .کنم یم

خواد فشارت بدم  ی... اونقدر که دلم میرو اعصابم-

 و تو مشتم جا کنمت و یکوچولو ش

هر  نتویریش یجا با خودم ببرمت! نگاه براقتو، لبا همه
 خوام... بسوزونمت، آبت یلحظه م
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 هیخوام خشکت کنم  یسر بکشمت! م یجرعه ش هی کنم،
 مجسمه ازت بسازم بذارمت

 یو هر جا نفس م شهیخوام هم یفقط نگات کنم، م جلوم
 یکشم عطر تن تو رو به جا

 !...بکشم هیبه ر هوا

االن ابراز احساسات بودن؟  نایکنم. ا یزده نگاهش م بهت
 ف؟یانقدر خشن و انقدر لط

 باشه؟ ضیتونست انقدر ضد و نق یم چطور

که روحم از حس حضورش و حرفاش بخواد از  اونقدر

 !جسمم خارج بشه

خوام که حرفشو ببرم اما دست  یبند اومده و نم زبونم
 ادیدستم باال م یوقت ستیخودم ن

رفت تا چاک  یکه م ییو با لبا نهیش یقلبش م یرو و
 کنم یبخوره و به زور جمعشون م

 گم؟ یم

 

 ...مجسمه باشم هیمن دوست ندارم -
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سوزوندناش  شیمنو با آت یزندگ یاون موقع کآره خب -

 !جهنم کنه

خندم. سرمو به بغل  یم یو با سرخوش رهیگ یام م خنده
 یچرخونم از ته دل م یم

گوشم خنده هامو  یو نفساش رو ادیم نیی. سرش پاخندم
 و صداش تو گوشم ارهیبند م

 :چهیپ یم

 ...جان-

دستمو  نهیش یگوشم و گردنم م یالله  یهاش رو بوس
 ذارم و به یاش م نهیس یرو

 .دم یهولش م عقب

کشه اما مماس با صورتم نگه  یم رونیاز گردنم ب سرشو
 به چشمام تیداره وبا جد یم

 .زنه یم زل

اش به سمت گردنش  نهیپوست داغ س یآروم از رو دستامو
 کشم و لب هامو مماس یم

 :زنم یدارم و لب م یلبش نگه م با
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 !منو نبوس-

زنم و  یم نشییبوسه به لب پا یعجله ا چیو بدون ه آروم
 بندم یآروم و با ناز پلکم رو م

 .دم ینگاهم رو به چشماش م و

گن که اون  یرسه و چشماش م یبه پشت موهاش م دستم
 که یآورده که جمله ا ادیبه 

 .کلبه بهم گفته بود رو به روش آوردم تو

و  رنیگ یخوشش اومده که چشماش فروغ م یباز نیا از

 :دم یمن ادامه م

 پسم بزن!-

 

ده؛ دستش  یبوسمش و اون دلم به دلم م یتر م قیعم نباریا
 یپهلوم م یلباس رو ریاز ز

ده و من سرم رو باال  یو پوست شکمم رو نوازش م نهیش
 از یشتریکشم تا سهم ب یم

 !هاش داشته باشم عاشقانه

کردم.  یبوسه ها رو چطور زندگ نیقبل از ا ادینم ادمی
 یکه رو ییرد زخما ادینم ادمی
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 بوده؟ یچ لشیدل قلبمه

 نیبدون ا دیرو چطور با یکه فردا روز ستیمهم ن برام

 !مرد و بوسه هاش بگذرونم

خواستم. پوستش داغ تر و تنش ملتهب و  یاالن رو م من
 یتب زده ست و من فکر م

آغوشش حل شم که لحظه  یکه تا ابد قراره تو گرما کنم
 کنه و به یرو ول م لبام یا

که تنم رو به لرز  یکشه و با لحن یعقب م ینفس یانداز

 :غره یم ارهیدر م

 !من یملکه -

*** 

ذاشتم و دستم به  یرو داخل کمد م مینقاش لیوسا داشتم
 بهادر یاول کراواتا یکشو

 .و باز شد خورد

بشمارمشون.  دیکش یبودن که حوصلم نم ادیز اونقدر
 هیسمت چپ  ییانتها یگوشه 

دارمش و  یرنگ بود. ناخودآگاه برم یسرمه ا جعبه

 .کنم یبازش م
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 یتالشم رو م تیجعبه مقابلمه و من دارم نها نیحاال ا و
 تونم یکنم که بازش نکنم اما نم

کنم.  ی. با تعجب داخلش رو نگاه مرمیخودم رو بگ یجلو
 ! بایکراوات زرشک هی ن؟یهم

از  یزیکنم و چ یکراوات رو از جعبه خارج م تعجب

 .افته یم نیزم یداخل کراوات رو

رنگ که شکل  ییبج طال هیدارمش.  یشم و برم یم خم
 نیکلمه الت هیخونه بود که  هی

 رو پوشونده بود. روش

 

 یعنیرو تونستم بخونم. vicar  که دقت کردم کلمه شتریب

 کراوات نیراجع به ا یزیچه چ

 ش داشته؟بهادر خاص بوده که داخل جعبه نگه یبرا

تا مثل اولش بشه و داخل جعبه  چونمیپ یرو م کراوات
 شم یبرگردونمش که متوجه م

 Vicar«».هک شده نشییپا یمشک زیکلمه با خط ر همون

 نهیده که اون بج س یکلمه اونقدر ذهنم رو قلقلک م نیا
 . جعبهرمیگ یمشتم م یرو تو
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 .شم یگردونم و از اتاق خارج م یسرجاش برم رو

شم که بهادر تو محوطه  یپرسم و متوجه م یبانو م از
 که یاستخره. به کمک بانو از در

 یکه انتهاش به محوطه  ییپله ها بود به راهرو ریز

 .رم یرسه، م یاستخر م

کنم و  یقسمت نرفته بودم. از بانو تشکر م نیاز ا تابحال
 یکنم و آروم م یدر رو باز م

 .رم یو جلو م دم یدستم فشار م ی. بج رو توبندمش

 یطول استخر داشت شنا م یاستخر بود و تو یتو بهادر
 کرد. از حرکات قدرتمند دستش

زخم دستش  گهیکنم که د ی. خدا رو شکر مومدیم خوشم

 .کامال خوب شده بود

و به  ارهیرسه سرش رو باال م یاستخر که م یانتها به
 یام رو حس م رهیگمونم نگاه خ

بره و تا از  یموهاش م یکه دستش رو تو ینیکه ح کنه
 صورتش کنار بره سرش رو به

 .گردونه یبرم سمتم
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جهش از  هیذاره و تنش را با  یاستخر م یرو لبه  دستش
 کشه و گمونم یم رونیآب ب

 !داره یناتیاستخر نقش تزئ یگوشه  یها پله

صورت و  یداره و رو یبر م یصندل یرو از رو حوله
 کشه و به طرفم قدم بر یموهاش م

 .داره یم

 یم زیلبخند ر هیرسم،  یبهش م یرم و وقت یم جلوتر
 کیکوچ یزنه و بالفاصله بوسه 

 ذاره. یلبام م یرو یعیسر و

 

 :گم یگزم و با خنده م یشن و لبم رو م یم یگل لپام

 بود؟ یچ یبرا نیا-

 شده؟ یزی... چه خبر چییخوش آمد گو-

 !سوال داشتم هیم اصن، فقط من عاشق اشوییآمد گو خوش

 ایگه  یتو بهم خوش آمد م امیدوباره ب رونیاگه برم ب االن
 مختص همون بار اوله؟

 !ایح یسنگت کنه جلوه! خدا سنگت کنه ب خدا



 
 

1140 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 ...شده باشه یها... نه چه خبر-

دم  یمشتم فشار م یگم اون بج رو تو یم نویا نکهیا نیح

 .برم یو پشت کمرم م

که بگذرم  زونتینا م یچشمات و نفس هااز گرد شدن -

 خودت وسط روز یتو با پا نکهیا

شده که تهش  یخبر هیجا  هی یعنیدنبال من  یفتیب دوره
 یگره اش به دست من باز م

 ...شه

 نیافته. واقعا ا یم نیچ اشینیب زیهمه ت نیاز ا دماغم

 .مخم بود یاخالقش رو

کنم که انکار  یفکر م نیو به ا شنیطرف جمع م هیبه  لبام
 کنم که واقعا کارش داشتم

اندازه و تنم  یدستشو دور کمرم م هویبگم که  تویواقع ای
 به یحرکت ناگهان هیرو با 

 !چسبونه یم خودش

خوام برگردم  یشه لباسم! االن م یم سینوچ... بهادر خ-

 ...ره یآبروم م نهیبب یخونه کس
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 یو تهش بگ ینیبچ یکبر یساعت صغر هی یخوا یم-

 االن ای یاومد یواس خاطر چ

 ؟یکن یو خودتو و راحت م یگ یم

دستم  نکهی. از اشنیکنم و لبام چپه م یامو جمع م چونه
 !ادیروئه بدم م ششیپ

 

گرفتن  یآب داشتن از موهاش تا گردنش راه م یها قطره
 و من با دست قطره ها رو

 :گم یکنم و آروم و با ناز م یم دنبال

 ...گ شده بوداولش که دلم برات تن-

شه  یم دهیو نگاهش که به سمت کش ارمیباال م مشتمو

 .کنم یمشتمو باز م

 ...کردم دایپ نمیبعدش ا-

از  هوی. انگار ستین یره اما عصبان یتو هم م اخماش
 نیکنده شد و نگاه کردن به ا نجایا

 .رو براش زنده کرد زایچ یسر هی یفلز یش
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چرخه  یگه. م ینم یزیگرده و چ یبه چشمام برم نگاهش

 .شه یو چند قدم دور م

 یصندل یکشه. رو ینفس سر م هیو  زهیر یآب م وانیل هی
 یو دستاشو جلو نهیش یم

 .کنه یهم گره م یتو پاهاش

گرفتم اما به وضوح ناراحت  یازش نم تیعصبان حس
 شده بود و اون مود شوخ و خندانش

 .رفته بود نیب از

 .نمیش یرم و کنارش م یم جلو

 .خوام یکردم ناراحتت کنه... معذرت م ینمفکر -

کنه و دوباره به روبروش  یکنه و نگاهم م یکج م گردنشو

 .شه یم رهیخ

 !نکرد-

 هوم؟-

 ناراحتم نکرده...-
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عشق جذاب خودم  شونیاندازم. و ا یدور بازوش م دستمو
 با انبر دیدونستم با یبود که م

 !شناسمش چون یزبونش حرف بکشم. م از

حالتو عوض کرد من  نیا دمیناراحتت نکردم اما دمن -

 ...فهمم یم

کنه  یرهاشون م ییهویده و بعد  یهم فشار م یرو لباشو

 :گه یم یو با کالفگ

سالم بود فرستادنم  ازدهی ی... وقتمهیمال دوران بچگ-

 بعدشم وارد یمدرسه شبانه روز

مدرسه  هیبودم.  نجایا یمدرسه شدم. تا هجده سالگ نیا

 .سخت نیبا قوان یتسلطن

 یم تیبود که رهبران قدرتمند رو ترب نیا شعارشون
 و ریمعلم سختگ یسر هیکنن!با 

کشتن. از خواب  یمزخرف احساس رو در آدما م نیقوان
 و خوراک تا کلمه به کلمه حرف

ربات برنامه  هیکردن. مثل  یم یزیرو برنامه ر زدنت

 !شده یزیر
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 ختیسرم ر یکه مثل بمب رو یزده به تموم کلمات بهت
 کنم، دستم دور بازوش ینگاه م

 .شه یم محکم

 ؟ییجا نیبفرستنت همچ یسالگ ازدهیتو  دیآخه چرا با-

 آخه من یعنیمادرت پدرت؟ 

 بودن؟ اتیح دیدونم... در ق ینم

افتاده اش  نییلباش رو دوست ندارم. سر پا یرو پوزخند

 !نطوریرو هم هم

معشوقه اش گرم بود و مادرم با بودن... پدرم سرش با -

 یو مسافرتا یآنچنان یها یمهمون

پر  شیخالء رو در زندگ نیخواست ا یبه ماهش م ماه
 کاپو هیکنه. اون به عنوان همسر 

 هیبه  ایخواهد بود اجازه نداشت جدا بشه  یبعد کیب که
 فکر کنه. پس یا گهیمرد د

تادن کرد. برادرمم... اون زمان فرس یم یتالف ینطوریا
 آلمان که درس بخونه. بعد رفتن

از خونه به  رونیروز ب هیاز قبلم تنها تر شده بودم.  اون
 حمله شد و من رو نمونیماش
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صحبت  یینجاتم دادن توانا نکهیگرفتن... بعد از ا گروگان
 کردن رو نداشتم... سه ماه بعد

موضوع شد.  نیبرگشت متوجه ا یبانو از مرخص که
 صشیروانشناس شهر تشخ نیبهتر

 

 طیمح دیبود که با نیبود و نسخه اش هم ا طیاز مح ترس
 رو عوض کنن و میزندگ

 نیتر یو سلطنت نیاز تاپ تر یکیشد که به  ینطوریا
 فرستادنم. اونجا ایدن یمدرسه ها

 .بهم سر بزنه ادیتونست ب یم ییروزا هیبود  داداشمم

 یهم م یو تمام دل و روده ام داره تو رهیم جیداره گ سرم

 .چهیپ

 بودن؟ ییو پدر بهادر چطور آدما مادر

کاپو اجازه جدا شدن ازش رو نداره؟ طبق کدوم  هی زن
 قانون اونوقت؟

 بچه رو گروگان گرفتن؟ هی

 کردن که تا سه ماه نتونسته حرف بزنه؟ چکارش
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بودن که سه ماه متوجه نشدن بچه  یپدر و مادر چطور
 یزنه تا وقت یشون حرف نم

 موضوع بشه؟ نیخونه متوجه ا خدمتکار

 نه؟یا خانواده

بود اما من  مهیکه خودمم اگر داشتمش نصف و ن یزیچ
 داشتم میزندگ یرو تو ییآدما

رو  ایبودن اما تمام عشق دن اوردهین ایگرچه منو به دن که

 !ختنیر یبه پام م

خوره و به سمت گردنش  یبازوش سر م یرو از دستام

 .شن یو دورش حلقه م رهیم

مونه و بعد دستش رو  یحرکت م یشوکه و ب یا لحظه
 کنه و من رو یدور کمرم حلقه م

 .کشه یپاهاش م یرو

خواستم  یشدنم برام مهم نبود. حاال فقط م سیخ گهید حاال
 حالت نیتر کینزد یتو

 .و نوازشش کنم نمیبهش بش ممکن

 متاسفم...-
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گم. قلبم رو بهش  یدلم م یره و ادامه اش رو تو یم نفسم

 !چسبونم تا بشنوه منو یم

تنها،  یساله  ازدهیبهادر  یبرا زا؛یچ یلیخ یبرا متاسفم
 که گروگان یپسر بچه ا یبرا

 یاز سر گذرونده.،برا یدونه چ یشده و خدا م گرفته
 که متوجه یکه تنها کس یپسر

 !شده سرخدمتکار خونه بوده مشکلش

عوض مرهم شدن  اشییتنها یهمه  یکه برا یبهادر یبرا
 دنیچینسخه تنها تر شدن پ

 !محکومش کردن ییزندان طال هیبه  و

 چرا؟ یکن یم هی... گریه یه-

دل  زیسرم گرم دردات بود عز دم،ینفهم ختم؟یر یم اشک
 ات؟ییتنها یبرا رمیمن، من بم

 بهادر؟-

 !ادینکن گفتم خوشم نم هیبهادر... گرجان دل -

و  یآدم بارها و بارها انگ سرد نیهمونم که به ا من
 نیبار به ا کیبودن زدم و  یسنگ
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نفر رو هم  کی یحت شیتمام زندگ یتو دینکردم شا فکر

 !نداشته که بهش محبت کنه

 !هست یدونه که چ یو نم دهیاصال محبت ند دیشا

 یمن از خجالت م که یلحظه ا نیهم یدرست تو بعد
 به نیزم یخوام آب شم برم تو

 !گه جان دلم یم من

 دل بزرگت مرد من؟ یبرا رمیبم من

 .ذارم یقلبم م یرو دستمو

کردم  یفکر نم چوقتیکشه... من ه یم ریداره ت نجامیا-

 که...

 

 یگذشته ست. اصال بهش فکر نم یلی. مال خستیمهم ن-

 یم هیگر نیکنم من! واسه ا

! ستیمن مهم ن یبهت گفتم وگرنه برا یدیپرس ؟یکن

 ...اسمش روشه گذشته

 یرو م ریشکست ناپذ یها هیزره شوال یبود هرچ بس
 کنه که دردش یپوشه و وانمود م
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 !ادینم

اون  یادآوریذره ذره وجودش از  دمید یداشتم م من
 شد و چشماش یخاطرات منقبض م

 !کردن یرو منعکس م درد

 و پردردم؟ یبرات مرد قو رمینم من

 یشناسم... چون خودمم زخم یمن جنس دردتو خوب م-

 که ستیدردم. مهم ن نیهم

 تیمسئول یدوتا پدر و مادر ب ایمن هم تو از تمام دن هم
 که تو نهیسهممون شد. مهم ا

تنهات  چوقتی... من هیشد زمیو همه چ یکرد دایپ منو
 ی... قول مچوقتیذارم. ه ینم

تو دوست نداشته  یرو به اندازه  چکسیه چوقتیه دم،
 چوقتیدم که ه یباشم... قول م

به خودش  ایکه دن یعشق نیتر ینذارم. من قول ابد تنهات
 یرو به تو بدم... اون عشق دهید

افسانه ها ازش حرف  یو تو سنینو یداستانا م یتو که
 چرا؟ چون من یدون یزنن. م یم
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تو رو داره که  یخوشبختم که تو رو دارم! چون اون یلیخ

 !بازنده ست هیو قدرتو ندونه 

 تو رو دارم مگه نه؟ من

 :گم یاما تموم حرفام رو با لبخند م ادیبند نم اشکام

فهمه چقدر از ته قلبم  یفهمه چقدر حرفام از ته دله؟ م یم
 دم؟ یو عاشقانه بهش قول م

به سرش اومده  یدونستم که چ یتا االن نم چوقتیه من

 !زده ست از درون خیکه انقدر 

که بدون به زبون  ییدونم و تک به تک محبتا یاالن م اما
 از ختهیمن ر یآوردن به پا

آغوشش آب شم  یخوام تو یشن و م یچشمام رد م یجلو

 !نیزم یبرم تو

 معجزه نبود؟ هیمرد  نیا

 

دلش  ریبا نیمشت شکوفه بود که از دل خاک زم مشت
 سر من یو رو دیکش یم رونیب

لحظه احساس کم بودن  نیتا به ا چوقتیو من ه ختیر یم
 چطور داره دمینکردم، نفهم
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 .کنه یوار محبت م معجزه

 یگونه اش م یدستم رو رو هیدستم دور گردنش و  هی
 چوقتیکه ه ییذارم و اون با چشما

 !شه یم رهیگرم و شراشور نبودن به چشمام خ انقدر

که چشمات  یکردنات متنفرم از طور هیهرچقدر از گر-

 قرمز تینیشن و نوک ب یبراق م

 !خواد تو بغلم فشارت بدم یشه دلم م یم

خندم، نه تنها ابراز عالقه بلد نبود که عادت  یم هیگر یتو
 به گرفتن محبت هم نداشت

 !دردناک بود نیا و

دلم بود رو  یکه تو یعشق نیبود که خالصانه تر دردناک
 تا بدونه و زمیر یزبونم م یرو

 !کنه یبحث رو عوض م اون

اما عادت  شترشیب یزنه برا یفهمم چشماش دودو م یم

 !نداره

االن بهتر  نویا م،یکالم یمحبتا دنیکنه از شن یهول م یحت
 فهمم! قلبم داشت پاره یم



 
 

1152 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .شد یم پاره

 افتاد؟ ی... گروگان گرفته بودنت اتفاقیوقت-

 !دوست ندارم راجع بهش صحبت کنم-

ام  هیگر شتریا بحث رو ببنده و من بجواب داد ت بالفاصله

 !رهیگ یم

نشه صورتمو  یعصبان نکهیا یشه و برا یم یدلم خال ته

 .کنم یگردنش پنهان م یتو

 خواست در موردش بهم بگه؟ یشده بود که نم یچ یعنی

 چت شد باز!-

 

زبونش بند  یشده... آخه آدم الک یزی... حتما چیگ ینم-

 ...که ادینم

 دمیکه د ییزهای... اما چفتادیمن ن یبرا یهوف... اتفاق-

 نیبچه به اون سن سنگ هی یبرا

 ...!. تموم شدهیبهش فکر کن ستین یازی. نبود

تونم نپرسم چون تمام  یفهمم که سختشه اما واقعا نم یم
 افکار پر شده نیذهنم با بدتر
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 :کنم یشم. اصرار م یم وونهیدونم د یاگر نگه م و

 یبه خدا به کس ؟یگ یچرا نم خب بگو که من بدونم...-

 ...گم ینم

 .چشماش جمع شده یکنم گوشه  یم حس

 ...کوچولو-

که انتخاب کلماتم  ستی. برام مهم ندمیگفت اما شن یلب ریز
 یبچگانه ست من فقط م

 !زبونش بکشم ریهرطور شده حرف از ز خوام

براشون مهم نبود  ایکه منو گرفته بودن حاال  ییاون کسا-

 زهر یبرا ایم که من اونجا

آدم رو جلوم شکنجه  هیگرفتن از من و پدربزرگم  چشم
 کردن... تمام دل و روده اش رو

زدن تا مدت  ششیآت اطیح یبعدم تو نیزم ختیپام ر یجلو
 اداشیو فر یسوختگ یها بو

حس  یا گهید یسرم بود و صدا و بو یمردنش تو قبل

 ...کردم ینم

بودم فرداش پدر بزرگم اومد و هر  ششونیشب پ هیفقط -

 که اونجا بودن رو یپنج نفر
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 !خبر ندارم شیبارون کرد و نجاتم داد. از باق ریت

 یخواست گوشامو رو به تلخ یبندم و دلم م یم چشمامو
 ببندم اما ایدن نیا یفیها و کث

 تونستم نشنوم؟ یمرد من بود! چطور م یدردا نایا

 چطور تونستن؟-

 

 هیکه گفت برام  یزیتصور چ یحت اوردم؛یباال م داشتم
 کابوس بود، چطور تجربه اش

 کرده؟

ره... نگاه  ینم ادمی چوقتی... هیبراشون مهم نبود حت-

 یکه داشت شکنجه م یاون مرد

به من بود. تو چشمام زل زده بود و انگار از من کمک  شد
 هیخواست. مرد گنده از  یم

ده. من فقط بدون خواست نجاتش ب یساله م ازدهیبچه  پسر
 داشتم رهیپلک زدن، خ

 ینطوریکردم ا یکردم. هم از ترس هم حس م یم نگاهش

 .ستیحس کنه تنها ن دیشا
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تونستم کمکش کنم...  یداشت. نم تیبرام مسئول نگاهش
 ایتونستم داد بزنم  ینم یحت

که پدر  یجام تکون بخورم. خشکم زده بود. تا زمان از
 زیو تکونم بده همه چ ادیبزرگم ب

 .استپ شده بود برام

هق هقم اونو از  یکشم تا صدا یرو به داخل دهنم م لبام

 !حرف زدن باز نداره

کنم  یساله؟ حس م ازدهیبچه  هی ه؟یچه عدالت نیا ایخدا
 چیکرده، به ه یزیمغزم خون ر

 !هامو دهیتونم هضم کنم شن ینم عنوان

 شیو پنج سال پ تسیاتفاقات ب دنیدارم، من از شن درد
 افتم اون با تجربه یدارم پس م

 ده؟یکش یچ کردنش

گرفتم که چطور پشت سر  ادیاون مدرسه  یاما تو-

 بذارمش. اون درد و اون خاطرات،

به احساسات و عواطف بودن و اونجا معتقد بودن  مربوط
 داره یدکمه خاموش هیهمش 
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 یبرا دیکه با میاون دکمه رو فشار بد دیما نه تنها با که
 . تماممشیببر نیاز ب شهیهم

بودن...  ایرهبران دن یها نیکه اونجا بودن جانش ییها بچه
 یخودشون کس یایدن یتو

داشتن  ازیربات بودن که ن یسر هیاما اونجا فقط  بودن
 بشن و اونا بدون یزیبرنامه ر

 یک ندهیدر ا ای هیبراشون مهم باشه که اون بچه ک نکهیا
 کردن. یم تشونیقراره بشه ترب

 

 نهیکنم و اون بج س یبند اومده بود. مشتم رو باز م زبونم
 شه و با یاز کف دستم جدا م

 .افته یم نیزم یرو صدا

از اون  یخواستم پوست دستم رو بکنم از جا تا رد یم
 پوستم نباشه. حس یرو ءیش

 نسبت بهش داشتم! چرا نگهش داشته بود؟ یقیعم تنفر

 ادشونی تیهستن که انسان ایدن نیا یتو یکه کسان متنفرم

 !رفته
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و  رنیگ یتمام سرشون رو باال م یرحم یکه با ب ییآدما
 اندازن و با یبه غبغب م یباد

کنن  یگره کرده اظهار م یروشن فکرانه و مشت یژست
 کنه یم هیرو توج لهیکه هدف وس

 یم یانسان ریو غ انهیابزار وحش ایدست به هر روش  و

 .زنن

 یبچه بوده قربان هیتنها  یبهادر من بود که وقت نیحاال ا و
 یتیاولسیماک فیکث استیس

 .آورد یداشت جونم رو باال م نیو ا شده

که  یکرد و از حجم اطالعات یگلوم رو رها نم بغض
 رو به دمیبهادر فهم یامروز درباره 

 !انفجارم

 ؟یکه برگرد یتالش کرد چوقتیه-

 کجا؟-

دلت نخواست  چوقتیه ،یاون مدرسه بود یتو یوقت-

 خونه؟ یبرگرد

 چکسینفر منتظرت باشه. من ه هیکه توش  هییخونه جا-

 .منتظرم نبود ایدن یجا چیتو ه
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 .برام بس بود نیبودم و ا اشاریروز با  کی یماه اونجا

تو همش، با لحن  یکلفت و مردونه اش با اخما یصدا با
 نیگفت اما ا یم شیخیسرد و 

 !کرد یجمالتش کم نم یاز درد تو چیه

 یشه و با غم و بغض زمزمه م یباره دلم مچاله م هزار
 کنم:

 

 ...منتظرتم اما شهیمن هم-

 :گه یم یره و با بد خلق یهم م یتو اخماش

 فضولچه؟ یمنتظرم بمون دیچرا با یور دل من نجایا یوقت-

که به  یبا هر حرف هیخواست هر لحظه و هر ثان یم دلم
 و ابراز کنم اماعشقم ر ادیذهنم م

 .نبودم بلد

بلد بودم!  نقدریمن هم یول دیرس یبچگانه به نظر م درسته
 مهم نبود که بخواد مسخرم

 !دمیکش یمن دست نم کنه
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کمدش اشاره داره و من از شرم نگاهمو  یتو میکنجکاو به

 .دزدم یم

 یدون یمونم. و تو چونکه م یهم ور دلت م شهیهم-

 نفسم به نفسات بنده و یچطور

 ...یکن یم تمیبد شکلته اذ یاون اخما ریدلم گ یچطور

 شما االن؟ یشد تیاذ-

 یم مینیب ی غهیت یو انگشتشو رو ارهیرو باال م دستش
 رهیلبخند خ یکشه و با اخم قاط

 .مونه یم ام

فهمم  یو خوب م رمیگ یصورتم رو پشت دستم م یسیخ
 که مدام در تالشه که بحث رو

 شتریخواستم ب یکنه و من نم یم تشیکنه. چون اذ عوض

 .آزارش بدم نیاز ا

بودم خودش رو به در  دهیکه شن ییزایچ یداشت برا قلبم
 یاما من نم دیکوب یم واریو د

 !هاشو شروع کنه یاالن عزادار خواستم

 ...بغلم کن تا بگم-
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بغلش  یگربه تو هیکنه و من مثل  یدورم سفت م دستشو
 شم. یجمع م

 

... در ضمن من فضول ستمین تیاذ گهیاالن خوبم و د-

 چشمم خورد به اون جعبه ستمین

 زیچ هی دیکه چشم ببندم و رد شدم... شا یندار انتظار
 تا دیخطرناک توش باشه... من با

خوام  یبشه بفهمم و نجاتمون بدم... م رید نکهیاز ا قبل
 بگم که نترس من هستم که از

 ...نجاتت بدم یاحتمال یخطرا

کردم که حال و هواشو عوض کنم اما  یم یشوخ داشتم
 شه و با تمام یم کینگاهش بار

 :زنه یلب م تیجد

 ...ترسم یم-

 .ذاره یمنتظرم نم یلیکنم و اون خ یتعجب نگاهش م با

... تو که برام ناز دمیرفتم و برگشتم نترس شیتو دل آت-

 یترسم...! تفنگ رو یم یزیریم
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 یکن یتو که نوازشم م دمیگذاشتن من پا پس نکش میشونیپ

 !...شه یدست و دلم شل م

زنم و پلک  یصورت مرگ زل م یروز و هرشب تو هر
 نیزم یکن یزنم تو که نگام م ینم

 !...لرزه یپام م ریتمام عظمتش ز با

ندارم که بزنم.  یبار حرف نیاول یشم تو بغلش، برا یم شل

 !مرد نیا ارهیزبونم رو بند م

 یبوسم، سرم رو رو یرو م شیشونیپ یشم و رو یم خم
 گاریذارم و اون س یشونه اش م

 .زنه یم شیداره و آت یبرم زیم یفندکش رو از رو و

مورد  یمونه و من با انگشتام باز یساکت م یلحظات یبرا
 بازوش انجام یعالقه مو رو

 !برجسته اش یدم. دنبال کردن رگ ها یم

 ...یبرادر دار هی ینگفته بود چوقتیه-

 ...ندارم-

 زنم: یکه قراره بشنوم لب م یزیترس از چ با

 



 
 

1162 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 ...اشاری-

 !... کشتنشگهیندارمش د-

« ندارمش»بم شده لب زد که  یکه با اون صدا یا هیثان از
 یکه از چ دمیدلم فهم یتو

 یاون همه درد و غم یخواستم رو یزنه اما نم یم حرف
 گهیکه مردم متحمل شده درد د

 !بذارم یا

 کشته بودن؟ ایدن نیا یکسش رو تو تنها

 قیعم یکنم. پک ها یگزم و دستام رو مشت م یرو م لبم
 و تموم صورتش رهیگ یم یتر

 .شهیآورد سرخ م یکه به خودش داشت م یفشار از

 چیخونم که ه یم یبرجسته شده من به راحت شیشونیپ رگ
 کدوم از اتفاقات گذشته

 !ستیمرگ برادرش براش دردناک ن یبه اندازه  اش

 هیکنم که  یگزم و خودم رو لعنت م یرو م زبونم
 یچقدر از زخم ها هودهیب یکنجکاور

 !رو براش زنده کرد کهنه



 
 

1163 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

بدونم که  دیمرد بودم با نیدونستم، من عاشق ا یم دیبا اما
 از سر گذرونده تا بتونم یچ

 !زخماش باشم مرهم

بونم و دستم رو چس یرگ گردنش م یرو رو میشونیپ
 اونطرف گردنش رو با دستم نوازش

 .کنم یم نییباال پا وار

 !یبا من-

 .رهیگ یم یقیشه و نفس عم یدور کمرم محکم تر م دستش

به  یجمله ا چیانگار ه ایعاشقانه دن یتمام جمله ها از
 من و اون یجمله برا نیاندازه ا

 نبود! قشنگ

 

و  میعمرمون تنها بود یکه همه  یمن و بهادر یبرا
 سههمون شده؛ با هم ییتنها

 .آورد یبرامون م تیعاشقانه و امن ایدن ایدن بودنمون،

دوزه و  یشده اش رو به چشمام م کیداغ و بار نگاه
 خاموش یگاریجاس یرو تو گارشیس
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 یپک ها گار،یس یاز لبام، به جا نکهیکنه. قبل از ا یم

 :زنه یلب م رهیبگ یحرص

 !آشوبگر من دارمت دلبر-

*** 

 ...باالخره باهامون تماس گرفتن-

آن روزش را  یخطا یکند. هنوز جزا ینم نگاهش
 پا گذاشتن یپرداخت نکرده بود. جزا

 !شدن به ملکه اش کیخط قرمزش، نزد یرو

هرچه را  دیداند که با یخود م یموتیکند و ت یم سکوت
 شیصحبت شده برا نشانیکه ب

 .دهد حیتوض

 .دهد یو گفت و او فقط گوش م گفت

 یپا ادیهم خبر داده که دوباره حاضره باهامون ب اسیال-

 ...معامله زیم

 یفرصت دوباره نم یتونه بره به جهنم... من به کس یم-

 ها اردیلیکه م یینایدم! اون زم
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 رمیکه قرار بود براش بگ یبدون مجوز ختهیپاشون ر پول
 یم یاالن فقط به درد کشاورز

 شیریپ یسال ها یتونه نگهشون داره برا ی... مخورن

 !بره اونجا غاز بچرونه

که فکر نارو زدن به او را در سرش  یو هرکس اسیال به
 انتیداد که خ یراه بدهد نشان م

 !دارد ییاو چه معنا به

کن  لیمیاطالعات مربوط به قرارداد رو برام ا یهمه -

 خونم. روز و ساعتش رو یشب م

که قرار  ییجا تیگم بهشون اطالع بده؛ از امن یم بهت
 ذارن خودت مطمئن شو، یم

 

 د؛یاشتباه بار قبل رو نکن ن،یکن یشده قبلش بررس یحت
 خوام به خاطر حماقت شما ینم

 !کنم یپروژه لعنت نیرو حروم ا میاز زندگ گهیسال د چند

 :دهد یگرداند و ادامه م یرا رو به پنجره م سرش

کرده باشه  دایمالقات از قبل درز پ نیر اخب نکهیامکان ا-

 بخواد یهست و ممکنه کس
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 م،یفرصته، دشمن کم ندار نیکنه و االن بهتر یکارشکن
 رو یتیمخصوصا حاال! مسائل امن

کامل قرارش بده که قراره  انیاحمد هماهنگ کن. در جر با

 !هیبه چ یبدونه چ ادیباهام ب

شود.  یبلند م یصندل یبندد و از رو یلپتاپ را م یموتیت

 .تمام شده بود نجایکارش ا

شود تا برود. کارش تمام شده بود و تحمل  یهم بلند م کیب

 .نداشت گریاتاق را د نیا

 :زند یاز خروج او لب م شیپ یموتیت

 شونیو منم کامل تفهم دیرو دار جانیشما سفرتون به آذربا-

 رو اتیجزئ یکردم تا همه 

با شما مالقات کنن. فعال  شه که ینذارن نم ونیمن درم با

 !ستیبه احمد هم ن یازین

 ...خودم هستم دینباش نگران

 !جانیآذربا یمن بر ی! قراره تو به جایستیتو ن-

سرش را به  رتیبا ح یموتیشوند و ت یراهرو م وارد
 چرخاند یسمت او م
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 یازیکه ن ستیمهم ن یقرار اونقدر نیباشم! ا دیمن با ؟یچ-

 به حضور شما باشه. ما سال

 ی! االن نممیکرد یزیبرنامه ر تیمامور نیا یبرا هاست

 !رو رها کنم برم زیتونم همه چ

فرو  بشیدستش را درون ج کی! یدهد حت یرا نم پاسخش
 که داشت ینیبرد و ح یم

 دهد: یم حیرفت توض یم نییپله ها پا از

 

 یکه تو یتمام اموال به جا مونده از سلمان رو به حساب-

 فرانک و بچه هاش یکانادا برا

پول نقد خودت شخصا  فیک هی. نیانتقال بد نیکرد باز
 از آتا خان ،یبر یبراش م

 یبعد برم یکن یو از مرز ردشون م یریگ یم لشونیتحو

 .یگرد

 دنیخودتون به د نینبود! گفته بود نی! قرارمون اکیب-

 برنامه زی! همه چدیر یآتاخان م

 !شده است یزیر
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گردد و  یاز در خارج شود به سمتش برم نکهیاز ا شیپ
 که همچون اسپند یموتیرو به ت

 .دیپر یم شیآتش داشت درجا یرو

 یکه اگه کارد به استخونم برسه نگاه نم یدون یخوب م-

 ام هیبه سا هیکنم چند ساله سا

که  ییفرستمت جا یو م ارمی... سر و تهتو هم میاومد
 انداخت! برو خداتو شکر یعرب ن

! جلوم یچشمم گم ش یدم از جلو یدارم بهت فرصت م کن
 افته یم ادمی یکه باش

که به  یا هیثان دیافته که با یم ادمی ،یاضافه کرد یغلطا
 مقابل من یخودت جرات داد

 !کردم و نکردم یگوله حرومت م هی یستیبا

آن در  کیکه در  یهمه خشم نیجاخورده از ا یموتیت
 مان او الو گرفته بود بهچش

 نیشود که تا ا یشود و باورش نم یم رهیخ چشمانش

 !اندازه او را از خود رانده باشد

 یزندگ یسال ها نیتمام ا اریافتاده بود؟ او  یچه اتفاق مگر
 اش بود! جانش را کف دستش
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 !بود و با او همراه شده بود گرفته

او را خواسته  یخوشبخت نکهیبود؟ که به خاطر ا نیا حقش
 اش یگونه او را از زندگ نیا

به خاطر جلوه بود؟  زیاشتباه؟ همه چ کیبزند؟ با  خط
 او حساس یحد رو نیتا ا یعنی

 بود؟

سال ها  نیانجام ندادم! من تمام ا یکار اشتباه چیمن ه-

 انتیصادقانه خدمت کردم... خ

 کنم! ینم انتیخ نکردم

 

. بارها جانش را به و وفادارانه خدمت کرده بود صادقانه
 خطر انداخته بود. بار ها جانش را

 نیتوانست در صورت ا یها را نم نیداده بود! اما ا نجات

 !دیمرد بگو

کرد که اگر فکر  یبود! چطور فکر م ستادهیمقابلش ا کیب
 را به سرش راه داده انتیخ

 شد؟ یکارش با او تمام م دیتبع کیتنها با  باشد
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سرش راه بده؟  یفکر رو تو نیجرات داره ا یک انت؟یخ-

 ؟یهست یتو؟ ک

زمان  چینبود! ه نیاندازد! حقش ا یم نییسر پا یموتیت

 .ستدینخواسته بود که مقابل او با

 !خواست یهم نم حاال

به سرش راه نداده بود به خاطر احترام و  انتیفکر خ اگر
 بود که به او داشت، یعالقه ا

نه چون جراتش  د،ید یاو را همچون برادر خودش م چون

 !را نداشت

 نیکه ا نهی. حرفم استادمیمن از ترس نبوده که کنارتون ا-

 دیخطرناکه... بذار تیمامور

 !دم یرم... قول م ی. بعدش خودم مباشم

کوبد  یاو م ی نهیس یانگشتانش را ضربه وار رو پشت
 شمرده یتفاوت یو ب یو با لحن جد

 :زند یب مل شمرده

کنم!  ی... ندارم! حرفمو دوباره تکرار نمیاجیبهت... احت-

 !یر یفردا م
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کند!  یپشت سرش را هم نگاه نم گریبار د نیرود و ا یم

 !نمانده بود گرید یحرف

*** 

و  رمیگ یم یقیهمه جا رو برداشته بود. دم عم کیک یبو
 لبام یاراده رو یلبخند ب

 .شه یم پخش

 یمن تو آشپزخونه بودم م نکهیداشت از حرص ا روسیسا
 .دیترک

 

بشه  کیداده بود که حق نداره بهم نزد ماتومیبهش اولت بانو
 واسه یبزنه و منم ه یو حرف

 ارمیحرصشو درب شتریب نکهیا یو برا دمیچرخ یم خودم
 یکه درست م یزیهر چ یتو

 .کردم یدادم و با انگشت تستشون م ینظر م کرد

شد و من تو پوست  یدود از سرش داشت بلند م رسما
 کردنش تی. اذدمیگنج یخودم نم

 .گرد یم قیبه تنم تزر یفوق العاده ا یروین
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 کمیبرام لطفا؟ بانو به نظرم  یاریهمزن رو م هیهان-

 یلیسوپ خ یتو میزیتازه بر یمویآبل

 ...مزه شده یب

گاو  هی نیع اد،یخونش درنم یزن یکردم کارد م یم حس

 .زد ینفس نفس م نیخشمگ

 بانو کار خانوم تموم نشد؟-

همزن رو به برق  هیحرص داشت! هان ایدن ایدن صداش
 زنه و من خامه رو داخل کاسه یم

ته  نکهیا نیبانو جواب بده ح نکهیو قبل از ا زمیر یم اش
 یم ارمیظرف خامه رو در م

 :گم

خانومو  نه کار خانوم تموم نشده... توام اگه انقدر آمار-

 یو سرتو به کارت م یگرفت ینم

 !یتا االن شامو درست کرده بود یداد

 نکهیا نیکنه و من ح یکانتر سفت م یمشتشو رو روسیسا
 کنم تا یکاسه رو بلند م

کنم و  یدستگاه همزن، دهنمو براش کج م ریبذارم ز ببرم

 .چرخم یم
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شه  یکنم و کاسه از دستم ول م یبرخورد م یزیبه چ هوی

 .شه یم کهیو هزار ت

گرد شده نگاهشو  یکنم و بهادر با چشما یبلند م سرمو
 گردونه تا یسر تا پام م یرو

 یکنم که از وقت یفکر م نیبشه که خوبم و من به ا مطمئن
 مرد اومدم نیا یتو خونه 

 بهش زدم! یضرر مال چقدر

 

چشمام ثابت  یشه که خوبم نگاهشو رو یمطمئن م یوقت
 ین از خجالت اتفاقکنه و م یم

لبمو  رهیم یلیو یلیق شهیاو هم دنیکه با د یافتاده و دل که
 برمو آروم یم یبه گوشه ا

 .گزمش یدندون م با

 شما؟ یکن یچکار م نجایا-

دونم که در رابطه با من و خلوتمون  یلب زد چون م آروم

 .چقدر محافظه کاره

کرد و به وضوح حس  ینگاهمون نم یاز اونم کس ریغ و
 یکردم که با اومدنش تو یم
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تر کاراشونو  عیبا استرس و سر یجور هیهمه  آشپزخونه
 دادن و کامل حواسشونو یانجام م

 .کارشون کرده بودن جمع

 ...درست کنم با هنرام دل ببرم کیسرورم ک یاومدم برا-

 یشب ها نیامان از چشماش که پر ستاره تر چشماش،

 !زد یعمرم رو برام رقم م

 زیجمله محبت آم هی دنیَمردم با شن یکه چشما دمید یم
 فروغ گرفت یکوتاه چطور

 .کردم ینم غیدر من

 !بهانه یکردم، ب یمهابا محبت م یب

شه و  یصورتم خم م یشه و رو یتر م کیقدم نزد مین
 . زمان درستهیمیمن وا یبرا ایدن

تا من غرق شم تو  اد،یاه مبا دلم، باهام ر یمستانه ا قرابت

 !شب چشماش یاهیس

لبمو باز به دندونم  یو گوشه  رمیگ یباال م شتریب سرمو
 یکنه و لبخند پر از شرم یم ریگ

به صورتم مشت  دنیزنم و دستش تو راه اومدن و رس یم
 بشیج یشه و دوباره تو یم
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 .گرده یبرم

 یچشمام متوجه آدما یشرم تو دنیاونم با د چون

 .شه یاطرافمون م

نگاه  هیکنه و  یکشه و گلوشو صاف م یعقب م یا ذره
 گه: یکنه و م یپام م ریبه ز

 

گوشه و دردسر  هی ینیبش یر ینخوام از شما، م کیمن ک-

 ؟یدرست نکن

 :گم یم یمصنوع یشن و با دلخور یگرد م چشمام

 !کاسه بودا هیحاال -

 ...قهیآباژور، دوتا گلدون عت هیکاسه،  هی... نمیبذار بب-

جواب بده و به روم  عیسر دیگفتم اون با یزیچ هیمن  حاال

 :کنم یحرفشو قطع م اره؟یب

 یکنم ول یپولشو حساب م ریبگ ستیحاال من گفتم شما ل-

 واقعا انتظارشو نداشتم انقدر

 !باشه... نه خوشم اومد قیکتابت دق حساب
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خونشون راه  یدونم که پرروام اما به من چه که تو یم
 دهییعوض گل، گلدون رو یر یم

 !سبز شده و

کشه و با همون تن  یعقب م یگه و ذره ا ینم یزیچ

 :زنه یآرومش لب م یصدا

 ...دنبالم ایب-

چرخه و  یگه و بعد م یم یلب ریجمله اش رو ز ی ادامه

 .ره یم یا گهیبدون نگاه د

نگاه به  هیاندازم و  یکاره ام م مهین کینگاه به ک هی
 که مطمئنم یموذ روسیسا

 .شه یداره از شرم خالص م نکهیاز ا خوشحاله

که  یرو اونجور کیک یسپارم تا ادامه  یم هیهان به
 دوست دارم درست کنه و با قدم

 .شم یاز آشپزخونه خارج م یآروم یها

 .دارم یبهتر یلیخ یلیورودم حال خ ینسبت لحظه  به

 .کرده بودم دایرو پ میخونه عشق زندگ نیا یتو من
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 دایممکن بود اما از پ طیشرا نیتر بیکه تو عج درسته
 کردنش خوشحال بودم.

 

دلم با بودن  یکه تو یو کرور کرور قند یخوشحال نیا
 ینم لیکردن دل یکنارش آب م

 .خانواده ام تنگ نشه یکه دلم برا شد

کردم. بهادر رو دوست  یفکر م ندهیذهنم به آ یته مها اون
 داشتم و از عشقم مطمئن

دونستم که اون نسبت به دوست داشتن خودش  یاما م بودم

 .به من شک داره

عشق جاودانه. هنوز به  هیباور نکرده که عشقمون  هنوز
 که یدردناک یخاطر گذشته 

که داشته خودش  یمحبت یب یبه خاطر خانواده  داشته،

 .دونه یعشق نم قیرو ال

 نیحرف زدن با اون در ا طیشرا نیدونم تو ا ینم من و

 !باره چقدر درسته

کرده  رییما تغ نیب زیاون نبودم. همه چ یزندان گهید من

 .بود
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نگه داشته  نجایحفاظت از خودم منو ا یدونم که برا یم
 یوجودم دلم م یاما با همه 

 !نمیکه خانواده ام رو بب خواد

تونست  ی! نمیهرکار اد،یاز دستش برم یاون هرکار و
 چند روز برگردونه یمن رو برا

 ام؟ خونه

 زیگفتم که همه چ یکردم و م یبابا صحبت م یبا حاج من
 یکرده! دلم م رییما تغ نیب

رو پشت سر بذاره و با  کیتار یایدن نیبهادر ا خواست

 .ادیمن ب

بدون  فشیو منو به خاطر وظا میشد یکیکه  یاز روز اما
 پلک زدن تنها گذاشت یحت

 !پر از ترس بودم هنوز

 رییرو تغ شیترسم که اگر ازش بخوام که نوع زندگ یم
 یزندگ هیبده، به عشقمون، به 

 !شانس دوباره بده باز هم من انتخابش نباشم هیبا من  دیجد

دلم تنگ بود و هم ترسام احاطه ام کرده بودن و تنها  هم
 دیکه به ذهنم رس یراه حل
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 روسیآشپزخونه سا ختنیو به هم ر کین ککرد درست
 بود.

 

 یزیچ شیبود و داشت با گوش ستادهیپله ها ا ریز بهادر
 کرد و به محض یم پیرو تا

شلوارش سر داد و  یپشت بیرو داخل ج یگوش دنمید

 .رهیدستشو دراز کرد تا دستم رو بگ

هام رو بلند تر برداشتم و دستمو داخل دستش گذاشتم  قدم
 یو اون به طرف همون در

با بانو ازش رد شدم و به محوطه استخر رفتم  کباری که

 .ره، منو برد یم

ره و من با  یداالن به طرف چپ م نییبار از پا نیا اما
 دونم یکنم و نم یتعجب نگاه م

که من  ییجا داالن تا یبره! چون انتها یمنو کجا م داره

 !بود وارید دمید یم

 م؟یر یبهادر کجا م-

خودش  یکشه و جلو یدستم رو م میرس یبه انتها م یوقت

 .ده یقرار م
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 مهیصورتم خ یدم و اون رو یم هیتک واریرو به د کمرم

 .زنه یم

دستش رو درست  هیذاره و  یدستش رو باال سرم م هی
 داره و یمقابل گردنم نگه م

 !کشه یاستخونه ترقوه ام نوازش وار م یرو رو انگشتش

 یلیسرمون بود اما نور خ یباال وارکوبیچراغ د هی
 شه که نصف یداشت و باعث م یفیضع

 .روشن باشه یباشه و نصفش کم یکیتار یتو صورتش

 !سرکش من یملکه  یبپرداز اتویکه بده میاومد-

به تنش داشت بدنم رو  ادیز یکیکه به خاطر نزد ییگرما
 شه و یکرد سرد م یاحاطه م

 !ده یوجودم م یموذ یرو به جانورا جاش

لمسش کنم  یذره ا نکهیبرم و بدون ا یرو باال م دستم
 یلیخ یانگشت رو از فاصله 

 یم یگردنش رو آروم ط یگوشش تا رو ریاز ز ک،ینزد

 :زنم یکنم و اغواگرانه لب م

 ؟یریپس بگ یخوا یا مج هیمن نم نم خسارت زدم تو -

 گن تا یکه م کیعدالت ب
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 شدم! دیبود؟ ناام نجایهم

 

بره و نفس  یگردنم م یکشه و تو یم نییرو پا سرش

 .رهیگ یم یقیعم

لذت بخش نفساش  یشه از حس گرما یتنم مور مور م تمام

 !پوستم یرو

 !بغلم کن-

 یفشار م واریبرم و تنم رو به د یرو پشت کمرم م دستام
 دم. صورتم رو به سمت صورتش

زنم، نوچ  یبه چشماش زل م نکهیا نیگردونم و ح یبرم

 !کشم یم یا دهیکش

شدم ترسام  یتر م کیمرد نزد نیبه ا یکه هرچ درسته

 !شدن یازم دور م شتریو ب شتریب

زد سرم  ی، و دلم داد م«بغلم کن» گفت یکه اون م درسته
 اما من« زودتر! االی» که

 !کنم تا بغلش نکنم یمشت م دستامو

بغلم  یشتریکنم با عطش ب یم یچیهربار که سرپ چون

 !کنه یم
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 یشدم اون با کشش قو یکه ازش دور م یهر قدم چون
 شد و یم دهیسمتم کش یتر

 !خواستم یم نویشد و من ا یدستاش محکم تر م قفل

لمس  هیکشم و لبام رو آروم و در حد  یرو جلو م سرم
 خال کمرنگ یرو یاما طوالن

 !چسبونم یچپ چونه اش م سمت

سرش بود رو  یکه باال یدست هویشن و  یبسته م چشماش
 یده پشتم خال یحرکت م

 .شه یم

 شم یشن و تو هوا معلق م یاز صورتش جدا م لبام

 !کشم یم یبلند غیو ج ستهیا یم قلبم

اونه که  یمن به گردنش برسن دستا یدستا نکهیاز ا قبل
 و قبل از چنیپ یدور کمرم م

 چهیپ یمن از ترس به تنش بچسبم اونه که دورم م نکهیا
 زنه: یو بغل گوشم نفس م

 

 !من... دارمت یدارمت دردونه -
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 !بهادر سکته کردم من از ترس-

 من؟ یتو دستا-

 یشد دلم م یکه انقدر به خودش مغرور م ییوقتا هی
 خواست تار به تار موهاشو بکنم اما

و  طونیمود ش نیبودم که ا ییوقتا نیکه عاشق هم فیح
 رو باری یشوخش بودم که سال

 !کرد یاومدو رو م یم

اتاق  هیشم که داخل  یو تازه متوجه م ستمیا یم صاف

 .میستادیا

که همون قسمت  نمیب یو م امیم رونیتعجب از آغوشش ب با
 هیکه بهش تک یواریاز د

 !اتاق پشتش پنهان بود نیبودم باز شده بود و ا داده

اتاقک و کمد داشت اما  هیتخت و  هی. میاتاق بود هی داخل
 یکه اون رو خاص م یزیچ

 .شده بود میپله تقس هیاتاق توسط  یبود که فضا نیا کرد

 .شد یتراس مانند وارد م یفضا هیاون پله به بعد به  از

بود. پشت  یا شهیتا سقف همش ش وارایقسمت از د اون
 ها دور تا دورمون درخت شهیش
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 .سرمون یو آسمون ستاره دار امشب سقف باال ودب

خش  یقیموس یاون وسط بود. صدا کیگرد کوچ زیم هی
 یرسه و من یبه گوشم م یدار

شام گرد شدن و از ذوق نمدار  زیاون م دنیچشمام از د که
 یشده بود به سمتش برم

 .گردم

بود و به محض پخش شدن آهنگ  ستادهیگرامافون ا کنار
 دهیناخودآگاه به سمتش کش

 شم. یم

 

 یدورگردنش قفل م یبرن وقت یاز خودم فرمان نم دستام
 یاش م نهیشن و سرم به س

 .چهیپ یو اون بالفاصله دوستاشو دورم م چسبه

 !ی... مرسی! مرسیلیدوستت دارم بهادر... خ یلیخ-

اون حواسش  .دیلرز یوجودم از شدت ذوق و عشق م تمام
 دونست از صبح یبه من بود! م

 !خودم رفتم یبود که تو دهیشدم حالم بده، فهم داریب که
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با من آشنا بود. نبض قلب و احساسم  شتریاز خودم ب اون

 !دستش بود

 !با من برقص دردونه ام-

که  یخورم و جور یبغلش تکون م یتو تمیو با ر آروم
 کرد منو به یاون دردونه صدام م

اومده بودم تا دردونه  ایرسوند که من به دن یاور مب نیا

 .رمیمرد خطاب شم و بم نیا ی

 یگوشم م یمحکم و مردونه اش تو یصدا یوقت چون
 یبرام رنگ م ایتمام دن دیچیپ

 !داد یمعناشو از دست م زی! همه چباخت

در گوشم و  یخوشبخت یبود و من بودم و زمزمه  اون
 و شتریب هیکه انگار هر ثان یعشق

 !دیکش یشعله م شتریب

*** 

. بهادر میمن خورد یتموم نشدن یها یپرحرف یرو تو شام
 داد و یسکوت گوش م یتو

 .داد یداد و مدام بهم توجه نشون م یتکون م سر
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کنارمون باشه ازم  یکس یغذا وقت زیکه سر م یتوجهات
 یباعث م نیشه. و ا یم غیدر

 .اتاق با اون سر کنم هی یدلم بخواد تمام عمرم رو تو شه

و پرشور  قیو عم رهیدستش بگ یامشب جامش رو تو مثل
 نگاهم کنه و من تند تند از

بهم توجه  شتریو ب شتریبراش حرف بزنم و اون ب یدر هر
 کنه.

 

لبم بکشه، موهام رو  یغذا بکشه، با دستمال گوشه  برام

 !صورتم کنار بزنه یاز جلو

 یرم تا ته و تو یم م،یبلند شد زیاز سر م نکهیمحض ا به

 .ارمیرو در ب یاتاق مخف نیا

ها به  شهیقسمت عمارت بود. از سمت ش نیتر ییانتها تو
 اطیپشت راه داشت اما ح اطیح

 .نداشت یارتباط چیه نگیو پارک ییجلو اطیبا ح یپشت

اتاق عمارت بود و تنها راه ورود بهش  نیتر یمخف
 و حرکت اون وارکوبیچرخوندن اون د

 .بود واریاز د قسمت
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انتخاب اسم  نیرو اتاق امن گذاشته بودن. منم با ا اسمش
 یموفق بودم. چون انگار تو

جدا  ایاز کل دن میکنار هم بود نجایکه ا یچند ساعت نیا

 .میبود

 یو احساس یفکر تیعشقمون پر از امن ی هیسا ریز

 .میبود

 !دنیکش یدم دستاش از لمس من عقب نم کی

دستش رو دور من انداخته و من  هیکاناپه نشسته و  یرو

 .شونه اش گذاشتم یسرم رو رو

 یلیخ یخلسه  هیگرده و من وارد  یموهام م یتو دستش

 .شدم ینیریش یلیخ

که دلم نخواد با حرف زدن خرابش کنم. ذره  نیریش اونقدر
 دستش رو یذره جام تو

 .فکر بود یتو قایرفت و عم یباال م داشت

 یاز کتف و گردنش م یقسمت یو رو ارمیباال م رو دستم
 و آروم ارمیذارم. سرم رو باال م

شم و  یآغوشش جمع م یبوسم و تو یگونه اشو م یرو

 .چسبم یبهش م شتریب
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 ناراحتت کرده؟ یزی... چی... شامم نخوردیتو فکر-

 یلحظات طوالن یکنم. برا یبازم نگاهش م مهین یچشما با
 کنه و یاز باال نگاهم م

 کنه. یموهامو نوازش م همچنان

 

 !دست از توجهات من نینشده ا یبراش عاد هنوز

که با نگاهش نازم  یاونجور اد،یفهمم که خوشش م یم اما

 !فهمم یده م یم

 !تو بهش فکر نکن-

 !توام بهش فکر نکن پس-

 دیباشه. شا ریمنه درگ شیپ ینداشتم فکرش وقت دوست
 منطق شده بودم اما یلوس و ب

 .که کنارم بود توقعاتم رو باال برده بود یمرد نیا

لحظه غافل باشه  نیکنارمه، از من و ا یخوام وقت ینم
 فضا کنده نیکه انگار از ا یطور

 !و حضور نداره شده

 !نکن-
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شه گوشه  یهم، خم م یره تو یو اخمام م شمینم متوجه

 .بوسه یلبم رو م ی

 !یریگ یپوست لبت رو گاز م هیچه عادت-

 :گم یکشم و با حرص م یهم م یرو تو اخمام

 یریگ ی... بعد تو گاز مهیچه عادت رمیگ یمن گاز م-

 خوبه؟

 هیره و ته مونده جامش رو  یلبش باال م یگوشه  یوقت
 کشه تازه متوجه ینفس سر م

 .گفتم یشم که چ یم

که از دردش چشمام  رمیگ یلبم رو گاز م یبار جور نیا
 نییشن. سرم رو پا یبسته م

 .چسبونم یاش م نهیاندازم و گونه ام رو به س یم

ذاره و آروم از پشت سر  یچونه ام م ریرو ز دستش
 کشه تا سرم رو باال یموهام رو م

 .رمیبگ

 

 ...نمتینگام کن ب-
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صورتم حس  یرو باال گرفتم و بازدم نفساش رو رو سرم
 فهمم که صورتش یکنم م یم

هم فشار  یچشمام رو رو یقرار گرفته اما با لجباز مقابلم

 .بندم یدم و م یم

دونم  یشن و م یپوستم محسوس تر م یرو نفساش
 لحظه کیتر شده. تنها  کینزد

کشه تا لبام رو به داخل دهنش بکشه و با ِمهر،  یم طول
 ُمهرشون کنه و من چشمام

از حالت صورتش رو از  هیثان هیتا  شنیباز م ناخودآگاه

 .دست ندم

قرارم تو آغوشش  یبود. قلب ب یواستنبرام خ زشیچ همه
 گرفت، آرامش از دست یقرار م

نگاه  هیبا  امییگشت، تمام عقده هام و تنها یام بهم برم رفته
 شدن و یمهربونش دود م

 .شدن یم محو

ره. چطور  یمرد در م نیکه من جونم واسه ا نهیا
 هیدونم فقط  یشدم رو نم رشیزنج
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 دنشیاز کنارش بودن، از لمسش، بوس ریناپذ یریس عطش
 یوجودم بود که رفع نم یتو

 .شد ی. تموم نمشد

داشتم مدام ببوسمش، لمسش کنم، حسش کنم!  دوست
 نیبه ا هیشب یحت چوقتیه

هاش  یقشنگ یرو تجربه نکردم و در کنار همه  حس
 ته دلم یترس هیشه  یباعث م

 .نهیبش

 یهر لحظه قوبه بودنش که  ازین نیا ،یهمه وابستگ نیا
 شد منه تا مغز استخون یتر م

 .ترسوند یحس رو م نیشده به ا آلوده

دستش رو دو طرف لبام قرار  هیو  رهیگ یفاصله م یا ذره
 که جنون و ییده و با صدا یم

 :زنه یزنه بغل گونه ام لب م یتوش موج م عشق

 شما؟ یرقص از کجا بلد-

 

 زشیچ چیسوال بود؟ ه نیا دنیبوسه مون وقت پرس وسط
 مرد! به خاطر نینبود ا یعاد
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 .گه یساعت قبلم م یدنایرقص

 ونهیو من همچنان به رقص و د دیکه عقب کش یموقع اون
 ادامه دادم و مجبورش یباز

 !هم باهام برقصه گهیآهنگ د هی کردم

 نییصورتم پا یکنم و از رو یرو بند مچش م دستم
 مچش رو ی. قسمت داخلارمشیم

 .زنم یرگش رو بوسه م یو درست رو رمیگ یلبم م مقابل

. رهیگ یم یمانند سیو نفس ه شنیلحظه پلکاش بسته م هی
 انگار که هنوز به رفتارام

 .نکرده باشه و انتظارش رو نداشته باشه عادت

مرد  ادیخوشش اومدنه بدش م نیو از هم ادیم خوشش

 !لجباز من

 زیر یبا نگاه نییو از باال به پا رهیگ یرو باال م سرش
 بار نیکه ا ییدندونا نیشده از ب

 :لرزونه یهم قفلشون کرده تنم رو م یدونم چرا رو ینم

 سوالم جواب نداشت آشوب دلم؟-
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 یکنم و با ناز م یدلم ضعف رفت اما گردنم رو کج م ته

 :گم

 نکهیا ایدردسر سازت! یفرفر ایآشوب دلتم  دمیآخر نفهم-

 !دردونه ام ایباالخره ولوله ام 

 یهست ینشون ندادم که چ یمنو بده تا بهت عملتو جواب -

 !برام

 !شمویکنم ن یاما به زور جمع م رهیگ یم خندم

هم  گهید یداره؟ تازه رقصا یتی... چه اهمگهیبلدم د-

 کمر نیا یبلدم... کال از هر مهره 

 ...زهیر یم یقر و فر هی

کنم و لبام رو با حالت  ینازک م یپشت چشم طنتیش با
 کنم. یغنچه م یمغرور

 

 یم چیهم پ یکردم اما اخماش تو یم یباهاش شوخ داشتم
 فهمم که واقعا یخوره و م

 !نداره انگار یشوخ

دونم که  یزنه و من نم یرو هشدار گونه صدا م اسمم
 گذره اما یداره م یفکرش چ یتو
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 !که هست دوست نداشتم که خلقش رو عوض کنه یهرچ

ذهنش  یتو یدم تا تصور اشتباه یم حیتر توض عیسر

 :نمونه

درو  دهیشد که انواع کالس ها رو با سع یباعث م ییتنها-

 رقص، شنا... اما ،ی. نقاشمیکن

 ی. ممیبر رونیذاشت ب یشربت کالس رقص رو نم خب
 نداره، معلم رقص تیگفت امن

داد... من استعداد  یآورد خونه و بهمون آموزش م یم

 ...رقص، بدنمم نرم بود یداشتم تو

 یلیخ ی هیروح م،یدیرقص یم یکرد وقت یم فیک شربت
 تپلش کلیداره... با ه یشاد

 ...و مشیرقصوند یو همراه خودمون م میکرد یم بلندش

 یدوباره غرق شدم تو نمیب یو م امیلحظه به خودم م هی

 !گذره یاون روزا، چقدر زود م

 !بود روزید نیهم انگار

 یبار با لحن نیبره و ا یچونه ام م ریدستش رو ز دوباره
 تا آسمون با لحظات نیکه زم

 :گه یفرق داره م قبلش
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 ؟یکن یم فیحاال انقدر از خودت تعر یبلد ییچه رقصا-

سوال ذهنم رو از خانواده  نیفهمم که قصد داره با ا یم
 پرت دمشونیکه روزهاست ند یا

 یدم و لب م یو حالم رو خوب کنه. دل به دلش م کنه

 :زنم

در حد رقص پا بلدم اما  ییابتدا یلیخ یلیتانگو رو خ-

 ...بلدم یرو حرفه ا یعرب

 یم رهیکنجکاو بهم خ یپرن و با نگاه یباال م ابروهاش
 دم و یشه و من گردنم رو تاب م

 :زمیر یناز م شتریب

 

 !بره ادتیرقصم که اسمت  یم یجور هیبله... -

بده اما حس کردم حالت  طنتمیداشتم که دل به دل ش توقع

 .شد نیمگچشماش غ

 ادمیوقت بود که اسمم رو  یلیخ یایتو ب نکهیمن قبل از ا-

 رفته ادمیرفته بود! خودمو 

 ادمیکردن رو... تو برقص برام  یرو، زندگ دنی! خندبود

 !اریب
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! انگار تک به تک رشته دیجنگ یمرد اصال عادالنه نم نیا

 .اعصابم دستش بود یها

تونست از شدت غصه قلبم رو پاره  یلحظه هم م هی تو
 پاره کنه، هم از شدت شور و

 !تا آسمون پروازم بده ختیر یکه به تنم م یعشق

 !...بهادر-

بوسمش، صورتش رو با عشق  یم قیرم و عم یم جلو
 ادشیکنم تا هزارباره  ینوازش م

 !که اسمش بهادره ارمیب

 هی یکه من حاضرم تمام جونم رو برا یمن، اون کس مرد

 .لحظه داشتنش فدا کنم

که تنم رو به  یکشم و با شور و شرم یعقب م یا لحظه

 :زنم یتب نشونده لب م

خوام با  یرقصم اما امروز م یبرات م یروز هی-

 ...ویزندگ ارمیب ادتی دنتیبوس

 یعقب م یده و درست وقت یتب و تاب دل به دلم م پر

 !ستین ینفس گهیکشه که د
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و کتفش  شنیگردنش متوقف م ینوازش دستام رو یوقت
 دم تا یرو رو به عقب فشار م

 !رمیبگ امان

که از لباش  یکشم و بعد طعم گس یلبم م یرو رو دستم
 دهنم مزه یبه جامونده رو تو

 کنم. یم

 

خمار از بوسه مون بود و درسته که امان  اهشیس یچشما
 داده بود، اما تنم رو با همون

خودش  یپا یکنه و رو یکه پشت سرم بود بلند م یدست

 .شونه یم

 ...ستین یکاف چوقتیه-

 ؟یچ-

 ...لمس کردنت دنت،یداشتنت، بوئ-

 نیکه اول یبچه ا هی نیبودن؟ ع یاگه عاشقانه نبودن چ نایا
 گه و مادرش یکلماتش رو م

کنم و چشمام پر  یمنم بغض م رمیگ یاش م هیذوق گر از

 .شن یم
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کلمات رو  نیفهمه که ا یمن نم یاندازه  چکسیه چون
 چه دنیمرد شن نیاز زبون ا

 !هیبزرگ ی معجزه

کنم.  یو سفت بغلش م چمیپ یرو دور گردنش م دستام
 بدون ،یلحظات طوالن یبرا

 !کشم یبه تنش عطرشو نفس م دهیتکون بخورم چسب نکهیا

 ؟یخواب-

 ...اوهوم-

 !امیب رونیخواست از بغلش ب ینم دلم

 ...میاتاقمون بخواب میپاشو بر-

 !! دوست داشتم لفظ اتاقمون رو از زبونشاتاقمون

 !میبمون-

 ...روقتهید-

 ...امیمن نم-

 

 یچسبم و لجوجانه چشمام رو بسته نگه م یبهش م شتریب

 .دارم
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شه. منو  یزنه و از جاش بلند م یموهام رو بوسه م یرو
 یبغلش داره و من ذره ا یتو

 !افتادن ندارم ترس

 یلیکشم خ ینگه داشتن خودم نم یهم برا یزحمت یحت
 اش نهیس یراحت دستم رو رو

 .ذارم یم

کنم و زمزمه  یصورتم حس م ینگاهش رو رو ینیسنگ

 :شنوم یاش رو م

 ...طونیتخس ش-

 یقلبش رو م یکشم و رو یاش م نهیام رو به س گونه

 .بوسم

 یزود به اتاقمون م یلیکنه و خ یآسانسور استفاده م از

 .میرس

 یکه رو یده و کمربند چرم پهن یتخت قرارم م یرو
 ریکنه و از ز یلباسم بود رو باز م

 .کشه یم رونیب بدنم

 ؟یکن یلباستو عوض م-
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 ...نوچ-

شه و من بالفاصله  یکشه و ازم جدا م یتنم م یرو رو پتو

 :کنم یصداش م

 بهادر؟-

 ...دردونه ام امیم-

 یایهنوز خواب منو با خودش به دن یبعد وقت یلحظه  چند
 نبرده و با تکون یخبر یب

حضورش رو  م،ینیب ریو پخش شدن عطر تنش ز تخت

 .کنم یحس م

 یو من خودم رو به دستاش م چهیپ یرو دورم م دستش
 سپارم.

 

*** 

 ...جلوه... جلوه-

گم و  یم یو خواب آلود هوم چهیپ یگوشم م یتو صداش

 ...کنم یچشمام رو باز م یال



 
 

1201 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

کت شلوار حاضر و آماده  یتو دهیکه به بهادر پوش نگاهم
 یجام م یتو عیخوره سر یم

 :زنم یو لب م نمیش

 ؟یر یشده؟ کجا م یزیچ-

مطلق  یکیتار یچرخونم و وقت یسمت پنجره م نگاهمو
 دستش یادیبا ترس ز نمیب یرا م

 .زنم یچنگ م رو

 ؟یر یهنوز صبح نشده کجا م-

 !زمیآروم عز نترس... نترس دردونه...-

و  دهیلباس پوش یوقت دنشیدونم چرا اما به محض د ینم

 .رفتنه دلم آشوب شد یآماده 

 چیه زشیتنم رو سر کرده و کلمات محبت آم وحشت
 حالم ندارن. بغض یتو یرییتغ

 .شم تا قدم به قدش برسه یزانو بلند م یگرفته و رو گلومو

 یاشک یذارم و با چشما یاش م نهیس یرو رو دستم

 :کنم ینگاهش م

 !...کنم یدوباره... نرو... خواهش م یر یکجا م-
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در  یخوب زیدونستم چ یگفتم! م دانهیالتماس و نوم با

 !ستیانتظارم ن

 داریمنو ب یرفتن وقت رونیساعت ب نیگفت که ا یم دلم
 یبار بدون خداحافظ نیکرده تا ا

. هرچند که ظاهرش ستیدر راه ن یاتفاق خوب یعنی نره
 اشه.آروم ب

 

 هی... ستین یزیگردم خب؟ چ یزود برم یلیرم خ یم-

 ... فقط خواستمهیمعمول یقرار کار

گردم...  یخب؟ بخواب زود برم ،ینبودم نترس یشد داریب

 !ذارم یمنتظرت نم

لب  یکنم و پشت هم رو یرو دور گردنش حلقه م دستانم
 بوسم و پر بغض یرا م شیها

 :کنم یم زمزمه

 ...یخوام بر یترسم... نرو! نم یاالنم م-

و پر ابهتش دستان نوازشگرش را  یجد یهمان صدا با
 را میاندازد و موها یبه کار م

 :کند یم نوازش
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من شجاع باشه! عاقل باشه! من انقدر لوس کردم  یملکه -

 شما رو؟

حرفا نبود! من شجاع و عاقل نبودم،  نیبدهکار ا گوشم
 اونو داشتم و شجاعت و عقل

 !شد یالزمم نم چوقتیه

 ؟یشنو ی... میخوام بر یبهادر نم-

 یخواستم بره و اون انگار یداد، نم یبد م یگواه دلم
 گرفته بود. اونقدر مشوش شیشوخ

 .دمیفهم یکه حال خودمو نم بودم

از عطر  یقیعم یبرم و نفس ها یگردنش م یتو سرمو
 یطور نیا دیتا شا رمیگ یتنش م

 .بشم آروم

 یبه خودش م شتریشه و ب یدور کمرم محکم م دستش
 یچسبونه و در گوشم نجوا م

 :کنه

تونم  یکنه اما نم یپاهامو شل م شتیوسوسه موندن پ-

 !برم دیبمونم جلوه... مهمه، با
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. رهیگ یم یقیکنه و نفس عم یداخل موهام فرو م سرشو
 بعد آروم دستامو از دور گردنش

 کنه. یم باز

 

 یتو گهیبعد د یبوسه و لحظه  یم مویشونیشه و پ یم خم

 !اتاقمون ندارمش

 نیدونم چرا به ا یو خودمم نم ارهیبه گلوم فشار م بغض

 !حال افتادم

و به خودم تشر  زهیر یچشمام م یآروم از کناره  اشکام
 رفته پشت ادتیزنم که مگه  یم

 کردن شگون نداره؟ هیگر یکس سر

که  ی. تا زمانستمیا یشم و پشت پنجره م یجام بلند م از
 بشه و از عمارت نیسوار ماش

 .خونم یلب م ریدعا و سوره بلدم ز یبشه هرچ خارج

گردم. ساعت پنج صبح بود  یره و من به تختم برنم یم

 .برد یخوابم نم گهیو د

تا دوباره  رمیگ یم میکنم و تصم یرو پاک م اشکام

 .بمونم داریبرگشتنش ب



 
 

1205 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

و دستام رو دور زانوهام رسونم  یسردم رو به کاناپه م تن
 کنم. سرم رو به سمت یقفل م

 .چرخونم یم در

به در بمونم تا دوباره توسط بهادر  رهیخوام اونقدر خ یم

 .رهیباز بشه و قلبم آروم و قرار بگ

*** 

دارد. دلبرک خوب توانسته بود  یبرم نیرا سنگ شیها قدم

 .رفتنش را سست کند یپا

خودش ساخته  یکه برا یجهنم نیرفت. دفتر ا یم دیبا اما
 یبود، باالخره داشت بسته م

 .شد

 !داد یقرار را از دست نم نیشد ا یو رو م ریز ایدن اگر

رود و  یهوا جلو م شیپوش در گرگ و م یپا مشک سرتا
 کند یاور کت بلندش را تن م

 :غرد یهمزمان م و

! ییپا یخونه رو م یخونه چهار چشم یمون یطاهر م-

 رفت؟ یموتی! تیایاحمد با من م
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. طاهر دستش را همچون دیرا رو به احمد پرس سوال
 که بود کنار یشناس فهیسرباز وظ

 یخم م یاطاعت کم یو به نشانه  ردیگ یاش م یشانیپ

 .رود یشود عقب م

که آماده به خدمت بودند  یاشاره به مردان کیبا  احمد
 نیدهد تا سوار ماش یدستور م

 :دیگو یم کیشوند. رو به ب شانیها

 ...رفتن... فقط شیبله قربان دو ساعت پ-

 ؟یفقط چ-

 !رو ببرن... خودشون تنها رفتن یقربان حاضر نشدن کس-

چرخد. مردک لجباز  یتنش م یدر رگ و پ یبه آن خشم

 !احمق

که داشت  یراهیو بد و ب ردیگ یگر م تیاز عصبان تنش
 خارج شود شیرفت تا از گلو یم

به بدنه  یمشت محکم شیکند و به جا یدر دم خفه م را

 .کوبد یم نیماش ی
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 لیدر اتومب یگریبدون حرف د دیگو یلب م ریز یلعنت
 زود عمارت یلیکند و خ یرا باز م

 .کنند یترک م را

خلقش  یموتیجلوه و حماقت ت یها و بهانه گرفتن ها یبدقلق

 .را تنگ کرده بود

 نیهمه سال منتظر چن نیشد. ا یبه خود مسلط م دیبا اما
 قدم آخر را دیبود. با یروز

 .داشت یتر برم محتاط

قرار  نیاز ا شیبندد تا تمرکز حواسش را پ یم چشم
 سرنوشت ساز جمع کند. به محل

 چیگرداند و ه یرسند نگاهش را دور م یکه م قرار

 !شود یمتعجب نم

 چیپرت و برهوت گذاشته بودند. ه ابانیب کیرا در  قرار
 اعتماد یگریبه د نیز طرفکدام ا

توانست در  ینم یحقه ا چیو ه یراه فرار چی. هنداشتند
 کار باشد.
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محل  شیتفت یافرادش را برا یموتیهم ت نیاز ا شیپ
 اگر قرار یفرستاده بود. هر خطر

 .بود کسانی طیشرا نیطرف یباشد برا بود

روشن  یکه مقابلشان با چراغ ها ندیب یرا م نیماش چند
 پارک کرده بودند. به فیبه رد

 .شود یباز م یکی یکیها  نیدرب ماش دنشانیرس محض

شود و درب سمت راست را باز  یم ادهیتر پ عیسر احمد

 .شود ادهیپ کیکند تا ب یم

 شهیکه هم ینانیبا اعتماد و اطم کیکامل روشن بود. ب هوا
 نسبت به خودش دارد قدم

 .دارد یرا برم شیها

 نیماش انیم یکه داشت به سمت فضا یرا به مرد نگاهش
 یقدم برم هیها جلوتر از بق

 .دهد یم داشت

پنهان شده بودند و حالت چهره  نکیپشت قاب ع چشمانش
 یخنث شهیاش مانند هم

 .حالت ممکن بود نیتر
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حرکت  نیو احمد کوچکتر ستندیا یپشت سرش م مردانش
 نظر دارد و ریآن ها را ز

 !چرخاند یآن ها م نیچشمانش را ب مدام

 ی. با ته لهجه دیآ یکوتاه قامت و الغراندام جلو م مرد
 صحبت یسیشروع به انگل یبیغر

 :کند یم کردن

کردم انتظار نداشتم انقدر جوان  یباهاتون صحبت م یوقت-

 !دیباش

 یدارد و با نگاه یچشمانش برم یرا از رو نکشیع بهادر
 ینظر م ریمرد را ز یسرد و جد

 اشتباه گرفته بود؟ می. او را با تردیگ

شد تا از باال او را بنگرد.  یفاحش قدشان باعث م تفاوت
 یتمام به جمله ا یتوجه یبا ب

کند  ینگاه م رهیبه زبان آورده بود در چشمان مرد خ که
 پوستش نفوذ کند! ریتا ز

 

 دنیشناسند از پاسخ نشن یم یکه او را با نام ماکالن یمرد

 .کشد یابرو در هم م
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در گوشش زمزمه  یزیو چ دیآ یرادش جلو ماز اف یکی
 رهیدم نگاه خ کی کیکند. ب یم

 کیمیکه از م یکشد و طور یاو عقب نم یرا از رو اش
 کند یبرداشت م یصورت ماکالن

 .ست و هم متعجب یهم راض شیها دهیاز شن انگار

 یاو را ار نظر م یسراپا یمتفاوت دیبار با د نیا یماکالن

 .گرداند

همه درباره  نیبود که ا یمرد جوان مقابلش همان کس نیا
 داریاز د شیشهرتش پ ی

 ینفر نفوذ کاف کیگفتند اگر تنها  یکه م یبود؟ کس دهیشن
 را تیمامور نیانجام ا یبرا

 منطقه داشته باشد فقط اوست؟ نیتمام ا در

 کینگاه بار کیمرد جوان بود؟ ب نیگفتند ا یکه م یکیب
 که دهیکند و خوب فهم یم

 .است ستادهیمقابلش ا یداند که چه کس یمرد مقابلش م حاال

 !دیارزش وقتم رو داشته باش دوارمیام-

با  یگفت و ماکالن رینفوذ ناپذ یو لحن لیبد یب یتیجد با
 کلفت و مردانه یصدا دنیشن
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 یجمله به سخره م کیاو را تنها با  نطوریا یوقت اش

 .چدیپ یکلمه در سرش م کی رد،یگ

 «!گستاخ»

که اومدم برگردم، آفتاب غروب  یاالن از راه نیاگر هم-

 گهید ی نهینکرده، حداقل ده گز

 !من باشن شنهادیکه منتظر پ دارم

دستش جالب توجه بود. دستش را با اعتماد به  حرکات
 دیاش کوب نهیبه س یادینفس ز

 .جمالتش را ادا کرد و

حالت ممکن دستانش را پشت  نیتفاوت تر یاما با ب کیب
 برد و سرش را به یکمرش م

 یچرخاند و لب م یانتها م یب ابانیراست رو به ب سمت
 زند:

 

 جلوتون رو گرفته؟ یاون وقت چ-

 که بود؟ گریزند! او د یم یتکخند ناباور مرد

 یهمکار شنهادیکه پ یکه گفت کم نبودند کسان همانطور
 مرد نیبه او داده بودند اما او ا
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 .بود دهیبرگز را

داشته  داریاو در کمال وقاحت حاضر نشده بود که با او د و
 ریباشد و قرار بود که با ز

 .کند دارید دستش

خودش  رانهیحرکت غافلگ کی ینبود، که ط یکاف نیهم و
 کرده و دایسر قرار حضور پ

 !را به حد اعال رسانده است یگستاخ

ورت شد اما از ص ینم شانیمتوجه صحبت ها احمد
 توانست یبرافروخته مرد مقابلش م

 !رود ینم شیخوب پ دارید نیبزند که ا حدس

را  شیو ابروها دیفهم یاما کلمه به کلمه اش را م ساالر

 .دهد یباال م یبا سرخوش

احمد را با  شیبود. نگاه پر تشو سشانیجسارت رئ عاشق
 باال انداختن و آرام پلک یسر

 .دهد یپاسخ م بستن

 ...تو کارتون دینیشما بهتربه من گفتن -

دهد. گوشه  یحرف زدن را به او نم یبار هم اجازه  نیا
 یچشمانش را به نشانه  ی
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 :دیگو یدهد و م یم نیچ یکالفگ

 یبدونم شما ک نجایام...! اومدم ا یام چ یدونم ک یمن م-

 ! منیخوا یم یو چ یهست

 یتون یم ینه! چ ای دیارزش وقتم رو دار نمیبب نجایا اومدم
 که ارزشش رو یبه من بد

 باشه تا من خودم رو به خاطر شما به دردسر بندازم! داشته

 

بود که  یدر نقشش فرو رفته بود. چه کس یبه خوب کیب
 دانست نفوذ و قدرتش تا ینم

 .برش دارد یبکن یتوان یکه فکرش را هم نم ییهرجا

 یهرکار تشیجلب رضا یبود که مرد مقابلش برا مطمئن
 معامله از دست نیکند و ا یم

 .داد نخواهد

خواست که با خود را مشتاق نشان دادن نقطه  ینم اما
 نیدستش بدهد. او زبان ا یضعف

 یدانست که کوتاه آمدن مساو یرا بهتر بلد بود. م جماعت

 !را باختن هیست با قاف
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به ساعتش  یبرد و نگاه یفرو م بشیدست در ج یماکالن
 یگوشه  یشخندیکند. ن یم

 !دیآ یخوش نم کیکه به مذاق ب ندینش یم لبش

نگاه مغرورانه را، مهارت او در  نیشناسد ا یم خوب
 نیخواندن زبان بدن شهره بود! و ا

 !دستش پر بود مرد

داد که  یرا به او م نانیاطم نیکه در چنته داشت ا هرچه
 پوزخند نیو ا ستدیمقابلش با

 .و مسخره را بر لب بکشد مطمئن

شود  یم کیاز پشت سر نزد نشیاز محافظ یکی دوباره
 برد. تنها یو سر در گوشش م

 تیکند و مرد لبخند رضا یرا زمزمه م یزییلحظه چ کی
 کیزند و رو به ب یم یبخش

 !برد یباال م سر

که در دو  گاردشیرود و هردو باد یآهسته عقب م یقدم
 یبودند قدم ستادهیطرفش ا

 .ندیآ یم جلو
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منحوس  یبرند و صدا ین مدست داخل کتشا نامحسوس
 چدیپ یبرهوت م نیمرد در ا

 :رسد یم کیبه گوش ب و

اونقدر ارزش داره که شما رو  شنهادمیمن تجارت بلدم! پ-

 نیراغب به ا یمشتاق و حت

 کنه! معامله

 

دستان مردان  یرا رو زشیو فرز نگاه ت اریهوش احمد
 یکه به سمت اسلحه ها یماکالن

 یدوزد و بالفاصله دستش را رو یرود م یکتشان م ریز
 گذارد تا او را یم کیب یشانه 

 .بکشد عقب

که  ینیکامل پشت محافظ نکهیاز ا شیبار پ نیا یماکالن
 یداشتند از نظر پنهانش م

 :غرد یمحو شود م کردند،

 ...معاون اولت-

شود و  یمرد پر رنگ تر م شخندیو ن ستدیا یم زمان

 :دهد یادامه م
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 یخوام برام انجام بد یکه م یکار یازاو عمارتت... در -

 !هیمنصفانه ا شنهادیپ

که هوا را  ینعره ا یکشد تا صدا یلحظه طول م هی تنها
 را به لرز در نیشکافد و زم یم

 .چدیآورد در گوش همه بپ یم

کشند و  یرا به عقب م کیو ساالر هردو با قدرت ب احمد
 در تالشند تا او را مهار کنند و

 !امان گلوله ها حفظش کنند یب کیمقابل شل از

و به سمت مقابلش  چدیپ یبه خود م یزخم ریش همچون
 و ریت یبرد و صدا یم ورشی

فرار آن  تیتا موقع دیخر یکه داشت زمان م ییرگبارها
 یکند ذره ا ایرا مه فیموش کث

 .شد یاش نم ینیعقب نش باعث

همه شان سوار  یچشم برهم زدن کیزود و در  یلیخ
 یشدند و لحظه  شانیها نیماش

شده  ی دهیکش نییپا ی شهیاز ش یبود که برق نگاه آخر
 که داشت ینیماش نیآخر ی

 !برد غمایشده اش را به  دهیبر دهیبر یرفت نفس ها یم
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 خائن! سردار

 

 یکشد و اعالن خطر یم رونیب بشیرا از ج یگوش احمد
 صفحه نقش بسته یکه رو

 !اندازد یرا به دوران م سرش

همه  نیچون او هم از ا یاریسرباز آماده و هوش یحت

 .بود جیآمده گ شیاتفاقات پ

 ینیداد اما زبانش در دهانش سنگ یم کیخبر را به ب دیبا
 کشیکرد. از پشت سر نزد یم

 :دهد یخبر را م کبارهیشود و به  یم

 !... به عمارت حمله شدهمیبرگرد دیقربان با-

که نشان  ینگاه از گرد و خاک کیبه پا شده بود. ب محشر
 یاز فرار آن پست فطرت ها م

 .چرخد یو م ردیگ یم داد

کردند و ساالر  یبلند م نیرا از زم یافراد زخم یگروه
 داشت به یبلند یبا قدم ها

 .آمد یم سمتش
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 یکشد و با خشم و ترس یم نییرا از کنار گوشش پا یگوش
 که نفسش را به شماره

 :دهد یرا به او م یبود خبر بد بعد انداخته

 !ده یجواب نم شویده... گوش یجواب نم-

گفت؟ در چنگال دشمن بود؟ و عمارتش!  یرا م یموتیت
 که دردانه را رها یهمان عمارت

 بود و گفته بود منتظرش بماند؟ کرده

کرد؟ خون به  یاش نم یاریخبر بود؟ چرا مغزش  چه
 دیفهم ی. نمدیرس یمغزش نم

 بود؟ دوباره؟ کینزد یرانیدر حال وقوع بود! و یاتفاق چه

 :زند یم ادیدود و فر یم نیبه سمت ماش کبارهی به

 عمارت! میگرد یاحمد! برم-

 

اون گذاشته  زانیعز یشد. دست رو ینم یطور نیا
 خورد، یقسم م ؟یبودند؟ به چه جرات

از ملکه  ییبه تار مو فشانیخورد که اگردست کث یم قسم
 از یاش خورده باشد، جور
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که  رد،یانتقامش را بگ یمحوشان کند، جور نیزم یرو

 !سندیبنو خیدر تار

 زیشد! چطور در عرض چند ساعت همه چ ینم باورش
 د؟یرس یبه نظر م دهیاز هم پاش

 را از دست داده بود؟ زیهمه چ کبارهیبه  چطور

 رونیرا با دندان از تنشان ب شیکرد! استخوان ها ینم رحم
 را شانی! چشم هادیکش یم

کرد. شهر را با خونشان رنگ  یم شیسگ ها خوراک

 !کرد یم

کند و  یقول و قسم ها را با خود تکرار م نیا ی همه
 ها به سرعت به سمت لیاتومب

 .رانند یم عمارت

 یتنها شماره  یکشد و رو یم رونیب بشیرا از ج یگوش
 ام درن یب یشده  رهیذخ

 :زند یاش ضربه م یگوش حافظه

 «!تموم شد زیکنسله! همه چ قرارمون»

و بوق  ردیگ یرا م یموتیکند و شماره ت یرا ارسال م امیپ
 جواب یآزاد که تماس را ب یها
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 .دواند یگذارند خون را در چشمانش م یم

 یقروچه  یآورد صدا یکه به مشتش م یشدت فشار از
 بند بند انگشتانش به گوش

 .رسد یم احمد

که در عمادت  ییمشغول ارتباط گرفتن با کالکان ها احمد
 مامور محافظت بودند، بود و

به عقب  نهیاز آ یبا آشفتگ ردیگ یم یخبر نکهیمحض ا به
 ینگرد و به ناچار لب م یم

 :زند

 ! عمارت...کیب-

 

 !کند یرا قطع م حرفش

 !فقط برو-

باور  ندیخواهد بشنود. تا با چشمان خودش نب ینم زیچ چیه

 .کند ینم

کند. دخترک دست  یرا در ذهنش مرور م ریتصو نیآخر
 یبرده و از او م بانشیدر گر
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 !گشت حاال یبه کنارش برگردد. داشت برم خواهد

کبود بود و فکش از شدت فشار دندان  کپارچهی صورتش

 .دیلرز یهم داشت م یرو شیها

 نیاز آن مردک رذل صفت! با هم ستاند یرا م نفس
 فشانیکث یدستانش روح را از تن ها

 .دیکش یم رونیب

 شیجلوه بغض به گلو یو نم زده  اهیچشمان س ریتصو
 نهیکه در س یآورد و با آتش یم

 :غرد یبندد و م یشعله ور بود، چشم م اش

 !امیدردونه ام! دارم م امیدارم م-

*** 

 ...دنبالتون امیشه م دیسف تیتا وضع دیشما بمون کیب-

معلوم نبود که چه بر سر دلبرکش  یبماند؟ وقت نیماش در
 آمده؟

شد.  یاش باز و بسته م ینیب یشدت نفس نفس پره ها از
 حاال نیدر از هم رهیدستگ

کرد  یم یشمار هیشد. ثان یدر مشتش خورد م داشت
 نیمقابل عمارت برسند و از ماش
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 !بجهد رونیب

که  ندیب یرا م یادیز یها لیشوند اتومب یکه م کینزد
 مقابل در بودند. به محض ترمز

 کیخورد. اما ب یبه چشم احمد م ییآشنا یچهره  کردن
 بود. رهینگاهش به عمارت خ

 

 یکرد، عمارت را رو ینم دایجلوه را درون عمارت پ اگر
 یعرضه اش آوار م یسر افراد ب

 !کرد

 ادهیمقابلش پ نیاز ماش یشود شخص یم ادهیکه پ نیماش از
 بود که یشود. سلطان یم

آمد.  یاز سنش بود به سمتش م دیکه بع یتند یقدم ها با
 یو احوالپرس فاتیبدون تشر

 :دیگو یم

خبردار شد و اعالم  دیبه عمارتتون حمله شده... جمش-

 بودم کیخطر کرد... من نزد

آدمامو جمع کردم اومدم. خدا رو شکر به موقع  بالفاصله
 . چند نفرشون فرار کردندمیرس
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 ی. اهالمی. کالکانا رو آزاد کردمیچندتاشون رو گرفت اما
 ایعمارت حالشون خوبه فقط... گو

 !...ستیاز همسرتون ن یخبر

متحرک رو به عمارت  ی. مانند مرده ادیلرز شیزانوها

 .قدم برداشت

جرات کرده  ینبود؟ به عمارتش حمله شده؟ چه کس جلوه
 دست به دردانه اش بزند؟ انگار

 !دیگو یچه م دیفهم یمست و منگ باشد، درست نم که

برده  یعنیشود؟  یدر عمارت نبود؟ مگر م یکس چه
 یرا؟ همان فشیبودنش؟ عروسک ظر

 یاش حت هیبه سا یبه او قول داده بود که نگذارد احد که
 شود؟ کینزد

اند، غارت کرده اند و همسرش را برده اند و او کجا  مدهآ

 !شد! ممکن نبود یبوده؟ نم

 !نبود ممکن

به  شیانگار که عنان از کف داده باشد قدم ها کبارهی به
 شود و نعره کشان یم لیدو تبد

 .رود یسمت عمارت م به
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 !!!!جـلـــوه! بانــــو-

 دود! نفس به چه کارش؟ نفس را برده بودند! ینفس م یب

 

 !!!!جلـــوه-

کنند  ینگاه م سشانیبه رئ اطیبه تک افرادش درون ح تک
 حد از نیو انگار که انتظار ا

 یخونسرد نداشته باشند، جرات نم شهیهم یرا از او جنون
 کیبه او نزد یکنند تا قدم

 !شوند

 یدند. کسنکرده بو دایگشته بودند ملکه شان را پ هرچه
 دهیمتوجه او نشده بود. نفهم

 .زده بود بشیچطور غ بودند

شدند!  یها از شدت ترس در پوست خود جا نم کالکان
 آن ها حفاظت از ی فهیتنها وظ

 !بوده و به وضوح شکست خورده بودند عمارت

رساند  یخود را به پله ها م یا هیشود به ثان یکه م داخل
 یخواهد قدم اول را رو یو تا م
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 :شود یبانو بلند م یها بگذارد صدا پله

 !ستیباال ن-

 یمحکم بانو داشت م شهیهم یکرد! صدا ینم اشتباه

 !دیلرز

منتظر آمدن اوست!  شهیدردانه مثل هم ست؟ین دخترکش
 را بشنود، شیصدا ند،یاو را بب

 !شود یم شیدایپ

 یدارد و به سمت اتاقشان م یپس رفته رو دوباره برم قدم
 کند و نام یدود. در را باز م

 .زند یم ادیرا فر دخترک

 !االن نی... همرونیب ایجلوه! من اومدم... ب-

ها  وانهیگردد. همچون د یاتاق را م سیکمد و سرو داخل
 یچرخد و صدا م یدور خود م

 .زند

 

گرداند،  یچرخد چشم م یزند، م یچرخد و نفس م یم
 شود و یو تار م رهیجهانش ت
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 ردیگ یزند. سرش را رو به سقف م یرا چنگ م شیموها

 .کشد یو نعره م

 .کند ی! دل دل مستادیا یداشت از شدت وحشت م قلبش

باشد  ستادهیمقابلش ا یو زمزمه وار انگار که شخص آهسته
 یم زیچشمان پر نفوذش را ت

 :غرد یو شمرده شمرده م کند

بسه! منو  ای... دردونه... خدارونیب اینه... نه! جلوه... ب-

 !نه... با اون نه گهیامتحان نکن... د

کوبد  یقلبش م یرا رو نشیدرمانده و خشمگ یها مشت

 :کشد یم ادیو فر

 .....آروم... آرووم!!!!!! عااااا-

گردد، بانو پشت  یم یکی یکیدود و اتاق ها را  یم رونیب
 رود یسرش راه افتاده هرجا م

 .کند یغم دنبالش م با

 ...کـ یم داشی... پمیکن یکار دی... بادیش... آروم باکیب-

بهادر  کبارهیکامل جمله اش را ادا نکرده بود که به  هنوز
 رو به او مشت را پر یبا جهش
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و نعره  دیکوب یدر چوب یدرست کنار سر بانو رو کرده

 .دیکش

بشه... مگه  دایمگه گم شده که پ م؟؟؟یکن دایرو پ یچ-

 جرات داره که گم شه؟

شکستن چوب  یشکستن استخوان دستش با صدا یصدا

 .دیدر را درست کنار گوشش شن

 ینگاه م دهیکه به واقع به جنون رس یبه بهادر ریتح با

 .کند

 شیها یبرد تا به عادت بچگ یدستش را جلو م اریاخت یب
 و آرامش ردیدستش را بگ

 !کشد یاما بهادر همچون جن زده ها عقب م کند

 خواست! یدردانه را نم ریغ چکسی! لمس هچکسیه

 

رود. تا چشمش به  یم نییچرخد و با دو از پله ها پا یم
 به ذهنش یخورد فکر یاحمد م

 .کند یم شیرسد و صدا یم

 !احمد-
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را  یزیکارکنان خانه را به صف کرده بود تا هرچ احمد،
 به دیتا شا ندیدانند بگو یکه م

 .برسند یزیچ

و به سمت او  پرد یاز جا م کیب یصدا دنیمحض شن به

 :رود یم

 ...کیبه گوشم ب-

رو...  نایدرو به صف کن نه ا یجلو یمصرفا یاون ب-

 !انهی ادیازشون در م یزیچ نیبب

 ...کن برام دایپ ساالرو

 ...کیب نجامیا-

کشد  یم رونیب بشیاز ج یگردد و کارت یسمتش برم به

 :غرد یو رو به او م

رو بزن قبل از ساعت حمله...  لمایبرو تو اتاق فرمان... ف-

 افتاده یخوام بدونم چه اتفاق یم

 یم اتیحمله رو با جزئ نیخراب شده... گزارش ا نیا تو
 خوام ساالر! بجمب تا خون همه

 !...ختمینر تونو
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 ...رو چشمم قربان-

 یم یابیکشد و وارد برنامه رد یم رونیب بشیرا ج یگوش
 شود. بعد از وارد کردن اطالعات،

 .زند یبه صفحه زل م شیاز تشو پر

که  ندیب یکند م یمحض لود شدن اطالعات، زوم م به
 را درون عمارت نشان تیموقع

 دهد! یم

 

امان  یب یزند و کوبش ها یبه صفحه زل م رتیح با
 فکر کردن را از او یقلبش اجازه 

 .بودند گرفته

 یشانیگرداند و مستاصل دستش را به پ یرا دور م نگاهش
 . نکنددیکش یم شیو موها

را از پشت گردن دخترک خارج کرده بودند و  ابیرد که
 درون عمارت انداخته ییجا

 بودند؟

مدار  یها نیدورب یبار با هول و وال وارد برنامه  نیا
 در را یجلو نیشود. دورب یبسته م
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 .کند یخروجش از عمارت چک م ی هیثان از

 کی یکند و زمان را رو یم دایحمله را پ قیدق ساعت
 کند و یم میقبلش تنظ ی قهیدق

 .کند یباال چک م یورود به طبقه  یپله ها یرو نیدورب

زد که انگار هر  یو چنان نفس نفس م دیلرز یم دستش
 نفسش را نیآن قرار بود آخر

 .بکشد

 ندیبب یزیرا خون گرفته بود و هر آن احتمال چ چشمانش

 .که خارج از تحملش باشد

 نییکه به سرعت پله ها را رو به پا ندیب یرا م دخترکش
 به سمت یدود. لحظه ا یم

 .چرخد یدارد و با ترس دور خود م یقدم برم پنجره

دهد  یو او هر آن احتمال م ردیگ یرا به سرش م دستانش
 از در وارد شود و یتا شخص

 :نالد یلب با بغض م ریکند. ز ریرا اس دخترکش

 ...دردونه ام... برو... برو نجایا نستایوا-

کرد که انگار مقابلش  یو التماسش م دیلرز یم یطور
 بود. ترس را داشت با بند ستادهیا
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سال بود با  یکه سال ها یکرد. حس یوجودش حس م بند
 یبود. ترس نم بهیآن غر

ترس عمال داشت فلجش  نیحاال هم ی! ولستیچ دانست
 کرد. یم

 

 یانگار که جان به پاها بود که ناگهان ریتصو ی رهیخ
 کرده باشند به سمت قیدخترک تزر

 .کنند یاز تنش رد م یدود. برق یپله م ریز

پله ها بود نگاه  ریکه ز یکند و به در یرا بلند م سرش
 از دستش رها یکند. گوش یم

 .رساند یفهمد چطور خودش را به آن در م یشود و نم یم

 .زند یدود و تمام جانش نبض م یرا هم م راهرو

اندازد اما رد  یاستخر م یمحوطه  یبه در ورود ینگاه

 .شود یم

و نازش درون  فیکه گنجشکک ظر دیکش یم ادیفر قلبش
 ست که شِب قبل یاتاق

 .بود دهیکش ریروح و قلبش را به زنج صدباره
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چرخاند  یکوب را م واریو با لرز د ستدیا یم وارید مقابل
 خورد نگاهش یو در که تکان م

 !ندیب یگرداند و دخترکش را نم یسرعت در اتاق مبه  را

 !شود یزند! کمرش خم م یرود! قلبش نم یم نفسش

را برده بودند! بند بند  دشیبود! ام یواه دشی! امنبود

 .ختیگس یوجودش داشت از هم م

 :کند یلب زمزمه م ریدرد ز با

 آروم جونم؟-

 بـ...بها-

پشت  یگردد و جسم مچاله شده  یگرد شده برم یچشمان با
 در دخترکش بود؟

جهد و  یاز جا م یا هیاما دخترک به ثان دهیکه جان بر او
 یچشم برهم زدن کیبه 

 .کند یرا در آغوشش پرت م خودش

 کوهش استوار نبود. پر از ترس بود. شهیبار مانند هم نیا
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جان نگهداشتن خودش را هم نداشتند به محض  زانوانش
 یکنده م شیاو از جا دنیپر

 !شود یو چند قدم آشفته رو به عقب رانده م شود

 ی... مدمیبود... من... ترس امتی...جا قنی... ایاومـ...د-

 ...یایدون...ستم ...م

کرد که چه از  یکرد و بهادر هنوز باور نم یهق م هق
 یسر گذرانده است، چه اتفاقات

 دلبرک درون آغوشش بود؟ افتاده،

که آه دردناک  چدیپ ین محکم دور تنش مچنا دستانش

 .چدیپ یاتاق م انیدخترک م

به تنش  کیگذرد و فقط او را در آغوشش، نزد یم زمان
 ینفس م قیدارد و عم ینگه م

 .ردیگ

کردند  یم شیدایآمد. اگر پ یانگار داشت به هوش م تازه
 بردند؟ یو اگر او را با خود م

. انگار ردیگ یم یمانند سیو نفس ه ردیگ یرعشه م تنش
 در وجودش رخ یکه انفجار

 .شود یزهر در تمام بدنش پخش م یدهد و به آن یم
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 .کند یکه وجودش را منجمد م یتلخ قتیحق زهر

و او را عقب  ردیگ یدخترک را در دستانش م یبازوها

 .کشد یم

 ینیاز اشک بود و نوک ب سیکند. خ یچشمانش نگاه م به
 اش قرمز شده بود. نفرت در

اشک ها  نیمسبب ا دیکش یم خیزند. به م یقل م شوحود

 !را

 !االن یخوب-

کلمه از زبانش  کیدانست که  یداد! م نانیاطم د،ینپرس
 تا حجت را بر او تمام ستیکاف

 .کند

من...  یکنم ولوله  یکارت خوب بود... بهت افتخار م-

 خب؟

 

افتد و دوباره سرش را با ولع  یاشک به خنده م انیم جلوه
 مردش سنجاق ی نهیبه س

 !ایامن در تمام دن یکند. تنها نقطه  یم
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 یکشد و دل مرد را م یاش م نهیس یرا رو صورتش
 اش یلرزاند. دخترک لوس و نازناز

 یرا حرامشان م یدر حد مرگ ترسانده بودند. زندگ را

 .کرد

که همچون  یبه رو نداشت، در عوض از شدت خشم رنگ
 یآتش در وجودش شعله م

 .چشمانش به خون نشسته بود د،یکش

ماند،  یبرد و آنقدر کنارش م یرا به اتاقشان م دخترک
 کند تا دوباره یآنقدر نوازشش م

 .خواب برود به

 لشیموبا یگوش یو ابتدا به دنبال الشه  زدیخ یجا برم از
 کند یرود و سرهمش م یم

 .رود یدرنگ به سمت اتاق کارش م یبعد ب و

 یدهد و نفس نفس م یرار مق زیم یدستانش را رو کف

 .فکر کند دیزند. با

گرفت.  ینم میاحساسات تصم یبود. هرگز از رو کیب او
 کرد. عقلش را به کار یفکر م

 کرد. مشاورش؟ یم یزنیانداخت. با مشاورانش را یم
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رحم زمانه،  یب یها یسرنوشت، آه از باز نیاز ا آه
 یمشاورش کجا بود؟ با که هماهنگ م

 کرد؟

دانستند از  یآوار شد. م یصندل ی. رودندیلرز دستانش
 دانستند او یکجا ضربه بزنند؟ م

 برادرش بود؟ همچون

جفت دستانش را  کبارهیبود که به  یبه کس هیشب حسش
 یقطع کرده بودند، حس کس

که در بهبهه جنگ  یجالد بود، کس غیت ریبرادرش ز که
 همسنگرش را به اسارت برده

 !بودند

 

برد. لرزش دستانش آنقدر واضح بود  یم یبه گوش دست
 که چهره اش از نفرت در هم

 .شود یم

کند فکش را به لرز  یوارد م شیکه به دندان ها یفشار
 ینفسش عاد تمیانداخته بود! ر

 !شد ینم یعاد زیچ چیه چوقتیه گریشد، د ینم
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ارتباط برقرار شود  نکهیاز ا شیو پ ردیگ یرا م شماره
 از جا بلند کبارهیکند. به  یقطع م

. دستش را چدیپ یپر از دردش در هوا م ادیشود و فر یم
 کند تا یم نیسنگ زیبند م

 .سوزاند یکند که درد تا مغز استخوانش را م واژگونش

کرده  ریرا خرد و خم شیتر استخوان ها شیکه پ یدست
 گرشیبود را درون مشت دست د

 .کند یدرد هم مهارش نم نیاما ا ردیگ یم

درون اتاق  زیچ چیه گریگذرد که د یداند چقدر م ینم
 شیقبلش نبود. موها یسر جا

 .گرداند یکشد و نگاهش را دور م یدرون چنگش م را

 ییسوخته از درد و گلو یا نهینامتعادل و س ییقدم ها با
 شیخش برداشته از عربده ها

 .رود یپنجره افتاده بود م ریکه ز لشیسمت موبا به

بود، قلبش بود که پاره پاره  ختهیاتاق نبود که بهم ر نیا
 کرد خودش را یبود. حس م

 .است ختهیاتاق ر نیقطعه کرده و کف ا قطعه
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شد، انگار  یرد م شیجسد آرزوها یداشت از رو انگار
 داشت خود خواسته به درون چاه

 .دیپر یم کیتار

در  یکند جنگ یتماس را لمس م یبار که دکمه  نیا
 کار را نیا دیداشت! باوجودش ن

داد!  یگفت انجام م یآن چه را که منطق م دیکرد، با یم
 میشد، تسل یم میتسل دیبا

 !محض

 

مقابل چشمش  یکه در کودک یهولناک از مرد ریتصاو
 یکردند در سرش م یشکنجه م

 .دیچیپ

به حاال ندارد!  یربط ریتصاو نیکشد. ا یم ریت مغزش
 یشد. نم ینم نیا میسرنوشت ت

 !گذاشت

 !مرد اری... طاقت بمیگردونم ت یبرت م-

که به شدت دورگه و  ییشود و با صدا یبرقرار م تماس

 :غرد یترسناک شده بود م
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 !کنه یصحبت م کیب-

*** 

 یاز بهادر نه تو یاثر چیشدم که ه داریاز خواب ب یوقت

 !اتاق و نه تو کل عمارت نبود

 گهیمحفل جلسه دارن و اطالع د یگفته بود با اعضا بانو

 .ازش نداشتم یا

داخل خونه رو چند برابر کرده بود اما  یمحافظا تعداد
 گردان آدم هیخودش نبود با  یوقت

 .کردم ینم تیاحساس امن هم

. چادر شربت رو دور خودم دمیاتاقم چرخ یروز تو تمام
 کتاب رم،یتا آرامش بگ دمیچیپ

 !دوش گرفتم، اما آروم نشدم خوندم،

شم.  ینم دایچرخم و پ یمرغ سرکنده دور خودم م مثل
 وار وونهیافکارت د یچون وقت

کنن  یو از هر طرفت دوره ات م ارهیمغزت هجوم م به
 یفکر کردن رو از تو م ییتوانا

 .رنیگ
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کنم که اگر اون شب اون اتاق رو بهم  یفکر نم نیا به
 به سر من یداد االن چ ینشون نم

 یم دهیاگر دزد یبود. چون من مطمئن بودم که حت اومده
 شدم بازم هر طور شده نجاتم

 داشتم. نانیداد. با قلبم اطم یم

 

بغلش به وضوح لرز بدنش رو حس کردم. تن  دمیپر یوقت
 کرده اش به من خیسر شده و 

 .گفت اونم ترس از دست دادن من رو داشته یم

 .ندهیبه آ دوارمیام یا گهیت داز هروق شتریمن حاال ب و

دل  کیتار یایدن نیاتفاق باعث بشه که اونم از ا نیا دیشا

 .بکنه

مثل من  دیدونم که اونم بودن منو دوست داره. شا یم من
 عاشق نشده باشه اما با من

 .داره آرامش

اومد باهاش صحبت کنم. مطمئنم  یمونم تا وقت یم منتظر

 .کنه. مطمئنم یکه قبول م
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. خانواده میکن یجنوب زندگ ادیاصال ب دیکنه و شا یم قبول
 هیسا ریمون کامل تر بشه. ز

 .میرو بساز مونیشربت زندگ یبابام، مادرانه ها یحاج ی

 یدلم برا یهمشون تنگ شده. حت یکه چقدر دلم برا آخ
 تنگ یرفتن با آقا عبد رونیب

 .شده

 یفکر م نیزنه و به ا یم شیبه چشمام ن یخوشحال اشک
 زودتر از اون چه دیکنم که شا

 .فکرش رو بکنم بتونم به آرزوم برسم که

اندازم و  یم هیبه عکس حاج بابام و مامان فوز ینگاه
 شه. من یدلم روشن م یتو یدیام

تونم بهش خانواده  یتونم بهادر رو با خودم ببرم. م یم
 بهش شهیهم ی شهیبدم. تا هم

 غیر ازش درعم کیرو بدم که  ییزایبدم. بهش چ عشق

 .شده

 ...سالن منتظرتون هستن یگفتن تو کیخانوم؟ ب-

گردم. اصال متوجه  یبرم هیشده به سمت هان شوکه
 و منگ زمزمه جیحضورش نشدم. گ
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 :کنم یم

 چرا؟-

 

براش  یجواب هیدونم که قطعا هان یاما م دمیپرس ناخودآگاه

 .نداره

به خودمم به زور کاراشو  یمن حت یخیو  یسنگ مرد
 ده. اونم تازه تازه عادت یم حیتوض

که رفت و آمدش رو به من بگه تا نگرانم نکنه. بعد  کرده
 بده؟ حیتوض هیبه هان ادیب

لباس  نیبر ییدونم خانوم... فقط گفتن قراره جا ینم-

 .نیبپوش

 .زنم یم لبخند

 .امیبرو تو لباس عوض کنم االن م-

خواست امشبمون رو هم به سبک خودش متفاوت کنه.  یم
 داشتم اجیواقعا االن احت

 !بهش

 .حس کرده ازمویبهادر زودتر از خودم ن شهیمثل هم و
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 ن؟یخوا یکمک نم-

 .ممنون زمینه عز-

شلوار مخمل  زیشم. بل یره و من از جام بلند م یم رونیب
 یآب یپالتو هیو راحتم رو با 

 .کنم یعوض م یبافت مشکو شلوار و شال و  روشن

هم دست به سمت  یدل خودم کم یبافم و برا یرو م موهام
 برم. دور یم شمیلوازم آرا

 .زنم یم یکمرنگ یکنم و رژ کالباس یم اهیرو س چشمام

 یدنبالم اومده بود م هیکه هان یاز زمان قهیدق ستیب بایتقر
 گذره و من مطمئنم که حاال

 یبوسه  هیدونم که من با  یم نمیکالفه شده اما ا بهادر
 یمعصومانه رو گونه اش، و کم

 .تونم آرومش کنم یم ییمظلوم نما یچاشن ناز

شه. سرم به  یخارج شدن از اتاق بانو وارد اتاق م موقع
 یچرخه و نگاهش م یسمتش م

 صدا کردن من اومده. یو فکر کردم برا کنم
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 یراشه. احتماال ب یاندازه و رد م یم نییسرش رو پا اما
 جمع کردن اتاق اومده. شونه

 .دم یاندازم و به راهم ادامه م یباال م یا

خوره و پاهام  یم مینیب ریسوختن چوب ز یلحظه بو کی
 نهیناخودآگاه به سمت شوم

 .شن یم دهیکش

لحظه پاهام خشک  کی دنشینشسته بود. با د نهیشوم کنار
 اون ادی. دیشدن. قلبم لرز

 .افتادم دمیکه ازش کش ینقاش

مرد غش و  نیراجع به ا یزیهرچ یدل منه که برا نیا و
 قلبم یره. انگار تک یضعف م

شم، پر از شور  یزدن، پر از رنگ م یکاغذ رنگ بمب

 !و نور

 ستادنش،یدم؛ نوع نشستنش، ا یجون م زشیهمه چ یبرا
 در همش، نگاه شهیهم یاخما

 .بود یمرد برام خواستن نیا ی! همه اشییتنها یحت نافذش،

 :گم یبرسم بهش م نکهیدم و قبل از ا یها رو ادامه م قدم
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به  نیدلم برات تنگ شده، ا یو من کل یاز صبح نبود-

 ...معطلش شدنت در قهیدق ستیب

 ...غرغر

 ادمیتا بحال  نمیب یکنم و م یفکر م کمیشم و  یم ساکت
 غرغر کرده کباریکه  ادینم

 .باشه

. دنیرو دور خط و نشون کش ای لنتهیسا یرو ایمن  مرد
 جوره جمع چیکه ه یشخندیبا ن

 :گم یشه م ینم

خالصه  دی... ببخشیزن یبرات تو که اصال غر نم رمیبم-

 شد، اخم نکن برام باشه؟ ریکه د

 شیهنوز به سمت من برنگشته و من تعلل رو ب نگاهش
 زیسالمت قلبم جا یبرا نیاز ا

 دونم! ینم

 

کنم  یو دور گردنش حلقه مو دستام ر نمیش یپاش م یرو

 :دم یو سفت فشارش م
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شدم  داریخب نفس دردونه...؟ از صبح که ب یکجا بود-

 صاحبم دنبال صاحبش یدل ب

 !رحم یگرده... ب یم

و با  رمیگ یاز تنش م یقیگه و من نفس عم ینم یچیه
 پشت هم یبوسه ها یدلتنگ

 .زنم تا دلم رو آروم کنم یگردنش م یرو

 ...باال اومد... نفسم شیآخ-

 یدستم صورتش رو قاب م هیکشم و با  یرو عقب م سرم

 .کنم

 یگم کردم... انقدر طوالن یزیچ هیانگار  یستیتو که ن-

 یمنو ول نکن به حال خودم. حت

 بعدش برو دوباره باشه؟ نمتیبب ایلحظه ب هی شده

انقدر  یخوام ازش بپرسم که چ یکنه و تا م ینم نگاهم
 یاونو به فکر برده که صدا قیعم

 .شمیپاش بلند م یشنوم و بالفاصله از رو یرو م ییها قدم

به گوشم  یمردونه ا یقسمت نشده که صدا نیوارد ا هنوز

 :رسه یم
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 ...حاضره نی. ماشکیب-

دوباره  ادیسمت ب نیبه ا ستیشه که قرار ن یراحت م المیخ
 نمیبغلش بش یخوام تو یم

 .شه یاز جا بلند م که

 ...خوبه-

که  یزیزنه. از م یداره و من رو دور م یقدم برم دو
 به دهیپشت سرم و درست چسب

 .ده یداره و به دستم م یپوشه برم هیپام بود  پشت

بده اما بدون توجه  حیو منتظرم توض رمیگ یدستش م از
 نهیچرخه و به سمت شوم یم

 ره. یم

 

 یزانو م هی یداره و رو یاستند برم یرو از رو انبر
 و مشغول جابجا کردن چوب ها نهیش

 .شه یم نهیشوم یتو

 بیلحظه ست که به نظرم رفتارش عج نیدرست هم و
 وسط نیا یزیچ هی. انگار... ادیم



 
 

1248 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .ستین درست

 بهادر؟-

نصف صورتش رو سرخ  شیآت یکه شعله ها همونطور
 ده لب هاش تکون یتر نشون م

 :شم یحرکت لب هاش م خیخورن و من م یم

نامه  غهیاز جانب پدر بزرگت پرداخت شده. من ص یبده-

 رو فسخ کردم. مدارک امضا

برنت  یدم در حاضره م نیداخل اون پوشه ست. ماش شده
 تا فرودگاه و بعدشم احمد تا

 !یآزاد گهیکنه. د یتون اسکورتت م خونه

گردم به  یره. برم یکشه و اخمام تو هم م یم ریت قلبم
 کنم. چون یپشت سرم نگاه م

 !دونم با من نبود یم

 یخندم و بعد دوباره خشک م یخودم م دیلحظه به ترد هی

 !نبود نجایا یشم؛ اما، کس

بهادر من بودن که  ری... اخه اگرم بود مگه چند نفر اساخه
 گرفتن؟ یحاال حکم آزاد
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زنن،  یتنش دو دو م یشه. چشمام رو یسر م یبه آن تنم

 !بده حیتوض شتریمنتظرم ب

 ه؟یشوخ

 ی! چشمام، حرارت شعله هاستیبلد ن یبهادر من شوخ اما
 چشمام رو مایمستق نهیشوم

 دهیگرفتن، نفس ها تند شده و سوزش چشمام رو ناد هدف

 :تا صداش کنم رمیگ یم

 ....بببـ-

صدا کردن مردم!  یاصوات نامفهمو تالش من بود برا نیا
 برگرد به سمتم!

 

لرزن. تنم  یم یشن. به طرز مسخره ا یشل م زانوهام
 یفکر م نیرعشه گرفته و به ا

خوام ازش بپرسم،  یکنه! م یم یکه حتما داره شوخ کنم
 چرخه؟ یچرا زبونم نم

بهادره! جهان امن تو، و تو باورش  نیبه تو جلوه! ا لعنت

 .! کاش پشتش رو بهم نکنهیدار
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چشمام نگاه کنه! آخه زبون بهادر چشماشه! و من زبون  تو

 !قط من بلدمچشماشو از برم. ف

تکه  یپاشه و نگاه ناباورم رو رو یداره از هم م وجودم
 افتن یم نیزم یکه از من رو ییها

 شکستن من رو؟ یصدا دیگردونم و بهادر نشن یم

خوام که قدم به سمتش بردارم تا اگر زبونم بند  یمن م و

 .اومده با دست برشگردونم

کنن! شل  یم یحاال پشتم رو خال نیوفا، از هم یب یدستا
 یشن و پوشه از دستم م یم

 !افته

برخورد پوشه باالخره  یشکستن من نه، با صدا یصدا با
 گردونه یسرش رو به سمتم برم

 !من مرد

تکونه پشت  یذاره و دستاش رو م یرو سر جاش م انبر
 کنه. و نگاهش یسرش قفل م

 .گردونه یبه من برم رو

گردن، نگاه  یکنه ِحسام دارن برم ی! حاال که نگاهم مآره
 و توجه اون باشه من دوباره
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 !شم یم سرپا

 عشقم؟-

 .گفتم دهیبر نفس

نبودم، فقط  دنیرفتم، من در حال دو یاز کوه باال نم من
 کردن، انتیگوشام به من خ

 !دیکه نبا دنیرو شن یزیچ

 

بهادر داره  ه؟یحال دگرگون چ نیبغض دارم؟ ا چرا
 ه،یاز گر ادیکنه، بدش م ینگاهت م

 !نکن حرف بزن هیگر

 یدونم... تو حرف م ی... من میبببـبـ به من گگگفت-

 ....... حرف تویزن

زدم اون منو  ی! من حرف نمایتونم خدا یتونم، نم ینم
 از چشمام از بغض د،یفهم یم

 تونم بپرسم؟ یصدام! چرا نم یتو

 بهادر؟ -

 !یستی! بگو با من نهیبگو عشق من، بگو شوخ خودت
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ه چشماش سردن! به برودت روز سردن، دوبار چشماش
 که چشمم بهش افتاد. گردنم یاول

 :کنم یافته و زمزمه وار تکرار م یشونم م یرو

 بهادر...؟-

لرزه، اشکام  یگونه و آلوده به بغض گفتم. لبام م التماس
 زنه، صداش یچکه، قلبم نم یم

 !بده حیکنم تا خودش بگه، توض یم

 یبود یندارم. امانت گهیاز تو رو د ینگهدار طیمن شرا-

 خونه یدست من! وقتشه برگرد

 !ات

گه! من امانت خودش بودم به خودش!  یخب راست م من؟

 .مراقبمه شهیگفت تا هم

استرس گرفتم و کند ذهن شدم. آب دهنم رو قورت  دوباره
 نهیس یدم و دستمو رو یم

 .ذارم یم ام

رو  میتقو ه؟یامروز چه روز ،یلعنت ه؟یچه روز امروز
 ثبت ییجا دیبه من بگ دیبزنورق 

 ست؟ شهیکه امروز اسمش هم شده
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 امـ...انت؟-

 

رم و دستم رو دور گردنش  یزنم، به سمتش م یم لبخند

 .کنم یحلقه م

 رون؟یب می. برزمیعز میزن یبعدا در موردش حرف م-

 م؟یبر میخواست یکجا م

بغلش  یتو یوقت دمیچرا نفهم چه؟یپ یدستاشو دورم نم چرا
 نشستم دستاش مثل

نکردن؟ جلوه حساس نشو  یتاب ینوازش ب یبرا شهیهم

 .یلعنت

 !دستاش یخال یسوزه از حس جا یداره تنم م آخه،

 ...بهادر تو رو خدا... بغلم کن... تو رو خدا-

شه و اشکام آروم راه  یصورتم تو هم جمع م تمام
 صدام یرن و بغض تو یخودشونو م

سوزونه اما دل مرد محکم من رو  یخودم رو هم م دل

 !نه

که صورتم مقابلش قرار  یکشم؛ به اندازه ا یم عقب
 لرزونم رو دور صورتش ی. دستارهیبگ
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 .اندازم یم

چشماش،  یلحظات، قهر دستاش، سرد نیا ه؟یواقع

 !کنه یتنم درد م ه؟یواقع

 ...کارو با ما نکن... بهادر... نکن! عشقم نینکن... ا-

زنه  یبره و اون دستم رو کنار م یامونمو م هیگر

 !نکرد کیوصورتش رو به دستام نزد

 !من ی! از دستادیکش عقب

روز  هیکه  یدونست یم ه؟توینکنم؟ منظورت چ کاریچ-

 یخونتون نم یبرگرد دیبا

 ؟یدونست

 !از اشکام یلیزنم! با لبخند، با س یم دل

 شده! یزیچ هیدونم که  یشده، م یزیچ هی

 

رفتار نکن که به هوشت شک کنم، من احمق  یجور هی-

 زیهمه چ یبگ یخوا ی! مستمین

 شدهیچ ؟یبرس یبه چ یخوا یما؟ م نیروز اوله ب مثل
 روزه؟یآخه؟ بخاطر اتفاق د
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به  ایباز وونهید نیا نکهیا دیبه ام نه؟یمشکلش هم نکنه

 .رم یباشه جلو م روزیخاطر د

... یایدونستم تو م یکه... به خدا م دمیعشقم من نترس-

 ...نشدم... من تو رو دارم تیاذ

 ...دارم رو بهادر! دارمت مگه نه؟ بگو عشق من... بگو تو

 !یندار-

اونقدر  شیصداش، چشماش، همه چ اد؟یدلش م یچطور
 که انگار نه رهیسرد و نفوذناپذ

 یکه هر روز ساعت ها مثل شعله تو چشماش م انگار
 و تاب،و اون با شور، پر تب  دمیرقص

 !دهیو روز منو پرست شب

 یکه من دورمون ساخته بودم کو؟ اون نور ییگرما اون
 که من تو چشماش روشن کرده

 بهادر من کو؟ کجاست؟ بود،

اون پل  یخودم از قلبم به قلب سنگ یخودم با دستا من

 .زدم

شده که  یباشه. چ کسیخودش خواست همه کس من ب اون
 یم یداره پشتم رو خال
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 کنه؟

بارن، لرزش لبام رو کنترل  یوقفه م یکه ب ییچشما با
 یم یدیکنم و با غم و ناام یم

 :نالم

 ...لعنت بهت بهادر-

 کوبم. یاش م نهیس یرو رو مشتم

 

دونم که  ی... من ممیلعنت بهت که بازم انتخابت ما نبود-

 شده اما به خاطر یزیچ هی

بخشمت  یانتخابته نم نیاول شهیپس زدن من هم نکهیا
 ی... من گفتم بهت من نمیلعنت

 !بدون تو تونم

. سرمو رهیگ یزنم و اون مچ هر دو دستم رو م یم مشت
 یچسبونم و م یاش م نهیبه س

 :نالم

که  ییتو نیبهادرو دارم... ا شهی... من همیکن یاشتباه م-

 یرم... نم ی...! من نمیمنو ندار
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 !...یتون ی... نمیمجبورم کن یتون

زنم و  یگم، زار م یکنم اما با التماس م یم دیتهد دارم
 انگار نه انگار که جلوش جرات

 !زمیاشک بر یقطره ا نداشتم

. خدمه تا شب ستمین نجایا یمدت یرم. برا یمن دارم م-

 کنن. خانوادت یم هیخونه رو تخل

 یبمون یتون یم یخواست یبر یتون یم ی. خواستمنتظرن
 در قبال یتیمسئول چیاما من ه

 !کنم یو قبول نم گهیندارم د تو

کوبش قلبش  یحرف مفته، سرد حرف بزنه صدا چرته،
 گه اون تو یبا منه! داره به من م

 !خبره چه

 یکنم. من م یبا ما... التماست م یطور نینکن... نکن ا-

 ... تو از ترس تنهایدیدونم ترس

. اما من بهت یبر یم نیهاتو از ب یخودت شاد شدن،
 ییکردم که توانا باور دارم، باور

 اقتیدوست داشتن، ل یی... توانایکردن رو دار محبت

 !...دوست داشته شدن، توام باور کن
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 ریزنم، صورتش سانت به سانت ز یچشماش زل م به
 یکرد؟ قبول م ینظر گرفتم.قبول م

 چشما نباشه؟ نینگاه من به ا نیآخر نیکه ا کرد

 قربان؟-

 یزمزمه م یونسرداندازه و با خ یبه پشت سرم م ینگاه
 کنه:

 

 !اومدم... به احمد بگو خانوم آماده ست-

 !خوام برم یرم... نم ی... نمستمی... نستمین-

 یشم، دارم م یشه! دارم خفه م یتنم جا نم یتو روحم
 از من مهم یچ نه؟یب ینم رم،یم

 براش؟ تره

بذار کنار! درک کن  کباری یرو برا یبچه باز-

 !ستیتو ن یبرا ییجا گهید نجای... اطتتویشرا

 ...یبا خاطره خوب بر بذار

 !شم یخشک م هیگر وسط

 خوب؟ یخاطره -
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 :گم یم یمضحک یزنه؟ با خنده  یحرف م یچ از

 ؟یخوا یخوب م یخاطره -

رم. چشمام  یکشم و جلو م یدستام تند تند به صورتم م کف
 یم یخوب دارن پادشاه

 !و اشکام به پشتوانه شون غوغا به راه انداختن کنن

ذارم. نوازش وار تا گردنش  یاش م نهیس یرو رو دستم

 .کشم یم

خوره. مثل  یجاخورده اما از جاش تکون نم مشخصه

 !کوه، استوار مثل سنگ، سخت

زنم تا سرپا  یکشم و زور م یقلبش م یدستم رو رو هی
 هیباشم اما سخته! داغونم مثل 

 ...آواره مونده ریز هی رونه،یو

 :گم یم نهیبغض و ک با

کنه  یقرار م یخوش نوازشامه که قلبت رو ب یخاطره -

 غیاز خودت در یخوا یو تو م

 ...یکن
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 قیذارم و عم یلباش م یمکث رو یرو بدون لحظه ا لبام
 بوسمش. اون طور یو دلتنگ م

 .رهیگ یم شینباشه! دلم آت ییفردا دیشا که

 :گم یبار با هق هق م نیا

که برامون حکم نفس رو  ییبوسه ها نیخوش ا یخاطره -

 که ییداشت، دوستت دارما

 !گوشت گفتم یمناسبت صبح تا شب تو یو ب لیدل یب

 !اریب ادیبودنمون با هم رو به  یفاصله رو، معجزه  بردار

خواد من برم.  یرو خدا. تو چشمام نگاه کن. دلت نم تو
 مرد یدونم خسته شد یمن م

 !من

از  یخوا یرو م نایخوش ماست... ا یخاطره  نایبهادر ا-

 بهادر... من بمونم با یریما بگ

که باعث شده  یزی... گوش کن به من... با هرچیزیهرچ

 !سازم یم یآخر بزن میتو به س

! سمیجونم پات وا یخورم تا پا یجنگم، قسم م یبه پات م پا
 بمونم؟
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 ایشد از رفتنم؟ خدا مونیکنه، پش یم مکرده، نگاه سکوت
 خوام یدم. من نم یقََسمت م

 .ارمیعشق رو دووم نم نی! من داغ ابرم

 .رهیگ یره، ازم فاصله م یقدم عقب م هی

 !تمام

 برم...؟ دیبا من

زنم  یزنه و من ناخودآگاه دستش رو چنگ م یم دورم
 سد راه یزیچ چیه چوقتیاما ه

 !محکم مرد من نشده یها قدم

 گردان آدم، هی نه

 گلوله و آتش، نه

 

 !زن عاشق هیجون  یلرزون و ب ینه دستا و

 !تا حد مرگ عاشق یزن

 !بانو-

بانو  یتشرش قدم ها یخورده رو نگاه نکرد ول نیزم من
 ده و یم لیرو به سمتم تعج
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 !معرفت یبار آخر ببوسمش! ب یذاشت برا یم کاش

*** 

 ...میدیخانوم رس-

دونم ساعت چنده اما هوا  یکنم و نم یرو باز م چشمام

 !هنوز کهیتار

کردم که حس  هیسوزن و اونقدر گر یبه شدت م چشمام
 اشکم کامال یکنم چشمه  یم

 .شده خشک

نمونده دردآوره.  گهید یاشک ینگه داشتن چشمام وقت باز
 یکه تو یاز درد شتریاما نه ب

 .بدنم پخش شده بود و منشا تمامش قلبم بود تمام

 شتریشم ب یم کیخانواده ام نزد دارید یبه لحظه  یهرچ
 ی. من جلوه زمیر یبه هم م

 دادم؟ یرو ادامه م میزندگ دینبودم! حاال چطور با سابق

دونست که من کجا بودم،  یجز حاج بابام نم یکس یوقت
 یوانمود م هیبق یجلو دیمن با

 جلوه عاشق نشده؟ فتاده؟ین یاتفاق چیکه ه کردم
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پر کنم؟ شبا  دیبا یام رو با چ نهیتو س یخال یاما جا قبول
 چطور بدون نوازشاش بخوابم؟

بدون اون  یشم؟ اصال زندگ داریبوسه هاش ب بدون
 ه؟یچطور

از پنج ماهه که  شتریکه ب یشم و به در خونه ا یم ادهیپ
 کنم. یازش دور موندم نگاه م

 

که چادر پوش و نقاب زده از ترس  نمیب یرو م یا جلوه
 آرزو ایدن کیشناخته شدن، با 

 رونیکردن عشق پاش رو از در خونه ب دایپ یهوا به

 .گذاشت

 !نتونست برگرده گهیلحظه د نیو تا هم رفت

! نیکرد، حاال برگشته اما بازم دستاش خال دایرو پ عشق
 نیرو، ب نشیعشق، با شکوه تر

 !داد دستا داشت، اما از دستش نیهم

 ارم؟یخانوم چمدونتون رو من ب-

! آروم سرم رمیگ یو منگ رو از کف دستام م جیگ نگاه
 چرخونم. با یرو به سمت احمد م
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 !کرد ینگاهم م ترحم

 !کرد یبا ترحم نگاه م کیب یملکه  به

 یقطره  نیکنم و آخر یکنم، دستام رو مشت م یم اخم
 و سرم رمیگ یجونم رو به کار م

 .رمیگ یباال م رو

 !ستین یازین-

با  یکه روز یدارم. همون یقرمز رنگم رو برم چمدون
 و یشاد ایدن ایدادنش به من دن

 .داده بود هیرو به من هد عشق

 !من یمهربون من، مرد مهربون و تنها مرد

زنم و بعد از اون همه  یدارم، زنگ خونه رو م یبرم قدم

 .ره یدور تند م یرو زیچ

 یخوردم و اون ب نیکه زم یکردم از لحظه  یم فکر
 چیه چوقتیه گهیتفاوت رد شد د

 گهیآرومم کنه، رنگ آرامش رو د یتونه لحظه ا ینم زیچ

 .نمیب ینم
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حاال من بهتر از چند ساعت گذشته تو آغوش گرم  اما

 !کنم یم یشربت خودم رو خال

 شم. یزنم و نوازش م یم زجه

 

 «...یگلب زتی... عزیگلب زتیعز»

 تیره. واقع یتو قلبم فرو م یصداش خنجر دنیشن با
 دردناک و زشت محکم به صورتم

 !زنه یم یلیس

خطابم  زدلیعز یدر گوشم با مهر و به زبان مادر داشتن
 یم یبگیکردن و تن من غر یم

 !کنه

 .رو داشتم بهیو غر ونیآش یدوره گرد ب هیحس  شهیهم من

ها و من تن ینتونسته بود برا یچکسیو ه زیچ چیها ه سال
 چیهمه کس بشه، ه کسیب

من رو بهم  یایگمشده دن تینتونسته بود امن یا شونه
 نتونسته ینگاه چیبرگردونه، برق ه

 !برق ماه رو از چشمم بندازه بود
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 یکه تو دستا یکرد تا زمان یپر نم یاحد چیرو ه یخال من
 دایگمشده هام پ والیه هی

 !شدن

جا  چیشد، ه یجا قرارم نم چیه گهیدونم که د یحاال م از
 آرامش گهیشد، د یخونه ام نم

 !من بود یمرگ هر روزه  ،یحروم بود! زندگ به

کنم و درد تمام  یم هیشم. گر ینم یکنم و خال یم هیگر
 سوزونه یبند بند وجودم رو م

که  یرحم یلغزن و من با ب یزبونم م یکلمات رو و
 ینسبت به خودم دارم قورتشون م

 .دم

چشمام رو  یکنه و رو یاشکام رو با دستاش پاک م هیدا

 .زنه یبوسه م

نکن قربون چشمات دختر نازم... چشمام به در  هیگر-

 !ی... کجا رفتیایخشک شد تا ب

 مادر... یرفت کجا
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خواستم بگم غلط کردم که رفتم و باعث دردتون بودم  یم
 و نیدونم زم یاما خودم م

 .گفتم یکردن اگر م یلعنتم م زمان

تو آسمون هفتم بودم! چطور اظهار  روزید نیتا هم من
 ندامت کنم؟ چطور بگم خوشبخت

 ستم؟ین یچیبودم و حاال ه نیتر

 !متاسفم شربت... متاسفم-

عطر تنش رو  قیچسبونه و عم یاش م نهیرو به س سرم

 .کشم یم هیبه ر

در  ی... از النمشیخوام برم بب یبابام خوابه؟ م یحاج-

 .امیکنم م ینگاهش م

خوام برم که  یشم. م یکشم و بلند م یآغوشش عقب م از
 . با تعجبرهیگ یدستم رو م

 .کنه ینگاهم م یاشک یگردم که با چشما یسمتش برم به

رفت به شماره  یکه م یو با بغض و نفس زهیریم یهر دلم

 :گم یم فتهیب

... امیحاج بابامو م نمی... برم ببیدونم دلتنگ یشربت؟ م-

 ...قربونت برمدستمو ول کن 
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 هیمنمو  هیدونه  یچسبه! شربت م یرو محکم تر م مچم
 بچه هیسنگر  نیکه آخر مییبابا

 !پناهه یو ب میتی ی

 یبا مغز منه لعنت دیمنعم کنه! نبا دی! نبارهیدستمو بگ دینبا

 !کنه یباز

 نیتونم تو ا یکه م یجهنم نیپر نده به ترسناک تر فکرامو

 !لحظه تجربه کنم

 ...جلوه-

! رمیدلم آروم بگ نمی... برم بابامو ببامیگم م یشربت م-

 چند نیا دمیصد بار خوابشو د

 .... اونم منتظرهوقت

 ...یبتیآه...حب-

 

 ...شربت تو رو خدا... شربت-

زنه.  یم رونیکنم. دلم داره از دهنم ب ینفس التماس م یب

 .کنه یفلجم م ادمیترس ز
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با ترس نگاهش افته،  یجون شربت م یب یبه دستا نگاهم
 لرزون یدستا نیکنم. ا یم

 !شکسته و ترسون یچهره  نینگاه پرغم، ا نیا

 ...نگو... بذار برم یچیشربت ه-

کشم و با تمام توان نداشته ام به سمت اتاق  یرو م دستم
 یخوابه م دوئم،یبابام م یحاج

 !دونم

 یبرخورد م واریکنم و در با قدرت به د یرو باز م در
 یشدن زانوها دهیکوب یکنه و صدا

 !شه یصداش گم م یتو نیبه زم من

 !هیاتاقش خال یبابام تو یاتاق سرده! جا ه،یخال اتاق

 بابا؟-

کنم دوباره چشم  یزنم، اشکام رو پاک م ینفس م نفس

 .چرخونم یم

 حاج بابا؟-

کنم  یگلوم رو حس م یزنم و طعم خون رو تو یم غیج
 ی. موهام تورمیگ یو آروم نم
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 نیهم منو از ا غامیگوش خراش ج یکشم و صدا یم چنگم

 !کنه یدور نم ایدن

کابوسه؟ تو  هی نیده. ا یبا شدت تکونم م یلرزم و کس یم

 !دیکن دارمیرو خدا ب

 یتو رو خدا... مادر بزرگ چ ریجلوه... جلوه! آروم بگ-

 بهش مگه... جلوه؟ یگفت

زنم، هوا نبود، نفس  یاتاق، عق م نیداد ا یمرگ م یبو

 !اشتمند

 ده؟یبابام... بابام کو سع-

 

 :زنه یزده از حال من داد م وحشت

 ...ینطوریزنده ست! نکن ا-

 !کنم یکشم خودمو، باور نم یحال از تنش عقب م یب

... اگه زنده ست کجاست پس؟ حاج بابام نیگ یدروغ م-

 تو رو قرآن راستشو دهیکو؟ سع

 !دمیشده... خوابشو د یزیچ هیدونم  یمن بگو! م به

 ...به جون خودت زنده ست... آروم باش-



 
 

1271 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

صورتم  یشکرت! دستام رو جلو ایگفت؟ خدا یم راست
 یم هیو از ته دل گر رمیگ یم

 .شنوم یگن مگه نه؟ صداش رو م ی. به من دروغ نمکنم

 ینطوریا یباش... حاج یمن... قو یخواهر زدلمیعز-

 !افته یکه پس م نتتیبب

 !نمشیخوام بب یم-

 .کشم یکنه و من لباسش رو به چنگ م یم سکوت

 دهی! سعنمشیبب دیمنو ببر یگ یراستشو م یاگه دار دهیسع-

 کنم. منو یمن باورت م

! رمیم یمن م نی! من باور کنم، باور منو بشکننیند یباز
 راست یگ یخوبه م یگ یم

 !ششیپس منو ببر پ ،یگ یم

ناخوشه...  کمی... یقربونت برم چرا دروغ بگم. حاج-

 یصبر کن دیبا یاالن. ول مارستانهیب

 هوا روشن شه باشه؟ تا

گن!  یکه به من نم یزیچ هیشده،  یزیچ هیدونستم...  یم
 دونن من نفسم به نفس یم
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شم که همه  ینابود م یدونن چطور یبابام وصله! م حاج

 !گن یرو نم قتیحق ی

لرزون رو وادار به  یو پاها رمیگ یرو به در م دستم
 م.کن یم ستادنیا

 

 ...خوام برم یاالن م نیهم یشنو یاالن... م نیهم-

دارم. خودم  یبرم ییرایناموزونم رو به سمت پذ یها قدم
 کنم تا یمبل رها م یرو رو

 .رو صدا کنن یعبد عمو

دارم. حالم بده  یکنم و کنارم نگه م یرو مشت م دستام
 شم. حاج یدونم خوب م یاما م

 .شم یخوب م نمیبب بابامو

شه که نباشه! اون وقت  ینم یعنیدونم که خوبه.  یم چون
 شه؟ یم یپس عدالت خدا چ

 کبارشیشه؟  یم میتیمگه چند بار  شیزندگ یآدم تو هی
 یرو یداغ ابد هیتا  هیکاف

 !مثل روز اولش نشه گهیو هرگز د نهیبش قلبش
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با وجود پدر و  ی! از بچگدمیمن بارها داغ شدم، داغ د اما
 بودنم رو باور کردم و میتیمادر 

 .کنار اومدم باهاش

و حاال واقعا از  یاومدن گفتن نه، تو پدر و مادر داشت بعد
 بار نیو من ا یدستشون داد

 !نداشتمشون. گفتم باشه واقعا

امو، آغوش مادرانه امو از دست دادم،  هیفوز مامان
 التماس خدا رو کردم، خودمو کشتم،

 !خدا یام به رضا یاضباشه، ر نمیبرنگشت. گفتم ا یول

 یخدا بهادر رو بهم داد و طور یکس یاز اون همه ب بعد

 !جمیاز دستش دادم که هنوز گ

بدون اون چه  یوقت نکردم تجربه کنم زندگ یحت هنوز
 کس یتونه باشه و ب یم یجهنم

تنها کسم که بهم بگن اونم از دست  شیعالم برگشتم پ نیتر
 باشه که نطوریاگر ا ؟یداد

 چرا االن من زنده ام؟ خب

 ...حاضره نیماش زمیپاشو عز-
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 یتا بلندم کنه. نگاهش م رهیگ یبازوم رو م ریز دهیسع
 !رهیگ یکنم. از منه خواهر نگاه م

 

ساال معتمدم باش!  نیجان، خواهر من، مثل تمام ا دهیسع

 !ام، الجونم، سستم یمن زخم

و تلنگرم تا فر نیکتریو سر هم شدم، منتظر کوچ شکستم
 بند کری! تو لگد نزن به پزمیبر

 !من ی زده

دعا  یشه و نجوا یمشتم داره له م یشربت تو دست
 شنوم و یگوشم م ریخوندنش رو ز

 یکه تو یکس نیرم پدر بزرگ رو، آخر یدارم م من

 .نمیخانواده مون مونده رو بب

کنم که دارم به قتلگاهم  یرم و حس م یبه قدم جلو م قدم

 .برن یمنو م

 یخوام. اون م یترسم! بهادر رو م یم یلیلرزم، خ یم

 !رهیدونه چطور ترسامو ازم بگ

التماس کردن هم ندارم.  یدن و من نا یمالقات نم ی اجازه

 .خشک شدم انگار
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افته و  یچطوره که تا نگاهشون به من م افمیدونم ق ینم
 که ماه دهیم حیتوض دهیسع

 یخود پرستار م. با ادیدلش به رحم م دمیبابامو ند هاست
 یدن کس یرم و اجازه نم

 .ادیب همراهم

 ی. اما خواهش مهیسخت یلیخ تیدونم موقع یم زمیعز-

 کنم به خودت مسلط باش. باشه

ست. ورودتون تو  ژهیو یبخش مراقبت ها نجایا زم؟یعز
 ساعت مالقات هم ممنوعه. از

سر و صدا  یو ب نیچند لحظه بابات رو بب شهیش پشت
 باشه؟ میبرگرد

 ژهیو یمراقبت ها یدم. تو یدهنم فشار م یرو رو دستم
 لرزم یم یطور هیبود؟ چرا؟ 

 !سخت باشه دنیبرام مثل جنگ ستادنیهر لحظه ا که

 ...یبخور نیریش زیچ هی میبرگرد یخوا یم-

 :دم یتند تند تکون م سرمو

 کنم! یفقط. خواهش م مینه ... خوبم... بر-
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 یکنه و قدم هاش رو به اون سمت برم یاشاره م یاتاق به
 یاتاق نگاه م ی شهیداره. به ش

 !نمیب یو حاج بابامو نم کنم

آغوشش گرفته بود  یبار سرمو تو نیکه آخر یمرد اون
 نجاتم یگوشم خوند که برا یو تو

 میس یشده تو دهیچیپ فِ یو ضع دهیمرد رنگ پر نیا اد،یم

 !ستیو دستگاه، حاج بابام ن

 .کنم یپرستار نگاه م به

 ...من ی... بابام... بابانیا-

 شده؟ ینطوریحال من ا دنیاز د چشماش

 .آروم باش قشنگم. توکل کن-

گشت؟  یکردم بابام برم یتوکل م اد؟یبه چه کارم م توکل؟
 حاال حس نیچرا من از هم

 کردم که ندارمش؟ یم

وقفه  ی. بدمیلرز یوقفه م یبه تنم وصل بود انگار، ب برقم

 .زنم یکنم، هق م یم هیگر

کنم  یدارم و نفسم رو حبس م یدهنم برم یاز رو دستمو
 نکشم و همون دستم غیتا ج
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 .کنم داریتا بابامو ب نهیش یم شهیش یرو

 بابا؟ جلوه اومده... حاج بابا؟-

خورم.  یم نیشه، زم یده. زانوهام خم م ینم جوابمو
 . بهادرمرهیبازومو بگ ریز ستیبابام ن

 . من... من بازم تنهام؟ستین گهید

*** 

 خانوم بزرگمهر؟-

 

دارد و به سمت صدا  یاش برم هیدا یرا از شانه  سرش
 شناسد اما یچرخد. او را م یم

 .پدربزرگش بود لیرا به خاطر ندارد. وک اسمش

اندازد  یم نییمقابلش سرش را پا یمتاثر از صحنه  یفتح

 .ردیگ یو چشم م

مانده بود.  کیخط صاف و بار کیآن دو چشم دلربا  از
 چشمان قرمز و پف کرده اش دل

 .کرد یرا هم آب م سنگ
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بار با لحن آرام و  نیا ردیگ یاز جلوه نم یجواب یوقت

 :کند یزمزمه م یمحتاط

مالقات داشتم. قول دادم که هرزمان شما  یمن با حاج-

 .شونیا شیببرمتون پ نیبرگشت

 ن؟یمساعد هست االن

را از  شیافتد و پاها یم شیناباور از دور زانوها دستانش

 .اندازد یم نییپا یصندل یرو

که به  یجا کنار شربت پشت در نیساعت تمام هم پنج
 رفت یاتاق پدربزرگش م یراهرو

 !کرد یبود و خودش را آب م نشسته

 یم یخال شیزانو ستدیخواهد سرپا با یم نکهیمحض ا به
 قلنج استخوانش یشود و صدا

 .کند یم شیمرد را ر دل

 یتعادل رو یو دستش را برا دیگو یم یاز درد آخ پر

 .گذارد یشربت م یشانه 

 نمت؟یمادر آروم باش دورت بگردم... بب-

 یخودش نم یشدت درد ضعف کرده بود اما به رو از

 ...آورد
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 ...خو...خوبم-

 :کند یم یبه فتح رو

 م؟یشه بر یاالن م-

 

 یبخششون صحبت کردم االن حاجبله خانوم، با پرستار -

 ن؟یهستن... اما شما خوب داریب

بود که انگار هرلحظه ممکن بود  دهیرنگش پر یطور

 !روح از تنش فرار کند

 !آره... آره خوبم-

 یکند تا جلو یدارد و تمام تالشش را م یرا برم شیها قدم

 .ردیرا بگ دنشیدو

خواست هرچه زودتر نگاهش دوباره در چشمان پدر  یم
 آرامش ایدن ایو دن فتدیبزرگش ب

پدر  ینوران ی. آرامش گمشده اش را در چهره ردیبگ

 .کند دایبزرگش پ

کنند  یبرند. کمکش م یرا دوباره به سمت همان اتاق م او
 مناسب با مالقات یتا لباس ها
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 یبزرگش را تن کند. ماسک و دستکش را دست م پدر
 تکان یسر یکند و پرستار راض

 .کند یم تیدهد و او را به داخل اتاق هدا یم

 دیاسترس وارد نکن ماریفقط لطفا آروم باش. به ب زمیعز-

 ن؟یبراشون سمه متوجه هست

زده و تند بودند و  جانیه شیدگرگون بود. نفس ها حالش
 پدرش دنیکه از د یبا ذوق

 .دهد یسرش را تند تند تکان م داشت

 نیدر ا دیآشوب بود که بعد از ماه ها پدرش را با دلش
 اما خوشحال بود که ندیحال بب

 .رسد یم انیبه پا یدلتنگ نیا گرید هیثان چند

 یکرد که زندگ ینم یبود و هرگز کار یکاف شیبرا نیهم

 .ندازدیپدرش را به خطر ب

تخت  یشود نگاهش را رو یوارد اتاق م نکهیمحض ا به
 ود و دلشگرداند. دلتنگ ب یم

 .خواست یپدرش را م آغوش

همه وقت  نیبغض دارد. بعد از ا ایدن ایبسته و دن خی تنش
 گونه رقم نیا دیبا دارشانید
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 خورد؟ یم

 

رود. کنار  یمرد هنوز بسته بود. با لرز جلو م چشمان
 انیم یرسد کم یتخت که م

 .ندیب یافتد و جلوه را م یحاج صالح فاصله م چشمان

خورد.  یآرام تکان م شیبندد و لب ها یچشم م یا لحظه
 یدوباره چشم باز م یوقت

 .ردیگ یشرشر اشک از کنار چشمانش راه م کند

خواند که او هم دلتنگ بوده.  یاز نگاه حاج صالح م جلوه
 او رنگ به چهره دنیانگار با د

مرد برگشته. خوشحال است. در دل دارد خدا را حمد  ی

 .دیگو یو سپاس م

 دورت بگرده جلوه؟ یشد یبابا؟ چ-

برد تا ماسک  یجانش را باال م یب یصالح دست ها حاج
 صورتش یرا از رو ژنیاکس

 .بردارد

کشد که جلوه دست به کار  یحرکتش طول م نیهم آنقدر

 .شود تا کمکش کند یم
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 .شود یم شیاز ناتوان شدن دستان قدرتمند پدرش ر دلش

 یخورد و لبش را با تمام توانش گاز م یرا م بغضش

 .زدیلحظه فرو نر نیتا در هم ردیگ

 بابا؟ یاومد-

 .کند یصحبت م یبود، با ضعف و به آرام حالیب

 نیا ن؟یکن یازم استقبال م ینجوریاومدم... اومدم اما... ا-

 رسمشه؟

سر  یکه وقت یگفت. همان لحن یلحن لوس و دخترانه ا با
 گذاشت و یم شیپا یرو

برد و حاج صالح  یکرد دل از حاج صالح م یم صحبت
 سرش یدستان پرمهرش را رو

 یعنیدختر »گفت:  یو با لطافت خاص خودش م دیکش یم
 یرحمت... رحمت خونه ام

ناز کرد تا پدرش نازش را بخرد. حاج صالح با « ...بابا
 حال دخترک قلبش به نیا دنید

 افتاد و نفسش به شماره! یم تالطم

 

 ؟یبخش ی... شدم بابا منو... مشرمندت-
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 یجمالتش نفس نبرد. نم یادا نیکرد تا ح یم تالش
 خواست دل دخترک نازک دلش

 نیتحمل ا یداند تا چه اندازه دخترش برا یبرنجاند. م را

 .است فیروز ها ضع

 یمن شرمندتم... من دختر خوب ؟یکن یبابا؟ دلمو خون م-

 نبودم برات! که اگه بودم که

 .انداخت یروز نم نیمن شما رو به ا ی غصه

اگر  دیکند. که شا یو صدباره خودش را لعنت م دوباره
 را یآن روز گول آن ماجد عوض

 .افتاد یاتفاقات نم نیا چوقتیه دیخورد شا ینم

لرزد، دستانش هم  یاز ضعف و بغض م رمردیپ یها لب
 یاز چشم جلوه دور نم نیو ا

 .ماند

دست پدرش را  یخاندند وقتچر یخنجر در قلبش م انگار
 . فورادید یلرزان م نطوریا

 یگذارد و محکم م یدستان پدرش م یرا رو دستانش

 .فشارد
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زد اما انگار جان داشت به  یصالح نفس نفس م حاج
 گشت. صورتش رنگ یبرم کرشیپ

دورشان بود. نفس را از  ینیسنگ یبود. حاله  گرفته

 .ربود یهردونفرشان م

دانستند از کجا شروع  یحرف داشتند انگار نم ایدن ایدن
 کند و با یکنند. مرد لب باز م

 .کند ینجوا کنان قلب جلوه را از جا م یآشکار بغض

کردم؟ التماس خدا  یچکار م دمتید یرفتم و نم یاگه م-

 بار نیرو کردم بذاره آخر

 جوِن بابا؟ ی... واقعا اومدنمتیبب

. که دید یلحظه را م نیشود. بارها خواب ا ینم باورش
 اش نهیس یجلوه دوباره سر رو

 فشارد. یو او با مهر سرش را به تنش م گذاشته

 

 نیآورد. تا به ا یطاقت نم گریحرف د نیا دنیبا شن جلوه
 مقابل نکهیلحظه به خاطر ا

کرد اما  یدندانش له م ریرا ز شیبماند لب ها یقو پدرش

 .نتوانست گرید
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چسباند.  یپدرش م ی نهیا به ساش ر یشانیشود و پ یم خم

 :زند یهق م

. گهی. من اومدم دیش یبابا... خوب م ینجورینگو ا-

 دونم یمراقبتم. من م گهیخودم د

. شب و روز زمیر یخوبت کنم. عشق به پات م یچطور
 یکنم تا وقت یازت مراقبت م

نبات  ییببرمت خونمون. شب به شب برات چا یش خوب
 یش ی. خوب مارمیب نیو دارچ

 .اری... مرگ جلوه طاقت باری. فقط طاقت ببابا

که دخترش  نطوریشود. ا یمشتش محکم م یمرد رو دست
 یاز خوب شدنش م دیبا ام

 .رساند یجانش را به لبش م گفت

خسته  تینها یچه؟ ب دیاینتواند چه؟ اگر از پسش برن اگر

 :کند یبود، جلوه التماس م

که  یدون یها... تو م دنیاز جنگ یوقت خسته نش هی-

 نفسام به نفسات بنده! اگر یچطور

 یم نیبه زم یبه سرت بزنه و تنهام بذار ییوفا یب فکر
 شم. همه یبلند نم گهیخورم. د
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بسمه  گهیکنم. د یام نم یتالش چیشه. ه یبرام تموم م یچ

 !چون

 یم انیبه پا شیبرا ایفکرش هم عذاب آور بود. دن یحت

 .شود یتنها م ی. تنهادیرس

تنهام  هیبابا... تو رو خدا... تو رو روح مامان فوز-

 ...اینذار

 .کند یم شیدهد و صدا یرا آرام تکان م دستش

 ...بابا جان؟ آروم دخترم... آروم جون بابا-

پدرش  یبازو یا دهیپناه و ترس یهمچون دخترک ب جلوه

 :نالد یچسبد و م یرا م

 شمیپ چکسیکنن. ه یدستمو ول نکن... همه منو ول م-

 ...بابا یمونه. تو تنها کسم ینم

 ...ایتو جلوه رو ول نکن ا؟یوفا نش یب تو

 

 ریاش ت نهیرود. س ینفسش از شدت بغض بند م رمردیپ
 لب خدا را صدا ریکشد. ز یم

 .زند یم
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 یدور سرش م ایقرار بود. حالش بد بود. دن یب دخترکش
 یهمه دل شکستگ نیچرخد. ا

زند تا بپرسد،  یهمه ترس؟ دل دل م نیکجا آمده بود؟ ا از

 !کند ینم یارینفسش 

 ...شده یدختر من... بزرگ شده... دختر من قو-

خواست بپرسد. اما توانش را نداشت. داشت به خودش  یم
 قبوالند که توان یو به جلوه م

 .آورد یاست کم نم یرا دارد. دخترکش قو یزیهرچ

 چشماتو بابا؟ نمیبب-

کاود. جلوه با  یچشمانش را م ردرمیکند پ یبلند م سر
 حاج صالح دلش یصدا دنیشن

 .دیلرز

 نیبند را آب داده باشد. ا شیها یقرار یکه با ب دیترس یم
 قیو نگاه عم نیلحن سنگ

دل  نیگفت که پدرش تا ته ماجرا را خوانده است. که ا یم
 نیچن نیشده که ا ریبهانه گ

 نجایدور تر از ا ییدل تنگ است. به جا نیکه ا شکسته،

 .!گره خورده
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 .اندازد یم نییو سر پا ردیگ یهول شده نگاه م جلوه

 ؟یبابا؟ سالم یجلوه؟ خوب-

 یدانست چه بپرسد. از کجا شروع کند؟ دلش شور م ینم
 هر روزه اش یزند. دلشوره ها

 !نبوده خودیب

دخترکش افتاد خدا را شکر کرد که  ینگاهش رو یوقت
 ستادهیو سالم مقابلش ا حیصح

 است. فتادهین یکرد که اتفاق یفکر م نانهیخوشب پس

 

غم فرزند  یتا بدان یپدر باش دیبود؟ با یچه حال نیا پس
 یرا شل م تیچطور دست و پا

را از جانب  الشیوقت کم خ نی. حاال چگونه در اکند
 کرد؟ چطور و یدخترش راحت م

 د؟یپرس یکجا م از

 بهت سخت گرفتن بابا؟-

بار به  نی. تمام تنش منقبض بود. جلوه ادیسکند تا پر جان

 .کند یچشمان پدرش نگاه م
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 .کند یپنج ماه را در سرش دوره م نیا تمام

 ینم ریاز آن دو چشم براق در نظرش تصو ریغ یزیچ
 شد. صاحب آن چشم ها دل و

 .را برده بود نشید

حالش خوب بود؟ نه! قطعا نه! سخت گذشته بود؟  حاال
 نه قاطع کیسوال هم  نیپاسخ ا

 !بود

گفت وقت برگشت به خانه ام جان کندم؟ چطور  یم چطور
 خودم را در یگفت همه  یم

گفت دل آمدن  یجا گذاشته ام؟ چطور م یمرد آغوش
 نداشتم؟

 گهیدخترت... االن د نمیا یوقتتون تمومه... حاج یخانوم-

 ...دیاستراحت کن دیبا

 یر متوجه به پرستار رو به جلوه اصرا یصالح ب حاج

 :کند

 جلوه؟ بابا؟-

خوب  شمیپ یخوام. تو بمون یخوبم بابا... فقط تو رو م-

 ...دم ی. قول مگهیشم د یم
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گفت و در دلش به خودش قول داد. اگر  نانیرا با اطم نیا
 گشت یپدرش به خانه برم

 کرد. ینم تیبه خدا شکا گرید

 

زد که چرا بهادر را از او  یکرد، غر نم ینم هیگال گرید
 گرفته. بهادر باشد، حالش خوب

است. فقط خدا پدرش را  یاو نباشد. او راض شیپ باشد،
 سرش، تنها هی. فقط ساردیاز او نگ

 .ردیرا نگ کسش

جا پشت در منتظرتم...  نیاستراحت کن بابا... من هم-

 دنتید امیهروقت که اجازه بدن م

 باشه؟

 ریکند. خسته بود و فکرش درگ یصالح کوتاه اخم م حاج
 دخترش مانده! روحش در

. نگاهش دیدو یدخترک م یگرفت. در پ ینم یجا کالبدش

 .جان است یخسته و ب

 ...برو خونه-

 :برد یسر باال م جلوه
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 ...مونم ینه م-

 یقرار یاش ب نهیچرخد. دل در س یدور سرش م اتاق
 افتاده بود. نتوانسته یکند. اتفاق یم

 .مراقبت کند دیآنطور که با هینت فوزاز اما بود

داد.  یاش را از دست م یاریداشت و داشت هوش بغض
 راحت نشود که الشیاما تا خ

 ینماند وبه خانه نرود چشم نم نجایحال ا نیبه ا دخترک

 .بندد

سپردم... ببرتت خونه. بهش اعتماد کن بابا...  یبه فتح-

 ...حرفشو گوش بده جلوه

اندازه  نیبود. غصه دار بود. کاش دخترش تا ا نیسنگ دلش
 الشینازک دل نبود. کاش خ

مراقب او  یبود از جانب او.. که در نبودش کس راحت

 .هست

که به آن ها  یکند که از وقت یهمچنان اصرار م پرستار
 شود یداده گذشته و جلوه خم م

 یبه دست حاج صالح م یهمان ماسک بوسه ا ریاز ز و

 .کشد یب مدل عق یزند. ب
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 زود خوب شو حاج بابا...-

 

تند شده بود و در همان حال سرش را آرام  شینفس ها مرد
 دهد. پرستار یتکان م

 .دهد یصورتش قرار م یماسک را دوباره رو بالفاصله

دخترکش دعا  ی. در دل براردیگ یرا رو به باال م سرش
 هیخواند. هر لحظه و هر ثان یم

خواند. تا خدا  یدعا م شیکه از او دور بود برا یا

 .نگهدارش باشد

به شربت  دهیو نرس دهیرود و رس یم رونیاز در ب جلوه

 .دیآ یاز خود در م

پدرش در آن  دنیداند. د یاز غصه بود نم ای یخوشحال از
 حال قلبش را شرحه شرحه

حال و ناتوان  یاندازه ب نیوقت او را تا به ا چیبود. ه کرده

 .بود دهیند

ماند.  یم ششیکشد. پدرش پ یود که نفس مخوشحال ب اما

 !کرد یپدرش ترکش نم

*** 



 
 

1293 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

که به خانه بازگشته بود گذشته است.  یروز از روز پنج
 یم مارستانیهر روز از صبح ب

به خانه  هیشدن هوا به اصرار بق کیاز تار شیو پ رفت

 .گشت یبرم

با پدر بزرگش  قهیتوانسته بود در حد دو دق گریبار د دو

 .کند دارید

گفتند حالش بهتر  یگفت. م یاز بهبود حاج صالح م دکتر
 یشده. جلوه سر از پا نم

 یخوب شدن پدرش بود که وقت نم ری. آنقدر درگشناخت
 دلش یکرد به زخم ها

 .کند یدگیرس

از رفتن با اصرار از شربت خواسته بود در  شیامروزپ
 توان ساعت ها رزنیخانه بماند. پ

 .را نداشت مارستانیناراحت ب یها یصندل یرو نشستن

داد که بماند و  نانیهم موافق بود و به شربت اطم دهیسع
 او خودش بعد از قرارش با

 .ونددیپ یبه جلوه م نامزدش
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دوست و  ده،یبود که سع دهیچند روز جلوه فهم نیا در
 نامزد شیسال ها نیخواهر تمام ا

 .است کرده

رو گرفته بود و گفته بعد از  یبا خجالت و ناراحت دهیسع
 درباره اش یخوب شدن حاج

 .خواهد گفت شیرا برا زیکنند و همه چ یم صحبت

اش  یزندگ یها یحال جلوه از شاد نیآمد در ا ینم دلش
 خواست یصحبت کند. م

 .پا بند نباشد یرو یباشد که جلوه هم از خوش یروز

خوشحال  شیدر آغوشش گرفته بود و گفته که برا جلوه
 است. امروز هم قرار بود با نامزدش

خواست او  یبار م نیاول یبرود و جلوه برا مارستانیب به

 .ندیرا بب

 زیپشت م یدیشد. پرستار جد کینزد رشیلبخند به پذ با
 پنج نینشسته بود و جلوه در ا

 .بود دهیاو را ند روز

... من دختر حاج صالحم. ریسالم خانوم... روزتون بخ-

 چطوره؟حالشون امروز 
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شود.  یمحض تمام شدن جمله اش، پرستار از جا بلند م به
 دهد. خم یپاسخش را نم

کند و چند  یم پیمقابلش تا ستمیدر س یزیشود و چ یم
 لحظه بعد دوباره سرش را

 .کند یم بلند

 گلم با شما تماس نگرفتن؟-

 با من؟ نه! در چه مورد؟-

 ؟یریخانوم ام ؟یریخانوم ام-

بود از  دهیاو را د گریکه جلوه چند بار د یگرید پرستار

 .شود یم کیپشت سر نزد

 بله؟-

 اوم... با خانواده صالح تماس گرفته نشده؟-

 

که داخل پروندشون بود. به نام  یتماس گرفتم با شماره ا-

 دونم ینم گهیبود. د یفتح

 ...من
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داند. با لحن آرام و  ینم یزیدختر چ نیبود که ا پرواضح

 :دیوگ یم یمهربان

پدرتون رو از دست  شیپ قهیدق ستیمتاسفم... ب یلیگلم خ-

 .... خدا صبرتون بدهمیداد

شود. دستش را  یحس م یب شی. پاهاردیگ یرعشه م تنش
 یکانتر مقابلش قرار م یرو

 .دهد

. دیآ یاز پشت سرش م یشتاب زده ا یقدم ها یصدا
 یکنند. نم یاسمش را صدا م

 :غرد یدر هم رفته م یی. با اخم هاشنود

حاج صالحم. با دکترش  یخانوم اشتباه شده. من نوه -

 .صحبت کردم. حالشون رو بهبوده

. بهش نمیخوام بابامو بب ی. االنم مشهیداره خوب م بابام

 !نمشیب یم امیگفتم امروز م

 ...منتظرمه

 ...شه لطفا یخانوم بزرگمهر؟ م-

شناسد  یشناسد و نم یکه انگار م یبه سمت مرد گنگ
 مرد تکان یگردد. لب ها یبرم
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 !فهمد یشنود، نم ینم د،یگو یم یزیخورد، چ یم

ناموزونش  ی. قدم هاردیگ یدارد؟ رو م یتیچه اهم اصال

 .دارد یرا به سمت سالن برم

 .رود یم جیگ سرش

 «میرو از دست داد پدرتون»

گه. من با بابام  یمنو نم ینه! منظورش من نبودم. بابا-

 ودش گفت خوبحرف زدم، خ

 گرده! یباهام برم شهیم

 

سوت  شی. گوش هادیپر یم رونیب نهیداشت از س قلبش
 . انگار هزارن زندندیکش یم

 .کردند یم ونیسرش ش در

 !دیقسمت بش نیوارد ا دیتون یخانوم نم-

 !بابام شیخوام برم پ یم-

 یخبر از همه جا م یب ژهیو یبخش مراقبت ها نگهبان

 :دیگو
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رو شفا  ضتونیداره...خدا مر تیمن مسئول یخانوم برا-

 ...دشینیبب دیتون یبده االن نم

 .دوزد یبه مرد مقابلش م دیخندد. چشمانش را پر از ام یم

بابامو  امیب ی... شما بگو کامیب یخب... چشم... ک لهیخ-

 نم؟یبب

با ترس به  یشود. فتح یم کیاز پشت سرش نزد پرستار
 شده و رهیجلوه و حرکاتش خ

 رفته بود؟ انشانیچه کند. حاج صالح از م دیداند که با ینم

 نیبود رفته بود ا ونیاش را به او مد یکه زندگ یمرد
 او بود که تا لحظه ادگاریدختر تنها 

 .آخر نگرانش بود ی

بود که حرفشان را  میآنقدر حالش وخ چارهیدخترک ب حاال

 !شد یمتوجه نم یحت

 .ردیگ یجلوه را در دست م یبازو پرستار

خانوم من متاسفم اما پدرتون منتقل شدن... خدا رحمتشون -

 ...کنه

 ...نه-
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 :زند یم غیکشد. ج یرا از دست پرستار م شیبازو

 !نشیبب ایگه بعدا ب یآقا م نیولم کن... دست نزن به من. ا-

قرار  نهیس یکشد و دستش را رو یبا اندوه عقب م نگهبان
 :دیگو یدهد و م یم

 

 ...دونستم خدا رحمت کنه ین نمخانوم شرمنده م-

کند و  یاش جدا م نهیبا قدرت دست پرستار را از س جلوه

 :کشد یم غیجنون زده ج

 !نه... نه! بابا؟ بابا-

کند. دستانش را  یزند و حاج صالح را صدا م یم غیج
 تا مهارش کنند اما از رندیگ یم

 .آمد ی. نفسش درنمندیآ یاو برنم پس

 یشد. باور نم یغم نصف م نیداشت از شدت ا کمرش
 که پدرش یمهربان یکرد. خدا

حاج  یکرد. صدا یتا نم نگونهیگفت با او ا یم شهیهم

 :چدیپ یصالح در گوشش م

 «...نشو دی... از رحمتش نااممهی... رحقهیرف خدا»
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 ...نیخانوم بزرگمهر... آروم باش-

 ...مارستانهیب نجای. ادشیببر نجایآقا لطفا از ا-

اندازد و  یجلوه م یمستاصل دستش را دور شانه  یفتح
 و ردیگ یدستانش م انیاو را م

 .کشد یم عقب

 یزورش به او نم یکند و وقت یوار تقال م وانهید جلوه

 .چرخد یرسد در آغوش مرد م

 :زند یرساند و با بغض نفس م یاش م قهیرا به  دستش

 بابام منتظرمه تو نیگ ی. دروغ منمیخوام خودم بب یم-

 ...مهیاتاق... ولم کن... خدا رح

رو ندارم  یشه که... من کس ینم ینطوریگفته! ا بابام
 ره؟یتنها کسمو بگ دیکه... چرا با

گه! بابام گفته خدا مهربونه... تو رو  یدروغ نم بابام
 شیبذار برم پ یکه دوست دار یهرکس

 ...بابام

 شده... جلوه؟ یامام رضا چ ای-
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 دهیرسد. سع یم یبه گوش فتح دهیسع یدهیترس یصدا
 بود ستادهیچند قدم عقب تر ا

 .دیایتر ب عیکند سر یبا دست اشاره م یفتح و

 شده؟ یجلوه؟ چ-

چرخد. به  یم دهیکشد و جلوه به سمت سع یعقب م یفتح
 محض جدا شدن دستان

شود.  یم یخال شیپا ریآورند و ز یکم م شیپاها یفتح
 یقدم اول را برنداشته که رو

 .افتد یم نیزم

 :زند یکند و مقابلش زانو م یقدم تند م دهیسع

 خدا جلوه؟ ای-

 :زند ینفس و لرزان دل م یب جلوه

... دهیکنن... سع یبگو اشتباه م دهیبابام... سع ده؟یسع-

 بدبخت شدم؟

شد. مغزش آتش گرفته بود و  یداشت خاکستر م دشیام

 .شد یقلبش داشت سرد م

 .کرد یم حس
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کرد.  یت ذره ذره درون پوستش نفوذ مداش ییتنها یسرما
 سرما آشنا بود. با پوست نیبا ا

 !حس را نیشناخت ا یخونش م و

 شده؟ یچ یآخه... حاج یچ یعنی -

 ینگاه م یو به فتح ردیگ یسرش را باال م انیو گر آشفته
 کند. مرد متاثر از حال جلوه

دهد و  یتکان م دهیتاسف رو به سع یرا به نشانه  سرش
 دستانش دور اریاخت یب دهیسع

 .شود یمحکم م جلوه

 یشد. بغض م یاش از شدت غم داشت منفجر م نهیس
 ترکد و همزمان سر در گوش جلوه

 برد: یم

 

 ...یگم خواهر یم تیتسل-

وار  وانهیو د کیستریه یها غیتا ج دیطول کش هیثان کی
 شی. موهاچدیپ یجلوه در فضا م

کشد و آنقدر  یو با تمام توانش م ردیگ یدر چنگ م را
 کند تا از حال برود و یم ونیش
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 .کنده شود ایدن نیا از

*** 

! یاالن عقب بکش یتون یبه عواقب کارت فکر کن! نم-

 چند ساله که ما یدون یم چیه

 م؟یتیموقع نیا منتظر

راه سوزانده  نیکه عمرش را در ا ییپرسد؟ از او یاو م از
 بود؟ اصال متوجه بود که در چه

 .گرداند یبودند! سرش را به سمت مرد برم یهچل

من حمله شد!  یشده؟ به خونه  یچ یدینفهم نکهیمثل ا-

 ! منرهیاالن دستشون اس میت

. نیتونم دست رو دست بذارم تا شما به کشتنش بد ینم
 که شما یاونجور یچیه

 یما نم نیب یقرار چینرفت! پس ه شیپ نیکرد ینیشبیپ

 !مونه

برخورد را از او نداشت.  نیانتظار ا. ردیگ ینگاه م مرد
 شده ریکند که غافلگ یاعتراف م

 .است
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و  ستدیمقابلش با ایماف یها یتمام سرکرده  سیرئ نکهیا
 یروهایاز ن یکینجات جان  یبرا

 !قابل باور است ریپاره کند غ قهیها  آن

رفت  یکه داشت م یخودش به عواقب راه میسروان فه-

 توهمه سال  نیواقف بود که ا

به  نیگذاشت تا ا شویکرد، عمر و جوون یخطر زندگ دل

 ...کار نیسرانجام ا

 یقدم برم یحرفش با خشم به سمت مرد از خود راض انیم
 صورتش یدارد و سرش را رو

 غرد: یکند و م یم خم

 

همه سال اون تو دل خطر جاش امن بود! گوش  نیاما ا-

 گم... من نه از تو یم یچ نیبب

تو  یبرا می. ترمیگ یدستور نم یا گهید چکسیاز ه نه
 که عواقب کارشو قبول هیسروان

 یمن داره تاوان پس م یکه به جا هیمن برادر ی! براکرده
 یمن گرفتنش م یده. جا

 ؟یفهم
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 :دهد یکشد و ادامه م ینفرت عقب م با

بهش نگاه  تیمامور هیکه شما به چشم  ستیبرام مهم ن-

 یمسئله االن برا نی. ادیکن یم

 یحق نداره طرف من و خانواده  یشده! کس یشخص من

 !ادیمن ب

از خشم و تعصب دو رگه شده بود. چشمان خون  شیصدا
 ردیگ یافتاده اش را از مرد م

دارد. کارش  یچرخد و به سمت موتورش قدم برم یم و

 .تمام شده بود نجایا

کارت برات عواقب  نی. ازیهمه چ ریز یبزن یتون ینم-

 ...داره و خودت

پر از  ردیگ یچرخد و انگشتش را باال م یم یاگهانن

 :کشد یم ادیغرور فر

 !ادیحق نداره طرف من و خانواده من ب یکس-

 یرا دوباره تکرار کرد تا او هم بداند. مرد سکوت نم نیا
 بود؟ سال ها وانهیمرد د نیکند. ا

 !خواست به باد بدهد یرا م تالششان

 !مرد جوان یر یتند م یدار-
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شود و نگاه سرد  یدهد. سوار م یبه او نم یتیاهم گرید

 .دوزد یروحش را به او م یو ب

لحن  نیتفاوت تر یحرفش را با ب نیاز رفتن آخر شیپ

 :زند یممکن م

کنار خودم بود. من دست  میقرار من با شما نگهداشتن ت-

 .ستمیشما نبودم و ن ینشانده 

راهتون  ! االنم سدرمیگ یاز شما دستور نگرفتم و نم من
 شم. اطالعات شب حمله ینم

 

 شونیدم باق یرو نجات م میفرستم. من ت یبراتون م رو
 کارم یسپارم. تو یرو به شما م

 !دینیب ی. منو مقابلتون نمدینکن دخالت

 .شود یم دیکوه از نظر ناپد چیدهد و در پ یم گاز

 .به هم گره خورده بود زیچ همه

شوند اما به  ریقرار بود دستگ شیکه سال ها پ یگروه
 رخ یجنگ داخل کی یطور اتفاق

 یآن گروه ترور شد. بعد از آن طور یبود و سرکرده  داده
 یاثر چیمحو شده بودند که ه
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 .آن ها نبود از

در موردشان  یگریرفته بودند و اطالعات د رانیا از
 برگشتشان یزمزمه ها نکهینبود. تا ا

را شروع  تشانیفعال یشتریبار با قدرت ب نیبود و ا دوباره

 .کرده بود

مرد آمدند.  نیدست نگذاشتند و سراغ ا یبار دست رو نیا
 او سال ها بود که راهش را از

 .اش جدا کرده بود خانواده

باشد که  یامپراطور نیبود برادر بزرگترش وارث ا قرار
 عوض شد. او زیشب همه چ کی

آن ها دوباره  دیام ران،یپسر به ا نیشد و با ورود ا کشته

 .زنده شد

 یاز خانواده  یبعد کیب نکهیبر ا یمبن ییها زمزمه
 شود بود. دورادور یانتخاب م یگرید

ندارد و راهش از  تیکار رضا نیدانستند که به ا یم

 .خانواده اش جداست

آن  یکار بود. او با همه  نیا یبرا نهیگز نیاو بهتر اما

 !دشیآدم ها متفاوت بود. افکار و عقا



 
 

1308 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

. عالقه سدیخواست غلط ها را پاک کند و از نو بنو یم

 .راه نداشت نیبه ادامه دادن ا یا

 .راه از دست داده بود نیخانواده اش را در ا تمام

 نهیگز نیکه احاطه اش کرده بود، او بهتر ییایاز دن متنفر
 بود و باالخره یهمکار یبرا

 کنند. یراض یاو را به همکار توانستند

 

اجازه بدهد تا  میفه ردادیدر راس باشد و به سروان ت او
 را به زیباشد و همه چ کشینزد

 .ها گزارش کند آن

به عنوان دست راست او که از  یموتینام مستعار ت با
 گذشته با او دوست و همراه بوده

 تشانیکه به مامور یخانواده شود و اتفاقات را به سمت وارد

 .کند تیشد هدا یمربوط م

بود و قرار بود که اسم او از همه جا پاک  رفتهیپذ بهادر

 .کجا برده نشود چیشود. نامش ه

 تشیمامور میپرده باشد و اجازه بدهد که سروان فه پشت
 نفوذ او و نامش انجام ریرا ز
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 .دهد

در  یموتیکرده بود. ت رییتغ کیب یحاال اوضاع برا اما
 یاش را انجام م فهیسال ها وظ نیا

 .بود ستادهیاما برادرانه کنارش ا داد

اطالعات  نیافتاده بود. اگر او ا ریاو در بند بود و گ حاال
 فرستاد عمال ینم شانیرا برا

 .ماند یدر پوست گردو م دستشان

. ندینش یفرستد و رفتنش را به نظاره م یبه او م یلعنت
 بود. اما ختهیبه هم ر زیهمه چ

همه سال زحمتشان را  نیا یو نابود ندیتوانست بنش ینم
 کشد و یم یتماشا کند. پوف

را به  دارید نیبرد تا گزارش ا یناچار دست به تلفن م به
 جنگ در راه کیسرهنگ بدهد. 

 .شدند یآماده م دی. بابود

*** 

کنه که  یم بتیبرات دارم. مطمئنم ترغ زیسورپرا هی»

 «.یکارتو بهتر انجام بد
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کشد. خودش  یانتظارش را نم یخوب یزیدانست که چ یم
 آماده کرده یزیهرچ یرا برا

 .بود

نخورده بود،  یزیبود، چ دهیبود که درست نخواب روزها
 حد نیشتریبه ب نشیمصرف کافئ

 بود. اما خودش را نباخته بود. دهیرس ممکن

 

شناخت  یکه م یپا گذاشته بود. به هرکس ریشهر را ز تمام
 خبر داده بود. توانسته بود رد

بود را در  دهیکه آن روز سر قرارشان د یاز افراد یکی
 دایشهر پ یمیاز بافت قد یقسمت

نظر گرفته بودند و به  ریاما خانه به خانه آن جا را ز کند

 .دندینرس ییجا

فرو رفته بود. محو شده  نیآب شده بود و در زم انگار

 .بود

 امیپ ریز نکیل یفرستد و رو یلپتاپش م یرا رو امیپ
 یصدا یکند و به آن یم کیکل

 .چدیپ یدر گوشش م ییآشنا ادیفر
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شده لخت و عور با پارچه  دهیکش بیبه صل یمرد ریتصو
 که یخون یکه از پس قرمز یا

شد گفت که  یم یاست به سخت ریآن سراز یتنش رو از
 بوده، مقابل چشمانش دیسف

 .ندیب یم

که تمام تالششان را کرده بودند که  یشانیپر روان
 دهیکش بیبه صل حیاز مس یریتصو

 .باشد شتریآن ب یگذار ریکنند تا تاث یرا طراح شده

سرخ رنگ  یپوش با ماسک طرح اسکلت اهیمرد س کی
 طرح کیبود و  ستادهیمقابلش ا

. پوستش دیکش یم یموتیت ی نهیس یبا چاقو رو بیصل
 شود و خون با شدت یشکافته م

 .ردیگ یتنش راه م یرو

 یم شیرود و از موها یکه تمام شد پشت سرش م کارش

 .آورد یکشد و سرش را باال م

 هیآدم شب نیا زیچ چیه ز،یچ چیشود و ه یزوم م ریتصو
 نبود! آنقدر صورتش از یموتیت
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و کبود  دهیکه خورده بود باد کرده و ترک ییضربه ها پس
 از آن یزیبود که چ یو خون

 .نمانده بود یخوش تراش و جذابش باق صورت

 داریکه آن روز با او د یهمان مرد یبه صدا هیشب ییصدا
 ی نهیکرده بود در پشت زم

 کند: یشروع به صحبت م لمیف

 

شه تا  ی... اونقدر شکنجه مکیخوام بکشمش ب یمن نم-

 یشوک بره. بستگ یبدنش تو

. اونقدر یچقدر براش زمان بخر یتو داره دوست دار به
 که کار به اونجا یر یم شیپ

 گهیمرد! فقط چهل و هشت ساعت د نیا چارهیب برسه؟
 رویبگ متویمرد... تصم یزمان دار

 ...تاک کیتاک... ت کیمن اعالم کن! ت به

تن و بدن  یزخم ها یرو نیشود و دورب یقطع م صدا

 .چرخد یم یموتیت

را تماشا  لمیف یلحظه به لحظه  قیو دق قیعم ینگاه با

 .زند یمکند. پلک ن یم
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 یبود و از صفحه مقابلش نگاه م ستادهیپشت سرش ا احمد

 .کند ی. مشت گره مردیگ

جوشد. از شدت خشم به نفس نفس  یانتقام م یبرا خونش

 .افتاده بود

ساالر از او هم بدتر بود. کنترل خودش را از  اوضاع
 زیم یدهد. مشتش را رو یدست م

 .دیگو یم راهیزند و بد ب یکوبد. دور خودش چرخ م یم

شده بود  دهیکش خیکه به م یخون راه گرفته از دستان ریمس
 مردانه شان را به یتن ها

 هیثان نیهمچنان خونسرد تا آخر کیاندازد، اما ب یم لرز

 .کند یرا تماشا م لمیف

شود و دوباره  یلپتاپ خم م یشود رو یم اهیکه س صفحه

 .کند یرا پخش م لمیف

کند.  یم ادیرا تا آخر ز کریبلندتر. اسپ یبار با صدا نیا
 از ابتدا تا به انتها بدون پلک زدن

 .کند. دوباره و دوباره یم تماشا

مغز احمد و ساالر  یرو میدردآلود ت یها ادیفر یصدا
 تیبا جد کیانداخت اما ب یخش م
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 .کرد یتماشا م یخونسرد و

اتاق ساالر به هم آمده بود و کم مانده بود از  یو روده  دل
 یفرار کند. احمد با حال

 :نالد یشده م دگرگون

 ...کیب-

 

قد و قواره اعتراف کند  نیتوانست با ا یدهد. نم ینم ادامه
 هم لمیف نیا دنید کباریکه 

 .ستیکاف دنیروزها کابوس د یبرا

 دنیمتوجه شود د کیاو را صدا زد که ب یبا لحن اما
 از حد توانش لمیف نیا یچندباره 

 .است خارج

 ی. دستش را باال مردیگ ینگاهش را از صفحه نم کیب
 یو با انگشت اشاره رو ردیگ

 یکه ذره ا ییدهد و با صدا یرا نشان م ییجا نیاسکر
 شود شروع ینم دهیلرزش در آن د

 :کند یصحبت م به
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تونه به خاطر  ی. مهیپشت سرشون تماما بتن وارید-

 از رطوبت باشه. اون لوله یریجلوگ

و سرش هواکش نصب  نییسقف اومده پا یاز تو. دینیبب رو
 یبه صدا دیکردن. توجه کن

 ...صحنه پشت

پخش  یخاص یلحظه  یکند و رو یرا عقب جلو م لمیف

 :کند یم

 یصدا یاگر دقت کن رهیلحظه که جلو م نیدرست ا-

 هواکش هی یها یچرخش پره 

هست رو متوجه  ریتصو یکه تو ینیاز ا ریرو غ گهید
 از دوتا باشن شتریب می. شایش یم

 .کنن یهمزمان دارن کار م که

منتظر  یآن دو همچنان با چشمان یکند و وقت یم سکوت

 :دهد یبه او مانده اند ادامه م

. نهیزم ریز ادیز یلیخ یلیکه هستن به احتمال خ ییجا نیا-

 بچه ها نتونستن نکهیا لیدل

نبوده  یرفت و آمد مشکوک نکهیا لیرو بزنن، دل ردشون
 به بعد ردشون رو ییجا هیو از 
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 !بوده نیکردن. ا گم

 یاستپ م یگرید یبرد صحنه  یرا دوباره جلو م لمیف

 .کند

 ساالر حواست با منه؟-

 

 ...کیبـ..بله ب-

 یرو که رو یکاغذ کهیعمارت. اون ت دیاریمهبد رو ب-

 اون یافتاده و زرد رنگه. رو نیزم

 دی! بعدیکن دایازش برام پ دیتون یم یچ دینیو بب دیکن زوم
 یپ یرد آ دیدونم بتون یم

تونن  یسر نخه. انقدر نم هیاما بازم  دیرو بزن فرستنده

 .دیباشن اما اونم دنبال کن یناش

 کن! احمد؟ شیاون مهبده. راض ادیاز پسش برب یکس اگرم

دلخراش از ذهنش رفته باشد و  ریانگار که آن تصاو احمد
 دایپ یبرا کیب یبا صحبت ها

کرده باشد  دایپ دیکه همچون برادرش بود ام یمرد کردن
 پاسخ یواضح یختگیبا برانگ



 
 

1317 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 :دهد یم

 !کیبه گوشم ب-

گفت ردشونو تا .... زدن. زنگ بزن به  یم یسلطان-

 نقشه گهیساعت د هیبگو تا  یتوتون چ

نقشه  دیقسمت رو برات بفرسته. با نیا ینیزم ریز یها

 .کنه دایاونجا رو پ یمیقد یها

 .تونه یاون م فقطم

حرف  یزده به کلمه کلمه  رتیو ساالر هر دو ح احمد
 گوش سپردند و تازه متوجه شیها

 .چه بوده لمیف دنیچندبار د لیکه دل شدند

است، آن  دهیرا نشن یموتیت یها ادیفر یانگار صدا اصال
 یرانسانیسخت و غ یشکنجه ها

احواالتش به ذره ذره  یتسلط رو نیاست که با ا دهیند را
 که اشاره کرد ییسرنخ ها ی

 .کرده بود تمرکز

که به آن ها محول شده  یفیانجام دادن وظا یدو برا هر
 از جا کیروند. ب یم رونیبود ب
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 .زدیخ یبرم

 ی شهیدهد. بدنش از ش یقرار م شهیش یرا رو دستش
 تر بود. خیشبنم زده هم 

 

بود. سانت به سانت خاک  دهیربات دو کیبه  هیها شب روز
 دایشهر را الک کرده بود. پ نیا

 !را شیسال ها نیغار ا اریکرد  یم

شده بود  کیخودش به او نزد یاهداف آرمان یبرا یموتیت
 نبود. بارها جانش نیاما فقط هم

 .نجات داده بود را

که به  ینقش یبرا دیشد که او چرا با یمتعجب م اوائل
 یاصل فیوظا یعنوان پوشش برا

 .ردیبگ یه جدانداز نیداشت را تا ا اش

کرده بود.  رییتغ نشانیب زیبه بعد همه چ ییجا کیاز  اما
 شیبدون اطالع او هوا یموتیت

 یخانواده اش هرکار یبرا میداشت و او بدون اطالع ت را

 .کرد یم
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کنند.  یم یهم برادر یآوردند که برا یهم نم یرو به
 ریمسئله گ نیآخر هم سر هم

 .بود افتاده

به  میخودش را به عنوان سروان فه فیآن روز وظا اگر
 به عنوان مشاور ارشد و فشیوظا

 ینم تیداد و به آن مامور یم تیارجح کیراست ب دست
 یرفت هرگز به دام آن ها نم

 .افتاد

او پهن شده بود، قرار بود او به همراه ملکه  یدام برا نیا
 و همان جا فتدیب ریاش گ

 چیرا بدهد. اما ه تیمامور نیانجام ا یالزم برا دستورات

 .نرفت شیآن طور پ زیچ

او گرفته بودند؟ تک به تکشان را  یرا به جا یموتیت حاال
 جرات ی. کسدیکش یم ریبه زنج

 !ردیاو را دست کم بگ نکند

*** 

رنگش  یدر ون مشک یکوچه فرع کیدر  ابانیخ سر
 امشب، ینشسته بود و منتظر بود. برا
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خواست لحظه  یکرد. نم یم یهاست که لحظه شمار روز
 را تلف کند. گرید یا

 

که  یمیقد یداشتند. خانه ها یمیمنطقه بافت قد نیا تمام
 تلنگر بودند تا کی یآماده 

 .زندیبر فرو

 یگاه ها یمخف شیخانه ها هرکدامشان سال ها پ نیا
 ساخته بودند تا در ینیرزمیز

جنگ در آن پنهان شوند. اما هرکدامشان انقدر  زمان
 بودند که به سوراخ موش کوچک

 .معروف بودند کور

تواند به  یبزرگ بود که م یکه به قدر یپناهگاه تنها
 هیبودند شب دهید لمیکه در ف یزیچ

 .منطقه بود نیا میپناهگاه خاِن قد باشد،

 ینظر گرفتند. متوجه حرکت مشکوک ریاش را ز خانه
 آن تکه کاغذ یریگینشدند. اما با پ

 کیکرده بودند آن ها را به  دایکه در عکس پ یزرد
 معروف یخانگ یغذا یآشپزخانه 
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 .بود دهیاطراف رسان نیا

اطالعات را در  یهمه  یبراحت سهیشل کردن سر ک با
 قرار داده بود. هر روز ارشانیاخت

بردند و به  یهمان خانه م ینوبت تعداد پرس غذا برا دو
 یکه در خانه را باز م یرزنیپ

 .دادند یم لیتحو کرد

 ینیب شیاومد. همونطور که پ رونیموش از لونه اش ب-

 خودش به همراه دوتا نیکرده بود

دونم از کدوم خونه  یره. نم یداره به محل قرار م نیماش
 ساعت مین تیخارج شدن اما نها

مطمئنا  ننیشما رو نب یرسن سر قرار و وقت یم گهید
 شن که تله بوده. االن یمتوجه م

 ه؟یچ دستور

 یاز جانب او بود نگاه م یر که منتظر دستوربه ساال رو
 بود که نیا میتصم نیکند. بهتر

شد  یمنطقه نم نیببرند. در ا شیسکوت کارشان را پ در

 .با توپ و تفنگ وارد شوند

 خود بکشاند. یخواست به سو یرا نم توجهات
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... نجایا دیاریداد رو ب ویپسره که اطالعات غذاخور-

 یهمکار دیکن شیو راض دیکن رشیس

 رزنهیزنه. در که باز شد پ یره در م یبهونه م هی. به کنه
 یدم در رو ساکتش م ادیکه م

 یممکنه ورود به پناه گاه پروتکل خاص دی. نگهش داردیکن
 یاالمکان ب یداشته باشه. حت

بفهمه  شونیبغل هیهمسا یخوام حت یو صدا باشه. نم سر

 .افتاده یچه اتفاق

 .دم یرو م بشی. االن ترتکیبله ب-

او داخل ون  یها یرود و احمد منتظر هماهنگ یم ساالر
 امیپ نکهیماند. به محض ا یم

اشاره  کیشود و با  یم ادهیکند از ون پ یم افتیدر را
 تمام افرادشان آرام پشتش به راه

 .افتند یم

 ریخانه را ز یتیامن ریتداب نیدتریچند ساعت با شد نیا در
 شیاز پ زینظر داشتند. همه چ
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بهره  یریبود. قرار بود از ابزار غافلگ قیشده و دق حساب

 .نبرد باشند نیا یو برنده  رندیبگ

 دایگاهش پ یکند که مخف یهرگز فکرش را هم نم یماکالن

 .شود

ساکن  یمردم عاد انیم ییمغرور و احمق که جا آنقدر
 دور یشده و تعداد مردانش را برا

 .توجهات به حداقل کاهش داده است کردن

تمام خانه و پناهگاه را تحت کنترل  گرید ی قهیده دق درست
 نکهیداشتند. به محض ا

کرد به همراه دو تن از کالکان  امکیپ شیخبر را برا احمد
 کردند یاش م یها که همراه

 .شود یخانه م وارد

 اطیو ح وانیپله ها و ا یهوش رو یو ب ینفر را زخم چند
 توجه رد یاما ب ندیب یخانه م

 .رود یم اطیح یشود و به انتها یم

 ریبود که ز دایپ نیزم یرو یدرب آهن کیباغچه  پشت
 خاک پنهان کرده بودند و حاال

 رود. یم نییپا یبتن یشده بود. از پله ها باز
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مقابلش  یکیکوتاه و بار یپله ها درب فوالد یانتها در
 یدر با صورت یبود. احمد آن سو

 .منتظرش بود سرخ

 یانتظارش را م یزیتوانست حدس بزند که چه چ یم
 کیکند و به  یکشد. از در گذر م

خورد. دو اتاق مقابلش بود.  یکوتاه برم یلیخ یراهرو
 کند یکه احمد اشاره م یوارد اتاق

آخر را به  خیرسد که م یم یشود و درست لحظه ا یم
 زیم یکه رو یچکش ی لهیوس

 یدر م یموتیز دست تکرده بودند، داشتند ا دایدر پ کنار

 .آوردند

 !. زمان همستدیا یاز حرکت م شیپاها

روزها لحظه  نیافتند. در تمام ا یبه سوزش م شیها چشم
 مرد فکر نکرده نیبه ا یا

 یرا از سر م یکشد، چه اتفاقات یچه م نکهی. به ابود
 گذراند. تصورش هم او را به گذشته

 .خواست یرا نم نیکرد و او ا یخودش پرتاب م ی
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او تاسف بخورد و به حالش زار  یکه برا یبه مرد یموتیت
 کینداشت، او ب یاجیبزند احت

 .خواست یروح را م یو ب سرد

شکنجه شدنش  لمیف یرحم یحس نکند، با ب یزیکه چ یکس
 یاما ذره ا ندیرا بارها بب

خواست که تا  یرا م کیاو نکند. او ب تیبه وضع توجه
 آرام و قرار یشدنش لحظه ا دایپ

 !. چشم بر هم نگذاردردینگ

کرد که بتواند موتور مغزش  یقلبش را خاموش م دیاو با و

 .ندازدیرا با تمام قوا به حرکت ب

 !کردن را یبود بدون قلب زندگ بلد

در  ییو درد جان فرسا ردیگ یاش راه م یشانیاز پ عرق

 .کند یاش حس م نهیس

 اریاخت یشنود ب یرا که م یموتیجان ت یب یناله  یصدا
 به نکهیاز ا شیرود. پ یجلو م

 .ردیگ یکتفش م ریدستش را ز فتدیب نیزم
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 یرا که رو ییزخم ها یسوزد. جا یم کپارچهیتنش  تمام
 رو بدن ندیب یم یموتیتن ت

 .افتد یبه سوزش م خودش

 ......ک... منـیبـ...-

 !سیه-

کند و صورتش را به  یچانه اش مشت م یرا رو دستش

 .گرداند یسمت خودش برم

باز  یکه خورده به سخت ییاز شدت ضربه ها چشمانش
 بود و یمانده بود. متورم و خون

 .رفت یاز هوش م داشت

بماند، که لحظه  یتالشش را کرده که قو دیخواست بگو یم
 کیوا ندهد اما مگر ب یا

 مانشیا یباورش به او کم شده بود؟ مگر ذره ا یا لحظه
 متزلزل شده بود؟ اورشیبه 

اش را حرام نکند! زود خوب شود، سراپا شود  یانرژ
 یبار خودش به خاطر حماقت نیوگرنه ا

 !آورد یبدتر سرش م ییکرده بود بال که
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 گریکه د یفشارد و با لحن یم شتریرا ب صورتش

 :غرد یدرش نبود م یخونسرد

 !یش یگم؟ خوب م یم یچ یدی! شنیش یخوب م-

چشمش راه  یدر خون از کناره  دهیغلط یاشک یقطره
 یکه از صدا ینانی. با اطمردیگ یم

 .بندد یچشم م ردیگ یم کیب

اش  یجهنم یشد. روزها یگفت، پس حتما خوب م یم او
 یبود. منج دهیرس انیبه پا

باز شده بود  یچاک چاکش به لبخند یآمده بود. لب ها اش
 یزیاز هرچ شتریب نیو ا

 .فشرد یرا با درد م کیب ی نهیس

کشند و  یم رونیب کیاو را از دستان ب اطینفر با احت دو
 یلیبرند. خ یم رونیبه سمت ب

که از قبل  یخصوص مارستانیب کیاو را به  عیسر
 یالزم انجام شده بود م یها یهماهنگ

 .رسانند

 

 ک؟یب-
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 یگردد. چشمان خون افتاده اش م یسمت فرهاد برم به
 گفتند که فاصله تان را با من

 .. آن نگاه مرگبار به چشمانش بازگشته بودنددیکن حفظ

. دیشن ینم یزیچ شیزند و او گوش ها یحرف م فرهاد

 .بود دهیخسته بود. بر

خواست  یآورد و نم یدر م یقلبش داشت او را از پا درد
 دست به سمت یمقابل کس

موجود  چیدانند که از سنگ است. ه یببرد! همه م قلبش
 کیاز  ریتابحال، غ یزنده ا

 .نبرده بود یمرد پ نیبه وجود احساس در ا یفرفر دردسر

نشان  یواکنش نکهیشود بدون ا یفرهاد که تمام م حرف
 چرخد و اتاق را ترک یدهد م

 .کند یم

 واریبه د دهیچسب زیم یقرمز رنگ را از رو ماسک

 .دارد یراهرو برم

 قیدم نفس عم کی افتنی یقرار در پ یاش ب ینیب یها پره
 یتازه باز و بسته م یو هوا

 .شدند
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گوشت و پوست  یداد. بو یمرگ م یبو نیزم ریز نیا
 در حال سوختن، یمرد یزنده 

 .خورد یتلخ گذشته ها، حالش داشت به هم م یبو

را به  یرا نجات داده بود. محل قرارش با ماکالن میت
 سرهنگ گزارش داده بود و گفته بود

 .ست که با آن ها خواهد داشت یهمکار تینها نیا که

دست بسته در اتاق  فیتک به تک افراد آن موش کث حاال
 بغل زانو زده بودند. با همان

 .شود یخاص خودش وارد آن اتاق م یخونسرد

با خود  ینیسنگ یگرداند. آنقدر انرژ یم نشانیرا ب نگاهش
 جرات یآورده بود که کس

 باال کردن نداشت. سر

 

که در  یی. مرد مو طالدیایکند تا جلو ب یفرهاد اشاره م به
 بود دهیبا ماسک قرمز د لمیف

دو نفر بلندش  ی. با اشاره ستدیا یبود. مقابلش م هدفش
 با قدرت و شیکنند. صدا یم

 :چدیپ یدر اتاق م اقتدار
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?Is this yours- 

 (ال توئه؟م نیا)-

 ی. چشمان مرد در حدقه مردیگ یرا مقابلش م ماسک
 دهد. چاقو ینم ی. پاسخدندیلرز

خاص خودش  یتفاوت یو با ب ردیگ یاز دست فرهاد م را

 :زند یلب م

…Never mind- 

 (...ستیمهم ن)-

سپارد و  یمرد را به احمد م فیآغشته به خون کث یچاقو

 .رود یم

اش هک  نهیس یکه آنقدر به آن عالقه داشت را رو یبیصل
 کرده بود. تک به تک

را شکسته بود. او را در خون خود غرقش کرده  انگشتانش
 بود دهیرا بر شیبود. گوش ها

 .خوردش داده بود به

مبادا که به  دندیکش یآمد. نفس نم یدر نم کشیج یکس

 !ندیایچشم او ب
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 نیاز خون بود. آست سیرنگش خ یمشک یلباس ها یسراپا
 اش ینیاش را به ب یخون

 .چدیپ یدر حلقش م شتریخون ب یکشد. بو یم

کتش را به سمتش دراز  یرود و شخص یعقب م عقب
 پوشد و بدون نگاه یکند. م یم

 .شود یبه عقب از آن خانه خارج م یگرید

 هیمنتظر بق نکهیشود و بدون ا یها م نیاز ماش یکی سوار

 .راند یت مبماند به سمت عمار

با سرعت  شانیها نیاز ماش یکیشود که  یم متوجه
 کند. قطعا کار احمد یدنبالش م

 

به  ییچنان بال دند؟یترس یزند. از چه م ی. پوزخند مبود
 گرید یآورد که کس یروزشان م

 !اش راه ندهد لهیزدن به او را به مخ خونیشب فکر

 یفرو دهد. م یتوانست نفس راحت یبعد از روز ها م حاال
 توانست مگر نه؟ فقط اگر درد

اش را  ینیب ریز یسوختگ یگرفت. بو یم دهیرا ناد قلبش

 !هم
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 یکند. لباس ها یرد م یکیها را به مقصد اتاقش دوتا  پله
 آغشته به خون را با نفرت از

 .کند یم تن

. دستانش ستدیا یدوش م ریتعلل ز گرید یلحظه ا بدون
 سرد حمام ی وارهید یرا رو

. نفس زدیر یتن و بدنش م یدهد و آب سرد رو یم قرار

 .زند ینفس م

 نییافتند. پر شتاب باال و پا یاش به تقال م نهیس عضالت
 رود. مغز استخوانش به یم

 یم وارید یافتد. کف دستانش را پشت هم رو یم سوزش
 کند، آرام و قرار یکوبد. تقال م

 !ردیگ ینم

 یود؟ دنبال چه بود؟ گمشده اقلبش از چه بابت ب درد
 داشت؟

 یشلف برم یچرخد و حوله را از رو یبندد. م یرا م آب

 .بندد یدارد و دور خودش م

و حس از دستانش رفته و  ختهیصورتش ر یرو شیموها
 توان بلند کردن دستش را هم
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کند و به  یبند م ییدستانش را به روشو نهی. مقابل آندارد
 نگاه نهیخودش در آ ریتصو

 کند. تمام شده بود؟ یم

 یتر بود؟ چرا حجم نیسبک شود سنگ نکهیا یبه جا چرا
 را بسته بود از شیکه راه گلو

 گرفت؟ ینم یعاد تمیر یرفت؟ نفس ها ینم نیب

. دیشن یم شیامان قلبش را در گوش ها یکوبش ب یصدا
 یبدنش نبض م یجا یجا

 .دیچیپ ی. خون با فشار در تمام بدنش مزد

 

 یکه به ماکالن یانتقام بود مگرنه؟ هنوز خائنان عطش
 یکمک کرده بودند را به سزا

نرسانده بود. انتقامش را کامل نکرده بود. عطش  کارشان
 گر؟یخون داشت د

هر سانت از روحش را  یکیباال آمده، تار شیتا گلو والیه

 !دهیدر نورد

. چشم که باز ندیب یتار م نهیرا در آ رشیتصو چشمانش
 یقوط کید نگاهش به کن یم
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 .افتد یکوچک م دیسف

به  کیکرد  یشود. حس م یم یخلسه ا کیوارد  انگار
 اش را از دست یاتیعالئم ح کی

 .دهد یم

انتقام درونش  یرا با شعله ها ییغذا یو ب دنینخواب روزها
 از سر گذرانده بود و حاال که

 یراحت بود داشت لحظه به لحظه به خاموش یقدر الشیخ

 .شد یتر م کینزد

شده، دستش لرز  لیتشک یاز نور پشت پلک ها ییکورسو
 او را به ییرویگرفته اما ن

 .کند یوادار م یآن قوط برداشتن

و خروشان، مقابل چشمانش  یرنگ، وحش اهیس یامواج

 .شود یم ریتصو

 یم یقیبندد. دم عم یکند. چشم م یرا باز م یقوت در
 . آن عطر خاص در رگردیگ

 .شود یم یجار شیها

 .ردیگ یشود، آتش م یگرم نم تنش
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گردد. مست و  ی. جان به تنش باز مردیگ یم تمیر قلبش

 .چرخاند یسرش را م رانیح

 .دهد یاش را قلقلک نم ینیحجم مواج ب آن

 !... او را در آغوشش ندارداورا

فتانه اش را مقابلش  یکند. موج سرکش موها یباز م چشم
 را با تمام ی. قوطندیب ینم

 کوبد. یم نهیبه آ توانش

 

 !اش هم یداریب یایشود، رو یم کهیهزار ت نهیآ

شود.  یتشک آوار م یرساند و رو یرا به تخت م خودش
 چشمش گرفته، تنش یگوشه 

سرد، اما آتش انتقام  یلیخ یلیشد. خ یداشت سرد م دوباره

 .هنوز شعله ور بود

بندد و  یافتد. چشم م یم تمیرحمانه دوباره از ر یب قلبش
 یم یکیتار میخودش را تسل

 .کند

*** 
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 یو م رمیگ یم هیرو از حاج بابام و مامان فوز نگاهم
 قدم برداشتن رو داشته یچرخم تا نا

 .باشم

بود که بعد از سال ها  ییکه تنها جا مونیمقبره خانوادگ از
 هممون رو دور هم جمع

 .امیم رونیب کرده

 غیکشم و ج یملتهب و دردناکم م یچشما ریز دستمو
 دست نکهیبابت ا دهیسع یغایج

 .رمیگ یم دهیبه سمت چشمم نبرم رو ناد فیکث

 یراه م نیذارم. به سمت ماش یچشمام م یرو رو نکمیع

 .افتم

 ...امیرو بدم به اون آقا و ب نایا قهیدق هی سایجلوه وا-

حاج بابام آورده  راتیخ یگفت که برا یحلوا رو م ینیس
 جون و خسته قدم ی. بمیبود

 .دم یدارم و به راهم ادامه م یبرم

نداشتم. کجا رو داشتم برم؟ بارون نم نم شروع  یا عجله
 یکنه و راننده  یم دنیبه بار



 
 

1337 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

استخدام کرده بودم با چتر از  یآقا عبد یکه به جا یدیجد
 شه و بدو یم ادهیپ نیماش

 زودتر بهم برسه. یکنه تا هرچ یم بدو

 

 یداره؟ اما اگر اون حس م یتینشم، چه اهم ایشم  سیخ
 داره کارش رو ینطوریکنه ا

 ینفس زنان بهم م دهیبذار انجامش بده. سع دهیانجام م بهتر

 .رهیگ یرسه و بازوم رو م

 .میبر میتون یم گهی. حاال دنیاز ا نمیخب ا-

. ستشیاز سمت من هم ن یدم. ذاتا منتظر جواب ینم یجواب
 ازماه  کیبعد از گذشت 

اون داغ رو مثل  ینیهنوز سنگ میروز زندگ نیتر نحس

 .کنم یقلبم حس م یروز اول رو

همون روزا  یروز اول درد دارم. به سخت یاندازه  به

 !بختمه یکشم، روزام به تلخ یزجر م

! یکن یگن که خاک سرده، فراموش م یدروغ م چون
 زاد بنده یگن که آدم یدروغ م

 !عادته ی
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 !کذب محض نیمنم، گواه ا نیا

از دست دادم.  زیکه به فاصله چند روز دو تا عز یزادیآدم
 خوار شدم، نابود شدم، سرد

 !اما فراموش؟ نکردم! عادت... نکردم شدم

زنه. اما روح خسته  یمنم که بدنم داره روحم رو پس م نیا
 با لجاجت خودش ضمیو مر

 .کرده ریبه تنم زنج رو

ترکم  میزندگ یتمام آدما. رمیم یشدم اما نم یهم متالش از
 کردن اما روحم نه! نظر

 !داره یا گهید

کرد. بانداژ  یداشت کورم م ادیز هیاز چشمام رفته، گر سو
 عفونت کرده ام رو یچشما

 .باز کردم تازه

زنده موندن به غذا  یرفته آدما برا ادمیندارم و  خواب
 دارن. آخه من با تمام اجیاحت

کردن  یزندگ یکه برا بودم دهیدرک رس نیبه ا وجودم
 انسانند. هیثانو ازیغذا و خواب ن
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زدم.  یآغوش رو م هیعزادار پدرم بودم له له  یوقت من
 خاطر، یتسل هیامن،  یشونه  هی

 !داشتم یگمشده ا من

طعنه به درخشش  دنمیکه با د یجفت چشم مشک هی دنبال
 ییزد، بودم. چشما یماه م

 یکه دورم م ییماه رو از چشمم انداخت. دنبال دستا که
 رفت یم ادمیو من  دنیچیپ

 !امویکس یو ب اییتنها

 کلشیکه ه یرو به راننده ا دهیشم و سع یم نیماش سوار
 نداشت و گاردیباد هیکم از 

برم  شونیرم با ا یاصرار داشت که هرجا م یفتح یآقا

 :گه یکنه و م یم

. لطفا عجله می... بریرستوران ساحل... قراره به یآقا مهد-

 .شده رمونید یکه حساب دیکن

 یبودم که من رو معاف کنه چون االن اصال انرژ دواریام

 .رفتن رو نداشتم رونیب

 ...دهیسع-
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 یرو قبول نم یبهانه ا چیبار ه نیاصال حرفشم نزن. ا-

 یرزرو کرده. م زیم دیکنم. حم

آبرومو  یخوا یرسما با خواهر زنش آشنا بشه. م خواد
 ؟یببر

به سمتم برگشته بود که  ینیو گارد سنگ تیچنان قطع با

 .دینچرخ شتریزبونم به مخالفت ب

شده.  شدهیچ دهیبرنامه به اصرار خود سع نیدونم که ا یم
 چند وقت نینامزدش رو ا

داد  یبودم. انقدر وضعم خراب بود که از صد فرسخ دهید
 معاشرت رو ییزدم توانا یم

مراسم ها هم سر خاک چشمم  یهم تو یاما چند بار. ندارم
 یلیبهش افتاده بود. پسر خ

 .بود ریساکت و سر به ز یلی. خومدیبه نظر م یخوب

بندم. انقدر  یدم و چشمام رو م یم هیتک یرو به پشت سرم
 تمیبودم که ظرف دهیدرد کش

 شده بود. پر
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به  لیرحم خسته بود. م یب یایدن نیا دنیاز د چشمام
 داشتن، اما یو خاموش یکیتار

 !رو یکیزد تار یپس م روحم

 یناسازگار یشد قلبم بنا یم کیهوا تار نکهیمحض ا به
 یذاشت. نفسام به شماره م یم

 .شدم یم کیبه مرگ نزد شتریو لحظه به لحظه ب افتاد

هرچند هم خون نبودن، اما تنهام  میزندگ موندهیباق یآدما اما

 .ذاشتن ینم

 ومدیاز سرکار م یوقت دهیواظبم بود. سعتمام مدت م شربت

 .موند یتمام وقت کنارم م

 یمقصد یبرا میکه داشت یبار نیاول نیاز رفتن بابا ا بعد
 رونیاز قبرستون از خونه ب ریغ

اون رو  نیاز ا شتریاومد ب ی. و من دلم نممیاومد یم
 نکهیپاسوز خودم کنم. به خاطر ا

 .بزنه قبول کردم رونیاون از خونه ب حداقل

رو پارک کن  نی. شما خودت ماشدیکن ادهیپ نجایما رو هم-

 ...ایو ب
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کردن که خانوم  دی. آقا تاکمیبا هم بر نیخانوم اگر اجازه بد-

 .لحظه هم تنها نذارم هیرو 

 یشه و لباش رو تو یاز حرص سرخ م دهیسع صورت
 یرو م یکشه. فتح یدهنش م

 !آقا گفت

ندارم  یروزا هوش و حواس درست و حساب نیکه ا من
 زیاونه که حواسش به همه چ

اگر خودش نباشه  یهمه جا هست. حت یبیجور عج هی. ست

 .اسمش هست. مثل االن

شرکت،  یمراسم، کارا یکفن و دفن، برگزار یکارا تمام
 نیب نیدوشش بود و ا یهمه رو

 .رفت ینم ادشیچشم پزشک منو هم  تیزیوقت و یحت

 هیشه داره ما فهیکه وظ یاز حد شیدونستم که ب یمن م و
 که حاج بابام نیذاره. هم یم

 یگفت که بهش اعتماد داره برام کاف یآخر م یلحظه  تا
 راحت باشه. المیبود که خ
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کردم که خودش  یشدم. اما خودم رو قانع م یهم م معذب
 چوقتیاصرار داره و من ه

اون طور که  دیدونستم که به وقتش با ینخواستم. م ازش
 ست، ازش ستهیدرست و شا

 .رمیهام رو به عهده بگ تیکنم و خودم مسلوئ تشکر

 :کنه یغرغر م یلب ریز دهیسع

 نیکنار ا یدی... تو کشیفتح نیآقا...! انگار بابامونه ا-

 میواسه هممون تصم یطور اروی

اونه! کم کم  یامپراطور نیکه انگار صاحب ا رهیگ یم

 ...دیبا

اون  یکنم چون دوست نداشتم درباره  یرو قطع م حرفش
 مدت نیا یکه واقعا تو یآدم

 .بودم ناحق صحبت بشه ونشیمد

 .میکن یبعدا راجع بهش صحبت م-

نگاه به دور و ورش  هیشه و با  یم ادهیپ نیاز ماش یمهد

 .کنه یدر سمت من رو باز م

 دهیکه سه برابر من و سع یکلیو با اون ه میش یم ادهیپ
 قدم هیبود، پشتمون به فاصله 
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 .کشونه یکنجکاو رو به سمتون م یو نگاه ها ادیم راه

 نکمیشده بود و من هنوز ع کیهوا کامل تار نکهیا ضمن

 .چشمام نگه داشته بودم یرو رو

االمکان  یاز خونه حت رونیکرده بود که ب دیدکتر تاک چون
 بخاطر گرد و غبار هوا استفاده

 .کنم

 یم رهیکرد و نگاه ها رو خ ینجکاوشون مک شتریب نیا و

 .کرد

شدم اما االن؟ اونقدر  یخجالت زده م دیبود شا میقد اگر
 غم و درد داشتم که رسما سر

در من نمونده بود. غم با تفاخر  یا گهیحس د چیه بودم،

 !کرد یم یو اقتدار سرور

اشاره  دهیکه سع یی. به سمت جامیش یرستوران م وارد
 کنار زیم هی. میر یکنه م یم

 بود. شهیش

 

 .شه یاز جا بلند م دنمونیبه محض د دیو حم میر یم جلو
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 شیدارم و تو سالم دادن پ یچشمام برم یرو از رو نکمیع

 :کنم یم یدست

 ...سالم-

ملتهب و پف دار خون افتاده  یچشما یبا بهت تو نگاهش
 یقشنگ یافته. منظره  یام م

 !قطعا نبود

 !ادیکه به چشم ن ستین یزیبهش. چ رمیگ یمن خرده نم و

شروع به  عایو سر ادیبه خودش م دهیفشار دست سع با

 .کنه یصحبت م

. خوشحالم باالخره به دمیسالم جلوه خانوم... من حم-

 .باهاتون آشنا شدم یصورت رسم

 ...گم. خدا صبر بده یم تیپدربزرگتون مجددا تسل بابت

 یحاج بابام رو بهم پس نداده بود. صبر؟ به چکارم م خدا
 یشد برام؟ نم یاومد؟ بابا م

 !من خواستمش

 ...دییمتشکرم. سرتون سالمت باشه. بفرما-
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و هر سه نفر پشت  رهیگ یرو کوتاه در آغوش م دهیسع

 .مینینش یم زیم

 .خواهرم جلوه که انقدر ازش صحبت کرده بودم نمیا-

جدا  دهیسع یبایاش را به زور از لبخند ز فتهینگاه ش دیحم

 :گه یکنه و رو به من م یم

از ده  شیهاتون رو ب یراجع به بچگ یمن هر خاطره ا-

 . همهدمیشن دهیبار از زبون سع

 شهیده. شما هم یصحبتاش به شما ربط م یرو تو زیچ
 ما یصحبت ها یموضوع اصل

 کردم. یم یبهتون حسود دهیو راستش ند نیهست

 

 یم فیخاطره هامونو براش تعر یهر فرصت یتو منم
 به لبخند رو به هیشب یزیکردم. چ

االن  ادیب ادمیخوام که  یم یلیدم و من خ یم لیتحو دهیسع

 !بگم یچ دیبا

 نقدریهم هم دهیحس رو دارم؟ سع نیکنم؟ منم هم تشکر
 از هر هیذهنم خال زه؟یبرام عز

 .دایتونه به کمکم ب یکه االن م یالعمل دستور
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آزار دهنده به  نمونیسکوت ب نکهیرو شکر قبل از ا خدا
 تا سفارشا ادینظر برسه گارسون م

 .رهیبگ رو

 یایگردونم و به ساحل و در یبرم شهیبه سمت ش سرمو

 .کنم یمقابلم نگاه م کیتار

 .ترسم یکنه اما به حد مرگ ازش م یم جذبم

اما حسش  فهیضع یلیزنه، خ یجلو رفتن نبض م یبرا دلم
 یکنم. بعد از روزها مردگ یم

 ...معجزه ست برام انگار هی نیا

 ینشده. نم کینزد یکیمن به تار یبه اندازه  چکسیه
 آوره؛ به اندازه ادیدونه چقدر اعت

 یم دایها پ یکیدونه که آرامش مطلق تو قعر تار ینم من
 شه! من لمسش کرده بودم، تو

 میبودمش، من تمامم رو تقد دهیزل زده و بوس چشماش

 !کرده بودم یکیتار

و به رسم ادب حواسم رو به زوج شاد  رمیگ یرو م نگاهم

 .دم یو مقابلم م
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عوض کردن حال من  یدم تالششون رو برا یم اجازه
 خوام وانمود کنن که یبکنن. و م

 .موفق بودن یحد تا

 یکه توانش رو داشته باشم از خودم فاصله م ییاونجا تا

 .کنم شونیتا همراه رمیگ

به غذام  یلی. مدهیمنقبض شده و حالت تهوع امونمو بر دلم
 داره من رو صدا یندارم. کس

 زنه انگار! یم

 

رو  ریکو یتمام وجودم رو فرا گرفته، دهانم رو استرس
 یآب ایدر هیو با  یبرد از خشک یم

 .اومد یدر نم یچند قدم اون ور ترم بود از خشک که

خواست با تمام وجود بدوام  یبودم که دلم م یعصب اونقدر
 هیدور شم اما  نجایو از ا

کنه که بمونم و مدام نگاهم به  یمجبورم م یقو یروین

 .بشه دهیسمتش کش

خورم.  یدر کنارشون م ییاشتها یو ب یرو با بدبخت شام

 .رفتن دارن یسودا بیپاهام عج
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و از  ارمیدم. باالخره طاقت نم یپاهام رو تکون م یعصب

 .شم یجام بلند م

 :دم یم حیکنه. توض ینگاهم م یبا کنجکاو دهیسع

 .تنها بذارم یقدم بزنم... شما رو هم کم کمیمن برم -

چسبونم که فکر کنن خواستم  یهم تنگش م یلبخند
 تنهاشون بذارم تا راحت باشن اما

 یکیدونم که تموم تنم داره منو به سمت اون تار یم خودم
 ریوار و غ وونهیکشه. د یم

 !کنترل قابل

از تنها بودن  ریغ یزیخوشحاله که دلم باالخره چ دهیسع
 یتو اتاقم رو خواسته. موافقت م

 .کنم یصبر نم گهیو من د کنه

شه.  یکنارم ظاهر م یمحض خروجم از رستوران مهد به
 نیخواستم ا یعنوان نم چیبه ه

باهاش روبرو  دیرو کنارم داشته باشم. هودم با یکس لحظه

 .شدم یم

چشمم  ی. به قطره اریب نیماش یرو از تو فمیبرو ک-

 ...دارم اجیاحت
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خواد مخالفت  یدونم که م یره و م یهم م یتو اخماش
 یقابل انعطاف ریکنه اما با لحن غ

 :گم یشم و سر م یم رهیچشماش خ یتو

 منتظرم!-

 

باهاش مخالفت  چوقتی. هدهیمنو ند یرو نیا تابحال
 الشینکردم. اجازه دادم اونطور که خ

کنه مواظبم  یراحت م فشیبابت درست انجام دادن وظا رو
 یفهمه که شوخ یباشه، اما م

 .باهاش ندارم

 یقدم نهیب یرو که م میبگه اما نگاه جد یزیخواد چ یم

 .ذاره یعقب م

 ...گردمیچشم االن برم-

دوئه.  یم نگیدم و اون به سمت پارک یتکون م یسر
 بشیرا از ج شیهمزمان گوش

هماهنگ کنه احتماال. مهم  یخواست با فتح ی. مارهیدرم

 !نبود اصال
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رو  یآروم یشه قدم ها یکه از تنها بودنم راحت م المیخ

 .دارمیبرم یاهیبه سمت اون س

 ی. بورمیگینفس م قیو عم چهیپ یم مینیتو ب یخاص یبو
 و خاک یشور یبارون و بو

 !خورده سیخ

 یانقدر برام ترسناک به نظر نم چوقتیه زمیعز کارون
 نه تنها پاهام که تموم جونم د،یرس

 یجا یزنه که جا یقلبم تند تند م یجور هیلرزه.  یم داره
 یبدنم تپش هاش رو حس م

 .کنم

پاشم؛ وجودم  یکنم دارم از هم م یرم، حس م یم جلو
 شه اما عقب یم یداره متالش

 .زنم یرسم زانو م یکه م شیقدم میکشم. به ن ینم

 یو من جلوشون رو نم زنیر یم یچارگیاز سر ب اشکام

 !تر بودن ی. از من قورمیگ

لحظه آماده بودم؟ قطعا نه! اما خسته بودم از  نیا یبرا
 یروبرو م یکیبا تار دیانتظار؛ با

 !شدم
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بعد  یشنوم و لحظه ا یجلوم رو م یاهیخروش س یصدا

 .شم یم سیخ سیتا کمر خ

 نالم: یم

 

 ؟یاومد-

 یزنم، با نخوت پوزخند م یچرخه، نفس نفس م یم دورم
 یشه م یزنه، بند دلم پاره م

گرده،  یبرم یکیره! به عمق تار یو... عقب م چرخه

 !زنه یپسم م

 بازم؟-

 نخواست منو؟ چرا؟ بازم

 یچرا فکر م ؟یاریکردم که دووم نم یچرا من فکر م-

 کردم که باالخره نبودم به چشمت

گفتم امروز  یمنتظرت بودم. همش م یجد یجد اد؟یم

 ...گرده. امروز... امروز یبرم گهید

 !امروز ومدین
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لرز و ترس نباشه.  ریکه درگ ستیاز بدنم ن یعضو چیه
 لرزم و یم یبه طرز رقت بار

 :کنم یم هیگال

 دینبا یکه کس یکرد یکردم تو اخم م یمن بغض م-

 ! جلو عالم و آدم بهنهیضعفمو بب

کردم، زجه زدم، التماس کردم که منم  هیافتادم... گر خاک

 ...با بابام دفن کنن

 !کنم یبغض م هیاوج گر تو

... من با تموم وجود ی! لوسم کردیمنو بد عادت کرد-

 تشر یایکردم که تو ب یم هیگر

 !اما یومدیکنه!" ن ینم هیکه گر کیب یکه" ملکه  یبزن

چشمام دارن از شدت فشار پاره  یرگایکردم مو یم حس
 شن. دردش تا مغزم رو یم

کنارم مشت  یخاکه گل شده  یزنه. دستامو تو یم شیآت
 کنم و حاال وقت سکوت یم

 !نبود
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همه تو گوشم  ؟یچطور ؟یفراموشم کرد یراست یراست-

 بسه... اون هیخونن که گر یم

تونه  ی... حاج بابام نمگهیگرده د یخدا که برنم بنده
 کوتاهه تو رو ایرده دستش از دنبرگ

 کنم واسه دلم؟ هیتوج یچطور

کنه و من با  یداره تن سرما زده ام رو سردتر م بارون

 !شه یتنم گرم نم گهیفکر به تو د

 ؟یستیجهان امنم ن گهید

 شهیگم... قسم خورده بودم که هم یشکسته... دلمو م-

 دوستت شهیکنم هم یباورت م

دست  چوقتی... هچوقتیداشت. قسم خورده بودم ه خواهم
 یاز باورم به تو برندارم! م

برام؟ اشتباه نکن...  یکن یسختش م یلیخ یکه دار یدون
 قولم هستم! اما... اگر یمن رو

که  ید یباورام جونمو دادم قول م یشدم... اگر پا تموم
 اون ید ینره منو؟ قول م ادتی

در نبودم  ید ی؟ قول مبودم دهیکه من ازت د یباش یکس
 یاونقدر نسبت به خودت ب
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... چکسیه ایدن نیدونم تو ا ی! اخه میلعنت ؟ینباش رحم

 .من دوست نداره ریغ چکسیه

 !تیخود لعنت یحت

انگار.  دیبار یاز چشمام م شیاشک داشت آت یجا به
 سوخت که سرم از شدت یاونقدر م

 .رهیم جیگ دمیکش یکه داشتم م یدرد

دم. دردش  یذارم و فشار م یچشمام م یرو رو ساعدم
 یکننده شده. از درد م وونهید

 .شم یتو خودم مچاله م لرزم،

کنه،  یم سیزنه و بدنم رو خ یودوباره موج م دوباره
 بره و یرو با خودش م رمیخاک ز

خواست در  یکنه. انگار خاک م یرو سست م رمیز

 !رهیآغوشم بگ

 یکیترس من... تو تار نینبود ا خودینگاه کن... ب-

 کردم یباز م یبستم و وقت یچشمامو م

شه انگار همزمان  یکه م کی... االن تاریومدیجلوم م تو
 ره. یهزارتا سوزن تو تنم فرو م
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شه؟  یم یچطور ایدن یاگر چشم باز کردم و نبود که
 آخه ه؟یجهان بدون تو چه شکل

کرده بودم... حاال گمت کردم  داتیپ یکیتو عمق تار من

 ...دوباره

نکردنته  دایشه کابوس پ یم کیبار هروقت تار نیا اما
 کنه،نفس یرو برام جهنم م ایدن

 یکیگفتم اگر رفتم تو دل تار یدزده. با خودم م یازم م رو
 اما به نظرم ؟ینشد چ داشیپ

 !بزدل بودن گهید بسه

ام رو محکم ره اما چشم یم جیشم، سرم گ یجام بلند م از
 دم. آب دهنم رو یفشار م

. ضعف زانوهامو ارمیدم تا دل و رودم رو باال ن یم قورت

 .دارم یسر کرده اما قدم برم

 ...یکنم؟ اگه... اگه نبود یم داتی... پامیمن دارم م-

 یبار که همه  نیخوام بدونم ا یگم. نم یاش رو نم ادامه
 شجاعتم رو جمع کردم که

 .ببرم ارم،یبرم کم ب دنبالش
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کردن.  یکنم. چشمام پشتم رو خال یرم. نگاه نم یم جلو
 تونم بازشون یاز شدت درد نم

 !کشم. من بلدم عطرشو! منتظر دستاشم ی. بو مکنم

االناست که  رون،یب ادیب یکیباشه، اگر بخواد از تار اگر

 !چهیدستاش دورم بپ

 وانهیکنم اسمم رو با حالت د شیاگر عصب زن،یت گوشام

 .غره یبغل گوشم م یوار

محاله  نهیشونه هام افتاده، موهام... موهام رو بب یرو شالم
 موهام رقص یدستاش تو

 !نکنه

 :زنم یلرزم، زجه م یگذر، م یداره م زمان

 یایب یخوا یاگر م چوقت؟یه ؟یایب ستیقرار ن ؟یاینم-

 االن! بهادر؟ نیاالن وقتشه! هم

 

! جلو ادیباشه م. هرجا ادیزنم. بشنوه م یم غیج اسمشو
 شه و با یم یپام خال ریز رم،یم

 .رم. چشمام بسته ست یفرو م یکیتار یتو سر
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به  ی. چرا چشماش سرده دوباره؟ چنمیب یم چشماشو
 یسرش آوردن؟ سرشو تکون م

 ومد؟یشه، ن یو ازم دور م ده

 اد؟ینم گهید

 شد؟ تموم

*** 

از حد تو  شیب ینیسنگ امیکامال به هوش ب نکهیاز ا قبل
 چشمام اخمام رو تو ی هیناح

 .بره یم هم

کنم نور اتاق مثل صاعقه تو چشمم  یچشمم رو باز م تا
 دستمو یزنه و با ناله ا یم

 .رمیگ یچشمم م یجلو

 قربونت برم؟ یشد داریب-

 !...پرده رو بکش-

 یمطمئن م یو وقت ادیم دهیبر حرکت سع یمبن ییصداها
 آروم دهیشم که پرده رو کش
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خورده تو چشمام  شهیکنم ش یکنم. حس م یرو باز م چشمم

 .ختنیر

تو ذهنم  شبید یافته همه  یم دهیسع ینگاهم به چهره  تا
 یشه و متوجه م یم ریتصو

و  دهیبودم نخواب نجایرو که احتماال من ا یکه تمام وقت شم

 .کرده هیمن گر یبه جا

 .سرخ و صورتش خسته بود چشماش

 .بندم یهش نگاه کنم. چشمم رو مب شتریکشم ب یم خجالت

 شده. کیکنم که بهم نزد یم حس

 

 ...جلوه؟ بهم نگاه کن-

 .داره بغض

 ...کنه یتونم. چشمم درد م ینـ...م-

 ...باشه نامرد... نگام نکن. اما-

 هیگر یها یکنه به ها یترکه و شروع م یبغضش م هوی
 یکردن. شوکه چشممو باز م

 .نمیش یتخت م یشم و رو یاز جام بلند م کنم
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 یرو خودش ط موندهیخوام به سمتش برم که قدم باق یم
 کنه و من بالفاصله دستامو یم

 .ادیام فرود م نهیس یکنم و اون رو یم باز

 ده؟یسع-

 ؟یچکار کن یخواست یم رهیبم دهیسع-

نکن  هی... گریگ یم یچ ه؟یچه حرف نیخدا نکنه ا-

 ...دهیسع

بردت من  یآب م دتیکش ینم رونیاگه اون آقا از آب ب-

 یگ یکردم؟ به من م یچکار م

 یانداز یخودتو م یر ی... میر یقدم بزنم، بعد م برم
 ؟یخودتو بکش یخواست یتو آب؟ م

 یبعد تو زندگ گهیتونستم د یمن م ؟یمن فکر نکرد به
 یم یهمه وقت نبود نیکنم؟ ا

! یتو خواهر من ت؟یکباب شد از دور گرمیچقدر ج یدون
 دلت اومد؟ تو رو خدا یچطور

 نیاما نکن ا نهیسنگ یحاج یدونم غصه  ینذار... م تنهام

 ...کارو
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دم و  یشه و بزاقم رو قورت م یدورش محکم م دستم
 آروم ییکنم که توانا یحس م

رفتارم به اون،  حیعاجزم از توض نکهیرو ندارم! ا کردنش
 چکار کرده بودم؟

 نکردم!-

 

ارم و اشک چشمم را پر کنه و من بغض د یم هیگر هنوز
 قیعم یکنه اما نفس ها یم

هم خارج  ینطوری. درد چشمام همزهیکشم تا اشکم نر یم

 !از تحملم بود

 یکنم... قسم م یخواستم خود کش یبه روح حاج بابام نم-

 ...خورم

 .کنه یو با بهت نگاهم م ادیآغوشم در م از

خواستم خودمو بکشم. فقط  یحالم خوب نبود اما نم-

 تعادلمو از دست دادم. به جون

 باشه؟ گهینکن د هیخورم. گر یقسم م خودت

بعد دوباره گردنم  یکنه و لحظه ا یرو جستجو م چشمام
 و رهیگ یبازوهاش م ونیرا م
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ذارم اونقدر تو  یگه. و من م یهم خدا رو شکر م پشت

 .بغلم باشه تا آروم شه

 یزنم. وقت یاتاق م سیبه سرو یشم از جام سر یم بلند
 داشت برام دهیگردم سع یبرم

 .ختیر یپرتقال م آب

 ؟یبه شربت که خبر نداد-

خونه  میرفت دیشه. بهش گفتم با حم ینه گفتم نگران م-

 ...باغشون

حالم داره  اری... لباسمو بیشد الک ینگران م یخوب کرد-

 . دوست ندارمنجایشه ا یبد م

 ...می... زودتر بربمونم

فرستادم از خونه  دوی. حمیریکم جون بگ هیبخور  نویا ایب-

 یبرات لباس آورد. اونا که گل

لباساتو عوض  یقابل استفاده نبودن. خورد گهیکال د بود

 ...میکن بر

رو از دستش  وهیدم و آبم یبه نشونه موافقت تکون م یسر

 .تا بخورم رمیگ یم
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قدم برداشتن  یضعف داشتم. انرژ بینبودم اما عج گشنه
 ضیهم نداشتم. لباسامو تعو

 :گم یم دهیرو به سع میر یم رونیکنم و از اتاق که ب یم

 ؟یصورت حساب رو پرداخت کرد-

 

کرد  فیرد زویسر زد، همه چ هیآره نترس... آقاااا اومد -

 .و رفت

 یو آب و تابش داد که در جا م دیآقا رو کش یطور هی

 .هیفهمم منظورش با فتح

 میکه داشت نیهم نداشتم. هم دنیم و حال خندبود خسته
 "خانوم یصدا میرفتیم

 .میشه به عقب برگرد یباعث م ی" گفتن کسخانوم

. کنجکاو به سمتش دیدو یپرستار داشت دنبالمون م هی
 شم تا یگردم و منتظر م یبرم

 :پرسه یره و م یجلوتر م دهی. سعادیب

 زم؟یشده عز یزیچ-
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 نیآخه؟ دکتر گفتن به هوش اومد دیر یخبر م یگلم چرا ب-

 ...دیبش تیزیاتاقشون و دیبر

اندازه و  یباال م یکنم و اونم شونه ا ینگاه م دهیسع به

 :گه یم

 ...هماهنگ کرده یاحتماال فتح-

. پشت اتاق دکتر که میر یحوصله پشت سر پرستار م یب
 زنه و با یدر م میرس یم

پنجاه ساله  بایخانوم تقر هی. میش یدکتر وارد م دییبفرما

 .بود زیپشت م

 یکنه تا رو یاشاره م ییدم و با خوش رو یم سالم

 .نمیکنارش بش یصندل

 زم؟یعز یخوب-

 ...گهیرفتم د یبله ممنون. خوبم... داشتم م-

 هوشیب یخوشگلش آورده. وقت یسر چشما ییچه بال نیبب-

 متوجه التهاب دورش یبود

به چشم پزشک  ستین یعیچشمات طب یسرخ نیاما ا شدم
 ازهیحتما... ن دیمراجعه کن

 .درمان بشه که
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 کنم: یحوصله زمزمه م یب

 

 تونم برم االن؟ یبله تحت نظر هستم. ممنون. م-

 ...عجله نکن دخترم-

رو  نمیگه که آست یداره و م یرو از چشماش برم نکشیع
 ی. مرهیباال بزنم تا فشارم رو بگ

کارت  هی یکشو یشه تو یو بعد خم م نهییکه فشارم پا گه
 یداره و مقابلم قرار م یبرم

 .ده

کارشون  یتو شونی. انیکنم حتما مشاوره بش یم هیتوص-

 .نهیبهتر

 حیتوض یکنم. انرژ یبندم و تشکر م یکالفه م چشمامو
 رو که یدادن نداشتم. دختر

چشماش  تیو وضع رونیکشن ب یشب از کارون م نصفه
 اسف باره، مطمئنا حال ینطوریا

ده و  یداره انجام م فشویبنده خدام وظ نینداره. ا یعاد
 که من رو به مشاوره دهید ازین

 .کنه قیتشو شدن
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 ییها نیتامیو نیا ،یکن یکه قطعا مصرف م دیاس کیفول-

 هیرو هم ته سمینو یکه م

 یلیخ دیدوران شما با نی. تو ایشد فیضع یلیحتما. خ کن
 هی. تغذیمراقب خودت باش

سالمت مادر و بچه ست. ارزش  یفاکتور برا نیتر مهم

 ...ییغذا

بودم قطعا! دور و برمو  دهیزنه، اشتباه شن یدرجا م قلبم
 کنم یمثل صاعقه زده ها نگاه م

 !نه ایهنوز مخاطبش من هستم  نمیبب تا

 ینگاه سکته زده ها رو داره و من پشت هم پلک م دهیسع
 یو منگ زمزمه م جیزنم و گ

 :کنم

 ...که ما...ما یچ یعنیمنظورتونو متوجه نشدم... -

 تونم کلمه اشو ادا کنم! مادر! اونم من! ینم

 

کنم تا اون برام  ینگاه م دهیببنده. به سع یم خیوجودم  تمام
 بده، اما اون بدتر حیتوض
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خنده و رو  ریزنه ز یم یبود، عصب ختهیمن به هم ر از

 :گه یبه دکتر م

... خواهرم اصال ازدواج نکرده! اشتباه شده خانوم دکتر-

 ...مجرده

 دهیدکتر و سع نیلرزن. هاج و واج نگاهم رو ب یم دستام
 رو قانع گهیکه قصد دارن همد

 ...چرخونم یم کنن

 ینم نیگ یم یعنی! نویده ا ینشون م ششونیخانوم آزما-

 باردارن؟ نیدونست

 ...خب قطعا اشتباه شده! همونطور که گفتم خواهر من-

 ...دهیسع-

شن. اتاق  ینم یزنم. نفسام عاد ینفسم اما صداش م یب

 .چرخه یداره دور سرم م

و  رمیگ یدستم م یکنم. سرم تو یتو گلوم حس م قلبمو
 یبندم. نم یچشمامو محکم م

 !باشه یواقع تونست

 حالتون خوبه خانوم؟-



 
 

1368 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یم نییکنم. دستشو از دور مچم پا یبغض نگاهش م با

 .رمیگ یمشتم م یکشم و تو

 :کنم یم التماس

 ... آخه... آخهیعنی د؟یمطمئن-

 یدستشو نوازش گونه رو یکیشن. اون  ینرم م چشماش

 .کشه یمچم م

. آروم یدونستم که خبر ندار یخوام من نم یمعذرت م-

 ...باش چند لحظه

آب  وانیل هیخواد تا  یم شیداره از منش یرو برم تلفن
 ینگاه نم دهی. به سعارهیقند برام ب

 منه! یدونم که نگاهش تماما رو یما ما کنم

 

و بگم اشتباه  سمیداره منم مثل اون سخت و محکم وا توقع

 !تونم یشده اما نم

تونم! من االن  یتونم االن جواب سواالشو بدم، نم ینم
 میسوال زندگ نیخودم با بزرگتر

 !مواجهم
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تنفسم  تمیکنم تا ر ینوشم و تالش م یاز آب قند رو م یقلپ

 .کنم یرو عاد

 بوده؟ یک یشد ودیکه پر یبار نیآخر-

 یفکر م یلرزم، هرچ یخشک شده و بدجور دارم م لبام
 یبوده! چطور یک ادینم ادمیکنم 

 آخه؟ ممکنه

 ...دیدونم به خدا... دو ماه شا یدونم... نم ینم-

بود  نیقبل از ا یلیبارم قطعا خ نیکنم. آخر یفکر م شتریب
 همه یوقت نجا،یکه برگردم ا

 !من یمن و اون... خدا نیب زیچ

کنم  یده. فکر نم ینشون م نویکه ا شتینداره. آزما یبیع-

 .صورت گرفته باشه یاشتباه

 یاورژانس یسونوگراف هیمن برات  یخوا یم االن
 یمشخص م نیهم سن جن سم؟یبنو

هم  نیسالمت جن نکهی. ضمن ایش یهم مطمئن م شه

 .شه یم یبررس

که  یبه سمت قسمت یمنش ییدم و با راهنما یتکون م سر
 رم. پشت یبود م یسونوگراف
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 یو دستمو رو شکمم م نمیش یم یصندل یاتاق رو در

 .ذارم

 جلوه؟-

 یگردم. مات و مبهوت نگاهش رو از رو یسمتش برم به
 یشکمم م یصورتم تا رو

مونده باز و  رونیاز آب ب یو دهانش مثل ماه چرخونه

 .شه یبسته م

 ...دم اما االن نه یم حی... توضزویدم همه چ یم حیتوض-

مونده و تکون  رونیو از شدت شوک ح دهیرنگش پر دیسع
 خوره. ینم

 

. ادیکنم تا به خودش ب یلرزه و آرزو م یاز بغض م لبام
 یچون من داشتم از ترس پس م

بمونه، منم به اون نگاه  یداشتم. قو اجیبهش احت افتادم،

 .زمیکنم و فرو نر

 ...ترسم ی... من... مدهیسع-

کنم تا به  یکنه و التماسش م یم یگردنم اضاف یرو سرم
 شی. تا نگاه سوالادیخودش ب
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 .من برداره یاز رو رو

خواستم.  یصورتش رو نم یترس و وحشت تو نیا
 بند و آب یم یچشماش رو لحظه ا

بعد دستش دور شونه  یده و لحظه ا یرو قورت م دهانش
 ه ام روو سر شون چهیپ یام م

 :زنه یبوسه و پچ م یم

باشه از پسش  یآ..آروم باش قربونت برم... هـ...رچ-

 ستیمعلوم ن یچی... هنوز هیایبرم

 ...که

موافق نبود. انگار از  دهیدر من بود که با سع یحس هی اما
 ییکه اون کلمه جادو یلحظه ا

 .ستمیبهم گفت ته دلم مطمئن بودم که تنها ن رو

دونستم.  یرو به من گفت که من از قبل م یزیچ نکهیا مثل
 نبودم که با یمن جلوه ا

 .که از سر گذروندم سرپا باشم یبتیدو مص وجود

وصل شده بودم.  ایدن نیبه ا یمحکم تر یرایبا زنج من
 دیمطمئن بودم که وجود داره. با

 !باشه نطوریا
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خوابم  یتخت م ی. رومیش یکنن و داخل م یم صدامون
 تورینفس به صفحه مان یو ب

 .شم یم رهیمشخص نبود خ زشیچ چیکه ه یدیو سف اهیس

خارق العاده  زیچ هیزنم، انگار که قرار بود  یهم نم پلک
 !نمیاون تو بب

 

 نشیشما مامانش... بب یفندق کوچولو نمیبله... ا-

 نقطه کوچولو قراره بعدا نی... انجارویا

 ...ارهیاز روزگارت در ب دمار

 یم هیشه و به شدت به گر یاز گلوم خارج م یبلند هق

 .افتم

مدت تنها  نیبود! تمام ا یوونگید نیخندم، ا یم هیگر یتو

 !تنها نبودم گهینبودم من؟ د

 ؟یش یباره سونو م نی... اولینکن مامان هیجانم گر یا-

 ؟یدیقلبشو شن یقبال صدا

که چشماش  نمیب یکنم و م ینگاه م دهینفس به سع یب
 نه ناراحته و نه خوشحال رونن؛یح
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منو  یکنه، واکنشا یحرکت داره به من نگاه م یب فقط

 .نظر گرفته ریز

کرد،  یداشت حس م دهیرو که سع یاون وحشت دیبا دیشا
 گرفت. شوکه یمن رو م ی قهی

 اما وحشت زده؟ بودم،

 .ساعت قبلم میدونم، حالم فرق کرده با ن ینم

 :گم یبه دکتر با تته پته م رو

 قـَ...قلب داره مگه؟-

شده...  لیوقته قلبم تشک یلی... خیکه دارم مامان یپس چ-

 ...نیبب

 یاتاق پخش م یتو یکوبش قدرتمند یبعد صدا یا لحظه
 خورم به یشه و قسم م

 !جهانه یقیموس نیباتریز نیخدا که ا عظمت

 !ستیدم. ترسناک ن یبندم. با تموم جونم گوش م یم چشم

ذارم و با  یدهنم م یزد. دستمو رو یتند م یلیو خ منظم
 ینگاه م ریبه تصو یشگفت
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اشکال نامفهوم  نیاز ا شتریب یزی. انگار که قرار بود چکنم

 !باشه

رو نشونم  یزندگ یمعجزه  نیداشتم که بزرگتر دیام دیشا
 بده!

 

من االن درست نه هفته و پنج روزشه،  نیگه که جن یم بهم
 از دوماهه که شتریب یعنی

 !مادرم

 یایدن هیخبر هولش دادن تو  یکه ب هیکس هیشب حسم
 که قبال ییایناشناخته و اون از دن

 .نبود یکرد راض یم یتوش زندگ داشت

و  دیجد رییتغ نیاز ا ستیبود. ناراحت ن دهیبود، بر خسته
 ی. بدنهیچش یحاال، تشنه 

 !دیجد یایدن نیکاوش و کشف ا یبرا طاقت

از درونم داد  ییصدا هیناراحت اما  ایدونم خوشحالم  ینم

 !یستیتنها ن گهیزنه د یم

 !چوقتیه
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 نی. سوار ماشارهیهمراه م رینظ یآرامش ب هیبرام  نیا و
 یشکمم م یشم و دستمو رو یم

 .ذارم

کنم.  یبهش فکر م میخونه برس یبندم. تا وقت یم چشمامو
 هیبدنم بود.  یجون تو هی

سرش به  هیسرش به من وصل بود و  هیکه  یا معجزه

 !بهادر

شد  یبچه م نیخواستمش! ا یخواستمش! معلومه که م یم

 !من و باباش ینور زندگ

به خودش  ایکه دن یپدر نیشد! بهتر ی! بهادر من پدر مبابا
 منه یبرا ی. اون حتدهید

 یکرد. اون وقت برا یخرج م یمهربون بهیپشت غر هفت
 که از گوشت و خون یبچه ا

 ...باشه خودش

شه. مرد من درست مثل خودم  یتو چشمام جمع م اشک
 هینه!  گهیتنها بود. اما د

 !مینداشت چوقتیکه ه یبا هم، خانواده ا میشد یم خانواده
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وجودم  یبه خودم و بهادر رو تو ایدن هیهد نیبزرگتر من

 .داشتم

*** 

 

فهمم  یپرم. م یاز خواب م نیماش ادیز یتکون خوردنا با
 که راهش ادمهی. میکیکه نزد

 .خراب و پر از دست انداز بود نقدریهم

خسته  یلیداشتم اما همراه با ذوق بود. خ یادیز استرس
 کشم و یبودم. دستام رو م

. کمرم گرفته بود رمیآروم بگ یبندم تا کم یرو م چشمام

 .و خشک شده بودم

در خسته کننده بود. هرچق یلیبرام خ ریچند روز اخ نیا
 یبرا یماه حرف کی نیکه تو ا

 .چند روز جبران شد نینداشتم ا گفتن

کردم.  فیتعر دهیسع یبدون کم و کاست برا زویچ همه
 که از یاتفاقات یلحظه به لحظه 

 .گذروندم
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 دهیگفتم دزد ی. وقتدیلرز یاز ترس به خودش م خواهرکم
 شدم، رسما پس افتاد. رنگش

کرد  ی. فکر مدیسرش کوب یو با تمام توانش تو دیپر
 یرحمانه  یکودکم حاصل تجاوز ب

 .نیکه منو دزد هییکسا

 .ستین ینطوریگفتم که ا بهش

 میرو که با بهادر لمس کرده بود یعشق یبه لحظه  لحظه
 نیاز اول یکردم. حت فیرو تعر

 !اون کلبه یتو م،یکه با هم داشت یبار

 !بعدترش رو یها یبعد و هم آغوش یروزها

من  نیکه ب یکرد حس یهنوزم درک نم د،یلرز یم هنوزم

 !و بهادر بود رو

تونه منو بفهمه. از نظر  ینم چکسیدونم که ه یم درواقع
 یرو پا زمیاونا من همه چ

به من  یقول چیبودم که از همون اولش ه ختهیر یمرد
 یآخرشم وقت ینداده بود و حت

ده خونه ام کر یقرار پولش بهش برگشته بود منو راه طبق
 منو نداشته! اقتیبود، ل
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 نیفراتر از ا یلیخ یلیدونستم که داستان خ یمن م اما
 حرفاست. من ترس اونو حس

 .کردم

 ییدونه که جا یرو نگفتم. فقط م زیشربت همه چ یبرا
 یمرد یکه رفته بودم خونه 

مراقبت از من مامور  یبرا یحاج دیکه به صالحد بودم

 .بوده و من زنش بودم

 میافتاد که نتونست ی. اما اتفاقاتمیگفتم عاشق هم شد بهش
 از یلی. مثل خمیادامه بد

 .. قانع نشدمیبه بن بست خورد گهید یزوجا

گفت بذار من باهاش حرف بزنم.  یکرد و م یم هیگر
 . اما منتونیسر زندگ نیبرگرد

 .کردم آرومش

اش رو به من نشون داده بود. شربت و  گهید یرو یزندگ
 بابت باردار بودنم بهم دهیسع

 .نگفتن، خوشحال نبودن کیتبر
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 دمید یشکمم م یشون رو رو رهیهروقت نگاه خ یحت
 همراه با بغض و اشک بود. اما من

 !بچه رو نیخوام ا یگفتم که م قاطع

که خودم تو شوک بودم اما  یهفته تموم با حال کی درست
 کردم که اونا رو یتالشمو م

 .کنم آروم

بعد از  شبیآروم بودم. د یبیا به طرز غربودم ام شوکه
 امروزم میشام بهشون از تصم

 .گفتم بهشون

 .خوام برم دنبال پدر بچه ام یکه م گفتم

. یازش داشتم و نه آدرس یبود که نه شماره ا نیا مشکلم
 تونست کمکم یکه م یتنها کس

بود. باهاش تماس گرفتم و ازش خواستم آدرس  یفتح کنه
 یبرا کباریکه  ییالیاون و

خوام برم  یاومده بود رو بهم بده. بهش گفتم که م دنمید
 .دیرو پرس لشیاونجا و دل
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 ی. وقتنمشیبگم فقط گفتم الزمه که بب دیبا یدونستم چ ینم
 رفتن اصرار دارم یرو دید

 ایرفتنم رو مه طیکرد اما ازم خواست که خودش شرا قبول

 .کنه

فرسته  یدنبالم م نیصبح ماش شیکه فردا ساعت ش گفت
 رو به اون بسپارم. من شیباق

 یکه اصرار داشت برا گهینفر د شیبه همراه ش رو
 محافظت از من همراهم باشن تا فرودگاه

 .میراه افتاد الیبه سمت و نیاز اونجا هم با دوتا ماش بردن

 یرو مقابلم م الیو یکنم و در ورود یرو باز م چشمم
 خودش نجامیکه ا ی. مهدنمیب

 نمیب یشه و من مش قاسم رو م یم ادهیکرد پ یم ینندگرا
 یآهن یکه از پشت نرده ها

 .بره باهاش صحبت کنه یو منتظره تا مهد ستادهیا

شم و  یم ادهی. پارمیگذره و من طاقت نم یلحظه م چند
 که یهمون لحظه از شدت باد

 یبه خودم م چهیپیباز مونده پالتوم م یدکمه ها یال از

 .لرزم



 
 

1381 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

پالتوم رو به  یرم. لبه ها یبرف فرو م یساق پام تو تا

 .کنم یم کیهم نزد

کنه و به  یشه و چند لحظه نگاهم م یقاسم متوجهم م مش
 چشماش گرد نکهیمحض ا

 .فهمم که منو شناخته یشن م یم

 ...سالم مش قاسم... جلوه ام-

شدنم دنبالم  ادهیکه پشت سرم با پ ییرو به آدما نگاهش
 به طرز احمقانهکرده بودن و 

 یاندازه و اخماش تو هم م یبودن م ستادهیپشت سرم ا یا

 .ره

ره و احساس  یکنم که گاردش بالفاصله باال م یم حس
 یکنه. با لحن مردد یخطر م

 :کنه یم زمزمه

 کجا؟ نجایسالم خانوم... شما کجا ا-

لب هام بکشم تا  یرو ییکنم که لبخند آشنا یم یسع
 .رمیتوجهش رو از اون آدما بگ
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 .باهات حرف بزنم دیتو؟ با میایب ید یمش قاسم اجازه م-

 چیکرد. ه یداشت از پشت نرده ها در صحبت م هنوز
 که کنار بودن رو ییکدوم از آدما

 .شناخت ینم

 یباعث م نیو ا ومدمیبود که از طرف بهادر ن دهیفهم دیشا

 .شد که دو دل باشه

 :گه یم دیکنه و بعد با ترد یلحظه فکر م چند

اما تنها...  نیی... شما بفرمادیخانوم... جسارت منو ببخش-

 جا بمونن تا نیهمراهانتون هم

 ...با آقا هماهنگ کنم من

 یبزنه رو بهش م یخواد حرف یو تا م ادیجلو م یمهد

 :کنم

 !تا من برگردم دیبمون نجایا یمهد-

خودش  دیچشمم کنار بر یلحظه از جلو هیخانوم آقا گفتن -

 یخالص رو تو مغزم م ریت

 !زنه
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با  یفتح نکهیکنم. توقع ا یگرد شده نگاهش م یچشما با
 حرف نیا دهیاون ظاهر اتو کش

 .کنه یزده باشه متعجبم م رو

بهادر  دنید یمن اونقدر مضطرب بودم و اونقدر برا اما
 عجله داشتم که هر لحظه داشت

 .گذشت یسال م کی برام

و بعد دستمو  یکشم و اول رو به مهد یم یکالفه ا پوف
 چرخونم و یرو به همشون م

 :گم یم

 .تا برگردم دیباش رونیکه گفتم ب نیهم-

کنم تا مش قاسم دوباره  یرم. صبر م یدر داخل م یال از
 در رو یو قفل رو ریزنج

 رم. یو بعد قدم به قدم باهاش جلو م برگردونه

 

بودم  نجایکه ا یچرخونم. از روز یم باغ یتو نگاهمو
 ییچند وقت گذشته؟ از اون روزا

 .کردم یم یخاطره هامو داشتم سپر نیبا بهادر بهتر که
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از دستشون داده  یراحت نیتونستم باور کنم به هم ینم
 یکه م ییبودم، هم اونو هم روزا

 .با هم داشته باشم میتونست

 خانوم... آقا خبر دارن؟-

اومدم  نجایا یچ یدونست برا ینم ی... حتدیپرس اطیاحت با

 .دم یو من بهش حق م

 ..خبر نداره-

خوام باهاش رو راست باشم تا بهم اعتماد کنه. به  یم
 پاهاش از حرکت دنمیمحض شن

 .ستادیا

 ...خانوم-

صحبت کنم.  کیبا بهـ... ب دیگوش کن مش قاسم... من با-

 یاما... نتونستم برم عمارت. م

 ...لطفا نجا؟یا ادیب یبهش بگ یتون

قائلم. هم من هم خانوادم.  یشما حرمت خاص یخانوم برا-

 یاجازه ا نیاما من همچ

 ...یعنیتونم  ی. نمندارم
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. رمیگ یم یشه. نفس خسته ا یتو چشمام جمع م اشک
 بودم که ومدهیهمه راه ن نیا

 ...رهیبگ یتماس خشک و خال هیتونه  یبگه نم بهم

... نیدخترتم... منو مثل ساحل ببمش قاسم فکر کن منم -

 التماست کنم؟

 ...هیحرفا چ نیاستغفرلل دخترم ا-

بشه  یباهاش هرچ ریکنم تو تماس بگ یپس خواهش م-

 یرو قبول م تشیمن مسئول

 .کنم

 

 شیره خونه تا گوش یگه که م یلرزه و بعد م یم نگاهش

 .رو برداره

خاطر تعارف  نیو به هم ستنیگه که پونه و ساحل ن یم
 کنه تا همراهش به داخل ینم

 .رفتم یاگر بودن هم من نم ی. اما حتبرم

 هیتازه کردن با  دارید یقراره رفتن برا یپاهام ب چون

 !بودن یمیقد یلیدوست نه خ
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خواست  یخوردند و دلم م یاز شدت سرما به هم م دندونام
 رو بدوام و موندهیمسافت باق

 .بخورم زیکه ل دمیترس یم

دلم امانت  یتو یداشتم. دونه  یبر م اطیقدمم رو با احت هر

 .خدا به من بود

لب نجوا  ریو ز ادیبودنش لبخند به لبام م یادآوریبا  دوباره

 :کنم یم

 ...مامان زیمن مواظبتم عز-

 اریشم. صنم هوش یدم و داخل م یاسطبل رو هول م در
 گرده اما من به یسرش برم

 .مر یجلوتر م منیاهر دنید قصد

 یو مغرور حت یبود اما پسرک عاص دهیسمت در چرخ به
 بود. در رو باز ومدهیجلو ن یقدم

 .رم یسمتش م اطیکنم و آروم و با احت یم

شه  یاشک م یچشمم رو پر کرده و بغضم به آن اشک

 .گونه ام یرو

شه. اون  یچشمم رد م یخاطرات اون روز از جلو تمام
 داشتم، منیکه با اهر ییحس رها
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بهادر که دلم رو آب کرده  یتو چشما یحس نگران اون
 که با یبود، اون شب فوق العاده ا

 .میداشت هم

زدم تا  یبود و من داشتم دل م ستادهیجلوم ا منیاهر
 برم. گوشاش رو به سمت کشینزد

 .گرفته و گردنش رو ثابت نگه داشته باال

 کنم: یبغض نجوا م با

 

 پسر؟ دلت برام تنگ شده بود؟ یچطور-

 !وفا نباش یتو مثل صاحبت ب حداقل

کنه و  یده. سرش رو خم م یرو در جا تکون م پاهاش
 یدرنگ دستم رو به جلو یمن ب

خوره و اجازه  یکشم. تکون نم ینوازش وار م صورتش

 .ده که نوازشش کنم یم

نداره، اما من دلم برات تنگ شده بود.  بیجواب نده ع-

 !ادیز یلیخ
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شم  یخود م یاونقدر از خود ب .زنیر یمهابا م یب اشکام
 یکه دستم رو دور گردنش م

 .ذارم یگردنش م یرو مویشونیو پ اندازم

 دهیپوزه اش رو به پشت کتفم فشار م منیکمال بهتم اهر در
 چهیپ یو گردنش رو دورم م

 .تر شم کیبه تنش نزد تا

حرکت دلم رو لرزوند که به هق هق افتادم.  نیا اونقدر
 نیرو که ا یدردانگار که ذره ذره 

 .بود دهیلمس من فهم کیبودم رو با  دهیکش میماه و ن کی

داشتم. آروم بودم و احساس  اجیاحت یتسل نیمن چقدر به ا و
 نیا یکردم از همه  یم

بهادر  یکه برا یزیترم. به چ کیبه بهادر نزد روزا

 !زهیعز

کنم. ازش تشکر  یکرد. اما من نوازشش م ینم حرکت
 من، رشیکنم. به خاطر پذ یم

 !شیخاطر مهمون نواز به

 یاون آقا ی... من دلم برایدون یسخت بود... م یلیخ-

 خواستم یبداخالق تنگ شده. نم
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 ...اومـ یم دیدنبالش برم اما من با ومدهیخودش ن یوقت تا

 ...خانوم-

که صدام کرد. از  یحضور مش قاسم نشدم تا وقت متوجه
 و رمیگ یفاصله م منیاهر

خاموش تو دستش  ی. به گوشستمیا یمش قاسم م یروبرو
 کنم. ینگاه م

 

 نجایاز ا عتریسر یدستور دادن که هرچ کیخانوم... ب-

 ...خوام ی... من عذر مدیبر

 ریانگار، کف دستم رو به ت دنیپام کش ریرو از ز نیزم

 .دم یم هیکنار دستم تک یچوب

درست  دیمن اومدم... شا یگفت ی... بهش میمشت-

 ...دینفهم

 ...کنه یانداخته و نگاهم نم نییپا سرشو

گفتن... حق نداشتم  ن،یخانوم من واضح گفتم شما اومد-

 ...که راهتون بدم داخل
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زنم، بازم  یخندم، سرفه م یم زن،یر یخندم، اشکام م یم

 !خندم یم

 داخل؟ من؟ امیبهادر...؟ گفته... َمــن حق نداشتم... ب-

 سادهیکوبم! وا یام م نهیس یکنم و رو یرو مشت م دستم
 یبود، صاعقه هم اگه به تنم م

 .کرد قلبم رو یخشک نم نطوریا زد

 :کنم ینفس زمزمه م یهمونطور ب ادیباال نم نفسم

 ...زنگ... بزن بهش-

 یباور نم دمیشن یکردم. تا با گوش خودم نم ینم باور
 مرد رو، اون مرد باور نیکردم ا

 .بود من

 .من بود یایدن یو اعتقاد من بود. همه  مانیا

نگفته بودم که باورت دارم.  یکشم. الک یدست نم ازش
 اون بلد نبود قول بده اما من قول

 !یطی. تو هر شراستمیبودم که پاش وا داده

که  ینطوریرو دوست ندارم. ا زشیترحم برانگ نگاه
 کالهش رو با تاسف از سر برداره و با
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 نیزنه! حق من ا یم شمیآت سادهیافتاد جلوم وا یگردن
 !ستین

 

 نیخورم تا ابد تو هم یزنگ بزن بهش وگرنه قسم م-

 مونم تا جنازم رو از یاسطبل م

 !جمع کنه ادیب نجایا

 یبکنه؟ مردد نگاهم م یبرام کار ستیاما حاضر ن متاسفه
 یمن ب یآبرو یب یکنه و اشکا

 .زنیر یم نییپا مهابا

مش قاسم...! باور کنم که از روبرو شدن با من  کهیاون ب-

 ترسه؟ یم

 ره،یگ یبره و شماره اش رو م یم یبه سمت گوش ست
 یهنوز بوق سوم رو نخورده صدا

 . شنوم یرو م بمش

 !شد؟ یچ-

 .بود یعصبان
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مش قاسم دستش رو به طرف گوشش ببره  نکهیاز ا قبل
 و دم دمیرو از دست قاپ یگوش

 .بردم گوشم

جون اما با تمام  یرمق و ب یجونم گوش شده بود، ب تمام

 .دمیلرز یتوان م

 ک؟یب-

 لیکه منو از خونه خودش رونده بود برام تبد یروز چون
 یشد که برا یکیبه همون ب

 .بود همه

تجارت. صداش کردم اما  یایمتعلق به دن بهیمرد غر هی

 !ادینم ییاز اونور خط صدا

 !سکوت مطلق بود سکوت،

 .شم یام رو گرفته بود منزجر م قهیکه  یارتحق نیا از

از عطر اون بود. دنبال لحظه  یوجود من دنبال رد تمام
 شدن تو چشماش.! رهیخ یا
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از نفس  یتک نت یصداش حت دنیلحظه شن کی دنبال

 !یچیهاش، اما ه

 االن کجام؟ یدون یم-

 !یچیه بازم

 ،یمنو شناخت. حت دنمیبه محض د من،یاهر شیاومدم پ-

 !بغلم کرد

چون  ،یکشم حت یرم. نفس نم یسر تو سکوت فرو م با
 که یزیمن اون نفس ت دمیشن

 !گرفت

رو اون قدر به گوشم فشار  یکنم. گوش یمشت م دستمو

 .رهیگ یدم که مچم درد م یم

داشتم قلبم رو از  دنیشن شتریب یکه برا یکشنده ا انتظار
 یم نمیس یتو جانیشدت ه

 !لرزونه

 !یمن برگرد یبدون اجازه  یحق نداشت-

صداش، حواسم پرت بود  دنیمست و مدهوش از شن منه

 !واژه هاش یاز معن
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افته از  یمغز به خواب رفته ام به تکاپو م نکهیمحض ا به

 .ره یم جیشدت بهت سرم گ

من،  ستمیشه؛ خواب ن یاز گلوم خارج م یخند ناباور تک
 یدارم کابوس م یداریتو ب

 !نمیب

 !یباش یجد یتون ینم-

رحمانه تر به من  یب ایدن نیتو ا زیکه نباشه همه چ اون

 !تازه یم

کنه، به  یرحم تر م یدورم رو ب یحاال سکوتش سرما و
 تنم نفوذ یتک تک سلول ها

 کنه. یم

 

. یگرد یبرنم گهیو د یکن یاالن اونجا رو ترک م نیهم-

 تموم شده، زیبهت گفتم همه چ

 !کنم. برو رونتیمن بخوام از اونجا هم ب ستیشان تو ن در

انگار! دستمو  ستیوارد شده به تن در توان قلبم ن شوک

 .ذارم تا نشنوه یقلبم م یرو
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 :کشم یم غیج

 ...ساکت شو-

 نیکنه، داره آخر یبا باور من باز دیلرزه. نبا یم وجودم
 رو با درد از دیام نیا یذره ها

کنم خون داره از تک  یکشه و من حس م یم رونیب رگام
 پوستم یبه تک روزنه ها

 !زهیر یم رونیب

 :کنم یو التماس م دهیبه استخونم رس درد

خدا تمومش  یساکت شو اصال حرف نزن... محض رضا-

 !...کن

 .خورد یدور سرم چرخ م ایدن دم،یلرز یم

... یخودتم راه خروج رو بلد یدعوت اومد یخودت ب-

 !زودتر از اونجا برو یهرچ

مرد تو قلب و ذهنم  نیکه من از ا یشد! شکست! بت تموم
 ساخته بودم شکست، آوار شد

 !سرم یرو
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که با اون  ییاینابود شد! دن امیرفت، باورم رفت، دن نفسم

 !ساخته بودم

 یدم و تمام وزنم رو رو یدهنم فشار م یرو رو دستم
 نکنم، هیدم. گر یفشار م وارید

 !نه گهید

شنوه چطور نابودم  یاون داره م تو قلمرو اونم، و یوقت

 !زنم یکنه با حرفاش زانو نم یم

 بزرگ...! سی... رئکیتو... جناب ب-

 

خوام سر خودم  یکه م ییخودم متنفرم به خاطر بال از

 .ارمیب

طناب دار رو دور گردن باورم  یرحم یدر کمال ب اون
 به خودش انداخته بود من خودم

 !کشم یباورام م یپا ریرو از ز هیچهارپا

 یحقارت رو تاب نم نیدادم! ا یافتخار رو به اون نم نیا

 !آوردم

 یبا همه  یدیکه دورت کش یسنگ یقلعه  نیا یروز هی-

 سرت خراب یعظمتش رو
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 یم ،یکه نفس ندار ینیب یم یایشه. به خودت م یم
 ری.. دستتو از زیتالش کن یخوا

ته  قتیاما حق اد،یبه نجاتت ب نه،یبب ی... کسیاریدرب آوار
 نی. ارهیگ ینفستم م یمونده 

 ...چکسیکه ه قتیحق

خوام بزنم و بند بند  یکه م یشکنه از حرف یخودم م دل
 کشه اما چشممو یم ریوجودم ت

 :گمش یبندم و م یم

قسمت  یدون یبرات نمونده تا نجاتت بده. و م یچکسیه-

 تلخ ماجرا کجاست؟ تو خودت

 چرا؟ یدون ی. میرو پس زد همه

خارج شده  تمیشنوم که از ر یهاش رو دارم م نفس یصدا
 یو جون ذره ذره به من برم

 !گرده

کنم  یام دارم حس م نهیس یکه رو ینیسنگ یوزنه ا نیا
 یشه، ادامه م یداره سبک م

 :دم
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 نیکه ا یهست یانسان نیو ظالم تر نیرحم تر یچون تو ب-

 یچی! هدهیبه خودش د ایدن

چون  ده،یتو رو نجات نم چکسیکنه... ه یرو نرم نم تو
 چوقتی! هیرو ندار اقتشیتو ل

 !ینداشت

 یگلوم خفه م یکنم و هق هقم رو تو یرو قطع م یگوش
 صورتم یرو رو نمیکنم. آست

 یرم. گوش یچرخم و به سمت مش قاسم م یکشم و م یم
 کنم. یرو به طرفش دراز م

 

خوام اگر تو معذورات قرارتون دادم.  یمعذرت م-

 یلطفتون رو فراموش نم نیا چوقتیه

 ...کنم

لحظه هم  کی گهیو من د رهیگ یرو از دستم م یگوش
 که یکنم. با تمام سرعت یصبر نم

 .دارم یرو دارم به سمت خروج قدم برم توانش

 یسرد یکه گلوم از حجم هوا رمیگ ینفس م قیعم اونقدر
 شه به سوزش یکه واردش م
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 .افته یم

 !زدم یم خیوجودم نبض گرفته بود، داشتم  تموم

ره و قبل  یتند تند به طرف در م دنمیمش قاسم با د پسر
 یبرسم در رو باز م نکهیاز ا

 .رم یبه طرفش م یمهد دنیچرخونم و با د ی. نگاه مکنه

پسر بپرس راهش از  نیاطراف هست از ا نیا اچهیدر هی-

 !اونجا میخوام ببر یکدوم وره م

هم سوار  هیشم. بق یم نیبده سوار ماش یجواب کهنیاز ا قبل
 که ییشن و به طرف جا یم

 .میافت یخواستم به راه م یم من

 یدم. و اونقدر مشتم رو رو یقرار تکون م یرو ب پاهام
 در سفت کردم که بند رهیدستگ

 .انگشتام به فغان اومدن بند

خوام که  یم یافته از مهد یم اچهیچشمم به در یوقت
 گم که یرو نگه داره. م نیماش

 .بمونن تا برگردم منتظرم
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 ن،یرحم تر یاون ب یزده بود، مثل صدا خی اچهیدر سطح

 !نیمثل دل منه مفلوک تر

 :زنم یافته و زار م یم نییزنم، سرم پا یم زانو

 !نتونستم-

 کنم. یشکمم مشت م یرو رو دستم

 

امتحان به بعنوان پدر و مادرت  نیفکر کنم تو اول-

 ... من، بهمیشکست خورد یبدجور

اومده بودم و  نجایا یچ یرفت اصال برا ادمی نکهیا خاطر
 یخاطر که حت نیپدرت به ا

 !صدامونو بشنوه یحت ای نهینشد ما رو بب حاضر

 یمشت م نیزم یافته. کف دستام رو رو یم نییپا دستم
 کشن یم ریکنم. استخونام ت

انگشتام وارد  یزده به البال خی یکه برفا ییشدت سرما از

 .کنه یم

بود  یبار نیو آخر نیدم اول یدم... قول م یقول بهت م-

 زیکردم... همه چ دتیکه ناام
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 .سپارم یبه خاک م زویهمه چ نجایتموم شد... من هم نجایا

 یدارم تا نچرخه برا ینگه م نیبه زم رهیخ نگاهمو
 یسنگ یکه به کلبه ا یراه یجستجو

از خاطره ها  یکنم که سراغ یرسه. دلمو لعنت م یم

 !رهینگ

سازم...  یم مونویخونمون... زندگ میگرد یبرم-

 یباشم م قتیکه ال یاونطور مونویزندگ

 !انارم یدم بهت دونه  ی. قول مسازم

*** 

 یفشارد. چنان خشم یدرون دستش را در مشتش م راهنیپ
 را گرفته بود که شیسرتاپا

 .زند یم رونیب شیکرد دود از گوش ها یم حس

مقابلش  نهیرا با تمام توانش در آ یگوش یبلند یعربده  با
 را به شیکوبد و گام ها یم

 .شود یدارد و از اتاق خارج م یدر برم سمت

تنه اش هنوز برهنه بود و هنوز فرصت نکرده بود تا  باال
 از پله یموتیلباسش را بپوشد. ت
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آمد تا خبر دهد که تمام افرادشان را در  یداشت باال م ها
 محل مستقر کرده است و آماده

نگاهش به اوضاع او افتاد لب فرو  نکهیاما به محض ا اند،

 .بست

خطر  یبو یموتیتوجه به او از کنارش رد شد و ت یب کیب
 یرا حس کرد و با تمام سرعت

باالخره  یادیدر توانش بود به دنبالش رفت و با مکث ز که
 دل شد تا بپرسد: کی

 

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یزیچ-

 یرود و چشم م یم اطیتوجه به سوز سرد هوا به ح بدون
 ادهیگرداند. احمد در حال پ

را  کیبود که قرار بود ب یرنگ یمشک یاز پاجرو شدن

 .به محل قرارشان برساند

که با تمام سرعت داشت  یدر آن حالت، وقت کیب دنید با
 الیه خب دیدو یبه سمتش م

 .دود یراه را به سمت او م یباق عایافتاده سر یاتفاق نکهیا
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کند و  یرسد مشتش را پر م یبه او م نکهیمحض ا به
 به فک احمد وارد یچنان ضربه ا

به  یافتد و با ناله ا یکند که احمد از پشت به خاک م یم

 .چدیپ یخود م

سر احمد  یو دهانش را به قاعده  ندینش یاش م نهیس یرو
 که انگار یکند، طور یباز م

 :کشد یببلعد، عربده م شیخواست او را با خشم صدا یم

کار از دستتون  هیخواد تنه لش؟ چرا  یم یچ نجایاون ا-

 مگه نگفته بودم بپا اد؟یبرنم

تو  یکنه؟ اون لعنت یچکار م الیورا؟ االن تو و نیا ادین
 یخراب شده من چکار م یالیو

 کنه؟

زد که احمد چهار ستون بدنش به لرز  یبلند عربده م آنقدر
 دهیافتاده بود. چطور فهم

 بود؟

دستور  کیکه خود ب یبه او خبر داده بود وقت یکس چه
 از ملکه به یداده بود خبر دیاک

 ندهند؟ او
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 ...میندار یری... به خدا ما تقصیعنیآقا... غلط کردم... -

 یو جرات نم بودند ستادهیپشت سرش ا یموتیو ت ساالر
 نهیس یکردند مداخله کنند. رو

احمد را گرفته بود و با شدت تکان  ی قهینشسته بود و  اش

 .داد یم

 کیکرد! چرا  یشد. خونش را حالل م یم وانهید داشت
 آمد؟ یکار از دستشان بر نم

 

گرفت. لحظه  یدختر که کنارش بود تمام حواسش را م آن
 بود تا یفکر به او کاف یا

رهبر از  کیاش را به عنوان  ییتمام کارا عقلیو ال مست

 .دست بدهد

دور باشد.  دیرفت و او با یم وانیداشت به جنگ د حاال
 دور، دور از خطر و یلیخ یلیخ

 !دور از خودش یحت ،یکیدور از تار ،یبد

احمد گفته بود مراقب ملکه اش باشند. سپرده بود که  به
 نظر ریاو را ز یچهار چشم

 .از او ندهند یاما خبر رندیبگ
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او باشد.  ریتمام شود ذهنش درگ تشانیخواهد تا مامور ینم
 کرده بود که اگر به دیتهد

 .برسد زنده شان نگذارد بیاز او آس ییمو تار

 یالیها سپرده بود که حاال سر از و اقتیل یب نیرا به ا او
 که تمام ییجا اورد؟یاو در ب

 از آن اطالع داشتند؟ دشمنانش

همسرش بود، بدلش بود، مجبور شده بودند که خبر  او
 را همه جا پخش کنند شانییجدا

سوخته  یمهره  کی کیب یآن دختر برا ند،یبه همه بگو و
 او نکهیفکر ا یاست! که حت

 !نگذرد فشانیضعفش باشد از ذهن کث نقطه

شده است! کلتش  شیدایوقت حاال دوباره در قلمرو او پ آن
 یم رونیرا از پشت کمرش ب

 .دهد یاحمد قرار م ی قهیشق یو رو کشد

 کیخواهد به او نزد یگشاد شده و تا م یموتیت چشمان
 عربده اش یصدا گریشود بار د

 .کند یخشک م شیرا در جا او
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کنم!  یکشمت نمک به حروم... همتونو خالص م یم-

 ...ایلعنت

 کیدارد.  یماشه نگه م یبا هول نگاهش را رو یموتیت
 قدم یدستش در گچ بود و حت

 نیخشمگ ریش نیدردآور بود. چطور ا شیهم برا برداشتن
 کرد؟ یرا آرام م

 

کند که  یماشه بود و هر آن ممکن بود کار یرو دستش

 .دیایبه بار ب یمانیعمر پش کی

از مردان وفادار و باال رتبه  یکینبود. او  یاحمد هرکس و

 .کالکان ها بود انیدر م

مشت مفت خور دور خودم جمع  هیداره؟  ریتقص یپس ک-

 االن گرفته نیکردم؟ اگه هم

برات  میما االن تو جنگ نکهیا یکجا ؟یچ باشنش
 مصرف؟ ینامفهمومه نسناس ب

صورتش متورم شده بودند و آن قدر تنش  یرگ ها تمام
 را منقبض و سفت کرده بود که

 .دیلرز یشدت فشار م از
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بود و چنان  ختهیصورتش ر یتماما تو سشیخ یموها
 زد که انگار داشت ینفس نفس م

 .رفت یکوه باال م از

از ساالر و احمد دورشان نبودند و آنقدر  ریغ چکسیه
 یواکنش چیشوکه بودند که توان ه

 .نداشتند

 یبه کلت نشانه رفته رو دهیپر ییبا رنگ و رو احمد
 کند و با تته پته یسرش نگاه م

 :کند یدادن م حیبه توض شروع

آقا به خدا ده نفر آدم گذاشتم شبانه روز مراقبشون باشه. -

 یتا مسئله مرگ و زندگ نیگفت

. میمداخله نکنن خانوم متوجه نشن به پا براشون گذاشت نبود
 در یخبر چیه نیگفته بود

. بچه ها به من گفتن خانوم نیبشنو نیخوا ینم شونیا مورد
 داره تیبه مقصد تهران بل

ناچار گفتم فقط دورادور مراقب باشن. دستور خودتون  منم

 ...کیبود ب
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ماشه محکم  یکشد. دستش رو یدر چشمانش زبانه م آتش
 شود. جلوه تا تهران آمده یم

 .و هر آن ممکن بود ورق برگردد بود

با فکرش  رند،یبار او را گروگان بگ نیشوند و ا خبردار
 نیشد! او را به هم یم وانهیهم د

دور کرده بود  یاهیخودش گرفته بود. او را از س از لیدل
 خودش را داشته باشد. یکه زندگ

 

کرده بود که آنقدر در لحظاتش سرک نکشد، به  دورش
 یتا پا یموتیخاطر او بود که ت

 یحول محور او م ایرفته بود، چون او که باشد دن مرگ

 !چرخد

به بار آورده  یکه چه گند دیفهم یمرد اصال م نیا حاال
 رشیکه اگر گ دیفهم یاند؟ م

 یب ینبود که شکنجه ها یموتیشود؟ او ت یچه م ندازندیب
 صفت وانیآن ح یرحمانه 

 .اوردیرا دوام ب ها
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 یمقابل چشمانش پررنگ م یموتیت یشکنجه  ی صحنه
 گاهیشود و جلوه در آن جا

 یتیدرا یب نیگلوله حرام ا هیخواهد  یکند تا م یم تصور

 :نالد یاحمد کند احمد م

کردن بچه ها از دم مرگ  یخانوم خودکش شیهفته پ یحت-

 برشون گردونده بودن. چهار

 ینم یاتفاق دی. مطمئن باشکیب میمراقب خانوم هست یچشم

 ...افته. بچه ها از آب

بُرد و دستانش  یشوند. نفسش م یاش درجا تنگ م هیر
 یشود و قلب یدر کنارش شل م

 !شود یخون پمپاژ نمزند،  ینم که

 خت،یاز هم گس یچشمش به آن یکه رگ ها انگار

 .کشد ی. عقب مردیگ یچشمانش را م

برد. کلت  یزند. چه گفت؟ دست به گردنش م یم سرفه
 افتد یدست لرزانش م انیاز م

 .کوبد یاش م نهیبا مشت به س و

افتاده و حس از تنش رفته. ساالر احمد را  نیزم یرو
 به طرف یموتیکشد و ت یعقب م
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 .دود یم نیعقب ماش صندوق

دهد و چنان  یقرار م نیزم ینفس کف دستش را رو یب
 زند که طعم خون را یسرفه م

 .کند یحس م شیگلو در

بودند و در حال تقال  دهیکش رونیاش ب هیرا از ر نفس
 یکلمه  ژنیاکس یجرعه ا یبرا

رو  ینفس یچرخد و از شدت ب یدرون سرش م یخودکش
 رود! یبه مرگ م

 

شو  یم ختهیصورتش ر یتو خیآب  یادیحجم ز کبارهی به
 یقینفس عم یبلند نیو با ه

 .ردیگ یم

 یباال یکه با نگران یموتیبرد و به ت یبهت سر باال م با

 .کند یبود و نگاه م ستادهیسرش ا

شد. مغزش  یبوق ممتد در سرش تکرار م کی یصدا
 مشت کیکرد. انگار که  یدرد م

 ی. نمدید ینم یزیباشند، چ دهیکوب جگاهشیدر گ محکم

 !دیفهم ی. نمدینش
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 یپرتش کرده بودند. رو قیعم انوسیاق کیدرون  انگار
 گفتند یکه م ییاش جا نهیس

که هر لحظه  دیکش یم ریکرد و ت یدارد، چنان درد م قلب
 انتظار داشت تا چشمانش

 .بسته شود شهیهم یبرا

خواهد  یافتد و م یم انیدر تمام تنش با شدت به جر خون
 یشود. که ب یاز جا بلند م

 .افتد یم شیدر جا تعادل

زند و به سمت  یجانش کنار م یب یرا با دستان ساالر

 .کند یاحمد اشاره م

ها  هیانگار که سرش را بعد از ثان دیکش ینفس م یطور

 .بودند دهیکش رونیآب ب ریاز ز

 کیبلند شده بود و به خاطر حال ب شیکه حاال از جا احمد
 کیبود نزد دهیبه شدت ترس

 .زند یشود و مقابلش زانو م یم

 انیم یخون یشد و رگه ها یهر لحظه کبودتر م صورتش
 چشمانش او را همچون
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 نیکه آخر ییوالیدر حال مرگ کرده بودند. ه ییوالیه

 .دیکش یرا م شینفس ها

 نیهم یکند و حت یرا دور گردن احمد محکم م دستش
 یب یحاال هم احمد از گره 

خورد. سرش را کنار  یدست او دور گردنش جا م جان

 .برد یگوشش م

 زنده ست؟-

 

 یبود نگاه م ستادهیکه کنارشان ا یموتیبا بهت به ت احمد
 شیپ قهیچند دق نیکند. هم

 یاو چه م یالیاو را گرفته بود که جلوه درون و ی قهی

 .کند

 یعاد ریو به شکل غ دیلرز یبر سرش آمده بود؟ م چه

 !ختیر یسرد عرق م یهوا نیدر ا

 دییکند تا احمد تا یم نییبا ترس سرش را باال و پا یموتیت
 یکند. و رو به ساالر اشاره م

 .ردیتا با دکترشان تماس بگ کند
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نبود،  یعیداد. حاالتش اصال طب یسکته را م کی احتمال
 و استرس یخواب یروزها ب

هم  کیهمچون ب یکس یشوک، برا نیو حاال هم ا دیشد

 !بود یادیز

هر سه نفرشان را به  نیبه وضوح خوب نبود و ا حالش

 !ترساند یحد مرگ م

 یزنده ان آقا... حالشون کامال خوبه! به شرفم قسم حت-

 تونم بگم بچه ها یاالن م نیهم

 ...بدن نشونتون

رود  یقلبش م یشود. رو یاحمد شل م ی قهیاز  دستش

 .بندد یو چشم م

*** 

شده  رهیمقابلش خ ینشسته بود. اما به نقطه  نهیشوم مقابل
 نیکه آخر ییبود. همانجا

 !بود ستادهیاو ا بار

قسمت ماجرا  نیسخت تر م،یبود آن لحظه، آن تصم قرار

 .باشد
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که برود و دردانه هرچقدر  دهیزمانش رس دیاو بگو به
 ، اما او کوتاهخواست مقاومت کند

 !بماند مشیتصم ی. پادیاین

 !ثابت قدم ،یقو مردانه،

داشت  یتیرود. چه اهم یانتظار م کیکه از ب یهمانطور
 خواست؟ او یکه دلش چه م

 دیکه با یکار شهیبود. مانند پدر و پدربزرگش، هم کیب
 دهد. یرا انجام م

 

 انیساله را به پا نیچند تیرا نجات داد، مامور یموتیت
 یطوالن یرساند. روزها و شب ها

 .دیدشمنانش را کش یقدم به قدم پلن نابود یتمام نشدن و

آخر را  ینکرد، هرچند لحظه  یو زندگ دیو نخواب نخورد
 را به چشم شانینبود که نابود

 .رفت ینم شیدرز نقشه ها ی. اما مو الندیبب

که  ییوقت ها یلیمانند گذشته بود. مثل خ زیچ همه
 شیپ ینیچن نیا یها تیمامور

 .در حالت فورس ماژور بود زیآمد و همه چ یم
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 یگاه قلبش شانه خال چیبود. ه اوردهیبدنش کم ن چگاهیه
 عوض یزینکرده بود. چه چ

 بود؟ شده

آورد. با درد، در  یم ادیبندد و پاسخش را به  یم چشم
 نقطه، در اغوشش نشسته نیهم

 گفت؟ یو در گوشش چه م بود

 یگم کردم... انقدر طوالن یزیچ هیانگار  یستیکه ن تو»

 یمنو ول نکن به حال خودم... حت

 «بعدش دوباره برو باشه؟ نمتیبب ایلحظه ب هی شده

شود.  یدستش مشت م اریاخت یکشد و ب یم ریاش ت نهیس
 درد خوب است، او را به

 .گرداند یبرم تیواقع

را که تمام جانت آرزو  یقیحقا دیایب ادتیهست که  درد
 تا یکرد یکرد فراموش م یم

 .شود تمام

شم از مال تو  ینم مونیاز عاشقت شدن هرگز پش من»

 «... شدن
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رحمانه در گوشش  یرود، صدا ب یقلبش م یرو دستش

 :کند یزمزمه م

قلب با من آرومه! بذار آرومش  نیقراره؟ ا یچقدر ب نیبب»

 کنم انقدر سنگدل نباش

 «!باهاش

 

به شماره افتاده و  شینفس هامهابا!  یتند و ب د،یکوب یم

 .ندینش یتنش به عرق م

 التیفکر و خ یخوام تو یخوام بهت نفس بدم، نم یم من»

 قلبت یخوام تو یباشم م

 «!قلبت بکشم... گرمت کنم یخوام دستمو رو یم باشم،

قلبش را  یتا رو ستین یدست ست،یگرفته تنش. ن لرز
 ست، ینوازش کند! قلبش خال

 رونیدستانش او را از قلبش ب نیهم ! خودش باستین یکس
 مگر نه؟ گریبود د دهیکش

 یاو نبود! مال او نبـ... قلبش ناله م یایدختر مال دن آن
 گذارد که جمله را کامل یزند. نم

 .شنود یرا از پشت سر م ییصدا کبارهیو به  کند
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 !ادیبهت م یکه هست ییچقدر جا-

چه آمده است. تمام  یداند که برا یگرداند. م یسربرنم
 که به عمارت یده روز نیا

 .بود، سر جمع ده جمله با او حرف نزده بود برگشته

خارج شده بود.  هیکرد. از دور، حاال اما از سا یم نگاهش
 چون فرمان رفتنش صادر شده

 یرا نم دنشیبرود. د نجایاز ا ندی. گفته بود که بگوبود

 !خواست

 یبرا ایخورد، اما گو یتکان نم یکند. ذره ا ینم نگاهش
 زیچ یندارد. برا یتیزن اهم

 !کرد که نگاهش کند یآمده! باالخره مجبورش م یگرید

 .اندازد یپا م ی. پا روندینش یمقابلش م یصندل یرو

پا له  ریکه تمام دشمناش رو ز یپر قدرت، مرد ،یقو-

 محفل یکه همه  یکرده، مرد

عهد،  دیو تجد یدست بوس انیرو دارن، ب دنشید انتظار
 ثابت کرد که گهیبار د کیب

و  انیشکنن که ب یلقبشه! همه سر و دست م ی برازنده
 از کالکان ها باشن. مردان یعضو
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از  یخوان عضو ی. مکیسخت ب یروز ها پرافتخار
 شکوه باشن!

 

 زیم یاز رو یگاریبرد س یکرد. دست م یدرد م سرش
 آورد دکترش یم ادیبردارد که به 

 وانهید یحال یحوصله و کرخت و ب یکرده بود. ب غدقن
 اش کرده بود و دکتر هشدار داده

 .بدن آالرم خطر را داده است نیکه ا بود

خواهد که همانند سابق پر توان و بدون مشکل  یم اگر
 را به لشیاستا فیال دیباشد با

 .دهد رییتغ کل

استرس و فشار  د،یمد یها یخواب یب گار،یپشت س گاریس
 یهمه را به کل از زندگ ،یعصب

حذف کند و لعنت به او که هرگز آدم فرمان بردن نبود  اش
 یو ب یمصرف یب نیاما ا

 .دهد یآزارش م شتریاز درد قلبش هم ب یگیما

و به  ردیگ یانگشت اشاره و شصتش م یرا ال گاریس
 کند و نفس یم کیاش نزد ینیب
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 .ردیگ یم یقیعم

حضور زن را اصال حس نکرده باشد. درون  انگار
 حس یب دهیکه دور خودش کش یوارید

 .گذراند یدورش روزگار م یایتوجه به دن یب و

کنه...  یهوا غروب م یوقت ،یکیتو تار دهیند چکسیه-

 رسه و مردم یم انیروز به پا یوقت

 کِ یب زانشونن،یخانواده و عز شیحال استراحت پ در
 مقتدر، چقدر... مرد کیباعظمت، ب

 !زهیبرانگ ترحم

واکنش  کیهم  نیحس اما هم یکند، ب یبار نگاهش م نیا
 شود و زن به یمحسوب م

شود، باالخره توجهش را گرفته! با  یمغرور م خود

 :دهد یادامه م یشخندین

که چقدر به طرز حال به هم زن، مفلوک و بدبخت به -

 !رسه ینظر م

 یآنکه حرف یکند، ب یهمانطور خموش نگاهش م هنوز

 .نشان دهد یواکنش ایبزند و 
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 یکس دوسش نداره! همه ازش فرار چیکه ه یبدبخت هی-

 ان... چون او زاده شده که قلب

رحم مثل پدرش  یب یعوض هیباشه، زاده شده  نداشته
 باشه!

 

 شتریزند و با تنفر هرچه ب یدر چشمان زن حلقه م اشک

 .کند یم انیجمالتش را ب

مفلوک  کیدرمانده،  یتنها کیرحم است،  یکه او ب نیا
 بود یزیچ ،یمحکوم به نابود

 او نداند؟ که

داند؟ چرا فکر  یها را نم نیکرد که خودش ا یفکر م چرا
 با دیکرد که او حاال با یم

 باشد؟ یالقاب عصبان نیا دنیشن

که دارم،  یکنم... با هرچ یمن دارم خوردت م ؟ینیب یم-

 یبا تمام تنفرم، از روت رد م

شما  نیساخته شد یگزه! از چ ی... اما ککتم نمشم
 شه؟ ینم تونیچیاعتضادا! چرا ه
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رفت. تمام عمارت را در  یاش داشت سر م حوصله
 ییفرو بده بود، بدون تک صدا یخاموش

که  یکس یخواست که در همان ب یاطرافش باشد، م که
 ، تاگفت غرق باشد یزن م نیا

 کرد؟ ینم شی! چرا به حال خودش رهاگلو

 د؟یناه یخوا یم یاز من چ-

 یصندل یزن با خشم بسته شده و آنقدر دسته ها چشمان
 فشارد که یرا در دستش م

 .دیگرا یم یدیبه سف پوستش

 !سنگدل یِ عوض-

 یتمام نشده بود؟ مهم نبود! به او برا شیگفتن ها راهیو ب بد
 کردن تنفر و خشمش یخال

قبل  یاز دفعه  یوقت داده بود! حت یکاف یاندازه  به

 !شتریب

که آمدم تو هم به  گریگفته بود آرزو دارم بار د یوقت
 سرنوشت مردان اعتضاد دچار شده

 !نشد شیدایرفت و پ میو سه سال و ن یباش
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برود و پشت سرش  یبود حداقل تا چند سال دواریام حاال

 .را نگاه نکند

 بده... تویحساب بانک بیترت یموتیگم ت یبرو... م نجایاز ا-

 

 :دیکش ادیفر یبلند یصدا با

 !خوام من یپول نم-

کشد و چشمانش نا خودآگاه  یم ریاز پشت سرش ت یرگ
 شیشود. چرا تنها یبسته م

 گذاشت؟ ینم

چرخد تا به  یشود و م یحال و کرخت از جا بلند م یب

 .اتاقش برود

شود و  یم دهیقدم برنداشته دستش از پشت کش کی هنوز
 زن با هرچه که در توانش بود

 :کشد یم غیکوبد و ج یاش مشت م نهیس به

 !...خدا لعنتت کنه! خدا همتونو لعنت کنه-

مچ دستانش را  یحال یشود و با همان ب یتنگ م نفسش

 .ردیگ یم
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 !دیناه-

مامان؟ منه آشغال تو  یبگ یریم یو مرگ! مگه م دیناه-

 !آوردم! من ایرو به دن

مچ زن کم  یو فشار دستش را رو ردیگ یدوران م سرش

 :غرد یکند و م یم

 ...یمن حوصله  ه؟یدردت چ-

خودت  یکه برا هیزندگ نیا ؟یهست یدرد من؟ دنبال چ-

 یمنو پشت سر گذاشت ؟یساخت

 ،یبا من نموند ؟یباش یعمارت خال هیارباب  یایب که
 وارث ثروت و نام اعتضادا برگشت

 مهیتن ن امیرو که من ب یکوفت راثیم نیصاحب شه ا که
 چند نم؟یتخت بب یجونشو رو

خوره؟  یحالت از خودت به هم نم ؟یکه سکته کرد سالته
 یکه برا یحالت از زندگ

 یزندگ نیتعفن ا یخوره؟ بو یبه هم نم یساخت خودت
 خسته ات نکرده؟

فشارد و از فشار تمام فکش  یم مه یرا رو شیها دندان
 یگفت؟ کس یلرزد، چه م یم
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 چرا؟ ایو ر ریهمه تزو نینبود، ا نجایا

 

بچه  یکه براشون مهمه زندگ ییمادرا یادا یتو حق ندار-

 !یاریشه رو درب یم یشون چ

 یلحظه ا چی... تو هنی... اما فقط همیآورد ایمنو به دن تو

 !ستین ادمیتو رو  میاز زندگ

 یکردم وقت یتو رو انتخاب م دی! چرا باینبود چوقتیه
 یوابستگ اتیتو به الکل و مهمون

رفتار  یطور هیتا نسبت به من! چرا  یدار یشتریب خاطر
 که خودتم باورت بشه یکن یم

 !بود و نبودم برات مهمه یلحظه ا که

گوله گوله از چشمانش  شیشود. اشک ها یشل م دستش

 .چکد یم

کردم تو حداقل  یفکر م ،یکردم دوستم دار یمن فکر م-

 یدی! ندیکن یمنو انتخاب م

بهمون  یشب جزغاله شد؟ چجور هیتو  یچطور داداشت
 گلوله هیحمله شد و باباتو با 
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 یزندگ نیکردن؟ چطور من از مرگ برگشتم؟ تو ا خالص
 گهیلحظه د هی یرو که حت

 ؟ید یم حیرو به بودن با من ترج یزنده باش ستین معلوم

که تمام صورتش  یگذارد تا حرفش تمام شود و با نفرت ینم

 :توپدیکند م یرا مچاله م

آدم دو رو  هیفالکت رو به بودن با  نیرو ا ییتنها نیمن ا-

 !دم یم حیترج

شود و عقب عقب  یتعادل تنش شل م یلرزان و ب دیناه
 عمرش پس یرود. همه  یم

 !سرنوشت نیشده بود. خسته بود از ا زده

کرد و او مانند  یمحبت م ییاز شوهرش گدا شیها پ سال
 یتکه آشغال با او رفتار م کی

داشت حاضر نبود  ایکه در دن یو حاال هم تنها کس کرد

 .حضورش را تحمل کند

 میالتماستو کردم گفتم دست بردار؟ نگفتم بر ومدمیمن ن-

 نام یب یگوشه ا هی ییدوتا

خانوم  ؟یگفت یتو چ م؟یکن یبه دور از همه زندگ نشون،
 عمارت اعتضادا نتونست دل از
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که تا  یبکنه دل از پول و ثروت بکنه... با دست قصرش
 آرنج تو جواهراته انگشت اتهام به

 هیسا ریاز ز یتون ینم چوقتی! تو هریاعتضادا نگ سمت
 ! بهت گفتمیایخانواده در ب نیا ی

 

 !یول یومدیباهام ن یایب یتونست یثروت... م نیا ایمن  ای

 !تا آخر عمرت با انتخابت بساز

 !نباش یمن شاک از

سنگ  کیت هی... یو سنگدل یتوام مثل اون بابات عوض-

 !از شما احساس داره شتریب

 ؟یداد یاون دختر رو هم فرار ینطوریهم

گفت؟  یکند. ملکه اش را م ینگاهش م رتیبا ح یا لحظه
 یزند. پس انقدر یپوزخند م

که نفهمه  یبوده، نه آنقدرکرد سرش گرم ن یکه فکر م هم
 تک پسرش چه یدر زندگ

 !گذرد یم

خبر ندارم؟ من انتخابت نکردم، من حاضر  یفکر کرد-

 نشدم به خاطر پول پشت کنم به
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بود؟ دوستت  یاونم مثل من پولک ؟یخانواده، اون چ نیا
 نداشت؟

 زشیزد. با زبان تند و ت یبلکه داشت طعنه م دیپرس ینم
 خواست از یم شهیمثل هم

 .درد را داشت ضربه بزند نیشتریکه ب یا نقطه

... من وقت سر و یکه بود ییساکت شو فقط! برگرد جا-

 !کله زدن با تو رو ندارم

با  حایترج ؟یساکتم کن ؟یبکن یخوا یم کاریشم! چ ینم-

 گلوله! چون من خسته هی

خالصم  ایخوام برگردم اونجا!  ی... نمیزندگ نیاز ا شدم
 ت از سرم بردار. چوندس ایکن 

 ...یکن رونمیب یتون ینم

حوصلت  یباش نجایا گهیماه د هی تی! نهایگ یمزخرف م-

 یو سفرها یره... مهمون یسر م

دونم  یکشن مادمازل! نم یانتظارت رو م تینشدن تموم
 یبه زود هیقصدت از موندن چ

 یخوا ی. تا هروقت که مستیفهمم اما برام مهم ن یم

 !بمون
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دم که بره و پشت  یدم... حق م یبهش حق م یدون یم-

 ...سرشو نگاه نکنه

 یخواست دهانش را ببندد، نم یزند، دلش م ینفس م نفس
 خواست بشنود!

 

مثل تو چقدر سخته!  یدونم تحمل کردن آدم یم یکیمن -

 شما تو خونتونه وسط راه

که زناتونو صاحب  نیستیمرد ن یکاف یزدن. به اندازه  جا
 خان اعتضاد وشی! از دارنیش

دختر جوون و  هیبچه بزرگ رفت سراغ  هیبا زن و  که
 به اونم پشت کرد! اون زن یحت

بچه ازش داشته  هی دیرو ول کرد و بعد سال ها فهم بدبخت
 منو به خاطرش یو بچه 

که به نظر  یکه تنها کس ییقبرستون، تا تو ی نهیس انداخت
 اومد باالخره تونسته تو یم

 یدستمال پرتش کرد هیکنه، مثل  تو نفوذ یسنگ دل

 !رونیب
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خارج شود رفته  شیگلو یرفت تا از منتها یکه م یادیفر

 !رفته در همانجا خفه شد

 کیرا با  یخشکش زده بود. پدر بزرگش زن شیجا سر
 بچه رها کرده و رفته؟ بعدها

 قبرستون افتاده بود؟ ی نهیبه خاطر او س اشاریو  دهیفهم

پازل  یتواند تکه ها یاو هم م ضیمغز خسته و مر یحت
 که کنار هم قرار گرفته ندیرا بب

و  جیزنند! گ یم ادیرا فر قتیحق هیو همه دارند  اند
 که از ییدندان ها نیاز ب نیخشمگ

 :غرد یگذاشته بود م شیباز مانده اش به نما یلب ها نیب

 !نده یمنو باز-

حرفش تا به  نیا دنیانگار انتظار نداشت که او با شن زن
 یاندازه شوکه شود با پوزخند نیا

 :زند یبه بغض لب م آلوده

 هیشبونه بره  دیچرا با اشاری یبا خودت نگفت چوقتیه-

 ازش چوقتیکه ه یقبرستون

 برنگشت؟



 
 

1430 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یچ نمی! درست حرف بزن ببینده لعنت یمنو باز دیناه-

 !یگ یم

 رود. یخورد و وا م یجا م ادشیفر یصدا از

 

 ...اشارمیپسر من... -

گونه  یشود و رو یم یبه اشک لیزود تبد یلیخ بغضش
 عنوان چی. به هزدیر یم شیها

پرواضح بود که قطعا  کیب ینداشت و برا یرفتار تعادل

 .خمار الکل است

 دینوش یآتو دست او ندهد نم نکهیا یصبح تا شب برا از
 یو شب ها در اتاقش تا صبح م

 .شد یو حاال داشت وقتش م دینوش

 هیشماره و آدم ناشناس  هیخان از  وشیاون شب دار-

 تماس داشت... بهش گفته بودن

بچه  هیعقد کرده بود ازش  شیرو که سال ها پ یزن اون
 داشته. پدر بزرگت به محض

داد درست  یکه م ییحالش بد شد. تموم نشونه ها دنشیشن
 شک هیاگر  یبودن و حت
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 .رفت یدنبالش م دیبود با ساده

گذارد و  یاش م نهیس یرو پایرا به حالت چل دستانش
 دهد و یخودش را تکان تکان م

 :دهد یم ادامه

خواست بره جنوب دنبال اون بچه اما  یبا همون حال م-

 نذاشت. بچه ام دلشو اشاری

پدر بزرگتو با اون حال بفرسته. گفت بذار من برم  نداشت
 مینیاصال بب ارمیته و توشو درب

با اون خانواده تماس گرفتن و قرار شد نه.  ایداره  قتیحق
 که یمیقد یتو همون خونه 

 داریپدربزرگت با اون زن اشنا شده بود د شیها پ سال
 یکنن. اما معلوم نشد چه اتفاق

 ...که افتاد

 :دیگو یلرزند و با نفرت و بغض م یم شیها لب

که داخل اون خونه  ییکدوم از آدما چی... نه هاشارینه -

 برنگشتن. جسد سوخته گهیرفتن د

 !کردن دایاون خونه پ کینزد یهمشون رو از دره  ی
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که با او تماس گرفته شد. پدر  یبه خاطر دارد! شب خوب
 با او تماس گرفت هیبزرگش با گر

کن و به تهران  ییبرو و جسد برادر جوانت را شناسا که
 !اوریب

 

 دیو با یتو راه برادرت را ادامه بده دیاو گفت که با به
 قتی! به دنبال حقیکن یخواه نیک

 .یبرو ماجرا

سرش  یرو ایکه او عزادار مرگ برادرش بود دن یوقت
 استیگفتند که ر یآوار بود، به او م

 !ریرا بر عهده بگ التیتشک نیا

دارد که  ادینکرد و خانه را ترک کرد. خوب به  قبول
 چگونه آن شب تمام تنفرش را از

 .او آورده بود یبه رو التیتشک نیو تمام ا خانواده

کرد. فکر  عیفاصله سه روز جسد پدر بزرگش را هم تش به
 و بعد اشاریکرد که مرگ  یم

که وارث هر  ستین یکس گریبعد از او د نکهیفکر ا هم
 که او ساخته، باشد منجر یزیآن چ
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 .سکته و بعد هم فوتش شده به

آمده بود.  نیسنگ شیبرا قتیکه بار حق دیفهم یم حاال
 از آن زن یفرزند نکهیا دنیفهم

به دام انداختن او  یکه قطعا برا یتماس ده،یو نفهم داشته
 بوده و نوه اش را با دست

 .در آن دام انداخته است خودش

گرفته و بعد هم  لیاش را فرستاده و جسدش را تحو نوه
 تنها هم خونش حاضر نشده بود

 !روز بعد از مرگ برادرش در آن عمارت بماند کی یحت

را، نام و شهرتشان را ادامه  راثشانینشده بود م حاضر

 !دهد

 یرا در چنگ م شیمقابل او نشسته و موها یصندل یرو
 او خبردار چوقتی. چرا هردیگ

 نشد؟

 رو؟ زایچ نیا ینگفت چوقتیچرا ه-

نتونست بفهمه  یکس شیسال ها پ ؟یدونست یم دیچرا با-

 که یبود اون تماس یکار ک
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انگار  ؟یبکن یتونست یاز من گرفت، تو چکار م پسرمو
 یخبر گهید چوقتیانتقام بود. ه هی

ما رو  یروح بود. اومد زندگ هیاون آدم نشد. انگار که  از
 کرد و رفت! اهیس

 

 ن؟ینگفت یچیدر مورد اون بچه، چرا ه-

 چکار؟ میخواست یخور م راثیم-

او  یشود؟ انتظار داشت مثال وقت یمتعجب نم چیه چرا
 که از خون خودش یبچه ا یبرا

پدر  یفرزند احتمال یبه خاطر ثروت گذشته بود، برا بود
 شوهرش دل بسوزاند؟

ترکش  یگریحرف د چیشود و بدون ه یبلند م شیجا از

 .کند یم

 یرود. گردنبند یآن گردنبند از مقابل چشمانش نم ریتصو
 که متعلق به اعتضادها بود و

تواند آن را به آن زن داده  ینم یخان کس وشیاز دار ریغ

 .باشد
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اول  یکه روزها یشود و پرونده ا یاتاق کارش م وارد
 آورده بود از داخل شیبرا یموتیت

 .کند یکشد و بازش م یم رونیب کمد

 یزن عمه اش م نیکند. ا یمادر جلوه را نگاه م عکس
 بهیشد؟ خواهر پدرش؟ و جلوه، غر

نبود  بیآن ها غر یایحاال آنچنان هم با دن ش،یآشنا ی

 !انگار

خانواده  نیآمدنش متعلق به ا ایاز به دن شیاش پ دردانه

 !بوده

 یدرون قلبش ه یکند و حفره  یرا دوره م شیها عکس

 .شود یتر م یخال

افتند.  یشود و چشمانش به سوزش م ینفسش بسته م راه
 هوسش را بیامشب عج

 یاش م وانهیبه سرش زده بود و داشت د شیهوا داشت،

 !کرد

که ماه  ییرود. جا یشود و به اتاقش م یبلند م شیجا از
 ها هروقت هوسش را داشت،

 .کرد یم دایاش را آنجا پ دردانه
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که از  ستین یبندد و کس یکند و چشم م یرا باز م در
 یشود. خستگ زانیگردنش آو

گونه اش از  یمنتظرانه رو ریغ یبوسه  کیرا با  شیها
 ببرد! نیب

 

دم نفس از عطر تنش  کیخواست که،  ینم یادیز زیچ
 خواست! تمام تنش داشت یرا م

 .خواست یسوخت و آرامش چشمان شب زده اش را م یم

 یم شیلباس ها نیشود. دستش را ب یکلوزت م وارد
 گرداند. همه شان هنوز دست

 .دادند یاو را نم یبو گریمانده بودند اما د نخورده

کشد و مقابل صورتش  یم رونیرا ب شیاز شال ها یکی
 ردیگ یم یقیو نفس عم ردیگ یم

به کمد  یکند با خشم ضربه ا ی! دستش را مشت مچیه و

 .زند یم

دو کمد  نیچرخد تا برود اما چشمش به درز ب یم دیناام
 رونیاز آن ب یزیافتد که چ یم

 .زده
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کشد.  یم رونیو ب ردیگ یآن را م یدو انگشت گوشه  با
 بوم ی رهیمات و مبهوت خ

 .ماند یم ینقاش

شود.  یداغ م کپارچهیلرزند و تنش  یم شیزانوها
 تینها یب شیبوم برا یرو ریتصو

 .آشناست

اش کرده،  یروزها زندگ نیکه در تمام ا یریتصو
 یزیکه مادرش آن را دستاو یریتصو

 گفت؟ یکرده بود. چه م رشیتحق یبرا

 !مفلوک، بدبخت ز،یبرانگ ترحم

شود. بوم را  یلرزان از کلوزت خارج م ییقدم ها با
 یدرد ایدن ایگذارد و با دن یمقابلش م

 .زند یبه تنش هجوم آورده، به آن زل م کبارهیبه  که

کند.  یبلعد. حسش م یذره اش را با چشمانش م ذره
 ییغرق در تنها یاز مرد یریتصو

از هم  یهاست، مرد یکه پر از خال یمرد ش،یها
 را اگرچه با شیکه شانه ها دهیفروپاش
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اما امان از  دهیاما راست نگه داشتنه، اخم در هم کش درد
 چشمانش که درد صاحبش را

 زند. یم ادیفر

 

که ساحره  یکند، هر خطش، هر نقش یم یروحش باز با

 !اش بر بوم زده

کشد و  یبوم م یبندد و انگشتانش را رو یم چشم
 را که در یکند. لحظات یتصورش م

 .زده یرا با مهارت نقش م رشیاو تصو نبود

شود. آتش  یطاقت تر م یکند ب ینگاهش م شتریب هرچه
 زبانه شتریو ب شتریدرونش ب

 نهیشود و درون س یدرونش منقبض م یکشد. سرد یم
 قلبش یشود. رو یاش جمع م

 .کند یم ینیسنگ

 یهم از درد نفسش را بند م ریتصو نیکردن به ا نگاه
 ییحس رها کیآورد و هم انگار 

 ست؟یو حاال ن دهیفهم قیبوده که او را انقدر دق ی. کسدارد
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 قهیکند، چند دق یدارد. نگاه م یشکنجه دست برنم نیا از
 داند، یو چند ساعتش را نم

که او هر  یخورد، وقت یسوال در ذهنش چرخ م کی فقط
 یبست، ک یرا بر او م یراه

را از هم او  ریمحکم و نفوذناپذ یبود پوسته  توانسته
 شکافته و به درونش نفوذ کند؟

که با آن چشمان براق و آن  ستیکه خودش ن یوقت اصال
 حواسش را از نشیریزبان ش

 ییچطور جرات کرده بود که تنها رد،یبگ شیها شییتنها
 حرکت به کیرا با  شیها

 بزند؟ صورتش

دانم در  یاز رفتنم هم م شیپ یمن حت دیخواست بگو یم
 ؟یپاش ینبودم چطور از هم م

 ؟یزیر یچطور فرو م یمرا که نداشته باش که

خودش را  یاو گذشته بود تا به دور از اعتضادها زندگ از
 دهیداشته باشد و حاال که فهم

نام منحوس است، اگر  نیا ی فهیو طا رهیخودش از ت او
 نیا شتریب یفقط کم ،یکم
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 شد؟ یبد م یلیشد خ یم رشیدامن گ ینحس

*** 

 

 .خانوم میخرسند شد یلیخ یلیبا شما خ ییاز آشنا-

در  یکیکنم و تا نزد یخم م یزنم و سرمو کم یم لبخند

 .کنم یم شونیهمراه

رن و بعد  یم رونیاز در ب یبه استثنا جناب فتح همشون
 هیبا ژست خاص خودش 

ام  رهیخ یبره و با لبخند جذاب یم بشیج یرو تو دستش

 .شه یم

 :گم یشده م زیر ییکنم و چشما یجمع م لبامو

 یزنم اونقدر هم بد نبودم نه؟ به نظر راض یحدس م-

 !یایم

کردم بود.  یکه فکر م یزینه خوشم اومد... بهتر از چ-

 دارن ازیسخت نبود. اونا ن یدید

در ارتباط باشن تا بتونن بهتر  سشونیبا رئ کیاز نزد تا
 یازیکارشونو انجام بدن. اصال ن
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مهارت  یحت ای یرو داشته باش التشیکه تحص ستین
 بودن سی. رئیداشته باش یخاص

اعتماد به نفس. که تو  یادیخواد و مقدار ز یم پول

 !یهردوشو دار

 :گم یم یخارونم و با لحن شوخ یم ابرومو

 یکن بمیتخر یخواست ای یکرد فیازم تعر ستمیمطمئن ن-

 که هست من به یاما هرچ

 !یکه دعوامون نشه جناب فتح رمیگ یم کین فال

 شتریاز تهران برگشته بودم ب یروزها، از وقت نیتمام ا در
 ساعات روزم رو با اون گذرونده

 .بودم

دارم که بهش اعتماد داشته باشم  اجیاحت یگفتم به کس بهش
 و اون منو هول بده تا قطار

 .بندازم لیدوباره رو ر مویزندگ

ظالمانه خستم کنه و  ارهیرحمانه بهم فشار ب یب دیبا اون

 !وقت فکر کردن بهم نده

که مد  ییرو بهتر از اون سراغ نداشتم که با آپشنا یکس
 تر باشه. تینظرم بود ف
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 حیو بهم توض امیکرد هر روز باهاش به شرکت ب مجبورم
 که حاج یپروژه ا نیداد که آخر

کرده بود راجع به  یگذار هیبه اسم من روش سرما بابام

 .بود یچ

رو،  یداد. نوع برخورد کار ادیرو بهم  فمیوظا رحش
 که الزم داشتم تا روزم رو یزیهرچ

 .داد ادیکنم و تا گردن تو کار خفه بشم رو بهم  شلوغ

فکر  یبرا ی. بهم زماندمیکش یشدم اما دست نم یم خسته

 .داد یکردن نم

نرفته که قول دادم  ادمیچون من هنوز  میخوبه! دعوا نکن-

 رهیمد ئتیجلسه ه نیاگر اول

 یشهر برا نیرستوران ا نیبهتر یاداره کن یبه خوب رو
 کنم. دعوامون نشه ینهار دعوتت م

 .میاز دست ند رزرومونو

 :گم یزنم و م یم لبخند

 !میساعت وقت بده بعدش بر میبهم ن-
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کنه و بعد  ینگاهم م رهیخ یحرکت چیبدون ه یا لحظه
 اندازه و به یم نییسرشو پا

 :گه یکنه و م یمچش نگاه م یرو ساعت

 !قهیدق ستیفقط ب-

 .نمتیب یم نییپا گهید قهیو پنج دق ستیب-

 ادیدونم که خوشش م یاندازه و خوب م یباال م ییابرو
 شاگرد خوب هیکه به عنوان  یوقت

 .دم یپس م درس

کنم و به قول خودش  یخواسته ام پافشار یتاجر برا هی مثل
 طرف مقابلم لیهمزمان سب

 .کنم چرب

زم  یشه. پشت م یده و از در خارج م یتکون م یسر
 .نمیش یم میصندل یرم و رو یم

 

کنم. چون  یذارم. نوازشش م یشکمم م یرو رو دستم
 به نایا یخوام بدونه که همه  یم

 .اونه خاطر
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 کی یغرقم بکنم حت یتا خرخره خودمو تو روزمرگ اگر
 یره که دونه  ینم ادمیلحظه 

 !امهیمرکز دن انارم

 یکنم اما تو یدلم حس نم یازش تو یحرکت چیه هنوز

 .تمام لحظاتم حضورش پررنگه

 یکه حت یبرس ییبه جا تیزندگ یکه تو رهینظ یب نیا
 برات مهم نباشه تینفس بعد

رو عوض  اتیدن یشه، خدا طور یم یجور هی هوی اما
 وانیل کی یبرا یکنه که تو حت یم

 .یش یخوردن هم نگران م آب

 .یبزن بیمبادا بهش آس که

رفتم االن به صورت  یقبال که به زور دکتر م برخالف
 یرو چکاپ م میمنظم همه چ

 .کردم

که بهم داده بودن رو سر ساعت  ییها و داروها قرص
 که یزیکردم و به هرچ یمصرف م

 یعمل م یکرد به طور جد یممنوع م ای هیتوص دکترم

 .کردم
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 یرو ادهیپ یخورم و دعوتش برا یم لیرو با سه نهارم
 یکنم و به خونه برم یپل رو رد م

 .گردم

نداشتم. مدام پشت شونه  یدونم چرا اما احساس خوب ینم
 بود اما بی. عجدیلرز یهام م

 یشونه هام حس م یرو رو یادیز ینگاه ها ینیسنگ

 .کردم

کنن. دور و برم رو  یکردم همه دارن نگاهم م یم حس
 ینم یچیکردم اما ه ینگاه م

 .دمید

 

همه سرشون تو کار خودشون بود اما من  ومدینظر م به
 یدون دون م هویتمام پوستم 

 .به دلم افتاده بود یبد یو دلهره  شد

نظر بودن رو  ریحس ز نیدادم خونه باشم و ا یم حیترج

 .نداشته باشم

نامزدش دعوت بود و شربت دو  یامشب خونه  دهیسع
 مادر یبود رفته بود خونه  یروز
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 .و من تنها بودم دهیسع

کرد  یساکت و سوت و کور بود و دلم رو سرد م خونه
 دمیو خونه رس نکهیاما به محض ا

و با تمام  یشربت تو خونه با خوشحال یدوباره  دنید و

 .کنم یوجود بغلش م

 ...دلبر یچه خوب که اومد-

 ...خدا مرگم بده ؟یدلبر با من-

بوسمش.  یشن و من محکم م یخوشگلش سرخ م یلپا
 میخور یشام رو در کنار هم م

جلسه فردا  یشم تا بتونم برا یبعدش من مشغول کارم م و

 .خودم رو آماده کنم

 ...گمت دخترو یم-

ذاره و  یکه برام خورد کرده بود رو جلوم م ییها وهیم
 دستمو یکه پرونده تو نیمن هم

 .زنم یون پاتک مکنم با چنگال بهش یم مطالعه

 ...جونم شربتو-

 بود؟ یحاج یمیقد یاَ دوستا یکی ادته؟یجعفر  دیس-
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 یم یحوصله هوم یو ب ادینم ادمیاما خوب  دمیشن اسمشو

 :ده یگم که ادامه م

و تو هم سن و سال بود.حاال داره شوهر  دهیدخترش با سع-

 .هفته عقدشه یکنه آخر ا یم

 خوشبخت باشه. یبسالمت-

 

جعفر و زنش زنگ زدن تا با  دیکه هه س یاما چ انشاالل-

 .تو صوبت کنن

 با من؟-

گه حاج  یجعفر م دی. سرهیخوان اَ تو اجازه بگ یها... م-

 صالح مثل برادرش بود و تو تنها

بده بهت و  یخودش سرسالمت ادیخواست ب ی. میکسش
 رو به جا یحاج یاحترام عزا

 .ارهیب

مسائل  نجوریشربت. اصال حالم مساعد ا ستین یازین-

 . مردستمیبلدش ن ی. حتستین

زشت  ره؟یدخترش از من اجازه بگ یعروس یبرا ادیب گنده
 ست؟ین
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 نطوری... اما اون ابهیتو غر ینه مادر رسمه خب. برا-

 قشویکنه که احترام به رف یحس م

 .جا آورده به

نداره.  یرادیا چیتشکر کن ازش شربت بگو از نظر من ه-

 ادیاحترام پدر من رو با فاتحه و 

. بگو ستیبه اومدنشون ن یازی. نارنیبه جا ب خاطراتش
 براشون یخوشبخت یکه من ارزو

 .دارم

 ...بهشون گفتم از قبل نویها خب منم هم-

دستم  یکه تو یخندم و خودکار یم طونشیش ی افهیق به
 یموهام فرو م یبود رو تو

 یزنم و کامل به سمتش برم یو برگه ها رو کنار م برم

 .گردم

دو  یذار ینم هیقربونت برم حرفت چ یگ یم یپس چ-

 لیکارمو بکنم فردا سه قهیدق

 .کنم یدارم م یتو سرم که تنبل نزنه

 نوکر و ارباب عوض شده؟ یمادر! جا خودیب-
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 :گم یشه و با خنده م یگرد م چشمام

 شرکته. لیوک ه؟یشربت؟ نوکر چ-

 

 .حدشو بدونه دیبا رهیگ یمباشه از تو حقوق -

 کیاز نزد دیرو با لیکنم چون سه یبحث نم باهاش

 .هیآدم یچطور یتا بدون شیبشناس

و حساسه و کال همه برنامه هاش  یجد یلیفقط خ اون

 .هیخاص نیپلیسید یرو

ده منتور من حساب  یم ادمیداره کار  ییجورا هیچون  و
 یادیو ناخودآگاه احترام ز شهیم

 .ونمیهم بهش مد یقائلم. بماند که کل براش

 ایشده  یچ یگ یمن حواسم هست. حاال م زمیباشه عز-

 نه؟

گم. دعوت کرده از تو که تو جشن دخترش  یخب م لهیخ-

 یلی. خیحضور داشته باش

 .اصرار کرد هم
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 نیبه ا یدونم چه واکنش یکشه. نم یاز لبام پر م خنده

 .حرفش داشته باشم

انتظار دارن  یحاج یاز من به عنوان تنها نوه  نجایا مردم
 پدر بزرگم یتا به احترام عزا

 یشرکت نکنم و کال شاد یجشن و عروس چیسالش تو ه تا

 .حذف کنم میرو از زندگ

کنن که من به روح پدر بزرگم احترام  یفکر م ینطوریا
 تا دنیپوش اهیگذاشتم. با س

نشون  نویا مییکردن خودم تو تنها یبا زندون ای سالگردش
 یفکر نم ینطوریبدم اما من ا

 .اعتقاد نداشتم ینوع عزادار نی. به اکردم

شو آف نداشتم نشون  یبرا یزیدلم بود چ یمن تو یعزا
 بخوام یبدم و به کس یکس

منو در هم شکست و  یکنم. البته که غم نبود حاج ثابتش
 برام تموم شده بود. اما یزندگ

کردم. غم حاج  دایکردن پ یزندگ یبرا یا گهید لیدل من
 نیدلم سنگ یرو شهیبابا تا هم

 .بود خواهد
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که موقع رفتن مامان  یشکوند. همون قسمت قیعم قلبمو
 ترک خورده بود. هیفوز

 

خوان بگن. اگر  یم یمن برام مهم نبود پشت سرم چ اما
 مرد با رفتن من به عقد نیا

کنه ازش  یم دایاون روز پ یتو یاحساس بهتر دخترش

 .کنم ینم غیدر

رم و  یکه از خانواده صالح مونده م یعنوان تنها کس به

 .دم یمحبتشون رو پاسخ م نیا

رم شربت. ازشون تشکر کن و بگو با افتخار  یم-

 .رسم یخدمتشون م

زنه و دستش رو به سمتم  یمهربونم نم م ی هیدا یچشما
 طرف صورتم رو هیو  ارهیم

 .رهیگ یم قاب

دوباره برگه  نکهیا نیم و حزن یدستش رو بوسه م کف

 :گم یدارم م یهامو برم

 .میبا هم بر ادیخبر بده ب دهیبه سع-

 !خب مادر لهیخ-
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*** 

پاکت  هیو  ینیریجعبه ش هیسبد گل سفارش دادم و با  هی
 یپول آماده بودم تا به عروس

 .بزنم یجعفر سر دیس دختر

گفته بودم  اهیرو فرستاده بودم شرکت دنبال نخود س یمهد
 رو یالیخ یبره برام پرونده 

حاج بابا راه افتادم  یمیقد نیو خودم با ماش رهیبگ میمنش از

 .که برم

که کارم رو  نیکردم که روشن بشه اما شد. هم ینم فکر
 رو دنبال یاندازه تا مهد یراه م

 .نبرم خودش خوبه خودم

بشه.  یتونست هرچقدر که خواست عصبان یهم م لیسه
 من قرار نبود با چهار تا غول

و همه نگاه ها رو  کیکوچ یروستا هیپاشم برم تو  تشن

 .به خودم جلب کنم

 یجور ب هینداشت. اصال ممکن بود  یخوش صورت
 یبشه. جنگ که نبود! م یتلق یاحترام
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 کیهوا تار نکهیزدم و قبل از ا یتوک پا سر م هیو  رفتم
 گشتم. یبشه برم

 

کردم و با اصرار  دایجعفرو پ دیس یونه پرسون خ پرسون
 نهار کنارشون یبرا ادشونیز

 .موندم

و عروس رو با  ادیبود بعد از نهار کاروان داماد ب قرار
 که چادر برپا ییخودشون ببرن جا

اصرار کردن که بمونم  یو کل یعروس یبودن برا کرده
 اما قبول نکردم. چون واقعا داشت

 .شدیم رمید

شلوغ بشه راه افتادم.  نکهیتشکر کردم و قبل از ا ازشون
 دنیکنم و با د یرو چک م یگوش

و از خونه بود  لیاز دست رفته که همشون از سه یتماسا

 .شن یچشمام گرد م

که  نطوریدن. هم یاما جواب نم رمیگ یخونه تماس م با
 گرفتم یداشتم شمارشونو م
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 یله مچا هیداخل  نیو ماش شهیلحظه حواسم پرت م کی

 .خوره یم یافته و تکون بد

 میصندل ریخوره و ز یاز دستم سر م یکنم گوش یم هول

 .افته یم

 رمیگ یدارم و دوباره با خونه تماس م یبرش م یبدبخت با
 یداره. گوش یبرنم یبازم کس

ذارم که اگر زنگ خورد  یشمار م لومتریک یجلو رو

 .نمیبب

لحظه  کیدم.  یکنم و به راه ادامه م یرو روشن م ضبط
 یسوختن یکنم بو یحس م

 .خوره یم مینیبه ب داره

شم که به طرز  یکنم و متوجه م یآمپر موتور نگاه م به
 باالست. با ترس راهنما یعاد ریغ

شانس  یکشم. لعنت یجاده م هیرو به حاش نیزنم و ماش یم
 ! حاال چکار کنم؟نیمنو بب

. هیمشکلش چ ارمیاگر برم کاپوتم باال بدم سردرنم مطمئنم
 و رمیگ یتماس م یبا مهد

 دنبالم. ادیدم که ب یم شنیلوک بهش
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 هیقدم بزنم.  کمیتا  شمیم  ادهیجا نشستن، پ کیاز  خسته
 باالتر بود و یکم یتپه خاک

و شروع به قدم زدن به طرف اون تپه  شهیاونجا م مقصدم

 .کنم یم

سرم  یکوتاهم رو رو یو روسر دیوز یم یخنک مینس
 کتم رو به یکنه. لبه ها یجابجا م

 نیکنم تا به خودم بقبولونم ا یرسونم و تالش م یم هم

 .هواست یسرما به خاطر سرد

 .گرفت یکه از درونم نشات م یحس نه

جعفر از  دیخوشحال دختر س یدونم چرا اما چهره  ینم

 .ره یچشمام کنار نم یجلو

لبخنداش از  بود. اونقدر ایعروس دن نیچشمم قشنگ تر به
 ته دل بود، اونقدر چشماش

 .کرد یزد که آدم رو به تماشاش وادار م یم برق

اومدن.  یداشتن دنبالش م یکوبیکه با هلهله و پا یعروس
 سوار بر یمنتظر شاهزاده 
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 هی! واقعادیکه قرار بود واقعا ب یبود. شاهزاده ا اسبش

 !یواقع

و لعنت به من که هنوزم دلم براش  رهیگ یگلومو م بغض
 شه و هنوز چشم یتنگ م

 !گرده یبرنم گهیبا تموم وجودم مطمئنم که د یوقت براهشم

شه و به نفس نفس افتادم.  یم شتریوب شتریتپه ب بیش

 .برم یفرو م بمیدستمو تو ج

 :گم یاشکم م یقطره  نیاول دنیبا چک همراه

 دایگردم خاطرات خوبمونو پ یم یروزا هرچ نیچرا ا-

 شده بود چوقتیکنم؟ اصال ه ینم

اومدنت رو  اقیمنم مثل اون دختر پر از شور و اشت که
 یاز شاد یانتظار بکشم؟ اونطور

گردم رفتناتو  یم یروزا هرچ نیبدرخشه؟ چرا ا صورتم
 و تنها موندنام جلو چشمامن؟ من

 یزیچاون  چوقتیتو واقعا ه ایگرفتم  ادیرو  ییوفا یب
 ذهنم یکه من ازت تو ینبود

 بودم؟ ساخته



 
 

1457 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

شن و چشمامو  یم ریکردن. سراز دایراهشونو پ اشکام
 .ارمیبندم و به ذهنم فشار م یم

 

 یزیگن عشق، چ یکه بهش م یزیچ نیا ،یحس لعنت نیا
 بود از درون من، مرکزش

 لیکه اون توش دخ یزیطرفه، چ هیحس  هیمن بود!  درون

 !نبود انگار

 نینبودم. اما نفر یچیفهمم کم کم که من برات ه یدارم م-

 یدل من که راض نیبه ا

من دارم  ه؟یچ یدون یشه از تو دست بکشه. اما م ینم
 یکنم. کمکش م یمتقاعدش م

 یم دیکه با یتک تک لحظات ارمیب ادشیکه بفهمه،  کنم
 فهمونم ی! بهش مینبود یبود

 !به هم ساخته نشدن دنیرس یما برا یدستا که

کنم و وجودم  یرسم و به دورست نگاه م یتپه م یباال

 :کنم یاعتراف م یلرزه ول یم

لحظاتمون سکوت لب هات  شتریکه تو ب ادیم ادمیداره -

 از چشمات پر حرف شتریب یلیخ
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! گوشام مست چشمات بودن! دمیفهم ی. اما من نمبودن
 یکه سکوت وقت دمیفهم ینم

باشه  ینطوریا دیگفتن نباشه! با یبرا یحرف چیکه ه هست
 مگه نه؟

هام رو ماساژ  قهیدارم. با دست شق یرو به جلو برم یقدم
 با زجر با اد،یب ادمیدم تا  یم

 !درد

انصاف نباشم اما با  یگه که ب یاز درون بهم م ییصدا

 :زنم یدل م هیگر

به  یتونست یچون اگر نبود چطور گهیبود د ینطوریا-

 یادامه بد تیبه زندگ یراحت نیا

 یزندگ ادتیلحظه بدون  کیکنم تا فقط  یمن جون م یوقت
 دمت؟یکنم؟ اشتباه فهم

 ؟یبود اشتباه

 یو جلو ارمیره و کف دستامو باال م یم جیداره گ سرم
 یبو م قی. عمرمیگ یصورتم م

 .شن یبسته م ی. چشمام با مستکشم
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 یکنم و نفرت م یانگشتام حس م یعطرشو از ال هنوز
 گم:

 

 یمسخرست که هنوز عطر تن تو رو از دستام حس م-

 کنم! مسخرست که شبا خودمو

 یشم و بعد م یکنم و آروم م یآغوش تو تصور م تو
 دیخوابم! مسخره ست که هنوز ام

 !یریو دستامو بگ یکه برگرد دارم

شن و فرو رفتن ناخنام تو دستم راه نفسم  یمشت م دستام
 کنه. چون خوب یرو باز م

تا  ارمیرو ب گهیدرد د هیدرد چطور به  هیاز  گرفتم ادی
 یزی! نفس ترهینفسمو نگ یدرد قبل

ذارم. و کف دست  یقلبم م ی. دست چپمو رورمیگ یم
 و با درد زار رمیگ یراستمو باال م

 :زنم یم

 !..دستمو خسته ام ریبگ-

لرزم، گردنم به سمت شونه ام خم  یبدنم داغ شده و م تمام
 بسته یشه و با چشما یم
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 :زنم یم زار

خورم که به جون جفتمون  یدستمو وگرنه قسم م ریبگ-

 یتهشه! تمومش م نجایکه ا

 ...تونم ینم گهیچون د کنم

دارم و هر دو دستمو از دو  یقلبم برم یچپمم از رو دست
 کنم سرمو رو باال یطرف باز م

دم و  یهم فشار م یرو رو ونمیگر یو چشما رمیگ یم

 :زنم یزار م

 ...سه... دو-

من شمارش  یاون برا یوقت چه،یپ یسرم م یتو صداش
 کرد تا تو کمتر از یمعکوس م

نفس تو بغلش باشم و اون سرشو تو موهام فرو ببره و  هی

 !رهیبگ قیدم عم

که فکر  یی. وقتادیرس یقراِر من به نظر م یکه ب ییوقتا
 با اشیکردم ته ته خستگ یم

کاشت  یرو نبض گردنم م یشه و با بوسه ا یآروم م من
 حرص نداشت گهیکه د ییبا صدا

 :کرد ینجوا م دیرس یآروم به نظر م و
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 !کی-

 

به  یشه وقت یسرم خراب م یرو ایلرزن و دن یم پاهام
 کنم که چشمام رو یفکر م نیا

 !کابوس باهامه نیباز کنم ا که

معجزه ام. من به دونه  هیبه من که هنوز منتظر  لعنت
 انارم قول داده بودم تمومش کنم

 رفت؟ ادمی یباشم! چطور یبه خاطر اون قو و

 :زنم یلرزون دل م ییو صدا یخستگ با

 !کنم یبار تمومش م نیقسم خوردم که تمومش کنم و ا-

 یو به دره نگاه م ستمیمیپرتگاه وا یرم و لبه  یم جلوتر

 :زنم یکنم و داد م

 !یکنم لعنت یتمومت م-

 !قدم از قدم بردار یجرات دار-

خوام خودمو به توهم  یکه م یزنه و درست وقت ینم قلبم
 متهم کنم مچم یالپردازیو خ
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که قبل از  ستیو من دست خودم ن رهیاس یمشت کس یتو
 چشمام رو باز کنم، نکهیا

 .رمیگ یاز هوا م یقیعم نفس

نم، ک یحس م کینزد یلیخ یلیخ ییدارم از جا عطرشو
 تر از نفسام! اونقدر که کینزد

 !ستین ایرو هی نیشم ا مطمئن

خوام بچرخم که به  یکنم و م ینفس چشمام رو باز م یب
 خوام قدم از یم نکهیمحض ا

شم و با  یم دهیحصار دستاش کش یبردارم و تو قدم
 که بند بند وجودم رو به لرز ییصدا

 :کنه یتن خسته ام انقالب به پا م یتو ارهیدرم

 ؟یبکن یخواست یم یجلوه! چه غلط یکرد یم یچه غلط-

 یلعنت به تو به چه اجازه 

 ؟یتمومش کن یخوا یم

 

به  هیشب یزیزد. صداش از خشم و چ ینفس نفس م داشت
 و از انگار دیلرز یوحشت م

 .ومدیم رونیقسمت وجودش ب نیتر قیاز عم داشت
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و اونقدر داره به استخونام فشار  دهیچیدور من پ دستاشو
 یکه صورتم ور از درد تو ارهیم

 یره و من شوکه شده رو به باور حضورش م یم هم

 !رسونه

 ؟یشد یاز شر من خالص م یخودتو بکش یکرد الیخ-

 کردم جلوه. تا خود یم داتیپ

 یرو من برات م یو جهنم واقع ومدمیدنبالت م جهنم
 ترو من نشون یساختم! جهنم واقع

 !یدادم لعنت یم

 یرو که با روندنم، با تنها گذاشتنم، با ب یزیچ جهنم؟
 نشونم نیقبل از تر ا اش،یرحم

 بود؟ از اون جهنم تر؟ داده

به  یخودمو بکشم؟ تکون دیگه؟ کشتن؟ چرا با یم یچ
 یدم و تنم رو عقب م یخودم م

 .نمشیتا بب کشم

لحن طلبکار مال اونه و بفهمم با کدوم حق  نیبشه ا باورم
 یداره از من حساب پس م

 .مونم یاش م رهیخ ینفس یبا ب ره؟یگ
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وجودشو،  یگذرونم. هر ذره  یاز نظر م صورتشو
 الی! خمویکیتار یچشماشو، ماه شب ها

 ست؟ین

که  یوصف یشه و با ذوق ب یمنقبض م یاز دلتتنگ دلم
 شیب یخودم ننگ یقبولش برا

 !بلعه یسانت به سانت وجودشو م ستین

از کنار  کیبار یمو یدست هیرو از پشت بسته و  موهاش
 گوشش سر خورده و مقابل

 !خوره یکبود و از خشمش داره تکون م صورت

و مثل  یهاش خشک و ابروهش در هم ، سرتاپا مشک لب
 پرشکوه! شهیهم

 

قرار و ناباور،  یتر! ب یچشمام طوفانه و قلبم طوفان تو
 خودش رو به یکرده و طور بغض

دم  یکوبه که هر آن احتمال م یام م نهیس واریو د در

 !فتهیپاهاش ب یجلو

رحم با  یمرد ب نیاون وقت بود که من مطمئن نبودم ا و
 قلبم یکف پاش رو رو یسنگدل
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 نینذاره و با توان توانش لهش نکنه! چون من ا نامرادم

 .مرد رو از بر شده بودم

کنه،  یدستاشو دورت حصار م ،یطوفان نقدریهم اد؛یم
 یم تیلعنت یها هینفس رو از ر

 یکه انتظارش رو ندار یکنه و بعد وقت یحبست م دزده،

 !کشه یپاهات م ریرو از ز نیزم

هم با لگد پشت زانوهات  یاگر نخور ،یخور یم نیزم
 زنه تا مطمئن شه به خاک یم

 !یفتیب

اشک از هر دو  یشن و قطره ها یهم چفت م یرو لبام
 دمیو د زهیر یم نییچشمم پا

 شتریکه هرلحظه داشت ب یکنه و من با تن یصاف م رو
 دردناک تیبا واقع شتریو ب

 :زنم یگرفت لب م یم شیآت مقابلش

 ...... چکارنجایا-

کشم. کف  یکنم و تنمو عقب م یخودم جمع م یتو تنمو
 ذارم یلب هام م یدستامو رو

 !نپرسم تا
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 !چون اون حق جواب دادن ندارهپرسم  ینم من

خوام که  یحق رو از خودش گرفته و من م نیا خودش
 جمله امو تموم کنم اما دستام

کشه و  یم ریکنم و کمرم ت یلبام قفل م یتمام توانم رو با

 .شم یرو به جلو خم م

که نبود، تمام شب  ییانگار درد تمام روزها کبارهی به
 داریتا صبح ب الشیکه با خ ییها

که به دل کارون زدم و باالخره با  یاون شب ادیبه  موندم،
 ینبودش روبرو شدم تو تیواقع

 .ارهیشه و نفسم رو بند م یم یجار رگام

 

 :نهیش یبازوم م ریز دستش

 ...خو شد؟یچ-

شه. تحمل لمسش،  یلحظه انگار که تحملم تموم م کی تو
 ینیصداش، سنگ دنیشن

هم سخت تر  ایزجر دن نیبرام از زجراور تر حضورش

 :زنم یم غیو ج ادیم
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ولم کن! ولم کن! برو عقب... به من دست نزن! حرف -

 !نزن! حرف نزن

اش ضربه  نهیو من با تمام توانم به س رهیگ یم بازوهامو
 یزنم و تا رهام کنه. نم یم

 !وفاشو یب یآغوششو، لمسشو، دستا خواستم

 مگه ؟یلعنت یفیانقدر ضع ؟یخودتو بکش یولت کنم بر-

 ذارم؟ چطور جرات یمن م

 یگناهتو ازت م نیتاوان ا ؟یبهش فکر کن یحت یکرد

 ...اتویسر رهیخ نی! تاوان ارمیگ

شه که با تمام توانم  یم یگه و چ یداره م یفهمم چ ینم
 یلیس هیبرم و  یدستمو باال م

 !زنم یگوشش م یتو

چرخه و با  یطرف م هی! صورتش به نیو سنگ محکم
 مونم تا ذره ذره یاش م رهیبهت خ

 !صورتشو به سمتم برگردونه دوباره

رو خودم خوردم که تمام پوستم صورتم  یلیس نیکه ا انگار
 یم خیکنه! تنم  یگزگز م

 .زنه
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لرزه،  یوجود داره م نیفهمم و بند بند ا یرو نم حالم
 ضربه یبرم تا جا یدستمو باال م

کشه  یم ریلحظه انگار مغزم ت کیرو نوازش کنم که  ام
 کنم یو مشتمو تو هوا جمع م

 !کشم یم یپر درد ی ناله

نوازشش کنم؟ آدم بدبخت تر از  دیمرگم شده؟ چرا با چه
 هست؟ ایدن نیمن تو ا

 

شه و تمام  یم یمدام پر و خال ینفس یام از فرط ب نهیس
 صورت یخوام رو یجونم رو م

 !ارمیاحساسش باال ب یب

 :زنم یو داد م رمیگ یصورتش م یاشاره ام تو انگشت

... یستین یچینکن! تو ه دیبه من دست نزن! منو تهد-

 !یباش ی...! نخواستینبود یچیه

 یبه تو ربط گهیمن د یچینداره... ه یبه تو ربط یچیه
 یمنو به تو وصل نم یچینداره! ه

 !! تمومهکنه
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 «!کنه یمنو به تو وصل نم یچیه»کنم  یدلم تکرار م تو

کنم که چرا  یفکر م نیلرزه از بغض و به ا یم لبام
 چشماش انقدر خسته ان؟ چرا حس

غم با خودشون دارن؟ چرا فرق کردن و  ایدن هیکنم  یم
 رحمانه رو یب یاون سرد گهید

 خودشون ندارن؟ تو

چرخم و قدم اول رو که  یچشماش به من چه؟ م اصال
 یدارم تموم جهان برام م یبرم

 :کنه یصدام م یوقت ستهیا

 جلوه؟-

شه به دلم زخمه  یکه از گلوش خارج م ییبه نت صدا نت
 که همه ستین نیزنه و ا یم

 !کنه یم یوجودم رو داره متالش ی

 یوار دونه  یبار حرکت ماه نیاول ی... فقط من برافقط

 !کنم یدلم حس م یانارمو تو

به سمت شکمم  ریبه اونه و دست لرزونمو با تح پشتم
 یافته و نم یم نییو سرم پا ارمیم

 !نمشیانگار انتظار دارم بب دونم
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 !ساینرو... وا-

 

 نیکتریصبرانه منتظر کوچ یکه ب یچند وقت نیا یهمه  از
 حرکت نیبودم تا ا یحرکت

 نیوجودم حس کنم اون ا یرو تو نشیریالعاده ش فوق

 !کنه یلحظه رو انتخاب م

بار داره  نیاول یو برا نجاستیکه پدرش ا یا لحظه

 .شنوه یصداش رو م

گرفتم پشتم رو بهش کنم و تو  میکه من تصم یا لحظه
 منو یچیزدم که ه ادیروش فر

 !کنه یتو وصل نم به

اشک شوق به  یوقت هیدیاز اشک ناام سیچشمام خ هنوز

 !ارهیچشمام هجوم م

شکمم  یو بذارم رو رمیخواستم برم بغلش و دستشو بگ یم

 !تا اونم حسش کنه

بچمونه!  ؟یکن یخوره، تو هم حسش م یتکون م نیبب بگم
 عشقمون! اون شکمم یثمره 
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با من منتظر بمونه تا  ینوازش کنه و لحظات طوالن رو

 .اون تکون بخوره گهید کباریفقط 

 !شه، اما نه لیتکم میو خوشحال ذوق

! می. بازم قراره از دست بدمیهمه اشو از دست داده بود ما

 !ونها ریهمش... همشم تقص

 یاشو تو قهیشم.  یم کشینزد چرخم،یگردم، م یبرم
 یزار م هیو با گر رمیگ یدستام م

 :زنم

 یچ یدون یتو م یخدا لعنتت کنه خدا لعنتت کنه! لعنت-

 ویچ یدون یم ؟یازمون گرفت

اصال  م؟یرو قراره از دست بد ایچ یدون یم ؟یکرد نابود
 یبخشمت! نم ینم ؟یفهم یم

 !!!بخشمت

 جلوه؟-

هم  یشنوم و لبام رو یرو از پشت سرم م لیسه یصدا
 شن. از شدت یقفل و سفت م

و اون  دمیلرز یآوردم داشتم م یکه به مشتام م یفشار
 ییهویبهت زده داشت به انفجار 
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نشده بود  لیکرد و هنوز متوجه حضور سه ینگاه م من
 انگار!

 

اش شل  قهی یبار دستام از رو نیکنه و ا یصدام م دوباره

 .افته یشه و م یم

 ؟یجلوه؟ خوب-

 :زنم یشم و لب م یاز بهادر دور م یچرخم، قدم یم

 ...میخوبم! بر-

شه.  یم دهیدارم و که دستم از پشت کش یبرم یا گهید قدم
 چرخونم یسرمو به سمتش م

 .ستیمن ن یاون نگاهش رو و

نظر گرفته و به نظر  ریرو ز لیسه ینگاه زهر دار با

 -:گه یم یمخاطبش منم وقت ادیم

 !رسونمت یم

نگاهشو به سمتم  نیکشم. و ا یبه ضرب از دستش م مچمو

 !گردونه یبرم
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شهر...  نیتموم شده! برو از ا زی... همه چگهید این کمینزد-

 ...گهید ستیهم نرو! مهم ن ای

کنه! چرا فکر  یم یمنو عصب نیتعجب داره و ا نگاهش
 من یکنه که اجازه داره برا یم

 کنه؟ فیتکل نییتع

افتم. تعللش  یراه م لیکنم و جلوتر از سه یصبر نم گهید
 کنم اما با چند یرو درک نم

 .افته یفاصله اونم دنبالم راه م قدم

 یمشک گوری. فمیافت یشم و راه م یم نشیماش سوار
 بود ستادهیکه ا یپوشش از نقطه ا

نخوره بود. هنوز همونجا بود. هنوز بونم از شدت  تکون

 .دمیلرز یو مبود  خیشوک 

رو،  قیدقا نیداشتم تا ساعت ها با خودم دوره کنم ا ازین

 !بودمش، اومده بود دهید

بود تا بره  یحرفم کاف نیهم ای نمشیب یدونم دوباره م یم
 پشت سرشم چوقتیه گهیو د

 نکنه! نگاه
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که آغوشش رو  یمن، االن، با حال دم؛یفهم زیچ هی اما
 تجربه کردم، عطرشو به مشام

 دم؛یلمسش کردم، باهاش حرف زدم، صداشو شن دم،یکش
 که یا قهیچند دق نیاما تو هم

 یکردم و پشت سر گذاشتمش، درست به اندازه  ترکش
 که چند ماه بود یچند وقت نیا

 !بودمش دلتنگم دهیند

 !جور دلتنگم بد

*** 

اگر  ؟یدون یکنم اگر الزم م ادیز گارداتویباد یخوا یم-

 آرامش ینطوریا یکن یفکر م

 ...یدار یشتریب

شناسه. بهادر  یزنم، اون بهادرو نم یم یتلخ لبخند
 یلیمن! نه خ یخطرناکه اما نه برا

جهانم  یجا نیآغوشش امن تر یوجب هیبود که  شیپ وقت

 !بود

 یکنم خنده ام م یم سهیمقا دهیرو که با سع لیسه واکنش
 تا صبح دهیسع شبی. درهیگ
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تا بهادر منو  ومدهیکرد که چرا با من ن یلعنت م خودشو
 . تا جرات نکنهارهین ریتنها گ

 .نشون بده خودشو

 داشیدوباره پ دیتا شا میبر رونیآماده بود تا با هم ب شبونه
 تخم چشماشو دهیبشه و سع

 !رهیبگ متیغن برام

 .تموم شد ی... توافقزیما همه چ نی... بستین یازین-

ما افتاده  نیکه ب یبدم اتفاق حیتوض دیدونم چطور با ینم
 رو، اما پوزخندم رو از گفتن

 .کنم یتونم مخف ینم یتوافق کلمه

 یکه التماس م یبهادر و دختر نیب یینوع جدا یرو چون
 موندن، ششیپ شتریب یکرد برا

 گذاشت! یشد اسم توافق ینم

 

اومده بود، با من چکار داشت اما با  یچ یدونم برا ینم
 که میدیرس جهینت نیبه ا دهیسع

پرتگاه  یباز لبه  یمنو به اون حالت با دستا یوقت اون
 فکر کرده که من قصد دهید
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 !دارم که خودشو نشون داده یخودکش

 هیشد هرگز از سا ینم جادیسوتفاهم براش ا نیاگر ا دیشا

 !اومد ینم رونیب

شه  یم دایسر و کله اش پ یفقط کس ابونیتو اون ب چون
 اومدنم رونیب یکه از لحظه 

 !نظرم داشته ریخونه ز از

نداشتم  نویارزش ا فتادهیکه جونم تو خطر ن یتا وقت قایدق و

 !حضرت آقا ندیکه رخ بنما

 ؟یگ یموضوع بچه رو بهش م-

دم.  یم لیو به سه رمیگ یخورده نگاهمو از پنجره م کهی
 یتونم نگاهشو بخونم، نم ینم

سوال بفهمم اما دوست دارم که  نیمنظورشو از ا تونم

 .نظرشو بدونم

 .کنم یزنم و بهش نگاه م یام گره م نهیس یرو دستامو

که ازش جدا شده  یو از کس یبهادر بود یتو اگر جا-

 یم حیترج یبچه داشت هی یبود

 ؟یکه بدون یدون یحق خودت م نویا ای یهرگز نفهم یداد
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 یزندگ مرگ و یکه تا مجبور نباشه تا مسئله  یبهادر

 !شه یقائل نم ینباشه برام وقت

تا آسمون فرق  نیزم تشونیشخص دیمرده شا هیهم  لیسه
 داشته باهش اما مردا بهتر

 .رو درک کنن و بفهمن گهیتونن همد یم

 چیپرسم نگاهش ه یسوالو ازش م نیکه ا یوقت و
 یرو در خودش نداره اما تو یسردرگم

 یدونه من جنبه  یکنه. انگار که نم یدادن تعلل م جواب

 !نه ایجوابشو دارم  دنیشن

 ییمن چه معنا یکه اون زن برا نیداره به ا یبستگ-

 ...داره

 دم. یو با تاسف سر تکون م رهیگ یام م خنده

 

 یسپر کرده بگ یا نهیبا س دیکردم با یو چرا من فکر م-

 منه پس حقه یکه اون بچه 

 .نیا دهیچیپ یلیکه بدونم! شما مردا خ منه

 شیذات یالیخ یکشه و با ب یم شینیب ریسبابه اشو ز انگشت

 :زنه یلب م
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 یکنم که تو آماده  ی. اما فکر نممیساده ا یلینه اتفاقا خ-

 . پسیباش قتیحق دنیشن

 ...دم نظرمو نگم یم حیترج

فرو  میزندگ قیحقا یمن تا گردن تو تلخ ؟یکن یم یشوخ-

 یم یبدتر چ نیرفتم از ا

 باشه برام؟ تونه

 دمیکنه انگار که من اونو به چالش کش ینگاهم م یجور
 مبارزه دعوتش کرده. و هیبه  ای

 ینگاهش م الیخ ینه! ب ایمردده که ضربه رو بزنه  اون

 :گه یکنم و اون م

رو دوست داشته باشه لحظه  یزن هی یمرد عاشق وقت هی-

 ده اون زن رو ازش یاجاز نم یا

دوزه.  یبه هم م نویداشتنش آسمونو و زم یکنن. برا دور
 بچه از اون زن به هیداشتن 

به اون زن  شتریجون ب هی یکه اون به اندازه  نهیا یمعنا
 معنا که تو نیشده. به ا ریزنج

 یمثلش رو نم گهیهرگز د یکن یکه فکر م یاون عشق از
 . بچهیداشته باش یکپ هی ینیب
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خوام داشته باشمش.  یرو؟ معلومه که م یعشق نیهمچ ی
 که دوسش ندارم؟ یاما از زن

که نتونستن  یبچه با پدر و مادر هیدونم  ینم قتایحق
 رو تحمل کنن و از هم گهیهمد

 !تونه داشته باشه یم یا ندهیو آ یشدن چه زندگ جدا

 !افته! حرفاش درد دارن یبه کل از صورتم م لبخند

 نیا گهید بارینا خواسته  ایخواسته  نکهیبه خاطر ا دیشا
 من زد که یرو تو رو قتیحق

 .دوست نداشت دیکه با یمن رو اونقدر بهادر

 داغون شدم و نابود شدم. شیکه من از دور یاونقدر

 

ها  هیتونستم همه عالم و آدم رو گول بزنم که گر یم دیشا
 هام همش به یقرار یو ب

دونست که من  یخوب م لیحاج باباست، اما سه خاطر
 یرحم یب یتو دستاچطور قلبمو 

 .دمیکش یگذاشتم و از نبودش درد م جا

 ایانقدر ظالمانه راجع به خواستن  نکهیبه خاطر ا دمیشا و
 هیجون،  هیبچه،  هینخواستن 
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بوجود اومدنش نقش داشتن صحبت  یکه دو نفر تو یآدم

 !کنن یم

که تو  میبفهم میخوا یم یتونم درکشون کنم! ما آدما ک ینم
 گهیآدم د هیبوجود آمدن 

 !بردنش نه نیاما تو از ب میباش رندهیگ میتصم میتون یم

 یپدرش رو نشناسه اما زندگ چوقتیه دیمن شا یبچه -

 سازم که همه یرو براش م

 یداشتنش رو بخورن. اونقدر به پاش عشق م حسرت

 !حس نکنه یکه هرگز کمبود زمیر

خوام که بدونم!  یاگر از دشمنم هم بچه داشته باشم م من
 شیاز زندگ یخوام عضو یم

 !. هرگز و هرگز نبودنش جزو انتخابام نخواهد بودباشم

 :زنم یم یو سرفه ا نهیش یبه لرز م صدام

مشترک داشته باشم.  ی... اگر نخوام با پدرش زندگیحت-

 بتونن متمدنانه بار دیآدما با

 .و به دوش بکشن رنیهاشونو بپذ تیمسئول

کنه.  یره و ابرو هاش از هم باز م یال ملبش با ی گوشه
 شه و با لحن یم کینزد یقدم
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 :گه یم یشمرده ا شمرده

 ؟یریگ یاز اون آدم م یحق رو دار نیچرا ا نطورهیاگر ا-

 یدلخوش یگه انگار که مثال حرفام از رو یم یطور هی

 !باشه

گود  یتو یراجع به آدما سادهیکه از دور وا یآدم مثل

 !ده ینظر م

 ده: یشن و اون ادامه م یهم سفت م یرو دندونام

 

 حیترج ندهیبچه ات در آ دیاونم دلش بخواد بدونه! شا دیشا-

 داده که پدرش از یم

 یدون یحق خودت م نویبا خبر بوده باشه! چرا ا وجودش
 نه؟ حرف زدن آسونه هیو حق بق

 نه؟

 ی. مرمیگ یدم و نگاهمو ازش م یدهانمو قورت م آب
 یشکمم م یچرخم و دستمو رو

 .کنم ینگاه م ابونیو به خ ذارم

نداشته باشم،  نکهیسوالش ندارم. نه ا یبرا یدرست جواب
 یکه من م یتونه جواب یاون نم
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 !رو درک کنه و بفهمه دم

 یآدم معمول هیمن  یمن فرق داره! پدر بچه  طیشرا-

 !ستین

 یوکه بهت ر یباش شیزندگ یاون اگر تنها آدم تو چون
 اگر یده، حت یخوش نشون م

گذشته و حالش  یدلش، تو یآغوشش، تو یرو تو تو
 یاش نقش ندهیکنه، اما تو آ کیشر

 !یندار

 ست،یچون اون آدم مال خودش ن ،یداشته باش یتون ینم
 تونه ی! نمستیآدم آزاد ن هی

 !تونه یهاشو داشته باشه! نم خواسته

تونه بفهمه من  یدونم که اون نم یزنه و من م ینم یحرف
 چکسیگم. چون ه یم یچ

 !ستیاون آشنا ن یبا نوع زندگ کینزد از

 یم ینه اما به نظر کوتاه اومده وقت یدونم قانع شده  ینم

 :گه

. ستشیمهم ن نایفرق داره حق با توئه... اما ا طتیشرا-

 بگو ادیاز دست من برم یاگر کمک
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. من نیانجام بدم. خودتو در مقابل اون آدم کم نب برات
 تو یذارم احد یپشتتم حاال... نم

 یبگ هیمجبورت کنه. کاف یکه دوست ندار یبه کار رو
 ی... نمشینیبب یخوا یکه نم

 !که تو قراره رد بشه رد شه ییجا یکیاز نزد ذارم

 ؟یتو چرا پشتم-

 

 نیوقته که ا یلی. خدمیاما بالفاصله زبونمو گز دمیپرس

 .پرسم یسوال تو سرمه اما نم

کردم  یخوبش شک ندارم و حس م تیبه ن یذره ا چون
 دیسوال شا نیا دنیکه پرس

 .بشه که بهش بربخوره باعث

 !حاال که گفتمش دوست داره جواب بده اما

که من بارها چوبشو  هیکردن اونم چشم بسته اشتباه اعتماد
 خوردم اما هنوزم مصمم اون

 .کنم یرو تکرار م اشتباه

منو عوض کنن.  طیذارم شرابه خودم قول دادم که ن چون
 یخوام تجربه ها و اتفاقات ینم
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بدن  رییرو تغ تمیمن و شخص ی ندهیاز سر گذروندم ا که

 !کنن فیتعر ای

که از سر گذروندم پا به پام  یاناتیجر نیتو تمام ا لیسه
 کرد. و اگر قلبم تمیاومد و حما

 .نمیب یم دیآدم رو سف نیبار هم اشتباه نکرده باشه ا نیا

بار که  نیخوام ا یباشه اما م ینطوریدوست دارم که ا و
 یچراشو ازم م دهیسع ایشربت 

 !تو دستام باشه یباور قلب هیاز  یمحکمتر لیدل پرسن

 یبرم یصندل یره و کتش رو از رو یم یسمت صندل به
 آروم یلیکنه. خ یداره و تنش م

 .مسلط و

 نیشه و همون ح یم راهنشیپ نیصاف کردن آست مشغول

 :گه یم

پسر پونزده  هیکنم برات.  یاما کوتاهش م هیقصه طوالن-

 بزرگ... نه یبا آرزوها ریساله فق

... ماه ها بود که تو یخونه ا یو نه حت یو نه مادر یپدر
 کردم تا یم یزندگ یانبار حاج
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نکرد.  رونمیخبردار شد. ب قتیاز حق یلو رفتم و حاج نکهیا

 .بهم اتاق داد یداریتو سرا

بشم.  یداد. گذاشت درس بخونم. واسه خودم کس خرجمو
 شدم یم شیبزرگ یشرمنده 

 ی. اما اون بهم مدیبخش یحساب و کتاب م یانقدر ب یوقت
 و با رمیگفت که سرمو باال بگ

شدنم جبران کنم. گفت ثابت کن اشتباه نکردم. که تو  موفق
 . و من با تمامیجنمشو دار

 

که دستم  ییکردم که تک به تک لقمه ها یتالش م وجودم
 که یداده رو بشمرم. هربار

نکنم.  یمیتیو  یپناه یتا احساس ب دیبه سرم کش دست
 شم نه به یم یبهش گفتم کس

اشتباه  یخودم... بلکه به خاطر تو... به خودت بگ خاطر

 .نکردم که دستشو گرفتم

 نیآست یتو نشیآست یدست از صاف کردن لبه  باالخره
 کور دیداره و من با یش برمکت

 !نمیچشماش نب یتا برق اشک رو تو باشم
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پدر بهتر برام  هینبودم... اما از  یحاج یبچه  دیمن شا-

 شمارش ییجا هیکرده...  یپدر

 ستشیکه تو دهنم گذاشت از دستم رفت... حاال ن ییها لقمه
 آخر چشمش یاما تا لحظه 

ذارم چشمش  یخاطر تو پر از نگران و اشک بود. نم به
 بمونه... اگر قرار باشه تا ایبه دن

 یکارو م نیباشم ا یعمرم در خدمت خانواده حاج آخر
 یکار نیکنم چون مهم تر از ا

 یرو یدار ی... هرکاریگم هرکار یم ی! پس وقتندارم

 .ستیمن حساب کن به خاطر تو ن

 !تا ابد به گردنمه نشیرفته اما د یحاج

 .زمیر یاون رو من م ی ختهینر اشک

 ستین گهیکه د یاون کس یخال یجور وقتاست که جا نیا

 .ادیبه چشم م شتریب یلیخ

عمق  ینتونست چوقتیتو ه یفهم یکه م ییوقتا نجوریا

 !ینیقلب اون آدم رو بب

جواب بدم انگشتم  نکهیو قبل از ا ادیبه در م یتقه ا یصدا
 کشه و با یچشمام م ریرو ز
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گم.  یم یدییبفرماکنم و  یصدام رو صاف م یا سرفه

 .شه یوارد م یخانوم اسفند

 دیبا گهیساعت د کیتا  ارن؟یخانوم نهارتون رو بگن ب-

 ...محل دیبازد دیبر

خورم.  یرم خونه نهار م یرم اونجا از اونجا م ینه م-

 نمونده... درسته؟ یمیتا گهید

اندازه  یبه ساعتش م یپرسم و اون نگاه یم لیبه سه رو

 :گه یو م

ته  هی یکه شده اما به فکر خودت باش اگر گرسنه ا رید-

 ...میکن بعد بر یبند

 

 ...مینه خوبم.. بر-

. مقابل در میتا بر میافت یکنه و با هم راه م ینم اصرار

 .برسه نیتا ماش ستمیمیوا

افته که  یم ادمی. فتهیلرز تو تنم ب شهیهوا باعث م سوز
 شالمو باال جا گذاشتم. تا دستامو

شونه  یاز پشت شال رو رو یدست چمیپ یخودم م دور

 .ذاره یهام م
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 .کنم یتشکر م لیچرخم و با لبخند از سه یم

مراقب خودت  شتریکنم... سرده هوا... ب یخواهش م-

 ...باش

 یچسبه. وقت یبهم م شتریو مراقبتاش ب یانگار نگران حاال
 و یمنف تین چیکه مطمئنم ه

 !ستیپشتش ن یفیکث

 ...جونم ییدا یمرس-

 .کنه یخوره و با اخم نگاهم م یم نیچ شینیب

 ...گهید یِ چه سم ییدا-

آرزو  شهیهم دمیحاج بابام مثل پدرت بود منم د یگفت خودت
 پیخوشت ییدا هیداشتم 

مهربون داشته باشم حاال که خدا بهم نظر کرده چرا  و
 استفاده نکنم؟

پنهون زنم و انفجار خنده ام رو پشت لبام  یهم پلک م پشت
 شدن زیکنم. چشماش ر یم

 .ومدهیتونم بگم که اصال خوشش ن یم و
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بره و  یم بشیدستشو داخل ج یژست خاص و جذاب با
 یکج م یگردنش رو به سمت

 :زنه یو لب م کنه

دلمو  یکردم و سفره  یبه تو اعتماد م دیو چرا من با-

 کردم؟ یواست باز م

 یخندم به حرص خوردنش و پشت چشم یم زیر زیر
 گم: یکنم و م ینازک م

 

بود پهن شد  یسفره ا هی گهی... دییخان دا ریسخت نگ-

 .تموم شد رفت... حرص نخور

 دنیده و من با د یکنه با تاسف سر تکون م یجمع م لباشو
 افتم و یبه خنده م افشیق

 .رسه یم نیموقع ماش همون

که به وضوح درش  یتیخدا خواسته واسه فرار از موقع از
 ذاره و یمعذب بود قدم جلو م

چرخم تا سوار شم  یکنه و من با خنده م یبرام باز م درو
 که همون لحظه نگاهم به اون

 !خشکه یلبم م یافته و لبخند رو یم ابونیخ سمت



 
 

1490 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 !دمشیبشه د دهیباال کش نیماش شهیش نکهیاز ا قبل

 نکیبود، موهاش رو سفت از پشت بسته بود و ع خودش
 رو چشماش بود یمشک یدود

 !اما مطمئنم خودش بود دمشیلحظه د کی و

 ؟یش یچرا سوار نم-

باشه سرجام خشک شدم و با رنگ  دهیکه روح د یکس نیع
 لیبه سمت سه دهیپر ییو رو

گردونه و  یگردم و اون بالفاصله نگاهشو دور م یبرم

 :کنم یزمزمه م دهیمن نفس بر

 !بود نجایا-

 !...نجامیمن اسوار شو... نترس -

 .شم یدم و سوار م یبه چپ و راست تکون م سرمو

وجودم  یزنه و من با همه  یاز ترس ماراتون وار م قلبم

 .کنم یدارم ترس رو حس م

 !از دلتنگ ترش شدن دنش،ید ادیترسم از ز یم

 !زخم زدن، به خودم، به اون شتریترسم از ب یم

 دن!از تبر ز دن،یشدن، از جنگ ییترسم از هوا یم



 
 

1491 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 

ندونم  یجا بودنش وقت نیجا باشه! ا نیخوام ا ینم اصال
 ندونم نجاست،یا یچ یکه برا

 یوقت اد،یباعث شده که سراغم ب یهمه وقت چ نیا بعد
 نمشیقراره که بازم بب یندونم حت

 یکنه! آرامش خاطرم رو دود م یم ینه ته دلم رو خال ای
 نبود هرچند یکنه چون وقت

کردم که باور کنم که ترک شدم.  یاما داشتم تالشم م سخت
 اما حاال دل زبون نفهمم

 .هست دیکوبه تا بگه ام یم واریبه در و د داره

 برم باهاش صحبت کنم از جانب تو؟ یخوا یم-

 گهیخوام د ینه اصال! من حرفمو زدم. گفتم که نم-

 خوام ی. اما هنوز نرفته... منمشیبب

 !هی! در واقع مشتاقم بدونم چهیچ شیحرکت بعد بدونم

مطمئنم. بهادر اگر  ممیزنه و من از تصم ینم یحرف گهید
 من هنوز روزیبعد از حرف د

 .ره یتا خودش نخواد نم یعنی نجاستیا
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راهو براش آسون  نیبه من مربوطه من ا نجایبودنش ا اگر
 مونم تا یکنم. منتظر م ینم

 !رو کنه شویحرکت بعد کیب جناب

 .دم یذارم و بغضمو قورت م یلبام م یرو مشتمو

منو پس زد و من افسار  یرحم ی! نامرد! اون با بنامرد
 یوقت ستیدستم ن میدل لعنت

 !کنارش بودن یقراره برا یب ینطوریا

 یبرا روزویبندم تا د یشه و چشمامو م یخشک م دهنم

 .سرم دوره کنم یبار هزارم تو

ره که  ینم ادمیشوک حضورش بودم اما  یکه تو درست
 بدنم تو یذره ذره  یچجور

 !آروم گرفته بود دستاش

خواد  یم یاومده؟ تا ک یچ یدلتنگم شده؟ اصال برا اونم
 کنه؟ بمیاز دور تعق

 

مطمئنم که به  نوی! استیدور نشستن و تماشا کردن ن آدم
 دایبازم سر و کله اش پ یزود

 !رهیاجتناب ناپذ دارمونیشه! د یم
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شدم من  یکار حرفه ا نیمونم، متاسفانه تو ا یم منتظرش

 !مونم یمنتظرش م گه،ید

*** 

 یم هیدر تک یلبه  یکند و ساعدش را رو یرا باز م در

 .رود یدهد و از مقابل در کنار نم

 ینگرد و او کم نم یرا م شیناهنجار سرتاپا ینگاه با

 .آورد

 :دیگو یبرد و م یلبخند سر باال م با

 تو؟ امین-

 :زند یلب م یظاهر یردخونس با

 دعوتت کردم؟-

رود و مطمئن بود که از  یباال م یموتیلب ت ی گوشه
 که خودش یوقت نجایا دنشید

نکرده خوشحال نخواهد شد اما مطمئن بود که  احضارش

 !زند یپسش نم

 برگردم؟-
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و ژست زخمتش نگاهش  یلحظه با همان صورت جد چند
 کند و عاقبت با اخم دندان یم

 .رود یو کنار م دیسا یهم م به

که خودش را خودسر دعوت کرده،  یموتیتوجه به ت یب

 .اندازد یکاناپه م یخود را رو

 شتریچرخاند و هرلحظه ب یداخل خانه م ینگاه یموتیت
 شود. یمتعجب م

 

تخت دو نفره کنار پنجره و  کیرنگ،  یکاناپه کرم کی
 یو گاز کنار در خروج نکیس کی

 یم دهیاتاق کنار کمد د یکه در انتها یگریدر کوچک د و
 اتاق سیشود و به حتم سرو

 .شد یم دهیآپارتمان د نیبود که در ا یزیتمام چ است

 یاز دهانش خارج م یخرخر یخندد و صدا یلب م ریز

 .شود

 ؟ینیب یم یخنده دار زیچ-

 یشکارچ کی. همچون دیباال رفت غر ییابروها با
 کرد و آماده بود تا حرف ینگاهش م
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از دهانش خارج شود تا خرخره اش را هدف  ینامربوط
 او را یحوصله  چیقرار دهد! ه

 !نداشت

 یخونه ا نیکردم تو همچ ینه اما هرگز تصورشم نم-

 ...نمتیبب

 ه؟یمشکلش چ-

 یکرد! کجا یم کیزد! کلمات را از دهانش شل ینم حرف
 یخونسرد و ب کیمرد به ب نیا

 بود؟ کجا برده بودند او را؟ هیشب تفاوت

از اتاق خوابش در عمارت  یحت تییسو نیا مشکلش؟
 ! اما خبدیرس یکوچکتر به نظر م

 .اوردیب شیرا به رو نیباشد که ا یچه کس او

مهم بوده.  شیاش بوده که برا یمکان تیداند که موقع یم
 خانه دو طبقه در منطقه کی

طبقه  کی ،یو خلوت. به دور از توجهات اضاف دنج
 گریخودش و طبقه د اریدربست در اخت

 !افرادش اریاخت در

 !خوبه میلیخ یچیه-
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 یموتیخودش نگه داشت! ت یبود که نظرش را برا خوب

 !بود یمرد عاقل

 نجا؟یا یخوا یم یچ-

 

 برم سر اصل مطلب؟-

قرار  شیزانو یرا رو شیپا کیدهد.  یم هیعقب تک به
 دهد و دستش را پشت کاناپه یم

 :دیگو یم یتفاوت یاندازد. با ژست راحت و لحن ب یم

تونم  یکه م یا قهیاز ده دق گهید قهیدق شیخودته... ش لیم-

 یتحملت کنم و اجازه دار

که  نهیا یمنو بخوا حیمونده... ترج یباق یبمون نجایا
 متیتا تا یزبونتو تو دهنت نگه دار

 !شه تموم

 نیزند تا خنده اش را کنترل کند. چون ا یم یسرفه ا تک
 تینها یب شیحال او برا

 .دیآ یم بیغر

 !مضحک بود طیشرا نیا زیکل همه چ به
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 یکه نامش بر اندام دشمنانش لرز م یبزرگ، مرد کیب
 تیتمام مسئول یزن یاندازد، به هوا

آمده و بدتر آنکه  نجایاش را رها کرده و به ا یو زندگ ها
 احمد گفته بود جلوه حاضر نشده

کنار  یاو صحبت کند و امروز مقابل شرکت وقت با
 و یشده آن قدر عصب دهید لشانیوک

 کیبوده که احمد جرات نکرده بود به او نزد نیخشمگ

 .شود و الم تا کام صحبت کند

بکشند و  رونیرا ب یفتح یو بم زندگ ریداده تا ز دستور
 و هر رندینظرش بگ ریگفته ز

 !ندازندیب شیکه او دستورش را داد لشش را مقابل پا لحظه

حرف دستورش را اجرا کرده اما چون احساس  یب احمد
 تماس یموتیخطر کرده با ت

 !است گرفته

 گه... یم ییزایچ هیاحمد -

 

 یعاد یلیکشد و بعد خ یاخم در هم م یاندازه سر سوزن به
 که نشان دهد با یو طور
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 یکند م یاعصاب و منطقش صحبت م یکامل رو تسلط

 :دیگو

 یاجی! بهش احتیبر یاحمدم با خودت م یاحمد...؟ رفتن-

 !...گهیندارم د

 یرود و رو یشوند و با هول جلو م یدرشت م چشمانش

 .ندینش یمقابل کاناپه م زیم

دانست که در نبودش  یهمه کاره شان بود و خوب م احمد
 یاز احمد نم ریغ چکسیه

 یاش چهارچشم یریپذ تیو مسئول یاریبا هوش تواند

 .باشد کیمراقب ب

 نیهم ینشانه  طیشرا نیتماس گرفتنش در ا یحت
 است. احساس خطر کرده یاریهوش

 یبود م شیدر صدا یکه حاال به خوب ی. با اضطراببود

 :دیگو

 یبه من زنگ زده... احمد م یچ یبرا یدون یخودت م-

 ممکنه که طیشرا نیدونه تو ا

 .که به من رو آورده یش مونیکه پش یریبگ یمیتصم
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خورند و نگاهش را با خشم به  یدر هم گره م شیابروها
 دوزد و زهر به کام ینگاهش م

 .زدیر یم یموتیت چشمان

سوال ببرد؟  ریاو را ز ماتیباشد که تصم یچه کس احمد
 چطور فکر کرده که عقلش بهتر

 است؟ یچه جسارت نیکند؟ ا یاو کار م از

دهد  یکند و کالفه تکان م یفرو م شیموها انیرا م دستش
 یحوصلگ یبا ب نیو همان ح

 :کند یشمرده نجوا م شمرده

 !گهید قهیفقط... سه دق-

سه  دیگو یم یندارد. وقت یشوخ یداند که با کس یم خوب
 اضافه تر به یا هیثان قه،یدق

 دهد. یمهلت نم او

 

زهر چشمم  نجایا شیآورد رمیگ ؟یچکار کن یخوا یم-

 نه؟ی. راه حلت ایازش گرفت

هر مگس  نکهی. ادیخودتون حل کن دیبا خانوم رو با مشکلت
 شه رو یم کیبهش نزد ینر
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خارج  یاصل ریشه که از مس یفقط باعث م یبد یگوشمال
 ی. تو رو به هدفت نمیبش

 !ست گهید ی! مشکل جارسونه

 یکوره در م به چشمانش بازگشته است! داشت از شعله
 نبود که او بخواهد یبحث نیرفت! ا

 یمربوط نم یراجع بهش صحبت کند! به احد یموتیت با

 !شد

 :غرد یم یریلحن سخت و نفوذ ناپذ با

گرم خاله زنگ  یادیسرت ز ای ؟یکرد دایمنوچهرو پ-

 ادتی فتیبا احمده و وظا یباز

حالت روبراه شد من در خروجو برات  نکهیبعد ا رفته؟
 ! بهیباز گذاشتم! خودت برگشت

 !جاتو پر کنم نکهیکن قبل از ا یدگیرس فتیوظا

از مافوقش داشت  میلرزد. هنوز دستور مستق یم نگاهش
 بماند. اجازه گاهشیکه در جا

 ینقطه از زندگ نیخواست که در ا یو قلبا هم نم نداشت

 .دهد رییرا تغ گاهشیاش جا
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اعصاب  یبا خونسرد کیکارش تمام نشده بود. ب هنوز

 :دهد یادامه م یخورد کن

رو  میکه راجع به منوچهر دار یخوام تمام اطالعات یم-

 . از روزنیدور. از نو بگرد یزیبر

رو  دیتون یکه راجع بهش م یزیتا امروز هرچ تولدش
 . تمام خانواده و دوستدیکن دایپ

 هیشون در ارتباط بوده... و اواخر باها نیآشناهاشو که ا و
 ... تمام تماس ها وگهید زیچ

 نیو رو کن بب ریفرامرزو از هفت ماه قبل ز ارتباطات
 هیگه  ی. حسم میکن یم دایپ یچ

کنم حضور  یفکر م یدو نفر هست. هرچ نیا نیب یارتباط
 جلوه و دعوت تو به اون جلسه

 اتفاق باشه! هیتونه  ینم

 

پدربزرگم خبر داشت منوچهر  یکه از گذشته  یکس تنها
 دونسته یبوده. فقط اونه که م

گفت اون به مادر  یخانه! جلوه م وشیدار ینوه  جلوه
 وشیمربوط به دار یبزرگش خبرا
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همه  نیوسط هست! ا نیا یبده بستون هیرو رسونده!  خان

 !باشه یتونه اتفاق یارتباط نم

که  چاندیبحث را عوض کرد و موضوع را پ یطور

 .انگشت به دهان ماند یموتیت

آنقدر  دیخودش و جلوه کش یکه دور رابطه  یقرمز خط
 دهیواضح بود که جرات نکند ناد

 .ردیبگ اش

حد  یکرد ب یکه داشت درباره اش صحبت م یموضوع و
 و اندازه به فکر فرو بردش. در

شده  یزیبرنامه ر شیاز پ زیکه همه چ یاحتمال نیا واقع
 یقو اریاحتمال بس کیبوده 

 .شود ساده از کنارش گذشت یکه نم است

 .شود یبلند م شیدهد و از جا یتکان م یسر

 زیشدم. اگر همه چ کیکنم. به سردار هم نزد یحلش م-

 بره تا سه روز شیدرست پ

 !کیپاهات ب یاندازمش جلو یم گهید

 :کند یدهد و حکم م یتکان م تیرضا یبه نشانه  یسر
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تموم نشده...  نجایمن کارم ا نشی... تهران نبرنجایا ارشیب-

 ! فردا احمدویبر یتون یم

 !چشمم نباشه ی... مرخصش کن جلونجایخوام ا ینم

کند.  یگزد و ناراحت و سرخورده نگاهش م یرا م لبش

 !بود یجد مشیتصم کیب

 ریرا ز ماتشیبرخورده که احمد تصم قدرشیغرور عال به
 سوال برده و گمان کرده که

 زائل شده است. عقلش

 

 کیکند ب یکه فکر م یجسارت را کرده که به تنها کس نیا
 دارد یاز او حرف شنو

نظراتش را گوش  کیکه ب یکرده است. تنها کس ینیخبرچ
 نکهیدهد و احتمال ا یم

 !صفر است ریبکشد ز رونیرا از دهانش ب زبانش

بماند و خدا  نجایخواست حاال حاالها ا یقرار معلوم م از
 از ادیر زبرسد اگ یبه داد فتح

 .دیایبه چشمش ب حد
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 ریز یخداحافظ کیکشد و با  یکاپشنش را باال م پیز
 احمد شیپ نییپا یبه طبقه  یلب

 .رود یافرادشان م گرید و

عذاب  ریقطار افکارش دوباره به آن مس یموتیخروج ت با
 را از ورشیزند. پل یم زیآور گر

 .ستدیا یکند و مقابل پنجره م یم تن

 یجلوه از مقابل چشمانش کنار نم یزخم خورده  نگاه
 یبه نظر م فیرود. چقدر ضع

 !چقدر شکننده و عاجز د،یرس

 شیکه پس از گذشت چند روز از بازگشتش پ دیفهم یوقت
 یحام نیخانواده اش بزرگتر

انگار  کبارهیرا، تنها خانواده اش را از دست داده به  اش
 جا درون کیتمام درد دخترک را 

 .حس کرد قلبش

 نیگرفت او را برگرداند به ا میکه تصم یروزها وقت آن
 کرد که هرچند قلب یفکر م

کند اما  یشکند، غرورش را خدشه دار م یرا م دخترک
 را دارد که مرهم دلش یاو کسان
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 .باشند

بر قلبش  یگریچند روز زخم د یبه فاصله  نکهیا اما
 را به یبیو غر بیخورده حس عج

 !انداخت یم دلش

 قیحس نا آشنا، انگار... انگار ترس به جانش تزر کی
 ترساندش؛ یشد. تا حد مرگ م یم

کرد، جبران و  یتر م ادیگناهش را ز ینیبار سنگ انگار
 نمود! یبخشش را ناممکن تر م

 

داد! خودش گفته بود که تا  یم حیبه او فرصت توض دیبا
 یبه او م مانشیا یپا شهیهم

 !باورش کند دیو باورش دارد. با ماند

 .دارد یاما از دوست داشتنش دست برنم ردیم یبود م گفته

 میتصم نیاز او سر زده بود؟ او بهتر ییمگر چه خطا و
 خودشان یرا در آن بهبوهه برا

 .بود گرفته

توانست  یاز زنده ماندنش مطمئن نبود نم یکه حت یوقت

 !خودش نگه دارد شیاو را پ
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باعث شده بود که از حد به خودش  شیب نانیاطم چون
 رکب عمرش را بخورد نیبزرگتر

 !آمده بود شیدشمن تا شاهرگش پ و

 !سوال رفته بود ریعمارتش حمله شده بود! اعتبارش ز به

 ریآن باند خطرناک که سال ها ز یریدستگ ،یموتیت نجات
 نظرشان داشتند، انتقامش از

مردانش، همه و همه  یصفت، رهبر یو سردار ب اسیال
 کپارچهیذهن  کیبه تمرکز و 

 !داشت اجیاحت

 !که با وجود دخترک ممکن نبود یزیچ

را به اسارت برده  یموتیت نکهیا لیاز ابتدا هم دل اصال
 بودند دخترک شرور آتش پاره اش

که عقل و منطقش را تحت سلطه اش گرفته بود! همه  بود
 سر او و چشمانش ریز زیچ

 !بود

 یچون و چرا و قطع یجبر ب کی نیکرد! ا یدورش م دیبا

 !بود
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را گرفته بود، روزها با  یسخت نیبه ا میکه او تصم یوقت
 خودش را دیآن نگاه ناام ادی

 ینفس یشب ها از ب یبود و لعنت کرده بود، وقت خورده
 خواب به چشمانش حرام شده

ماندن در هر گوشه از عمارت خود خود جهنم  یوقت بود،
 کرد، دخترک یم یتداع شیارا بر

 داد! یتاوان م دیبا هم

 

خب، اما  لهیبود؟ خ دهیداده بود؟ رنج و عذاب کش تاوان

 !تمام شده بود

بود که بر تنش انداخته بود، تاوان  یها تاوان درد نیا
 که از او زائل کرده بود، تاوان یعقل

تنها که از همان روز  یوالیه کی یکردن قلب سنگ رام
 کشیاول اخطار داده بود که نزد

 !! لمسش نکند، او را به مهرش خو ندهدنشود

 یبرم دیشده بود! با سوانشیمواج گ یرام آن وحش والیه
 یکرد، پا یگشت، آرامش م

 !ماند یم حرفش
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تخت  یآتش! خودش را رو یداغ بود و سرش کوره  تنش
 کند، به یخواب پرتاب م

 .کند ینگاه م کنارش یمتکا

 .رسد یبه نظر م یخال یطرز اعصاب خرد کن به

مالفه  نیا یرا رو شیها یکشد که فرفر یطول نم یلیخ
 پخش کند و دل را دیسف ی

 !اش بلرزاند نهیس در

 ینبودش را جبران م یآمد تک به تک روزها یم دیبا

 .کرد

رو قبول کند بر  کهیشال از دست آن مرت نکهیا یجا به
 راهنیتنش بپوشاند، مثل قبل پ

آن خاطره از ذهنش  دیاو تنها پوشش تنش باشد تا شا مردانه

 .پاک شود

روزها و شب ها بوسه از آن لبان اخگر و خائن بر  دیبا
 برود که با ادشیلبانش بکارد تا 

 !خوش نشان داده یو رو دهیخند ریغ یبه رو سخاوت

و تاب دهد تا فراموش کند  چیپتنش  یدستانش را رو دیبا
 دستش را رد کرده بدون
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 یوجودش او را طلب م یکه با هر ذره  ییبه او توجه

 !ترکش کرده است یکرد با دگر

 آمد! یم دیدگر نمانده، با یداشت و صبر ادیز کار

 

را  یشود. گوش یاش بلند م یاز گوش یتک بوق یصدا
 امیکشد و پ یم رونیب بشیاز ج

 یرا که م یزیخواند و چشمانش چ یاز طاهر را م آمده

 !خواند باور ندارد

شب  مهینبوده که ن یکاف شیروز را کنار او بودن برا تمام
 گذارد؟ یلب آب با او قرارمدار م

 یم نییاش پر شتاب باال و پا نهیبندد و س یرا م چشمانش
 را شینفس ها تمیشود اما ر

 .گرداند یبرنم یحالت عاد به

جوشش  یشود و رفته رفته به نقطه  یخشک م دهانش
 شیشود. دندان ها یم کینزد

فشارد که انگار قصد شکستنشان را  یهم م یچنان رو را

 .دارد
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 یبا محمود تماس م نیو در همان ح زدیخ یجا برم از
 . ملکه فرمان حمله را صادرردیگ

 !بود کرده

 !شب گردش ی ملکه

 رش زده بود؟گردش به س یخواست؟ هوا یم یداریب شب

تنه او را به  هیدانست چطور  یهم آتش پاره اش م دیشا ای
 گرفته میآتش بکشد که تصم

 !برود یبا آن مردک به هواخور بود

توانست خودش را آرام  یساعت از شب نم نیدر ا گرید
 مربوط به کار دارشانیکند که د

 !است

برقرار  یو کامال حرفه ا یکار یرابطه  کی نشانیب که

 .است

 .گذاشت یدمش م یپا رو دینبا

کرد. او هنوز سند مرگ آن ننه  یم کیاو را تحر دینبا

 !مرده را امضا نکرده بود

 کرد! یم کشیتحر دینبا
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*** 

دوئه و  یم یچ یقرمز گار یلبو ها یناخودآگاه پ نگاهم
 مکتیحرف به سمت ن یب لیسه

 .هوس دلم بره یو اون پ نمیکنه تا من اونجا بش یم اشاره

کنه  یکمکم م یرو ادهیساعت پ مین یگفته بود روز دکتر
 اصرار داره تا هر روز لیو سه

 .خودم بذارم یرو برا میتا نیا

 مینباشه خودش همراه دهیاگر هم سع ای دهیبا سع ای حاال

 .کنه یم

در نظر گرفته  دمونیجد یشعبه  یکه برا یمحل دیبازد از
 گفت میگشت یبود که برم

 .میگز کن ادهیدنبالم تا خط ساحلو با هم پ ادیشب م که

که گفته بود دم خونه  ینداد و سر ساعت یتیغرغرام اهم به

 .شد داشیمون پ

به  لیو سه نمیش یسبز رنگ رو به ساحل م مکتین یرو
 بایره. تقر یم یچ یسمت گار



 
 

1512 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 نیا یساعت کس نیکه من نشستم دور بود و ا ییجا از

 .شد ینم دهیدور اطراف د

 ریشه تا دوباره تصو یباعث م یا قهیچند دق ییتنها نیا
 شیو نگاه وحش دهیترس یچشما

 !فکر و ذهنمو پرکنه ی همه

داشت  ییپا در هوا نیپام بذار. ا یجلو یراه هی ایخدا
 شکمم یکرد. دستامو رو یم وونمید

 .بندم یکنم و چشمامو م یم پایچل

پناه جونم  یشم ناخودآگاه به وصله  یکه تنها م هروقت
 یادآوریبرم. تا به خودم  یم

 .. دوست دارم دوباره و دوباره حسش کنمستمیکه تنها ن کنم

 یبهادر، دوباره امروز صبح وقت یبار جلو نیاز اول بعد
 شدم و به پهلو داریاز خواب ب

 حرکتش رو حس کردم. دمیچرخ

 

ساعت تموم به  میتو دلم تکون خورد و من ن یماه هی نیع
 همون حالت نشستم و شکمم
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دوباره تکون بخوره و من حسش  دینوازش کردم تا شا رو
 کنم اما انگار دونه انار مامان

 .برده بود خوابش

خاک جونمو  یخنک و بو میو نس رمیگ یم یقیعم نفس
 شه تا یکنه و باعث م یتازه م

 !تا بناگوش پهن بشه لبخندم

برگشته. اما دلم  لیکه سه گه یکنارم بهم م یکس نشستن

 .خواد چشمامو باز کنم ینم

 :کنم یبسته زمزمه م یبا چشما همونطور

 اجیاحت یرو ادهیپ نی... واقعا به الیحق با تو بود سه-

 یکه مجبورم کرد یداشتم. مرس

 ...توام ونیکه دارمو تماما مد یحس خوب نی... اامیب

کنم و به سمتش که  یکلمه چشمامو باز م نیگفتن آخر با
 یگردم چنان شوکه م یبرم

 .که انگار برق از تنم رد شده شم

 یرم. صدا یعقب م یقدم دهیشم و ترس یجام بلند م از
 داره اسممو یوقت لیسه ادیفر
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 .شه که بچرخم و نگاهش کنم یکنه باعث م یم صدا

نفر از جلو گلوش گرفته  هینفر دستاشو گرفته بودن و  دو
 به زانوهاش یبود. از پشت لگد

 !ادیافته و من نفسم درنم یم نیزنن که به زم یم

که  یبرم تا کمکش کنم با تن لیبه سمت سه نکهیا یجا به
 یلرزه به سمت کس یداره م

 .چرخم یم شهیمطمئنم باعث و بان که

خشک  یلب ها یرو تار کرده و زبونمو رو دمید اشک

 .کشم یشدم م

 بگو ولش کنن!-

 

که به خون  یبا اون نگاه یاون کت بلند و مشک یتو
 تفاوت و سرده یب بینشسته و عج

 .کنه یم نگاه

 .کوبم یاش م نهیرم و با تموم توانم تخت س یم جلو

 یکن یچکار م نجایگم ولش کن... ا یم ستمیمگه با تو ن-

 !بگو ولش کنن ؟یلعنت
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رو دوباره  لیسه ادیفر یشه که صدا یم یدونم چ ینم
 کنه و از یشنوم که صدام م یم

 یاز رو ادشیتونم بفهمم که فر یفاصله هم من م نیهم
 و تماما به خاطر ستیدرد ن

 !منه یبرا شینگران

 .کشم یلرزونمو عقب م یکنه و من دستا یصدام م بازم

 !جلـــوه-

شه و  یاز گلوم خارج م یا دهیهق ترس دنیعقب کش نیح
 چرخم تا به سمتش یم

شده بود و در تالش بود  ری. با هر سه نفرشون درگبدوئم

 .ادیتا به سمت من ب

 !لی...! سهلیسه-

شم و تخت  یم دهیدو قدم برنداشتم که از پشت کش هنوز
 هی. شمیاش پرتاب م نهیس

و من از ترس  چهیپ یرو از پشت دور شکمم م دستش

 .شم یخشک م

افته  ی! سکسکه به گلوم مارهیترسم به شکمم فشار ب یم
 مهابا صورتم رو یو اشکام ب
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 یم غیمونم و ج یکنه! خشک شده سر جام م یم سیخ

 :کشم

 ...لیسه-

و سرشو  نهیش یچونه ام م یاش از پشت رو گهید دست
 بره. سرمو به یتو گردنم فرو م

 غره: یگوشم م یچرخونه و درست تو یخوش م سمت

 

 !جلوت نجاینگرفتم همبهادر...! بگو بهادر تا جونشو -

مونده که به  یلیسه یلرزه و نگاهم رو یوجودم م بندبند
 از اون نامردا یکیخاک افتاده و 

 یخاک م یکمرش نگه داشته تا مطمئن شه رو یرو پاشو

 !مونه

چونه ام برداره اما  یکنم تا از رو یبند دستش م دستامو

 .تونم تکونش بدم ینم یذره ا

 یچونه ام درد رو به استخونم م یدستش رو شتریب فشار

 :کنم یرسونه! با درد ناله م

 ینداره که... چقدر پست یبذار بره نامرد اون با تو کار-

 !... بگو ولش کنننیتو! ولش کن
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 یعا عا... منم دلم برات تنگ شده بود دردونه! نگفته بود-

 ...یدار تویهنوز عادت شبگرد

 کنم... هوم؟ تیپسِت نامرد همراه منه

 ینم دهیصداش آروم بود که اگر کنار گوشم نبود شن ونقدرا
 از یشد. اما چنان خشم

 !کرد یحبس م نهیشد که نفسمو تو س یساتع م صداش

دم تا  یشه و سرمو تکون م یم یمدام پر و خال چشمام
 چونه مو از چنگش آزاد کنم و

 .از گردنم دور کنم سرشو

 یش روو فشار دست چهیپ یدستش دورم محکم تر م اما
 ام رو بلند دهیترس عیشکمم، ج

 .کنه یم

به بچه  یبینکنه آس نکهیره از ترس ا یاز زانو هام م جون

 .مون برسونه

رم تا فشار دستشو کم کنه!  یتو بغلش فرو م یچارگیب با
 کنم تا دستشو پس یتالش م

 .کشم یدستمو عقب م دهیترس گهیفشار د هیاما با  بزنم
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از جونم  یچ یبردار... تنهام بذار لعنتتو رو خدا دستتو -

 !یخوا یم

خوامش  یاوهوم... م ؟یمن ونیجونت؟ که تمامشو مد-

 تویبده میعسلم؟ بر میاالن... بر

 ؟یکن صاف

 

 نهیکشه که نشون بده مثل همون آدم ک یتمام" رو چنان م"

 شناسمش بفهمم یکه م یا

 !زنه یتو روم م شمویپ یچند لحظه  یجمله  داره

و خوشش  دهیکه از دهن من شن یخشمش رو از جمله ا که

 !به رخم بکشه ومدهین

خونم. اصال حالش  یرو از تک به تک کلماتش م جنون
 ستین یصداش عاد ست،ین یعاد

 یم انیرو ب زشیجمالت جنون آم یبا خونسرد یطور هی
 یکنه که قلب آدمو از تپش م

 !اندازه

 دردونه ام؟ میبر-
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و فشار دستش دور تنم و  یاز طرف لیسه یبرا ینگران
 شهیداره ر یشکمم از طرف یرو

 !خشکونه یم مو

اجازه رو بهم  نیچرخم و ا یحصار دستاش م یتو ناچار
 رحمش یب یچشما یده. تو یم

 :زنم یکنم و با نفرت لب م یم نگاه

. امیتوام؟ باهات م ونیچشم در مقابل چشم... جونم رو مد-

 لیسه یکه بذار یبه شرط

 ...امیم ی. هرجا بگبره

تر شده  یده و انگار که عصب یهم فشار م یرو چشماشو
 کنه یباشه گردنش رو کج م

 یکنه و با حالت ترسناک یم کیبه شونه اشو نزد وسرشو

 .کنه یباز م ییهویچشماشو 

کشه و  یو لباشو به گونه ام م ارهیتر م کینزد سرشو
 به صورتم لب دهیچسب یهمونجور

 :زنه یم

اون سگ صفت بدتر  یبرا طویجواب غلط شراغلطه! -

 یتو دستا دیکنه! چون تو نبا یم
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خوام  یمن م یوقت دی! چون نبایبهادر بگ ریغ یاسم بهادر
 شفاعت جون رمیجون تو رو بگ

تو هم  یهم برا طتویشرا نای! ایحرومزاده رو بکن اون
 کنه عسل من! یاون بدتر م یبرا

 

کتشو  ی قهیو  رهیگ یاز ترس و حرص و خشم گر م تنم

 .رمیگ یدستام م یتو

کنم تا سرشو ازم دور  یم کیام نزد نهیامو به س چونه
 کنه. حالم داشت از حس لمس

 !خورد یبه هم م پوستش

 ...بهادر-

 یوار وانهیباشه با حالت د دهیکه به مواد رس یمعتاد نیع
 و گوششو رهیگ یم یزینفس ت

 .ارهیلبام م کینزد

 ...بهادر-

شه و  یموهام چنگ م یو تو رهیدستش داخل شالم م هی

 .چهیپ یمن دلم به هم م
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 یم قیوجودم تزر یکه تو یاز شدت ترس و وحشت تنم
 شد و با نفرت یکرد منجمد م

 !شد یکه نسبت بهش داشتم دوباره داغ م یخشم و

کرد؟ حالت تهوع سرم  یم ینجوریمرگش بود؟ چرا ا چه
 مواندازه و نفرت یرو به دوران م

 :ارمیصورت ظالمش باال م یکلماتم تو با

خوره!  یازت متنفرم! حالم داره از لمس دستات به هم م-

 ! لعنتیاشتباه من نیتو بزرگتر

 یامشب هنوزم به تو باور داشتم. برا نیمن که تا هم به

 !هر لحظه اش لعنت

ترسونه چون خوب  یمنو نم گهید شیغرش عصب یصدا

 !شهیباز نایدونم که ا یم

 نیدر ا یهر نوع احساس ،یتیداره و نه انسان یرحم نه
 مرد مرده! اما بذار منم باهاش

 .حجت کنم اتمام

حاال به  نیدونم که اگر بخواد هم یشناسمش و م یم من
 خاتمه بده لیسه یزندگ

 براش! هیبدونه که تهش چ دی! اما باستیجلودارش ن یچیه
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م خور یبعدش منم بکش... چون قسم م یبکشش! حت-

 بهادر... به روح حاج بابام که هنوز

شم... من اگر زنده بمونم خودمو جلوت زنده زنده  دلسوخته
 کشم یم شیسوزنم! آت یم

 !یشده که االن تو دستات دار نیتن نفر نیا به

دونم که باورم داره!  یشه و من م یدستاش شل م قفل
 یوجودم، وجود یچون با همه 

اما مصمم بود براش قسم  دیلرز یداشت م دیب نیع که

 !خوردم

کردم!  یرو معلوم م فمونیکارو، تکل نیکردم ا یم

 !کردم یخالصش م

عقب  یشنوم. قدم ینفساشم نم یصدا یحت یلحظات یبرا
 ره و کامل از تنش فاصله یم

 .رمیگ یم

کنم از دستش  یکه فکر م یزنم و درست وقت ینفس م نفس
 ریخالص شدم بازوم اس

 .شه یم دستاش
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داره و من با استرس و  یسمت مخالف ساحل قدم برم به
 یرخش نگاه م میترس به ن

 .دارم یو همگام باهاش قدم برم کنم

کشم چون هر آن منتظر بودم تا  یواقع خودم رو م در
 و مثل ژله وا برم ارنیپاهام کم ب

 .نیزم یرو

 ...لیگفتم؟ بذار سه یچ یدیمنو... شن یبر یکجا م-

کوبه و حرف تو دهنم  یچشمام م یوت یرو ناگهان نگاهش
 یخشکه. با غصه و ترس م یم

 :نالم

 بذار بره!-

 

رو از  شیصدا همچنان ادامه داره که گوش یهام ب هیگر
 یکشه و با کس یم رونیب بشیج

داره و  یرو کنار گوشش نگه م ی. گوشرهیگ یم تماس
 که داره به سمت چندتا نمیب یم

 .ره یکه پشت هم پارک شدن م یلیاتومب
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 خواست منو ببره؟ یم کجا

 !بعد ولش کن میکامل خرفهمش کن تا ما دور ش-

حرف  چیکه پشت خط بود گفت و بدون ه یبه کس نویا
 بشیج یرو تو یگوش یا گهید

 .ده یم سر

کنه. قبل از  یزنه و درو باز م یرو م نیماش موتیر
 نیخودم سوار شم و داخل ماش نکهیا

پرت  یصندل یخوره و رو یو تعادلم به هم م دهیم هولم
 پهلوم یتو یشم و ترمز دست یم

 .ره یم فرو

 غمیو ج رهیبند م چهیپ یکه تو دلم م یاز درد ناگهان نفسم
 از شدت ای ادیاز ترس در م

 !دونم ینم درد

شه  یو همون لحظه در بسته م چمیپ یدور شکمم م دستمو
 بعد خودشم از اون هیو ثان

از جا  نیتعلل ماش یشه و بدون لحظه ا یسوار م سمت

 .شه یکنده م
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برم  یدندونم م ریدم و لبمو ز یدهنم فشار م یرو دستمو
 یو به حال بخت بدم زار م

 .زنم

 چکار کنم؟ ایخدا ؟یسر بچه ام اومده باشه چ ییبال اگر

 ؟یمامان یبندم. خوب یکشم و چشم م یدلم م یرو دستشمو
 خوب باش، لطفا!

 

دونم اگر در  ینم یتجربه ام که حت یاحمق و ب اونقدر
 داشته دیبا یخطر باشه من چه حال

 .باشم

نه! تموم  ایدونم سالمه  ینه، نم ایدونم االن خوبه  ینم
 لرزه و یداره م یجونم از نگران

افته که االن  یم ادمیکنم انگار تازه  یچشم باز م یوقت

 !ام یطیکجام و تو چه شرا

 !کشم یکنم تو دلم براش خط و نشون م یم نگاهش

 یی... دعا کن که بچه ام سالم باشه! دعا کن بالبهادر»

 یباشه! وگرنه قسم م ومدهیسرش ن

 «!زنم یم شیبار هر دومونو با هم آت نیکه ا خورم
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*** 

چرخونم اما  ینگاهمو دور م امیم رونیکه ب سیسرو از
 مونه؟ یم نجایا یعنی. نمشیب ینم

 دمیکه قبال د ییالیبا اون عمارت و و سهیقابل مقا اصال
 و ساده و جمع و کی. کوچستین

 .بود جور

رو که برام باز کرد هولم داد داخل و درو قفل کرد و  در
 فکر یکه من حت یرفت. در صورت

 .رو هم نداشتم فرار

بود که برم  نیخواستم بکنم ا یکه م یکار نیاول چون
 نکرده یزیخونر نمیبب سیسرو

 !باشم

رو ول کردن  لیراحت شده. مطمئنم سه یکم المیخ االن
 حالش بد نبود که یو اون قدر

براش افتاده باشه. براش ناراحت بودم اما  یبد اتفاق

 !نه گهینگران؟ د

هم نداشتم  یزیکرد و خدا رو شکر خون ر یدرد نم دلم
 سنگ سفت نیدلم ع ریاما ز
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 کنه! ینگرانم م نیبود و ا شده

 

رم  یبدنم افت کرده بود. به سمت تخت م یترس دما از
 کشم. ترس یو روش دراز م

 .رمیتونم آروم بگ یقلبم چنبره زده و نم یبختک رو نیع

زنم و دکمه شلوارمو باز  یو شنلمو باال م رمیپتو م ریز
 بچه یجا ینطوریا دیکنم. شا یم

 راحت تر بشه، ها؟ ام

شکممو  یرجسته ذارم. قسمت ب ی! دستمو رو دلم مایخدا
 کنم با بغض زمزمه ینوازش م

 :کنم یم

تجربه  ی... تو ببخش من انقدر برمایمینشه من م تیچیه-

 و احمقم اما دوستت دارم و تا

برات باشم. تو  یمامان بهتر رمیگ یم ادیاومدنت  وقت
 رو خدا تو خوب باش... دوستت

بدونم حالت  یشه برام تکون بخور یانارم! م یدونه  دارم
 کنم... من یخوبه؟ خواهش م

 ...یاز نگران رمیم یم دارم
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کشونه. اشک تو  یباز شدن در نگاهمو به باال م یصدا
 یچشمام حلقه زده بود و تار م

که به محض باز شدن در نگاهشو دور  دمیاما فهم دمشید

 !کجام نهیگردوند تا بب

 یسرجاش متوقف م یافته لحظه ا یچشمش به من م یوقت
 اصال نویشه. متعجبه و ا

 .کنه ینم پنهانش

 یکنم که االن داره با خودش چه فکر یفکر م نیبه ا یوقت
 کنه از خجالت تموم تنم یم

 .سوزه یم

اومده  نیبودم که فرار نکنه ا نیگه من فکر ا یخودش م با
 خودشو ولو کرده رو تخت

 .دهیخواب راحت

شم. با اخم و سوءظن  یو از جام بلند م رهیگ یگر م تنم
 لحظه حس هیکنم.  ینگاهش م

 سرمه تا خودم. ریبالشت ز یرو شتریکنم نگاهش ب یم
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نگاهشو  یعاد یلیشه خ یتا متوجه نگاه اخم آلود من م اما
 و به سمت رهیگ یاز من م

ره و قهوه ساز رو  یخونه بود م یکه گوشه  ینتیکاب تک

 !کنه یروشن م

 زهیآب بر وانیل هیخودش  یکه خودش برا دمیحاال ند تا
 داره نمیکه بب دهیبرام جد نیو ا

 .کنه یخودش قهوه آماده م یبرا

تونست  ی! نمیاصال به من چه؟ بره به جهنم، وحش اما
 خواد باهام حرف یبگه م ادیب

 ی چارهیب لیسر سه زنیبر ژهیو گانیبا  دیحتما با بزنه؟

 .من

که به من داده، توقع  یهمه عذاب نیهمه وقت، بعد ا نیا بعد
 گرده بدو بدو یداره تا برم

هم از من  یداره بار دوم یبغلش؟ غرورش بر نم بپرم
 یارزش صبور ایدرخواست کنه؟ 

 رو ندارم؟ کردن

 الشمیخ نیکه تو نبودش سوختم و اون ع ییروز ها نیا تمام
 چشمام ینبوده و از جلو



 
 

1530 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

بهش دارم که نسبت  یشن. از خودم و احساس یم رد

 !متنفرم

 نیکنم ا یبهش نگاه م یدلم براش تنگ شده و هرچ چون
 شه و من یم شتریب یدلتنگ

 !خوام ینم نویا

راحت قهوه  الیبا خ نهیخوام برگردم خونه ام. اونم بش یم
 اش رو بخوره! چون بودن من

 ینیریتا صبح ش نهی! اصال بشادیاالنم به چشمش نم یحت

 !کنه یپز

 !خوام برم خونه ام یم-

ده  یبه حرفم نم یتیخوره. اهم یاز جاش تکون نم اصال
 کنه. بعد چند یو کار خودشو م

 .ره یقهوه کنار پنجره م یماگ محتو هیبا  قهیدق

ام  دهیناد ینطوریاومد که حاال ا ینم تشیاون عصبان به
 یعصب شتریمنو ب نیو ا رهیبگ

 کنه! یم
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شم و  یتخت بلند م یاز رو ه؟یرفتارا چ نیاز ا منظورش
 یو با صدا ستمیا یمقابلش م

 :گم یبار خواسته مو م نیا یتر بلند

 !خوام برم خونه ام یگفتم؟ م یچ یدیشن-

 یتو هوا پخش م شیکه هنوز بخار داغ یاز قهوه ا یقلپ
 ذره نکهیخوره و بدون ا یشد م

 شهیصورتش در هم بشه با همون ژست هم شیاز داغ یا
 حسش نگاهشو اول به تخت یب

 :زنه یگردونه و لب م یبعد به من برم و

 راحت نبود ملکه ام؟ ؟یبالشتتو دوست نداشت-

خواد حرصم بده  یکنه؟ م ی! منو مسخره میعوض

 !شعوریب

که از  ینگاه نیتر نیو با خشمگ رمیگ یم یقیعم نفس
 یخودم سراغ دارم نگاهش م

 :گم یو م کنم

اون  نویو ا نمتیخوام بب ینم گهیباشم. د نجایخوام ا ینم-

 روز واضح بهت گفتم. در شان
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که من بخوام هر بار ردش کنم و دست رد به  ستین کیب
 نجایخوام ا یاش بزنم! نم نهیس

 !باشم

همه راهو به خاطر  نیا یتو گوشمه هنوز! وقت صداش
 یدر کمال ب یاون رفته بودم، وقت

 رونیمنو از خونه اش ب یحیتوض چیو بدون ه یرحم
 کرده بود هم من باز براش شانس

 !شدم قائل

 «!کنم رونتیمن بخوام از اونجا هم ب ستیشان تو ن در»

هر  ارنیتو گلوم نفسمو بند م غیحرفاش مثل ت کلماتش

 !چکدومشویره ه ینم ادمیروز، 

ام کرده  نهیکه تو س ییاز اون خنجرا یکی یاالن وقت و
 دوندم حسبود رو به خودش برگر

 ندارم! یبهتر

 

 !پشتشو به خاک بزنم نکهیارزه به ا یم یخودآزار نیا اما

ما تموم شده! من فراموشت کردم... بذار با  نیب زیهمه چ-

 خوب از هم جدا یخاطره 
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 !میش

... ستیتو ن یبرا ییجا گهید نجایا طتویکن شرا درک»

 «!یخوب بر یبذار با خاطره 

بغض نگفتم که درسته؟ محکم گفتم که نفهمه چقدر دردم  با

 !حرفا نیاز گفتن ا ادیم

به اندازه همون شب درد حرفاش رو تو مغز  درست
 یم قیکنم. عم یاستخونم حس م

 !زنه یزخم م قی... عمبره

کنه. نفساش آرومه، قدم  یم نییآروم باال و پا سرشو
 داره، اما یهم به سمتم برم یآروم

 !ستنیآروم ن چشماش

طعمه رو  هی. حس نمیب یم یجهنم واقع هیچشماش  تو
 سرش یباال یدارم که شکارچ

 !و هر آن منتظرم تا چنگالش رو تو گلوم فرو کنه سادهیوا

 یفکر م یافته و درست وقت ینفسام به شماره م ناخودآگاه
 به حرفم یواکنش چیکنم که ه

رو  یدستاش تو یلحظه ماگ تو کیده تو  ینم نشون

 .کوبه یپشت سرم م وارید یتو
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کشه و من ناخودآگاه  یم یبلند یاعماق وجودش نعره  از
 یشکمم م یدستم رو جلو

 .زنم یم غیو ج رمیگ

 یقدم عقب م هی یبلند نیو من با ه ارهیطرفم هجوم م به

 .رسه یرم و پشتم به پنجره م

 یا گهید یکوبه و نعره  یم شهیش یدو طرفم رو دستاشو
 کشه که بند بند وجودم یم

 یک دمیافتم و نفهم یلرزونه! از ترس دارم پس م یم رو

 !اومدن نییاشکام پا

سر اون بهادر خشک  یی! چه بالدمیحالشو ند نیا چوقتیه
 تفاوت اومده؟ یو ب

 

 یکنم. صدا یلرزه و خودمو منقبض م یبدنم داره م تمام
 دو رگه و گرفته اش تنمو از

 .کنه یخشک م ترس

کنه و  یداره و مشت م یپنجره برم یدستشو از رو هی

 :کوبه یاش م نهیس یرو

 چطور دردونه ام؟ نجایا-
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 یکنم و اون با حرارت چشما یبغض و ترس نگاهش م با

 !کنه یغضبناکش داره آبم م

حصار  ؟یبغلمو رو دوست داشت ؟یپسند یرو م نجایا-

 !من جهان امنت بود یدستا

اش  نهیس یوداگاه دستام روو ناخ چهیپ یدورم م دستاشو
 تا ازش دور شم اما نهیش یم

 !محال بود هی

 ی! منو آوردیش کیبهم نزد ی! حق نداریولم کن لعنت-

 یانقدر خوار شد ؟یکه چ نجایا

 ؟یکن لیخوادت تحم یکه نم یخودتو به زور به دختر که

 ...اوووه-

کشه و تمام تنم  یدستشو از ستون فقراتم آروم باال م هی
 شه! شالمو از سرم یمورمور م

 !شدم یداشتم خفه م ینفس یکشه و من از شدت ب یم

 االن عسلم؟ یگ یم یخودتو دار-

به  گهیگه حرفشو انگار، با دست د یتعجب و تمسخر م با
 زنه و من از یپهلوم چنگ م
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 !ادینفسم بند م ترس

دستش قابل  نهییشکمم درست از پا یبرآمده  یگرد چون

 !و حس کردن بود دنیفهم

 نکهی! مگه ایستیدختر ن گهیمطمئنم که د بایچون من تقر-

 وسط شده نیا یمعجزه ا

 !باشه

 

که از  ادیو منفور به نظرم م زیآم ریاونقدر تحق لحنش
 یهم م یشدت نفرت صورتم تو

 یاما تو نهیصورتش بش یره تا رو یو دستم باال م ره
 دستمو به و رهیگ یهوا مچم رو م

 .چونهیپ یم پشت

چشمام  یجلو چهیپ یکتفم م یتو هویکه  یشدت درد از
 از یره و ناله ا یم یاهیس

 !شه یقلبم بلند م اعماق

 ...گهید یمن یمن! آروم! تو دستا یملکه  ریآروم بگ-

از شدت درد اشک از چشمام  یکنار گوشم وقت صداش
 جوشه، یدلم نفرت م یرونه و تو
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کنه منو به  یحرفاش خاطره هامونو برام زنده م یوقت

 !رسونه یمرز جنون م

چرا  ؟یکن یفرض م یخودتو چ ؟یهست یک یفکر کرد-

 که یآدم یتو دستا دیمن با

تا سرحد مرگ عاشقش بودم و عاشقانه هامو  یوقت کباری
 یخرجش کردم و اون با تمام ب

بمونه؟  یاز ما گذاشت یچ رم؟یپسم زده آروم بگ یرحم
 ؟یچ

که  یخورم به حال یو تاسف م زنیر یشر شر م اشکام

 !میکه درش هست یطیو شرا میدار

اش رو  نهیاما باال رفتن پر شتاب س نمیب ینم صورتشو

 !کنم یپشت کمرم حس م

کنه و من بدون تعلل اضافه ازش  یم یرو آروم ول دستم
 یشم. تخت رو دور م یجدا م

 .نمیش یم ستادهیکه ا ییاو اون سمت تخت پشت به ج زنم

! زمیر یصدا اشک م یو ب رمیگ یدستام م یرو تو سرم
 مگه نرفته م؟یدیرس نجایچرا به ا
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ذاشت  یداشت؟ چرا نم یچرا پس دست از سرم بر نم بود؟
 به نبودنش عادت کنم؟

 ینم دی... ازم ناامیکش یهرگز ازم دست نم یگفته بود-

 !یش

گفت و من حس کردم که با گلوله  دهیو نفس بر شکسته
 !دیمغزمو از هم پاش

 

که تنهام گذاشت و  یمرد یخواستم دلم برا یمن نم چون
 اندازه نیبه من پشت کرد تا ا

 !رهیبغض پنهان صداش بگ ی! نفس برابلرزه

کارو  نی! هربار همیکارو کرد نیتو ا دمیمن دست نکش-

 . بهی! به من پشت کردیکرد

رو از من  ی! االن طلب چیاعتماد نداشت یبه قدر کاف من
 من ؟یمنو نجات داد ؟یدار

 ...نگاه به من بکن هیکردم!  میبه تو تقد زمویچ همه

 یکنم... دستمو رو یگردم و نگاهش م یسمتش برم به

 :نالم یذارم و م یام م نهیس
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 یخونه اش نم واریبه در و د یرنگ خوش گهیدل د نیا-

 دونست ی! تو رو صاحبش منهیب

 کسانشی... با خاک یکرد رونشی... ویتو پسش زد اما
 آدم سابق چوقتیه گهی! دیکرد

رو به  یکس چوقتیه گهیشم! د یعاشق نم گهیشم! د ینم

 !تونم بخوام یتو نم یاندازه 

 !زنه چون یپس م دلم

شم و بهش پشت  یشدم! از جام بلند م یم وونهید داشتم
 چشمام یکنم. دستمو رو یم

 یتا اشکامو پاک کنم بعد دوباره به سمتش برمکشم  یم

 :گم یگردم و با عجز م

 یچ یدون یبا من؟ اصال م یچکار کرد یدون یاصال م-

 نیاالن بعد ا ؟یبه سرم آورد

 نیرو که تو سخت تر یتنها کس یوقت طلبکار اومد همه
 کرد و تمیحما میزندگ یروزا

رو ثابت  یکه چ یریگ یبار کتک م ریمونده ز کنارم

 !شیبکش یخواست یم یلعنت ؟یکن

 ده؟ یحقو به تو م نیا یچ چرا؟
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چرخه  یکشه. تو جاش م یدستش رو به صورتش م کالفه
 و دستاشو به پشت گردنش

 .کنه یرسونه و تو هم قفلشون م یم

رم.  یداره و من ناخوآگاه عقب م یبه سمتم قدم برم هوی
 هنوز صورتش برافروخته ست

لحظه هم تعادل نداره  کی یکه حت یبهادر نیمن از ا و
 ترسم! یم

 

که از شدت فشار  یو با صورت ستهیا یبه تن م دهیچسب
 نهیدستشو به س دیلرز یداشت م

 :گه یزنه و م یم اش

 یسازمش! توئه سابقو نم یکردم؟ خودم م رونشیمن و-

 ،یکه هست یخوام... تو رو هرجور

کنم همه شو  یم یخوام! کار یتموم ترسا و دردات م با
 به سرت یدونم چ یبره! م ادتی

دونم. چون صد برابرشو خودم  ی! باور کن که مآوردم
 ... اما حاال اومدم و جبراندمیکش

 !کنم. فقط... فقط منو پس نزن یم
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ده تا من و عقلم  ینم یلرزه و اون مهلت یبراش م دلم

 !دلم هیعل میکن یکیدست به 

 .شم یآغوشش پرتاب م یو تو رهیگ یدستم م یتو بازومو

 !پسم نزن آشوب دلم-

 ریبدنمو درگ یو ضعف همه  چهیپ یکتفم م یتو درد
 یخودش کرده و تو دستاش م

ره که بالفاصله  یم رونیاز دهنم ب ی. ناخواسته ناله الرزم
 بازوم شل یدستشو رو یگره 

 .کنه یم

 دردت گرفت؟-

 نیزنه و ا یکتف و بازوم دو دو م یچشماش رو یاهیس
 کنه. بازومو از یدستپاچه ام م

 .کشم یم رونیب دستش

ذاره تا عقب  یمخالفم م یپهلو یاش رو رو گهید دست
 یشه و رو یتر نرم و بعد خم م

 !بوسه یم کتفمو

 !...بــــهادر-



 
 

1542 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

که  یچرخونم از همون فاصله ا یبه سمتش م گردنمو
 یکتفم خم شده نگاهش م یرو

خط نگاهمون رو  نکهی. تو چشماش غوغاست! بدون اکنم
 شه و یبشکنه دوباره خم م

از تنم  یبار انگار برق نیبوسه و ا یشونه ام رو ک یرو
 شه. یرد م

 

کشه انگار تمام  یم قیبنده و نفس عم یچشماشو م یطور
 یکه تو یاسترس و تنش

 .بود از بدنش خارج شد تنش

دونم چرا  یم گهیحاال د د،یرس یتر به نظر م آروم
 دونم که هنوز یم گهیبرگشته! حاال د

 !بهادره، فراموشم نکرده همون

شده! عقل  تیاذ یدور نیاما اونم از ا کم،ی یشده حت اگر
 دلم با هم در جنگن و من ناتوان

 :زنم یخسته لب م و

 !نده ینکن بهادر! منو باز تمیاذ-
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بافته شده ام رو از  یره و موها یباال پشت سرم م دستش
 که دور گردنم افتاده یشال یتو

کنه مشغول باز  یرو باز م نشییکشه و کش پا یم رونیب

 .شه یکردن بافت موهام م

 دیمنو از پشت کش یانگار کس کشیحرکت کوچ نیبا هم و
 و پرت کردن به روزها قبل

 !اتاق کارش تو عمارت تو

 کنم االن؟ یم تتیدارم اذ-

 یرو تو شیمشک وریو پل نهیش یاش م نهیس یرو دستام
 به من ای! خدارمیگ یچنگم م

 !بده قدرت

دلتنگ عطر تنش بود! سرم به سمت شونه ام کج  چقدر

 :گم یشه و با بغض م یم

 !یکن یم تمیاذ-

 یموهام کامل باز شده و همشون رو از پشت جمع م بافت

 !ارهیطرف شونه ام م هیکنه و 

قرار  یکشه و اونقدر ب یموهام م یوار دستشو تو نوازش
 زنه که انگار نه ینفس نفس م
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از لغزوندن  رینداره غ یو حرکت ستادهیجا ا کی انگار

 !موهام نیانگشتاش ب

 ؟یتیحاال چطور دردونه ام؟ بازم اذ-

 

بکوبه  ییسرمو با شدت به جا یکیخوام که  یفقط م االن؟
 رویاخ یچند هفته  نیتا من ا

لحظه  نیحس فوق العاده! از ا نیبره و لذت ببرم از ا ادمی
 که من بودم و اون و یا

 !نوازشاش

 شینیرو به ب ییو با دستش دسته مو ارهیم کینزد سرشو
 نفس قیکنه و عم یم کینزد

 .رهیگ یم

کرده و  ریشونه و گردنش گ نیب ییدرست تو فضا سرم
 دنمیجرات نفس کش یمن حت

 !ندارم

 برام؟ ینفس شد یک-

به من حروم کرد؟ آخ که چقدر بودم براش نفس رو  نفس
 خواست خودمو رها یدلم م
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 !تو آغوشش کنم

اش!  نهیس یدادن سرم رو هیتک یزد برا یدلم پر م چقدر
 یچقدر بند بند وجودم دل م

 !نوازشاش یبرا زد

من با نبودنت  ؟یتموم نکرد زویمگه تو خودت همه چ-

 متیتصم یکنار اومدم، توام پا

 !بمون

دم.  یذارم و هولش م یاش م نهیس یلرزونمو رو دست
 کشه و نگاه یعقب م یسرشو کم

 !مونده رهیرگ تپنده گردنش خ یهنوزم رو من

بعد  یا هیشه و ثان یموهام پخش م یداغش رو یها نفس
 نییدرست پا میشونیپ یرو

شن و من نفس  یموهام مقصد لب هاش م شیرو خط
 و رمیگ یم یا دهیو ترس قیعم

 !لرزم یدستاش م تو

گونه  یدم و بالفاصله اشکام رو یهم فشار م یرو پلکامو
 شن و با بغض یم ریهام سراز

 کنم: یم هیگال
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 ...ذارم یتنهات نم چوقتیه یگفت-

 ...نذاشتم! حواسم بهت بود-

 !...خواستم یخواستم من که... خودتو م یحواستو نم-

تو آغوشش برم  شتریده تا ب یپشت کتفمو فشار م دستاش
 نیکشم از ا یو من درد م

طناب  هیاز درونم مثل  یقو یرونین هی. میدرون کشمکش

 !دیکش یمنو به سمتش م ینامرئ

اما پسم  یبخوا ی... هرچیبگ یازم! هرچ ریتاوانشو بگ-

 !نزن

 یکس میدیترس ی. انگار ممیدز یپچ گونه حرف م پچ

 .کنم یصدامونو بشنوه! سرمو بلند م

گذرونن. چون  یلرزونم صورتشو از نظر م یها مردمک
 گرمم یفاصله وقت نیتو ا دنشید

 !بوده مییتنها یاز شب ها یلیخ یتب نفس هاش، آرزو از

 !دوستت دارم-
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لبخند زدنم، شرشر  نیمونن و من ح یاز هم باز م لباش
 لرزه ی. چونه ام مزمیر یاشک م

 !اوردیبه لب ن چوقتیکه اون ه یگم، جمله ا یبازم م اما

نه با زبونش گفت نه تو عمل پاش موند! و من  چوقتیه
 کردم که یفکر م نانهیخوشب

 !ارهیکه به زبون ب ستین یاجیاحت

 ...دوستت دارم بهادر-

از گلوش  یشن و آه خفه و مستاصل یدورم محکم م دستاش
 به شیشونیشه. پ یخارج م

 یچسبه و من مصمم خط نگاهمون رو نگه م یم میشونیپ

 .دارم

عضالت صورتش  یکه تو یو اون تنش دیکش یقیعم نفس

 .رفت نیبود به وضوح از ب

که زنده باشم دوستت  یلحظه ا نیدوستت دارم و تا آخر-

 تاوان توئه! نیخواهم داشت و ا

 

 یطرف صورتم رو قاب م هیو  ادیراستش باال م دست
 کنه و با انگشت شصتش اشکم رو
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 :دم یو من ادامه م رهیگ یم

! ینگاه کن نهیآ یتو یآخر عمرت نتون که تا نهیتاوان تو ا-

 خودتو یچون تو دوست داشت

 یچکسیه چوقتیکه ه نهی! تاوانت اینیمن بب یچشما تو
 یکه اندازه  یکن ینم دایرو پ

 !دوستت داشته باشه من

که شکسته،  ییکشه و من با صدا یزده سرشو عقب م بهت

 :دم یهق هقام ادامه م یالبال

چطور تا آخر عمرم دور از تو  ینیبب ینیبش نهیتاوانت ا-

 ییبه دوست داشتنت تو تنها

از عمرمو به  موندهیباق یدم! چطور هر لحظه  یم ادامه
 کنم و چطور یم یعشق تو زندگ

 !کنم یبا غم نداشتنت نابود م خودمو

ده و پشت هم  یناباور به چپ و راست تکون م سرشو
 هم محکم یزنه! لباشو رو یپلک م

 !لرزه یزنه سخت م ینفس مده و سخت  یم فشار

 یو سرمو به آغوش م نهیش یپشت سرم م یناگهان دستش
 دو رگه و ییکشه و با صدا
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 :غره یدار م خش

! من رمیذارم چون من برگشتم تا پست بگ یذارم! نم ینم-

 قلب یصدا ن؟یخسته رو بب

 ی... اما به خاطر تو دارم مدمیبشنو؟ من بر خستمو
 باش! نخواه از دستت لمیجنگم... دل

 !بدم

 نیرو پر کرده و ا مینیصداش گوشمو و عطرش تمام ب غم

 !رهیگ یحواسم رو از دردام م

ازش  یواسه چ ادیب ادمیکه تمرکز کنم! سخته که  سخته

 !دلخورم

 دیهروقت عشقت کش یبر یهروقت نخواست یحق ندار-

 !یبرگرد

 !یازم متنفر یبگ گهید یحق ندار-

 

 یباشه؟ تقال م حیتونه پررو و وق یچقدر م! یعوض هیلعنت
 و امیب رونیکنم تا از آغوشش ب

چسبونه  یکه محکم تر منو به خودش م نمیب یم یوقت

 :گم یم یو حرص یعصب
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 ؟یازم گرفت زمویهمه چ یچون هستم! چطور نباشم وقت-

 بودم؟ زتیمن همه چ-

شه! اونقدر با حرص و خواهش گفت که  یبسته م دهنم
 که یزیومد! لذت چنفسم بند ا

 !بود صداشو لرزوند دهیشن

 ...خوام برم خونه یم-

 !یتونم بذارم بر ینم-

 نیا یگفت تا بدونم راه بحث درباره  نویو سرد ا یجد

 !موضوع بسته ست

 یم کی. نگاه بارامیو از آغوشش در م شنیشل م دستاش
 کنم تا به چالش بکشمش و

 :گم یم

جلومو  یخوا یم یاگه بخوام برم تو چطور یگ یم یعنی-

 ؟یبا زور؟ تا ک ؟یریبگ

 یره. مقابل پنجره م یو عقب م رهیگ ینگاهشو م کالفه
 یو کف دستاش رو رو ستهیا

 !شه یم رهیخ رونیذاره و به ب یم پنجره
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تنش و  نیخودم رو ب ییشرمانه و در کمال پرو یمن ب و
 کنم. چون اون یپنجره تصور م

 ارهیم ادمیتن من رو دوست داشت!  یزدن رو مهیخ

 !خاطراتمونو

 !هنوز حرفامون تموم نشده-

کنم و کف  ی. گلومو صاف مارهیمنو به خودم م صداش
 کشم و یدستمو به صورتم م

 کنم. یپاک م چشمامو

 

 !که الزم بود رو گفتم یزیاما من هرچ-

گفتن  یبرا یبشم که حرف ادآوریبه اون  نکهیاز ا شتریب
 دیبه خودم گفتم. چون نبا میندار

 ششیپ شتریبرم برم راه انداختم دلم ب یروضه  یوقت

 !موندن رو بخواد

 !میزن یبخواب فردا حرف م ریاما من نه! برو بگ-

خواستم  یاگر من م یخواد بفهمه؟ حت ی! چرا نمایخدا
 یتونستم! به شربت چ یبمونم نم

 بگم؟
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 !برم دیشن... با یشه... نگرانم م ینم-

تونم  یچون هنوزم م ؟یگ یرو م یاون جوجه فکل-

 خالصش کنم برات که نگراِن نگران

 !گهید ینباش شدنش

 اشییزورگو نیکنه! از ا یخطر تو گوشم صدا م زنگ
 مشت و ریخواد ز یمتنفرم! دلم م

 !شد یانقدر قلدر و کم فهم م یوقت رمشیبگ لگد

 لینکن! از امشب خون از دماغ سه دیخوام! منو تهد ینم-

 رمیگ یتو رو م ی قهیمن  ادیب

حاج بابامو نداشتم،  ،یتو نبود یاون آدم وقت ؟یدی! شنبهادر
 که یکرد! وقت تیمنو حما

من  ینداشتم پا نیبلند شدن از زم یخوردم و نا نیزم من
 یسو هیاز شدت گر یشد! وقت

 !یچشمداشت چیرفته بود چشم من شد! بدون ه چشمام

دونم داره به  یسمتم برگشته و مشتاش جمع شده! نم به
 کنه اما دوباره یفکر م یچ

 .برافروخته شده صورتش
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 کیاش نزد نهیس یزنه و چند بار پشت هم رو ینم یحرف
 زنه، گردنشو یقلبش ضربه م

 .چرخونه و چشماش بسته شدن یم یا گهیسمت د به

 نیاز هم شیشونیزنه و راه گرفتن عرق از پ ینفس م نفس
 فاصله هم مشخصه!

 

شه  داری. شربت بشنیبرم چون خانوادم نگران م دیمن با-

 دلش هزار راه ستمیمن ن نهیبب

 یفهم یشه! اصال م یره، سنش باالست حالش بد م یم
 رو؟ زایچ نیا

در هم  ییده و با اخما یبه چپ و راست تکون م سرشو
 یشده به سمتم برم زیت یو نگاه

 :گه یو م گرده

رو  یکس نی! نداشتم همچیگ یفهمم تو راست م ینم-

 یدونم از چ ی... نمچوقتیه

 !یزن یحرف م یدار

 یکنم. قسم م یبندم و نفسمو حبس م یدرد چشممو م با
 خواستم طعنه یخورم که نم
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 !بزنم

رو نداره تا نگرانش باشه قبل از اون  یکه اون کس نیا
 یب یاندازه! غصه  یمنو از پا م

 نیراجع به ا دیکنه! چرا با یاول قلب منو مچاله م شیکس
 به ایموضوع بهش طعنه بزنم 

 دم؟یدردو کش نیخودم ا یبزنم وقت روش

! یینجایمن بخوام ا ی! تا وقتستیبه من مربوط ن نشیاما ا-

 !یندار یراه چیدر قفله و ه

 یخوا یکه م یبا من بحث کن یسیتا صبح وا یتون یم ای
 ایارم و ذ یو من بگم نم یبر

! انتخاب یبخواب یو بر یخودتو خسته نکن یتون یم هم

 !با تو

 یم نیزم یپاهامو رو نکهیا نیشن و ح یمشت و م دستام

 !کشم یم یخفه ا غیکوبم ج

 !کنه آدمو یم وانهید

ده و  یکنم داره به حرفم گوش م یکه فکر م یوقت درست
 خیفهمه از ب یداره حرفمو م

 !کنه یم دیناام دمویبن ام و
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 ای یبشم که بهم داد یحق انتخاب یخب من االن شرمنده -

 !ایخدا ؟یچ

 

کشم.  یم رونیرو ب میشنلم و گوش بیبرم تو ج یم دست
 خبر بدم دهیحداقل به سع

تونم شب برگردم خونه تا به شربت بگه  یهستم و نم ییجا
 اونم. به محض روشن شیپ

پاسخ روبرو  یب یها و تماس ها امیپ لیبا س یگوش شدن

 .شم یم

 .کنم یباز م اماشویبودن. پ لیاز سه همشون

 «حالت خوبه؟ جلوه»

 «!بده نگرانم جوابمو»

 «!کنم نترس یم داتیدنبالت تا صبح نشده پ امیم»

 «!کنم دختر... مراقب خودتون باش یم داتیپ»

کردن منه!  دایحالش فکر پ نی. با ارهیگ یگلومو م بغض
 کردم بعد یکه فکر م یدر صورت

 !منم رد نشه یاز صد فرسخ گهیامشب د از
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 یکه مقابلم رو یاما بهادر رمیخوام باهاش تماس بگ یم
 یکاناپه نشسته و سرشو به پشت

ترس  یکاف یداده و چشماشو بسته هنوزم به اندازه  هیتک
 اندازه که جلوش یرو به جونم م

 .رمیتماس نگ لیسه با

 :کنم یم پیرو تا امیو پ نمیش یتخت م یرو

شرمندت شدم.  یلیخوام. امشب خ یمن معذرت م لیسه»

 .ما حالمون خوبه! جام امنه

نداره. تو به فکر ما نباش. من خودم  یمن خطر یبرا اون
 کنم. به اندازه یم یفکر هی

جا به بعدش رو  نیتو رو به دردسر انداختم لطفا از ا یکاف

 « !به خودم بسپار

 یم دهیسع یهم برا یامیپکنم و بعد  یرو ارسال م امیپ
 بمیج یرو تو یفرستم و گوش

 خورد. یدم. حالم داشت از گرما به هم م یم سر

 

 ی. مومدیهوا اتاق خفه بود که نفسم داشت بند م اونقدر
 اما ارمیخواستم شنلم رو درب
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برجسته  ینازک تنم اونقدر چسبون بود که کامل گرد بافت

 .شکمم رو نشون بده

تا باهاش  یزیگردونم دنبال چ یشده و چشم م نیسنگ نفسام
 دایخودمو باد بزنم اما پ

 .کنم یام فوت م قهی یکشم و تو یمو م قهیکنم. کالفه  ینم

زنم  یشالم خودمو باد م یبا لبه  دیکرده و نفس بر عرق
 که صداش شونه هامو از ترس

 :پرونه یم

 !بخواب ریبگ اریپاشو شنلتو در ب-

 یبه باال داره نگاه م نییو از پا دهیاش چسب نهیبه س سرش
 یحالت خسته و ب هیکنه. 

 .داشت حال

پرش به سمت باال برگشته بودن و نگاهش رو  یها مژه
 کنم یکرد. اخم م یمهربون تر م

 :گم یم

 !راحتم... تو فکر خودت باش ینطوریهم-

 !یاوهوم... معلومه راحت-
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و  ارهیرو از تنش درم ورشیو پل شهیاز جاش بلند م هوی
 کنه و من یکاناپه پرت م یرو

 :گم یم غیج غیکشم و با ج یم یبلند نیه ناخودآگاه

 ؟یکن یم کاریچ-

چشمام گشادتر  یو من ه ادیکه به سمت تخت م نیح نیهم
 شن و تنم داغ و داغ یم

 :گه یشه، م یم تر

 کنم... یبه خودم فکر م ست؟یمعلوم ن-

 

 ریبقاپه! نگاهم گ! فقط منتظر بود حرفو از دهن آدم ایخدا
 و شکمش نهیس یعضله ها

 :زنم یدم و نفس م یو آب دهنمو قورت م شده

رو از سرت  یمن بخواب شیپ نجایبذارم ا نکهیفکر ا-

 گهید ستمیکنا! من زنت ن رونیب

 !نرفته که ادتی

زنه.  یم مهیتنم خ یشه و رو یم کیبهم نزد گهیقدم د مین
 تخت یدستشو پشتم رو هی
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 گهیدست د ستادهیکه خم ا یو همونطور به حالت دهیم هیتک
 ذاره یچونه ام م ریاش رو ز

 .باال ارهیسرمو م و

 !باالست نیچشمام ا-

کشم  یدندونم م ریو لبامو ز شنیبا خجالت بسته م چشمام

 !گزم یو با تمام توانم م

گلومو  خیره! چشماش ب ینم ادمی... هینرفته خانومم ک ادمی-

 ذارن فراموش یگرفتن و نم

دلت دوباره باهام صاف نشه بهت  ی... اما تا وقتکنم
 کیبهت نزد یشم! وقت ینم کینزد

! دوباره با همون شور و تمنا یشم که خودت بخوا یم
 ! تایو اسممو صدا کن ینگاهم کن

کنم...  یمونم از دور نگات م یموقع من صبور م اون
 باش شمیخوام! پ یفقط نگاهتو م

 ...چشمات مونده بود سر دلم ی..! عقده نگام کن. ادیز

ره و من  یچرخه و م یمحض تموم شدن جمله اش م به
 فهمم خم شده بود تا یتازه م

 !متکا از کنارم برداره هی
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برق  دیکنه و به سمت کل یکاناپه پرت م یرو رو متکا
 کنه. بعد یره و خاموشش م یم

افته که  یم ادمیاندازه و من تازه  یرو کاناپه م خودشو

 .نفسمو حبس کرده بودم

دم.  یذارم و به تاپ تاپش گوش م یقلبم م یرو دستمو
 یزنه! اونجور یزنده و پر قدرت م

 که هفته هاست نزده! یهم دارم، اونجور یقلب ادیب ادمی که

 

به ترسام  یسوزه و من لعنت یتو تب م شتریو ب شتریب تنم
 قرار شنلم رو یفرستم و ب یم

 !شدم ی. داشتم خفه مرمایسرم در م از

رم و تا  یمالفه م ریشکمم رو پنهان کنم ز نکهیا یبرا
 و به ارمشیام باال م نهیس یرو

 ارم؟یتونم دومم ب یم یکنم که تا ک یفکر م نیا

تونم  یزنم؟ مگه م یگول م ویکنم؟ ک یچکار دارم م اصال
 که تموم تنم داره به یوقت

 کنم؟ غیشه اونو از قلبم در یم دهیکش سمتش
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افته که تا گلو  یم یدوباره و دوباره نگاهم به باتالق اما
 نفس هیغرق بودم. فقط  رشیز

اون  ریتا سرم ز کیهول کوچ هیداشتم تا مرگ،  فاصله

 !باتالق فرو بره

 یقمار کردم تا شانس عاشق میزندگ یبودم که رو یزن من
 به یتا وقت رم،یرو از خودم نگ

ترسم شدم، عاشق شدم و  میگردم نگم تسل یبرم عقب

 !نکردم یعاشق

که معلوم  یشدنمون ترکم کرد. وقت یکیاون صبح روز  اما
 نه! برگشت ایگرده  ینبود برم

توجه به التماسام  یو ب یرحم یبار با ب نیو ا دمیمن بخش و
 پسم زد، تحمل کردم و حاال

 !بهش اعتماد ندارم گهیو من د اومده

که  یرسم که به مردت یترسم از غرق شدن، م یم چون

 !ده بها بدم یبه خودش بها نم

 !کنم هیکنم! تک اعتماد

کنه که نصفه  یبه دل من حال نویا ادیب یکیترسم و  یم
 یآدم هوا نیا یقدم هیشب تو 
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 !سرم نکنه ریز بازوشو

 یها موهامو جلو وونهید نیبرم و ع یتو موهام م دستمو
 از یکشم تا دنبال رد یم مینیب

 نفساش بگردم. عطر

 

کرد حالت  یموهام فرو م یرو تو شینیب یچطور وقت که
 کنند بود ونهیمست چشماش د

تونستم همونقدر شجاعانه  یمن آرزو داشتم که من هم م و
 و رهاگونه از عطر تنش نفس

 .رمیبگ

که از پنجره  یکنم و به ماه یم دهیکه خواب ییبه جا پشتمو
 کرد یم ییداشت خودنما

 .کنه یم یزنه و سرگران یکنم. چشمک م یم نگاه

اسمشو  یوقت اهشیس یبرق چشما یچیبندم، ه یچشم م اما
 یشه! ب یکنم نم یصدا م

 !شه یم ییو تماشا ریچشمگ رحمانه

خوادش! من معتاد به  یکنه! دلم م یداره خفم م بغض
 دارم میحضورش اونو تو دو قدم
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ودم وج یکه همه  یتونم لمسش کنم! در صورت ینم اما

 !شه یم دهیداره به سمتش کش

 ه؟یچه حس نیا

 یمتکا فرو م یقرار سرمو تو یکنم و ب یمشت م دستامو
 یکمکم کن قو ایکنم. خدا 

 !... کمکم کنبمونم

*** 

. تازه چشمام گرم کهیو هنوز دورم تار شنیباز م چشمام
 کنم که یشده بودن و فکر نم

مثانه ام  یکه رو یادیبودم اما فشار ز دهیساعتم خواب کی
 ذاره که به خوابم ادامه یبود نم

 .بدم

کرده بودم و دکترم  دایپ ریاخ یهفته  نیمشکل رو تو ا نیا
 و به هیعیگفت که طب یم

 !شه یم دترمیشد یحت مرور

 یم داریبود که من هربار که از خواب ب نیمشکلش ا اما
 ساعت ها دیها و شا قهیشدم دق

 تا دوباره خوابم ببره! دیکش یم طول
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 یبهادر م ادیشکمم قلمبه م  دنیشم و به محض د یم بلند
 گردم یبرم عیافتم و سر

نفس هاش  تمینه که خدا رو شکر ر ایهنوز خوابه  نمیبب
 خوابه و ادیآرومه و به احتمال ز

 .تونم صبر کنم ینم گهید من

 نهیآ یتو کمیرسونم. خودمو  یم سیخودمو به سرو زود
 نییاز پا یزیکنم اما چ ینگاه م

 .ستیمعلوم ن تنم

 چیبدنم کامال محسوس بود. چون پهلوهام ه راتییتغ
 کینکرده بود و کمرم بار یرییتغ

مشخص  یچیکرد ه یکه از پشت سر نگاه م یطور بود
 نافم یشکمم تا رو رینبود اما از ز

 .و برجسته شده بود و کامال مشخص بود گرد

خوام که به سمت تختم برگردما اما  یگردم م یبرم یوقت
 تونم؟ یدونم چرا نم ینم

 یدستشو رو هیشم.  یم کینوک پا بهش نزد یو رو آروم
 گهیچشماش گذاشته و دست د
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 .شکمشه یرو اش

اش که قبل از خواب لباسش رو در آورده  شهیعادت هم به
 بود اما هنوز کفشاش پاش

خوابش  ینداشته ول دنی. انگار که که اصال قصد خواببود

 .برده

 یو لبام م ارهیبهم هجوم م یقرار یب یبیطور عج هی
 اندازه به نیوقت تا ا چیلرزن. ه

 !ومدهیمعصوم و تنها به نظرم ن نظرم

رو کامل  گهیکارو کرد؟ چرا نخواست همد نیبا ما ا چرا
 چرا م؟یهم باش یایدن م؟یکن

 یما زد؟ االن برا شهیبه ر شهیو سخت تر ت دتریشد هربار
 برگشته؟ یچ

دونه دلم  یمعلومه! چون مطمئنه که عاشقشم! چون م خب
 زنه. چون یبراش پرپر م

شعله تو  نیتالش کردم که فراموشش کنم اما ا صدبار

 .ترم شد ادیوجودم کم نشد که ز

 دونه! مطمئنه! یم نویبا وجود نبودش! و اون ا یحت
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تمام  دهیخواب نجایا کس یبدون پتو و ب نطوریا یوقت اما
 شه یخشمم نسبت بهش دود م

شم تا کفشاش رو از پاش  یهوا! به طرف پاهاش خم م تو
 که لحظه آخر دستام ارمیدر ب

 !کشم یم پس

! ایخدا ؟یشد چ یم داریخواستم بکنم؟ اگه ب یم چکار
 یرم و به پشت یتخت م یرو

 .شم یم رهیکاناپه خ یرو بتشیدم و به ه یم هیتک

مرد خواب و  نی! خواب ندارم، ارهیگ یگلومو م بغض
 یخوراکمو گرفته! البته بچه شم ب

 !زنم یاوج بغض لبخند م یتو ست،ین ریتقص

 :زنم یکشم... لب م یشکمم م یرو دستمو

 ینیب یکه م یمعرفت یب نیا ؟یداریدونه انار مامان؟ ب-

 مگه نه؟ شیشناس یباباته... تو م

! یش یقرار م یدرست مثل من ب شینیب یهروقت م چون

 ...ازمون دوره نینب شوینجوریا

 یتونه اندازه  یبخواد م ینگاه نکن... وقت تاشیعصبان به

 ...خدا مهربون باشه! دستاش
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 :دم یلرزون ادامه م یچکه و با لبا یم اشکم

خواد  یکنه تو فقط دلت م یبا دستاش نوازشت م یوقت-

 و اون به کارش یچشماتو ببند

 !جا چیآرامش آغوششو نداره! ه ییجا چیبده! ه هادام

اما من از اولشم  یدون ینم نویتنش... تو ا یبو عطرش،
 یفاکتور خاص تو هیدونستم  یم

 ی وونهیداد. من د یباباها رو م یتنش هست. بو یبو
 حسرت شهیتنش بودم. من هم یبو

تو  یبغل بابا یتو یتن بابا و مامانمو داشتم. اما وقت عطر
 و بند بند وجودم دمیخواب یم

 !باشه یشکل نیا دیبا دیشد فکر کردم شا یم آروم

شدن دارن و من  ادیفر لیلرزه و ضجه هام م یام م نهیس
 لبام چفت یدست لرزونمو رو

 .کنم یم

 ....شیه شیه-
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قلبم  یکشم و رو یشکمم باال م یام رو از رو گهید دست

 .ذارم یم

بود! هنوزم همه  زمیهمه چ یمنم دلتنگشم... اون لعنت-

 من یای... هنوزم تو دنزمهیچ

 یکس قی... ما المیکنه... اما ما بهش اعتماد ندار یم ییخدا
 اوضاع خراب یکه وقت میهست

 ایدن یروزگار بر وفق مرادمون نباشه وقت یوقت شه،

 !باشه شمونیپ رهیگ یبهمون سخت م

همونطور  میدار ازی... ترکمون نکنه! ما نمیانتخابش باش ما
 زمونهیکه اون همه کس و همه چ

! انقدر آسون نباشه براش از میهم براش همه کس باش ما

 !ما رد شدن یرو

 یشه و بهادر تکون م یاز گلوم خارج م یخفه ا هق
 شه و یخوره! استرس بهم قالب م

دم و پشت به  یپتو سر م ریدونم چطور خودمو ز ینم

 .کشم یطرف بهادر دراز م

هم  یکشه و صورتم تو یم ریدلم ت میناگهان حرکت بخاطر

 .شه یم
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 جلوه؟-

اشکام از ترس بند اومدن اما t کمکم کن ایشده! خدا داریب

 تند یعاد رینفسام به طور غ

 !شده

که فکر کنه خوابم  دوارمیامt نمشیتونم بب یبهشه و نم پشتم

 ایو دوباره بخوابه! خدا

 !کن کمکم

گه که دست بردار  یکاناپه م یتکون خوردنش رو یصدا
 تو خودم جمع شتری. بستین

 .کنم یشم و حضورش رو کنار تخت حس م یم

 ...ینیب یشو... خواب م داریجلوه؟ ب-

 یکنه و شونه امو تکون م یدستش موهامو نوازش م با
 کنارم یدیکل کیت یده. صدا

 نیکه چراغ خواب رو هم روشن کرده و من با ا گهیم
 نیا از شتریتونستم ب ینم تیوضع

 به خواب بزنم! خودمو
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چشماشو  یکنم. نگران یچرخم و نگاهش م یسمتش م به
 باور کنم؟ اگه نگران شدن بلده

 همه وقت منو به حال خودم رها کرد؟ نیا یچطور

 !کردم برو بخواب دارتیب دیببخش-

خوام بفهمه  یمظلوم و خسته بود و آلوده به ترس! نم صدام
 داشتم دست یتو چه جهنم

پس  یخوام بفهمه که چطور دارم برا یزدم. نم یپا م و
 زنم و با خودم و یزدنش زور م

 .جنگم یم نفسم

تخت  یلبه  یده. رو یکنه و جواب حرفمو نم یم اخم

 :گه یم نهیش یم

 ؟یدیدیکابوس م-

 یآروم و خش دار بود. و من به سوالش فکر م صداش
 هم یداریکنم، که کابوس رو تو ب

 مگه نه؟ دیشه د یم

حسرتت جلوت باشه و تو دستت بهش  نیکه بزرگتر نیا
 شد ینرسه کابوس محسوب م

 نه؟ گه،ید
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هم  یو لبامو رو رنیگ یدوباره راه خودشونو م اشکام
 هام هیدم تا حداقل گر یفشارم م

صدا باشه و با تکان دادن سرم به نشونه مثبت جوابشو  یب

 !دم یم

 !کابوس عمرمو نیبدتر

و اشکامو  ارهینگشتاشو باال مشن و ا یمهربون م چشماش
 کنه. ترس، استرس، یپاک م

دونم  یشده و نم ریهمه با هم به وجودم سراز ،یدلتنگ
 بکنم اما توان پس زدن دیچکار با

 ندارم! دستشو

 

 چوقتیو من ه دنیم ریمس رییبه سمت موهام تغ انگشتاش
 ادیوسواس ز نیا دمینفهم

 !رهیگ ینسبت به موهام از کجا سرچشمه م بهادر

 بغلت کنم؟-

شه و  یاز دهنم خارج م یخند ناباور و غمبار تک

 !چرخونم یچشمامو تو کاسه م
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گرفت و با  یمنو تو بغلش م دمید یوقت کابوس م هر
 کرد و ترسامو ینوازشاش آرومم م

 از من گرفته؟ نمیکه ا اوردیم ادمی دیداد! با یم یفرار

... نفسمو یداریتو ب ت،یکابوسا سرم اومد. تو واقع نیبدتر-

 کردم از پسش یگرفت. فکر م

بهشون  گهیتونم د یکردم که بدون تو نم ی. فکر مامینم بر

 !...گرفتم ادیغلبه کنم. تونستم! 

دونن تا چه حد  یگم اما چشمام خوب م یرو به اون م نیا
 بارن و یمزخرفه! شرشر م

! لعنت به من چم شنیم رهیاش خ نهیگونه به س حسرت
 شده؟

 :کنهیکه تکرار م دهیه حرفام رو نشنک انگار

 بغلت کنم نازدارم؟-

 یروین نیفهمم ا یو نم رهیگ یبغضم م شتریو ب شتریب
 یرو که منو به سمتش م یلعنت

 !دیکش

 ارهیخشک شده و اونقدر حسرت آغوشش بهم فشار م دهنم
 نیکنم اگر هم یکه حس م
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 !ره یبغلم نکنه نفسم بند م االن

خوب  ارمش،یو تا لبم باال م رمیگ یمشتم م یرو تو پتو
 دونه که با حرفام دارم عقده یم

 ششیدونم که دستم پ یکنه و من حاال خوب م یم یخال
 دونه که دارم له له یروئه! م

 .زنم یم آغوشش

 به؟یمرد غر هیبغل  امیب دیرفته؟ چرا با ادتی ینامحرم-

 

باشم تا  دهیتراش لیدل هیخودم  یاز اون برا شتریتا ب گفتم

 !نخوامش

دونم داره تمام  یده و م یهم فشار م یرو چشماشو

 !کنه یزنه تا صبور یزورشو م

 !و زخم و زبونامو به جون بخره نهیبشنوه و ک غرغرامو

 تا خوابت ببره خوبه؟ نجایا نمیش یم-

 دید یپتو پنهون بود. خوب بود نم ریبود که لبام ز خوب
 یچطور دارم با لبام کلنجار م
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از  یدم تا حرف اشتباه یدندونام فشارشون م ریو ز رم

 !ادین رونیدهنم ب

 !ندارم یاجیمن بهش احت-

خودمم باورم نشد چه  یشل و وارفته گفتم که حت اونقدر

 !برسه به اون

چشماش  یکنم گوشه  یگزم و حس م یلبامو م همچنان
 خورده و خنده اش نیچ

 .خنده یاما نم گرفته

 :گه یم ینرم تینها یآروم و لحن ب یصدا با

 دارم... بمونم؟ اجیمن بهش احت-

که لبام  ینطوری! ادید یبازم خوب بود که لبخندمو نم و
 از بناگوش در رفته و آبرو و

 !ذاره یبرام نم تیثیح

 یفهمه که مخالفت یکنم. م یگم و فقط نگاهش م ینم یزیچ
 یهم مبن یندارم اما حرف

و  ادیکنم که کوتاه ن یزنم. خدا خدا م یموافقت نم بر

 !بمونه



 
 

1575 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 نهیکه نفسمو تو س ادهیاونقدر ز شیحرکت بعد استرس

 !کنه یحبس م

لعنت به من اگر  یهمه شل بودنم متنفرم ول نیخودم و ا از
 بشم که با قتیحق نیمنکر ا

 بند وجودم خواهان موندنشم! بند

 

 ینیخم شده ه دنمیبوس یبرا نکهیشه و من از فکر ا یم خم
 شه و یخارج ماز گلوم 

خاموش شدن چراغ کنار تخت  کیت یلحظه صدا همون
 و باتمام توانم چشمامو رو ادیم

 !دم یفشار م هم

 !لعنتت کنه جلوه خدا

 .کنه یدوباره چراغو روشن م-

 شد؟ یچ-

 ...یچینوچ... ه-

دارم تا  یچشمامو بسته نگه م ده،یگفتم! هول و ترس تند
 مجبور نباشم نگاهش کنم و اون
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 .چشمام نخونه که چقدر خجالت زدم از

خواستم چراغو خاموش  یاوهوم باشه... من که فقط م-

 !...تورم دوست دارم یکنم، اما فکرا

شن!  یو از گونه هام از فرط خجالت داغ م ستهیمیوا قلبم
 اورد؟یبه روم م دی! حتما بایلعنت

و بعد  ادیخاموش شدن چراغ خواب م کیت یصدا دوباره
 جز ستین ییصدا چیه گهید

 !آروم اون یزده من و نفسا جانیه ینفسا یصدا

گذره و من هنوز چشمام بسته ست و بهادر  یم قهیدق چند
 صدا و آروم کنارم یاونقدر ب

 .که به حضورش شک کنم نشسته

شه باور داشته باشم هنوز هست  یکه باعث م یزیچ تنها

 !عطر تنشه

کرد؟ چرا منه خرو وابسته تر  یکارو م نیداشت ا چرا
 که مرد یکاراش وقت نیکرد با ا یم

 !نبود موندن

وقت نبودم،  چیکه ه یآرومم! طور یخوشحالم، حت اما
 نیخوابم گرفته و چشمام سنگ
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 .شدن

 

ها و دردامو  یکه دورم کرده بود تمام نگران یآرامش

 !داده بود نیتسک

 یکنم و وقت یچشمامو باز م یداریتو خواب و ب یا لحظه
 نم،یب یرو کنارم م بتشیه

 !شه یگرفتن برام سخت م نگاه

زانوهاش قرار داده و گردنشو به سمت  یرو بازوهاشو
 من چرخونده و بدون پلک زدن

 .کنه ینگاهم م داره

که  ییاز اونم قشنگ تر! از اون نگاها یقبلنا، حت مثل
 گرم و نوازشگر دارن، یانگار دستا

شه و قوت قلبت  یم دهیاما محسوس، سر قلبت کش ینامرئ

 !شن یم

نفره،  هیگرو اون  تیاون نگاها که انگار که زندگ از
 که تنم رو یاونقدر قشنگ و خواستن

 !ده یکنه و روحم رو رها تر پر م یحس تر م یب
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شه که تنها ترس وجودم رو تو  یم لیتکم یوقت آرامشم
 یجمله نابود م هیلحظه با  نیا

 !کنه

 !شتمیپ-

لبخند  یداریشه و تو همون حال خواب وب یقرص م دلم
 که تک ادیم ادمیزنم چون  یم

 !بودم نیعاشقانه هاشو من عاشق تر کلمه

*** 

 «خانوم دمیرس من»

 .شه یراحت م المیخونم خ یرو که م یمهد امیپ

کرده بودم  دیرو براش فرستاده بودم و تاک نجایا شنیلوک
 صحبت باره نیدر ا لیکه با سه

 .نکنه

شرکت و خونه رو با خودش  یتیبودم تمام گارد امن گفته
 همراه کنه.
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 یبرا یرخ بده اما مسئله ا یوسط قرار نبود جنگ نیا
 با قدرت دیاثبات به اون داشتم و با

بود بر سر  یاگر هم جنگ یدادم و حت ینشون م بهش

 !قدرت بود

به بهادر مثل  ازشیکه ن یاون دختر گهیمن د نکهیا اثبات
 شه،یدر بند به ناج ریاس کی ازین

 .ستمین

لحظه  نیبودم، تا هم نجایخواستم نشونش بدم که اگر ا یم

 !هم انتخاب خودم بوده

هاش  ییتونه با زور گو ینم یلحظه ا گهیبدونه که د دیبا
 طرف و اون طرف نیمنو ا

 !بکشونه

تخت  یذارم و همونطور نشسته رو یرو کنار م یگوش
 شم تا چکمه هامو به پا یخم م

و  ادیشدن در م دهیباز شدن در و بعد کوب یکه صدا کنم
 ینم رییحالتم رو تغ یمن ذره ا

 .دم
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ترسم. بهادر از  یدم! ازش نم یبه کارم ادامه م خونسرد
 ریدرگ شتریب یا گهیهر وقت د

کنه که  ینم یمطمئنم دنبال من اومده. کار گهی! حاال دمنه
 ن همپل پشت سرمو نیآخر

 !بشه آوار

 ه؟یچ ایمسخره باز نیا-

 یپام م یکیرون اون  یپام رو رو هیو  نمیش یم صاف
 نهیخونسرد و با طمان یلیذارم و خ

 .کشم یرو م نمیپوت پیز

که تو چشماشه  یشیدوزم و آت یرو به چشماش م چشمام

 !گه جرقه زده شده یم

 یگ یم لیبه اون جوجه وک یزن یاالن زنگ م نیهم-

 سگاشو جمع کنه ببره وگرنه تا

 ...گهید قهیدق سه

 منن! یاونا آدما-
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رو قطع کردم و از جام بلند شدم و چند قدم آروم  حرفش

 .و اما محکم به سمتش برداشتم

حالش رو  نیزد و من خوب ا یم رونیاز چشماش ب شیآت
 کردم. اما قرار بود یدرک م

 بدم؟ تیاهم که

نه... تا  قهی. تا سه دقنجانیمنن و به دستور من ا یآدما-

 که من دستور بدم یهر وقت

 یلحظه ا گهیمونن. و من قصد ندارم د یم منتظرم

 !منتظرشون بذارم

شمارم... سه...  یدلم م یزنم و با خودم تو یم دورش

 ...دو

 !یجنازه من رد ش یمگه از رو-

گرده و نگاهم رو به بازوم که تو  یبه سمتش برم سرم
 . ابدا ضعف نشوناندازم یچنگشه م

 .زنم یدم و لبخند م ینم

 شیچون االن نما رمیگ یم دهیگوشت بازوم رو ناد زیت درد

 ...شروع شده بود. اما بهادر
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کرده بودم  ینیب شیرو که من پ یهمون نقش قایمن دق بهادرِ 

 .کرد یم یداشت باز

 ؟یمن افتاد ادیشد که  یسرت اومده بهادر؟ چ ییچه بال-

 یگفتم و صورتش رو از نظر م ینگران و متاثر یلحن با
 گذرونم. موهاشو پشت سر محکم

 دیکوب یترسناک م شیشونیپ یبود و رگ برجسته  بسته

 .و نبض گرفته بود

نفس هاش  تمیتونست ر یچشماش باز شده بود و نم حدقه
 نگه داره و بهادرِ  یرو عاد

کرد. احساساتش رو  ینم یقدر رو باز نینبود! ا نیا من

 !داد! خود دار بود یلو نم

عقب  یقدم نکهیا یو به جا ارمیاز چنگش در م بازومو
 رم. آروم و متفکر یبردارم جلو م

 :کنم یم زمزمه

آخه  ؟یایباعث شد که دنبالم ب یچ قایخوام بدونم دق یم-

 من که عوض نشدم، هنوز

. یرکه التماست رو کرد که از ما نگذ یآدمم. همون همون
 که قسم خورد که اگر یهمون
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گفتم  ادته؟ی! گفتم بهادر ادیکنار م یزیبا هرچ یبمون پاش
 ما نبند. منو راه یدر رو رو

که باشه  یزی. گفتم هرچمی... بذار با هم حلش کنبده

 !...جنگم یدوشادوشت م

 زیکنم و شالم از سرم ل یرو به سمت شونه ام کج م گردنم
 یخوره و دور گردنم م یم

 .افته

 !ذوق نزنه یزنم تا بغض صدام تو یم لبخند

کنم که تموم شده اون روزا و فقط  یم یادآوریخودم  به

 .حسرتشه که برام مونده

 یداشتن تو خدا رو شکر م یکه من برا ییهمون روزا-

 کردم، خدا داشت مقدمات بردن

تاک  کیکرد. ساعت داشت ت یفراهم م مویواقع یحام تنها
 ینفسا نیکرد تا آخر یم

که من داشتم تو رو با با  یبابام رو بشماره. موقع حاج
 یم شیدستام و بوسه هام ستا
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 یداشت با مرگ دست و پنجه نرم م میواقع یناج کردم،
 بار قبل نیآخر یکرد تا بتونه برا

 دمیفهم ری. و من چقدر دنهیمرگش صورت منو بب از

 ...بهادر

 یو پلکامو محکم رو زهیر یاز دو چشمم همزمان م اشک
 دم و دستامو یهم فشار م

 .کنم یم مشت

که  یواریکه همش سراب بود! که هر چهار د دمیفهم رید-

 !ستیدورته اسمش خونه ن

 دمیفهم رید ست،یسرت از ته دل ن یرو یدست نوازش هر
 تو یبرا یکه صرفا چون آدم

 یو وقت دمیفهم ری! دیش ینم زیتو براش همه چ زهیچ همه
 از یکه هرکس دمشیفهم

 یشونه ام گذاشت و با لحن متاثر یرد شد دست رو کنارم
 خاک سرده،»: زمزمه کرد

 «!شه سرت سالمت یسبک م غمش

کنم.  یکشم و نفسمو فوت م یصورتم م یدستامو رو کف
 نیام رو سنگ نهیدرد قلبم رو س
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 کنه. یو آروم موندن رو برام سخت م کرده

 

 شیبابامه از نو آت ینقطه از قلبم که هنوز عزادار حاج اون
 ینامرئ یوارایو من د رهیگ یم

 .کشم تا رنجام رو پشتشون پنهان کنم یباال م دورمو

دم که چطور آب دهنش رو  یگلوش م بیبه س نگاهمو
 قورت داد و نگاهمو ذره ذره باال

 .برم یم

از شدت خشم  شینیب یباز مونده پره ها یلب هاش کم یال

 !شن. چشماش یباز و بسته م

 یبه نظر م یخال قیو عم اهیس یدو تا چاله  نیع چشماش
 و ستیرسن. تهش معلوم ن

! چون تا تهشو من ستین یچیدونم که تهشم ه یحاال م من

 !رفتم

 ...یمن... فرصتش نشد... متاسفم به خاطر حاج-

 یتقسم یته دلش و گفت و انگار کلمه هاش مثل آب، رو از
 دلم روون شد. و تا شیاز آت
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جمله از  نیا دنیدونستم که چقدر به شن یلحظه نم نیا

 !داشتم اجیزبونش احت

 یکه داشتم م یکنم و برخالف احساس یصاف م گلومو

 :گم

 یاجیدادن تو احت یسرت سالمت بهادر...! اما من به تسل-

 !...ندارم

لحظه  یگم و سرمو برا یتو دلم م نویاالن نه! اما ا الاقل
 اندازم تا حسرت یم نییپا یا

 !منو لو ندن چشمام

 یتنم اضاف یچشمام نخونه که اون روزا چقدر سرم رو از
 شونه هاشو یکرد وقت یم

 !بزنم هیتا بهشون تک نداشتم

گذره!  یم یبرام جالبه بدونم که تو فکرت چ یلیاما خ-

 ام که حاضر یمن همون آدم

همونم... اون موقع  و من عوض نشدم! یباهام بمون ینشد
 ؟یخوا یاالن م موینخواست

 تونه باشه؟ یم یچ لشیدل
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دستاش  نیصورتمو ب نکهیو قبل از ا ارهیباال م دستشو
 و کف رمیگ یسرمو باال م رهیبگ

 :غرم یو م ارمیباال م دستمو

که انگار  یبهادر! جور یجرات نکن که به من دست بزن-

 !ما عوض نشده نیب یچیه

که فکر  نیاما ا ادینم بهیاون برام غر یشدنم با دستا لمس
 نکرده رییتغ زیچ چیکنه ه یم

 !زنه یم شیآت منو

شه و گردنشو با دم  یم نییاش پرشتاب تر باال و پا نهیس
 یکنه م یکه فوت م یکالفه ا

 .کشه یو دستشو پشت گردنش م چرخونه

 !میبا هم راجع بهش صحبت کن دیعوض شده... با طیشرا-

دم و تک خند  یپرن و گردنمو عقب م یباال م ابروهام

 :زنم یم یزیتمسخر آم

 ط؟یشرا-

کنم و کف دستام  یگردونم و دستامو باز م یدور م نگاهمو

 :گم یم رمیگ یرو به باال م



 
 

1588 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 طیمنظورت از شرا ای ست؟یآلونک ن نیمنظورت که به ا-

 ها؟ ؟یستین کیب گهیکه د نهیا

 ینم دتیتهد یخطر ؟یستین ایماف سیرئ گهیبده... د جواب
 خودتو یکنه؟ بازنشسته کرد

 ؟یحاال مرد خانواده شد و

بله  هیها  نیا یخواست جوابش به همه  یچقدر دلم م و
 بزرگ به اندازه تمام حسرتام

 !! انقدر بزرگ که تمام غصه هامو بپوشونهبود

اما همچنان منتظر  هیدونم جوابم منف یکه م یحال در
 سرشو به یوقتکنم و  ینگاهش م

 !کنه یگردونه غم دلمو مچاله م یبرم سمتم

به اندازه  نیچشمش پر از خون بود و ا یدیتمام سف چون
 یمن جواب روشن یبرا یکاف ی

 !ارهیمنتظر نباشم تا به زبون ب گهیکه د بود

 

 یآورد داشت م یکه به فکش م یاز فشار صورتش

 !دیلرز

 :کنم یزمزمه م یده و من با لبخند پر درد ینم یجواب
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 !کردم یفکرو م نیمنم هم-

رم اما همچنان خط نگاهمون رو سفت و  یقدم عقب م دو
 دارم. زانوهام یسخت نگه م

 :گم یم یمصنوع یلرزن و من با دلخور یم دارن

شدم بهادر! حداقل اون  دیاز قبل ازت ناام شتریب یاالن حت-

 برام یگفتم انقدر یموقع م

 یکه فکر م یزیچ ریقائل بود که نخواست درگ ارزش
 کرد برام خطرناکه بشم! به خاطر

براش مهم بود. اما االن... تو  تمیدورم کرد... امن خودم
 ... هنوز همونیهنوز همون آدم

تو همون  یو هنوز دار یها رو به دوشت دار تیمسئول
 اما چون یزن یجهنم دست و پا م

رو که من بهت هشدارش رو داده بودم حس  ییتنها اون
 چون نبودم به چشمت ،یکرد

 !دنبالم یو برات قابل تحمل نبوده، اومد اومده

از خشم و نفرت برافروخته شده و من احساساتم  صورتم
 کنم. از اون یپنهان نم گهیرو د

 !ستین یخبر گهیو آرامش د یخونسرد
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بهادر! چون تو احساس ضعف  یشد فیچون تو ضع-

 دنبال من و حاال من یاومد یکرد

 برات سر و دست بشکونم؟ حاال؟ دیبا

درهم و  ی افهیدم و ق یبه چپ و راست تکون م سرمو

 :گم یم یمشمئز

که برات قائل بودم  یهمون احترام ینه ممنون! حاال حت-

 !یکرد کسانیرو هم با خاک 

 رهیرسم و هنوز دستگ یچرخم و با دو قدم بلند به در م یم
 دمینکش نییو به سمت پا

 .نهیش یدر م یکف دستش از کنار گردنم رو که

 کنم. یبه تنم حسش م دهیپشت سرم چسب تنشو

 

 !یلعنت یتونم بذارم بر ینم-

کنه و لعنت به من که انقدر  ینفساش گوشمو داغ م یگرما

 !مردم نینابود ا

وارد شم تا بهش  یاز چه راه دیدونم با یرفتم و م یم دیبا
 نشون بدم و ثابت کنم که
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 !عوض شده زیهمه چ حاال

اون تسلط دارم! که حاال اونه که من  یمنم که رو نیا حاال
 منم نیداره و ا اجیبه من احت

 رونیاز عمق جونش ب شینفس بعد رمیگ یم میتصم که
 اش حبس نهیس یتو ای ادیب

 !بشه

 !تماشام کن-

زنه و من تو حصار آغوشش به سمتش  ینفس م نفس

 !گردمیبرم

انداخته.  هیصورتم سا یخم کرده و صورتش رو سرشو
 سانت جلو برم تا لب هاش هی هیکاف

 !لمس کنه لبامو

به  نییبود که از پا نیشدم و اون عاشق ا رهیچشماش خ به
 گفت یباال نگاهش کنم. م

ام  وونهید نیو ا رنیگ یم میسرکشت حالت تسل یچشما

 !کنه یم

ذارم. نرم و نوازشگر  یقرارش م یب ی نهیس یرو دستمو
 یبرم و اغواگرانه نجوا م یباال م
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 :کنم

که  یرم! چون تنها راه یتماشام کن بهادر، که چطور م-

 نهیا ینگهم دار نجایا یتون یم

 ؟یکن یکارو م نی!... ایکن ریمنو به اون تخت زنج که

کنم و به گردنم  یآخر سرم رو کج م یگفتن جمله  نیح
 آلوده به یچسبونم. با لحن یم

 و التماس گفتم! ناز

 

که تو  یخفه ا یناله  یگرفت و صدا یمانند سیه نفس
 و برق تو دمیگلوش بود رو شن

گوپ گوپ قلبش  یخورم که صدا ینشست! قسم م چشمام

 !دمیشن یرو م

 !حرف نزن آشوب دلم ینطوریا-

 .و من لبخند زدم دیدورگه و غضب آلود غر یصدا با

کنه در  ریتخت زنج یمنو رو نکهیدونم تصور ا یمن م و
 اون یکه تماما در سلطه  یحال

 یدر انتظار رحمش باشم چطور ضامن صبرش رو م و

 !کشه
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 !کار رو چون تو مشتم بود نیکرد ا یاون نم و

ستبرش بود که داشت از  ی نهیکه بند س ییدستا نیهم تو

 !دیلرز یخواهش و تمنا م

 یوصل اومده نبود نه برا یکارو چون برا نیکرد ا ینم

 !فصل

کنم و با  یم سشونیکشم و خ یداخل دهنم م لبامو

 :گم یم یساختگ تیمظلوم

 برم؟ ای...؟ یکن یم رمیمنتظرم بهادر... زنج-

از گلوش اومد و من با نوک  یغرش کالفه ا یصدا
 اش فشار آوردم نهیانگشت به تخت س

 !اون عقب رفت و

و  رمیگ یکنه! سرمو باال م یتو وجودم رقص م غرور
 محکم یبا قدم ها یروز هیمرد  نیا

انداخت و نفسم رو  یقامت استوارش ترس رو تو دلم م و
 ام نهیاز وحشت و ترس تو س

 !کرد یم حبس

 یو قص نیرحم تر یبه زانو انداختن ب یاسمش برا هنوزم
 بود اما یمردان کاف نیالقلب تر
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 !اشاره انگشت من قدم هاش پس رفت به

 و دیلرز زانوهاش

 

 !رفت نفسش

نفس و بدون  یچرخم و ب یکشم و م یم نییرو پا رهیدستگ
 ازش دور یتعلل اضافه ا

 .شم یم

چشمام  یچشماش از جلو ریرم و تصو یم نییها رو پا پله
 کیکوچ اطیرن! ح یکنار نم

 یدر و چشمم به بلوا یکنم از ال یرو که رد م خونه

 !شه یافته نفسم حبس م یم رونیب

 یم رتیرم با ح یم رونیکنم و از در که ب یتند م قدم

 !کنم یو نگاه م ستمیا

بودم به سمت هم اسحله  ستادهیآدمام در مقابل کالکانا ا تمام

 !هاشون رو باال گرفته بودن

 یکه تعدادشون کمتر بود اما هرکدومشون از قو درسته
 ییآدما نیتر کریو غول پ نیتر
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 .بودم دهیکه تو عمرم د بودن

و تو کارشون خبره بودن و من به  دهیآموزش د همشون
 کامل داشتم و نانیمردانم اطم

ترس  یذره ا نکهیو بدون ا تیجد نیبا ا یلحظه وقت نیا تو
 به خاطر کمتر بودن تعدادشون

 ستادهیبه کالکان ها تو چشماشون باشه مقابلشون ا نسبت

 !بودن

شنوم و به  یبهادر رو از پشت سرم م یقدم ها یصدا

 .گردم یسمتش برم

 یاون خبر میاز اون لحن اغواگر من و نگاه تسل گهید
 دیکل یدندونا  نیاز ب یوقت ستین

 :گم یم شدم

 !بگو بکشن عقب-

آرومه!  یبیگردونه و به طرز غر یچشمام م نیب نگاهشو
 تونم بگم سرگرم شده یم یحت

 نویکنه و ا یباال رفته داره نگاهم م یچون با ابروها انگار
 که به یژست خونسرد یتو

 !دهیگرفته نشون نم خودش



 
 

1596 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یمحاله که مقابل کالکان ها و بدتر از اون آدم ها چون
 من از خودش ضعف نشون بده!

 

 یاز خودش نشون بده که صدا یتا بهادر واکنش منتظرم
 یرو از پشت سرم م یمهد

 :شنوم

 خانوم؟ هیچدستور -

کنم. تفنگشو رو به  یگردم و نگاهش م یسمتش برم به
 از کالکانا گرفته بود و قسم یکی

 !تو وجودش نبود دیترد یخورم که ذره ا یم

که تو لحن صداش بود تو نگاه  یتیهمونقدر جد قایدق
 غضبناک و دستاش و انگشتش که

 !ماشه بود هم وجود داشت یرو

از دستور هم امر به حمله بود! و مطمئن بودم  منظورش
 دادم تا یدستور رو م نیکه اگر ا

مورد اعتماد  ی! همشون آدم هادنیجنگ ینفسشون م نیآخر

 !بابام بودن یحاج

 !شم، قدم به قدم یم کیرم و بهشون نزد یم جلو
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چرخم و به  یرسم به سمت کالکانا م یکه م یمهد یجلو
 منو مقابلشون نکهیمحض ا

 یبال استثناء همشون سالحاشون رو غالف م نن،یب یم

 !کنن

خارج بشه! اسلحه  کشونیاز دهان ب یکالم نکهیا بدون
 اومده و سرهاشون نییهاشون پا

 !هم

گردونم و  یم نشونیو من نگاه ب نهیزم یرو نگاهشون
 که تو یبهادر یبعد نگاهمو رو

 .کنم یثابت م سادهیتوده وا نیا قلب

باال گرفته نگاهم  یش برده و با سررو پشت کمر دستاش

 !کنه یم

ها انگار  هی! ثاننمیب یچشماش ابدا خشم و غضب نم تو
 یبیغر یانرژ نیو ا انیکش م

 !تو فضا هست باعثشونه که

 !نمیب یحس افتخار و اعتماد م هینگاهش  تو
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دونن که  یمن نه، به کالکان ها که بدون فرمانش م به

 !رفتار کنن دیچطور با

من مقابلشون، با  دنیکه تک به تکشون به محض د یوقت
 حالت ممکن نیتر میتسل

گفت تا ابد  یم یموتیآدم ها همونطور که ت نیو ا ستادنیا
 دونن و یمنو ملکه شون م

 !که به مذاق بهادر خوش اومده نهیا

بزنم  یا گهیحرف د نکهیو بدون ا ادیبه لرزه در م قلبم
 یو آدماش م یدستمو رو به مهد

 .کنم یهاشون اشاره م نیو به ماش چرخونم

ره و در  یچرخه و از من جلوتر م یبالفاصله م یمهد
 کنه و یرو برام باز م نیعقب ماش

سرم  یوقت ستیذارم و دست خودم ن یپام رو داخل م هی
 نگاه نیچرخونم تا آخر یرو م

 !به اون بندازم رو

 یم ادیکه فر یو پرمدعا با همون ژست و نگاه مغرور
 رهیتموم نشده خ زیچ چیزد که ه

 !من بود ی
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 یشم. مهد یکنم و سوار م یرو معطل نم یا گهید ی هیثان
 بنده و بالفاصله یدر رو م

 .شه یاز جا کنده م نیشه و ماش یسوار م خودشم

فهمم  یشه تازه م یاز کوچه خارج م یزنه و وقت یم دور

 .که نفسم رو حبس کرده بودم

 یذارم. لبخند یشکمم م یزنم و دستمو رو ینفس م نفس
 یلبام پهن م یاراده رو یب

 .شه

 کجا برم خانوم؟-

 ...رم یخونه! امروز شرکت نم-

 !شه یاطاعت م-

 یلب زمزمه م ریکشم و ز یدندونم م ریرو ز نمییپا لب
 کنم:

 

 !کله شقه و من بلدم که چطور سرجاش بشونمش هیبابات -

 یبیدادم ترس غر یبه سمت عقب هلش م شتریب هرچقدر
 زد که نکنه یم شیبه دلم ن
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 !شه میبار تسل نیا

حرفام دلشو  میو تلخ تر نیهربار که با سخت تر شبید از
 کردم دیناام دشویشکوندم و ام

 .حسو داشتم نیا

رو مصمم تر رو به جلو  یکه قدم بعد دمید یم یوقت اما
 داره قدرت به وجودم یبرم

 !گشت یبرم

خودم نبود که انقدر نسبت به عشقش پر از شک و  ستد
 تقالهاش دنیبودم و د دیترد

 .انداخت یاندازه دلم رو به شور م نیداشتنم تا ا یبرا

مدت  نیهاش چون تمام ا یقرار یب نیبود برام ا قشنگ
 خوردم و به یداشتم خودمو م

 یآدم اشتباه یزدم که خودمو پا یسرکوفت م خودم

 .سوزونده بودم

کنه  تیو بهم ثا ادیتمام وجودم دوست داشتم که بهادر ب و

 !که من اشتباه نکرده بودم

بهادر و هدفش  گهیآروم ترم. د یلیخ روزینسبت به د االن
 برام نامعلوم نجایا هیاز اومدن 
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 .ستین یدونستم که رفتن ی. االن منبود

دونم که تهش  ی. نمرمیقرار نبود که بهش آسون بگ من
 دونم که یم نویبشه اما ا یچ

 .رمیبگ میبا دلم تصم ستیبار قرار ن نیا

 زیاول از همه چ دیمادرم و با هیره که االن  ینم ادمی
 دلمو در نظر یتو یصالح دونه 

 نیکردم. به بهادرم ا ینم دشیناام گهیبار د نی. ارمیبگ

 !دادم یاجازه رو نم

*** 

 

امسال بهتر از هر سال برگذار  هیریخوام جشن خ یم-

 خوام فکر کنن حاال که یبشه. نم

که نامش رو زنده  ستین یکس ست،ین گهیبابام د یحاج
 خوام ینگه داره. من هستم و م

بشه. اما  یزینحو ممکن برنامه ر نیبه بهتر زیچ همه
 نکهیا طیکه شرا یدون یخودت م

 .از اندازه از خودم کار بکشم رو ندارم شیب
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تو دهانش رو  بیشن و همونطور که س یم زیر چشماش
 ده با شک یجوه و قورت م یم

 :کنه یزمزمه م ینیبدب و

 ؟یگ یبه من م یرو دار نایو چرا ا-

با  یشل نشه و با آرامش قات شمیکنم تا ن یهامو جمع م لب

 :گم یم تیمظلوم یکم

از خودم  یحد هیاز  شتریتونم ب یکه نم یدون یخودت م-

 رمیگ یکار بکشم. کمر درد م

 .ستمیا یسر پا م ادیز

 یدوش منه و وقت یشرکت رو یهمه کارا شمینجوریهم
 مونه. تو اون هفته هم یبرام نم

 یرو یمن هنوز اونقدر نکهی. و امیدار هیافتتاح که
 نیکارمندام شناخت ندارم که کار به ا

 یبرگزار تیریخوام تو مد یرو به اونا بسپر. م یمهم

 .یریجشن رو به عهده بگ نیا

جمع شده پشت هم  ییاندازم و با لب ها یم نییپا سرمو
 دونم که یزنم و م یپلک م
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هرچقدر که سرسخت  دهیقرار دادم. چون سع ریتاث تحت
 و یکارت حاملگ یباشه اما وقت

مهربون  ییکنم به طرز فوق العاده جادو یرو رو م بچه

 .شه یم

دلم  یتونسته تکون بچه رو تو زیر یلیهم که خ یوقت از
 احساسات توش نیحس کنه ا

 یدستاش رو شمهیکه پ یتمام مدت بایگرفته و تقر شدت
 یحرکت نیکتریشکم منه تا کوچ

 !از دست نده رو

کارا! منو چه به  نیاز ا ادیچقدر بدم م یدون یخودت م-

 نیو ا یادار یو کارا تیریمد

 !صحبتا

 

 !دونستم یم

به اندازه  چکسیدونم که ه یم نمیدونم اما ا یباور کن م-

 .ستیکار خبره ن نیا یتو تو ی

خونه گرفته شده  نیکه به کمک تو تو ا ییها یمهمون
 کس چیبودن. ه نیبهتر شهیهم
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 یازیو اصال ن ستیرو بلد ن یزبانیتو آداب م یاندازه  به
 هم قهیسل یکه بگم تو ستین

 !ستیدستت ن یرو یکس

 :زنه یده و غر م یم نیشل شده اما دماغشو چ ششین

 !یکن یخرم م یدار-

 یم هیتک یراحت به پشت الیکنم و با خ یدراز م پاهامو
 یدونم کارمو به خوب یدم چون م

 !دادم انجام

 !ثمر نبود ی...! بگو که تالشام بیبگو که خر شد-

دوزه و  یذوق گفتم و اون نگاه زهر دارشو به شکمم م با
 شه یبالفاصله نگاهش مهربون م

 :گه یم و

 یدونم اگه من قبول نکنم تو اونقدر کله خر یکه م فیح-

 هیخودتو به بق نکهیکه واسه ا

 یبه نخودچ یعنی نیو ا یدیخودت انجامش م یکن ثابت
 دم اما ی. انجامش مادیفشار م

 ...شرط دارم هی
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شده تا  اون ساخته نکهی. استیدونم که براش راحت ن یم
 بچه ها بچرخه نیب یگالر یتو

به  نویبکشه و ا یو رنگ نهیبب یرو رنگ ایبکشه دن ینقاش

 .بده ادیهم  هیبق

 .برام ارزشمنده یلیخ نیبه خاطر من قبول کرد و ا اما

 یشکمم م یشکفه و دستمو نوازش وار رو یاز گلم م گل
 یاعالم م یکشم و با سرخوش

 :کنم

 

 !باشه قبوله یهرچ-

 .اندازه یباال م تیرضا یبه نشانه  ییابرو

 !گم یباشه. جشن با من! شرطمم باشه بعدا به موقعش م-

شه و خودشو به طرف  یم دهیدوباره به شکمم کش نگاهش
 یکشه. دست منو پس م یم

 .شه یو خودش مشغول نوازش شکمم م زنه

 گهیاز اون روز د ؟یچکار کن یخوا یبا بهادر م-

 ش؟یدیند
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با  یبندم. حت یدم و چشمامو م یم هیبه عقب تک سرمو
 فکر کرد بهشم تمام وجودم از

 .لرزه یم یخاص شعف

 !دمشیند-

 رفته؟ یعنی-

 !نرفته-

 ؟یدون یاز کجا م-

شناسمش. گفت اومده که دوباره از نو  یکه م ییاز اونجا-

 ی. هرچمیشروع کن زویهمه چ

دهنم در اومد بهش گفتم، بارها پسش زدم، بارها گفتم  از
 تونه بره به جهنم... اما با یم

ضربه هامو  یکه مختص خودشه همه  یو حوصله ا صبر
 خره و دوباره انگار یبه جون م

کنارم بودن  یافتاده برا نمونیب یانگار که چه اتفاقات نه

 !شه یقدم م شیپ

 دن؟یکنارت خواب ایکنارت بودن -
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که بهادر فکر کرده بود به  یاون شب هیبه قض طنتیش با
 هیدارم گر دنیخاطر کابوس د

 یکنه! تلخند یخواست بغلم کنه، اشاره م یکنم و م یم
 زنم. یم

 

آدمکش و  یجان هی ریکه از اون تصو ییتو روزا یحت-

 ظالم رو تو ذهنم داشت بدون اجازه

شد! چه برسه حاال، اونم بعد از  ینم کینزد ممیحر به
 که ما با هم تجربه ییزایاون چ

بهش دارم و تنها  یدونه چه حس ی! اون خوب ممیکرد
 شه پسش یکه باعث م یلیدل

 چوقتیبخوامش! وگرنه ه شتریخوام ب یکه نم نهیا بزنم
 به اجازه یازیبغل کردنم ن یبرا

 !نداشت

 یببند دیام دیکنم که نبا یمن فکر م نایا یاما با همه -

 برگشته بود که از دیبهش... شا

دور  یزندگ هیکه تو  نهیبب یوقت دیبا خبر بشه... شا حالت
 گرفته میتصم یاز اون ساخت
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واقعا رفته... االن  دی! شایبره و بذاره تو آرامش بمون که
 شه که یم یهفته ا کی بایتقر

 !یخبر ندار ازش

خودم  یرم نگاهشو رو ینرفته مطمئنم! چون هرجا م-

 !کنم. همه جا یحس م

دونم که  یدوزم. م یم دهیلرزون سع یبه مردمکا نگاهمو

 .نگرانه که دوباره شکست بخورم

بار  نیببندم و بهادر دوباره پا در هوا رهام کنه و ا دیام که
 نتونم که جمعش کنم. اما من

 !مطمئن بودم که از اسمم نیاز ا همونقدر

باشش و باهاش  دهید کیاز نزد یتکه ح یتو و هرکس-

 نیتون یکرده باشن، نم یزندگ

. بهادر آدم دوز و نشیکه من شناختمش بشناس یاونطور
 یایآدم دروغ و باز ست،یکلک ن

 چوقتیکنه. ه یم یهست رو باز ی! هرچستین فیکث
 زنه یکه م یبه حرف یلحظه ا

و مغروره که دروغ گفتن رو  ینکردم، اونقدر عوض شک
 بهش یدونه! وقت یکسر شان م
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زنم  ینم یحرف چوقتیگفت من ه یگفتم قول بده، م یم

 !که نتونم بهش عمل کنم

نتونه چون  نکهیگفت نه ا یمن عمل منه! دروغ نم حرف
 کرد ابهتش خدشه دار یحس م

ترسه  یم یزیاز چ یعنیشه. چون اون اگر دروغ بگه  یم
 یبراش افت داره! قسم م نیا

مقابلش  بیزشت و بدترک والیه هیاگه مرگ تو قالب  خورم
 تو یظاهر بشه با سرد

 یم یزنه! وقت یپلک نم یکنه و لحظه ا ینگاه م چشماش
 ...رمیگه اومدم که پست بگ

 

حرکت موندن دستش  یو ب دهیزده سع جانیه غیج یصدا
 شه تا حرفم نصفه یباعث م

 !بمونه

حسش  ؟یدیداش بشم... تکون خورد... فهممن ف یاله-

 ؟یکرد

دل منه که داره تکون  یخندم و انگار نه انگار که تو یم
 خوره و مسلما من زودتر از یم
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 :گم یفهمم. اما با خنده م یم اون

شه  یحرف از باباش م ای نهیآره... هروقت باباشو بب-

 !ده وروجک یواکنش نشون م

کنه و بعد با لحن  یشده نگاهم م کیبار یبا چشما دهیسع

 :گه یم یوار یموذ

 یبچه رو م یبابا یربط نداره که تو وقت نیاصال هم به ا-

 یزن یازش حرف م ایو  ینیب

 یبدنت چندبرابر م یشه و گردش خون تو یداغ م بدنت

 !کوبه یامان م یشه و قلبت ب

 چرا؟ شیچسبون یتو... به بچه م یدار ییرو عجب

 یم یدیق یکنم و بعد با ب یلحظه بهت زده نگاهش م چند

 .اندازم یخندم و شونه باال م

دونم  یآوردم. من فقط م یسر در نم زایچ نیکه از ا من
 حس زویانارم همه چ یکه دونه 

 .کنه یم

 مونیشنوه و بودن بهادر تو زندگ یم زویکه همه چ مطمئنم
 ریمن تاث یهمونقدر که رو

 .ذاره یم ریاونم تاث یرو داره
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 شتریباهاش روشن کنم... اگر ب فمویزودتر تکل یهرچ دیبا-

 یطول بکشه خواه ناخواه م

گذره شکمم داره بزرگ تر  یکه م ی! چون هر روزفهمه
 ماه کیشه. فوقش بتونم تا  یم

االنشم  نیگشاد پنهونش کنم گرچه هم یبا لباسا گهید
 مشخصه. شانس اوردم که بهادر

 .دینکرد و نفهم دقت

 ه؟یچ یروشن کن فتویتکل نکهیمنظورت از ا-

 

صداش باعث  یتو تیگزم و حرصو عصبان یرو م لبم

 .رمیشه که هول زده نگاه بگ یم

که بهت  یبهش؟ بعد اون همه رنج یبرگرد یخوا یم-

 کرد؟ لیتحم

سرمو  ن،یقابل تسک ریاون درد غ ،یجهنم یروز ها اون

 .ارمین ادیدم تا به  یتکون م

 !نبود نیدونم... منظورم ا ینم یعنینه... -

 ؟یپس چ-
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ازش پنهان کردم  مویباردار نکهیاالنشم بابت ا نیمن هم-

 دونم یعذاب وجدان دارم. نم

همون  دینه. اگر مسئله فقط خودم بودم شا ایدرسته  کارم
 . اونقدردمشیبخش یشب م

! اما هیاز خون تو رگام جار شتریکه ب ادهیبهش ز عشقم
 که رهبر یدم وقتتونم اجازه ب ینم

 یکشوره پدر بچه  نیا یآدما نیگروه از خطرناک تر هی
 مطمئن شم که دیمنم باشه! با

کارو  نیاگر بهش بگم ا دیذاره. شا یرو کنار م زیچ همه
 ینم نوینه... و من ا دمیبکنه... شا

مسئله رو بهش بگم و بعد  نیکنم ا سکیتونم ر ی. نمدونم

 !کارو بکنه نیحاضر نشه که ا

ولم نکنه و نذاره که ازش دور بشم و  گهید دیوقت شا اون

 !خوام ینم نویمن ا

 یم حی... من ترجیدون یدرسته. اما م یگ یکه م ینیا-

 رو دور از اون تیدادم که زندگ

 یآدم قطعا برا نی. اون آدم خبر بده! دور از ایبساز آدم

 !تو بهتره
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مثل زجر  دنمیبدون اون نفس کش یبهتر از چه نظر؟ وقت-

 ازش یچطور دور دنهیکش

 کشمیکه نزد یوقت یتصورشم بکن یتون یبهتره؟ نم برام
 کشیکشم تا نزد یم یچه عذاب

نسبت  یوار وانهیکشش د هی... اصال ای! مسخرم نکننشم
 بهش داشتم. اونقدر که داشتم

 !دمیلرز یم

! عطر ستهیا یکردم که اگه ازم دور شه قلبم م یم حس
 ت فقطخواس یتنش، دلم م

بچسبونم به رگ گردنش و از اون قسمت نفس  موینیب
 زد اما دستام یبکشم! زبونم زخم م

 شدم! یم وونهیبه نوازش داشتن، داشتم د لیم

 

 ؟یاونو دار اریمن...! تو و یخدا-

 یدم و با بهت م یم نیچ موینیکنم و ب یم زیر چشمامو

 :گم

گم به  ی! حالم به هم نخورد ازش که... موونهینه د ار؟یو-

 !شدم یم دهیسمتش کش
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 :گه یوق زده م ییچشما با

 خوره؟ یداره حالش به هم م اریو یمگه هرکس-

کنم که من واقعا از  یفکر م نیخارونم و به ا یم سرمو
 دونم؟ یم یچ یحاملگ

 ...خب دمید ینطوریا لمایدونم تو ف ینم-

 ...جالب شد یلیلعنت! خ-

قبل اون حمله که همه  یکنم. حت یزده بهش فکر م بهت
 بود هم من یعال نمونیب زیچ

 !نبودم دنشییوار طالب بو وانهید انقدر

پرش آب دهنم  یگوشت یلباش! هنوزم از فکر به لبا یلعنت

 !افته یراه م

 ؟یکه سرخ شد یکن یفکر م یبه چه کوفت یدار-

 .کنم یشن و خودمو لعنت م یگرد م چشمام

 !یچی... هـیه-

 !ینداشت یخاک برسر یاصال هم فکراآره جون خودت! -

 :گم یم ییبا پرو یندار یا دهیانگار فا نمیب یم یوقت

 رم؟یاز تو اجازه بگ دیفکرامم با یبرا ؟یکه چ-
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شه و همزمان  یده و از جاش بلد م یم یفحش یرلبیز
 یو تالش م رهیگ یدست منم م

 .تا بلندم کنه کنه

 !دهیرس ییپاشو از جات... پاشو که وقت آشنا-

 ؟یگ یم یول کن دستمو... چ ؟یچ-

خوام باهات  یهم م یتو قدم بزن میر یپاشو گفتم... هم م-

 شرط ببندم... اگر اونطور که

نظر  ریباشه و همه جا تو رو ز نجایهنوز ا یگ یم تو
 میموقع شب بر نیا یداشته باشه وقت

رفته و اون  یعنی ومدیشه! اگر ن یم داشیدوباره پ ساحل
 بستن به دیاز ام وقت تو دست

هات چاکلت داغ از کاکو  هیمن  یبرا یدار یآدم برم نیا
 . اگرم کهمیخور یم یخر یم

شم...  یآشنا م مونیشوهر آبج نیاومد باالخره با ا اونجا

 !ستیاعتراضم قبول ن

کردم فوج فوج حرارت به بدنم  یکه فکر م شنهادشیپ به
 یو حس سر زندگ شهیم ریسراز
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 .کردم یم

خسته نبودم!  گهیکردم د یکه فکر م دنشیاحتمال د به
 زنم و از جام بلند یلبخند م

 .شم یم

چند  نیواقع اعترافش برام دردناک بود اما در تمام ا در
 و دمیچیروز از درد به خودم پ

 .گشتم یعامل محرکم م یمعتاد در پ کی مثل

با وسواس  نمشیکه انگار مطمئنم قراره بب یرو طور لباسم
 یکنم. موهامو م یانتخاب م

 .اندازم یشونم م یو جلو بافمو

گذاشتن شربت با  انیکنم و بعد از در جر یم یکم شیآرا
 یسفارش با عمو عبد یکل

 .کنه یم مونیراه

 یزنده تر بود. مردم بوم شهیآخر هفته ساحل از هم یشبا
 یو گردشگرا با هم نبض اصل

و آشنا،  بهیشدن. غر یشب ها بودن. دور هم جمع م نیا
 خوندن و خوش یزدن و م یم
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 یشبا رو به صبح م نیگذروندن. همه در کنار هم ا یم
 کرد ینم یرسوندن و براشون فرق

 .کنن یم میدارن تقس یرو با ک شونیشاد که

و صحبت هامون درباره  میکن یبه قدم زدن م شروع
 رومون شیانتظارات من از جشن پ

. اون هات چاکلت میشه گذر زمان رو متوجه نش یم باعث
 که قولش رو گرفت براش یداغ

 !چسبه یبهمون م بیخرم و تو اون هوا عج یم

 ازیگم که ن یم دهیو به سع ارهیکمرم منو به خودم م درد

 .استراحت دارم یبه کم

. چندتا میر یبود م کمونیکه نزد یسمت رستوران سنت به
 گذاشته بود و رونیتخت ب

 یاز تخت ها م یکی یبود. رو نیدل نش تینها یب فضاش
 سیو درخواست سرو مینیش

 یکمرم م یدستم رو رو ی. از فرط خستگمیکن یم ییچا

 .دم یماساژش م یذارم و کم

 م؟یبرگرد یخوا یم ؟یخسته شد-
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 یشده بودم. نم دیناام یاز اون کم شتریبودم اما ب خسته

 !دونم

گرفته که  میباشه اما تصمشهر  نیبهادر هنوزم تو ا دیشا

 !خودشو نشون نده

 یکه رو یداشتم که دوست داشتم اون قدرت یحس هی یول
 هم دهیبهادر داشتم رو به سع

 !بدم نشون

 ینم یگردوند اما حرف ینامحسوس چشماشو دور م دهیسع
 خواست یزد. گمونم نم

 .کنه ناراحتم

 آره؟ یدار یفردا وقت سونوگراف-

 یسرم م ریدم و کف دستمو ز یم هیتک یبه پشت بازومو
 ذارم و خوابالو و خسته زمزمه

 :کنم یم

رو  سکیر نیتونم ا یرم. اصال نم ینم یدارم... ول-

 ؟یچ ادیبکنم. اگر بهادر دنبالم ب
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 ...کامال واضحه نیو ا جاخورده

مهمه... در  یلیدوم خ ی! غربالگریبر دیبا ؟یخل شد-

 بچه هم مشخص تیضمن جنس

 !تحمل ندارم. دوست دارم زودتر بدونم گهیشه. من د یم

 ...زنم یم لبخند

که باشه سالمت  ی. هرچستیاصال مهم ن تشیاوال که جنس-

 باشه و من عاشقش خواهم

 طشیرم اصال که... فقط االن شرا ی. دوما که نگفتم نمبود

 .کنم یم شیکاری... ستین

 .نباش نگران

 یدی. بگه دخواد به نبود بهادر اشاره کنه یدونم که م یم
 بتیپس همه جا هم تعق ومدین

 .کنه یکنه. اما سکوت م ینم

 یرو نخوام انجام بدم کس یکار یدونه من وقت یم چون
 میتونه نظرمو عوض کنه. ن ینم

 یتحمل ندارم و از جام بلند م گهیگذره و من د یم یساعت

 .شم
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 م؟یبر-

 .میبرم لب آب... بعدش بر کمیخوام  یآره اما م-

 ...نگاه کن نجایاز هم یخسته ا-

 ...امیزود م-

. نگاهمو به آسمون رمیگ یم قیرم و نفس عم یم جلوتر
 آسمون و یاهیس نیدم، ب یم

 یآدم کله شق م هی ادیمنو  نینبود، و ا یآب مرز یاهیس
 درونش یاهیس نیانداخت که ب

 !بکشه یاطرافش نتونسته بود مرز یاهیس با

با  دهیصحبت کردن سع یکه تو فکر بودم صدا نطوریهم
 گردم. یشنوم و برم یرو م یکس

 

 یزیکرد و پشت سر هم چ یداشت صحبت م ییآقا هی با

 .گفت یم

 جانیشه ه یمتوجهم م نکهیکنم و به محض ا یتند م قدمامو

 :دهیم حیزده توض





AriyanMehr
Rectangle

AriyanMehr
Rectangle
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 یکس شونیا ؟ینیب یآقا رو م نیشه! ا یجلوه باورت نم-

 بود که اون روز نجاتت داد. خدا

دونه  یفرشته به تو رسوند. وگرنه خدا م هیمثل  شونویا
 یافتاد... االن کس یم یچه اتفاق

جلوشو گرفت من کنجکاو  شونیا ومدیبه سمتت م داشت
 نکهیگن مثل ا یم شونیشدم ا

 ...زنن یتنها دستبرد م یشبا به خانوما دزدن

که  یرم؛ در تمام مدت یتر م کیدم و نزد یباال م ییابرو
 زد یداشت حرف م دهیسع

و انگار منتظر بود تا حرف  دیچیپ یدور خودش م معذب

 !تموم شه تا فرار کنه دهیسع

آدم با کت شلوار  هی! ادیوسط درست در نم نیا یزیچ هی
 کلیقد و ه نیو با ا یمشک

 شیمن مشکل پ یکه برا یبود که هر دوبار کاریب انقدر
 سه کلشیه ده؟یاومده سر رس

 !من بود برابر

 ؟یآقا دیخشبب-
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مخاطب قرارش دادم به وضوح هول کرد.  نکهیمحض ا به
 انداخت و دستاشو نییسرشو پا

 :بدنش به هم رسوند و زمزمه کرد یجلو

 ...صالحم خانوم-

مچ دستش  یشه و نگاهم تا رو یتو ذهنم زده م یا جرقه
 افته و چشمام گرد یم نییپا

 !سپر هیپشت دستش!  یرو ی! خالکوبشنیم

و قبل  رهیگ یخودش قرار م یتو ذهنم سر جا زیچ همه
 بزنم موضوع خود یحرف نکهیاز ا

 !شهیخود کامال روشن م به

 صالح!-

 

اما  یاز پشت سرم اسمش رو در کمال خونسرد ییصدا
 و دیغر یبا لحن فوق وحشتناک

پشت  یشخص دنیسرشو باال گرفت و با د هیبه ثان صالح

 .دیرنگ از روش پر بایسرم تقر

 !کیخدمتم بدر -
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 !یمرخص-

دونم چرا! به  ی. اما نمدمیفهم یمن م نویبود! ا یعصبان
 یگردم و نگاهش م یسمتش برم

 !کنم

دوخته که داره از ما دور  یچشماش رو به صالح هنوز

 !شه یم

داشته باشم! تو تمام اون  دیبا یدونم که چه حس یمن نم و
 من یروزا، خودش نبود و برا

 گذاشته؟ گاردیباد

حال من رو  ییقراره به طور جادو نیکه مثال ا رانگا
 نبود خودشو جبران ایخوب کنه؟ 

 با خودش کرده؟ یچه فکر کنه؟

دونستم که  یاگر م دیکنم که شا یفکر م نیمن به ا و
 اونقدر ها هم منو فراموش نکرده

 زیر ییدم و با چشما یگرفت! سرمو تکون م یآروم م دلم
 به هم فشرده یشده و لب ها

 :توپم یم

 گرفته؟ تیشوخ-
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 ستادهیا نمونیب دهیشد! سع کیجمله از دهانم شل نیا بایوتقر
 گرد و کنجکاو ییو با چشما

 .گردونه یما م نیب نگاهشو

افتاده  یو انگار نه انگار که چه اتفاق ادیجلو م یقدم بهادر

 :گه یم

 یکه نتون یهست یزیچ یخون آشام ه؟یمشکلت با روز چ-

 کاش من رون؟یب یایتو روز ب

 !هیچ اتیداستان تو با شب گرد دمیفهم یم

 

 یو انگار خوشش اومده و وقت ادیم دهیتک خند سع یصدا
 کنم آروم لب یبهش نگاه م

 :زنه یم

 «!دهیفهم نمیا»

که گرگرفته  یکنم و رو به بهادر با صورت ینگاهش م زیت

 :گم یدم و م یم نیچ موینیب

 نه؟یاالن موضوع ا-
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موقع شب  نیا گهی! برگرد خونه و دنهیقطعا موضوع ا-

 هیبار آخر هی نی! ارونیب ایتنها ن

 !گم یم نویا که

و نگاه هردومون که  ادیم دهیگلو صاف کردن سع یصدا
 شه با یم دهیبه سمتش کش

 :گه یباال رفته رو به بهادر م ییابروها

هستم. خواهر جلوه...  دهی... من سعمیقبال با هم آشنا نشد-

 !ومدهیو جلوه تنها ن

کشه و  یکنه و گردنشو عقب م یم زیچشماشو ر بهادر
 که یپرتمسخر یاز اون نگاه ها

اندازه  یبهمون م یاریخواد چشماشو از حدقه درب یم دلت

 :گه یو م

 یبهتر م طیشرا نیکه دوتا باش دیکن یو چطور فکر م-

 وقت شب نیشه؟ دوتا خانوم ا

 یخونه و اون وقت جا نی! برگردستین نجایا جاشون
 یتو ساعت مناسب تر یمناسب تر

 !خانوم میش یهم آشنا م با

 ..پروتَـ یگفت یکه م یزیلعنت! از چ-
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حرفشو  یبلند یکوبم و با ناله  یدستمو تو شکمش م پشت
 یکنه. چشم غره ا یقطع م

 :گم یرم و م یم بهش

 ...امیاالن م نیتو ماش یشه چند لحظه منتظرم باش یم-

بره  نکهیکشه و قبل از ا یچشماش برام خط و نشون م با
 گه: یرو به بهادر با طعنه م

 

 !خوشحال شدم جناب دنتونیمنم از د-

ره. به  یلبش باال م یده اما گوشه  یجوابشو نم بهادر
 دهیکنم سع یحس م نکهیمحض ا

 :گم یدور شده که صدامون رو نشنوه م یاونقدر

 یکه دار یینجایبرو... چند بار! نه تنها ا انجیگفتم از ا-

 هر لحظه خفقان دورم رو تنگ تر

داره  ینظرم و کس ریهر لحظه حس کنم ز نکهی. ایکن یم
 کنه آرامش رو از یم بمیتعق

 !رهیگ یم
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داشتن مزاحم تو  می. دستور مستقیقرار نبود تو متوجه بش-

 !نباشن و از دور مراقبت باشن

 !بفهمه نویشه اما قرار نبود که ا یکوچولو گرم م هی دلم

نظر اونم و بدونم حواسش بهم هست،  ریمن اگر بدون ز که
 یاونقدر احساس آرامش م

 یدورم باشن نم دهیلشگر سرباز آموزش د هیکه اگر  کنم

 !حس رو بهم بدن نیتونن ا

 !توجهشم ضیمر نقدریهم درست

 :گم یو با اخم م رمیگ یم یقیعم نفس

انجام دادن و من تا امروز متوجهشون کارشون رو خوب -

 نشدم! و من منظورم به صالح

 ییکنم. چون نگاهتو هرجا ی! دارم از تو صحبت مستین
 خودم یرو یباش کمیکه نزد

 !کنم یم حس

 یتو یره و برق یابرو باال م یتا هیکمال تعجبم  در
 و انگار، انگار که نهیش یچشماش م

 !اومده از حرفم خوشش
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تو  یگرم و آروم یکشه و با صدا یش ملب یرو زبونشو

 :گه یصورتم م

 !پس منم کارمو خوب انجام دادم-

 یدرهم م یو صورت یحوصلگ یشه و با ب یم زیر نگاهم
 گم:

 

 ن؟یاالن ا یچ یعنیاون وقت -

. که بهش زمان بدم که با نجامیمن به خاطر دلبرکم ا-

 !...ادیخودش کنار ب

لمسم  نکهیوبدون ا ارهیگونه ام م کیدستش رو نزد پشت
 آروم حرکت نییکنه از باال تا پا

 :زنه یو لب م یقیکنه با نفس عم یم

 هیتنتو به ر یذارم عطر لعنت یلمست کنم... نم یذار ینم-

 یلعنت نیهام بکشم و درد ا

 !...رهیبگ آروم

شه و  یم کیکوبه و بالفاصله نزد یاش م نهیس یرو

 .رهیگ یبازومو تو مشتش م



 
 

1629 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

شنوم و چشمام هر لحظه  یگوشام م یقلبم رو تو یصدا
 یرو داره م یشب لعنت نیا ی

 !بلعه

 .ترسه که از دست بره یم

 !یحت کشیحرکت کوچ هیt حرف هینگاه،  هی

 :زنه یداره و لب م یلبم نگه م یسانت هیتو  لباشو

بکشم... و  شیتنتو به ن یذار یببوسمت... نم یذار ینم-

 یمن همه شو دارم تحمل م

 !ادی! سخته، اونقدر که نفسم باال نمکنم

ذاره و خشونت  یقلبش م یو رو رهیگ یدستمو باال م کف
 حرکاتش به چشماشم یتو

 :زنه یکرده و حرص م تیسرا

کنم تا نبوسمت! تا نفسمو  یکرده... دارم جون م ریگ ن؟یبب-

 نتیرینازک و ش یگلو نیاز ا

من  رحم داستان که ی... بی! چون تو منع کردندزدم
 بودم... پس رحم ملکه کجا رفته؟
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 دهیکنن تا بذارم بوس یو التماس م شنیسوزن سوزن م لبام
 یشن! نگاهش داغه و وقت

و نفس حبس شده  شهیام باز م نهیس ینیلبام از سنگ یال
 یدم طور یم رونیامو ب

کنه که انگار  یشه و ناله م یاز درد تو هم م صورتش

 !قلبشو تو مشت فشردن

 یلحظه ا یخواست که برا یگرفت. انگار م یقیعم دم
 رو با عطش به نمونیب یتمام هوا

 !بکشه و ببلعه هیر

من  یتونم نگات کنم... چون ملکه  یمن؟ فقط از دور م-

 بوسمت؟ تو یخواسته! نم نویا

عسل  ریگوشه کارو بگ هیکنم؟ توام  یتو بغلم حلت نم رو
 نگامو تحمل ینیبهادر! سنگ

دوباره داشتنت ذره ذره آب  یاره براکه د یجون نی! اکن
 وانهیجنون د نی! انیرو بب شهیم

 یکارو برام م نیکه منو آواره کرده رو تماشا کن! ا یوار
 ملکه ام؟ یکن
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آخرش رو گفت انگار که داشت دختر  یجمله  یطور
 داد و ازش یکوچولوش رو ناز م

 !گرفت یم قول

 ستیزبونم بند اومده که انگار هرگز قرار ن یمن طور و

 !از دهنم خارج شه یکالم

شه و خدا رو دلم  یزنم و چشمام بسته م ینفس م نفس
 خوام که یکنم! م یصدا م

 !متوقف شه ایلحظه دن نیو تو هم نجایهم

و فوق العاده  ییایتونه مهربون باشه! رو یمن چقدر م مرد

 !باشه

 نیزم یآدم رو نیتر سیآدم خس نیکنم که ا یفکر م اما
 خوب یلیخ دیباشه! چون با

حال  نیبره با ا یآدمو م نیکه چقدر حرفاش دل و د بدونه

 !کنه یم یکم فروش

 نینفسم ا نیخواست چشمامو ببندم و تا آخر یمن دلم م و
 گوشم یزمزمه ها رو تو

 !باشم داشته
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چشممو پاک  یاز گوشه  یکنم و قطره اشک یباز م چشم
 نم.ک یم

 

 نفسه؟ فقط؟ هینفس؟ خرجش -

 یزنم و م یام م نهیس یخندم و مشتمو آروم تو یم تلخ

 :گم

 یحرفا رو تو نیعمر ا هیدادم تا  ینامرد! من جونمو م-

 گهیو اون وقت د یگوشم بگ

حرفا،  نیا ه؟یچ یدون یخواستم! اما م یاز خدا نم یچیه
 انقضا خیتار یشور و مست نیا

 هیماه  هیهفته دو هفته  هیگردم.  ی! من به تو برمدارن
 نیگذره و با اول یسال... م

بدون پلک زدن باز منو ول  ادیب شیکه برات پ یتیمامور
 ! کار ویر یو م یکن یم

بود؟  یدرسته؟ چ ته،یو در الو ادیاول م شهیهم تیمسئول
 هیهمواره در دسترس بودن 

همسرش در حال وضع حمل  یاگر کس یست حت فهیوظ

 !باشه
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 !ترم نیو من از اون هم غمگ ننیغمگ چشماش

 ؟یخوا یم یاز من چ-

تنها فرصت منه! و من مجبورم  اشیلحظه با تموم قشنگ نیا

 .که خرابش کنم

 !برو-

اش فرو کرده باشم صورتش  نهیس یتو یکه خنجر انگار

 !شه یاز درد تو هم م

اش  نهیس یرو تو یقابل تحمل ریکه انگار درد غ یطور
 کشه یداشته باشه ابرو در هم م

 یبه لرز م ارهیکه به خودش م یتمام صورتش از فشار و

 !شه یو رنگش سرخ م نهیش

شرط...  هیبخواه!  گهید زیچ هیتونم برم...  ی... نمرمینم-

 ...یکه بخوا یزیخواسته... هرچ هی

 یرو...! م یدور نیا یکه باعث بشه تموم کن یزیهرچ

 !داشته باشمت شهیهم یخوام برا

 ...به خونمون یخوام باهام برگرد یم

ترس رو از تک تک کلماتش حس  یزد! بو ینفس م نفس
 بهم حس نیکردم و ا یم
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 داد! یم قدرت

 

اون بتونم حرفامو بزنم، االن وقتش  یکه به واسطه  یقدرت
 االن که اون رو با نیبود، هم

 !نبودنم روبرو کردم ترس

 ...دم یبه هم فشار م دندونامو

 رو؟ یدور نیتموم کنم ا یخوا یم-

خوره و دستام  یپوستم قل م ریو اضطراب ز استرس
 شن تا خودمو جمع و یمشت م

 !کنم جور

 ییشهر و هرگز جا نیتو ا نجاست،یمن ا ی... خونه کی-

 !نخواهم کرد یزندگ نجایاز ا ریغ

برات شانس قائل  یخوا ی... من عاشق بهادر شدم... مدو
 بودن رو پشت سرت کیباشم؟ ب

رو ببند و به عنوان بهادر  یاون زندگ ی... پرونده بذار

 ...یا گهیبرگرد! سه... مثل هر مرد د
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... بهم ابراز یکن یم یمنو از شربت خواستگار یایم
 ی... و بعد من قول میکن یعالقه م

 !که در موردت فکرامو بکنم دم

ادر کشن انگار، به یم غیهام ج هینفس حرف زدم و ر کی
 یچیساکت و صامت مونده و ه

 .گه ینم

چرخم و با قدم  یده و من م ینشون نم یاکشن یر چیه

 .شم یازش دور م یبلند یها

 یاما نم ادیو من مطمئنم که دنبالم نم ادیقدم هاش نم یصدا
 تونم برنگردم و نگاهش

 !نکنم

زنم و تموم پوستم دون دون شده و از شدت  ینفس م نفس
 یامان م یقلبم ب جانیه

 !کوبه

 

گردونم و برق چشماش تو اون  یلحظه برم هی سرمو
 که به چشمم هیزیچ نیشتریب یکیتار

 !ادیم
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ذهنم رو دوره  یتو ریدم و تصو یبه راهم ادامه م دوباره

 !کنم یم

باال گرفته، مثل  یصاف و سر یبا شونه ها بیبه ج دست
 پر از غرور و نخوت، شهیهم

پاهاش هم داره فخر  ریز نیکه انگار به زم ستادهیا یزور

 !فروشه یم

آدم داشتم ماده و  نیا یبرا شیمن درست چند لحظه پ و

 !کردم یم فیتبصره رد

 یچیکلمه اش رو با دقت گوش داد و ه نیاون تا آخر و
 و اوردمیو کم ن دمینگفت! نلرز

 !کنم یبه خودم افتخار م بابتش

آغوشش  یکیتو نزد بمونم چون داشتم ششیتونستم پ ینم
 دادم! حرفامو بهش یجون م

 !گفتم

خواستم رو تونستم تو چند تا  یکه ازش م یزیچ تموم
 جمله بگم و افسار دلم رو بکشم

خواست نبوسمش و از  یدرست همونطور که اون م تا
 ی رهیخودم و ذخ یعطر تنش برا
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 !رمیبعدم نفس نگ یروزها

ازش  یبزرگ یکنم که چه خواسته  یفکر نم نیبه ا و
 یداشتم و چقدر ناممکن به نظر م

 !که بهادر خواسته مو قبول کنه رسه

 یخورم تمام روز ها یبود که قبول کنه، قسم م یکاف چون
 عمرم رو صرف ی موندهیباق

 !کردنش کنم خوشبخت

عمر لبخند و  هیمن و بچه اش رو انتخاب کنه و من  اون

 !ارمیاون م یایرو به دن یخوش

 !تونم یمدونم که  یم

*** 

 

 !یبزن ریز یتون یشرطمون بود نم نیا-

 .کنم یکنم و التماسش م یبه لباس نگاه م یبدبخت با

خوام تو چشم  ی! واقعا تو چشمه... من نمهیادیز یلیخ نیا-

 لباس هیبرم... من تو فکرم 

 .بود که شکممم نشون نده کیو ش ساده
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 هیجشن باشم، در عوضش  نیا زیقرار شد من برنامه ر-

 .ازت داشته باشم یخواسته ا

 .یلباس رو بپوش نیخوام که ا یازت م االنم

ره  یم رونیداره از در ب نکهیا نیبوسه و ح یامو م گونه

 :گه یم

و آماده شو  ریبرم. پاشو دوش بگ دیسرم شلوغه جلوه با-

 . من جلوتراینکن ری. دایبا راننده ب

 ریرو چک کنم. اما توام د یهمه چ گهیبار د هیرم  یم

 !ستی. درست نیزبانینکن باالخره م

 :گم یدم و قبل رفتنش م یتکون م یسر یبدخلق با

زنگ بزن زودتر بره اونجا. قبل من اونجا باشه.  لیبه سه-

 باهاشون ییتونم تنها یمن نم

 .راحت تره المیشم. اون باشه خ روبرو

ست. تو  تهیمراسم فورمال هیاسترس نداشته باش. فقط -

 یبکن یکار چیه ستین یازین

 یشده ست. تو فقط به عنوان بان یزیبرنامه ر زیچ همه
 با یو گهگاه یمراسم حضور دار



 
 

1639 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

فوق  ی. و از دست و دل بازیکن یخوش و بش م مهمونا

 ..میالعاده ات هم که نگذر

 یزیره. به چ یکارم و اون م یلبم م یرو یلبخند مچهین
 کنم، چون یکه گفت فکر نم

 .خوام بکنم مردد شم یکه م یخوام راجع به کار ینم

کارو بکنم پس قطعا ارزشش  نیدارم ا ریخاطر هدف خ به
 با خودم دیرو داره و من با

 .امیب کنار

 

شه و  یتموم م شگرمیبعد کار آرا میساعت و ن کی
 کنه تا لباسم رو یکمکم م ارشیدست

 .بپوشم

رنگ  یبلند و جذب مشک رهنیپ هیبود.  کهیلباس دو ت هی
 با جنس لمه که برق فوق العاده

 .داشت یو قشنگ خاص

رو گردنم داشت.  یسه سانت پیک قهیبلند بود و  ناشیآست
 یلیخ ریاز جنس حر هیرو هی
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 ریشد و از جلو تا ز یداشت که از گردنم شروع م یلخت
 باسنم رو ریشکمم و از پشت تا ز

 .پوشوند یم

نوار  هیاش و اون شنل مانند روش  قهیو  نیآست ی لبه
 رنگ داشت که یو مشک ییطال

 .کار شده بود یفیظر یلیخ یها یسنگ دوز با

دور  یرو هم با حالت خاص میمشک یو ساده  ریحر شال
 کرد تا کسشیسرم بست و ف

موهام همش رو  یاز جلو یاز قسمت رینخوره. غ تکون
 یمشک یپوشونده بود. کفش ها

 کمیکوچ یدست فیرو به همراه ک زمیتبلند و نوک  پاشنه

 .افتم یدارم و راه م یرو برم

 .میرس یم میکه رزرو کرده بود یزود به سالن یلیخ

 یم قیعم یدر رو باز کنه نفس ها یمهد نکهیاز ا قبل

 .تا خودم رو آروم کنم رمیگ

اما  ادیگفت داخل که برم خودش به استقبالم م یم لیسه
 از سالن چون عکاس ها رونیب
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نکنه تا در  میخبرنگارها حضور دارن بهتره که همراه و

 .درست نشه یا عهیموردمون شا

 یفکر م نیشم و به ا یم ادهیشه پ یکه باز م نیماش در
 یکنم که اگر چه کفش هام نما

ساعت  کیداده بودن اما قطعا تا  پمیبه ت یالعاده ا فوق
 تونم سرپا یاز درد کمرم نم گهید

 .ستمیبا

 

دارم تا با وقار و با اعتماد به  یخودم رو نگه م یسخت به
 . از در سالنامینفس به نظر ب

و اشاره  سپارمیم یشم پالتوم رو به به مهد یوارد م که
 کنم که همونجا بمونه. دوست یم

 .ادیام ب هیبه سا هیداخل سالن هم سا نداشتم

 نمیب یخودم م یرو رو رهیخ یشلوغ بود و نگاه ها سالن
 بایشم. تقر یم و دستپاچه

 .شناختم یرو نم چکسیه

 یدارم تا جلو یشکمم نگه م یدستام رو رو یتو فیک
 لباسم تکون نخوره وشکمم معلوم
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 دهی. از استرس دهنم خشک شده بود. خدا لعنتت کنه سعنشه

 !لباس انتخاب کردنت نیبا ا

سالن مجلل و باشکوه انتخاب شده بود تا در شان مهمان  هی
 دعوت شده باشه. عطر یها

رو  مینیسالن گذاشته بودن ب یجا یکه جا یتازه ا یها گل

 .ده یم نیچ

 یرم. سر یبه سمتش م لیسه دنیگردونم و با د یم چشم
 ده و با یبه احترام تکون م

 ی. تو چشمام نگاه مستهیا یکنارم م نمونیفاصله ب تیرعا
 یلب م یکنه و با لبخند جذاب

 :زنه

 !سیرئ یشد ییتماشا-

 فشیصدا زدنش. جواب تعر سیزنم از رئ یم یخند تک

 :گم یدم و به جاش م یرو نم

 ره؟ یم شیخوب پ زیهمه چ-

برنامه  گهیساعت د می. اصال نگران نباش. تا نیعال-

 آشنا هیبا بق میشه. بر یشروع م یاصل

 م؟یش
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دم به همراهش تک به تک مهمونا رو  یتکون م یسر
 یکنم و خوش آمد م یمالقات م

 .گم

 

. چون ستمیا یم شتریبابا باالجبار ب یحاج یدوستا کنار
 کنن که الزمه تا بهم یفکر م

از  نکهیبوده و چقدر از ا یپدر بزرگم چه مرد بزرگ بگن

 !متاسفن میدستش داد

بودن و خاطرات مشترک  کیچقدر به هم نزد نکهیا ای و

 .داشتن

 !نبود اتینبود، بند ماد ینیمرد اصال زم نیا-

بهم فشار آورده و  یدن و من کالفگ یسر تکون م هیبق
 یدرد کمرم دوباره داره شروع م

 :کنم یم دی. مودبانه تائشه

 !...بود واقعا نطوریبله هم-

 یلبخند گفتم و بعد بالفاصله رو به هر پنج نفرشون م با
 یم نشونیو نگاهم رو ب ستمیا

 .گردونم
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کنه  فیبخواد تاسفاتش رو برام رد گهید یکی نکهیاز ا قبل

 :گم یم یبا لحن آروم و موقر

. مطمئنم پدر نیروز ما رو تنها نذاشت نیممنونم که تو ا-

 یبزرگم هم داره ما رو تماشا م

مهمه که مراسم  یلیمن خ یو روحش در آرامشه. برا کنه
 گذشته یسال ها یبه خوب

 یبرارو  یمبلغ خوب میبشه و مثل هر سال بتون برگذار

 .میکن یجمع آور هیریخ

 چیحاجت ه ریگفتن تو کار خ میباعث افتخاره... از قد-

 !ستین یاستخاره ا

ابراز  نجایکنن و از حضورشون ا یم دیتائ همشون
 یکنن و من با عذر خواه یم یخرسند

 .کنم یترکشون م یکوتاه

شد  یرم. مثانه ام داشت منفجر م یم سیطرف سرو به
 که کال دو قلپ یانگار. در حال

 .خورده بودم شربت

 یرم و از همون دور لب م یکنه کجا م یاشاره م دهیسع
 زنم که نگران نباشه.
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کنم  یو لباسم رو صاف م ستمیا یم سیسرو ی نهیآ مقابل
 چیشم که ه یتا و مطمئن م

 .از شکمم مشخص نباشه یقسمت

نشستن و مراسم  زهاشونیگردم همه سر م یبرم یوقت
 ده یگزارش م لیشروع شده. سه

 قیشده و تا دقا یگرفته شده و کد گذار لیتحو ایتمام هدا که
 یشروع م دهیمزا گهید

به  مایهم که وجه نقد اهدا کرده بودند مستق ی. کسانشه
 شده ودر زیحساب موسسه وار

 .کنن که در کل چقدر جمع شده یاعالم م انیپا

و  میروزنامه زده بود یم رو تومراس نیا یقبل آگه از
 یمراسم هم رسانه ا جهیقطعا نت

 یبا سال ها سهیخواستم که در مقا یشد. و من نم یم

 .کم و کسر باشه یزیگذشته چ

 یسال ها یبودم مبلغ جمع شده حداقل به اندازه  دواریام

 .گذشته بشه
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سن که با  یرو یاز پرده  ریشه و غ یسالن کم م نور
 سالن هینور پروژکشن روشن شده بق

 .فرو رفته یکیتار در

سن  یشه و رو یتوسط دو نفر حمل م سیتابلو فرش نف هی
 به ی. مجررهیگ یقرار م

 نطوریکنه و هم یرو شروع م دهیکاال مزا نیاول عنوان

 .رن یبه فروش م یکی یکی ایهدا

وجودم  یحس بد تو میش یم کینزد دهیبه آخر مزا یهرچ

 .شه یتر م یو قو شتریب

 .خورم یجام مدام تکون م یو تو ستمین راحت

که چشمم  یذارم و درست لحظه ا یم زیم یرو رو دستام
 مراسم با یبندم مجر یرو م

 :کنه یو تاب اعالم م آب

 یگردنبند خاص با سنگ هیاهدا شده...  یایتمام هدا نیو نگ-

 ...خاص تر

کنم. گردنبندم رو  یکنم و به صحنه نگاه م یباز م چشم
 کردن و زونیاستند آو هی یرو
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 رشیشه تصو یروش زوم م نی. دوربارنیم ینیس داخل
 یداده م شینما نیاسکر یرو

 .شه

 

رو داره. تو هر  ایدن یسنگ ها نیتر ابیاز کم یکی-

 نیا یو حت ادیرنگ در م هیبه  ینور

گردنبند  نیکنه. قدمت ا یگردنبند رو خاص م نیکه ا ستین
 نیاز پونصد سال تخم شیب

 ...شده زده

حاال هم دلتنگش  نیده و من از هم یرو م حاتشیتوض
 شیخال یجا یشدم. دستم رو رو

 .کشم یگردنم م یرو

 هیسال ها منو به مامان فوز نیبود که تو ا یزیتنها چ دیشا
 شد یکرد. باعث م یوصل م

 .نداشته باشم ییحس تنها که

 یزندگ ریمس یروز هیگردنبند  نیگفت ا یم هیفوز نماما
 یروز هیاون رو عوض کرده و 
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اتفاق افتاده  نیکنه. و ا یمن رو هم عوض م یزندگ ریمس

 !بود

 اهامویمثل بهادر رو یکردم که با مرد یفکر نم هرگز
 نیکردم به ا یبسازم. هرگز فکر نم

پدرش رو  ستیکه معلوم ن یطیمادر بشم. تو شرا یزود
 نه! و همه ایقراره داشته باشم 

 !کرده بود رییتغ زیچ

 دیخواد با یکه بهش گفتم اگر منو م یاز شب قایبهادر، دق و
 رو یبمونه و اون زندگ نجایا

 .دمشیند گهیسرش بذاره، د پشت

 ینگاهش رو حس نم ینیسنگ گهید یبدتر از اون حت و
 دونستم که رفته چون یکردم. م

 .سرد شده بود قلبم

افکارم غرق شدم و از اطرافم غافل شده  یکه تو نطوریهم
 کنارم دهیکه سع یبودم، با سوت

 .امیبه خودم م دیکش

 !من یخدا-
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که من تو  شهیمتوجه م یکنه و وقت یبهت به من نگاه م با
 ده: یم حیتوض ستمیباغ ن

 

 !نیرو بب یشنهادیمبلغ پ-

و شمارش معکوس رو به همراه  ادیاز بهت درم یمجر

 .کنه یتکرار م یشنهادیمبلغ پ

کوبه  یم زیپتکش رو به م ادیدر نم یاز کس ییصدا یوقت
 یم یزده ا جانیو با لحن ه

 :گه

 !فروخته شد-

کار  یرو در رابطه با نحوه  یانیصحبت ها پا یمجر
 و از همه بابت حضورشون دهیم حیتوض

 .لن نامتعادل شدهسا یکنه. اما انگار انرژ یم تشکر

 یو لرز رمیگ یمهمان ها رو م رتیپر ح ینگاه ها جهت

 !بود نجایگذره. ا یاز تن م

پله پله  هیده که مبلغ پا یم حیتند تند بغل گوشم توض دهیسع
 شد که با یم ادیداشت ز
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 .دنیکه بهادر اعالم کرده همه کنار کش یشنهادیپ

ره. دوباره  یکوبه و دلم براش ضعف م یتند تند م قلبم
 یرو حس م بیاون کشش عج

 .کنم

کنم تا  یکنم و تالش م یلرزونم رو تو هم گره م یدستا
 قهیبکشم. دق قیعم ینفس ها

قرارم که هر آن  یب یدوئن و من طور یهم م یاز پ ها
 ممکنه از جام بلند شم و به

 .بدوم سمتش

 نیا یقسمت سالن نشسته بود و تو نیتر یگوشه ا تو
 تونستم برق یهم م یکیتار

توجه به اطرافش به سمت من  یکه ب نمیرو بب نگاهش
 تونم یدوخته شده! و من نم

 !که کنارم نشسته یلیبه سه ایبزنم که نگاهش به منه  حدس

ده  یقرار م زیم یو مقابل رو ارهیبراش م فیک هی طاهر
 و اون باالخره نگاهش رو از من

 .رهیگ یم
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شه. به  یکنه و مشغول نوشتن چک م یرو باز م درش
 سپاره و یمراسم م لیدست وک

ده و  یتکون م یسر تینگاه به چک با رضا هیبا  اون

 .ره یم

 !آروم نفس بکش-

خورم تا  یاز شربت م ینگاه کنم، قلپ دهیبه سع نجایا بدون
 حد گلوم رو از یب یخشک

 .ببرم نیب

دونه اما الزم دارم تا بلند بگمش و لب  یدونم که م یم

 :زنم یم

 !نجاستیا-

سرخوشش رو کنار گوشم  یزنه و صدا یم یخند تک

 :شنوم یم

قسمت مراسم  نیتر یدنی... در واقع دنمشیب یآره دارم م-

 یامشبه انگار! چون چشما

 یرو نم ییاز اون قسمت جا ریهاست که غ قهیدق همه

 !ننیب
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تونم خودم رو جمع و جور  یکوبه و نم یامان م یب قلبم

 !قرارم یکنم، تنم گر گرفته و ب

. همه از جاهاشون دنیشام رو چ زیکنن که م یم اعالم
 یمن ب یشن و پاها یبلند م

 !کشونن یمنو به اون سمت م اریاخت

حس کشنده سرم رو به دوران  نیتحملش رو ندارم، ا گهید
 یانداخته بود و داشتم پس م

 .افتادم

موزون به سمتش برم.  یکنم تا با قدم ها یرو م شمتال
 و نگاهش رمیگ یسرم رو باال م

 .کنم یم

هر نقطه از وجود منه که  یقرار تماشا ینگاهش ب اونقدر
 زدنش دیفرصت د یمن به آسون

 کنم. یم دایپ رو

 

تو کت شلوار خوش دوخت  ضشیعر یبلند و شونه ها قد
 داینمود پ شتریب شیمشک



 
 

1653 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

ابهت  هیکه از پشت سر بسته شده بود  ییبود و موها کرده

 .به چهره اش داده بود یخاص

رفته  بیج یکتش رو بسته بود و دست تو یجلو ی دکمه
 جمع یاش لبه کتش رو کم

نگاهم  یا هیثان یبرا لشیبود. ساعت لوکس و شک کرده

 .کنه یرو به خودش معطوف م

 نیر همکه انگا یرحمانه جذاب بود! طور یمرد ب نیا
 مجالت مد نیگرون تر یاالن برا

 !گرفته بود ژست

و  ارهیدرم بشیرسم دستش رو از ج یکه م شیقدم هی به

 .رهیگیدستم رو م

و حرف  ییآبرو یکه از ترس ب یحبس شده و دل ینفس با
 یها داره به هم م ثیو حد

قدرتش رو در  یخوام دستم رو بکشم اما ذره ا یم چهیپ

 !نمیب یخودم نم

که من رو  یروز نیو درست مثل اول ارهیرو باال م دستم
 یبه عنوان ملکه اش به اعضا
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 نییعمارت منتظر پا یکرد و مقابل پله ها یمعرف محفل

 !دیاومدنم بود، دستم رو بوس

گرمش به پوست سرد دستم  یلب ها و نفس ها برخورد

 !کنه یروحم رو تازه م

 بهادر؟-

خواستم  یم ختم،ینفس گفتم، تموم ترسم رو تو صدام ر یب

 !نجاستیبدونم چرا ا

 !کنه یپروا رفتار م یهمه چشم انقدر ب نیا یچرا جلو و

 بهادر؟ یفرشته -

وار دلتنگش  وونهیدونستم چقدر د یلحظه نم نیتا ا خودمم
 بودم اما با همون بهت لب

 :زنم یم

 ؟یکن یچکار م نجایا-

 

 .شه یغ مچشماش کم فرو نور

 !دلم خواستت، اومدم-
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کنم و  یبه دور وبرم م یو با شرم نگاه رهیگ یگر م تنم
 کامال متوجهم که توجه تک و

 !میافراد دورمون رو به خودمون جلب کرد توک

بار به طور واضح گفتم به چه  نیکنم که آخر یفکر م-

 شم که باهات یحاضر م یشرط

همه دارن  نیبب ؟یبود کرد یچه حرکت نی... بعدم ابمونم

 !کنن ینگاهت م

 میتو تمام زندگ چوقتیمن! ه یکشم و خدا یدر هم م اخم
 آدم نیا تیبه جذاب یمرد

 !بودم دهیند نچسب

که تو  یبه گردنبند یذاشتم دست کس یم یکن یفکر م-

 گردن ملکه من بوده بخوره؟

 تو باشه؟ ریغ یآوردم تو گردن کس یطاقت م ای

 !جذاب چسبنده ست اتفاقا هیتونم بگم که  یخب! م لهیخ

شد و دلم  یم دهیتمام وجودم داشت به سمت کش چون
 و خوش یقو یحصار اون بازوها

 !خواست یرو م فرمش
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 !برو نجایاز ا-

کنه و با  یشن، فکش رو منقبض م یخطرناک م چشماش
 کلمات رو از یآرامش ترسناک

 :توپه یم رونیبه ب دهنش

که  یدر حال یکن ینکن! چطور فکر مبدون تو؟ فکرشم -

 یدرخش یم یمثل ستاره دار

 رم؟ یکنم و م یم ولت

چرخونه و انگار هر نقطه  یسرتاپام م یرو رو چشماش
 شد یاز بدنم که مقصد نگاهش م

افتاد و پر قدرت تر  یم یکوبیبه رقص و پا یخوشحال با
 زد. ینبض م

 

و من دلم  دیبار یاز سر و صورتش م یو کالفگ یفتگیش
 توک پا هیحاال  نیخواد هم یم

 !رو قربون برم و برگردم دهیسع برم

به طرز  ،یازش چشم بردارم! لعنت تونمیکه نم فیح
 یم دهیجذاب و با ابهت د یدردناک

 .شد
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 چیقرار من نبود! ه یاندازه ب نیتا به ا چوقتیآدم ه نیا و
 وقت انقدر واضح از خواستنم

 !به کنارم بودن حرف نزده بود ازشین از

 .انداخت یرسما عضالتم رو به درد م دنشیکه د اونقدر

که دارن  یهمه نگاه نیکه با ا یکن یو تو چطور فکر م-

 تونم یدن م یرسما قورتت م

 یریاکس ایتحمل کنم؟ نبودم بهت ساخته  نجایرو ا بودنت
 تو کاره؟ یزیچ ییجادو

که  دمیفهم یادتم؛ مشوکه شد و هم خوشش اومد از حس هم
 و شتریصبرش هر لحظه ب

 .شه یم کیداره به آخرش نزد شتریب

قدم  میبره و ن یفرو م بشیج یدستش رو دوباره تو هی

 .کنه یم یرو ط نمونیب

 نهیهم خمارن و اون با طمان یدر حالت عاد چشماش
 و نجوا گونه ارهینگاهش رو باال م

 :زنه یم پچ

تونم  ی... می... حتیدرخش یملوکانه م ؟یدیخودتو د-

 نیا یی! جداشهیاز هم باتریبگم ز
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... صورتت گل یوقت بهت ساخته انگار! چاق تر شد چند

 !یانداخته... عوض شد

کرد که با طعنه بگه  یم یزد سع یحرفا رو م نیا یوقت
 اما من حرص و خشم صداشو

 .دمیفهم یم خوب

 نیا لیبفهمه دل نکهیاز فکر ا دیگفت و من تنم لرز اون

 !بفهمه ازش باردارم ه،یچ راتییتغ

 همه آدم! نیا نیب نجا،یا اونم

 

 :کنم یو پرو زمزمه م دستپاچه

هنوز تموم  یتا ابد غصه شو بخورم؟ زندگ نمیقرار بود بش-

 بدون اینشده... ادامه داره! با تو 

 ...تو

 .کنه یبنده و باز م یم یرو با حالت عصب چشماش

 :لرزونه یدو رگه و خش دارش قلبم رو م یاون صدا با

نداشته  نیاز ا شتریمن تموم شد! نتونستم ب یاما برا-

 ...چشما رو نیباشمت! تو رو... ا
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 !بود محال

 یو من کمرمو صاف م نهیش یکمرم م یپشت گود دستشو
 شکمم رو یکنم تا برجستگ

 !نکنه احساس

نگاه ها کمرم  ینیحرفاش به تپش افتاده و سنگ یبرا قلبم
 یم نییرو خم کرده! سرمو پا

 :گم یلرزه م یکه به وضوح م ییو با صدا اندازم

برو... لطفا! بعد از  نجایکنن! از ا یدارن نگاهمون م-

 !میزن یحرف م شتیپ امیمراسم م

 :زنه یو انحصارطلبانه لب م تخس

کنن! اونا برن نه  یمنه نگاه م یکه برا یزیاونا به چ-

 !من

کنم تا پر حرص نگاهش  یبرم و تالش م یباال م سرمو
 قند لویک لویکنم و نفهمه که ک

 !دلم آب کرد تو

که  ستیاتاقمون تو عمارتت ن نجایگرفته... ا تیشوخ-

 مراسمه که هی نجایتو باشه! ا میحر
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 !زبانشمیم من

آروم و خونسرد  یلیو اون خ دمیلرز یاسترس و شرم م از
 و پشت ارهیدستش رو باال م

 کشه. یگونه ام م یرو انگشتاشو

 

اراده سرم به سمت دستش خم  یافته و ب یبه تنم م لرز

 :کنم یشه و لرزون زمزمه م یم

 !...کارو نکن ظالم نیباهام ا نجایا-

 !خودم نداشتم یرو یکنترل شمینجوریهم من

قرار حلقه شدن دور گردنش بودن و لب هام  یب دستام
 از یگوشه ا هیدادن تا  یجون م

 !هاش رو محراب خودشون کنن لب

چقدر  یدون ی! خودت مایباهام ب یخوا ینم یاگر تماشاچ-

 نیا یمحتاج نوازش دستا

 !یظالم

به لب هام دوخته شدن و  میقرارش مستق یداغ و ب نگاه
 لرزن، نگاه یمن پاهام مثل ژله م
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 :کنم یخورن و ناله م یلباش سر م یرو منم

 ...ییکه محتاجه تو یمحتاجت باشم؟ اون دیچرا با-

محتاجم  یکه قلبمو تو مشتت گرفت یبار نیهستم! از اول-

 ... اونقدر که با فکریکرد

 !نزد نبودت

وجودم  یتو شینبض و ضربانم، آت کپارچهیرم،  یم وا
 یو داره ذره ذره  دهیشعله کش

 !سوزونه یم منو

اش از ضربان  گهید ی مهین نکهیکشه از فکر ا یم ریت قلبم

 !فتهیب

 ؟یستیآخه؟ چرا متوجه ن امیکجا ب-

کنم تا  یکنم و تالش م یخشک شده اما لبامو تر م دهنم

 .رمینگاهمو از لباش بگ

 یاون ینیبهت جار بزنم تا بب ازمویهمه، ن یجا جلو نیهم-

 چون ه؟یک ستیکه متوجه ن

خوامت... اونقدر که دارم  ی! من میخوا یم نویا توام
 دم! اون وقت اگه یعقلمو از دست م
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شه!  یتو بد م یبرام مهم نباشه برا یزیسرم بزنه و چ به
 یافته که تو ازش م یم یاتفاق

 !یترس

فهمم. که اگر نرم به هرطور شده منو  یمنظورشو م خوب
 بره و اون وقت یبا خودش م

 !مونه یآبرو برام نم گهید

کشم و دست اون پشت  یو مضطرب سرمو عقب م دهیترس
 شه تا حصار یکمرم محکم م

 !محکم تر کنه دورمو

 یخوام که نخوامش! دارم پس م یخوامش و هم م یم هم

 !همه کشمکش نیافتم از ا

خوام! بهت گفتم برو و  یخوام... معلومه که نم یمن نم-

 فتیمنو وظا نیفکراتو بکن که ب

 یم ؟یکن ی. و تو چکار میانتخاب کن یخوا یم کدومو
 یو تا چند روز ازت خبر یر

وسط  ،یبه من داده باش یجواب نکهیشه و بعد بدون ا ینم
 سر و یمهم نیبه ا یمراسم
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 !شه یم دایات پ کله

رو بخواد و اون وقت  یزیکه ملکه ام چ هینگفته بودم کاف-

 ...یمشتشه؟ منو خواست یتو

 از کنار تو؟ ریتونم باشم غ یکجا م من

شرطم رو  ایبود؟ منظورش به امشب بود  یچ منظورش
 شهیخواست هم یبود و م رفتهیپذ

 بمونه؟ شمیپ

 بهادر؟-

ببوسمت؟ اونقدر  نایا یهمه  یجلو ای یایباهام م یلعنت-

 تیبوسمت که نفس بعد یم

 ینمونه و وقت یی! اونقدر که هوایمن بخوا یاز لبا رو
 بغلت کنم یدستام وا رفت یشل تو

 ببرمت؟ نجایاز ا و

 بَــ..هادر؟-

 

! داره یدون یم نویکنه و تو ا یبهادر گفتنات آرومم نم-

 من یدون ی! مارهیجونمو باال م
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قرار  یقرارم رو ب یب یبهادر گفتناتم فرشته! پاها ضیمر
 گهید هیثان هی یکنه تا حت یتر م

 !و با خودم ببرمت مینمون نجایا

 یم قیببندم! نفس عم شمویکشم تا ن یدندونم م ریز لبم
 چرخونم تا یو گردنمو م رمیگ

 .نمیداغش رو نب نگاه

و من با دست  چهیپ یم مینیتو ب شتریو ب شتریب عطرش

 !زنم یخودمو باد م

 یسوختم، خدا شاهد که م یاز تب م نکهیبه خاطر ا نه
 همه آدم سرمو نیا یجلو دمیترس

 !ببرم و خط عطرشو از رگ گردنش به جون بکشم جلو

 شم؟یآت میبر-

 !کرد یبودم و اون بود که داشت ذوبم م ششیآت من

 یم یجذاب شخندیدم و اون ن ینفس سرم رو تکون م یب
 یپنجه  نیو دستم رو ب یزن

 .کنه یقفل م قدرتمندش



 
 

1665 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

پشت  نکهیداره و من بدون ا یسمت خروج قدم برم به

 !رم یسرم رو نگاه کنم دنبالش م

 یرم باهاش؟ مراسم چ یکنم؟ کجا م یم کاریچ دارم

 !ره یم جیسرم داره گ یوا شه؟یم

 !کنه ریبه خ خدا

کنم و  یزنه، از پشت سر نگاهش م یوجودم نبض م تمام

 .لرزه یقلبم م

 !خواستمش یخواستمش! م یم ایخدا

*** 

 

 میشد ادهیکه پ نیکلمه حرف نزد. از ماش هیطول راه  تمام
 یدستمو گرفت و چند قدم

 .دیخودش کش دنبال

که پشت سرمون  ینیاز کالکان ها از ماش یکیلحظه  همون
 کرد یاسکورتمون م نجایتا ا

 .شد و دوان دوان به سمتون اومد ادهیپ

 !کی... جناب بکیب-
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 !بعدا-

 ...تماس گرفتن یموتیجناب ت کیب-

 !گفتم بعدا-

 !باهاتون صحبت کنن دیگن االن با یم-

دونم  یقاپه نم یرو از دستش م یگرده و گوش یبرم
 دیش کرد که طرف گرخچطور نگاه

 !عقب عقب رفت و

 یکه از پشت رو یمرد یناله  یمن با صدا نیه یصدا
 شد اما یافتاده بود قاط نیزم

 .و به سمتم برگشت دیشن

را به دستم داد و  تشییسو دیگرفته کل شیآت ییچشما با

 .اشاره کرد که باال برم

 .را از دستش گرفتم و رفتم دیتعلل کل یلحظه ا بدون

 !گذرم یساده نم گهیبعدا دفعه د یعنیگم بعدا  یم-

 .شنوم یحرفاشون رو نم یباق

نگاه به اطرافم متوجه شدم که  هیکه شدم با  تشییسو وارد

 .نکرده بود رییتغ زیچ چیه
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 بود. زیهمونطور کامال مرتب و تم زیچ همه

 

شد  یدر آوردم و به سمت پنجره رفتم. باورم نم پالتومو
 تموم ینطوریشب ا یکه انتها

 !بود شده

باهاش تا  دی! اصال نبافتهیب نمونیب یذاشتم اتفاق یم دینبا
 اومدم، االن چرا یم نجایا

 نجام؟یا

سرد  ی شهیبه ش مویشونیو پ چمیپ یدورم خودم م دستامو
 مطمئن دیچسبونم! من با یم

 میخودخواهانه تصم دی! نباهیشدم که بهادر قصدش جد یم

 .رمیبگ

 یرفتم، اگه بهش م یم دیبود! با شیآت یکوره  هیانگار تنم
 خوام برگردم یگفتم که م

 یقبول نم دمیشا ایکرد که بمونم،  یمجبورم نم مطمئنا

 !اومدم یم دی! فقط نباایکرد! خدا

جاخورده شونه هام از ترس باال  چهیپ یکه دورم م دستاش
 آرومش رو یپرن و صدا یم
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 !شنیم دود مها دیترد یشنوم همه  یگوشم م یتو که

 !فرشته-

بندم. ناله امو  یشه و چشم م یبه سمت سرش کج م سرم
 کنم چون یگلوم خفه م یتو

 .لحظه داشتم نیبودم که ا یحس عاشق

گردنم بود و من داشتم از حرارت نفس هاش  یتو سرش
 شدم و اون داشت با یآب م

 قشیعم یکرد. نفس ها یم ییرایتنم از خودش پذ عطر

 !گفت یم نویا

 یزنه و من طاقتم تموم م یم یمرطوب یگوشم بوسه  ریز
 بوسه هاش ادامه دار یشه وقت

 .گونه ام یشن تا رو یم

طاقت صورتش رو تو دستام  یچرخم و ب یآغوشش م تو
 که یتشنه ا نیکنم ع یقاب م

لباش را به داخل دهانم  یبلند یباشه با ناله  دهیآب رس به

 .کشم یم

 ! بوسه اش، طعمش، حسش!ایخدا
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 !قبل نبود! هزار برابر بهتر بود، کشنده بود مثل

 چیشه و من به ه یامون هر لحظه مشتعل تر م بوسه

 !ستمین یعنوان ناراض

و ستون فقراتم رو اغواگرانه  ادیاز پشتم باال م دستش
 از تنم رد یکنه و لرز ینوازش م

 !شه یم

 یکتش م ی قهی ریکشم و ز یم نییاز گردنش پا دستمو
 و رو به عقب هولبرم و کتش

 !دم یم

تنشو،  یحسش کنم! گرما شتریخواستم که ب یم چون
 پوست تب دارش رو، عطرشو، از

 !تر کینزد یلیخ یلیتر، خ کینزد

 بایو تقر ارهیداره تا کتش رو از تنش در ب یبرم دستشو
 کنم که باعث یخودم رو لعنت م

 !از تنم دور شن یدستاش دم شدم

کنم!  یم شیهمراه اقیبوسه و من با اشت یهمچنان م اما
 کشه و یکنار شالم رو م ریگ

 .اندازه یرو از سر م شال
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رهاشون کنه  ریشه تا از شر گ یاون بند موهام م یدستا
 شنیم پونشیمن بند پا یو دستا

 !به خواسته ام کنار بزنم دنیرس یمانع رو برا نیآخر تا

 یام به خس خس م نهیس یشه و وقت یدورم رها م موهام
 هاست هیفهمم که ثان یافته م

 !نفس کم آوردم که

 یم دهیدندوناش کش نیکشم و لب هام ب یرو عقب م سرم
 شن و اون بالفاصله سرش رو

که  یا مهیدونم که چقدر از خ یبره و م یگردنم م یتو

 !هیکشن راض یموهام دورش م

 یدورش باشن و اون گردنم رو مورد هجوم ب موهام
 متیه اش قرار بده و بوسه به غنرحمان

 رو با ناز من پاسخ بده! ازشیو ن ببره

 

به همون  یکی یکیکنم و دکمه هاش  یرو باز م پونشیپا
 . من تاشنیسرنوشت دچار م

 !خواستمش یم تینها یب
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از عمرم رو بدون اون بگذرونم  یلحظه ا نکهیا تصور

 .مونه برام یدرست مثل مرگ م

کنم هرگز  یخوامش، اونقدر عاشقشم که حس م یم اونقدر
 زیآدم لبر نیاز ا ستیقرار ن

 !شم

کنم بازم به  ششیداشته باشمش، ببوسمش ستا هرچقدر
 لحظه تشنه و نیهم یاندازه 

 !عطشم پر

 !خراب شه گهیذاشتم د ینم

 یحال یو چشمام از شدت ب نهیش یپشت گردنش م دستم
 یشن و صداش م یبسته م

 :کنم

 بهادر؟-

 بهادر؟ یفرشته  یکجا بود-

زنه و سراپا احساسم. از  یبدنم نبض م یبه نقطه  نقطه

 .لرزم یهجوم احساسات دارم م
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 نیحضور مال ا نیکه انگار که ا هیقو زیهمه چ اونقدر
 لحظه نیا نکهیا ای! ستین ایدن

 !ستین یواقع

 دهیکش شیو تن به ات ارهیهاش رو از گردنم باال م بوسه
 زنه و من باز یمشرر  شتریمو ب

 :کنم یم صداش

 بهادر؟-

 آشوب بهادر؟-

 

 یم رهیخمارش خ یچشما یکشم و تو یم نییپا سرشو
 گزم و اون یشم و لبم رو م

 !طاقت منتظره تا حرفمو بزنم یو ب رهیگ یگر م نگاهش

 !ازت دارم یخواسته ا هی-

 یطاقت بود که تعلل نکرد و با صدا یقرار و ب یب اونقدر

 !دیدو رگه و خش دارش غر

 !قبوله-
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فاصله  مونیعشق باز نیخواست که ب ینم یلحظه ا یحت

 !فتهیب

 یم دهیستبرش کش ی نهیس ینوازش وار و تشنه رو دستام
 یم شتریب نویشن و اونم ا

 !ده یرو بهم به سمت کتش پرواز م راهنشیکه پ خواد

 !لمس شدن از جانب من بود وونهیکه چقدر د ادمهی خوب

منو  نکهیچرخونه تا به سمت تخت ببره و قبل از ا یم منو
 یتخت بذاره دستم رو م یرو

زنم. بهش نشون دادم که مقصدم تخت  یو دورش م کشم

 !ستین

موند،  حمیکج شد و با نگاه تب دارش منتظر توض سرش
 چشماش داشتن یباز شیآت

 !کردن یم غوغا

 یدارش از شدت خواستن م هیخوش تراش و زاو فک
 رم و یتر م کیو من نزد دیزلر

 .رنیتا لبام مقابل لباش قرار بگ رمیگ یباال م سرمو

کنم قبل  یلب ها و چشماش جابجا م نیام رو ب فتهیش نگاه

 :کنم ینجوا م دنشیاز بوس
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 !یخوام چشماتو ببند یچشماتو ببند! م-

خورد.  یاش پر شتاب تکون م نهیزد و س ینفس م نفس
 ینگاهش هم حرص م یتو

 چشماش رو بسته و من تعلل نکردم. جان،یو هم ه دمید

 

و محکمش  یپنجه قو یو دستم رو تو دمیرو بوس لباش

 .قرار دادم

شکمم  یو رو دمیبه دستش آوردم و دستشو باال کش یفشار

 ...قرار دادم! سه... دو

حد ممکن  نیتا چشماش تا آخر دیطول کش هیسه ثان درست
 باز شدن و دستش رو کامل

 یعاد ریتا مطمئن شه که غ دیشکمم کش یگرد یرو

 !بزرگه

هم در کار  یلب هامون قطع نشده بود اما بوسه ا اتصال
 نبود و من بودم که اول عقب

 .مجسمه خشک شده بود هی. مثل دمیکش

رفتم و دستش از شکمم جدا شد. چشماش مثل لحظات  عقب
 قبل داغ نبودن! انگار روح
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 !به من بود رهیحرکت خ یباشه! مردمکاش کامال ب دهید

! ادیکه نتونه باهاش کنار ب دمیترس یبودم، م مضطرب
 و رمیگ یچشمامو از نگاهش م

 .ارمیلباس رو از سرم در م ییرو قسمت

 یچشمام کنار نرفته اما قسم م یکامل لباس از جلو هنوز
 مانند سیه یخورم که صدا

 یو وقت دمیشن دید یکه داشت م یزیرو از بهت چ نفسش
 تونم بگم ینگاهش کردم م

 !وحشت زده بود صورتش

به خودم و بچه  یلحظه ا نکهیبود! بدون ا دهیشدت ترس به
 شکمم فکر کنم قلبم یتو ی

 .زد یم شیاون به دلم ن یبود که برا یاز غم ماالمال

 !قصه یمرد تنها نیا یبرا

ترسش داشتن  نیدونم که بهادر بزرگتر یمن خوب م چون

 !خانواده ست

رو  یزیعمر چ یتونه دردناک باشه که همه  یقدر مچ و

 !شیداشته باش دیکه نبا یبخوا
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 !رو مقدر کرده ییتو تنها یسرنوشت برا چون

نقطه ضعفت  نیممکنه بزرگتر شیاگه داشته باش چون
 بشه.

 

 بهادر؟-

از رنگ بود که  یو اون قدر صورتش خال دیپر یم پلکش
 شدم، کشینگرانش شدم! نزد

 !و محتاط، آب دهانش رو قورت داد آروم

 !هاش دوباره به شماره افتاد نفس

کردم اشک تو چشماش  یبودن، حس م رونیح چشماش
 . دستشو دوباره گرفتمدهیلغز

 .مقاومت نکرد یاون ذره ا و

شکمم  نکهیشکمم گذاشتم و به محض ا یدستشو رو دوباره
 رو لمس کرد چشماش بسته

بسته  یه مژگانش و پلکااز الک انبو یو قطره اشک شدن

 .اش شره کرد
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کرد  یدرک م د،یفهم یکرد، داشت م یحس م داشت

 !اتفاق رو نیعظمت ا

خبر از  نیا دنینتونه به محض شن هیمرد من مثل بق دیشا
 دیبکشه، شا ادیفر یشاد

داشته باشه تا به احساساتش اجازه  ازین یطوالن لحظات
 یجولون دادن بده، اما من م

 .قبولش داشتم و عاشقش بودم ینجوریو هم دمشیفهم

رو از نگاهش  رتیرو باز کرد و هنوز بهت و ح چشماش
 آروم یخوندم چند بار لب ها یم

 .تونست حرف بزنه یو بسته شدن اما نم باز

درد  یبرا رم،یمرد بم نیا یخواست برا یمن دلم م و
 که باعث شدن تا احساس رو ییها

 نجایبلدش نباشه! من ا گهیخودش بکشه. اونقدر که د در

 !کردم یبودم، کمکش م

 :کنم یگونه اش گذاشتم و با لبخند زمزمه م یدستمو رو هی

تر از عشقمون! ضربان داره... تکون  ی... واقعهیواقع-

 ...اناره یخوره... اسمش دونه  یم
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 یبار وقت نیشناسه... اول یمنو تو! تو رو هم م ی دونه

 .دمیتپه د یتکون خورد که تو رو رو

 ...!میحست کرد. هر دومون عاشقت اونم

 

چند  نیدرونم بود و با هم یغوغا ی ندهیصدام نما بغض
 جمله حس کردم که گرما ذره

 .کرد یراهشو داشت به تنش باز م ذره

زد، لباشو رو  یو نگاهش برق م دیلرز یداشت م فکش
 نفساش یکرد و وقت پیهم ک

 .کنه یدونستم که بغض داره خفه اش م ی. مدندیلرز

 !دیو سرمو تو بغلش کش دیچیدور سرم پ بازوشو

و موهام حس  قهیشق نیب ییخم کرد لب هاشو جا سرشو
 یاش از نفس ها نهیکردم. س

 !دیلرز یافتاده اش م تمیر از

 !فِــرشتـــه-

کلمه اش رو کش  یآروم و درو گه شده، جور ییصدا با
 ا مفهمومداد انگار که فرسخ ه
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 !کلمه جا داده بود هی نیهم یتو

و من  زنیر یم انشیعر ی نهیس یقطره قطره رو اشکام

 :دم یبا عشق پاسخشو م

 جون دلم؟-

 من... چکار کنم با تو؟-

به باال نگاهش کردم. با لبخند  نییباال گرفتم و از پا سرمو

 :هام لب زدم هیگر ونیم

خوام بچه مونو  یتنهام نذار. نم گهیدوستم داشته باش... د-

 هیخوام  یتنها بزرگ کنم. نم

 تیخوام الو ی... نمیستیتو کنارمون ن نمیبلند شم بب روز
 . اونقدرمیدوم و صدمت باش

با هم بودنمون  یبرا متیکه فکر کنم تصم یموند نجایا

 ...یخوا ی. پس اگه منو مهیجد

 یچسبوند و با صدا میشونیبه پ شویشونیخم کرد و پ سرشو
 تا هرچه زودتر دیغر یآروم

 قطع کنه: حرفمو
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... زمیر یرو به پات م ایفرشته ام... دن نوی...! نگو اشیه-

 دم... چطور فکر یجونمو برات م

 یحت ؟یو نبود یستیمن ن تیلحظه الو هی یحت یکن یم
 بهت گفتم برو! جلوه یوقت

 !شه اصال یبدون تو نم ؟یفهم یتونم... م ی... نممن

خندم، اوج ابراز  یو فوران احساسات م هیاوج گر تو
 بود االن! که بدون من نیعالقه اش ا

 ! قربون قد و باالش نرم؟تونهینم

تموم  کبارهیخوره و انگار که به  یلبام سر م یرو نگاهش
 نیبدنش از ب یتو یتنش ها

شه و چند بار پشت سر هم و کوتاه لبامو  یرن. خم م یم

 !بوسه یم

زنه  یابراز عالقه اش م یخودشو پا یمهر و امضا داره

 !تا اعترافش رو معتبرتر کنه

افته.  یم نییو سرش پا نهیش یتو چشماش م یبرق هوی

 .کرد یداشت به شکمم نگاه م

 .زنه یپام زانو م یکشه و جلو یعقب م یا ذره

 !شه یام حبس م نهیتو س نفس
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ذاره و انگار که من  یدو دستش رو دور شکمم م هر
 اصال حضور نداشته باشم و اون

بنده و  یباشه، چشماشو م یبا بت مقدس شیاین مشغول
 . لباشو بهارهیصورتش جلو م

 یشکمم رو م اطیآروم و با احت یلیچسبونه و خ یم شکمم

 .بوسه

ترسه  یکه انگار م دهیحرکاتش رو آروم انجام م اونقدر

 !بزنه بیکه با بوسه اش بهش آس

 یها هیثان یذاره و برا یشکمم م یرو رو شیشونیپ
 آرومش ینفسا یفقط صدا یطوالن

 .انیم

شکل داره عشقش رو به دونه  نیدونم که که به ا یم و
 قلبم نیکنه. و ا یانارمون ابراز م

 .کنه یم یماالمال از خوش رو

 امون، ثمره عشقمونو، دوستش داره! دونه

 

 یذارم چون برام سخته وقت یموهاش م یرو دستمو
 شهیکنارمه لمسش نکنم، حاال از هم
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 !سخت تره هم

که درش  یسرش انگار از اون آن یحس لمس دستم رو با
 بود جدا شد. چشماشو رو به

 .گرفت و نگاهم کرد باال

 یو به سمت تخت برد. رو دیجاش بلند شد و دستمو کش از
 تخت منو نشوند و مشغول

 .اش موندم رهیآوردن کفش هام شد. با لبخند خ در

خودش احساساتش رو بروز بده.  یدادم تا به نوبه  اجازه
 تخت یپاهام رو بلند کرد و رو

 .داد قرار

لباسم  پیبلند شد و پشتم نشست. دستش که به سمت ز بعد
 نییاشاره پا هیرفت و به 

 پایچشمام باز شدن و هول زده دستمو به شکل چل دشیکش
 شونه هام گذاشتم از یرو

 .کنم یریجلو گ افتادنش

 بهادر؟-

 یحداقل با زبون نه! جوابم بوسه اش رو اینداد،  جواب

 !راستم بود یشونه 
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تازه  میحاال که از تب و تاب اون لحظه ها جدا شد انگار
 یخجالت رو م یداشتم معن

 .ارمی. محال بود لباسم رو جلوش در بدمیفهم

 ...برگردم خونه دیبا ؟یدرو ببن پمیشه ز یم-

 !یبمون شمیپ میامشب رو قرار گذاشت-

تو هم رفته اش خنده به لبم  افهیچرخونم و ق یم سرمو
 کنم و ی. چشم درشت مارهیم

 :گم یم

 با شما گذاشتم؟ یقرار نیهمچ یمن ک زمیعز-

 

 فاتیو منو با تشر یایم یخوا یگفتم اگه منو م نکهیا ضمن
 نه از یبر یاز خونه ام م

 !و به زور یدزدک هیریمراسم خ وسط

و موهامو  ادیشن و دستش باال م یچشماش جمع م ی گوشه
 یشونه ام کنار م یاز رو

 انمیاالن تا اواسط کمرم جلوش عر نکهیو من آگاهم به ا زنه
 یبه طرز مسخره ا نیو ا
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 !کرد یمعذبم م داشت

من نبودم که داشت  شیپ قهیانگار اون دختره چند دق چون

 !رفتم یاز سر و کولش باال م

 !به زور-

. دیبه مشامم رس طنتیتمسخر و ش یزمزمه کرد و بو نویا
 خب! به زور نبود اما لهیخ

 !بود یدزدک مسلما

تو نگاهش موج  حیدونستم سرخوشه و تفر ینکرده م نگاه

 !زنه یم

 یم هیاش تک نهیکنه و منو به س یاز پهلوهام رد م دستاشو

 .ده

 نیو تابه ا انشیعر ی نهیپوست کمرم به س برخورد
 یبودن بهم حس پرواز م کشینزد

دونم  ینداره. فقط م یتینباشه اهم ایباشه  اری. بخاطر وده
 دنیاگر ازش دور شم نفس کش

 !شهیم سخت

 رییتغ زیشدم. چون همه چ یمعذب هم م نایا یهمه  با
 همسرش گهیکرده بود. من د
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 نیحالت ممکن معشوقه اش بودم و ا نی. در بهترنبودم
 یشد که بتونم جلو یباعث نم

 نیسخت تر نی. و ارمیشدن بهش بگ کینزد یبرا خودمو

 !رابطه بود نیا یدو راه

 ؟یلباسمو باال بکش پیشه ز یم-

لحظه  یکنن و برا یبزرگش شکمم رو نوازش م یدستا
 تا حس شنیچشمام بسته م یا

 ام بکشم! شهیلحظه رو به رگ و ر نیا رینظ یب

 

بخوام؟ بهم بگو  یبرم؟ فرشته امو از ک یبه جنگ ک دیبا-

 یخواستگار یملکه امو از ک دیبا

 کنم؟

مست نوازش دستاشم و و کرور کرور آرامش  همچنان

 .کنم یم رهیخودم ذخ یبرا

و صورت ناز  شنیلفظ جنگ چشمام باز م دنیبا شن اما
 یچشمام نقش م یشربت جلو

 :زنم یم یو تکخند بندن

 عشقم؟ یکن یم یجنگ؟ با شربت؟ شوخ-
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 یلحظه. م هیلفظ عشقم دستش دورم محکم شد  دنیشن با
 ریز یواکنشا نیا یبرا رمیم

 !و ضعفش نسبت به من شیپوست

که بهش محبت کنم و اون مثل االن از لذت  نمیا عاشق

 !رهیتنش منقبض بشه و شور بگ

 نکهیون احالمون، بد نیا یچقدر دلم تنگ شده بود برا و
 بهش رمیاحساساتم رو بگ یجلو

 !کنم محبت

باور  نکهیبه بعد به خاطر اون نبود! بخاطر ا ییجا هی از
 بودنش رو بهش یدوست داشتن

محبت کردن بهش  ضیفقط بخاطر خودم بود؛ مر بدم،
 دونم ینم یکه حت یبودم! اونقدر

 .تا االن دووم آوردم و باهاش سخت بودم چطور

جعبه  هیدست گل و  هی شهیجنتلمن و عاشق پ یآقا هیمثل -

 یریگ یدستت م ینیریش

 نکهی. و ایکن یم یام خواستگار هیو منو از دا یایم و
 کن دلشو به دست یحتما سع
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داره.  یچون جواب مثبتم قطعا به نظر شربت بستگ یاریب
 که یا هیمهر ینتون دیمثال شا

 یهمه شرطه م نای... خب ایکنم رو بپرداز نییتع برات
 ؟یدون

ده و گونه اش رو  یشونه ام قرار م یاش رو رو چونه
 چسبونه و انگار که یبه گونه ام م

نباشه و بخواد زودتر از سر خودش  یمسئله ا یبرا اصال
 لب یحوصله ا یوا کنه با لحن ب

 زنه: یم

 

شربت! انجام شده  تیجلب رضا ه،یمهر ،ینیریگل، ش-

 شم؟یپ یمون یبدون! حاال م

خوره و من با  یرونم سر م یشکمم رو یاز رو دستش

 .کوبم یحرص پشت دستش م

 !کیدستتو بکش جناب ب-

 :زنه یم غر

 تو؟ ییآخرش مال ک-
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 نیچ موینیاما ب نهیب ینم افمویکه ق ی! با حالنایرو بب پررو
 کنم یدم و دهنمو کج م یم

 :گم یم یبا پشت چشم نازک کردن و

 !ستمیفعال که مال تو ن-

ذارم و با لباس کش  یشکمم م یو رو رمیگ یم دستشو

 :گم یاومده م

. در یکن یتا مادر بچه رو راض ابیشما فعال بچه رو در-

 !لباسمم ببند پیضمن ز

زنه و سرشو تو گردنم  یسرکشم رو دوباره کنار م یموها
 یو محکم م قیبره و عم یم

 :گه یکالفه م ی. با ناله ابوسه

 !بچه رو در آورده با ناز و اداهاشمادر بچه پدر صاحب -

 یبوسه و من مور مورم م یگوشم رو م ریآروم تا ز آروم
 خندم یجمع شده م یشه و با تن

 :کنم یاعتراض م و

 .شه ینکن! قلقلکم م-
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 یبه خودش م شتریو ب شتریو منو ب رهیگ یم یقیعم نفس
 چسبونه. حس پوست داغش

 .زد یم شمیآت داشت

 کنم: یدم و آروم دوباره تکرار م یدهانمو قورت م آب

 

 !لباسمو ببند لطفا پیز-

 !فکرشم نکن-

گرد شده حرص  ییچرخونم با چشما یبه سمتش م سرمو

 :زنم یم

 فکرشم نکن؟ یچ یعنی-

بدم  راهنمویشه! پ یم تیتنگه. اذ یلیلباست تنگه... خ-

 ؟یبپوش

 !مونم یرم، وا م یشم، سر م یم پر

خواست  یگفت، نگرانش شده بود! دلم م یامونو م دونه
 انقدر یسرتاپاشو بوسه بزنم وقت

 یشد. انقدر قشنگ محبتشو نشون م یمهربون م قشنگ

 .داد
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 !نازت بدم ستمیگفت من بلدم ن یبود که م یآدم همون نیا و

 !فهمن یدستا نوازش نم نیگفت ا یم

 !گفت فقط تصاحب بلدن یم

 یبستم و خدا رو شکر کردم، صد هزار بارم شکر م چشم

 !گفتم کم بود

کردم که معجزه  یزنده موندم و زندگ یمن اونقدر چون
 خوب شدن حال دلش رو ی

 .نمیبب

که بخواد  یکه حداقل به خودش ثابت کنم وقت یاونقدر
 یزخما یتونه از البال یچقدر م

 !مهر و احساس رو شکوفه بده ش،یچرک

 !هیعال راهنتیپ-

*** 

 

چشم  ییبود و توانا دهیها بود که دلبرک خواب ساعت
 دم کیبرداشتن از او را نداشت. 
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کند که در  نیتواند تضم یم یرا بردارد و چه کس چشمش
 ینم یلحظه اتفاق کیآن 

 افتد؟

 !شد یدلش تنگ م یلعنت! حت ش،یراه گلو نفسش،

خواستش که  یم یکردند. طور یم یقرار یب چشمانش
 رسما از شدت خواستن روح و

 !به درد نشسته بودند جسمش

از  یلحظه ا گریخواست که د یتوانست و هم نم ینم هم

 !او دور بماند

 نیطور بود؟ ا نیرا داشتن ا یکند که کس یفکر م نیا به
 یدر زندگ زیچ چیطور که ه

 !به قبل نباشد هیشب ات

 تیاولو ی. آرامش و خواسته یاو بخواه یرا برا زیچ همه
 ات باشد و تو حاضر یزندگ

مراقب از آن ها بدون پلک زدن جانت را  یکه برا یباش
 تا خش برندارند؟ یبده

کشد. او فرشته اش بود و حاال،  یم ریت یلحظه ا قلبش
 در یگریکوچک د یفرشته  کی
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 دو فرشته مال او بودند مگرنه؟ نیداشت! و ا بطنش

 نیهرچه ثروت و شوکت و محنت فقط هم از ا،یتمام دن از
 دادند یدو فرشته رو به او م

کرد؟  یاش پشت م نهیشیفقط به پ دیداشتنشان با یاو برا و
 یبه آوازه و نامش؟ برا

 دو فرشته؟ نیا داشتن

 .زند یم تلخند

و شکنش هم حاضر بود تمام  نیپر چ یتار مو هی یبرا
 را انکار کند! چه رسد تشیموجود

 !آوازه و نامش به

نشسته بود. با باال  نیزم یتخت خواب رو یقدم کی در
 برهنه! یتنه ا

 

 .را دور زانوانش قفل کرده بود و محو تماشا بود دستانش

پتو پنهان بود،  ریخورد. ز یشکمش سر م یرو نگاهش

 !اما از نظرش؟ نه

 نیشد که دلبرکش ا یدانست ، و باورش نم یم گرید حاال
 پنهانشهمه مدت چطور 
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 .بود کرده

 چیگشت ه یکند که اگر برنم یفکر م نیآن به ا کی و
 افتاد که او یفکر م نیوقت به ا

 شود؟ کیمعجزه شر نیهم در ا را

در بطن منه  یتمام شده؟ فرشته ا یاهیکه س دیاو بگو به
 نجات تو فرستاده یفرشته، برا

 اند؟

کشد فکر نداشتنشان و بعد  یآن طول م هیلحظه؛ فقط  کی
 یتمام تنش از فکرش م

 .لرزد

کند. ساعت پنج  دایاش را پ یشود تا گوش یجا بلند م از
 خواست که یصبح بود و نم

 .شود خود را تنها ببند یم داریدلبرک از خواب ب یوقت

 یتوانست صبر کند. گوش یامروز م یداشت اما برا عجله

 :کند یم پیدارد و تا یرا برم

 یاعضا یفردا صبح. همه  یبده برا لیجلسه تشک هی»

 «!محفل رو خبر کن
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را ندارد اما  یموتیساعت انتظار پاسخ از جانب ت نیا در
 کشد یفقط چند لحظه طول م

 :پاسخش را بفرستد تا

 «افتاده؟ یاتفاق چه»

 یتمام نشدن یموتیت یگذارد. سوال ها یرا کنار م یگوش

 .بودند

امروز بعد از ظهر جلسه را  نیخواست هم یدلش م و
 کند اما اریاخت ضیدهد تفو لیتشک

 شیبرنامه ها یتوانست به همه  یفرصت کوتاه نم نیا در
 سامان دهد.

 

 .شد یکرد. از راه درستش وارد م یم صبر

 .اندازد یکاناپه م یرمق خود را رو یو ب خسته

را  یوحش سوانیآن گ انیم دنیخواست نفس کش یم دلش
 دیترس یخواست اما م یم

 .خواب کند یاو را ب که

 یچشمانش گرم نشده که متوجه تکان خوردن او رو هنوز
 پلک یشود. ال یتخت م
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 .دهد یرا فاصله م شیها

 یاو م ینشسته و چشمانش را به جستجو شیسرجا

 !گرداند

 یلب م ریز یزیکند و چ یسر کج م دنشیمحض د به
 زشیکه حاضر بود همه چ دیگو

 !لب غر زده ریبدهد تا بداند چه ز را

 یخودش از رو یو شلوار گرمکن مردانه  راهنیپ با
 شود و به سمت یتختش بلند م

به  یکند که هرگز زن یرود و او حس م یم سیسرو
 است؟ دهیاو د ییبایز

آنطور ملکه وار خود را  شبیکه همچون د یزمان چه
 که تن یکرد و چه وقت یآراسته م

 یخودش م زیاور سا یرا با لباس ها نشیو نار نازک

 !پوشاند

 !دیبر یفقط نفس م یزمان، به هر شکل هر

 .خواست یم یو دلش باز گرددیبرم سیسرو از

 ییبعد پتو یماند. لحظات یبندد و منتظر م یرا م چشمانش
 شود یم دهیتنش کش یرو
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 !تواند که خود را به خواب بزند ینم نیاز ا شیاو ب و

 زانیآو ید او را جلوه را با صورتکن یکه باز م چشم
 . آرام و با نازندیب یسرش م یباال

 :کند یم زمزمه

 کردم؟ دارتیب-

 

 ...اوهوم-

 :زند یشود و حرص م یبه کل عوض م لحنش

 !خوب کردم-

 نکهیباشد از ا یبه کمر گفت! انگار که واقعا راض دست
 کرده و اگر خودش شاهد دارشیب

تنش نبود  یپتو رو دنیمحتاط و آرامش هنگام کش حرکات

 !کرد یباورش م

به  ختهیبهت زده آم یروند و با حالت یباال م شیابروها
 شود یاش از جا بلند م یسرخوش

 :کند یهمزمان زمزمه م و

 شده ملکه شب گرد بهادر؟ یزیچ-
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به نشانه  یزند. سر یم یو تکخند ردیگ یم یمقیع نفس
 یدهد و م یتکان م یناباور ی

 .چرخد

رود و چراغ  یدست به کمر به سمت تخت م همانطور
 یکند. م یخواب را روشن م

 :دیگو یو غرغر کنان م ندینش

بدنم خواب ندارم! چه  طیشرا رییماهه من بخاطر تغ کی-

 خوابم تو یداره من نم یمعن

 ؟یبخواب

 یمنقبض م ی! تمام عضالت بدنش از شدت خوشلعنت
 ین مزد ادیشوند. دلش فر

 .خواست

 !ایدن یقله  نیبلند تر یرو ،یخوش از

نداند که صدا  یو کس چدیاش در جهان بپ یخوش یصدا
 دهیرس شانیاز کجا به گوش ها

 !است
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و  ردیگ یدو انگشت م نی. چانه اش را بندینش یم کنارش

 :کند یبا نوک انگشت نوازش م

 ؟یقبال خواب داشت-

 زیاست. جلوه چشمانش را ر شیلب ها یزوم رو نگاهش
 کند و با پشت دست ضربه یم

 :دیگو یکوبد و م یم شیبه بازو یآرام ی

! یمسخره کن طیشرا نیزشته که مادر بچه اتو تو ا یلیخ-

 شب تو عمارت تو هیبعدم من 

تو چشم ما  نوی، شما صد بار ا اطیسرم زد برم تو ح به

 !یکرد

. ردیگ یاز او فاصله م یکند و کم یاش را رها م چانه
 تخت یدستانش را پشت سرش رو

 :زند یکند و لب م یگاه م هیتک

 بار؟ هی-

دهد. چانه اش  یم نیرا چ شیدستپاچه لب ها یکم جلوه
 چسبد و روبه یاش م نهیبه س

 :دیگو یکند و م یو طرف او را نگاه م باال
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 یاز چند بار! چرا با من بحث م شتریب دیخب. شا لهیخ-

 گم تو یم یمن دارم چ ؟یکن

به بعد هربار مجبور شدم از خواب  نیاز ا ؟یگ یم یچ
 یتو پتو م یرو بارمیشم  داریب

 !داره یچه طعم یاجبار یشب گرد یتا بدون کشم

 .خندد یبار واقعا در گلو م نیا

و  دیگو یلب م ریز یبرق افتاده لعنت یبا چشمان جلوه
 خوش یلب ها خینگاهش را م

 .کند یکه شکل لبخند دارند م فرمش

چرخد و دستانش  یمرد م ی دهیورز کلیه یرو نگاهش
 یدور شکمش م یقرار یرا با ب

 !چندیتا دور گردن او نپ چدیپ

 

 کی دنیلحظه و با د کیمرد؟ چطور در  نیداشت ا چه
 یحال م نیژست جذاب از او به ا

 افتاد؟

مون کرد و تمام هور یجذبش م ی! به طرز لعنتایخدا آه

 !ختیر یرا به هم م شیها
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 یحت ستین شبیاز آن تب و تاب د یحاال خبر یوقت و
 از او بخواهد دیکش یخجالت م

 .در آغوشش بکشد یدم تا

 دهیشب را کنار او نخواب یکه حت دهیداند از چه ترس ینم

 !است

خوابش ببرد کنارش نشست و آنقدر انگشتانش  یتا وقت فقط
 ریبه س شیموها یرا البال

 .ممکن شد ریغ دنینخواب یتا مقاومت برا برد

شد که کنارش بخوابد و فاصله ها را  یسختش م دیشا

 !کند تیرعا

 خودیانقدر از خود ب شبیشد که د یهم باورش نم هنوز

 .شده بودند

بود و هنوز از وجود  یهنوز هم به قوت خود باق یدلتنگ
 نشده بودند اما انگار ریهم س

و  تیداد! مسئول یم رییرا تغ زیبچه همه چ کی وجود

 .کرد یم یآور ادیتعهد را 

شود و صورتش از  یدور شکمش محکم تر م دستش
 رود. با آه خفه یدر هم م یدیناام
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خود  نیاز ا شیتا ب ردیگ یمرد چشم م انیاز تن عر یا

 .را آزار ندهد

کند به  یدر شکمش احساس م یدرد نکهیا الیبه خ بهادر
 اش را از دستانش هیضرب تک

 :پرسد یم یو با اخم و نگران ردیگ یم

 ؟یشد؟ درد دار یزیچ-

نگاه  رینگاه به شکمش که مس کینگاه به او و  کی جلوه
 کند و نفس در یبهادر بود م

 .ماند یاش م نهیس

انارشان  یدونه  یبهادر برا یها یکه از نگران انگار
 برد! یاز اندازه لذت م شیب

 

 شتریمانعش نشد تا با خباثت تمام چهره اش را ب نیا یول

 .در هم نکشد شتریو ب

 !آخ-

 یخورد. فورا خود را جلو م یاش تکان م نهیدر س قلب

 .کشد
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جلوه  یرود و دستش را دور شانه ها یاز رخش م رنگ
 اندازد و او را به سمت خودش یم

 .کشد یم

 یم گریهول د کیشود و فقط  یرو به جلو خم م جلوه
 ی نهیخواست تا سرش به س

 برسد؟ مردش

 یبهم بگو کجات درد م ؟یچکار کنم برات؟ جلوه! خوب-

 کنه؟

 .بود که دلش قنج رفت دهیچنان هول کرده و ترس لحنش

 شیپهلو یرود و از پشت تا رو یکمرش م یرو دستش
 کند و یرا هول زده نوازش م

دهد دم  یم هیتک ی نهیس یسرش را رو نکهیا نیح جلوه

 :دیگو یم ردیگ یم یقیعم

 !ادیم ایوقتش شده بهادر... بچمون داره به دن-

شود و دخترک  یکمرش خشک م یبهادر رو دست
 یحاضر است قسم بخورد که برا

 .کشد ینفس نم یحت یطوالن یلحظه  چند
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 یفشار م شیلب ها یخندد و دستش را رو یم زیر زیر
 را کنترل شیدهد تا خنده ها

 !کند

ناجوانمردانه رکب خورده  نیشد که چن یباورش نم بهادر

 !باشد

آرام سرش را  ندیب یاز جانب بهادر نم یجلوه حرکت یوقت
 یاخم ها یو وقت ردیگ یباال م

 کوبد. یقلبش تند تند م ندیب یبهادر را م ی دهیهم تن در

 

سوزد اما  یاش دلش م دهیپر یرنگ و رو دنیاز د قتایحق
 به د،یارز یآغوش م نیبه ا

 !دیارز یکه م خدا

با من نکن! سر جون خودتو و  ایشوخ نیاز ا چوقتیه-

 !...اون

 .دهد یجلو م چانه

بهش  دیمشخص شده نبا تشیدونه انارمون! اسمشه... جنس-

 !اون یبگ



 
 

1704 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

انار  یدونه  یخواست که کلمه  یبهادر با آن ابهت م از
 اورد؟یرا به زبان ب

خواست؟ تصورش هم خنده دار  یرا م نیا یراست یراست
 بود. خدا کند به گوش دوست

 یشد اگر احد یم کسانیدشمن نرسد! اعتبارش با خاک  و
 را از زبان او یکلمه ا نیچن

 !دندیشن یم

 :غرد یخشم م یدهد و کالفه و با کم یرا تکان م سرش

 چشم؟ یبگ دمینشن-

در آغوش بهادر جمع  شتریکند و ب یرا جمع م شیها لب

 .دشو یم

 !چشم-

ور آمده اش! ساحره  یلرزاند با لب ها یمردش را م دل

 !طناز ی

 یو جلوه با خستگ ردیگ یرا دوباره از سر م شیها نوازش

 .کشد یم یا ازهیخم

... فقط یبهم بگو باشه؟ هرچ یدار ازین یزیاگه چ-

 !خون منو خشک نکن گهید ینطوریا
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َبِسته باشه  یمنو بسوزون شهیر اتیکه با لوند نیهم تو
 آشوب دلم؟ چشم؟

 نهیگربه لوس گونه اش را به س کیگذشته مثل  همچون
 یبار راض نیکشد ا یبهادر م ی

 زند: یخشنود با عشوه لب م و

 

 !چشم-

گوشش را چند  یالله  یزند و رو یرا کنار م شیموها

 .بوسد یبار آرام و پشت هم م

 ...حاالم بخواب-

دهد و دستش  یبهادر تکان م ی نهیس یسرش را رو یجا
 گذارد یشانه اش م یرا هم رو

 .اندازد یبهادر م یوزنش را رو شیاز پ شیب و

 :کند یآلود و کش دار زمزمه م خواب

 ...خوابم یدارم م-

 .ندیآ یکش م شیشود ولب ها یدورش محکم م دستش
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کنارش  یکه وقت ییخودش بود، همان دختر دلربا دختر
 گذاشت، یدم راحتش نم کیبود 

 !خودش را و نه فکر و ذکرش را نه

 !خواست یتمامش را م یقلدر با

تکان  یکشد و جلوه کم یتخت جلو تر م یرا رو خودش

 .خورد یم

 هیدهد و همانطور که تک یهم قرار م یبالشت را رو دو
 دخترک او را یدهد از پهلو یم

 .ردیگ یآغوشش م در

اش  نهیس یرو یارام یبوسه  یداریخواب و ب انیم جلوه
 کارد و یقلبش م یدرست رو

 !بندد ینفسش را م راه

 یرا رو شیشود و لب ها یدورش محکم تر م دستش

 .گذارد یدخترکش م یشانیپ

 !لمسش کند، فقط حس کند که باالخره او را دارد فقط

 نفس بکشد دلبرکش را! فقط
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*** 

جلوم چشم  ریتونم از تصو یزنم و نم یهم پلک م پشت
 یو باورم نم نمیب یبردارم. م

 .شه

 هیتونستم حدس بزنم  یسال هم نم ونیلیم کیتو  چون
 من یو برا سهیبهادر وا یروز

 .نهیبچ زیم

 ...نیبش-

اونجا  ییسر و صدا نیبه من بود و من با کمتر پشتش
 و یبودم. اما کامال عاد ستادهیا

 .اول متوجه بودنم شده بود گفت یکه از لحظه  انگار

 شما چرا؟ کیجناب ب-

رنگ  یمشک یاسک قهیبافت  هیرنگ و  یزغال نیج هی با
 که از پشت محکم ییبا موها

 .بود ستادهیبودشون پشت گاز ا بسته

 ی. دستمالنمیش یکشم و م یحرف عقب م یرو ب یصندل
 دوشش انداخته بود یکه رو
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گاز  یجوش رو از رو ریکشه و باهاش ش یم نییپا رو

 .دارهیبرم

 .اومد یبه نظر م یکارش جد یتو کامال

 .زهیر یم ریدستم ش یفنجون جلو یچرخه و تو یم

 نیدر حال انجام ا دنشیکنم که چقدر د یفکر م نیبه ا و
 بهیروزمره برام غر یعاد یکارا

 !اومد یم نیریچقدر به چشمم ش و

که مرد خونه باشه، در حال آماده  یزنم. بهادر یم لبخند
 ن،بچه هامو یکردن صبحانه برا

 .ره یکنم و دلم قنج م یم تصورش

 پس اگه من نه... شما؟-

 

کشه تا متوجه منظورش بشم. با همون  یلحظه طول م چند
 ختهیکه به کامم ر ینیریش

 :زنم یلب م یفتگیبا ش بود

 ...من؟ منم آره... اما-
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که انگار بهم مشکوکه و  یکنه و با لحن یتر نگاهم م قیدق
 خواد از افکارم سردر یدلش م

 :گه یم ارهیب

 ه؟یباز چ-

 یحال که م نیدر ا یش یم دهیآخه االن اونقدر جذاب د-

 روز عمرم هر نیتونم تا آخر

که با دست تو آماده شده رو بخورم و  یصبحانه ا روز
 نشه! هربارش یبازم برام تکرار

 ...ذوق زده باشم نقدریهم

زنه گونه  یشه و موهامو از دورم کنار م یم زیر نگاهش
 یبوسه و همونطور که جا یامو م

 :گه یکنه م یاشو با نوک انگشت نوازش م بوسه

 !فرشته ریصبحت بخ-

 یباال رفته شمرده شمرده م ییو ابروها یبا لحن جد بعد

 :گه

بودن  یشگیهم ی... درباره یخور یصبحونه اتو م-

 صبحونه تو کامل نکهیامروز بعد از ا
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 .میکن یصحبت م یخورد

کنه  یمقابلم اشاره م زیبه م نکهیا نیکشه و ح یم عقب

 .شه یخودشم مشغول م

 ریدستامو ز یکشم و با سرخوش یدندونم م ریرو ز لبم
 نگاهش رهیزنم و خ یچونه ام م

 کنم. یم

 

 یتونستم که رو یخورد و نم یتو وجودم وول م یزیچ هی
 خوردن متمرکز باشم. نگاه

 !سخت بود تینها یازش ب گرفتن

قورت دادن لقمه اش با نوک  نیح ت؟یواقع ایبود  ایرو نیا
 زنه یگونه ام م یانگشت رو

 :زنه یغر م یبا غضب ساختگ و

 !جلوه؟ صبحانه ات-

و انگشتشو  رمشیگ یدستشو عقب بکشه م نکهیاز ا قبل
 با تعجب یو وقت رمیگ یگاز م

 :گم یخندم و م یکنه. م یگرد شده نگاهم م ییچشما



 
 

1711 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 !اول بهادر-

 ریگرم و معناداره و من سراپا شر و شورم ز نگاهش

 .نگاهش

 :گم یکنم و م ینازک م یچشم پشت

هنوز  ای دارمیب نمیخواستم مطمئن شم. بب یم نکهیو ا-

 !خوابم

 ؟یرفتیگ یخودتو گاز م دیواسه اون کار نبا-

 نکهیا نیچرخونم و ح یشم اما گردنمو م یم میسوت متوجه
 خودم خامه یبرا یکم

 :گم یکشم و م یم ینوچ دارمیبرم

 !یبود یبهتر ی نهیتو گز-

تاسف  یکشه و سرشو به نشونه  یلبش م یرو زبونشو

 .ده یبه چپ و راست تکون م

 !که هست ینی. اما همادهیدونم روم ز یم خودمم

 یرو جمع م زیبا کمک هم م میخور یرو که م صبحونه
 فیک یاز تو موی. گوشمیکن
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پاسخ از طرف  یتماس ب هیکشم و فقط  یم رونیب میدست
 داشتم. دهیسع

 

 یبه در م یتقه ا یصدا رمیباهاش تماس بگ نکهیاز ا قبل
 به یمعطل یخوره و بهادر ب

گرده  یکاور لباس برم هیو  فیک هیره و با  یدر م سمت

 .ادیبه طرف من م

 زیم یرمز دار هم اون دستشه که اون رو رو فیک هی
 کنارش فیمقابل کاناپه و کاور و ک

کاور لباس رو  یره. وقت یذاره و م یتخت م یرو ور
 کنم، چشمام از تعجب گرد یباز م

 .خودم بودن یداخلش لباسا یشن. لباس ها یم

 ؟یمنو از کجا آورد یلباسا-

انگار حواسش  ارهیبود و سر که باال م شیگوش یتو سرش
 پرت باشه چند لحظه ییجا

 :زنه یکلمه لب م هیمونه و بعد فقط  یم رهیخ

 !دهیسع-
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 یگم. دلم م ینم یزیدم اما چ یباال م ییابرو جاخورده
 اما اصال رمیخواست برم دوش بگ

 .نداشتم نجایرو ا طشیشرا

رم تا اونجا راحت  یم سیو به سرو دارمیرو برم لباسا
 یعوضشون کنم. موهام رو هم م

 .بافم

دادن بود.  امیهنوز سرجاش نشسته بود و مشغول پ بهادر
 یدارم تا به مهد یبرم مویگوش

تماس گرفته بود اول  دهیسع ادیم ادمیدنبالم. اما تا  ادیب بگم

 .زنم یبه اون زنگ م

 غشیج غیج یو صدا دهیبوق اول تماسمو جواب م با

 :کنه یگوشمو پر م

 یبدون خبر ول کن نیمنو وسط آسمون و زم گهیدفعه د-

 !دونم و تو یمن م یبر

انگار نه  یر یم یزاندا یگوسفند سرتو م نیع ؟یدیفهم
 که ما رو یانگار خودت بود

 وسط مراسم! یبز کاشت نیع
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بلند بود که بهادر جاخورده  یلیخ میگوش یکنم صدا فکر
 به من ینگاه میو متعجب ن

 .کنه یم

چرخم به سمت  یزنم و م یم یبهش لبخند دستپاچه ا رو

 .رم یپنجره م

 :گم یکنم م یرو کم م یگوش یکه صدا همزمان

 ؟یجان تو خوب دهیخوبم سعمنم -

گذاشتم تا متوجه بشه که  یشتریحرفم استرس ب یرو
 دل به دلش بدم رو نکهیا طیشرا

قورت ندادم که باز با حرص بهم  ی. اما هنوزم نفسندارم

 :توپه یم

برو خودتو رنگ کن بابا... مگه دستم بهت نرسه! اگه -

 با اون یبودت که دار دهیند لیسه

 !کردم یقشنگ سکته م یریم ابوالهول

 نمیاندازم بب ینگاه به بهادر م مین هیزنه و  یتند تند م قلبم

 !نه ای دهیشن

دونه ممکنه کنارم باشه و صداشو  یم یوقت یچه عقل با

 !گه ابولهول یبشنوه بهش م
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 یو وقت رمیگ ینظر م ریبا استرس بهادر رو ز هیثان چند
 یبرم نهییسرش هنوز پا نمیب یم

 :گم یشده م دیرو هم کل یو با دندونا گردم

گفتم  یم یدلتنگتم... نگران نباش داشتم به مهد یلیمنم خ-

 دنبالم که گفتم اول ادیب

 ...امیم گهیساعت د هیتو زنگ بزنم. تا  به

 نمیدلتنگت باشم! برو بب دمیمن به گور هفت جدم خند-

 بابا... وروجکم خوبه؟

 داریافته که امروز که ب یم ادمیآوردن اسم وروجک  با
 شدم تا االن اصال تکوناشو حس

 .نکردم

 کنم: یحواس زمزمه م یو ب نگران

 

 ...وروجکم خوبه-

 دادیکه توش بهت ب یکنه بعد با لحن یلحظه سکوت م هی

 :گه یکنه م یم

 شته؟یاونم پ-
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شرف  دیباشه و نبا شمیبود که ممکنه بهادر پ دهیفهم تازه

 :غرم یمنو به باد بده؟ م

 !شمهیپ-

 ؟ی... بهش گفتـــعیه-

گزم  یشناختمش! لبمو م یمرد، م یم یاز فضول داشت

 :گم یو آروم م

 !گفتم-

 !..نــــه-

 :دم یجواب م یا دهیمثل خودش با لحن کش منم

فقط زنگ زدم از  میزن یخونه حرف م امیآره...! اما م-

 .یایدرب ینگران

و با  شه یلحنش صد و هشتاد درجه عوض م دوباره

 :زنه یغر م یحرص خفته ا

 یم یذاشت ی! مهیزوده سرکار علّ  یلیآخه االن که خ-

 ماه خودتو یرو گهیخونه د یاومد

 !میکرد یم ارتیز

 !خداحافظ زمیعز نطوریمنم هم-
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 ...من اگـ یعنی-

 یتخت م یکنم و رو یرو قطع م یحرفش گوش وسط
 آبرومو برد! ی. به اندازه کافنمیش

 

مامان امروز  یشده بود. چرا کوچولو ریبه شدت درگ ذهنم
 صبح تکون نخورده بود؟ دستمو

 .دم یماساژ م یذارم و دوران یشکمم م یرو

 یهنوز؟ چرا تکون نم ینشد داریمامان؟ ب ی دونه»

 «نه؟یمامان بب یخور

 شده؟ یزیچ-

 کیدر هم و نگاه بار یاخما یو وقت رمیگ یباال م سرمو
 به خاطر نمیب یبهادر رو م یشده 

 :گم ینگرانش نکنم، م نکهیا

 !ستین یزیها؟ نه... چ-

تماس با  هینبود نگرانش کنم. قبل از رفتن به خونه  یازین
 اگه نمیگرفتم بب یدکترم م
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داشت اون چکاب عقب افتاده رو امروز انجام بدم.  وقت
 بخورم نیریش زیبهتر بود چ دمیشا

 !منتظر تکون خوردنش بمونم و

پرت  زیم یرو رو یکه جوابم قانعش نکرده گوش انگار
 سرم و دست یباال ادیکنه و م یم

 یصورتم و شکمم م نی. نگاهشو بستهیا یجلوم م بیج به

 :گه یگردونه و م

که  یکن یوقت دکتر گرفتم. اگر فکر م گهیسه ساعت د-

 م؟یاالن بر ستیحالت خوب ن

رد که ک ینبود! برام وقت دکتر گرفته بود؟ و فکر نم یجد
 باره با من صحبت نیدر ا دیبا

 کرد؟ یم

 بــهادر؟-

 یده و من با بهت م یتکون م« شده یچ» یبه معنا یسر

 :گم

مسئله از قبل با  نیراجع به ا دیکه با یکن یفکر نم-

 در ضمن من از ؟یهماهنگ کن
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 یدکتر خودم پرونده درست کردم. جا شیپ میباردار یابتدا
 . امروزمامیخوام ب ینم گهید

 رم. یو اگر وقت داشت م رمیگ یتماس م باهاش

 

آروم  یلیکنم و بعد خ یتو سکوت نگاهم م یلحظه ا چند

 :گه یده و م یسرشو تکون م

بگو بفرستم  ؟یگ یکه م یینجایخب... کجاست ا لهیخ-

 !رنیبرات وقت بگ

 :گم ی! با حرص و خنده مرهیگ یام م خنده

من وقت دکتر زنان  یبرا یمثال؟ صالح رو بفرست ویک-

 ره؟یبگ

ده و با  یم نیچشماشو چ یکنه و گوشه  یکج م گردنشو

 :گه یم یبدخلق

 کنه؟ یم یچه فرق-

تخت  یو رو رمیگ یقرار بود؟ دستشو م یانقدر ب چرا
 جلوتر کمیشونمش. خودمو  یم

 :گم یبرق افتاده م ییکشم و با چشما یم
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دم که حالش  یرو م نانیاطم نیاما بهت ا یدونم نگران یم-

 رشد کرده یخوبه و به خوب

 یو غربالگر یماه نوبت سونوگراف نیبزرگ شده. ا و
 یمسائل هیداشتم که خب... بخاطر 

 انیرم و حتما تو رو در جر یبرم. امروز حتما م نتونستم
 ذارم باشه؟ یم

دونم چرا اما هنوزم  یزنم و نم یم یبخش نانیاطم لبخند

 .رسه یبه نظر نم یراض

 یهم سفت م یده و لب هاشو رو یرو جلو م نشییپا فک
 کنه و باالخره بعد هزار جور

 :گه یبا خودش م ییزورآزما

 اجیاحت یزیبه چ دیشا امیالزم باشه که... منم م دیشا-

 !یداشت

منظورش قلبم محکم و پر توان  دنیبا فهم اد،یبند م نفسم
 کوبه و دلم رو یام م نهیبه س

 !لرزه یم

. نهیخواست دونه امونو بب یم اد؟یخواست ب یم دلش
 ذارم و تو یشکمم م یدستمو رو
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 گم: یم دلم

 

چقدر دوستت داره؟ توام بدون  ییبابا ینیب یم کوچولوم؟»

 محبتاشو ارهیبه زبون ب نکهیا

 تیکه چقدر منحصر به فرده و چقدر حساس ؟یفهم یم

 «هاش قشنگن؟

 ؟یذار یشکمت م یدستتو رو یچرا ه ؟یدرد دار-

 ریصورتم درگ یکنم نه تنها لبام که تمام اعضا یم حس

 !لبخند زدنن

 یصالح رو به جا یبتون یکن یکردم فکر م یهوس بستن-

 یبرا یمطب دکتر زنان بفرست

 ره؟یبگ یبستن من

کنم که  یشه و حس م یبه سمت شونه اش کج م سرش
 رنگ چشماش عوض شدن. تو

 .شدن یدورش آب م یها خیلحظه انگار  هی

دونم که دوست  یاز درخواستم شوکه شده هم خوب م هم
 یکه م یزیداره که هرچ
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 .رو برام فراهم کنه خوام

 یاز رو شویشه و گوش یو بلند م رهیگ یم یکالفه ا نفس

 .داره یبرم زیم

 یبهشون بگه. حت یخواد چطور یم نمیکنجکاوم بب یلیخ

 !تصورشم برام خنده داره

 نیو ح رهیگ یم رو کنار گوشش یلحظه بعد گوش چند
 یگوشت کنار لبش رو م نکهیا

 :گه یو انگار که براش سخته که صحبت کنه م گزه

 !از اونجا به من زنگ بزن ییفروشگاه مواد غذا هیبرو -

 .کنه یکنه و نفسشو با فشار فوت م یرو قطع م یگوش

 .کنم ینگاهش م یخندم و با سرخوش یم زیر زیر

انتظار  کشونیاز کالکان ها از ب چکدومیه چوقتیه عتایطب
 ندارن که مثال زنگ بزنه و با

سفارش  رشیسرد و انعطاف ناپذ شهیبم و لحن هم یصدا
 بده. یبستن
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بهادرم  یمنتظره بود برا ریاونا غ یهرچقدر که برا و

 !سخت بود

خوره. کنار گوشش  یزنگ م شیگذره که گوش ینم یزیچ
 ده و اخماشو در هم یقرار م

به  یخواد که ابهتش رو از پشت گوش یکشه. انگار م یم

 !رخ بکشه

و  ریپاکت ش هی... اتیاالن؟ ... برو قسمت لبن ییاونجا-

 ...ریبگ یبستن هی

زنم، اونقدر براش  یخنده م ریز یکنم پق یتحمل نم گهید
 یسخت بکپود بگه برو بستن

 !تنگش انداخت رمیپاکت ش هیکه  ریبگ

شده و با نگاهش برام خط و  و اون فکش منقبض خندمیم

 .کشه ینشون م

رم. دستامو پشت  یو به سمتش م امیم نییتخت پا از
 یبرم و به هم م یکمرش م

 .زنم یاش رو آروم بوسه م نهیس ی. رورسونم

 بشیداره و دست آزادش رو از ج یلرز برم فیخف تنش
 و مشغول نوازش موهام ارهیدرم
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 :گه یم یشه اما با بدخلق یم

 !دونم یمن چه م ریبگ شوینوع هی-

کشم تا نخندم. خودمو که کنترل کردم  یداخل دهنم م لبامو
 اش نهیس یچونه امو رو

کنم و با ذوق آب دهنمو  یذارم و رو به باال نگاهش م یم

 :گم یدم و م یقورت م

 ...رهیبگ یداره موز یموز یبگو اگه بستن-

شه و رسما با چشماش داره  یموهام خشک م یرو دستش
 یپرتاب م شیبه سمتش آت

 .کنه

 یکنه تا بگه اما نگار که اون طرف صدا یباز م زبون
 و گفته که نداره با اخم دهیمنو شن

 :کنه یم حکم

 کن! دایپ گهید یپس برو جا-

 

پشتش سر  بیرو داخل ج یکنه و گوش یرو قطع م تماس
 ده. سرمو به عقب خم یم
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 .مونم یاش م رهیخ یخوشکنم و با حال  یم

دستشو  یکی یذاره و اون یکمرم م یدستشو تو گود هی
 . پشتارهیصورتم م کیباال نزد

 .کشه یرگ گردنم م یآروم رو انگشتاشو

 کنم مگه نه؟ یم یکه به خاطرت هرکار یدون یم-

رفت و برگشت  ریکنه! داره مس یچشمام نگاه نم تو

 !کنه ینوازش انگشتاش رو دنبال م

 :کنم یشن و نجوا م یبسته م یاز خوش چشمام

 ...دونم... بهم بگو ینم-

 یتر حس م کیبم تر شده، حرارت نفساش نزد صداش

 !شه

 به سرم اومد؟ ینداشتمت چ یوقت یدون یم-

تونست تمام  یجمله م هیمرد با  نیو ا شنیباز م چشمام

 !رهیمن رو تو مشتش بگ

عاشقانه  کنم یبه سرش اومده و من حس م ینگفته چ هنوز
 عاشقانه ها رو خرجم نیتر

 !کرده
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 .رو راحت تر کنم شیکنم تا دسترس یکج م سرمو

 !گرمن، نگاهش گرمتر دستاش

ذارم و آروم به سمت  یاش م نهیس یدستامو رو جفت

 .برم یگردنش م

 یبه سرم اومد... م یدونم خودم بدون تو چ یمن فقط م-

 ... اندازهایدونم قدر تمام دن

که دوران  ینیریو ش یلیاز هر ل شتریو آسمون... ب نیزم

 .دوستت دارم ده،یبه خودش د

لحظه از عمرمو  کیتونم  ینم چوقتیه گهیدونم که د یم
 دونم یبدون تو تصور کنم. م

 

 واریکه دور خودت د یریبگ میروز دوباره تصم هی اگر
 بار نیا یکن رونیو منو ب یبکش

 .ارهیتاب نم قلبم

هاش کرد  هیوارد ر کبارهیکه به  ییاش از حجم هوا نهیس

 !جلو اومد و چشم بست

رگ گردنم  یگردنم برد، درست رو یشد و سرشو تو خم
 رو که ییهمون جا د،یرو بوس
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و سست  دیانگشتاش مشغول گرم کردنش بود. تنم لرز با

 !شدم

منو تخت  دیعقب کش یو وقت دیبه پشت گردنم رس دستش

 .اش چسبوند نهیس

 یلیحرکاتش بود اما همزمان خ یتو یحرص خاص هی

 .کرد یمحتاط رفتار م

 رینظ یدستم مشت کردم و از عطر ب یتنش رو تو بافت
 وقت یتنش وام گرفتم برا

 .یدور

گم...  یم زویدور... برات همه چ یلیروز... نه خ هی-

 مثل تو قشنگ ستمیخب؟ من بلد ن

برام... اما... تو ارزشمند  یهست یبزنم و بگم که چ حرف
 که تو تموم یهست یگنج نیتر

گم که  یکنم. م یرهات نم گهیداشتم. هرگز د عمرم
 امیدور دن یروز هی... اگه یبدون

بود که از تو محافظت کنم. فکر  نیواسه ا دمیکش وارید
 هستم که یکردم اونقدر قو یم
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 ارمیخواستن کم ن یکه سلول سلول تنم تو رو م یحال در

 ...... اما نتونستمامیو سراغت ن

 .چسبم یبهش م شتریب

... یکن... خوبه که نتونست رونیاز منو از سرت ب یدور-

 دایتوانش رو پ چوقتیه دوارمیام

 !ینکن

داغش رو دور گلوم  یاش دور کرد. دستا نهیاز س سرمو
 اورد. گونه نییو سرشو پا دیچیپ

ه اش حرص دو رگه شد یمماس گونه ام کرد و با صدا اشو
 زد:

 

منو انقدر دوست  یفرشته ام؟ واسه چ یمن شد هیعاشق چ-

 مگه چکار برات ؟یدار

گم انقدر خودخواهم که نتونستم  یمن دارم بهت م کردم؟

 ...اهمیازت بگذرم... من س

 یهمه خبر بََدم! چرا نذاشت یآلوده ان... من برا دستام
 جونتو یرهات کنم؟ چرا نخواست
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چرا  رتم؟یزنج یچرا انقدر به طرز لعنت ؟یو بر یبردار
 از جونم شترینتونستم تو رو ب

 نخوام؟

 چوقتیانگار ه د،یام لرز نهیتر شدن و قلبم تو س چشمام

 !دهیانقدر زنده نتپ

کردم. کف  یبدنم نبضش رو حس م ینقطه به نقطه  تو
 دستامو دو طرف صورتش

 !چشماش غرق شدم یکیتو تار گذاشتمو

 !نه آلوده یاهی! چون تو نه سدمیرو د یقعچون من توئه وا-

 .اش سر دادم نهیس یدستمو رو هی

 ...قلبت قشنگه! مهربونه-

 یبندم، رو یدم و چشم م یقلبش فشار م یرو دستمو
 کنم، محکم یضربانش تمرکز م

 !یقو و

 ی مهیزده ست... ن جانیدرست مثل قلب من ه ن؟یبب-

 ی مهیکرده... ن دایخودشو پ



 
 

1730 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 نی... ایبهش گوش ند یتون یخواد... تو نم یم خودشو

 !ستیدست تو ن

 یبا چشما یکیلرزون و تار یتند شده بود و با صدا نفساش
 یکه پر از رگه ها یسرخ

 :بود گفت خون

مرگ و تو، مرگو  نیدست من بود... دورت کردم... من ب-

 انتخاب کردم! گفتم من نباشم

به خودم اومدم ! ی! من دور باشم تو در امان باشیباش تو
 از نوی... زمیگفتن از دست رفت

اونقدر احساس شکست  چوقتی... درد... هدنیپام کش ریز
 ینداشتم... بند بند وجودم در م

خواستم خالص شم... تک به تک استخونامو  ی... مکرد
 کردن... سرم... یداشتن خورد م

 

کردم...  یمغزمو حس م یدونه دونه رگا دنیترک انگار
 یه زنده داشت مپوستم زند

 !... نفسم رفتسوخت
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 یگه، با بهت و ترس نگاهش م یداره م یچ دمیفهم ینم

 !کردم

گفت  یم یطور دن،یرس یبه نظر م یواقع یلیخ حرفاش
 رو یزیانگار لحظه به لحظه چ

 !کرده بود یگفت زندگ یداشت م که

 !بهادر منو نترسون-

هرگز خودتو  گهیمن هستم... پس نترس! برگشتم... فقط د-

 تو خطر ننداز! من هستم و

 یتمامو م ؟یخواست یدارم... حواسمو م یازت برنم چشم
 ! بمون توشیدار ؟یخواست

راحت  المیبکشم... بذار خ واری... بذار دورت دحصارم

 !یبشه هست

 یراحت کنم اما من قلبم داره از دهنم م الشویخواد خ یم
 دونم ترسش ینم رون،یزنه ب

 .هیچ از

 بود از اون حرفا؟ یتونم نترسم! منظورت چ ینم-

پره!  یافتم، حرفاش، پلکم م یم شیچند روز پ ادی هوی
 قدم میافته و ن یم نییسرم پا
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 یو فکرم م ذارمیدهنم م یشم. دستمو رو یدور م ازش

 !اریب ادتیجلوه  اریب ادتیکنم. 

 ،یمحتاجم کرد یکه قلبمو تو مشتت گرفت یبار نیاول از»

 «!اونقدر که با فکر نبودت نزد

مرگ و تو مرگو نتخاب کردم گفتم من نباشم تو در  نیب»

 «!یامان باش

تونم  یمونم اما نم یاش م رهیکنم با ترس خ یبلند م سرمو

 .نمشیاز پس اشکام واضح بب

 ...خوام بدونم یبهم بگو... م-

لرزونم  یو به دستا رمیگ یبود. رد نگاهش رو م دهیترس

 !دمیلرز یم دیرسم، مثل ب یم

 به سرش اومده بود؟ یچ

 

 !نکن هی! نلرز! گرینبود لعنت یچیه-

کنم... تو رو  یرو بگو... دارم سکته م یچیهمون ه-

 !افتم... بگو یخدا... دارم پس م
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کنه تا  یو مجبورم م ادیبزنه به سمتم م یحرف نکهیا بدون
 یبه سمت تخت برم. منو رو

 .زنه یپام زانو م یشونه و خودش جلو یم تخت

که تالش  یکنه. با غضب و خشم یاخم اشکامو پاک م با

 :گه یکرد تا کنترلش کنه م یم

اشک  ادینکن؟ مگه نگفتم بهت بدم م هیگم گر یمگه نم-

 ؟یزیبر

گفت،  یم دی! بادیفهم ی. نمدیلرز یاز شدت بغض م لبام

 !رمیبدونم تا آروم بگ دیبا

 رم؟یبم یخوا ی! مرمیم یبشه من م تیزیچ-

آن حس کردم داغ کرد! دهنشو باز کرد و دوباره  کی
 یبست! انگار که داشت منفجر م

! از جلوم بلند شد و سرمو تو بغلش گرفت و با شد

 :دیغر تیعصبان

 هیشه... خوبم و  یتموم م نجایبحث ا نیخوبم! خوبم و ا-

 یمن م یزیاشک بر گهیقطره د

 و تو! چشم؟ دونم
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داشت.  یدونم که از حرفاش منظور یدم. م ینم جوابشو
 شده بود یزیچ هیدونم که  یم

 .گفت یبه من نم و

فقط  قهیو تا چند دق دمی. بهش چسبدمیفهم یم باالخره

 .نوازشم کرد

کردم.  یرفت و احساس ضعف م یم جیداشت گ سرم
 خواستم یحالت تهوع داشتم و نم

 .فکر کنم بهش

 یده. و هرچ یدونستم که اگر نخواد جوابمو نم یم چون
 یادامه بدم حالم خراب تر م

 !شه

 

 دهیشم. انگار ساعت ها دو یم وونهیفکر بهش هم د از
 بودم، همونقدر خسته بودم. روحم

 .بود خسته

موهام رو بوسه زد و رهام کرد.  یدر که اومد رو یصدا
 رفتم تا سیبلند شدم به سرو
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 یموز یکاسه بستن هیبرگشتم با  یآب بزنم. وقت صورتمو

 .منتظرم بود

 ششیدونه ام تکون نخورده. پ شبیافتاد که از د ادمی دوباره

 .کاناپه نشستم یرو

 دنیبرداشتمش و شروع به خوردن کردم. با چش یلیم یب با
 اشتهام رشینظ یب یمزه 

 .شد باز

 گهیگشت. چند قاشق د یداشت به دست و پام برم یانرژ
 هم خوردم و کم کم حالم بهتر

 .شد

 بای. تقرارهیسرمو به درد ن شیخورم تا سرد یآروم م آروم
 کردم یحس م گهیآخراشه و د

 .ندارم جا

 یو طعم و بو رینظ یب ینیریو ش دمیلبم کش یرو زبونمو

 .اومد ندیبرام خوشا یلیموز خ

 دمیاحساس ضعف نداشتم. سرم رو که باال بردم د گهید

 .کرد ینگاهم م رهیبهادر خ

 .اونم دلش بخواد دیحواسم نبود که شا اصال
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 گهیبه زور دو قاشق د دیشا دمیکاسه که نگاه کردم د به

 .توش مونده باشه

 :جمع شده لب زدم ییلبا با

 ؟یخور یم-

 نیبه من دوخته شده بود. چونه امو ب صانهیحر نگاهش
 یانگشت اشاره و شصتش نگه م

 ده. یتکون م دیو به تائسرش ر یو بدون کلمه ا داره

 

 هیرو به من نداده بود، فقط ثان یحرکت چیفرصت ه هنوز
 لبام بود که داشت نیبعد ا یا

 !شد یخورده م رسما

اومد و خواستم غر بزنم که  یداشت از حدقه در م چشمام
 یصداها یسر هیاز  ریغ

 !نشد دهیشن یشتریب یزیچ نامفهموم

و آروم نوازش کرد و من تنم دوباره  دیبه پهلوم رس دستش

 !دیاز خواستن لرز

از گلوش  یمردونه  یاش رو پاسخ دادم و ناله  بوسه
 تو تمام یرینظ یخارج شد. حس ب
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 یبودن، ادنم برا بایبودن، ز یپخش شد. حس خواستن بدنم
 یم ایکه تو دن یتنها کس

 !امیکه به چشمش ب خواستم

 یب هوی دیشکمم رس یاز پهلوم جلو اومد و تا رو دستش

 !اتفاق ممکن رخ داد نیتر رینظ

و با بهت  دیدومون خشکمون زد! سرشو عقب کش هر

 .انداخت رینگاهشو به ز

 ... اون بود؟یاون... چ-

 نکهیو قبل از ا دمیدندونم کش ریرو ز نمییلب پا ی گوشه

 .جواب بدم دوباره تکون خورد

شده  رهیزده گشاد شده بودن و به شکمم خ رتیح چشماش
 یکه انگار نم یبود. طور

 .لحظه رو هم از دست بده هی خواست

از گلوش خارج شد. اما من با  یتکخند سرخوش یصدا

 .دمیخند یسرمست

زد اما برق شعف  یتو صورتش موج م یو ناباور بهت

 .کننده بود رهیتو چشماش خ
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شهر رو  هیکه برقش  ییهاشو جمع کرد و با چشما شونه

 :کرد لب زد یروشن م

 کوچولوئه...!-

 

کنم. حرکاتش رو تابحال  یذوق م شتریذوقش من ب از
 از من نتونسته بود حس ریغ یکس

اتفاق رو با پدرش رقم  نی. و انگار منتظر بود تا اکنه

 .بزنه

داد.  ی. هربار جواب مدهیجواب م یدونستم بستن یم
 دوست داشت، یمن بستن یکوچولو

 !شتریرو ب یموز یبستن

 فیو اون ک دیدست داغ و نوازش گرش رو عقب کش کف
 من یکه با لباسا یرمز دار

 .گذاشت زیم یآوردن رو رو براش

و سبز از توش  یمخمل یجعبه  هیرو باز کرد و  درش
 آورد. قفلش رو باز کرد و رونیب

 .دیروش رو کش ی حلقه
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حبس  یاومد و من با نفس رونیطبقه مثل کشو ازش ب هی

 .کنم یشده نگاهش م

اون صاحبش شد اما  روزیدونستم که د یبود! م گردنبندم
 منتظره، ریانقدر غ دنش،ید نجایا

 .کرد یم یقلبم رو دستکار یها تپش

رو از جاش برداشت و قفلش رو باز کرد. دور  گردنبند
 اش نهیگردنم انداخت و سرمو به س

 .چسبوند

شونه ام  یرو یقفلشو بست رهاش کرد و بوسه ا یوقت
 صداش یفتگیبا شور و شزد. 

 :زدم

 بهادر؟-

 !از تو باشه ریغ یذاشتم مال کس ینم-

 !از عشق شدم پر

دوستت  یلیدوستش دارم، خ یلیممنونم عشق من... خ-

 دارم!
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 نینفسم ا نیدورم محکم شدن و من تا آخر شتریب دستاش
 یجمله رو اونقدر تو گوشم م

 !نره ادشیتا هرگز و هرگز  خونم

 !شک نکنه بهش

 !کنه باورش

*** 

صدام کن  یتخت هر وقت آماده بود یبخواب رو-

 ...زمیعز

رم.  یکه پشت پرده بود م یکنم و به سمت تخت یم تشکر
 شم که بهادر هم یمتوجه م

 .ادیسرم داره م پشت

رفتار کنم.  یکنم تا عاد یشن اما تالش م یتند م نفسام
 بهادر تا حاال شکمم رو بدون

 .ندارم هیقض نیبه ا یو منم االن حس خوب دهیند لباس

 روزیکه د هیدر حال نیکشم. و ا یخجالت م دیدونم شا ینم
 از شتریب یلیممکن بود خ

 .برم باهاش شیپ نایا
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بهادر متوجه  یدونستم که مطمئنا وقت یموقعشم م اون
 عوض زیبشه همه چ میباردار

قلش . اما حدافتهیب نمونیب یکه اتفاق ستیشه و قرار ن یم
 اگر اون موقع تو حال شکمم

کردم و  یآزار دهنده فکر نم یزایبه چ دید یم رو

 .دمیکش یخجالت نم ینطوریا

و دستشو  ادیجلو م عایو بهادر سر نمیش یتخت م یرو
 یذاره و کمک م یپشت کمرم م

 .تا آروم دراز بکشم کنه

 .شده رید یهر عکس العمل یاالنشم برا نیکنم هم فکر

 باینبود که بازش کنم و تقر یازیکتم باز بود ن یها دکمه
 ادیبود دکتر ب یآماده بودم. کاف

 لباسمو بده باال. و

 

که بهش بگم  ادیکنم و تا نوک زبونم م ینگاه به بهادر م هی
 پشت پرده منتظرم بمونه اما

 مونمیو بعد هم به شکمم پش توریسرگردونش به مان نگاه

 .کنه یم



 
 

1742 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

. هرچند که به نهیبود که دوست داره باشه و بب واضح

 .آورد یزبون نم

با دکتر  یموضوع یکه داره درباره  نیدکتر هم یمنش
 ژل یعاد یلیکنه خ یصحبت م

 .زنه یو بدون توجه به حال من لباسمو باال م دارهیبرم رو

خورم که  یشه و قسم م یمعذبم به سمت بهادر کج م نگاه
 شکمم دنیلحظه از د کی

 .حبس شد نفسش

 دنی. مطمئنا ددمیاش رو با چشم د نهیشدن قفسه س باد
 شکمم بدون پوشش و لباس

 .کنه یتر م یواقع ییلیرو خ زیچ همه

. نکنه که از نظرش رهیگ یوجودمو م یحس تلخ و بد هی
 قواره شده باشم. با یب یلیخ

. خجالت زده و ستمین بایشکم برآمده قطعا تو نظرش ز نیا

 .شم یخودم جمع ممعذب تو 

از  یلرز شیو از سرد زیر یشکمم م یژل رو رو یمنش
 یگذره. بهادر با اخما یتنم م
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 ادیکنه و جلو م ینگاه م یبه منش یو شکار و عصب درهم

 .رهیگ یو دستمو م

کوچکش  تیحما نیده و هم یدستش فشار م یتو دستمو
 تمام اون احساسات بدم رو

 .بره یم ادمیده و از  یالشعاع قرار م تحت

پروب  نکهیا نیو ح نهیش یگردونش م یصندل یرو دکتر
 داره بهم یرو برم یسونوگراف

 .شه یم کینزد

ها؟ درد،  یکه ندار یخب مامان خانوم... مشکل-

 ...یزیخونر

 یبهادر و خانوم دکتر م نیو نگاهمو ب رمیگ یگاز م لبمو
 چرخونم.

 

 یکنه و شروع م یم کیپروب رو به شکمم نزد همزمان
 هیکنه به حرکت دادنش و زدن 

 .دکمه یسر

تکوناش کم  کمیو امروز  شبیکه ندارم... فقط د یمشکل-

 ...هفته نیشده بود. به نسبت ا
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کنم.  یهر صبح تکوناشو حس م ایهر شب  بایتقر چون
 نیو امروز نبود و ا شبیاما د

 .کرد نگرانم

شه و ک یشکمم م یکه پروب رو سفت تر رو همونطور
 از درد کش اومدن پوستم صورتم

 :گه یشه م یهم م در

 یروز استرس داشته باش هی... ممکنه زمیعز هیعیطب نیا-

 استراحتت ای یغذا نخورده باش ای

کال تکون  ایتکون خوردن  ادیهمه تو ز ناینباشه. ا یکاف

 .داشته باشه رینخورن بچه تاث

 یزیبعد از ظهر چ روزیباشه. از د نیآره فکر کنم هم-

 استراحتم کم کممینخورده بودم. 

 .فکر کنم به خاطر اون بود بود

شد اما به طرفش  ادیدستم ز یدست بهادر رو فشار

 .برنگشتم

به  مایبدون که غذا نخوردن مستق نویبوده پس. اما ا نیهم-

 .زنه یم بیبدن خودت آس
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 یرو خواه ناخواه از بدن تو م ازشیمواد مورد ن نیجن
 به فکر دیکه با ییتو نی. پس ارهیگ

 ...وگرنه وروجک به فکر خودش هست یباش خودت

 یبه سمتش برم یشده و وقت شتریو ب شتریدستش ب فشار
 لحظه از نگاهش کیگردم 

 .ترسم یم

خانوم  یبود و نگاهش ترسناک بود. با صدا یعصبان کامال
 یدکتر دوباره به سمتش برم

 .گردم

 

 هیاندازه  بایخوبه... االن تقر یلیمن حالم خ ییبابا نیبب-

 تر از یانبه شدم. هر روز قو

مراقب مامان کوچولومون  دیبا یشم. ول یم روزید
 سالته؟ اصال شیو ش ستی... بمیباش

 !ادینم بهت

کرد گفت و من  یداشت پرونده مو نگاه م نکهیا نیح
 یغرش یصدا یرو شتریحواسم ب

 .بهادر اومد و استرس به جونم انداخت یکه از ته گلو بود
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کرد  یرو چک م ییزایچ هیهنوز داشت  قهیچند دق یبرا
 یاز حد معمول شتریب یو وقت

 :شم یکشه نگران م یم طول

 خوبه خانوم دکتر؟ زیهمه چ-

تست سالمت  هی نیتره. ا دهیچیپ نباریا ی. سونوزمیآره عز-

 .ارگان ها بچه ست یاز همه 

 زیهمه چ نجایکشه. تا ا یاز دفعات قبل طول م شتریب یکم
 بوده. اصال بذار ضربان یعال

 ...مامان خانوممون آروم بشه میگوش بد قلبشو

 ....گوپ گوپ گوپ گوپ-

 تمیر نیانداز شد و ا نیاتاق طن یضربان تندش تو یصدا

 !من بود یزندگ

و دستمو منقلب  یهمون بغض و دوباره همون شاد دوباره

 .ذارم ینم مده یشده رو

 یپره قطره اشک یم رونیاز دهنم ب یتک خند نکهیا نیح

 .چکه یچشمم م یاز گوشه 

 .کنم یچرخونم و به بهادر نگاه م یم سرمو
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زل زده بود و رو به خانوم دکتر  توریبه مان ینگران با

 :گفت

 !زنه یچقدر تند م-

 ... نگران نباش!ییبابا هیکامال عاد-

 

به وضوح حالش عوض شد. انگار  ییلفظ بابا دنیشن با

 .رفت نیتمام انقباضات بدنش از ب

 .دیبوس مویشونیپ یآن خم شد و رو همون

که بوسه اش گرما  یگرفتم و با حال یقیزده دم عم شوک
 یداد اما م یم هیرو به تنم هد

 گرانید یکه بهش اعتراض کنم که چرا جلو خواستم

 .کرد ینم تیرعا

 یاش م چارهیب شتریمنو ب شهیچون عطرش هم نتونستم

 !کنه

 دینبا یا گهیکس د یرم که جلو یبهش چشم غره م یوقت
 شل شمین دیمنو ببوسه نبا

 !بوسه هاشو بخواد شتریو دلم ب فتهیو چشمام برق ب باشه
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و خمارش،  یمشک یتنش، چشما یبود که بو ییبال نیا
 یو محکمش سرم م یحضور قو

 .آورد

 نی... مشتشون کردم... ادینیدستامه... بب نیخب خب... ا-

 ...پاهامه

و  دیسف یها هیسا دنیدم و از د یم توریرو به مان حواسم
 یکه داشت نشونمون م یاهیس

دادن، قلبم پر از عشق  یبدنش رو شکل م یکه اعضا داد

 .شه یم

اون  نیکنم تا از ب یذارم و تالش م یقلبم م یرو دستمو
 یرو که م ییها زیچ ریتصاو

 ...کنم دایپ گفت

 قبال؟ نیبچه رو متوجه شد تی... عا... جنسنمیا-

 :زدم غیزده ج هول

 !میبدون میخوا ینه! و نم-

 :باال رفته گفت ییبا ابروها بهادر

 م؟یخوا ینم-
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که  میما با هم توافق کرد یکه ک نهیدونم منظورش ا یم
 یکه من فعل رو جمع م میندون

 طیسوال ندارم اما شرا نیا یبرا یو درسته که جواب بندم

 .نبوده یما هم عاد

اونو باردارمو و اون  یبه پنج ماهه که بچه  کینزد من

 !دهیفهم نویروزه که ا کیتازه 

خوام  ینم نکهیا یبرا لمیکشم و دل یداخل دهانم م لبامو
 بچه رو بدونم کوتاه تیجنس

 :دم یم حیتوض

 هیچ تشیجنس نکهی. چون فارغ از امیبدون میخوا یآره نم-

 .زهیبرامون عز

 نیلبش باال رفت اما نشون نداد و ح یکردم گوشه  حس
 انداخت یشونه هاشو باال م نکهیا

 :دوباره تکرار کرد حرفمو

 !میخوا یاوهوم... نم-

ام  یلی.. خمیریگ یرو فاکتور م تشیخب پس جنس لهیخ-

 ...عالـ
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 !...دیلحظه صبر کن هیلحظه...  هی-

 یمشکوک به سمت بهادر نگاه م یباز و نگاه یدهان با

 .کنم

 ه؟یبچه مون چ یبدون ستیبرات مهم ن-

نظرش دارم  ریشده ز کیبار ییاز ظن و شک با چشما پر
 کنم حدقه چشماش یو حس م

 :نداد و من ادامه دادم یکف اتاق! جواب فتهیکه ب االنه

 تشیجنس یکه قراره پدرش باش یبچه ا یبدون یخوا ینم-

 مذره ه هی یحت ه؟یچ

دختر  یکه دوست دار یاصال فکر نکرد ؟یستین کنجکاو
 پسر؟ ای یداشته باش

دلش  دیاما اون با میبدون میخوا یمن گفته باشم که نم دیشا

 !بخواد بدونه

 کرد. یاصرار م دیبچه رو دوست داشته باشه قطعا با اگر

 

کنم هر آن ممکنه که از شدت خنده منفجر  یحس م چرا
 من به حد مرگ یبشه وقت

 ام؟ یجد
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 :زنم یم تشر

 بهادر با توام؟-

 کنه؟ یم جادیتو ا میتو تصم یمن بخوام بدونم تفاوت-

 گوشیبچه باز هیرو دوست ندارم! انگار که داره به  لحنش
 ده تا آرومش کنه و یم حیتوض

 .نکنه یریبهونه گ اون

متوجه خانوم  یو وقت ادیخنده از کنارم م زیر زیر یصدا
 خنده یشم که داره م یدکتر م

 .شم یم یعصب شتریب

 ...وقتـ دیبکنه. با دیشا-

 ...میبکن یکار هی نیایب-

 یچ نمیگردونم تا بب یرو به دکتر برم میو عص یشاک نگاه
 انقدر مهم بوده که وسط

 !ما بپره صحبت

ذارم.  یپاکت جداگونه براتون م هیبچه رو تو  تیمن جنس-

 مسئله نیشما خوب راجع به ا
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. خوبه دیریبگ میبعد راجع بهش تصم دیهم صحبت کن با
 ؟ینطوریا

سرد سر و  یخوبه  هیکنم و با  یم یغروچه ا دندون

 .ارمیتهشو هم م

 یکه م نیشه و داخل ماش یبعد کارمون تموم م قهیدق چند
 کنم یتالشم رو م مینیش

دم تا عطرش نره رو  یم نییرو پا شهی. شرمینفس نگ که

 !مغزم

دارم تا  میو قاطعانه تصم میکه من از دستش عصبان چون
 بمونم. یهمچنان عصبان

 

 یصندل یفاصله ازش نشسته بودم. دستم کنار پام رو با
 یزل زدم و م فمیبود و به ک

بره و  فمیکه دستم بدون اجازه از خودم به سمت ک ترسم

 !بکشه رونیپاکت داخلش رو ب

اطالعات  نیاز مهم تر یکی یکه توش بود حاو یپاکت
 وار وسوسه وونهید نیبود و ا میزندگ

 .کرد تا بازش کنم یم ام
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 .کشم یصورتم م یبندم و دستمو کالفه تو یم چشممو

 دن؛یکش یکردم مغزم رو داشتن از دوطرف م یم حس
 شدن به کیوسوسه نزد یکی

دست بردن سمت  یکیو  میکه از دستش عصبان یبهادر

 !پاکت

 ...یزیچ-

 !توئه ریهمش تقص-

 :گم یو م گردمیحرف بزنه. طلبکار به سمت برم نذاشتم

 میخوا یکه نم ینگ الیخیتو اونقدر ب نکهیمن تا قبل از ا-

 خواستم بدونم ینم میبدون

 یگفت یجور هیاما تو  نه؛یچون درستش هم هیچ تشیجنس

 !یتفاوت یانگار ب

 !دونستم یم-

 یم یبنده. پوف یهم م یگه و چشماشو محکم رو یم نویا
 کنه و یکشه و دستشو باز م

 .بغلش یکنه تا برم تو یم اشاره

 :زنم ینفس لب م یاز حدقه در اومده و ب ییچشما با
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 ؟یدونست یرو م یچ-

زودتر برم تو بغلش باز و  نکهیا یرو به نشانه  انگشتاش
 ده. ینم یکنه و جواب یبسته م

 

شم که راننده  یمتوجه م یکنم و وقت یبه جلو م ینگاه
 از خدا ستیبه عقب ن حواسش

 یکنم و تو بغلش فرو م یفاصله امون رو کم م خواسته

 .رم

 ؟یدونست یرو م یچ-

 ستیهنوز ب یباشه وقت دیبچه نبا تیمنظورش جنس مطمئنا
 نکهیو چهار ساعتم از ا

 دونسته؟ یرو م یباردارم نگذشته، پس چ دهیفهم

 ریز یوقت یاورد یپدر منو در م یتو حالت عاد نکهیا-

 قراره واقعا یبارش هورمونا باش

 !یبه سالح کشنده بش لیتبد

ضعف  دیبود شا یا گهیواقعا بامزه ست! هروقت د لحنش
 هی یحت نیرفتم اما حاال ا یم

 !کنه یکم نم تمیاز عصبان درصدم
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 ریمنطق و تحت تاث یمنو ب یکنه رفتارا یجرات م چطور
 تو روم نویهورمون ها بدونه و ا

 بگه؟

 ...یلیخ-

 !بُره، هم حرفم رو هم بند دلم رو یم

اونقدر که دلم  ،یدار یریخود درگ یوقت یش یم نیریش-

 ییلپا نیبخواد فشار بدم و ا

 یانار ینطوریاز شدت سرخ بودن و حرص خوردن ا که
 گاز چپاول کنم و تو هیشدن با 

المصبت  یموها نیا یمن رحم ندارم! به اندازه  یدون یم
 تو گوشت خوندم من رحم

 !یمن نشو اما تو گوش نداد کینزد ندارم

ده و  یو دو طرف چونه ام قرار م ارهیباال م دستشو

 .کشه یصورتش م یصورتمو جلو

زدن  بیاگه فکر آس یحت ه؟یچ یدون یرحم ندارم اما م-

 به تو از سر خودمم رد شه،

کنم و  یگلوله تو مغز خودم خال هیدلم بخواد  شهیم باعث
 چوقتی! من هستین یعاد نیا
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نبودم... مرد تو  دنیمرد پا پس کش چوقتی... هدمینترس
 دست و پا زدن... تو همه دیترد

 ریمنو ز ی! تو همه یکش یمردو به چالش م نیا زیچ
 ! تو... آشوبگر من،یبر یسوال م

تونم بکنم؟  یو من چکار م یمن بست یهمت به نابود کمر
 رمیتونم از دور بم یفقط م

 برات دردونه ام؟ رمی...! بمبرات

داد و پشت سر هم و  یهم فشار م یرو یطور دندوناشو
 رو نایا دهیچیدر هم پ یبا اخما

که از دهنش در  ییکنم به کلمه ها یگفت که شک م یم

 !اومد

 چارهیبه گوشام شک نکنم دل ب شهیکه باعث م یشاهد تنها
 قرار به یمه که خودشو ب

 .تر بشم کیو نزد کیزنه تا به اون نزد یم واریو د در

کنم اونقدر فشارم افتاده که هر لحظه ممکنه از هوش  فکر

 .برم
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و با  رمیگ یباال رفته و من لبمو گاز م یعاد ریغ ضربانم

 :زنم یلب م یبدبخت

 ؟یکن یکارو م نیا یلعنت بهت! چطور-

 یلیشه و نگاهش حالت خ یبه سمت مخالف کج م سرش

 .شه یم یریخاص و نفس گ

براش مثل  دنیطلسم چشمات نفس کش ریکه ز یمن نیا-

 شه رو یکوه کندن سخت م

بشه! من  دیشه! با یم یو لعنت نکن! چون تو بگ نینفر
 کنم تا بشه! چکار یم یکار

 شم؟ رتیگ نیزم یچطور یدوست دار م؟یکن

 !شه یسخت م یلیخ دنیگه سخته؛ نفس کش یم راست

 یکنم. رو یو سرم رو به سمتش خم م دمهیتو د گردنش
 یپوست گردنش رو بوسه م

 .زنم

شه. آروم و  یداره و سرش به سمتم خم م یلرز برم تنش
 پر از عشق تو گوشش زمزمه

 کنم: یم
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... قسم یبهش فکر کن ی... حق نداریریبم یحق ندار-

 ،یخورم اگه به رفتن فکر کن یم

 ...ارمیم رتینوعش، گ هر

 !لرزه یبوسم، دوباره م یم دوباره

 !کشمت یبار خودم م نیکنم و ا یم داتیپ-

دم  یم هیبار سرمو به گردنش تک نیبوسم و ا یم دوباره

 .بندم یو چشمامو م

کشم. انقدر اهل ابراز  یلحظات رو به به جون م نیا حس
 یوقت ستیاحساساتش ن یزبان

روحم رو تو تنم پرواز  ارهیزنه و به زبون م یحرف م که

 .. طاقتش رو ندارمدهیم

 !از توانمه شتریب اده،یز یلیخ نیا

 :گم یذارم و م یدور شونه اش م دستمو

دل  یبخوا یهم وقت یجذاب یلیکه هم خ یشانس آورد-

 با حرفات دلمو یبلد یبلرزون

داشتم حاال حاال ها از دستت  میوگرنه تصم یکن آب
 بمونم. در ضمن عطرتو یعصبان
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 !نزن گهیندارم! د دوست

که به هم  یگم که حداقل نه تا وقت یشو تو دلم م ادامه
 . حداقل احساسمیمحرم نشد

 .نکنم گناه

گم عطر  یکه م ینباشم. مثل االن ریبا خودم درگ انقدر
 از عطرش شتریو ب شترینزن اما ب

 .فهمه یم نویو اونم ا رمیگ یم نفس

 چیکنه بهش بچسبم و ه هیبود که مثل  نیبهادر عاشق ا و

 .کرد ینم یاعتراض

 یبه سمت خودش م شتریبره و منو ب یم رمیرو ز دستش
 داره یکشه و بعد دستشو برم

 ذاره. یدور شونه ام م و

 

کشم و  یسفت شده بود و شوکه شده سرمو عقب م بدنم
 یکنم. چقدر ب ینگاهش م

 !استیح

 :کنم یم غیج غیزنم و ج یاش م نهیتو س یحرص مشت با
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ادبانه ست  یب یلیخ نیجلوتر! ا امیخودم ب یبگ یتون یم-

 ...که دستتو

دم تا ادامه ندم! چون من از به  یهم فشار م یرو لبامو
 که کرد شرمم یزبون آوردن کار

 !دیکارو انجام داد و ککشم نگز نیشه و اون ا یم

رن و با  یلباش باال م یشن و گوشه  یم زیر چشماش
 ینیلحن فوق العاده آروم و دل نش

 :گه یم دهیازش بع که

 کرده؟ یعصبان ملکه مو یچ-

ده. چون الزم بوده  یدونم که نم یحرفمو نداد و م جواب

 .کارو بکنه و کرده نیا

که دوست دارم نفس  یباشم و از عطر کشینزد دهید ازین
 کاش که منم مثل یوا رمیبگ

 .گرفتم یرو ساده م زیهمه چ بهادر

کرده  میعصبان یافته چ یم ادمیفکر به سوالش دوباره  با
 بار از دستش نیبود. اما ا

 .ستمین نیخشمگ
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 !با حرفاش مسِت مستم یتونم باشم، وقت ینم

 :کنم یزمزمه م یکنم و با دلخور یجمع م لبامو

داشتم که  میتصم نمیشدم چون من تا قبل از ا یعصبان-

 تولد یرو تا لحظه  تشیجنس

خب... باعث شد که  یرفتیپذ یتو به راحت ی. اما وقتندونم
 . وستیفکر کنم برات مهم ن

 یکنم که تو چرا نخواست رونیاز فکرم ب نویتونم ا ینم

 .یبدون

 ؟یخواد بدون یتو خودت دلت م-

 

بود... چون  نیهم ممیگم که اصال قبال هم تصم ینه! م-

 ...دوستش دارم. عاشقشم

 .دم یکه هست جونمو براش م یزیهرچ

شم که داره شکمم رو  یافته متوجه م یم ریکه به ز چشمم
 کنه. اونقدر حواسم ینوازش م

 !دمیدستاشو نفهم یبود که گرم امیدلخور ریدرگ

 عوض شده؟ یپس چ-
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شم. خودمو نه، شکممو داشت  یتو افکارم مردد م دوباره
 یمعن هی نیکرد. ا ینوازش م

 !داره

ده  یو داره با عملش بهم نشون م دمیرنج یدونه از چ یم
 کنم. چون یچقدر اشتباه م

حرف زدن  یتو فکرمه و به جا یدونه چ یبهادره؛ م اون
 یده که جا یبا کاراش نشونم م

 !ستین ینگران

 :زنم یدزدم و لب م یم نگاه

خواد پاکتو باز کنم که  یدلم م نیا ی... فقط... برایچیه-

 به محض خوندنش واکنش تو

 ای یش یاز دونستنش خوشحال م نمیبدونم. بب رو

 ...ناراحت

دارن و اون  ی قوس برمتموم شدن حرفم لبام رو به باال با
 هیشه و  یخم م یبدون معطل

 .زنه یلبم م یرو عیسر بوسه

کنم و  یشن و به سمت راننده اش نگاه م یگرد م چشمام
 باال یو ابروها دهیبا نگاه ترس
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 .کنم یبهش اشاره م رفته

 زیر زیخودم داشتم ر شیپ قهینه انگار تا دو دق انگار

 !دمیبوس یگردنشو م

! اینداشت. خدا دیخب سرم من تو گردنش بود و د البته
 ندارن یمن تموم یایریخود درگ

 وقت! چیه

 

 .کنه یم اخم

 !کنه... چشماشو الزم داره یاون نگاه نم-

کنم و اون بدون توجه به حالت شوکه  ینگاهش م مبهوت
 و صورت در هم رفته من از

 یکه ممکنه انجام بده، م یکه گفت و کار یزیچ تصور

 :گه

 ...یتو مادر اون بچه ا-

کشه ادامه  یشه و انگار که داره درد م یجمع م صورتش

 :ده یم
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 ییکوچولو نی... اما تو به ایدونم چطور ی... نمیلعنت-

 رو تو گهیآدم د هی یخودت دار

آدم رو  هی! شیاریب ای! قراره به دنید یپرورش م وجودت
 و بعد با یاز وجودت رشد بد

 ...درد

کنه که  یرو تو ذهنش تصور م مانیکنم داره زا یم فکر

 ...حد کدر شده نینگاهش تا ا

 !حق توئه نینظر بدم... ا دیسخته! من نبا یلیخ-

لحظه تمام احساسات بد رو  هیشه و انگار تو  یشل م بدنم

 .ازم دور کرد

لبخند از عمق روحم  نیشه و ا یم دهیلبم کش یرو لبخند
 ی. چشمامو مرهیگ ینشات م

 .کنم یباز م یبهتر یلیخ یلیو با حال خ دمبن

 ادیخم به ابروم ب نکهیو بدون ا ارمیدرم فمیرو از ک پاکت

 .کنم یاز وسط پاره اش م

دور  یرو برا ییکنم و چون جا یو برم نگاه م دور
 سهیکنم داخل ک ینم دایانداختنش پ

 .کنم یراننده فرو م یصندل پشت
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 ذارم. یاش م نهیس یو سرمو رو امیسمت بهادر کش م به

 

به شربت  دیدونم برم خونه با یشده که نم رمیاونقدر د-

 دونم راهم یبگم. اصال نم یچ

 .نه ایده  یم

کلمه  هیدوست نداشتم  یرو عوض کردم. چون حت حرف
 راجع بهش باهاش بحث گهید

 .. درواقع خجالت زده بودمکنم

دونم.  یم نویکنه و من ا یاحساساتش رو ابراز نم بهادر
 موضوع نیکه به ا دمیاز خودم ناام

 .رفت ادمینکردم و به کل انگار  فکر

کنم. اون تا  تشیبا بهانه هام اذ رم،یبهش سخت بگ دینبا
 رینظ یهم رفتارش ب نجایهم

 .بوده

قلبش راه داده  یمنو و کوچولومون رو تو محدوده  نکهیا
 معجزه ست. و من هیخودش 

م که داره تمام تالشش رو و دل مهربونش میمرد قو عاشق
 بهش نیکنه. و من بابت ا یم
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 .کنم یم افتخار

 ...رسونمت یبعد م یخور ینهار م میر یم-

 ...اوهوم-

. مخالفت یگلو گفتم، مملوء از حس آرامش و سرخوش تو

 .کنم ینکردم و نم

 !یمتیبودن رو، به هر ق ششیتر از اونم که نخوام پ دایش

هم روش. از االن  گهیساعت د هیکرده بودم  ریکه د من
 یکه م یا هیاز هر ثان ایتا ته دن

 !کردم یباهاش داشته باشم استفاده م تونستم

 !اش رو هیثان هر

*** 

 

 یمحفل در سالن جمع شده بودند. در باز م یاعضا تمام
 و یموتیبه همراه ت کیشود و ب

و خوف  کلیشود. طاهر آنقدر درشت ه یوارد م طاهر
 زتریبود که ورودشان را هول انگ

 .کرد یم
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نگاهش  یذره ا نکهیبدون ا کیو ب زندیخیاز جا برم همه
 منحرف کند به رشیرا از مس

 .داردیقدم برم زیدر صدر م گاهشیجا طرف

قدم عقب تر  کی. طاهر ستدیا یسمت راستش م یموتیت
 نی. استادهیاش ا یپشت صندل

 .شد یافراد مربوط م گاهیجا به

چرخاند. همه منتظر بودند تا  یافراد م یرا رو نگاهش

 .را بدانند یفراخوان ناگهان نیا لیدل

 یقرار داده و آرنج آن دستش رو زیم یدستش را رو کف
 یبود. صدا از کس یدسته صندل

 .دیرس یبه مشام نم یخوب یآمد و بوها ینم در

خانواده  یهست! تنها سه نفر از اعضا نمونیخائن ب هی-

 از انتقال سردار خبر داشتن. بهش

 .شده و فرار کرده کمک

ها حبس شد. با  نهیمقدمه گفت و نفس را در س بدون
 خودشان نیگرد شده ب یچشمان

 .گردانند یم نگاه
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دانند  ینشسته بود. و همه م نشانیحاال هم ب نیهم خائن
 خائن چه خواهد کیسرنوشت 

 !بود

که تنها  نیمب ر،یشهم ،یسران خانواده سلطان خصوصا

 .اتهام بودند نیا نیمضنون

 فرار دست داشتن؟ یاز کجا معلوم که اون سه نفر تو-

. او بود که قرار بود بار دیرا پرس نیبود که ا نیمب نیراست
 انتیرا منتقل کند. از خ یماکالن

 هم خبردار شده بود. سردار

 

در  یخشم چی. هندینش یاو م یرو نهیبا طمان کیب نگاه
 صدا و نگاهش نبود. به طور

دلهره آور  نینداشت. و ا یشیتشو چیآرام بود، ه یبیغر

 !تر بود

 !کمکش کرده ی! من هرگز نگفتم کستیمعلوم ن-

 یکند تا حواس اعضا را به سو یصاف م ییگلو دیجمش

 .خود بخواند



 
 

1769 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 ه؟یکار ک دیدون یشما م-

 !باشه نطوریممکنه ا-

 شهیهم کی. بردیرا بگ شخندشین یتواند جلو ینم یموتیت
 دانست چطور اذهان را یم

 .خود کند ریدرگ

 .زدیزهر شک به دل همه بر چطور

 .برداشت را داشته باشد نیشتریب یتیاز هر موقع چطور

 ن؟یرابطه دار نیدر ا یمیتصم-

و با وجود سن باال اما  میبود. نگاهش مستق دهیپرس یسلطان
 کهولت در چهره اش یذره ا

 .آمد یبه نظر م رهیابهت و چ . بانبود

 !دارم-

کرد  یم شتریهمه را ب شیتشو شینصفه حرف زدن ها نیا
 یرا خودش هم خوب م نیو ا

 !دانست

 یم یاش را از صندل هیاش بود. تک یشگیهم یباز نیا
 . کف دستش را باال رو بهردیگ
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اسلحه از پشت کمرش  کیو طاهر  ردیگ یسرش م پشت
 کشد و کف دستش یم رونیب

 دهد. یم قرار

 

 یشود. خشاب اسلحه را آزاد م یحبس م نهیها در س نفس
 ریرا غ شیها ریکند. تمام ت

 .کند یم یخال ریت کی از

 شیچرخش آن را به جا نیچرخاند و ح یرا م خشاب
 گرداند. ضامن آزاد شده. از یبرم

 شیدانستند چه در پ یو همه خوب م زدیخ یبرم شیجا

 !دارند

اسلحه، با نوک  یدارد. نگاهش رو یقدم برم زیم دور
 خاراند، یلبش را م یاسلحه گوشه 

 !ستدیا یم زیم یسو آن

از  یکیحاال در سر  نیمانده را هم یتنها گلوله باق اگر
 شیاز جا یکرد احد یم یاعضا خال

بود! هرگز بدون مدرک حکم  کیخورد. او ب ینم تکان
 حکم یدست به اجرا د،یبر ینم
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 !زد ینم

 یذره ا فتدینگاه او ن ررسیدر ت نکهیکس از ترس ا چیه
 خورد، همه یتکان نم شیازجا

 .نشسته بود شانیها یشانیفرط استرس عرق بر پ از

 یجفت دستانش را رو زیآرام و رعب انگ یبا ظاهر کیب
 یقرار داد وتنش را رو زیم

 .داد. نگاه چرخاند هیتک دستانش

رو  یحاال از جاش بلند شه. رولت روس نیتونه هم یم-

 !شم یم فشیانتخاب کنه. حر

 !که سکوتم رو نگه داشتم انتخاب کنه ییحاال نیهم

 یدر آن نبود. منتظر م دیترد یمحکم بود و ذره ا شیصدا
 ینگاه م نهیماند، با طمان

جرات تکان خوردن ندارد  چکسی! هچکسی. هگرداند

 .دهد یچالشش را پاسخ نم

 یاش م قهیشق یرو کبارهیکند و به  یرا بلند م اسلحه
 گذارد و بدون پلک زدن ماشه را

 .کشد یم
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شود،  یکه از گلو خارج م یبلند یها دنیکش سیه یصدا
 شد. یم دهیاز هر طرف شن

 

سر  زیدهد و اسلحه تا وسط م یسر م زیم یرا رو اسلحه
 ها از پس هم هیخورد. ثان یم

 .است نیروند و فضا به شدت سنگ یم

دوزد و  یم میشده اش را به ت کینگاه بار کیب باالخره
 آب میگذارد. ت یپلک رو هم م

 .دهد یدهد و سرش را تکان م یرا قورت م دهانش

 !نیمرخص-

حکم از جانب او بودند، بدون  نیکه همه منتظر ا انگار

 .زندیخ یبرم یاز جا یحرف چیه

شانه  یرود دست رو یاش م یبه سمت صندل نکهیا نیح
 یگذارد و م یم یسلطان ی

 :دیگو

 !بمون-

*** 
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گذشت. کالفه  یم دارشانیکه د یبار نیهفته از آخر کی
 را خودش به لشیبود و دل

 .دانست یم یخوب

به خوراک و غذا،  یلیداشت و نه م یخواب درست نه
 یرا م شیها یکالفگ نیا یموتیت

 یکرد که تا تهران است سر یو مدام به او گوشزد م دید
 قلبش تیبه پزشک بزند و وضع

 .چک کند را

قرار  یداند که مشکل از کجاست. قلبش ب یخودش م اما
 به یربط شیها یخواب یبود. ب

 .نداشت طشیشرا

ممنوع کرده بود! گفته بود حاال که خودش خواب  دردانه
 خواب نداشته دیندارد او هم نبا

 .باشد

 

ها نفر به فرمان او بودند و او و تمام بدنش به فرمان  ده
 ! هربار چشمانشیدلبر موفرفر کی

 .شد یم ییشدند دلش هوا یم گرم
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 ن؟یانتقال سند انجام شده. با مادرتون صحبت کرد یکارا-

 .میامضاها رو بزن میتون یفردا م

 یکند. سردرد بد یاش را با دستمال پاک م یشانیپ عرق

 .کرد یحسش مدر راه داشت. 

 :زند یتفاوت لب م یب

 .ادینم شیپ یمسئله ا-

فردا  نیکنم بهتر باشه بهش بگ یدر هر حال فکر م-

 ...ادین شیپ یمشکل

رو  یقراره عمارت به اون بزرگ نکهیاز ا یگ یم یعنی-

 ایشه؟  یبه نامش بزنم ناراحت م

 خوره؟ یبرم بهش

 گهیممکنه د ن،یبرگرد نجایا ستیقرار ن گهید نکهیاز ا-

 مونه یاون م ن،ینیرو نب گهیهمد

 یکنم ناراحت م یآره فکر م ؟یعمارت به اون بزرگ هی و
 مادرا یمثل همه  دیشه. شا

پولم نرفت!  یو با محبت نباشه، اما با وعده  دلسوز
 یا گهید لیواضحه به خاطر دل

 .... باهاش صحبت کننجاستیا
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کنارش را  شهیکند و ش یرا باز م راهنشیپ یباال ی دکمه

 .کشد یم نییپا یکم

کند.  یخنک با سرعت به پوست صورتش برخورد م باد
 به او یبندد و پاسخ یچشم م

 .دهد ینم

را  یآورد. گوش یاو را به خود م یزنگ گوش یصدا
 ینام دلبرکش رو رد؛یگ یمقابلش م

 .اندازد یم میبه ت ینگاه میدرخشد. ن یم صفحه

شد که  ید اما قطعا نمنداشت مقابل او پاسخ ده دوست

 .پاسخ بگذارد یتماسش را ب

 الو...-

 

 ؟یریگ یکال م دئویو-

 شده؟ یزیچ-

 ...شده-

 نیآرام بود و ا شیزند اما صدا یم شیبه دلش ن ینگران

 .کرد یاش کم م یاز نگران یکم
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 !زنم یبرسم خونه زنگ م ستیاگر واجب ن-

 کیاز جانب ب یو نگاه زهردار دیآ یم میتکخند ت یصدا
 را ششیشود. ن یپاسخش م

 .گرداند یثمر دور م یکند و نگاهش را ب یم جمع

. قرار بود می. اما ما با هم حرف زده بودستیواجب ن-

 ؟ی... کجا رفتیعنی... گهید

گرفته اش،  یصدا ش،یحرف زدن ها یبود. مقطع دلخور
 شده بود؟ ریدخترکش بهانه گ

کرد که به او گفته کار و گذشته اش را پشت سر  یم فکر
 گذارد و حاال خالفش را یم

 دهد؟ یم انجام

 هیزیتموم چ نی. من سر حرفم هستم. امیبا هم حرف زد-

 زود یلی. خیکه الزمه بدون

 ...گردمیبرم

داند که چه  یم چیخارج شده. ه تمیقلبش از ر یها تپش
 داند یاو دارد؟ م یرو یریتاث

را دارد که او  نیا ییتوانا شیبغض صدا دنیتنها با شن که
 خود بکشاند؟ یرا شبانه به سو
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را  دنی. دخترک شندیها را به او بگو نیخواست ا یم
 دوست داشت. با خودش عهد کرده

 .حرف بزند شیبرا شتریکه ب بود

را از پنجره کنارش به جاده دوخته، اما تکان  نگاهش
 همغزش را یرو میت یخوردن ها

 رفت. یم

 

و درست بود که پس از سال  ستیشد که تنها ن یآور م ادی
 را درست یها دخترک فتانه ا

بود و بس! کس  نیداده بود اما هم یجا مشیمرکز حر در

 !نداشت یآن جا جا یگرید

 حیتوض قیال دمیبپرسم. شا دیدونستم که نبا ینم دیببخش-

 که دلم تنگ دی. ببخشستمین

 ...کنم یشه. اصال فراموشش کن. قطع م یم

 !نکن-

قرار  تیموقع نی. چرا او را در ادیرا از دهانش توپ نیا
 داد؟ یم
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را مخاطب  یلحن آرام فرد نیکه او با ا دهیند یکس تابحال
 دخترک یبرا نیقرار دهد و ا

را به او  شیخواست تا کارها ینبود که از او م یکاف
 یاظهار دلتنگ شیدهد و برا حیتوض

 کند؟

کشد، البته که دلش تنگ بود،  یاش م یشانیرا به پ دستش
 بند بند وجودش خمار آن

 .نازدارش بودند ی ملکه

 ...گردم و مفصل یزود برم یلی. خمیبا هم صحبت کن دیبا-

 «یچ یعنی ه؟یچ پسر»

باز هم  نیماند و ا ینصفه م میسوال ت دنیاش با شن جمله
 کند که تنها یم یادآوریبه او 

 .تا با ملکه اش راحت تر صحبت کند ستین

 یافتاده، سرش را م ریکه در آن گ یطیاز شرا یعصب
 یموتیرو به ت «یسیه»چرخاند و 

 .شود یخشک م میت یو ناگهان نگاهش رو دیگو یم

 .افتند یاز کار م یطوالن یها هیثان یاش برا یاتیح عالئم
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 د:شو یم دهیخط شن یجلوه از آن سو یصدا

 

خوام تحت فشار قرارت بدم... اما ما  یخب. نم لهیخ-

 یدونه امون دلش برا یعنی... یلیخ

 !تنگ شده باباش

 .به جلوه بدهد یجواب نکهیکشد، چه رسد به ا یهم نم نفس

به هم چسبانده و با تعجب و شک  میکه ت یپاره شده ا کاغذ
 کند یم شیو رو ریز

 .حد باز کرده است نیرا تا آخر چشمانش

به سرش خورده باشد به  ینیسهمگ یکه ضربه  انگار
 لحظه رو به نیا قتیبا حق کبارهی

 یبه کوبش ها نهیقلبش را در س قتیحق نیشود. و ا یم رو

 .دارد یوا م نیسنگ

 انارشان پسر بود؟ ی دانه

 ...گهیشم د یسرت شلوغه. مزاحمت نم یلیفکر کنم خ-

 نیبود که تماس گرفته بود و ا یگرفته تر از زمان شیصدا

 .گذاشت یدلش داغ م یرو
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 اش را رنجانده بود؟ ملکه

را با سخاوت درون  یزندگ یها یشاد نیکه باالتر یزن
 مشتش، قرار که نه، به ضربو زور

 داده بود؟ یجا

که انگار از ته چاه باال  ییرا مشت کرد و با صدا دستانش

 :آمد لب زد یم

. رمیگ یه باهات تماس مبرسم خون نکهیبه محض ا-

 ؟یمواظب خودت باش. هست

 ییمراقب باشه تو دیکه با یمن تو خونه ام نشستم اون کس-

 یدوباره دار ستیکه معلوم ن

 !که انقدر سرت شلوغه یکن یم چکار

شده بود  چوقتیقرار بود؟ ه یخودش ب یهم به اندازه  او
 همه نیاز نبودش ا یکه کس

 د؟یایباشد؟ از نبودش به تنگ ب یشاک

 ریتوانست صدا را تصو یها م یشد که تازگ یچطور م و
 کند؟ یساز
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 شیموها کیبار یدسته  کیدانست  یحاال م نیهم مثال
 چدیپ یرا دارد دور انگشتش م

انداخته و به محض تمام شدن حرف  رینگاهش را به ز و
 رو به باال قوس شیلب ها شیها

 .است برداشته

زن بود...  نیکنند. نابود ا یدر دلش منفجر م یبمب انگار
 نبود؟ دلش تنگ بود، آن قدر

 .آمد یهم به نظر سخت م دنینفس کش گریکه د ادیز

 ؟یمراقب هست-

 یخوام بخوابم. جوابتو نم یاوف... هستم! زنگم نزن. م-

 !دم

 یزنم و تو جواب م یخوبه! مراقب باش. منم زنگ م-

 !برم. فعال دی. باید

 یکاغذ پاره شده را ب کهیت میکند. ت یرا قطعا م تماس

 .تفاوت کنارش اندخته بود

رنگ  یجوهر آب یدارد و چشمانش هر ذره  یبرم
 بلعد. پسر بود؟ یخودکار را م

 کوچک خودش؟ یدردانه اش پسر بود؟فرشته  ی فرشته
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او بود که  نیبود که او را درونش داشت و ا دردانه

 .دانست یرا م تشیجنس

کند. لبش  یدهد و فکش را منقبض م یاش را باال م چانه
 باز یخواست به لبخند یم

 !داد یاجازه را نم نیاما ا شود

که در دل داشت؟  یجانیو ه یخوشحال نینبود ا یجنس بد
 بار او بود که موضوع نیچون ا

 دانست و دردانه اش خبر ندارد؟ یرا م یمهم نیا به

و مشتش را مقابل لب  کند یفرو م بشیرا درون ج کاغذ
 گذارد. اگر دردانه یم شیها

از  دیداد؟ با ینشان م یداند چه واکنش یکه او م دیفهم یم
 کرد؟ یاو پنهان م

دوازده خانواده  یبود! پدر خوانده  کیبزرگ! او ب یخدا
 !ییایماف

 

 !خانواده ها نیو قدرتمند تر نیخطرناک تر از

دغدغه اش واکنش مادر فرزندش به  نیحاال بزرگتر و

 .بود نشانیجن تیخبر جنس دنیشن
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 یشود، م یدخترکش بفهمد و از دستش عصبان نکهیا از
 بود کیو او همان ب د؟یترس

 گر؟ید

خواهد؟ مرد خانواده  یرا م یزندگ نیپرسد، ا یخود م از
 پسرشان، یپدر برا کیباشد؟ 

دغدغه  نیتر یدلبر آشوبگر؟ با معلوم کی یبرا یهمسر
 تواند داشته یمرد م کیکه  ییها

 باشد؟

به قدر روز روشن  ریبندد. تصو یندارد! چشم م یپاسخ

 !است، به قدر آب شفاف

و براق که به راهش دوخته شده، در  اهیجفت چشم س کی

 !انتظار اوست

*** 

 یو ضربان قلب من اوج م ادیم یزنگ تماس گوش یصدا
 نهی. همونطور که از پشت آرهیگ

رم تا روبدوشامبرم رو تنم  یشم به سمت تخت م یم بلند
 کمرش رو شل یکنم. گره 

 .ادیتا به کوچولوم فشار ن بستم
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جواب  عیقطع بشه سر نکهیو از ترس ا دمشیتند پوش تند

 :دادم

 ...سالم-

پتو بودم  ریدر حال نشستن و درست کردن جام ز هنوز
 رو ی. گوشادینم یصدا دمیکه د

 .ختیر نییپا یاش دلم هر افهیق دنشیگرفتم و با د باال

نگاه گرم و دلتنگ، فرسنگ ها اون  نیمرد با ا نیا اصال
 تخت یکرد؟ رو یور تر چکار م

 کرده بود. کیبود و دورش رو تار دهیدراز کش اتاقش

 

تنه اش لخت بود و من که فقط داشتم به چشماش نگاه  باال
 خب به نظرم یکردم ول یم

 !کرد یلباس تنش م دیبا

 پس؟ یزن یچرا حرف نم-

 .مونم یکنم و منتظرش م یپشتم رو صاف م یمتکا

 ؟یزن یچرا نفس نفس م-
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 یم زتیگه که دارم آنال یمنم کار داره! م ینفسا تمیر به
 مراقب خودت نمیکنم، که بب

 حالت خوبه؟ ؟یهست

 ه؟ینجوریده! اصال خودش چرا ا یجواب سالم منو نم و
 صداش انقدر گرفته؟ چشماش

 انقدر خسته ان؟ چرا

 نفس نکشم؟-

 یگرفته اش م یکنه و با همون صدا یلحظه سکوت م هی

 :گه

که نفست  یدیندوئ یبرداشتن گوش یکه برا یگ یم یعنی-

 گرفته؟

 ادشمیز یادیز یرو نیپرو نبود؟ و من چرا واسه ا یلیخ
 رم؟ یضعف م

... لباسم مناسب نبود. خواستم یگوش یبرا دمینوچ ندوئ-

 یمرتب کنم. م سر و وضعمو

قبل  ایشه بعض ی... که باعث مایبه اسم ح یزیچ هی یدون
 جواب دادن یریاز تماس تصو

 !تنشون کنن یزیچ هی
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خندن،  یشه. چشماش دارن م یاز هم باز م صورتش

 !مطمئنم

 تنت بود مگه قبلش؟ یچ-

 

رم اما  یوا م ریشن و درسته که مثل خم یگرد م چشمام
 شه که حرص نخورم ینم لیدل

 :تشر نزنم و

 ؟یدیفقط فهم نویمن هم یحرفا یاز همه -

 ...بود نیمهمشون ا-

تا صدام  رمیگ یگم و لبم گاز م یبهش م ییلب پرو ریز
 بلند تر بهش نیبلند نشه و هم

 .بگم

که  نمیب یافته. م یم ریکه چشماش دلتنگ به ز نمیب یم
 نمیب یکنه. م یلبشو مزه م

دونم  یکنه! م یداره بوسه هامونو تو ذهنش دوره م که

 !کنه یتب م شیادآوریتنم از 

 ؟یگرد یبرم یک-
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تخت  یذاره. خودشم لبه  یم زیم یرو کنارش رو یگوش
 و دستشو به جلو دراز نهیش یم

 .دارهیبرم یزیکنه و چ یم

فهمم که کالفه ست که  یشه م یفندکش که بلند م یصدا

 !رو آورده گارشیبه س

بخواب خب... سرت  ریبگ ته؟یچ یبرا گاریس یآخر شب-

 کنه؟ یدرد م

 یزانوش گذاشته بود و چونه اشو کف دست یرو بازوشو
 هیانگشتاش بود تک یال گاریکه س

 .بود داده

فرو برده بود. دلم  یمحو یصورتشو تو هاله  گاریس دود

 .دیلرز یم د،یتپ یبراش م

برام جذاب بود. هر نگاه و هر حرکتش! و  زشیچ همه
 حس همونقدر که قشنگ بود نیا

 .بود ترسناکم

 کنه! یدرد م-
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 :زنم یلب م نگران

دوباره؟ چشماتم خسته ست... اصال  یدیچرا؟ خوب نخواب-

 مگه ؟یچکار کن یتو رفت

 ؟یذار یتنهام نم گهید ینگفت ؟یر ینم گهید ینگفت

 !گفتم-

دم و کامل دراز  یدم. خودمو سر م یمحکم فشار م پلکامو
 کشم. غصه ام گرفته بود یم

 .نبودنش اما دوست نداشتم تحت فشار بذارمش از

حرف زدناش  یدونم چقدر سخته براش. از تک کلمه ا یم
 زنم اصال رو مود یحدس م

 .ستیزدنش ن حرف

لقب  نیوارث ا یاومد ایبه دن یدونم که تو از وقت یمن م-

 دونم ی. میبود گاهیجا نیو ا

. اما یبد رییکال تغ تویبرات سخت باشه که زندگ ممکنه
 ه،یاتفاق خوب نیکه ا یدون یم

خوام بهش فکر کنم.  ی... اصال نمایشغل تو... خدا نه؟
 بدونم درباره چوقتیخوام ه ینم
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 هیمن کاف یبرا نی... قلبت مهربونه... همی... تو خوباش
 که تا ابد دوستت داشته باشم. و

 ید یم رییتغ زویبه خاطرم همه چ یبه من قول داد تو
 مگه نه؟

سر و کار  ییاون ممکنه با چه آدما نکهیکردن به ا فکر
 داره نویقدرت ا نکهیداشته باشه. ا

رها  دیوحشتناکن. با نایا ره،یبگ میجون آدما تصم یبرا تا
 اون خشونت و،یکنه اون زندگ

 !رو یگریوحش و

 !نیمن قبول کردم هم یقول ندادم... تو گفت-

قول  یدونم مشکلش با کلمه  یمتفاوت بود! نم زشیچ همه
 چوقتیبود. که ه یدادن چ

 .رفت ینم ربارشیز

شه  یهست که نم زایچ یسر هی یدون یقبول کردم اما م-

 یازشون فرار کرد. من نم

از سر گذروندم.  یهستم... چ یفراموش کنم که ک تونم
 ی. نم..هیبوده و مادرم ک یپدرم ک
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تونم خون تو رگامو عوض  یببرم. نم ادیاسممو از  تونم

 !اعتضاد نباشم هیتونم  یکنم... نم

 ؟یتون یم تو

به صفحه  نکهیزد، بدون ا یسر هم داشت حرف م پشت
 یشده بود. پوک ینگاه کنه. عصب

 .زد گارشیحرص به س با

 یحس م یعنیدوست نداشتم.  نویغم داشت و من ا صداش
 که یکردم که دارم به کار

 !کنم ینداره مجبورش م دوست

... بهادر رمیرو ازت بگ تتیخوام هو ینگفتم! نم نویمن ا-

 که من هیزیبودِن تو تمام چ

. من فقط یخوام که عوض ش یاش شدم. هرگز نم فتهیش
 بمونه یباق یخوام که بهادر یم

 !کنم یباهاش عاشق که

که تو رگ هاته سرنوشت  یروز بهت بگن خون هیاگر -

 انتخاب نیکرده، بهت ا نییتو رو تع

 یرو زندگ رتیتقد ،ینباش یکه هست ینیبدن که ا رو
 که عوضش یش ی... حاضر مینکن
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 ؟یکن

 دنشیدونم که بهادر از پرس یم نوی. و ابهیبرام عج سوالش

 .هدف داره

 نکهیا یکرده و به جا رشیذهنش هست که درگ یتو یزیچ
 یاونو از من بپرسه داره م

خواد برداشت خودشو  یو با توجه به جواب من م چونهیپ
 من مثل یبرا نیداشته باشه. و ا

 !غهیت هی یلبه  یرفتن رو راه

 یشاد یکه من کودک یدون یکنه. م یم تمیسوالت اذ-

 نیتنها بودم و ا شهینداشتم. هم

ات، گفت که خانواده  یبهم م یکرده. اگر کس تمیاذ یلیخ
 پدر مادرت همون پدر و مادر

حس  چوقتیکردم. چون ه یتعجب نم چیه ستنین تیواقع
 نکردم که هستن. و من

حسرت محبت پدر و مادرم رو خواهم داشت. پس  شهیهم
 اگر قرار بود که خودم انتخاب

 کردم... یرو انتخاب نم یزندگ نیا چوقتیه کنم،

 



 
 

1792 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

از طرف راست  یکیتار یچرخونه. نما یم سرشو

 .ستین یبرام کاف نیصورتش رو دارم و ا

 دنیکه از شن نمیدونم که رو برگردونده تا من نب یم و
 بهش دست یجوابم چه حس

 ...داده

دومم راهم به تو نخوره،  یاما اگر قرار بود که تو زندگ-

 یزندگ نیگفتن تو ا یبهم م

ته رو داش ایپدر و مادر دن نیقراره که با محبت تر دتیجد
 اما راهت به بهادر گره یباش

خودمو  یخوره، من حاضر بودم هزار باره زندگ ینم
 نیکمیکردم تا تو هزار و  یم یزندگ

 !یایب میزندگ یتو تو بار

کنه.  یخاموش م زیم یرو یگاریس ریز یرو تو گاریس

 .کشه یدوباره دراز م

بره. موهاشو دورش رها کرده  یسرش م یدستشو باال هی
 حالت تخس و سرکش هیبود و 

 !چهره اش داده بود به

 آشوب دلم؟ یچ گهید-
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 نیا یبرا رمیم ی. منمیب یلذت رو تو چشماش م برق

 !کیپر رمزو راز و تار یچشما

 همش من حرف بزنم؟-

 !خوام بشنوم یکنم؟ من م یم نییمن زنگ زدم... من تع-

 ی. منهیش یخندم. محبت هاش جور ناجور به دلم م یم
 خواد بشنوه؟

 یمن چه حکم یگم تا خوب بشنوه و بدونه که اون برا یم

 !داره

 یدلم آشوب م یستین یبرگرد... لطفا زودتر برگرد. وقت-

 یدونم چ یشه. مدام نگرانتم. نم

 گهیدارم که د نوی. هر لحظه ترس اادیبه سرت م داره
 ادی. منو چشم براهتم... زنمتینب

هست که  نجاینفر ا هیبدون که  نوینذار باشه؟ ا منتظرم
 یم ادتیتمام روزش رو به 

تو حجم آغوش تو خالصه  اشینفر که تمام دن هی. گذرونه
 شه. یم
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. داشت ادیافته و جلو م یم نییسرش پا یاز باال دستش
 کرد؟ یصفحه رو نوازش م

لحظات  یحالت گرفته  گهیمهربون من! صورتش د مرد
 رو نداشت اما نگاهش دو ششیپ

 .زد یم دو

 !شناختم یرو م شیقرار یود و من خوب جنس بقرار ب یب

 تا من برگردم؟ ؟یمراقب خودتون هست-

از وجناتش  یخورد. خستگ یداشت مغزشو م یزیچ هی
 یکه من م ینیاما ا ختیر یم

 .نداشت دنیقصد خواب دمید

تموم  یخواست تماسو قطع کنم تا دوباره به فکرا یم

 !برگرده اشیو خود خور شینشدن

 !یستیتو نمراقبم اما -

 منو؟ یبلد یگ یم ستم؟ین یدون یاز کجا م-

 ستم؟ین-

 .کنه یلبش جا خوش م یگوشه  یکیکوچ شخندین

 !یبلد شتریحداقلش از خودم ب-



 
 

1795 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 چوقتیغم صداش! چون مرد من ه یشه برا یپاره م دلم
 یبه خودش باور نداشت. به قلب

 .دیتپ یاش م نهیس یتو که

 ...بشه یطوالندلم برات تنگ شده. اگه برگشتنت -

خورم چون خودم طاقت  یکنم. حرفمو م یم سکوت

 !مجازاتشو ندارم

 اگه بشه؟-

 

 نیکنم. چون ا یبگم باهات قهر م ادیدلم نم ی... حتیلعنت-

 طاقت گهیخودمم که د

 یزود برگرد دیتوئه! با ریتقص نمیندارم. و ا تویدور

 !ستیمنصفانه ن

طول بکشه چشمام  نیاز ا شتریبشه! ب یذارم طوالن ینم-

 کنن یم یزیخونر یخواب یاز ب

 !قطعا

اجازه  نکهیره و قبل از ا یگفت. اخمام تو هم م یچ دمینفهم
 بده تا بهش فکر کنم لب
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 :زنه یم

 !دردونه ام ریاستراحت کن. شبت بخ-

 :دم یحواس جوابشو م یب

 !عشقم ریشبت بخ-

شه.  یام حبس م نهینفس تو س هویشه و  یقطع م تماس
 خوابش دنمیا، بدون داونج

 نبرده؟

 بود؟ نیا منظورش

 !ی! لعنتی! لعنتستیانصاف ن نی! اایخدا

*** 

 یشه. نگرانه و بهش حق م یوارد م لیشه سه یباز م در
 یدور کامل رو هیدم. نگاهشو 

 یچرخونه تا از خوب بودن حالم مطمئن بشه و وقت یم من
 زیچ هیفهمه موضوع  یم

 یم یو جد ادیدر م یست، حالت نگاهش از نگران گهید

 .شه

 ه؟یشده؟ اون چ یچ-
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 هیثان نیکه دستمه و من تا ا هیبه سمت پرونده ا نگاهش
 هفت بار از روش خوندم تا

 شم که درست خوندم. مطمئن

 

 نویاما هفت بار ا ادیز ارمیکه من سر در نم یدون یم-

 یرو م یمعن هیخوندم و هربارش 

 !تونم درکش کنم یو من نم ده

شه و  یو مشغول خوندنش م رمیگ یرو از دستم م پوشه
 یهر لحظه چشماش گشادتر م

چه  دیرم و با یتو دفتر کارم قدم رو م یقرار ی. با بشن
 داشته باشم نسبت به یحس

 دم؟یکه االن فهم یزیچ

 ه؟یکار ک یکن یفکر م-

 :گم یو بهت زده م ستمیا یسرجام م متعجب

 ان؟ یاسناد واقع نیا یعنی ه؟یکار ک-

بدست آوردنشون به  یکه روزهاست برا یینایآره... زم-

 تا صاحبشون میزد یم واریدر و د
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 .شدن یداریبه نام تو خر میکن دایپ رو

 ؟یعنیبابام بوده  یکار حاج-

دنبالش بود اما نتونست. به  یکنم. حاج ینه فکر نم-

 که دنبال یانیدر جر یعنیخاطر... 

 دشیخر ی! نتونست براکیبه ب نشید یادا یبود برا پول

 ...اقدام کنه. عقب افتاد تا االن

و به  زهیر یآب برام م وانیل هیرم.  یوا م یصندل یرو

 .ده یدستم م

اتفاق  ه؟یچه حال نی. آروم باش فقط. اارمیته و توشو درم-

 که... فقط خدا متر ستین یبد

 ...از آسمون افتاده تو دامنت نیزم

گردم  یشه و با حرص به سمتش برم یدر هم م صورتم
 یبه چهره  یو نگاه زهر دار

 .کنم یشوخش م کیمیو م خندون

اتفاق  نی... الیسه ستین کیخنده دار و کم نیا یجا چیه-

 یزیو قطعا و چ ستین یعاد

 !ستمیهست. من دنبال دردسر ن پشتش
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که من دارم  نطوری... اما اارمیگفتم که ته و توشو در م-

 هنوزم نایزم نیسند ا نم،یب یم

داده نشده. پس  تیتو هستن. انتقال مالک یامضا لنگ
 کنه. بذار ینم دتیتهد یدردسر

 .میرس یبه کجا م نمیبب

 فشیتا تکل دیاون وام دست نگه دار یباشه... پس فعال برا-

 .مشخص بشه

 .کنم یحلش م یاوک-

 ...... خبرشو بهم بدهیمرس-

کنم و با  یم یدگیکارام رس یره و من به باق یم لیسه
 یرو امکیپ یصدا دنیشن

 .رو بردارم یچرخونم تا گوش یگردنم را با درد م میگوش

 یرو باز م امیبره. پ یاسمش ضربان قلبم رو باال م دنید
 ام حبس نهیکنم و نفس تو س

 !شه یم

 م؟یشام بخور-
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 بود؟ برگشته بود؟ نجایا

 یم پیو تاجوابش یلرزن، به سخت یدستام دارن م عمال

 :کنم

 ؟یپز یتو شام رو م-

االن  نیهم دیشم. اصال شا یم مونیمحض ارسالش پش به

 .باشه دهیرس

قرارش داده باشم.  یبد طیخسته باشه و من تو شرا دیشا
 با استرس ادیکه م اممیجواب پ

 .خونمش یم

 منتظرتم. نییپا-

 

 طیشده که تو شرا یکه مخاطبم بهادره! ک ادیم ادمیبعد  و
 معذب باشه، نه ایبد بمونه؟ 

 ییجورا هیجواب سوالمو نداد، که اصال سوال اولشم  تنها

 !بود یو دکور یتصنع

بپرسه  دیبا نکهیاز ا میخندم.!بگذر یگرفته اما م حرصم
 نکهیدنبالم نه ا ادیکه کجام تا ب
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 ست،یخودش ن یوقت یها همه جا منو بپاد حت وانهید مثل
 اصال من نخوام جواب دیشا

جوابم رو  نکهیخودم برنامه داشتم، ا یبرا دیبدم، شا مثبت
 از قبل مثبت فرض کرده و

 خسته اش نکرده؟ یلیداده خ امیپ دهیرس یوقت

 یجمع کنم. منش لمویشم تا وسا یکشم و بلند م یم یهوف
 یکنم و بهش م یرو صدا م

 .امینتونم ب ادیکه فردا به احتمال ز گم

 یرم و سر حوصله ظاهرم رو مرتب م یم سیسرو به
 یکنم. اگر اون بلده حرصم بده ک

 کنم؟ یتونم تالف یمن نم گفته

زنم اما  یتپه و تمام زورم رو م یم دنشید یداره برا دلم
 طاقت قهیو پنج دق ستیفقط ب

 .ارمیم

به  نهیشه تا از شرکت خارج شم که س یباز م ییکشو در
 . تمام بدونمامیاش در م نهیس

 .رهیگ یم نبض
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دنبالم خوشحالم  ادیتموم شده و خودش اومده که ب تحملش

 .اومدم نییکه سر وقت پا

چشماش غرق  یذاره تو یصورتش نم یرو اهیس نکیع
 شم و مودش رو بفهمم. لبخند

 :زنم یم

 که نکردم؟ ریسالم... د-

کشم تا نخندم،  یکنم و لپامو داخل دهانم م یغنچه م لبامو
 یزنه، دستمو م ینم یحرف

تا دنبال خودش بکشونه و من به محض برخورد  رهیگ
 شم. یدستامون به هم شل م

 

ره. دستشو  یم نیبدنم از ب یتمام انقباضات عصب انگار
 قرار فشار یتو دستم دلتنگ و ب

 .دم یم

 ینگاه م قیصورتمو دق اد،یجلو م دنمیبه محض د یمهد

 .نه اینرماله  طیشرا نهیکنه تا بب

 .ستهیا یکشم و بهادر م یم یکم دستمو
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 :گم یم یبه مهد رو

 !...ستین یازیامروز بهت ن ی... برایبر یتون یم-

 یم یدار یگردونه و با لحن معن یما م نینگاهشو ب باز

 :گه

 !امیدنبالتون ب نیاگر اجازه بد-

به بهادر اعتماد نداره. تا  شیپ یدفعه  هیسر قض احتماال
 خشک یجوابشو بدم صدا امیم

 :شه یم دهیبهادر از پشت سرم شن یعصب و

 من برات جا بندازم؟ ازهیگفت! ن یخانوم چ یدیشن-

 .شن یگرد م چشمام

... برگرد ستین یازین ؟ینه! معلومه که نه... مهد-

 ...زنم یباشه بهت زنگ م یازیخونه... ن

 !میبر

 نشونیکشم ببرمش تا ب یزنم و دستشو م یتند حرف م تند

 .ادیبوجود ن یتنش

خواست با حرف براش جا بندازه و من  یبهادر نم مسلما
 یرو دوست داشتم. نم یمهد
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 !بهادر آشنا بشه گهید یبا رو خواستم

 رهیخ یو من با دلتنگ مینیش یم نشیدومون عقب ماش هر
 شم. از منتظر بودن یاش م

 کرد؟ یبود که نگاهم نم یعصب

 

 !گرده یکنه، به سمتم برم یرم، حس م یم جلو

 یم رونیرو با دو دستم از پشت گوشش آزاد ب نکشیع

 !ایاهیشم تو س یکشم. غرق م

 .زنم یصورتم م یبه پهنا یلبخند

 ...سالم عشق من-

 نیره و ا یم نیاز ب قیدم عم هیبا  یبدنش به آن انقباض
 شه و حال یواکنشش عسل م

 .کنه یتر م نیریهوامو ش و

بار واقعا برام مهم  نیکنم و ا یدور گردنش حلقه م دستامو

 !نهیما رو بب یاگر کس ستین

 کیو به خودش نزد نهیش یبالفاصله دور کمرم م دستاش
 کنه. سرمو تو گردنش یترم م
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 !کشم یبو م قیبرم و عم یم

 همه وقت؟ نیا یدلم برات تنگ شده بود! کجا بود-

پهلوم  یرو یلرزه؛ فشار دستاش لحظه ا یم زیر تنش

 .شه یم ادیز

دستمو  هیدستم دور گردنش و  هیکشم.  یعقب م سرمو
 ذارم و تک یگونه اش م یرو

 .گذرونم یصورتش رو از نظر م یاعضا تک

چشماش گود رفته بود. چشماش سرخ سرخ بودن. و  دور
 خسته تینها یتونم بگم ب یم

 !بود

چند روزه  ه؟یچه حال نیا یبه سر خودت آورد یچ-

 ؟یدینخواب

! قیعم یلیخ ره،یگ یم یقیبنده. نفس عم یم چشماشو

 .کشه یبه گونه ام م شویشونیپ

هر  یبه اندازه  دم،ینخواب دمتیکه ند ییبه اندازه روزا-

 !که نداشتمت خسته ام هیثان

 شه! یشه، تنم داغ م یام آب م نهیتو س قلبم
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سنجه و بعد  یبه من م ازشیبا شدت ن اشویدلتنگ بهادر

 !کنه یاعترافشون م

ده.  یم هیاش تک نهیس یکشه و سرمو رو یم عقب
 بندم و از بودنش لذت یچشمامو م

 !برم یم

 !رمیگ یهواش نفس م از

 !شم ینوازشاش زنده م از

پاش  ینگاهم به مشتش رو هویکنم  یکه باز م چشمامو
 افته و چشمام از وحشت یم

 .شن یم گرد

 شده؟ یدستت چ-

نگاهش  کیتا از نزد ارمیو جلو م رمیگ یرو م ساعدش
 مشتش پر از یرو یکنم. استخونا

 .بودند زخم

 :گه یم یتفاوت یو با ب ارهیرو آروم از چنگم درم دستش

 !ستین یزیچ-
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 !هست یزیکه چ نمیب یدارم م-

 دم خب؟ یبعد سواالتو جواب م می... بذار برسریآروم بگ-

 ریکالم حرف از ز هیشه  ینخواد نم یبهادر تا وقت نکیا
 از رو یکی دیکش رونیزبونش ب

 !بود شیاخالق یباگ ها نیتر مخ

 نیخودمو با ا شهیدم بهش فکر نکنم و مثل هم یم حیترج
 خفه کنم که خدا هیتوج

 .شمهیکه االن سالمه و پ روشکر

 سالم! هوف! بایتقر یعنی

 

قصد داشت که شام  یجد یو جد میرس یخونه اش م به

 .رو خودش بپزه

ونه جمع و جورش و به قسمت آشپزخ دیسرم رو بوس یرو
 تییسمت راست سو

 .شد یرفت و تو سکوت مشغول آماده کردن ماه کشیکوچ

برم با شربت تماس  رمیگ یم میفاصله منم تصم نیا تو

 .رمیبگ
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گم  یگفتم، بهش م یکه داشتم م یاز دروغ یشرمندگ با
 یاز دوستام م یکی شیکه پ

 .بمونم خوام

دونم که داره حرف  یاالنشم م نیکنه و من هم یم سکوت
 رو تو ذهنش باال و شیبعد

 :زنه یآروم لب م هیکنه و بعد چند ثان یم نییپا

 اون مرد... برگشته؟-

 ینم رم،یگ یکنم. استرس م یم خیشه،  یخشک م تنم

 !جوابشو بدم یدونم چ

شه که دوباره خودش به  یم نیسنگ نمونیسکوت ب انقدر

 :ادیحرف م

 مراقبت هست؟-

 یزمزمه م یزیر یکشم و با صدار یدندونم م ریز لبمو

 :کنم

 ...هست-

 ؟یگرد یبهتر که باشه. شب برم-
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و بدون تعلل جوابشو  چهیپ یتو تنم م یشتریبا شدت ب شرم

 :دم یم

 شه برنگردم؟ یگردم... مگه م یآره... حتما... برم-

 خاتون! میزن یمنتظرتم... حرف م-

 

باشه  ستادهیشه و من انگار که االن جلوم ا یقطع م تماس
 هم یچشمامو با خجالت رو

 .دم یم فشار

 .میبا هم داشته باش یقراره صحبت جد یعنیگفتنش  خاتون

گرم و خش دارش  یو با صدا چهیپ یدور کمرم م یدست

 :زنه یگوشم لب م یتو

 ؟ییچرا سرپا-

 یدونم صداش از شدت خستگ یم یوقت هیانصاف یب
 گرفته شده اما به گوشم ینطوریا

 .ادیعالم م ینوا نیقشنگ

 :گم یم یونیدم و با لحن گر یم هیتک بهش

 !با توام! آبروم رفت دیشربت فهم-
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تو  یکنم و اخما یو از بغل نگاهش م رمیگ یباال م سرمو

 .لرزونه یهم رفته اش ته دلمو م

 من؟ شیبهتر از پ یبفهمه! کجا باش-

خوام نخندم  یدونه که م یپرن و خدا م یباال م ابروهام
 یمصلحت یشه، سرفه  یاما نم

 :گم یکنم و م یم

 دونم.. خونه ام؟ یاوهوم... نم-

کنم تا واضح برسونم که دارم مسخره  یچشمامو گرد م و
 دیکنم. آخه چرا من با یم

 ست؟ین نمونیب یرسم یرابطه  چیه یباشم وقت ششیپ

... از یبود ... از اولمیمن یایخونه ات؟ تو متعلق به دن-

 !یاومد ایکه به دن یلحظه ا

االن براش  ارمیب ادیکنم که به  یخب! دارم تالش م لهیخ
 ستم،یکنم که من مال ن حیتشر

 تعلق ندارم. یزیچ ای یبه کس من
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 یچشمام غر م دنیبا دزد تشیزنم و نها یزورم رو م تمام

 :زنم

اومدم  ایکه به دن ینبود که از لحظه ا ادمیبله سرورم... -

 دونگمو به نام تو شیسند ش

 !زدن

از موضعش عقب  یخندم اما بهادر ذره ا یگفتنش م بعد

 !کشه ینم

کنه و  یو شروع به حرف زدن م هیصورتش جد همچنان
 گه تنم یکه م یبا هر کلمه ا

 .رم یشه و وا م یتو دستاش شل م شتریو ب شتریب

از گذشته هست که تو  ییزهاینکردم... چ یمن شوخ-

 دمتی. گفتم دیازشون خبر ندار

 ...میراجع بهشون صحبت کن دیبا

*** 

کند.  ینگاهش نم یغصه در خود فرو رفته و حت با
 ناراحت بود؟

 نیداشت ا شیخون اعتضاد ها را در رگ ها نکهیا از
 در خود فرو رفته بود؟ نیچن
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 خوشحال شدن بود؟ یبرا یزیداشت! اصال چه چ حق

گذاشت بعد از  یکاش م یرا هم درست نخورد. ا شیغذا
 مانیکردند. پش یشام صحبت م

 .بود

عقب  گریخواست که د یآمده بود و نم شیحرفش پ اما
 گفت یرا م قتیحق دی. بافتدیب

 .کرد یفراهم م ندهیآ یرا برا طیزود شرا یبه زود و

بزند. پس در سکوت  یدانست چکار کند و چه حرف ینم
 و دستش را ندینش یکنارش م

 یم هیاش تک نهیاندازد و او سرش را به س یم دورش

 .دهد

 ردیگ یخودش از آن سکوت آزار دهنده فاصله م باالخره
 :دیآ یو به حرف م

 

 ؟یاز کجا مطمئن-

 .کرده بود تیهم سرا شیچهره اش در نت به نت صدا غم

 !مطمئنم-
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 !شیمثل باورها ش،یلرزند، مثل صدا یم دستانش

نوه  یشه؟ من حت یم ی... آخه چطوریچطوربهم بگو -

 بابام نبودم؟ اون یحاج یواقع ی

اون تمام عمرش مثل هم خونش از من مراقبت کرد؟  وقت

 !خودش یواقع یمثل نوه 

از هم خونام زنده  چکسیه چکس،یکه عمال ه یوقت یحت
 کنن؟ تینبودن که از من حما

منو نخواد!  گهیتونست د ینبود و اون م هیمامان فوز یوقت
 مادرت اشتباه دی... شادیشا

 ...دی... شاکرده

 نیرا؟ خب بهادر آدم ا قتیخواست انکار کند حق یم دلش
 انکار ها نبود! از ابتدا او را با

 !بمان یگفت که قو یکرد و به او م یتلخ روبرو م قتیحق

 قتیبر حق یکاف لیاز زبان بهادر دل قیحقا نیا دنیشن
 یشتریب لیاگر دال ست؟یبودنش ن

 !داد یرا هم به او م نیخواهد ا یم

 ...کردم دایمنوچهر رو پ-



 
 

1814 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 وشیکند. منوچهر دوست دار یرا به ضرب بلند م سرش
 یگفت؟ دوست مرد یخان را م

 ادعا دارند پدربزرگ اوست؟ که

شد  یم دهیبود و چنان منزجر د دهیچهره در هم کش بهادر
 که جلوه شک نداشت منوچهر

 .بوده است یباز نیسر ا کی

 داره؟ ایقضا نیبه ا یمـَ...منــوچهر چه ربط-

 یشد و رگ ها یبه لحظه چهره اش سرخ تر م لحظه
 نمودند. یاش برجسته تر م شتریب

 

 ؟یچکار دار شیداره به باق قتیحق نیبدون که ا نویفقط ا-

 االنش رنگ به صورتت نیهم

 !بهت گفتم نکهیاز ا یکن یم مونمیپش ی! دارنمونده

 یعصبان یجد یجد یعنی نیبود و ا نیبه واقع سنگ لحنش
 شینفس ها تمیر یبود! حت

 .تندتر شده بود هم

را از دور او برداشت و به جلو خم شد، نگاهش را  دستش
 به روبرو دوخته بود و مشتش
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 !دیکوب یم کیتمیدستش ر یکیکف آن  را

 ...خوام بدونم یبهم بگو بهادر! م-

 ی نهیس یرا رو گرشیکتفش و دست د یدستش رو کی
 گذارد ژاکتش را در یبهادر م

 .فشارد یم مشتش

چرخد. جنون و خون در چشمانش ته  یبه سمتش م سرش
 کرد اما نگاه یدلش را خال

که تا  دیگو یدوزد و م یرا به چشمان او م مصممش

 !میآ یکوتاه نم یینگو

فشارد. انگار که  یدهد و بر هم م یرا باال م شیها لب
 قابل کلمات سدخواست م یم

 .شود

 یزند و همراه با کلمات بر رو یدرونش قل م نفرت

 :شود یم یزبانش جار

خان  وشیبوده که باعث شده بود که دار یمنوچهر کس-

 تو اون روستا شیسال ها پ

مانع بزرگ  هیکرد  یکنه. اگر پدر بزرگم فوت م تصادف
 هیشد.  یاز سر راهش برداشته م
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... خالصه یمیقد یدشمن هیخودشون...  نیبود ب یزیچ
 تو ناکجا اباد هیکنم... فوز یاش م

 یکرد. منوچهر وقت مارشیکرد و ت دایخان رو پ وشیدار
 فهمه زنده ست به عنوان یم

 یو دلشو م نهیب یرو م هی. فوزادیبه سراغش م دوست
 بازه. اون موقع پدر بزرگم زن و

 یده و مادر بزرگ برا یداشت. به مادر بزرگم خبر م بچه
 خان رو به طرف وشیدار نکهیا

گرفته.  یسخت یماریده که پدرم ب یبکشه خبر م خودش
 ره با یخان م وشیدار یوقت

 

نامه  هیفوز یشه. برا یمادر بزرگم و پدرم مواجه م نبود
 یو به دست منوچهر م سهینویم

گه  یم هینامه به فوز یتا بهش برسونه اما اون به جا ده

 !گرده یبرنم گهیکه اون گفته د

 یبلند م شیلرزان متاسف دخترک از گلو «نیه» یصدا
 یدستانش رو یشود و گره 

 .شود یاو شل م ژاکت
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 یداستان را م نیبار اول داشت ا یانگار که برا بهادر

 .بود ریبه همان اندازه تحت تاث دیشن

و از  دندیکشیهزاران خنجر را همزمان بر تنش م ییگو
 که به سر داشت یدرد و آتش

 !سوختیم

 نکهیبود که بارداره. قبل از ا دهیفهم هیاون موقع فوز-

 منوچهر به خودش بجنبه و بخواد

کنه مادرت به عقد حاج  یکار هیبه دست آوردن فوز یبرا
 وشیدار یو وقت ادیصالح درم

 یب هیکنه فوز یشده و فکر م رید یلیکه خ گردهیبرم خان
 یسراغ گهیکرده و د ییوفا

 !رهیگ ینم ازش

 نییزند اشک شرشر از چشمانش پا یکه م یپلک نیاول با
 . دستش را مقابل دهانشدیآ یم

 .اش بلند نشود هیگر یتا صدا فشاردیدهد و م یم قرار

 .بود دهیبزرگش چه ها که نکش مادر

 ادیحزن آلودش را به  شهیو لبخند هم نیغمگ چشمان

 .سوزدیم شتریو دلش ب آوردیم
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 .خورد یتکان م شیدر جا کالفه

در ذهنش هم دردناک بود چه  یماجرا حت نیکردن ا دوره

 !رسد به صحبت از آن

 یبرم زیم یرا از رو گارشیس یشود و جعبه  یم خم
 که جلوه دیآ یم ادشیدارد اما تا 

 کند. یپرت م زیم یاست دوباره جعبه را رو باردار

 

روان دخترک کالفه  یاشک ها دنیچرخاند و با د یم سر
 از چیه .شودیم تریو عصب

 .دیآیخود را ببازد خوشش نم نطوریاو ا نکهیا

اشک  لیخواهد که دل یرا دوست ندارد و نم شیها هیگر
 داند که اگر یباشد اما م شیها

نکند، ممکن است حالش  هیاحساساتش را با اشک تخل جلوه

 .بد شود

 !نکن هیگر-

 یکه تو حت ستیاتفاقات مال زمان نیا دیخواست بگو یم
 اما چه یبود امدهین ایبه دن
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سرنوشت او هم  یرو یو دشمن نهیک نیچرا که ا سود؟

 !بوده است رگذاریتاث

. کندیحال او را بد م شیداند که اشک ها یخوب م جلوه
 خواهد آرام شود اما دست یم

 .نبود خودش

 :لب زد یبا هق آرام و

 ؟یکنیبغلم م-

 !مظلوم گفت که دلش را آب کرد چنان

اش  نهیس یو جلوه سرش را رو دیرا در آغوش کش او

 .چسباند و در آغوشش جمع شد

او  یناخودآگاه دستش را از شانه اش به سمت پهلو بهادر
 شکمش را یو گرد دیکش

 .کرد نوازش

 ؟یخوب-

 نیانارشان! انگار با هم یشد! نگران دونه  یم نگرانش
 معجزه کرده باشد، یکلمه پرسش
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و  میدار یمهم ترکرده باشد که ما دغدغه  یادآوریاو  به

 .میبه فکرش باش دیبا

 زنه: یلب م یبا حال متفاوت و آرام تر جلوه

 

 !خوبه نگران نباش-

 .کند ینگاهش م یمیحالت تسل هی. با ردیگ یآرام م بهادر

 یقلب مرده اش را دوباره به تپش وا م نشیریش جواب

 .دارد

 یکه جلوه دل مشغول نیبود و ا نیاش ا یواقعا نگران انگار
 یرا بهتر از خودش م شیها

 .دهد یضربان قلبش را اوج م شهیهم دانست

 ؟یدون یتو... از کجا م یعنیرو چطور... نایبهادر؟ ا-

 نیکند. ا یدستش را متوقف م ینوازش وارانه  حرکت
 دیخواست بگو یجا به بعدش را نم

 یبار سوالش را متفاوت م نیبرد و ا یجلوه سر باال م و

 :پرسد

 !خوام بدونم... بهم بگو یها؟ م-
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وسط  نیا یزیداند که چ یدهد. جلوه م ی! پاسخ نمسکوت
 مانده که نگفته، چون بهادر

 .دیگو یاما دروغ نم دیشده کم بگو اگر

پازل  نیاز ا یمعناست که قطعه ا نیسکوتش به ا پس
 و او درست حدس ستین شیسرجا

 .است زده

ار ب نیرود و ا یاش م یزخم یمشت ها یرو نگاهش

 :زند یمصمم تر لب م

منو تو... گره خوردن راهمون به هم...  ؟یگ یرو نم یچ-

 نبوده، درسته؟ یاتفاق

 یدفاع یوارهاید کبارهیآخر به  یکلمه  دنیبا شن انگار
 باشند صورتش دهیاش را باال کش

 .شود یم ریو نفوذ ناپذ سخت

هم  ای یریگ یآروم م ایکنم! حاال  یم یدگیدارم بهش رس-

 که بلدم آرومت کنم یطور

 ... کدومش؟فرشته
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بگذارد  انیخواست با او در م یرا نم یزیبود که چ دهیفهم
 یو در واقع داشت پنهانش م

 .کرد

 یاصرار نم گریکرد و جلوه د یدست به سرش م داشت
 دهد یم هیکند. سرش را به او تک

 .ردیآرامش بگ یبندد تا کم یچشم م و

 دارشانید یکرد بعد از روزها دور یفکرش را نم چیه
 یبا برمال شدن رازها نیچن نیا

 .شان تلخ شود گذشته

و  یقرار یبندد تا پس از روزها ب یهم چشم م بهادر
 . اماردیآرام بگ یذره ا یکالفگ

 .کند یهفته قبل پرواز م کیبه  ذهنش

*** 

 ...قبل یهفته  کی●

 یموتی. تدندیکش یو فرامرز در باغ انتظارش را م منوچهر
 او خبردار شود نکهیاز ا شیپ

را گرفته بود و به روش خودش او را به حرف  فرامرز

 .آورده بود
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فرامرز بود و تمام اطالعات  ییبودند که منوچهر دا دهیفهم
 جلوه انیمربوط به ارتباط م

 بینقشه به ج نیاز ا یبهادر را او به فرامرز داده تا پول و

 .بزنند

هر  شتریو پول ب یآزاد یبار هم فرامرز با وعده  نیا
 یموتیدانست را به ت یآنچه که م

 .بود گفته

 .کشانده بودند رانیجان تنها پسرش به ا دیرا با تهد منوچهر

از دست دادن نداشت به شرط  یبرا یزیچ گریچون د و
 را زیامان گرفتن پسرش همه چ

 بود. گفته

 

را  زیهمه چ یکرده بودند و وقت یرا در انبار زندان هردو
 تماس گرفته کیبود با ب دهیفهم

 :بود

سر  ریمرگ پدر و مادر جلوه... همه اش ز اشار،یمرگ -

 منوچهر بوده. اون بود که با
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خان به عنوان ناشناس تماس گرفته بود و بهش  وشیدار
 دختر هیاز اون  هیگفت که فوز

 وشی... دارخواست اون رو بکشونه به اون سوله ی. مداره
 به اشاریخان حالش بد شد و 

اونجا  نیماش هی دنید یاون رفت سر قرار... وقت یجا
 خانه وشیکردن دار الیخ دهیرس

کس از  چیشده... سوله را منفجر کردن و ه ادهیپ ازش
 . اجسادومدین رونیاونجا زنده ب

هاشون به ته دره انداختن  نیشون رو به همراه ماش سوخته
 بعدا یشک نکنه. ول یکه کس

رو ترک  رانیا عایخان زنده ست سر وشیدار دهیفهم که

 ...که شمیکرده! باق

که رفت و جسد  یدانست! وقت یداستان را او خوب م یباق
 برادر جوانش را یسوخته 

 .گرفت لیتحو

در مشامش  یکه از کودک یگوشت سوخته ا یبو یوقت
 بار نیمانده بود شدت گرفت و ا

 !س جنون گرفته بودترس ح یجا به
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 کیبرادرش ب یبه جا دیپدربزرگش گفته بود که با یوقت
 باشد و او قبول نکرده یبعد

 .بود

هر کوفت  ای کیخواست ب یبرادرش بود و نم عزادار
 سه روز یباشد اما به فاصله  یگرید

 !بزرگش را هم از دست داده بود پدر

شده بود  دایدوباره پ یموتیت یوقت بود که سر و کله  آن
 راستا کیو اهدافشان را در 

 .دادند قرار

قول داده بود قاتل  مویکه ت یبرسند به امروز! امروز تا
 کند. قول یم دایپ شیرا برا اشاری

 معما را حل کنند. نیکنارش باشد تا ا نیبود که ا داده

 

 نیا یموتیو هم ت کیبودند به آن نقطه! هم ب دهیرس حاال

 .دانستند یرا م

را  ی هیثان یحت دیبه آنجا رس یآتش بود و وقت کپارچهی
 خون یمعطل نکرد! با چشمان



 
 

1826 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

را به  نشیسنگ یگره کرده قدم ها ییبا مشت ها گرفته

 !برداشت یسمت انبار

 .لگد باز کرد و داخل شد کیرا با  یانبار در

 یرمق رو یبسته بودند و سرش ب یرا به صندل منوچهر
 از شیتنش افتاده بود. نفس ها

 .افتاده پر شتاب بود تمیر

 یمردان را از پا م نیتر یخون درون چشمانش قو جنون
 وانهیانداخت! سرش را با حالت د

منوچهر گره خورده  ی نهیچرخاند و نفس در س یوار

 !بود

 یشکارچ کیرا نداشت، همچون  شیلحظات پ ی عجله
 شد و به کیآرام به شکارش نزد

شکستن  یکه صدا دیدر صورتش کوب یچنان مشت کبارهی

 !دیچیاستخوان فکش در اتاق پ

غرشش لرزه به تن مردانش  شیکه صدا دیکش یا عربده

 !انداخت

 !کثافت... حرومزاده... پست فطرت-
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وار دور خودش  وانهیگفت. د یزد و ناسزا م یم ادیفر
 و دستانش را از هم باز کرد دیچرخ

 ییصدا نیکف دستانش را رو به باال گرفت و با بلند تر و
 تواند یانسان م کی یکه از گلو

 :شود عربده زد خارج

 !اشاااااری! اشـــــاری-

کوفت و برادرش را  یخودش م ی نهیوار در س وانهید

 .زد یم یصدا

! از شدت دیلرز یدر خود جمع شده بود و م منوچهر

 .کرد یوحشت داشت سنگکوب م

 :دیبه ساالر کرد و نعره کش رو

 !نیبازش کن-

 

ه سرعت جلو رفت و او را باز کرد. منوچهر با ب ساالر
 یها صدا قهیکرد. تا دق یدرد ناله م

از سر درد  یها ادیو فر کیاز سر خشم ب یها ادیفر

 .دیچیپ یمنوچهر در آنجا م
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 !تنش را شکاند و آرام نگرفت یبه تک استخوان ها تک

 !را حرامش کرد و آرام نگرفت نفس

 !له شده اش مقابل چشمانش بود و آرام نگرفت ی جمجمه

بودند و خواستند دخالت کنند اما  دهیو احمد ترس ساالر
 متاسف اما یبا نگاه یموتیت

 .آن ها را عقب رانده بود زهردار

 یموتیبرگرداند. ت میخون گرفته اش را به طرف ت نگاه

 .خواهد یدانست چه م یم

و مصممش را زد و نگاه خون گرفته  ینفس نفس م کیب
 شده شانیپر یموها انیکه از م

در رفته و مقابل صورتش را گرفته  شیکه از کش مو یا
 دایو جرات مخالف را پ دیبودند د

 !نکرد

را به دستش داد، تمامش  ینفت یرا تکان داد و بطر سرش
 داغان شده یجنازه  یرا رو

 .کرد یمنوچهر خال ی

نفس و از پا افتاده، قدم به قدم عقب رفت، خوب نگاهش  یب
 کرد، خوب به خاطرش
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 .سپرد

سرخ رنگ طرح اژدها را در آورد و آتش زد. آن  فندک
 متعفن گوشت سوخته دوباره یبو

 .دیچیاش پ ینیب در

 نیبار با تمام وجود ا نیبار منزجر کننده نبود؛ ا نیا اما

 !خواست یرا م

جان منوچهر پرتاب  یمت بدن بو فندک را به س دیچرخ
 کرد و از انبار خارج شد!

 

بود،  کشانیدل ب یکه رو یها همه به احترام داغ کالکان
 بودند و البته که ستادهیدور ا

 !هم جرات تکان خوردن نداشت یکس

و عجز و البه  ادهایرا وسط باغ کشانده بودند؛ فر فرامرز
 منوچهر چنان وحشت زده یها

 !نداشت یفرق تیم کیکرده بود که خود با  اش

به طرز رقت  شیکرده بود و زانوها سیرا خ خودش

 .دندیلرز یم یزیانگ
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چشمش به فرامرز افتاد راهش را به سمت  نکهیمحض ا به
 از کمر یاو کج کرد. اسلحه ا

 .و فرامرز با وحشت به التماس افتاد دهیکش رونیب احمد

 ...کیبغلط کردم... گـ...*ـه خوردم -

 !دهنتو ببند-

 یاز آن التهاب لحظات قبلش خبر نکهیگفت! بدون ا آرام
 خشم یذره ا نکهیباشد! بدون ا

 !باشد شیصدا در

 ...بخوا یهرچ-

راستش  یگلوله در ران پا کی یچشم بر هم زدن بدون
 از سر درد فرامرز در یزد، نعره 

 .دیچیپ باغ

 یهرکس یکه وحشت را به رگ و پ یحالت خونسرد با
 کرد رو یم قیکه آن جا بود تزر

کرد و  کیکرد. سرش را به شانه هاش نزد یموتیت به

 :گفت

 بنده؟ یچرا دهنشو نم-
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زد و فرامرز چنان  گرشید یدر ران پا یگرید ی گلوله
 که مرگ دیچیجان در خود پ یب

 .دیچشمش د شیپ را

خارج شد اما دهانش را بسته  شیاز گلو یوانیح خرناس
 بود!

 

را خم کرد و از باال به فرامرز نگاه  شیزانو کی زیخ مین
 اش قهیشق یکرد. اسلحه را رو

 ستادهیکه پشت سر فرامرز ا یداشت و رو به ساالر نگه

 :بود گفت

 !دهنشو بست-

 ...گرفت آقا ادی-

دانست که اشاره اش هم به حاال و هم  یخوب م فرامرز
 بعده هاست. که دهانش را ببندد

 !افتاده لب به سخن باز نکند نجایکه ا یقاتهرگز از اتفا و

 فرامرز؟ یدید یزیچ-

سوزاند  یکه مغزش را م یخاک افتاده بود و از درد به
 ی ضهیرو به مرگ بود اما به غر
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 پیهم ک یکه دهانش را رو یچنگ زد و در حال اتشیح
 نیکرده بود، چشمانش را با آخر

هم فشار داد و سرش  یکه در تنش مانده بود رو یقدرت

 .را با لرز تکان داد

 :را به طرف احمد گرفت و گفت اسلحه

 !به عمارتش دی... الشه شو برگردوندهیند یزیچ-

از زنده ماندنش راحت شد خودش  الشیانگار که خ فرامرز
 هوشیسپرد و ب شیرا به دردها

 .شد

جو عقل در سر فرامرز  کیزد. و اگر  یشخندین احمد
 بر کیاز ب ینام رگیباشد هرگز د

 .نخواهد آورد زبان

 !گرفت که دهانش را ببندد ادیدردناک اما  اگرچه

 حال●

در آغوشش به خواب  یکند و به فرشته  یباز م چشم
 کند. یرفته، نگاه م
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دهد  یم رییاش را تغ یزندگ هیاو قول داده بود که رو به
 یتمام مهین یاما هنوز کارها

 .داشت

همچون منوچهر را دادن  یرحم یقاتل ب یجزا نشیتر مهم
 دانه برادرش، کیبود. قاتل 

 .اش یکسش در تمام کودک تنها

 یخبر از همه جا قربان یپدر و مادر فرشته اش که ب قاتل

 .منوچهر شده بودند ی نهیک

خواست  یکه در آن م یشده بود نقشه ا سرانجامش
 هیخان به همراه دختر فوز وشیدار

 .به هم برساند و بعد همانجا به مرگ واصلشان کند را

شده  یاو قربان یبه جا اشاریخان نرفته بود و  وشیدار اما

 .بود

 یبر خالف خواسته  نکهیبود؟ از ا مانیکرده اش پش از
 فرشته خودش را به خطر انداخته

 بود؟

 قتیحق نیعمرش را با ا یتوانست باق یاما هرگز نم دیشا
 ست راسترا اشاریکه قاتل 
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ممکن است که به سراغ  یچرخد و حت یخودش م شیبرا
 اش ادامه یبه زندگ دیایاو هم ب

 !دهد

داشته  زین یپاک ی ندهیکرد تا بتواند آ یاش را پاک م گذشته

 .باشد

 یتخت م یکند و رو یرا آرام در آغوشش بلند م دخترک
 خواباند. خودش هم کنارش

 .کشد یم دراز

بوسد و خودش را به دست خواب  یفرشته را م یشانیپ

 .سپارد یم

 کیو تار اهیس یو آرام پس از روزها دیخواب سف کی

 !یتمام نشدن

*** 

خاک پنهان  ریز زمویکه تن عز یسنگ سرد یرو یدست
 کشم. یکرده بود م

 

شنوم. اون  یگوشم م یهنوزم صداشو به وضوح تو من
 که از ته یگرم و خواستن یصدا
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و آرامش  نهیو با طمان یعجله ا چیبود و بدون ه گلوش

 .زد یحرف م

فکر  نیا ریغ چوقتیو ه ی... دختر منیتو دختر من جلوه»

 «!نکن

 «!...یا هیمراقبتم تو امانت فوز من»

با محبتش  یصدا ایببندم و بهش فکر تا آخر دن چشمامو
 . چونچهیپ یگوشام م یتو

کرد  یفکرش رو م یبود و ک تینها یبه من تا ب محبتش
 شمیواقع ینوه  یکه من حت

 نباشم؟

 ینم یآوردن صداش دلتنگ بشم اما حس بد ادیبا به  دیشا
 ری. پشت دستمو زرمیگ

 یجفت کفش مشک هیکنم  یکشم و تا چشم باز م یم چشمم

 .نمیب یجلوم م

 :زنم یبرم تا به صاحبشون نگاه کنم و لب م یباال نم سر

 !...خوام تنها باشم یگفتم م-

 !یگفت-
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خوام چند ساعت  یکه من م ستیگفتم براش مهم ن ن؟یهم
 خودم باشم؟ بعد اون یبرا

 !هوف ؟ییتنها نیا ستیکه بهم وارد کرد حقم ن یشوک

سنگ  یدستشو رو یکنه و دسته گل تو یخم م زانوهاشو
 ذاره و تو سکوت به یقبر م

 .شه یم رهیبابام خ یحاج عکس

که انگار تو ذهنش داره با  یفکره و طور یتو قیعم
 زنه. اشکام یصاحب عکس حرف م

 .شدم رهیاون خ یشده و به کارا خشک

 گل آورده بود؟ دسته

 

کردم که اون لحظه سرم رو باال  یچرا من آرزو م من
 بغل هیاون با  نمیگرفته بودم تا بب

 اد؟یبه نظر م یتو دستاش چطور گل

خدا، خنده  ی دهیآفر نیتر فیزمخت من در کنار ظر بهادر

 !دونم چرا یام گرفته نم

 .گم یم تیمتاسفم... بازم تسل-
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کنه  یزد. رو به من نگاه م یپلک م یخاص ینیسنگ هی با
 کنه یم یو نگاهش رو بند لب

 .دندونام شدن ریاس دنینخند یبرا که

 :گم یزنم و م یم یسرفه ا تک

 !باشم دهیشن تیکنم قبال از زبونت تسل یممنون اما فکر نم-

که از چشماش  یلذت نویهامو دوست داره. ا یجواب حاضر

 .گه یکنه بهم م یشره م

 .خونتون میبر دیپاشو با-

کنم. سنگ قبر  یده تا حرفشو حالج یگه و مهلت نم یم
 یزنه و پشتم م یرو دور م

 .ستهیا

کنه با  یبلندم م نکهیا نیبره و ح یبازوها م ریز دستاشو

 :پرسم یتعجب م

 خونمون؟ میبر یچ یعنی-

 یحرفش منظور نیکنم که بهادر از ا یفکر م چرا
 گفت پاشو ببرمت یم دیداره؟وگرنه نبا
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منتظرم  یمهد یبود وقت نجایا یچ یتون؟ اصال برا خونه
 تونستم با اون برگردم؟ یبود و م

 خونتون دردونه؟ یبر یدوست ندار-

همه مرموز  نیکه بهادر از ا دمیفهم یروز م هیاگر  من
 دو برابرشو ومدیم رشیگ یبودن چ

 دادم تا سر راست حرفاشو بزنه! یم بهش

 

 !خواستم بمونم فعال یمن م-

 !...عروسک یخوا ینم گهید-

بغلت  ریز یبزن ینه که مثل گون یبهم بگ دیبا نکهیضمن ا-

 !یبلندم کن

به دستم  یکه فشار کوتاه دیکنم اما شن یغرغر م یلب ریز
 یآورد. با حرص نفس نفس م

 .شم یم دهیدنبالش کش و زنم

رو شکرم که اصال اهل دست انداختن دور شونه هام  خدا
 قفل کردن بازوهامون تو هم ای

 !کال نبود
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بلندش  یکرد و قدم ها یپنجه ام قفل م یاشو محکم تو پنجه
 داشت و منو یرو بر م

 .دیکش یخودش م دنبال

کنم  یکنه و من با دست اشاره م یاز دور نگاهم م یمهد
 نی. سوار ماشادیتا دنبالمون ب

 یو من بر حسب عادت کف دستمو رو شکمم م میش یم

 .کشم

بودم و استرس داشتم با نوازش کردن  یعصبان یوقت
 خواستم اونو یکوچولومون هم م

 .کنم هم خودمو آروم

 ؟یتیاذ-

و با  رمیگ یگردونم و رد نگاهشو به دستم م یبرم سرمو

 :گم یم یکیلبخند کوچ

 ...میخوب نه-

 یقند تو دلم آب م لویک لویکرد ک یکه بهش توجه م هربار
 یبه اندازه  چکسیکردن. ه

 !رو یپرسش یتک کلمه  نیتونه بفهمه ارزش ا ینم من
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مثل اون که از  یکس یداشتن برا تیدونم اهم یکه م منم
 بود و دهیو آدماش بر ایدن

به  هیبود چقدر شب دهیکش ریقلعه نفوذ ناپذ هیخودش  دور
 .زهیانگ رتیمعجزه ح هی

 

حرکت همونجا نگه  یپام گذاشت و ب یرو رو دستش

 .میدیکه به خونه رس یداشت تا وقت

بشم اما اون زودتر  ادهیکنم و پ یکه ازش خداحافظ برگشتم
 که راننده در رو باز یاز سمت

 ادهیرو دور زد و در سمت منو پ نیشد. ماش ادهیبود پ کرده

 .کرد و منتظر نگاهم کرد

 :به چشماش گفتم رهیو خ ستادمیدر ا یشدم اما ال ادهیپ

 یدارم نم ؟یگ یرو بهم نم یزیچ هیکنم  یچرا حس م-

 !فهممت االن

خوردن. دستشو بند  نیچشماش چ یکردم گوشه  حس
 در یبازوم کرد و آروم منو از ال

 .و در رو بست دیکش کنار
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راه رو تنها برم  یگه باق یکردم که م یهر لحظه فکر م و
 اما تا داخل خونه هم قدم باهام

و متعجب بودم  جیو من اونقدر گ میرو گذشت اطی. حاومد
 در چشم یکه شربت رو ال

 .دمیند انتظارمون

 چیخوندم که به ه یچشماش و حالت صورتش م یتو و

 .نشده بود ریعنوان غافلگ

دست به  ینطوریا نکهیقدر شوکه بودم که اصال از ا اون
 بار نیاول یدست با بهادر برا

 .شم خجالت زده نبودم یشربت ظاهر م یجلو

 یلیگردونم و بهادر خ یم نشونیرو سرگردون ب نگاهم
 یشربت حرف ایمن  نکهیزودتر از ا

 :کرد یخودشو معرف یمحکم یبا صدا میبزن

 !اعتضاد هستم... خوش وقتم خانوم-

 یبار بعد مرگ حاج بابا بود که شربت روسر نیاول یبرا

 .رنگ روشن سرش کرده بود

 اوردهیدرن اهشویس یبعد از گذشت چند ماه روسر هنوز
 اونم به ییهوی رییتغ نیبود و ا
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 نیبود گواه ا دهیکه خودم براش خر یرنگ یآب یروسر
 شیقطعا از پ دارید نیبود که ا

 شده بوده! نییتع

 

 ...نیخوش اوِمد-

وسط  نیشناسم و ا یشربت رو خوب م ی دارانهیرخ نگاه
 که نهیا ادیم شیسوال که پ

و آقا منشانه راه خودشو  نییسرشو بندازه پا دیبهادر نبا مثال
 بره؟

وارد بشه انگار که داره وارد عمارت خودش  یکه طور نه
 شه؟ یم

 یسرشو باال گرفته و با تسلط خاص خودش رو یطور
 یواکنش ها و حرکاتش رفتار م

خواستگارا  هی! اصال شبرهیگ یکه ناخودآگاه خنده ام م کنه

 !نبود

افتم که شربت  یخورم و پشت بهادر راه م یامو م خنده

 .کشه یدستمو م
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که طاهره، بهادر  نیح نیکنم و هم یو نگاهش م ستمیمیوا
 یم ییراهنما منیرو به نش

 :گه یگوشم م ریشربت ز کنه

باال  یر یم ومایببند فردا نگه اَ خداش بود. دو شتیاِوال ن-

 !...یاینم نییتا صدات نِکردم پا

 رمیگ یاز لپاش م یکشم و چنان ماچ آبدار یاشو م گونه
 و آبرومونو نیه نیه یکه صدا

 نیاندازه. حق نداشتم که ا یقهقهه مو به راه م شیبرد
 شرط رو بذارم؟

عسلم بگذره تا  نیریو ش یقلقل هیو از سد دا ادیبهادر ب که
 لحظات به نیعمر از ا هیمن 

 خاطره بار کنم؟ عنوان

 بهیغر نجایا یخشگلت برم من... کس یگوشتا نیقربون ا-

 یکه... هم منو تو هم اون ستین

. میدونه از خدامه که اومده خواستگار یاونجا نشسته م که
 انکار کنم؟ یاز من توقع دار

 ستمیبار آورده! بلد ن نای... شربت خاتون منو بهتر از انوچ
 که یدون یکنم...! م یباز لمیف
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 ...چه صافه نیکف دستم... نگا... بب نیع

که  یو طور ادیخواد جلو ب یکوبه و تا م یدستش م پشت
 بهادر نشنوه ارشادم کنه به

 گم: یم یبلند یرم و با صدا یم ییرایپذ سمت

 

 قهوه؟ ای نیدار لیم یجناب... چا نیخوش اومد یلیخ-

و با او  ادیآروم شربت از پشت سرم م یگفتنا نیه یصدا
 گردش که از خجالت سرخ یلپا

 یره و منو هم از چشم غره اش ب یبه سمت بهادر م شدن

 !ذاره ینم بینص

حالت  نیتر یمن تا بناگوش بازه و بهادر با رسم شین
 کیمیم یممکن نشسته و ذره ا

دونم که چطور  یتکون نخورده. اما من م صورتش

 .نگاهش از لذت پر شده

چند درجه گردنشو به سمت شونه اش خم کرده  یاندازه  به
 تمام داره یفتگیو با ش

 !کنه یم نگاهم

 !...کارت داشت دهیجلوه؟ سع-
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 نی...! آخرایند شیرم!... فقط قربونت برم فرار یچشم م-

 !واسه داماد دار شدن دتهیام

 شیشونیزد. تا پ یم رونیشربت داشت ب ینیدود از ب رسما
 ستیسرخ بود! دست خودم ن

از  ینجوریبذارن که ا انیخواستن منو در جر ی! مکه

 !نطقم باز نشه جانیشدت ه

 یچرخونم و وقت یرفتن سرمو م نیخندم و ح یم زیزریر
 ستیشربت حواسش ن نمیب یم

 .فرستم یبوس براش م هیچسبونم و  یدستمو به لبام م کف

 !لحظه هیکشه، فقط  یلحظه طول م کی

 یگرد شدن چشماش، هم گر گرفتنشون و هم سرفه ها هم

 !ممتدش

و  ختمیکه پشت سر خودم ر یزیر یاز موجودات یراض

 .رم یشدم به طرف اتاقم م یخال

 دنمیو به محض د نمیب یتختم ولو شده م یرو رو دهیسع
 جانیپره و با ه یاز جاش م

 :گه یم

 اوَمــد؟-
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کنه شوهر  یاالن فکر م یچه خبرته آبرومو برد سیه-

 !دمیند

 یم یپق یخواهرم چنان تو پرش خورد و وقت یبرا رمیبم
 خنده منو با خطاب ریزنم ز

 .ده یقرار م تیبا انواع و اقسام احشام مورد عنا کردن

رو با خودم  زیر یاز اون جونورا یهنوز مقدار فکر

 .دارم یبهتر یداشتم و االن حس سبک

بهادر داره  یتو خبر داشت نمیکن بب فیتعر ایخب... ب لهیخ-

 اد؟یم

 :کرد به تند تند پلک زدن و دستشو به کمرش زد شروع

 یرو م یمن؟ نه...! از کجا بدونم؟ مگه من همه چ-

 به یداد ریدونم...؟ چه حرفا... توام گ

 ...منا

 ینگاهش م ینجوریدونست! هم یقشنگ معلومه نم آره
 یبهش م یکنم و با چشم غره ا

 :گم یو م رم
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 ینجوری! همیآدم دروغ بگ نیبار ع هیآرزو به دلم موند -

 یلومون م مونیتمام بچه گ

 !...ویکیآ گهید یداد

 :گفت ظیهاشو باال انداخت و با غ شونه

 !...گفت بهت نگم زیکوفت! به من چه اصن. عز-

 یار خداحافظبز زل زدم بهش ده ب نیع نجایچرا مثال؟ تا ا-

 خواد یکردم که بره. نگو م

 !ادیب باهام

کنم.  یاش م یزند و من هم همراه یخنده م ریز یپق

 .بود نییو دلم پا نجایخودم ا

 یبیبچه ام غر نییپا میکمکم کن زود حاضر شم بر ایب-

 .نکنه

 یکردم اما ذره ا شیو منم همراه دیخند دهیکه سع درسته
 نداشتم. یشوخ

 

من  یبرا یاله ی فهیوظ هی نیداشتم که انگار ا یحس هی

 .بود
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که  یشدم که نذارم بهادر تنها باشه. اون مرد دهیآفر انگار
 نیاول ینشسته، برا نییاالن پا

 یمن روبرو م ی هیشد و با دا یمن م یوارد خونه  بود
 نگاه یاسترس تو یشد اما ذره 

 .رفتارش نبود و

لحظه فکر  هیاون خون بود. که  یقلب من جلو جلو برا و
 روز انقدر نینکنه چرا تو ا

 .تنهاست

پدر و مادرم رو از  یکم یلیبودم، از سن خ میتیخودم  من
 به چوقتیدست دادم اما ه

 .رو درک نکردم ییاون تنها ی اندازه

 یبرا مهیخوام تنها باشه. حاال که تو چند قدم یحاال نم و
 یتابم، نه ب یبودن ب ششیپ

 !نمیتر تاب

*** 

 یم یرسد و شربت لحظه شمار یبا قهوه سر م طاهره
 یکند تا او برود و به صحبت ها

 .که در ذهنش داشت برسند یمهم
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. او را همانند فرزند خودش دیتپ یجلوه م ندهیآ یبرا دلش
 تا به االن بزرگ کرده یاز بچگ

 .بود

 هیکرد امانت حاج صالح و فوز یاز آن هم حس م ریغ

 .خانوم است

کند، که  یابیاو بود که مرد مقابلش را ارز ی فهیوظ نیا
 سپردن تنها وارث خاندان یبرا

 الزم را دارد؟ تیبه او صالح صالح

کنارش گذاشته و لب هم به آن  زیم یقهوه را رو بهادر
 به زن مقابلش نشسته رهینزد. خ

 و منتظر بود تا او شروع کند. است

 

 دنیدر انتظار شن تیمذاکره کننده که با جد کی همچون

 .شروط شخص مقابل است

 !نبود نجایا ییرایپذ یکرد. برا یبه هدف فکر م میمستق

در آن  یکند. لزوم یو مراسمات را درک نم فاتیتشر نیا
 . اما دردانه خواستهندیب ینم

 .از آن شود ریغ یزیمحال بود که چ و
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 پسر؟ یکن یتعارف م-

اش رسم  یجنوب ظیغل یگفت، با ته لهجه  مهربانانه

 .را به جا آورد یزبانیم

زمان احساساتش را  چیگرفت. اما ه یحس خوب بهادر
 داد. مگر دردانه مخاطبش یبروز نم

 .باشد

 !...ندارم لیتشکر م-

...! یستیبودنت رضا ن جایبه ا یعنی ی. امیدون یما بد م-

 سر جنگ یقهوه تو بخور اَ 

 !...یندار

را کم کند. بهادر  نشانیب یداد تا تنش فضا حیلبخند توض با
 شناخت و سرد و یرا نم

بودنش را به معذب بودنش ربط داد و خواست تا  خشک
 داشته یشتریب یاو احساس راحت

 .باشد

 فاتیهم تشر نجایفکر کرد که بودنش در ا نیبهادر به ا و
 است، اگر قهوه خوردن هم



 
 

1851 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .دهد یاز آن است، انجامش م یبخش

فنجان را  نکهیکشد و به محض ا یرا آرام آرام سر م قهوه
 یگذارد شربت نگاه یکنار م

 .زند یم یکند و لبخند یفنجان م به

اما جلوه  ایگفتُم ب دنتید امیخوام ب یم یگفت یزنگ زد-

 .یما با جلوه اومد یندونه. اومد

تمام شده، پـَ چرا  زیکه همه چ یبگ یکار خواست یبا ا یاَ 
 ؟یاصال اومد

 

 لیاتهام را از خود رد کند فقط دل نیبدون آنکه ا بهادر

 .داد حیکارش را کوتاه توض

 ندیکه خوشا چاندیبپ یرا طور قتیواقع بدون انکه حق در

 :کرد انشیباشد، ب هیدا

تونستم  یبود. نم یبود که سر خاک حاج یساعت کی-

 بمونه. ممکن بود شتریبذارم ب

 !بد بشه حالش

بود که  یآمد. جواب مرد نیریبه نظر شربت ش جوابش

 .عاشقانه همسرش را دوست بدارد
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 یجواب با آنچه که از سر گذرانده اند هم خوان نیچرا ا اما
 ندارد؟

 ؟ییجایچرا االن ا-

 ...اومدم چون جلوه خواسته بود با شما صحبت کنم-

کتش بودند! بدون فکر با  نیانگار در آست شیها جواب
 انشانیب یو آرامش خاص نانیاطم

کرد. شربت دستانش را در هم فرو برد و نگاهش  یم

 .کرد

 شیمرد ب نیفکر کرد که ا نیو به ا دندیباال پر شیابروها
 یم دیاز حد صادق بود! نبا

 آمده است؟ نجایاحترام به او ا یکه به خاطر ادا گفت

مرد  نیبه دنبال گل گفتن و گل شنفتن نبود. اما ا شربت

 .بود یاز حد خشک و جد ادیز

 نیگذشتند، تصور جلوه در کنار ا یها م هیچه ثانهر و
 یشد. جلوه  یمرد سخت تر م

همه  نیآن دختر پر شر و شور در کنار ا ش،یپ لحظات
 شد؟ یچطور م ؟یسرد
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شه تا  یباعث م یتنِش بهت سپرده بود. ا یپاره  یحاج-

 راحت باشه که میمو الیخ

 ینبود وقت یحاج نکهی. فقط ایبود دهید ایاون مرد دن معتمد
 دخترم مثل مرغ سرکنده

کرد. دنبال تو  ینم دایگشت و خودشه پ یخودش م دور
 یباعث بوده مرد یگشت! چ یم

شه، ماه ها زنش رو  یساعت از زنش غافل نم کی که
 امان الل رها کنه؟ یف

 

. راست تر در ردیگ یم یاش را از صندل هیتک بهادر
 ی. اخم در هم مندینش یم شیجا

 .کشد

کرد را دوست  یم تشانیسوال ها داشت هدا نیکه ا یریمس
 شیکه انتها یرینداشت. مس

جلوه  یشده بود. ب زیهمه چ یکه او ب یبه زمان دیرس یم

 .شده بود

 !در خطر بود تشیامن-
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چشمانش از وحشت باز شد و نفسش بند آمد.  ی حدقه
 قلبش رفت و بدون یدستش رو

لم در اتاقش و سا حیکه االن جلوه صح یقتیبه حق توجه
 یبرا ینشسته همچون مادر

 .دل نگران شد فرزندش

دانه دخترکش  کیدخترش در خطر بوده؟ چرا؟  تیامن
 شده بوده؟ با یاناتیچه جر یقات

 :زند یلب م ترس

 از جانب تو؟-

 !جلوه کناره منه یجا برا نیامن تر-

 یلحظات ی. چون براردیگ یاندازه سر سوزن آرام م ،یکم
 شیپ یفراموش کرد که لحظات

خانه گذاشته  نیمرد دست به دست دخترش پا درون ا نیا

 .بود

تو امن بود، چرا  شیاگه پ ؟یپس چرا ولش کرد-

 بره؟ شیفرستاد

نظر دارد، هر نگاه  ریهر حرکت زن مقابلش را ز بهادر

 !را شیو هر خم ابرو
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با توجه به هر  یخواندن زبان بدن بود. به راحت استاد
 اتیبه محتو یواکنش کوچکشان پ

 !بود دهیزن ترس نیبرد. و ا یذهنشان م درون

شد که در  یم یبود که وارد مذاکره ا یبار نیاول نیا و
 بود. ستادهیپاسخگو ا گاهیجا

 

 نیو حاال مقابل ا دهیبازخواست کرده و پاسخ شن شهیهم
 گفتگو را به نیزن، کنترل ا

 .او سپرده بود دست

بر زبان  قتیاز حق ریغ یو بهادر کالم دیپرس یسوال م او

 .در ذات او بود نیآورد. ا ینم

اش را  یرا داشت؟ آمادگ قتیحق دنیشن ییاو توانا ایآ اما
 چطور؟

 یُگم چرا! تو م یتو ِخطر بود و مو نم یگ ی... ممیبا تو-

 و هیمو شیجا پ نیامن تِر یگ

چرا  ؟یدختر گرفت نیگم دست ا یگم... م یِخالفش نم مو
 حرف خودت یا ؟یولش کرد

 نَه؟ یمَ  گهید بود
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 !...چون ممکن بود زنده نمونم-

صحبتشان داشت  یکه از ابتدا یو با همان تمرکز آرام
 یپلک هم نزد. عصب یگفت و حت

 .زد یو قرص و محکم حرف م نبود

شربت  یبهادر راحت بود برا یهر چقدر گفتنش برا و
 یش خراشهمچون ناقوس بلند وگو

 .را آزار داد شیکه گوش ها بود

 زیچ چیفقط نگاهش کرد. ه یلحظات طوالن یبرا شربت

 .نبود یمرد عاد نیا یدرباره 

 .دیفهم یکرد کمتر م یفکر م هرچه

 .شد یتر م جیگ دیشن یم هرچه

دخترش او را به  تیامن یصالح با آن همه نفوذ برا حاج
 قطعا یعنیمرد سپرده بود.  نیا

که با نور چشمش به او اعتماد کرده  دهیرا در او د قدرتش

 .است

 ی... بعدش را نمایبود،  سیمرد پل نیا ایحالت داشت.  دو

 .خواهد تصور کند



 
 

1857 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 شود. یم زیبه جانش سر ر یو نگران دهیپر رنگش

 

 یچشمان مرد مقابلش تماما خطر را القا م د؟یپرس یم دیبا
 عطوفت در آن یکرد و ذره ا

 .شد ینم دهید

 خودش انتخاب کرده بود؟ یرا برا یمرد نیهمچ جلوه

 :کند یزمزمه م مردد

 ؟یسیپـ..پل-

 !ستمین-

قاطع و  یشود. جواب ها یبر خدا! تنش منقبض م پناه
 محکمش کم کم داشت ته دلش

کند. سوال  یکرد. ترس به جانش رخنه م یم یخال را
 انتخاب یشتریب اطیرا با احت شیها

 .کند یم

 خطره؟ هنوز جونت در-

 .میدر خطر میکه زنده ا یا هیدر خطره! هر ثان-
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خواست. دلش االن فقط  یدلش انقدر صداقت را نم گرید
 خواست. به یخاطر م نانیاطم

نگه  تیدر امان است و دخترش را در امن گرید دیبگو او

 .دارد یم

سوالش را واضح ندهد.  نیتالش کرد تا پاسخ ا بهادر
 ترسش نیبزرگتر ینفس یشربت با ب

 :به زبان آورد را

 بچه اش؟ ؟یجـلوه چ-

 ینه! بهادر ب ایخواست بداند آن ها هم در خطرند  یم

 :درنگ پاسخ داد

 من زنده ام! ینه تا وقت-

 

 گر؟یبود د یخوب زیچ نیدهد. ا یدهانش را قورت م آب
 یجلوه اش در امان بود. خطر

 .کرد ینم دشیتهد

نشسته بودند تا  نجایکشد. ا یاش م یبه روسر یدست

 .وصلت صحبت کنند کی یدرباره 
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 شد؟ دهیکش نجایشد که به ا چه

معمول  یها یخواستگار هیشب ،یخواستگار نیا زیچ چیه
 کرد؟ یم دی. چه باستین

 وانهید نیچن نیبود که ا دهیمرد د نیدر ا یزیچه چ جلوه
 دیوار خود را باخته بود؟ با

 !وسط باشد نیا یو راز رمز

کند و تا  یو سرد مرد مقابلش نگاه م کیچشمان تار به
 ندیاز گرما و مهر در آن بب یاثر

 !چیه و

 یمو... پاره  یدخترمو بهت بسپارم...؟ تو جا دیچرا با-

 وجب هی یکه اَ وقت یتنته، دختر

اوقدر بزرگ شده که  یتا وقت ،یتو گهواره تابش داد بوده
 شه و یخودش داره مادر م

 ش؟یسپرد ی... به خودت میازش برنداشت چشم

را جمع  شیشود. شانه ها یاز تن بهادر رد م یبرق انگار
 نیاول یکند و نگاهش را برا یم

 .ردیگ یم هیاز دا بار
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 یکند و کف دستانش را به هم م یرا جمع م شیها لب

 .دیسا

او  اقتیداد؟ البته که ل یدختر به خودش م د؟یپرس یم چه
 اقتشیکه ل را نداشت. البته

 کرد؟ یم شیرها دیاز او بود. اما چطور با شتریب

آورد و نه دخترک  یرا تاب م ینه خودش دور یوقت
 داد؟ یاجازه اش را م

کشد اما دست  یم ریاو از مرگ تلخ تر بود. قلبش ت نداشتن

 .برد یاش نم نهیبه سمت س

 کشد! یدهد. اخم در هم نم ینشان نم ضعف

 

 قیبرد و همچون دقا یها سر باال م نیا یهمه  یجا به

 :دیگو یقرص محکم م شیپ

... اما بدون جلوه؟ ستمین یخودم، کم آدم یایمن تو دن-

 !...ستمی! خودم نستمیاصال ن

دونستم اصال  یکه نم یکرد... خود داشیکه جلوه پ یخود

 !وجود داره
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کرد.  یم انیرا ب شیحرف ها ینرمش و انعطاف چیه بدون
 غرش گونه و انحصار شیصدا

 .بود طلبانه

 !شده باشد کیتا رگ گردنش نزد دیکه تهد یریبه ش هیشب

به سمتم  شتریخواستمش، اما پسش زدم، اون ب یمن م-

 دمیکردم، از تهد دشیاومد! تهد

ساخت، قلبمو نشونه رفت! نگام کرد، حواسم به  سالح
 به هدف رشیچشماش رفت، ت

 !...خورد

 یره اش چسبانده و محکم رورا به انگشت اشا شصتش

 .قلبش زد

و  دیمنو د نِ یچقدر لجبازه... بدتر یشناس یدخترت رو م-

 یخودخواه کباریمن موند!  یپا

بار تا خودش نخواد  نیکنار گذاشتم و دورش کردم، ا رو

 !رم ینم ییجا

 نکهیلجباز بود. مهربان بود و به همه بدون توجه به ا جلوه
 و گاهیآن شخص از چه جا

 !کرد. عاشق او شدن سخت نبود یاست محبت م یا مرتبه
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 یدایحد ش نیمرد مقابلش چه کرده که جلوه را تا ا نیا اما
 که تنها یخود کرده؟ مرد

چه با قلب آن  ،یبزن خیبود تا از درون  یکاف نگاهش
 کرده یدخترک پر شور و پر انرژ

 است؟

به  یجلوه نفهمه... چشماش کور شده باشه... کار دیشا-

 جلوه نداُرم... با او هم به وقتش

 ؟یبراش خوب باش یکن یفکر م ؟یزنم. تو چ یم حرف
 ؟یخوشبختش کن

 

خواد که  ینه. اصال اون نم ایبراش خوبم  ستیمهم ن-

 خواد خودم یخوب باشم... اون م

 !باشم

وجود  یقابل انکار ریغ نانیاطم کی شیصدا درون

 .داشت

نقاب سرد و  نیا ریکه ز ندیتوانست بب یهرگز نم هیدا اما
 روح چطور وجودش، بند یب

 .زند یوجودش نام جلوه را صدا م بند
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در تمام عمرش  شهیاز هم شتریب قهیچند دق نیدر ا شربت
 خواهد به یسردرگم بود. تا م

که  یاز سمت ییقدم ها یکه قانع نشده است، صدا دیبگو او

 .دیآ یجلوه رفته بود م

دهد و جلوه  یسالم م دهیچرخانند. سع یسر م شانیدو هر
 یم کینزد یقیبا لبخند عم

 .ندینش یو کنار بهادر م شود

دهد  یرا پاسخ م دهی.سالم سعردیگ یبهادر رنگ م چشمان
 یاما چشم از دخترک بر نم

 .دارد

تر مرموز و مقتدر به نظر  شیکه تا لحظات پ یمرد آن
 مسحور شده، هر ذره د،یرس یم

 .دیبلع یجلوه را با چشمانش م ی

 ییکرد که انگار دست ها یداشت به او نگاه م یطور
 در نگاهش داشت که ذره ینامرئ

کردند. شربت به  یوجود دخترک را نوازش م ی ذره

 .دید یرا در او م رییتغ نیوضوح ا
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 یم هیلحظه مو نیمردش در ا ییتنها یدر دل برا جلوه
 نیکرد اما در ظاهر به خودش ا

 .بروز دهد یزیرا نداد تا چ جازها

گرفت. با افتخار  ینم یبه باز یاحد شیمردش را پ غرور

 .کرد ینگاهش م

که  یطور یلب ریمادر بزرگش نشست و او ز شیپ دهیسع
 به گوش بهادر نرسد شیصدا

 :گفت

 

 ن؟یاینگفتمت تا صداتون نکردم نِ  یمَ -

 یتنها چشمانش را در حدقه چرخاند و به جلوه ا دهیسع
 نگاه ریاشاره کرد که داشت ز

گرفت. و حواس شربت به سمت جلوه  یجان م بهادر

 .رفت

لبخند عمرش  نیتر ی. دخترک واقعدیفهم یداشت م حاال

 .داشت شیلب ها یرا رو

شکم گرد جلوه که کامال  یرود. رو یتر م نییپا نگاهش

 .در لباس جذبش نمود داشت
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 کیمرد  نید اداشتند! جلوه در نبو یها با هم فرزند آن
 نیبود و ا اریتمام ع ی رانهیو

 گر؟یآمده بود د نجایخواست که تا ا یاو را م مرد؟

گرفتن  یمن برا میکن نییتع خیتار هینمونده  یاگر صحبت-

 .امیجواب ب

بود که تا تمام نشدن حرفش هنوز هم نگاهش را از  بهادر

 !جلوه بر نداشته بود یرو

چرخاند. ملکه اش  هیسرش را به سمت دا یسخت به

 .بود ییتماشا

وجودش را با آتش خواهش مشتعل  یکه هر ذره  آنقدر

 .کند

لحظه  نیاش را وسط گذاشت تا هم یکه تمام انرژ آنقدر

 .او را در آغوش نکشد

را جمع کرد تا به سمت آن آبشار مواج حرکت  مشتش
 رفت ینکند. جانش داشت در م

 !دنیاو را نفس کش یلحظه ا با

تا تمرکز کند. سخت  ردیگ یم یقیبندد و نفس عم یم چشم
 بود و دردانه با آن نگاه
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فرستد.  یبه خودش م یکرد. لعنت یسخت ترش م فتهیش
 کنترل اوضاع داشت از دستش

 .رفت یم

نظرشان گرفته بود به نظرش هرچه را که  ریز شربت
 بود. حاال دهیدانست پرس یم دیبا

 کرد. یاو صحبت م یبا جلوه درباره  دیبا

 

 نیندارد. آن ها هم یاو خطر یشد که برا یمطمئن م دیبا
 زوج به نظر کیحاال هم مثل 

 .دندیرس یم

ساخت!  یخانواده م کیزوج  نیجلوه از ا یباال آمده  شکم
 اش یو خوشبخت تیاما امن

 .شد یمطمئن تر م دیمهم تر بود. با زیهمه چ از

 .میکن یخبرتون م میما فکرامونو بکن-

 ...اوهوم-

صاف کرد تا  ییگلو یبود که به طور کامال مصنوع جلوه

 .خود بخواند یحواس ها را به سو
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 :اش گفت هیبه دا رو

 .به نظرم بهتر باشه میاالن مشخص کن-

بود خراب بود هنوز.  دهیکه شن ییها زیحالش از چ شربت

 .توانست هضمشان کند ینم

 یمسئله با احد نیداشت اما او سر ا طنتیش دخترک
 ندهیآ یبرا قاینداشت. عم یشوخ

 .نگران بود اش

چشم  یکم یو چاشن دیکش شیبر لب ها یمصنوع لبخند

 :غره رو به جلوه گفت

 ...میکن یصحبت م-

اما  دیشن یشربت را به خوب زیآم دیتهد یزنگ صدا جلوه

 .نگذاشت یوقع

خاص خودش  طنتیو با ش دیرا داخل دهانش کش شیها لب

 :گفت

گم  یقربونت برم. م یاشاره کرد ینکته ا به به... به چه-

 داماد و عروس یبه نظرم آقا

با هم داشته باشن اگه شما اجازه  یصحبت هیبرن  خانوم
 عمر هی. باالخره بحث نیبد
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داماد شروط عروس خانومو  یالزم باشه آقا دیو شا هیزندگ
 بشنون...

 

 یهرچه خواست جلو دهیوا رفت! سع یصندل یرو شربت
 ینتوانست و پق ردیخود را بگ

 .خنده زد ریز

 طرف عروس؟ ای یشما طرف دوماد دیبعد ببخش-

 ییو با پروو اوردیگفت اما جلوه کم ن یزیلحن تمسخر آم با

 :تمام چشم درشت کرد

 فهیتنه دوتامونو حر هیمن طرف دومادم. شربت خودش -

 تو نگران نباش. بعدم شما قرار

 !جانم هیرسم... جلسه یخند یم یامروز؟ نشست ینداشت

اش را  ینیقرار داد و ب شیلب ها یدستش را رو دهیسع

 .داد نیاو چ یبرا

 چیکرد که از چشم ه ینگاهش م یبا چنان حض بهادر

 .کدامشان پنهان نبود

از طرف  شیها یو دلبر یاز طرف شیها یزبان نیریش
 داشتند آتش وجود را یگرید



 
 

1869 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .دادند یگر م شتریو ب شتریب

سرخش را با  یحاال آن گونه ها نیخواست هم یم دلش

 .لمس کند شیلب ها

خورند طواف  یاز او تکان م تیرا که به حما ییها لب

 .کند

اش به  یکوچک و خوردن یجثه  نیکه جلوه با ا نیا
 از او زبان باز کند، در نظرش تیحما

نکردن افکار وسوسه  یعمل یبود که برا نیریش آنقدر
 یکه در ذهنش داشت، غرش یزیآم

 یپوشاندنش به سرفه ا یخارج شد و برا شیته گلو از

 !ختمش کرد

شربت و بهادر  نیب نیکه خوب توانسته بود جو سنگ جلوه
 از لبخند یببرد، راض نیرا از ب

 :رو به بهادر کرد و گفت شربت

 ؟یندار یشما صحبت-

 لیدل نیعنوانش کرده بود اما ا یبود که به شوخ درست
 یشد که دلش نخواهد برا ینم

 بهادر را به اتاقش ببرد. یلحظات



 
 

1870 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 

حس را  نی. فقط به او اردیدر آغوشش بگ قهیچند دق فقط

 .ستیبدهد که تنها ن

 یگذارد. حت یاو را تنها م یمبادا فکر کند لحظه ا که
 در خانه یخواستگار یبرا یوقت

 !کرده هم او را درست در کنارش دارد دایحضور پ اش

به او  مید. مستقسرش را به سمت شربت چرخان بهادر

 .نگاهش کرد قیشد. عم رهیخ

نگاهش را بخواند.  دهید ایزن دن نیدوخت تا شربت، ا چشم
 شربت همه اش را درک کرد،

 !خط نگاهش را هر

 !نورش بود جلوه

 !اش یزندگ یچشمانش، شاد برق

 !قلبش بود، جلوه فرشته اش بود یناج جلوه

شربت به تپش افتاد. عشقشان آنقدر واضح  ی نهیدر س قلب
 و یکور بود دیبود که با

 !یدید ینم
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 دهیکه ممانعت فا دیرس یدرک م نیبه ا شتریو ب دید یم

 .ندارد یا

 .میفرداشب منتظرتون هست-

 یاز خوش یلبش باال رفت. خوشحال بود و لرز ی گوشه
 یاز تنش عبور کرد. سرش را کم

 .احترام کرد یکرد و به زن مقابلش ادا خم

کتش را بست.  یلحظه از جا برخواست و دکمه  همان
 مقابل چشمان آن ها خم شد و

 .زد یسر جلوه را بوسه ا یرو

 فردا شب منتظرم باش!-

 

پشت سرش  یگوشش آرام زمزمه کرد. رفت و نگاه ها در
 . رفت و شربت بهدیرا ند

 !وصلت نه نیا یآورده بود، اما به درست مانیا عشقشان

 یرا که برا یها نگاهش کند، مرد قهیآمده بود تا دق جلوه
 حرف او حاضر شده بود کی

 .دردسر ها را به جان بخرد نیا تمام
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رسوم ندارد. او  نیبه ا یدانست که بهادر اعتقاد یم چون
 حاال هم جلوه را تمام و کمال

 .داشت

خودش به سمت او  یبود لب تر کند و جلوه با پا یکاف
 کرد. به یم یوربدود. اما صب

 .کرد یم یدگیاو سر حوصله رس یآرزوها

 !تر کینزد شهیبود. از هم کینزد وصال

*** 

که بهادر رفت، شربت هم پشت سرش بلند  یلحظه ا از
 ره تا نمازشو یشد و گفت م

 .بخونه

داد که  ینشون م نیساعت وقت نماز خوندنش نبود. ا نیا
 بوده که ادیز شیانقدر آشفتگ

 .با خدا خلوت کنه دهید ازین

من و بهادر رد و  نیکه اون روز ب ییاز حرف ها یزیچ

 .بدل شده بود رو بهش نگفته بودم

و  هی. مامان فوزستمیراز ن نیکردم من صاحب ا یم حس
 مثل دوتا دوست شهیشربت هم
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 .خواهر بودن و

رو بهش گفته باشه.  زیهمه چ هیاصال خود مامان فوز دیشا
 از یاما به هر حال من حرف

 زنم. یبابام نبوده نم یحاج یمامانم دختر واقع نکهیا

 

 یاون تمیفهمم هو یم یکنم، وقت یبه گذشته فکر م یوقت
 کردم، باعث ینبوده که فکر م

که  یخاطرات یشک کنم. به همه  زیشه به همه چ یم

 .داشتم

 شیدونست که حاج بابام پدر واقع یمدت م یهمه  مامانم
 ست؟ین

محبت حاج بابا بغل کرده  یکه از رو ادینم ادمی کباری یحت
 ادمیببوسش. و باز  ایباشه 

نبود. اون که مادرش  نطوریهم ا هیافته که با مامان فوز یم
 من چطور؟ ایبود، 

آورده بود. درسته که ناخواسته  ایرو که خودش به دن من
 بودم اما از خونش بودم. از بطن

 .اومده بودم ایبه دن اون
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 .نفوذ نداشت انگار شیو دل سنگت زیچ چیه یول

کار و پول و ثروت بود. درست  صیعمرش حر ی همه
 مثل بابام. دوتا آدم هم فاز و هم

 .داشتن یبزرگ یاهایکه رو ریمس

 !شد یکدومش شامل خانواده بودن نم چیکه ه ییاهایرو

 یباعث م نیکس بود منم بودم و ا یکه بهادر ب همونقدر

 .رهیکوچولوم بگ یشد دلم برا

 .ی. نه خاله و نه عمه ایپدر بزرگ و نه مادر بزرگ نه

کشم  یشکمم م یکشم. دستم رو رو یاز ته دل م یقیعم آه

 :کنم یو زمزمه م

تو  دیکه با ییکسا یهمه  یمن و بابا بهادر تو رو به جا-

 یو ندار یداشت یم تیزندگ

 .انارم یدونه  میدار دوستت

 نیتون کنم برخانوم؟ شربت خانوم از من خواستن صدا-

 .اتاقشون

شم.  یدم و از جام بلند م یطاهره تکون م یبرا یسر
 لیبه دل گهیوقت بود که د یلیخ
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 کنه. یخونه کار یشربت تو میذاشت یباالش نم سن

 

 یم یلیسال ها از درد کمر و پاش خ نیکه تو ا مخصوصا
 . از همون روز طاهرهدینال

 .کمک وارد خونمون شد یبرا

از  یشربت برامون متفاوت بود. اون عضو گاهیجا یول
 جا نیخانوادمون شده بود و تا هم

خونه  نیا یاز حد تو شیمن مونده بود و ب یمادرانه پا هم

 .بود دهیزحمت کش

خودش باشه، به ما وفادار  یاز اونکه با خانواده  شتریب

 .بود

 یسجاده  ی. پاادیشم لبخند به لبام م یاتاقش که م وارد

 .رنگش نشسته بود یاسی

کرده بود. داشت  یسجاده رو دخترش براش گلدوز نیا
 یچرخوند و ذکر م یم حیتسب

 .گفت

به  می. اما من مستقنمیکنه تا اونجا بش یتخت اشاره م به

 .رم یسمت خودش م
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 یکن یپهلو م نهیسرده... س نی... زمنجاهایا ینینش-

 !شه یم تیدختر... بچه اذ

ذارم. محال بود  یپاش م یوو سرمو ر نمیش یم کنارش
 لحظه نیاز دست بدم آرامش ا

 !رو

 ...یریگ یجلوه؟ بلند شو... کمردرد م-

 :گم یکنم و م یم میپاش تنظ یسرمو رو یجا

 ...دم زود بلند شم. نگران نباش یقول م-

بندم و دست  ی. چشمامو مادیگه و کوتاه م ینم یچیه-

 موهام نوازش راه یشربت که رو

هام  یکنم. انگار تمام خستگ یم یاندازه با لذت ناله ا یم

 .برد یرو داشت به در م

 ؟یبتیحب-

چشمام رو  یکنه و با دل نگران یم ارمیصداش هوش بغض
 کنه. یحد باز م نیتا آخر

 

 شده؟ یشربت؟ چ-



 
 

1877 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 ؟یهست یاز من راض-

 یکنم و با حال یغصه دارش نگاه م یبهت به چهره  با
 باعث شده تا یدونم چ یکه نم

شک  دهیمن کش یکه برا ییاندازه به خودش و زحمتا نیا

 :دم یم نانیکنه بهش اطم

 ی... مادریام قربونت برم. تو مادر من یمعلومه که راض-

 چه نی... ایرو در حقم تموم کرد

 ه؟یحرف

کشه و با همون لحن  یچشماش م ریچادرش رو ز پر

 :گه یبغض دارش م

. ترس به جایا اههیب رهیجازه بگپسر زنگم زد ا یا روزید-

 ینیدلم نشست. شونه هام سنگ

اومد به خوابم. چشماش بغض داشتن.  هیکرد. شب فوز یم
 زد. بم گفت یاما لبخند م

ندارن. به تو  چکسهیدوتا بِچه ه یباش. گو ا مراقبشون
 سپردمشون. حاج صالح صداش زد

 .بگم رفت یزیمو چ کهیقبل ا و

 .کنم یشم و نگاهش م یپاش بلند م یزده از رو بهت
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 بَـ...بچــه ها؟-

که داشتم به لکنت افتاده بودم اما  یرتیشدت بهت و ح از
 حیو توض دیشربت منظورمو فهم

 :داد

 .گفت یگو بِچه ها... تو و بچه اته م-

گفت منظورش به  یبهم م یحس هینبود.  نی! مطمئنم انه

 .من و... بهادر بود

ام، مامان مهربونم،  هیشن. مامان فوز یم ریسراز اشکام
 هم حواسش به ما ایاز اون دن

 .هست

 

 ینم دهیکه د ینسبت به خواب میاز آگاه یچیشربت ه به
 دونست یگم. چون گمونم نم

دونست که ممکنه مامان  یشد. نم یم مییبهادر پسر دا که
 شفاعت بهادر رو هم هیفوز

 .باشه کرده

 جلوه؟-
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 دیتاک« و» یکرد. رو یاسمم رو ادا م یخاص طور
 به گوشم خوش نمیداشت و هم یخاص

که زده بود بودم  یحرف ریاومد. هنوز تحت تاث یم آهنگ
 حال با محبت جوابشو نیاما با ا

 :دادم

 جان جلوه؟-

چشمام  نیقرار ب یکه ب ییمن من کرد و بعد با چشما یکم

 :گشتن زمزمه کرد یم

 مت؟یاز تصم یخوب مطمئن ؟یدوستش دار-

 یبود؟ عشق من به بهادر؟ من م نیهم شینگران تمام
 تونستم چشم ببندم و ساعت ها و

 .روزها از عشقم به اون صحبت کنم دیشا

و با لبخند و  رمیگ یچشمام رو م ینوک انگشتام تر با

 :گم یبدون خجالت م

محبتم. بنده  یمن بنده  یدون ی. میشناس یشربت منو م-

 .. اون مهربونتوجه... بهادر. ی

 طیما تو شرا ؟یدون ی. مدمیکه به عمرم د یآدم میتر
 . اون تومیدیهم رو ند یمناسب



 
 

1880 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

در قبالم  یا فهیوظ چیکه ه یوقت میزندگ طیشرا نیتر سخت
 نداشت، مراقبم بود. و نه

 یخوام بگم؟ حت یم یچ یدون ی... میاز نظر جان فقط
 اومد یخم ابروم هم به چشمش م

 یها هیکس انقدر از گر چیوقت ه چیبراش مهم بود. ه و
 ینشده بود که اون م تیمن اذ

شد. با هم بودنمون  یتفاوت رد نم یحال من ب چی. از هشد
 کم کم مهرش رو به دلم

چطور دلمو بهش باختم و عاشقش شدم.  دمی. نفهمانداخت
 یخورم به همه  یو قسم م

 توجه تالش نکرد. نیا یبرا یکه اون ذره ا مقدسات

 

. با آرامش تمام رهیگ یانداختن رو از سر م حیتسب دوباره
 توجهش رو معطوف من کرده و

 الیخوام که هم دل خودم رو سبک کنم و هم خ یم من

 .اونو راحت کنم

 ...شدم. اون کیمن بودم که عاشقش شدم... بهش نزد-
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تنهاست. که تمام عمرش محبت  یلیخواستم بگم که خ یم
 به یروز هیو من  هدیند

محبت و  یتشنه  شهیاونقدر که هم گهید دمیاومدم د خودم

 .ستمیتوجه بودم، ن

محبت کردن بودم. خودمو و کمبود هام  یبا اون تشنه  من

 .ره یم ادمیرو 

به بهادر ترحم کنه. اونو  یخوام کس یگم چون نم ینم اما

 !نهیکه هست بب یزیکمتر از چ

 یراحت یبزرگه. زندگ یلیقشنگه... خ یلیاون قلبش خ-

 .هیاهینداشته. گذشته ش پر از س

تونم بدون  ینم یخودش نه... دوستش دارم و لحظه ا اما
 ی. نمارمیاون بودن رو طاقت ب

تونم فکر  یفردامو بدون نگاه گرمش تصور کنم. نم تونم
 شم و داریاز خواب ب یکنم روز

 .نداشته باشم میزندگ یاون رو تو حضور

دونم که  یو م شهیآروم تره. چند لحظه سکوت م یکم
 کنه. بهش یداره به حرفام فکر م

 .دم تا هضمشون کنه یزمان رو م نیا
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 یآروم گرفته سوال گهیکنم د یکه فکر م یدرست وقت و
 نهیپرسه که نفس رو تو س یرو م

 !زنه یگره م ام

 یبودن، همسرش شدن، جون تو رو به خطر نم ششیپ-

 اندازه؟

 یچ یمن نبودم درباره  یدونست؟ وقت یم یچ تشرب
 باعث شده یصحبت کردن؟ چ

 اندازه؟ یبودن جونم رو به خطر م ششیفکر کنه پ که

 دیفهم ینزنم. چون اگر م یدونستم تا حرف اشتباه یم دیبا
 یو چه اتفاقات هیکه بهادر ک

 بشه. یما افتاده محال بود راض نیب

 

 هیسا نیخواستم که دلش رو بشکنم. شربت آخر یمن نم و
 هیکه شب یسرم بود. کس ی

 .مادر بود برام یکلمه  یمعن به

کنه  یبا خودم تو کلنجارم که خودش کارمو راحت م هنوز

 :گه یو م
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. ستیدردسر ن یدونم که ب یدونم چکاره ست، اما م ینم -

 یترسم بپرسمت که چکار یم

دونوم...  یباشه که م یاونبپرسم و جوابت  یکنه... اَ  یم
 که خدا بهم بده ینفس نیتا آخر

 !یذارم زنش بش یجنگم نم یم

 یدندونم م ریافته و لبام رو با استرس ز یم ریبه ز سرم
 برم. دوست ندارم تو چشماش

 .کنم و بهش دروغ بگم نگاه

 یول دیشا ایهمه دن یمن خطرناک نبود! برا یبرا بهادر
 نقطه نیمن نه! اون امن تر یبر

 اطیکنم و کلماتم رو با دقت و احت یجهانم بود. فکر م ی

 .کنم یانتخاب م

 دهیافتاد و من دزد یبهادر بودم، اتفاق شیکه پ یاون زمان-

 !شدم

 !الل ای-

 .افته یاز دستش م حیو تسب دهیاز رخش پر رنگ

کشم  یتنم رو جلو م عیکنه و من سر یوحشت نگام م با
 حیو توض رمیگ یو دستاشو م
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 :دم یم

 شی. نترس مادر. سالم پفتادین یاتفاق بد چینگران نباش. ه-

 چرا؟ یدون یتو نشستم. م

من بود. چون اون نجاتم داد. چون  یاسم بهادر رو چون

 .همسر اون بودم

کنه.  دایکه بهادر داره پ یاز قدرت ینشیب هیگم تا  یم نویا
 بتونم آرومش کنم. با دوارمیام

 رهیکه از خودم سراغ دارم بهش خ ینگاه نیتر صادق
 شم. یم

 

 ادیتونست ن ینبودم. م نجایمن االن ا دیاومد شا یاگر نم-

 ی. هر وقتادیم شهیاما اومد. هم

رو  چکسیداشتم کنار بود. ه اجیحالم بد بود و بهش احت که
 داد. از یبه خلوتش راه نم

کرد. اما منو به خلوتش  یم یبود. از همه دور زاریب آدما
 بود، بلد دهیراه داد. محبت ند

 .کرد یاما به روش خودش بهم محبت م نبود،
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و خشک  دهیچکه و نگاه ترس یاز چشمم م یاشک قطره
 یشربت رو به دنبالش م یشده 

 .کشه

منه شربت. من کنار اون  یآرزو یکنار اون بودن منتها-

 .مطمئن باش نویجام امنه. ا

از وسط جهنم نجاتم داد.  یکه چطور یدیتو ند چون
 بهم یکس نکهیاز فکر ا یچطور

که اونقدر  یشد. اون آدم یم وونهیچپ داشته باشه د نگاه
 رسه، یروح به نظر م یسرد و ب

 !زنده بودنشم لیکنه انگار که من دل یبه من نگاه م یطور

گم چون شربت  ینم نویزنده بودن منه. اما ا لیاون دل و
 شاهد بود که کیخودش از نزد

 .بودم دهیبر یاونو نداشتم از زندگ یوقت چطور

ولم کرد. من  یوقت یبه عشقش هرگز شک نکردم. حت-

 .هستم که اون داره یکس یهمه 

 یکه م هیزیچ نیشدنم از سمت اون، قشنگ تر خواسته
 دهیکنم آفر یتونم بخوام. حس م
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تا همه کس اون آدم باشم. نداشتنم کابوسشه! تو  شدم
 یکنه و نم یمرگ نگاه م یچشما

 یترسونه. اونو م یاما از دست دادن من اونو م ترسه،

 .شم شربت یکشه. من قاتلش نم

 یاز اون شتریب یلی... من خرشمیحرفا درگ نیاز ا شتریب

 .عاشقشم یکه فکرشو بکن

 دونه؟ یقَدِرت م-

خوام قدر  یمنم که م نیدونم که ا یمدونست؟ من فقط  یم
 تونم یکه م یا قهیهر دق

 .با اون بسازم مویخوام زندگ یاون باشم رو بدونم. م با

 دونه! یم-

 

 یتب دارش وقت یداشتم. به اون چشما مانیبه قلبش ا من
 زیچ چیکرد و ه ینگاهم م

 .اومد یبه چشمش نم یا گهید

 نیستبر و سختش که به محض کوچکتر ی نهیبه س من
 و دیلرز یاز طرف من م یلمس



 
 

1887 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 !داشتم مانیشد ا یم سست

بنده  یچشماشو م ی. لحظات طوالنرهیگ یم یقیعم نفس

 .رهیگ یو دستاشو رو به باال م

 .گه یلب م ریزو ز ینامفهوم یها زمزمه

 یکشه و رو به من م یچشمش م یکف دستاشو رو بعد

 :کنه

 !...مادر نیخوشبخت بش-

 زیچ چیه گهیخندم. د یزنه و م یتو چشمم حلقه م اشک
 چینبود. ه مونیمانع خوشبخت

 ...زیچ

*** 

 ؟یحاضر-

 یو شلوار ست کرم زیشوم هیکنم.  ینگاه م نهیتو آ خودمو
 بودم. به کمک دهیرنگ پوش

 رونیپوشم و موهام رو از داخل کت ب یکتم رو م دهیسع

 .زمیر یکشم و دورم م یم



 
 

1888 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

گرفته بودم صافشون کنم. دو ساعت  میکه تصم ییموها

 .تموم وقت برد

 یم یغر زد و من بهش قول دادم که براش تالف دهیسع
 یراض تینها یب جهیکنم. از نت

 .ام

ساده  یلیموهام رو از فرق وسط باز کرده بودم و خ یجلو
 بودم. به کل صورتم ختهیدور ر

سمت کنم و به  یرنگم رو سرم م یشد. شال کرم عوض

 .چرخم یشربت م

 االن حاضرم... خوب شدم؟-

 

 یکرده و با صدا رهیچشمام خ یرو با مهر رو نگاهش

 :دهیم نانیگرمش اطم

 ...یمادر! قشنگ شد یخوب-

اعتماد به نفسم  یچند کلمه  نیکشم. هم یم یقیعم نفس
 دیکنه. تائ یم شتریرو ب

 .شه یتر م کیبرام مهم و ارزشمنده! نزد یلیخ شربت
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خانوم نگاهت  هیدرخشن. حاج صالح و فوز یچشمات م-

 .کنم یدعات م میکنن. مو یم

 !مادر یبخت ش دیسف

رم و بغلش  یخندم اما بغض گلومو گرفته. به سمتش م یم

 .کنم یم

... به خاطر همه یبه خاطر همه چ یشربت مرس یمرس-

 .یدیکه برام کش ییزحمتا ی

 .دوستت دارم یلیخ

 یو شونه هاش م شهیم شتریشونه ام ب یدستش رو فشار
 هیدونم که داره گر یلرزن. م

 .کنه یم

بندم.  یشه و با آرامش چشم م یدورش محکم تر م دستم
 و با لحن ادیجلو م دهیسع

 :گه یم یشاد

 ؟یپس من چ-

 هیخواد مود لحظه رو عوض کنه.  یدونم که م یم
 و میکن یدستمونو به سمت اون باز م
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 .هکن یمعطلش نم اون

رم. بهادر  یم رونیتا ب دهیسع یبوسمشون و با همراه یم
 فرستاده بود و نیدنبالم ماش

 .منتظرمه نییبود که هر وقت حاضر بودم برم پا گفته

خونمون، اما صبح به شربت زنگ  ادیبود که امشب ب قرار
 گهیزده بود و گفته اگر صحبت د

 یا گهیده برنامه امشب رو طور د یم حینمونده ترج یا
 .نهیبچ

 

دونم  یبود که شربت به من گفت. نم یزیچ نیواقع ا در
 رد و بدل یچ نشونیب قایدق

 .شده

 یو در عقب رو باز م شهیم ادهیپ دنمیبه محض د راننده
 یو نم دمشیکنه. تا بحال ند

 .ستیبرام مهم ن نیاما ا شناسمش

دستش اون حس  یرو یخالکوب دنیبه محض د چون
 که با بهادر و کالکان ها ییآشنا
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 نیکنم. سوار ماش یم تیو احساس امن ادیسراغم م دارم

 .افته یشم و بالفاصله راه م یم

داشتم  ب،یو غر بیعج جانیه هیداشتم.  یاسترس خاص هی
 رفتم که یم یکس دنیبه د

تو  دیترد یبود تمام عمرم رو با اون بگذرونم. ذره ا قرار
 شروع هی یبرا زیدلم نبود. همه چ

 .بود ایهردومون مه یبرا دوباره

پر  دنشیو شوق د جانیقرار بودم. تموم وجوم از ه یب
 بودمش و دهیتالطم بود. هنوز ند

 .به شماره افتاده بود دنشیاز تصور د نفسام

 یخارج م یاصل یشه و از جاده  یکم م نیماش سرعت
 یجاده خاک هیشه و به سمت 

 .شه یم دهیکش یفرع

که باز  نمیب یرو جلومون م یبزرگ یآهن یبعد درها کمی

 .میکن یو ازش عبور م شنیم

 یلیخ یجاده  هیکردن  یباغ و بود بعد ط هی روبرومون
 رو مقابلمون یبزرگ یالیکوتاه و

 .نمیب یم
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دم.  یم رونیو من نفس حبس شده مو ب ستهیا یم نیماش
 یاز طرف دنشید یانتظار برا

 گهیو چه خبره از طرف د میینجایچرا ا نکهیا دنیفهم و
 بره. یضربان قلبم رو باال م

 

 یکنه. نم یرو باز م نیشه و در ماش یم کینزد یخانوم
 یبگیدونم چرا اما احساس غر

منتظرم  نجایچون انتظار داشتم بهادر رو ا دیکنم. شا یم
 ... کجا بود؟نمیبب

 خانوم کمکتون کنم؟-

 .کنه. لباس فرم تنش بود یرو به سمتم دراز م دستش

. لبخند یو کاله مشک ونیبا شلوار و پاپ دیسف راهنیپ هی
 زنم و نوک انگشتام یم یمردد

 .ذارم یدستش م یتو رو

 یشکمم م یرو جلو فمیشم و ک یم ادهیکنم وپ یم تشکر
 کتم رو به هم ی. لبه هارمیگ

 .دارم یقدم بر م الیکنم و به طرف و یم کینزد
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 یو من نگاه مضطربم رو دور م ادیسرم داره م پشت
 یکه جلو یاز دو محافظ ریگردونم. غ

 .شه ینم دهید یکس گهید ستادن،یا در

اون  یبردارم صدا یقدم نکهیقبل از ا شمیکه م الیو وارد

 .کنه یزن متوقفم م

 خانوم؟ رمیکتتون رو بگ-

سپارم.  یدم و کت و شالم رو به دستش م یتکون م سر
 مت راستبه س یاز قسمت ورود

 یم ییره راهنما یم نییپا یکه به طبقه  یگرد یپله ها و

 .کنه

 شتریبدنم ب یو دما رمیگ یدستم م یسرد رو تو یها نرده
 کنه. استرس بهم یافت م

 .شدن نیشده و نفسام سنگ قالب

. نمشیکنه و بب دایزودتر پ یخوام صداش کنم تا هرچ یم
 که چه ستیبرام مهم ن گهید

 یانتظار رو دوست ندارم، فقط م نیا .دهیچ یا برنامه

 !ادیخوام هرچه زودتر ب
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 یپله رو که رد م چیدارم و پ یقرار قدم هام رو برم یب
 . پاهامستادهیکنم مقابل پله ها ا

 .ستنیا یحرکت م از

 

 ی. تنم گرم مگردهیکنم. آرامش گمشده بر م یم نگاهش
 رگ یتو یشه. شوق زندگ

 !شن یم یدوباره جار هام

اش رو  قهیکه  یمشک راهنیو پ یکت و شلوار طوس یتو
 اش باز گذاشته نهیس یتا رو

 !شه یم دهید رینظ یب

 ینبسته و دستاش رو تو شهیرو بر خالف هم موهاش
 تا ادیم یفرو برده و روز بشیج

 ام گره نخوره؟ نهینفس تو س دنشیبا د من

و از  سمیدونم که وا یدارم. نم یرو مردد برم یبعد قدم
 دور نگاهش کنم و لذت ببرم و

 .شم و حضورش رو به جون بکشم کینزد ای

چشماشم و  ی رهیکنه! من خ یو اون نگاهم نم یبعد قدم

 !اون نه
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جلوش  قایکنم. حاال دق یم یرو ط نمونیقدم ب نیآخر
 ی. مسحور شده به نظر مستادمیا

 !رسه

 :زنه یم یخوره و نه حرف یتکون م نه

 !...ورمسالم عرض شد سر-

شم.  یزنم اما اون نه! کم کم دارم نگرانش م یم لبخند
 صدامم طنتیش یچون حت

 .زنه یرو به نگاهم گره نم نگاهش

و  ادیکنه. دستش باال م یسکون خارجش م نیاز ا فقط
 شونه یاز موهام که رو یدسته ا

و با نوک انگشتاش  رهیگ یدستش م یرو تو ختهیر هام

 .کنه یلمس م

 یشم. از لحظه ا یحالش م رییتغ لیمن تازه متوجه دل و
 لحظه هم نگاهش هیکه اومدم 

 موهام حرکت نداده. یاز رو رو

 

گرفته  ییبا صدا ان،یچشمام م ارتیچشماش به ز باالخره

 :کنه یو مردد زمزمه م



 
 

1896 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 موهات؟-

 !زدم یدرون داشتم قهقهه م از

دم. رسما رنگ از  یکشم و فشار م یدندونم م ریرو ز لبم

 !صورتش رفته بود

قرار بودن که  یو ب دنیچرخ یم یچشماش طور یاهیس

 .دلم براش ضعف رفت

 !نگاهش بود انگار یتو ایدن ماتم

کردم  یکه داشتم م یکار نیلحظه خودمو به خاطر ا هی

 .کنم یلعنت م

دم  یباال م ییکنم و ابرو یخودم رو جمع و جور م عیسر

 :گم یشده م کیبار یو با نگاه

 موهام؟-

به نظر برسه انگار که  یتالشم رو کردم صدام طور تمام
 نگاهش رو میبهم برخورده! مستق

 !دونم که چرا یچشمام دوخت. و من خوب م به

 !بره یسراغ ک دیجواب درست با یدونه که برا یم چون
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 رهیگ یانگشتاش م نیکنه و چونه ام رو ب یصاف م ییگلو
 . سرشو خمارهیو سرم رو باال م

 !شن یدورم محو م زیکنه و همه چ یم

 .کنم یدم و تنم رو منقبض م یهم فشار م یرو لبامو

همه  رمیگ ینگاهش قرار م ریز یفاصله وقت نیاز ا چون

 !تره دیسخت تره، شد زیچ

 دنیبلع شتریب یشه، برا یحواسم دو برابر م تمام

 .حضورش

 یبه لبهام دوخته شده و فشار انگشتام رو میمستق نگاهش
 کنم تا از یم شتریرو ب فمیک

 !فتهین دستم

 

 یپاشنه بلند نم یکردم تا امشب رو کفشا یآرزو م و
 داشتم یم یشتریتا تعادل ب دمیپوش

 !ستادنیمحکم ا یبرا

 !ملکه ام یدینفسم رو بر-
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رو صاعقه وار به تنم زد که ضعفش تا رون  یلذت حرفش

 !حس کرد یبهام رو 

رو کم کردم،  نمونیب یبرم، فاصله  یخودش پناه م به
 اش نهیس یکف دستم رو رو

 !گذاشتم

 یآروم نازدار یاش دادم و با صدا نهیرو به س نگاهم

 :زمزمه کردم

 ینم داتیو پ یهم نبود نجایدلم برات تنگ شده بود! اگر ا-

 یسرم م یرو رو نجایکردم ا

 هیانقدر معطلم نکن. حس  چوقتیه دنتید ی. براذاشتم
 دایگمشده رو داشتم... تو رو پ

 !شدم دایخودمم پ کردم

 یم یبنده سرش رو کم یحرف زدنم چشماش رو م موقع

 .چرخونه

امواج صدام رو  یشتریخواست با تمرکز ب یکه م انگار

 .تر به گوشش برسونه میمستق

 نییچونه ام پا یشه دستش از رو یحرفم تموم م یوقت
 چونه ام رو ریشه. ز یم دهیکش
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 .رسه یکنه و به گردنم م یم یط

کنه.  یپشت انگشتاش پوست حساس گردنم رو نوازش م با
 دون دون شدن پوستمو حس

چشماش از واکنش بدنم  تیکنم و به دنبالش برق رضا یم

 !نمیب یبه لمسش رو م

من تموم وجودم گرم از  یکارو!... نه وقت نینکن ا-

 به هم شتریخواهش و تمناست! منو ب

 !نکن دردونه ام وونمینکن! د ز،ینر

لباس خط  یو از رو ارهیم نییرو از گردنم پا انگشتاش
 یاستخوون ترقوه ام رو لمس م

 ره. یو تا شونه ام م کنه

 

 !اطیآروم قدم بردار به سمتم... با احت-

لمس  ریاومد ز یمثل نوازشاش؟ جونم داشت در م محتاط

 !دستاش

 ...نکن! بذار شبمون خراب نشهفاصله رو تموم -
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 یم کیلب هام باز مونده و اون سرشو نزد ینفس ال یب

 !کینزد یلیخ یلیکنه، خ

 یو لرز به تن م رهیگ یاز بازدم نفس هام م یقیعم دم

 !اندازه

 !تموم نکن آشوب دلم... شبمون زودتر از موعد ختم نشه-

 یبه ب مشیمستق یاز اشاره  رنیگ یم شیهام آت گونه

 !شیتطاق

ازش  چوقتیاون قدر ساکت و خودداره که ه شهیهم بهادر
 تاب یانتظار ندارم انقدر ب

 نطوریا دنشید یبرا میطاقت یب دنی. اونقدر که با شنباشه

 !خود بشه یاز خودش ب

 یچقدر ب دنشیبا ند نکهیا دنینه، با شن یعشوه و لوند با
 شم یقرار و وحشت زده م

 !گرفت یم شیآت نطوریا

فهمه که  یدم و اون خوب م یدهانم رو قورت م آب
 روزمندانهیکار ساز بوده. پ دشیتهد

 یلب م یره و با ژست مغرورانه ا یلبش باال م ی گوشه

 :زنه
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 !دختر باهوشم-

کنه.  یصبر نم گهیو اون د رهیگ یخنده ام م شیشوخ از
 کنه یدستش رو قفل دستم م

 .که آماده کرده بود ببره یزیبه سمت م تا

 زیم هیشه.  یمن تازه توجهم داشت به اطرافمون جلب م و
 هیگرد وسط بود که روش 

 شده بود. دهیچ یدنیو غذا و نوش کیکوچ یلیگل خ گلدون

 

 نیو بزرگ تزئ کیکوچ یسالن با گلدون ها یجا یجا
 گوشه یقهوه ا انویپ هیشده بود. 

 .بود که اونجا وجود داشت یزیتمام چ نیسالن بود و ا ی

 یکمکم م نکهیکشه و بعد از ا یرو برام عقب م یصندل
 خودش هم اون نمیکنه تا بش

 .نهیش یم زیم طرف

که از  یشنوم و بعد همون خانوم یرو م ییقدم ها یصدا
 بدو ورود کمکم کرده بود

 .رهیگ یقرار م کنارمون
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 یهر دومون م یداره و برا یظرف سوپ رو بر م در
 هامون رو پر یدنینوش وانیکشه. ل

 .ره یدوباره م یحرف چیکنه و بدون ه یم

کنه و من شروع به خوردن  یبه غذا م یاشاره ا بهادر
 یکنم. از طعم فوق العاده  یم

 !ریشن. گرم بود و دلپذ یچشمام بسته م سوپ

رفته عصرونه  ادمیمشغول آماده شدن بودم که  انگار
 یبخورم. و االن به شدت حس گرسنگ

 یزود کنار م یلیخوره و خ یم یکردم. اما بهادر کم یم

 .کشه

 ؟یخور یچرا نم-

 ؟یباهام حرف بزن یخواست یم یراجع به چ-

کنم. اصال جواب سوال من  یتعجب م شیسوال ناگهان از
 یکه ک ادینم ادمیرو نداد و من 

 .گه یم رو

 :پرسم یداره و من با تعجب م یرو بر م جامش

 ؟یمن؟ کِ -
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ره و به  یجامش رو باال م یسرخ تو یدنیاز نوش یقلپ

 .ده یم شیاش را به صندل هیتک

 سوزونه! یتا استخونم رو م نگاهش

 

 ...میصحبت کن میبر ی... خواستروزید-

کشم و نگاهم رو به سوپ مقابلم  یرو داخل دهانم م لبام
 دم تا گرد شدن نا خودآگاه یم

 !من ی. خدانهیرو نب چشمام

 ر؟ینگ یو جد ایب زدم تو یحرف هیبگم من  یچطور حاال
 بگم که فقط خواستم یچطور

ها جو رو عوض کنم؟ شرط و  طنتیاون حرف ها ش با
 شروط؟

من  یخواستگار یاومد یبگم اصال اگر تو هم نم بهش

 !گرفتمت یاومدم و م یخودم م

نمونه! شرط و شروطم  نیبه خدا! نعمت خدا رو زم واال
 کجا بود؟

 :ادیشه خودش دوباره به زبون م یم یسکوتم طوالن یوقت

 !خوام بشنوم یکه بود االن م یزیهرچ-
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جلوه، االن مثال تو  گهی! فکر کن دستین ای! کوتاه بنوچ
 گن دخترا؟ یم یها چ تیموقع نیا

 نجاشمیاصال! تا ا ستیتو خونم ن ،یچیکه ه لیتحص ادامه
 نیبود. کار؟ هم دهیبه زور سع

 .دونست یم نویکار داشتم و بهادر ا االنشم

از خواسته هام  یکی هویبود که من کردم؟  یچه غلط نیا
 زده جانیرسه و ه یبه ذهنم م

 :گم یم

تونم از شهرم دور شم.  یآره... داشتم. من نم یعنیآها... -

 ...نجاستیا زمیهمه چ

 .تا ادامه بدم رمیگ یجرات م نمیب یرو که م سکوتش

داشت  یگاهیمن چه جا یحاج بابام تو زندگ یدون یتو م-

 من. که چقدر یبود برا یو ک

در مقابل  یا فهیوظ نکهیبدهکارم بهش. اون بدون ا بهش
 من داشته باشه تمام عمرم از

 .کرد تیحما من

تو  رهیتا بغضم نگ رمیگ یم یقیلرزه و نفس عم یم صدام
 شب مهم! نیا
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بود که هروقت که  نیخواست ا یکه از من م یزیتنها چ-

 ام شروع احساس کردم آماده

عمل نکنم. من  تشیتونم به وص یکار کنم. و من نم به
 هستم یزیاون چ یوارث همه 

 ی. حداقل کاردهیساختنش زحمت کش یاون سال ها برا که
 که نهیتونم بکنم ا یکه م

 .رمیدوامش به کار بگ یتالشم رو برا تمام

و  دیرو نوش شیدنیمدت صحبت کردنم، قلپ قلپ نوش تمام

 .گوش داد

هم  یذاره و جفت دستاش رو تو یم زیم یرو رو جامش
 کنه. چند لحظه فقط یگره م

 .ده ینشون نم یواکنش چیکنه و ه یم نگاهم

باهام  ستیشم که قرار ن یگذره آروم تر م یکه م هرلحظه
 مخالفت کنه. دستش رو باال

 .کنه یتو هوا به پشت سرم م یو اشاره ا رهیگ یم

رسه.  یچرخدار سر م زیلحظه بعد اون دختر با م چند
 داره و یبشقاب و سوپ رو برم
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 .کنه یغذا پر م یها سیرو با بشقاب ها و د جاش

کنه تا برام غذا  یره بهادر دستش رو دراز م یم یوقت
 شروع به نیح نیبکشه و هم

 :کنه یم صحبت

که قرار  یی!... تموم کارایشهرت بمون یتو ستیقرار ن-

 شخص هیرو به  یبود انجام بد

پدر  راثیذارم شهرت و م یسپارم. نم یاعتماد م قابل

 .بره نیبزرگت از ب

کرد  انیو آرامش ب تیجمله هاش رو با قاطع یطور هی
 تموم شده میتصم هیانگار که 

 یشه و با دهان ی. سرم کج مستیو اصال قابل بحث ن ست

 .کنم یکه باز مونده نگاهش م

 یخوام تهران زندگ یمن نم م؟یبمون نجایا میتون یچرا نم-

 کنم! اونجا رو دوست ندارم

 !...اصال

 گه: یو خونسرد م یعاد یلیکنه و خ یرو پر م جامش
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 خی! فعال غذاتو بخور میکن یتهران زندگ ستیقرار ن-

 یبعدا صحبت م نینکنه... راجع به ا

 !میکن

 یکه من دارم از حرص م ییهمون لحظه ها قایدق نیا و
 خونسرده شهیترکم و اون مثل هم

 :گم یم یشتریب دیکنه. با تاک یترم م یعصب نیا و

 !میاالن صحبت کن-

کنم و منتظر  ینگاهش م رهیدرشت و مصمم خ ییچشما با
 مسئله نیاز ا یمونم. چ یم

 تر؟ چرا زودتر با من راجع بهش صحبت نکرده؟ مهم

اطالعات از  یسر هیبه دستور من  میت دمتید یوقت-

 و در قالبکرد  یجمع آور تیزندگ

کردم که چشمم به  یو رو م ریپرونده بهم داد. داشتم ز هی

 .از عکسات خورد یکی

که من  یربط سوال نمیمونم تا بب یاش م رهیخ کنجکاو
 فیکه داشت تعر یزیبا چ دمیپرس

 .هیکرد چ یم
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حاال داره اون عکس  نیو انگار که هم رهیگ یباال م سرشو
 یم رهیکنه بهم خ یرو تصور م

 !شه

 هی... کم سن و سال تر از االنت... یلب ساحل بود-

 تنت بود. موهات یگل دار آب راهنیپ

... یدیچرخ یدور خودت م یبود و داشت ختهیدورت ر باز
 صورتت یاز موهات جلو یمین

 دهیعکس د یگرفته بودن! اما برق چشمات کامال تو رو

 .شد یم

 یتوسط چه کس نکهیرو! و ا یعکس نیهمچ ادینم ادمی
 هیگرفته شد. اون وقتا با همسا

و لب ساحل با هم وقت  میشد یاکثر اوقات جمع م هامون

 .میگذروند یم

و من ساعت ها به برق چشمات تو عکس  یخوشحال بود-

 یبودم. اما ذهنم جا رهیخ

 یتو چوقتیزدم... ه یبود. خاطراتم رو شخم م گهید
 یکه به اندازه ا ومدین ادمی میزندگ

 کرده باشم. یاون عکس، احساس خوشبخت یتو تو که
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لحظه از جام  نیخواد هم یبراش! دلم م رهیگ یم شیآت دلم

 .بلند شم و برم بغلش کنم

حرفا چقدر  نیداد که گفتن ا یگرفتناش نشون م نگاه
 که نیکرد اما هم یمعذبش م

زد، قلبم رو پر از شعف  یباهام درباره اش حرف م داشت
 انقدر کرد. خوشحال بودم که یم

 .بودم کینزد بهش

تو چشمات، رقص موهات تو هوا،  یلبخندت، برق شاد-

 ییبود! تماشا بای... زدنتیرها چرخ

به اون رو  کینزد یتجربه ا چیوقت ه چی. اما هبود
 رو ییوقت اون حس رها چینداشتم. ه

 !شد مینکرده بودم. حسود تجربه

 یحس رو از زبون اون دوست نداشتم! نم نیا ابراز

 !به حسرتاش فکر کنه گهیخواستم د

 یو خوشبخت یشاد چیه ،یلبخند چیبه ه گهیذاشتم د ینم

 .حسادت کنه

 !حسرت نگاه کنه و براش دور به نظر برسه با
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... و از نیکرد یم یعمان زندگ یدوره ا هیدونم  یم-

 مون رو با هم تصور ندهیکه آ یوقت

 شهیهم یبرا دیذهنم بود. شا یاون عکس تو ریتصو کردم
 رو از اونجا مونینه... اما زندگ

 دی. اما بارمیگ یم میرو با هم تصم شی. باقمیکن شروع
 از دیاونجا رو با تو تجربه کنم. با

رو  ی! خوشبختنمیاون ساحل بب یلبخندت رو تو کینزد

 !کنم یباهات زندگ

 دمیچونه ام گذاشتم و لبامو کامال به هم فشار م ریز دستامو

 !تا از بغض نلرزن

شه  یچشمم آزاد م یاشک از گوشه  کیکوچ یقطره  هی
 و همون لحظه صورتش

 .شه یشه و در دم تحمل منم تموم م یدر هم م نامحسوس

اونم  دمیرم. تا بهش رس یشم و به سمتش م یجام بلند م از
 بود. و من بالفاصله ستادهیا

 .چنیپ یاندازم و دستاش دورم م یدور گردنش م دستامو

چسبونم و عطرشو  یاش م نهیطرف صورتمو به س هی
 کشم. یم هیبه ر قیعم
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هر قطره  یشه. هر خم ابروش برا یبرام کهنه نم چوقتیه
 هر یاشکم، نگاه مشتاقش برا

 !وجودم یلمس هر ذره  یلبخندم، هوس دستاش برا هی

 !وقوع هر کدومشون یانتظار من برا و

 یرو کم کم شناختم اما حاال مثل کف دست م بهادر

 .ستیدورو ن چوقتیخونمش. ه

خودشه! شجاعانه  شهیکنه. هم ینم رییتغ واکنشاش

 !خودشه

 .کشم یم نییذارم و سرشو پا یگردنش م یرو دستامو

و تو اون فاصله به  رهیگ یقرار م شیشونیپ یرو میشونیپ
 کنم و با یچشماش نگاه م

 :گم یکه از اعماق وجودم خبر داشت م ییصدا

 یحت ،یکن یم لیتبد قتیعاشقتم! چون آرزوهامو به حق-

 یرو که خودمم هنوز نم ییاونا

. ی. دنبالم اومدیدی. ممنونم که دست از ما نکشدونم

 .میجا باش نیکه االن ا یخواست
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 ی. مرسیهام کنار اومد یکه صبورانه با کج خلق عاشقتم
 شهیکه هم ... عاشقتمیکه هست

 !یخودت شهیکه هم ی! مرسیخودت

شد.  یم شترینگاهش ب یگفتم گرما یکه م یا هرجمله
 نمود شتریاستخون گونه هاش ب

هم  یکه داره دندوناشو رو دمیفهم یکرد و من م یم دایپ

 .ده یفشار م

تو نگاهش  ایاومدند. دن یبود، لحظه ها مستانه کش م گرم
 ی رهیکرد و من خ یرقص م

 !ه بودم. من، صاحب اون نگاه بودمنگا اون

 ملکه ام؟-

نت  هیام مثل  دهیبه هم چسب یگلو یاز البال یخند تک

 .شه یبلند م فیو ضع ریز

رو  یبیعج لیم هیکلمه از زبون بهادر هر بار  نیا دنیشن

 .کرد یتو وجودم زنده م

 و نازدار گفتم: زیآم طنتیش
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 سرورم؟-

 نیاز ب دهیچیدر هم پ کانیخواهش، غرور، مثل سه پ لذت،
 نگاهش به سمت یشعله ها

 .پرتاب شد قلبم

 شه؟یتا هم ؟یمون یملکه ام م-

داشتم تا هر قطره  ازی. نشنی. پلکام بسته مشهیحبس م نفسم
 صداش رو بنوشم. جذب ی

 !تو وجودم حل کنم کنم،

ام آب  نهیکرد؟ قلبم تو س یازم درخواست ازدواج م داشت

 !شه یم

دونه که  یاما م رشمیدونه که چطور زنج یم نکهیا با
 درخواستش دنیدوست دارم شن

 !رو

 !گه یکنه! بهادر گونه درخواستش رو م ینم غیاون در و

 !...نگام کن-

 جگاهشیبه گ میشونیشد، پ لیبه سمت راست متما سرش
 و دستاش باال اومدن دیچسب
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 !صورتم رو قاب گرفتن و

م. خون با کرد یگوشام حس م یانگشتاش رو رو نوک

 .شه یسرم پخش م یسرعت تو

 !شه یلمسش زنده م ریز پوستم

 با من؟ یچه کرد یدون یم-

پرسه؟ و من هربار  یبار چندمه که م یسوال رو برا نیا
 یتو یرینظ یحس قدرت ب هی

 !با غرور رم،یگ یکشه! سرم رو باال م یشعله م وجودم

نگاهش رو، دوست  یحرص و عشق تو نیداشتم ا دوست
 داشتم حس قدرت داشتن رو!

 

 !تو بگو برام-

. به سمت دیداغش رو از صورتم عقب کش یدستا کف
 رو به سمت رشیگردنم رفت و مس

 !هام ادامه داد شونه

 زیهمه چ نیآروم بود و ا ینوازش سطح هیدر حد  لمسش
 ! نفسمدیبخش یرو شدت م
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 !آورد یبند م رو

که هم با ترس نگاهم  تیکنجکاو لعنت یچشما نی! با امیکشت-

 خواست یکرد و هم م یم

رعشه  دنمیمحتاجت که هم از د یبدونه! با دستا شتریب که
 گرفت هم با جسارت به یم

 .شد یدراز م سمتم

 نییاش پا نهیس یشونه هاش تا رو یرو از رو دستام
 ینگاهم رو از چشماش نم ارم،یم

 !رمیگ

داره  یش زل بزنم وقتاون دوست داره که تو چشما چون
 گه! تمام حواسم یبرام از عشق م

 !بهش بدم، بشنومش، حسش کنم رو

 والی... هیشد کمینوک پاهات... آروم آروم نزد یرو-

 مسخ شده بود، نجوا کنان تو گوشش

تو  ،یبهش توجه کرد ش،ینیب یم یکه دار ،یخوند

 !و... لعنت یچشماش زل زد

آغشته به خشم گفت! سرش رو کج کرد و انگار  یحرص با
 مسئله نیتر یکه به حل نشدن
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 :ادامه داد ییکنه با غرش تو گلو یداره نگاه م ایدن

 نیا ی! کدوم دختر عاقلشیدیو بوس یتو چشماش زل زد-

 وونهید هی والیکنه؟ ه یکارو م

و باخت داد! رام شد... تو  دیجنس خودش رو د از
 با اون نت،یریزبون ش نی...! تو با ایکرد

کنه تو شوکه  ینم دتیناام چوقتیکه ه ت،یطانیش مغز

 !کردنم

تپنده و  ی نهیحال دور... س نیبودم و در ع کشینزد
 یدستم داشت تکون م ریگرمش ز

 و من دل تنگش بودم. خورد

 

 یشه و با عشق نگاهش م یاش چنگ م نهیس یرو دستم

 .کنم

 یاشتمت االن به کخوب کردم... اگه من کردم! اگه ند-

 کنم، یکه به تو نگاه م ینطوریا

زدم؟ واسه بودن  یپرپر م یک دنیکردم؟ واسه د یم نگاه
 شدم؟ یتاب م یب نطوریا یبا ک
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 نیخواسته ام بود که بزرگتر نیخواستم... بزرگتر من

 !یداشته ام بش

کرد!  یتو وجودم به پا م ییچشماش غوغا یباز شیآت
 یخواستنش منو به مرز جنون م

 !رسوند

و چونه اشو  رهیگ یگزم و اون سرشو باال م یرو م لبم
 یده و پر افتخار زمزمه م یجلو م

 :کنه

... زنده اش یتو ولوله چموش بهادر، بهادر رو ساخت-

 االن! من قبل از شی... داریکرد

 نکهیبخوام که بخوامت مال تو بودم! قبل از ا یحت نکهیا
 ! تو نا و توانیهست یفهمم تو کب

... جون دوباره ی... نفس رفته شیبهادر یدست رفته  از
 ! تایش ی! حاال ملکه اش میش

 !یش ینفسش م یکش ینفس م یوقت

رو من ساختم! من زنده اش کردم! و  ستادهیا نجایکه ا ینیا
 گم جونم رفت تا سرپا ینم

 !یش
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 !کنم یکه ساختم، به خودم افتخار م یزیمن به چ و

 !شه، خودم احساساتم یم زیزنم، اشک سر ر یم پلک

نمونده بود! تماما  یاز من باق یبهادر رو ساختم اما من من
 خواستم که یمال اون بودم! م

 !بدونه دیبگمش، با دی! باباشم

لرزند  ی. نگاهم برق افتاده و دستام مرمیگ یم یقیعم نفس

 :کنم یاما محکم ادا م

 بزرگمهر...من... جلوه -

 

 نیاول یکه برا ییشه، تو گذشته ها، جا یغرق م نگاهش
 رو یبار قرار بود سوگند همراه

 !کنم ادا

کرده بودم تا  ادیبودم قسم  ستادهیتر ازش ا نییپله پا سه

 !اون باشم رویپ

 شیزد، زمستون تو حجم سرد یچشماش غرور موج م تو

 !شد یخجل م

 !زد یغل مچشمام ترس بود، نفرت تو وجودم  تو
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 کم،یکنم که بهادر اعتضاد رو به عنوان شر یم ادیسوگند -

 دمیهمراهم، عشقم، تا ابد برگز

 !نگاهش رو تا ابد رو قلبم هک کردم و

پلک هاش از  رینظ یکنه! رقص ب ینگاهم م مبهوت
 چیه یمستانه تره، آروم و ب شهیهم

 !یا عجله

وسط  یبودم، قانون چشم در چشم ستادهیروبروش ا حاال
 نبود اما چشم در چشمش

 !بودم

حکم  یرسا تر یخواستم! با صدا یداده بودم و دل م دل

 :کنم یم

هر  یصداش و آغوشش برا دنیبه جز نگاه گرمش، شن-

 خواسته چیکه زنده ام، ه یروز

 ینفس م یشم تا وقت ینخواهم داشت. نفسش م یگرید ی

 !کشم

مانند و حرص زده  سیکنه نفس ه یم کیرو نزد سرش
 کیکشه و با نگاه بار یم یا
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توانست آروم نگهش داره و از  یکه نم ییبا صدا شده،
 درونش به لرز نشسته جانیفرط ه

 :دیغر بود

 !کشه تا ابد یتو رو نفس م-

لب  ونیزد! لب هام رو آروم م وندینفسش رو به نفسم پ و

 .دیهاش کش

 یابتدا نیمکه ه یلب هاش شروع شد با من رینفس گ یباز
 راه از پا افتاده بودم!

 

به سرعت برق تو تمام بدنم پخش شد!  نیریحس ش اون

 !رو لرزوند انمیارتعاشش بن

دادم. دستاش رو به  یبا عشق پاسخ م دیبوس یولع م با
 پشت سرم رسوند و سرم رو به

 !رهیخودش بگ طرهیس ریز شتریخم کرد تا منو ب عقب

 یاز تمنا یو ناله ا دمیدهنش دم یاز لذت تو یا ناله

 .دیوجودش تو دهانم دم

حرکت  یفرق داشت. تمامش رو تو شهیاش با هم بوسه
 یتابانه لب هاش حس م یب
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 .کردم

 !هاش رو، حسرتاش رو، عشق و تمناش رو یدیناام

 !اونقدر که نفسم رفت! امان نخواستم اما دمش،یبوس

 !نفسم رو به اون وعده داده بودم من،

*** 

 ست؟یسردت ن-

مجبورش کردم  نکهیغر زد. هنوزم از ا یکالفه ا یصدا با
 از رونیقدم زدن به ب یتا برا

 !هیشاک میایب ساختمون

رو تو  زشیتا لق زدن کت اور سا رمیگ یباال م دستامو

 !تنم بهش نشون بدم

کنه  یفکر م نهیمنو از دور بب یکی ؟یکن یم یشوخ-

 خونه پا در آورده راه زیرخت آو

 زونمیآو نیتو ماش یکرد دایپ ی... رسما هرچرونیب افتاده

 !پزم به خدا ی... دارم میکرد

از موضعش کوتاه  یذره ا نکهیشدن و بدون ا زیر چشماش

 :گه یم ادیب
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 !غرغر نکن یشرطمون بود و توام قبولش کرد-

که پنچر  یتکیدم و مثل الس یم نیچ موینی. بشنیکج م لبام
 شم. یم یشده خال

 

رو به  ی! بار چوب لباسستیبدون انصاف نباشه فقط -

 !دوش بکشم، بار بچه امونم به شکم

چرخه؛ و من تو پوسته  ی. به سمتم مستهیا یحرکت م از

 !مظلومم فرو رفتم ی

دلم بخواد تا فردا دلمو  دنشیبا د دیکه عقب بکشم. نبا دینبا
 و بخندم! اما قسم رمیبگ

 !رمیگ یتوانم رو به کار م یخورم که هر ذره  یم

توش موج  یعشق خاص هیکالفه بود  یطور هی نگاهش،
 مادر به بچه هیزد. مثل نگاه  یم

خواد بچلونش هم کالفه  یتخس و شرش، همزمان هم م ی

 !اش کرده

نشکستن خط نگاهمون مجبور  یشه و من برا یم کینزد

 .رمیشم سرم رو باال بگ یم
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 کیکتش که از انگشتام جلو تر زده بود رو نزد نامویآست
 تا کش اومدن ارمیدهانم م

 .لبام رو پنهان کنم یاحتمال

 یشه و من احساس خطر م ینگاهش خطرناک م یوقت و
 نگاهم یکه تو یتیکنم با مظلوم

 .زنم یپشت هم پلک م ختمیر

 یزیچ بهیزبون غر هیلب به  ریچرخونه و ز یم سرشو

 .فهمم یکنه که نم یرو زمزمه م

فوت  رونیکنه و نفسش رو صدادار به ب یرو باد م لپاش

 .کنه یم

 یحت نکهیگفت اما قبل از ا یخوام ازش بپرسم که چ یم
 دهانم رو باز کنم سرش رو که

 :گه یم کبارهیچرخونه به  یسمتم م به

 !نترس-

 غیشم! ج یهوا بلند م یرو گهید هیشه و ثان یخم م هوی
 کشم و یم یزده ا جانیه

 !شن یدستام دور گردنش قفل م بالفاصله
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 بهادر!-

 

 نازدار بهادر؟ یدردونه -

 شتریام، ب یبازه کامال! راض شمیره و ن یضعف م دلم

 :زنم یچسبم اما غر م یبهش م

 ...میقرار بود قدم بزن-

 :گه یم یو اخمو با لحن محکم تخس

 !...میزن یم-

که  ییکشم. خطا یاش خط م نهیس ینوک انگشت رو با

 .دن یم لیاسم من رو تشک

 یکه انگشتام رو نطوریکشم. هم یرو به داخل دهانم م لبم
 کنن زمزمه یاش کار م نهیس

 :کنم یم

 ...یزن یفقط تو قدم م ینجوریا ؟ینجوریا-

کردم تا لحنم غماز و پر اطوار باشه. نفس هاش  تالش
 شه. شونه هاش رو یتر م نیسنگ
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کنه!  یفهمم داره چکار م یده و خوب م یباال م یا لحظه
 خواد نشون بده که تحت یم

 !ستیلمسم ن ریتاث

. تو بار میزن یبا هم منصفانه قدم م ییسه تا ینجوریا-

 خونه رو به یبچه و چوب لباس

 !کشم یمن بار هر سه تون رو به دوش م یکش یم دوش

خندم و مشت  یتونم خودم کنترل کنم. م ینم نیاز ا شتریب
 یاش م نهیس یتو یمآرو

 .زنم

 یکه دهن ادم باز م یزن یکام بک م یطور هی یعنی-

 !مونه

کنه.  یلبخند بدل م هیلبام به  یگرمش خنده رو رو نگاه
 تونست یکردم اونم م یآرزو م

 بند لحظه رها بشه، آزادانه بخنده! از

 

 نکهینگاهاش اما تصور ا نیا یدادم برا یکه جون م گرچه
 خندم اونم یکه م یهربار
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 !کنه میهمراه

 .خنده هاش یمعجزه  یمثل خودش غرق بشم تو تماشا منم

گردنش  یشن و من سرمو تو یدورم سفت تر م دستاش
 از رگ یقیبرم. نفس عم یم

 .بوسم یهمون نقطه رو م قایو دق رمیگ یم گردنش

گذره  یاز تنش م یلمس کوتاه، اما لرز هیو در حد  آروم

 .شه یو سرش به طرفم خم م

لب هام رو  یال نباریشنه و ا یلبم م یرو یطانیش شخندین
 کنم تا یباز م شتریب یکم

 یتر م یداخل لب هام به پوستش برسه و طوالن رطوبت

 !بوسمش

 یغرش پر لذت و تب زده ا یو صدا ستهیا یجاش م سر
 شه و با یاز ته گلوش خارج م

 !چرخه ینگاه تب زده اش به سمتم م اون

 !...ریام جلوه! اروم بگ نهیس یوسرتو بذار ر-

 یکه رو یریخش دار شده بود! کامال متوجه تاث صداش

 .حالش داشتم بودم
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مثل اون  چوقتیه گهیباردارم، د دیفهم نکهیاز بعد از ا اما
 میبرگشت تشیکه به سوئ یشب

 .خود نشد یخود ب از

که ممکن بود کنترلش رو از دست بده  یلحظه ا درست
 یرو نم لشی. دلدیکش یعقب م

ما باشه تا  نیاز ب یکی دیبا دیکنم که شا یو فکر م دونستم
 رابطه رو به دست نیکنترل ا

 !رهیبگ

 اخطار بود االن؟ نیا-

 !رشیبگ یجد-

 

 یجد دیگه قطعا هست و تو با یگه که بود، م ینم
 داره و من ی! تند تر قدم برمشیریبگ

 :گم یگونه م اعتراض

 !به ته باغ میرس یزود م یدار یتند قدم برم یلیتو خ-

به اون  میکیکه نزد نمیب ینگاه م هیزنه و با  ینم یحرف
 یگفت هست و انتها یکه م یتاب
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 .قرار داره میکه قرار بود با هم قدم بزن یمسافت

به شماره افتاده  ییبوسه اش رو با نفس ها نکهیاز ا بعد
 من رو از یقطع کرد، صندل

 .برداشت و کنار خودش گذاشت مقابلش

ظرف ها بود هنوز گرم  ریکه ز یبه خاطر وارمر غذاها
 یادیبودند. و مجبورم کرد تا حجم ز

 ادهیرو بعدش پ یا قهیکه چند دق دیام نیغذا رو به ا از
 ذاره تا باغ یو م میکن یم یرو

بگردم  نمیکه موقع اومدن درست نتونستم بودم بب یقشنگ

 !به خوردم داد

 ی. آروم رومیدیکه گفت ته باغ هست رس یبه تاب خرهباال

 .قرارم دادم نیزم

 یو منم کنارش نشستم. دستش رو از پشت رو نشست
 مخالفم گذاشت و من به یشونه 

 .دادم هیاش تک نهیس

 ست؟یسردت ن-

بود و سرد اما اونقدر به من پوشونده بود که  یفلز تاب

 .حس نکنم یزیچ
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 !هوا. خوبه ستیبه خدا سردم ن-

 هیده  یره و تا حرکتشون م یم یموها یالبال انگشتاش

 .کنه یلحظه مکث م

و  رهیگ یانگشتاش م یاز موهام رو ال یکیبار ی دسته
 ینگاهش م ادیکنه.  یلمس م

 اومدم. یم نییاز پله ها داشتم پا یوقت افتم

 

در هم رفته اش رو  یاخما یو وقت رمیگ یباال م سرمو
 زنم و یو با ناز پلک م نمیب یم

 :گم یم

 خوشگل شدن موهام؟-

زنم و اون نگاه  یرن! قهقهه م یتو هم م شتریب اخماش

 .دوزه یشب زده اش رو به لبام م

 یبلعه! دلم براش م یخنده هام رو با نگاه م یلحظه  هر

 !قتایسوزه حق

 یموج م یخاص« کردم یعجب غلط» هینگاهش  یتو
 دموپسر مر نکهیزنه. از ترس ا
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 :گم یکنم با ته مونده لبخندم م مونیپش

خوره.  یحموم برم دوباره فر م نکهی. به محض اهیمقطع-

 دو ساعت زمان برد و البته بایتقر

 دیارز یدادم. اما به خدا م دهیکه به سع یباج یکل بعالوه

 !ات تو اون لحظه افهیق دنیبه د

 :غره یزنه و با حرص م یم رونیگونه اش ب استخون

 !دونستم یم-

. تک ستین یدونست دائم یبود که م نیبه ا منظورش
 یم طنتیزنم و با ش یم یخند

 :گم

لحظه  هی. اوردیاصال هم! ماتم چشمات داشت اشکمو درم-

 یگ یگفتم نفست رفت! بعد م

 ؟یدونست یم

لونه کرده تو اون  یطانیبودم! اگر برق ش دهیچشماتو ند-

 دمیفهم یم دمید یستاره ها رو م

 !تر کردن من چارهیب یبرا یدار یبرنامه ا هی که
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به چشمام نگاه  نکهیگه. به محض ا یخندم! راست م یم
 از چه هیکه قض دیکرد فهم

 !قراره

 

فکر کن واقعا  ی! وانمیبه خدا که منتظر بودم اشکتم بب-

 ...شهیهم یموهام صاف کنم برا

 ؟یکن یوقت چکار م اون

بگه اما  یزیخواد چ یو م رهیگ یشده اشو ازم م زیر نگاه
 گه یهم م یفشردن لباش رو

 !تو دلشه یقصد نداره بگه چ که

خط اخم  یبرم و رو ی. دستمو باال مرهیگ یام م خنده

 .کشم یابروهاش م

 یحس م یشه ها... گاه یم میاخم نکن! نوچ... حسود-

 کنم موهام از خودم جدان! اونقدر

اف به خدا به سرم بزنه ص یکن یبهشون توجه م خاص
 یرم کچلشون م یکه خوبه م

 !یاز من توجه نکن حت شتری. به موهامم بکنم
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مودش رو  نکهیاز ا یره راض یلبش که باال م ی گوشه

 .چسبم یبهش م شتریعوض کردم ب

پهلوش  یدم و دستم رو رو یمحکم بهش فشار م سرمو

 .ذارم یم

از  شتری. نگاه بمیقانون بذار هی دیواال به خدا! کم کم با-

 !به موهام ممنوع قهیدق کی

و  رمیگ یلرزه و من مشتاق سرم رو باال م یاش م نهیس
 یخنده  یره برا یدلم ضعف م

 !و قشنگش مردونه

لبخندش  یکنم. با ته مونده ها ینگاهش م دایو ش فتهیش
 کنه و یسرش رو خم م

 !بوسه یرو آروم م میشونیپ

 :کنم یکشه با تموم وجودم زمزمه م یکه م عقب

 یوقتا دلم م نطوریداره. ا یرینظ یب یانرژ هیلبخندات -

 خواد بچه مون پسر بشه. مثل

. لذت رهیگ یدلم شور م یخند یبشه. هر بار تو م تو
 یوجودم حس م یرو تو یبهشت
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و دوتاتون رو نگاه کنم.  نمی. من بشنی. فکر کن دوتا بشکنم
 ضعف کنم واستون. موهاش

دارشم مثل تو باشه. لباس . حالت موج میمثل تو بلند کن رو
 . برات زبوننیست بپوش

 

به اونم نگاه  یکن یکه به نگاه م ینطوریو تو هم زهیبر
 . بهش عشقیکن ششیو ستا یکن

بال پرواز کردن تا آسمون خدا رو بهش  ،یشور بد ،یبد

 !...یبد

کنه. با اون برق دوست  یفقط نگاهم م یطوالن لحظات
 یب یچشماش. با گرما یداشتن

 .حضورش رینظ

کت تنم  ریکه ز یکاپشن پیحرف ز یو ب ادیباال م دستش

 .کشه یم نییکرده بود رو پا

پهن و بزرگش قسمت  ی. دستاادیشکمم م یرو دستش

 .پوشونه یاز شکمم رو م یبزرگ

 .میکن یشکمم نگاه م یدو به حرکت دستاش رو هر
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 شهیخوره. آروم تر از هم یاز جاش تکون نم کوچولومون

 .ست

دونم چرا اما  ی! نمدمید یتو خوابم نم یلحظه رو حت نیا-

 هیخودم  نکهیا یایرو یحت

 یحرفات گفت یبار ال هیداشته باشم رو هم نداشتم.  خانواده
 خونه هیخانوم  یخوا یم

قد. تو از  میقدم و ن ی. مادر چند تا بچه یدار باش اطیح
 هیو من  یگفت یتصوراتت م

 یخواد جزو یچقدر دلم مکه  دمیبه خودم اومدم و د لحظه

 .باشم ریتصو نیاز ا

 :زنه یلب م یشتریکشه و با احساس ب یم یقیعم نفس

 .رو بدزدم اتیخواد رو یکه چقدر دلم م-

به شکمم بود گفت. سرشو  رهیخ یحرفاش رو در حال تمام
 یو دستشو از رو رهیگ یباال م

 .بره یعقب م بشیبه مقصد ج شکمم

داره و دست چپم رو  یاش رو از دورم برم گهید دست

 .ارهیباال م
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دستش  یکه تو یکنه برق انگشتر یرو که باز م مشتش

 .کنه یبود چشمام رو روشن م

 :کنم ینفس صداش م یکوبه و ب یم جانیاز ه قلبم

 بهادر...؟-

 

 ایدن نیبه رسم ا دیرو با یشب نیهمچ یکنم انتها یفکر م-

 دی. گفتم شامیو آدماش ببند

 .یکه حلقه داشته باش یدوست داشته باش توام

 :گه یبره و همزمان م یانگشتم م یرو تو انگشتر

من تو  یحلقه نشونه  نیا ستیکنم. قرار ن یولت نم-

 لیباشه! آدم زنده به وک تیزندگ

عمر کنارت شبامو صبح کنم.  کینداره! قراره  اجیاحت
 و یعمر من باشم و تو باش کی

کنارت باشم و ازتون مراقبت کنم.  هیامون. هر ثان فرشته
 اون یجواهر چیحلقه و ه چیه

 .عشقمون باشه یکه نشونه  ستیارزشمند ن قدر
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. سرش ارهیو دستم رو باال م رهیگ یانگشتام رو م نوک
 یرو یآروم یشه و بوسه  یخم م

 .زنه یم انگشتام

دونه چشم تو  ینم ایدن نیمن تو ا یبه اندازه  چکسیه-

 !یچ یعنیچشم مرگ بودن 

نکرده انگار که لحظه  یزندگ یطور هیهر ثان چکسیه
 که من یاونقدر چکسیآخرشه! ه

به اندازه  ینبوده! کس یمرگم تو صلح بودم باهاش آشت با
 من درک نکرده که زنده ی

 !ایکار دن نیکردن سخته! سخت تر یراحت و زندگ بودن

اش  نهیدم و هر دو دستمو به س یدهانم رو قورت م آب
 یلرزه وقت یچسبونم. دلم م یم

 .زنه یمرگ حرف م از

 دنیداره. دوست نداشتم شن یوجودم رو برم یهمه  ترسم

 .حرفا رو نیا

 !کنم یو من حاضرم برات زندگ-

ده و با مصمم  یطرف صورتم قرار م هی یرو دستش
 که ازش سراغ دارم تو ینگاه نیتر
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 ...زنه یزل م چشمام

تو... جلوه  یمن... بهادر اعتضاد... حاضرم برا-

 کنم! یم یزنده ام زندگ یبزرگمهر... تا وقت

 

 یحلقه  هیکنم.  یو نگاهش م رمیگ یرو باال م انگشتر
 دو تا یبود که رو دیسف یساده 

 .بودن دهیچیهم رفته بودن و تو مرکز به هم پ یتو ریزنج

تونستم ازش چشم  یکننده بود که نم رهیو خ فیظر اونقدر

 .بردارم

الزم  ست،ین یام هک کن نهیس یاسمتو رو نکهیبه ا یازین-

 شاهرگم رو به بوسه ستین

تو و  ریمرد، تا ابد زنج نیا ،یبه بند بکش نتیریش یها

 !اون نگاه معصومت شده

از  ییدایره، از عشق از ش یداغ شده و دلم سر م تنم

 !یمست

 !رم ینوشم و سر م یبه جرعه عشقش رو م جرعه

به گلوش  مویشونیکنم و پ یدور گردنش حلقه م دستامو

 .چسبونم یم
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 !...دوستت دارم عشق من-

 !...منم دوستت دارم دردونه-

که به  یشیآت نیا دیشا دم،یاشتباه شن دیکنم که شا یم فکر
 توهم رو نیجونم انداخته ا

 .داده بهم

نفس نفس  نکهیا نیکشم و ح یزده سرم رو عقب م بهت
 یم رهیزنم به لباش خ یم

 .شم

رو که بهت  یکنن حس فیتونن توص ینم یکلمات حت-

 دارم! دوستت دارم و عاشقتم

! به جنون نکش منو با ستیشروع حس من به تو ن یحت
 یدون یاون نگاه منتظرت! تو م

کشم. که لب تر  ینفس م زمیرو به پات بر ایدن نکهیا یبرا
 و من جونمو بدم! اگر یکن

گم.  یتو گوشت م شهیاز حاال تا هم شیبشنو یدار دوست
 به یچیذارم حسرت ه ینم

 بمونه! دلت
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 نیتر قی. اشکام از عمنمشیب یشن و تار م یپر م چشمام
 یقلبم سر چشمه م یجا

 .گرفتن

 کیفقط متعلق به خودته. تو تار یکن یکه فکر م ییاونجا
 لحظاتت آرزو نیو تنهاتر نیتر

 .یکه فقط خودت صاحبش نباش یکن یم

 دای. و من پیقسمت کن یرو با کس یمکان خصوص نیا
 یرو که م یکرده بودم. کس

 .کنم میباهاش تقس زمویهمه چ تونستم

تونستم خودم رو  یعمرمو احساسمو، م مو،یو شاد غم
 هر یکنم. و اون برا انیمقابلش عر

 !روحم مشتاق باشه ی ذره

 !ها یرگیت یها، مخصوصا برا یرگیت یبرا یحت

*** 

 چه خبر؟-

کرد آنقدر غرق  ی. فکر مستدیا یاز حرکت م شیها قدم
 در افکارش هست که متوجه
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 .او نشده است حضور

غرق در  اطیح ی رهیبود و خ ستادهیا یقد یپنجره  مقابل

 .سکوت بود

خودش و ملکه اش رد و بدل  نیرا که ماب ییها صحبت
 لیش تحلا یشده بود تمام انرژ

 .بود رفته

 یدر ابتدا برا یموتیبود که ت نیدورش سنگ یفضا آنقدر
 صحبت با او مردد شد اما تا

او هم نسبت به حضورش  دیایجلو ب یگرفته بود قدم میتصم

 .واکنش نشان داده بود

 یکشد و شانه به شانه اش م یبه پشت سرش م یدست
 یکه در جنگ ها ی. مردستدیا

 بود. ستادهیدوشادوشش ا یادیز

 

 یرا تجربه کرده بود که هر کدامش م ییزهایاو چ با

 .باشد انشانیتوانست پا

شده. درست  کسیمحاکمه ف خیاعضا رو خبر کردم. تار-

 . سردار همگهیپونزده روز د یبرا
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! از چشم و تهینظره. هنوز تو گاراژ هدا ریز کامال
 پرسجو تیهدا یگوشمون تو دار دسته 

... بعد از ستیگه حال و اوضاعش خوب ن یم کردم،
 یزیاز ترس چ تیهدا یجلسه قبل

که افتاده تا خورده کتکش زده!  یروشه و دردسر شیپ که

 !ارهیممکنه دووم ن

 !ارهی... اون سگ دووم مارهیدووم م-

زند.  ینم یگریاندازد. حرف د یباال م ییابرو یموتیت

 .شود یم نیفضا دوباره سنگ

سکوت را  نیا کیشود و ب یار مکش د نشانیب سکوت

 .چرخد یشکند. به سمتش م یم

 ؟یکن یچکار م نجایا-

هشدار  شیکند. زنگ صدا یجا خورده رو به او م یموتیت

 !گونه بود

 ...خب... معلومه اومده بودم گزارِش -

 نجای! ایبر یما... کار ما تموم شده... آزاد نی... بنجایا-

 ؟یهست یدنبال چ ؟یخوا یم یچ

 بدونم؟ دیوسط هست که من با نیا یزیچ
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بار منظورش را خوب  نیاندازد. ا یم نییسر پا یموتیت
 یموتیفهمد. بعد از آن که ت یم

 .نجات داده بود، انتظار داشت که او برود را

آن کار کرده  یسال رو یکه سال ها یمشترک ی پرونده
 دهیبودند باالخره به انتها رس

 .اما هنوز هم مانده بود بود،

 تیآن سکته را از سر گذراند، مامور نکهیبعد از ا یحت
 انجام شد و یموتیتحت فرمان ت

 .هم او را ترک نکرد باز

 :دیگو یم یدوزد با لحن تلخ یکه چشم در چشمش م نباریا

 

 نیکه پا تو ا ینبودم. از لحظه ا چوقتی. هستمیمن آزاد ن-

 در یدونم چ یراه گذاشتم م

بودن، مشاور و  کیت راست ببودن، دس نجای. اانتظارمه
 برادر بهادر اعتضاد بودن تنها

. انگار ستیمن ن یبرا یتیهو رون؟یکه دارم و اون ب هینقش
 که هرگز نبودم، انگار که هرگز

 !نداشتم وجود
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 یغیهمچون ت شیچرخد و حرف ها یدودوزن م نگاهش

 .خراشد یرا م شیگلو

کند. تابحال به او  یم زیچشم ر یبا ناباور یلحظه ا کیب
 راه را با نیا ینگفته بود که بها

 .پرداخته است تشیهو تمام

 ارزشش رو داشت؟-

 عیسروان ترف ،یموتیبود که از او داشت. ت یسوال تنها

 !میفه ردادیگرفته، سرگرد ت

صورت کم جان مادرش مقابل چشمش بود.  هنوز
 یزندگ یچشمانش باز بودند اما ذره ا

 .آن نبود در

 !نیخورد اما سخت و سنگ یاش تکان م نهیس

گرفته بود  یکه چشم بسته بودند چنان آرامش یلحظه ا و
 یلب ها یکه لبخند رو

که از مادرش به  یلبخند نیشده بود. آخر داریپد کبودش

 .دارد ادی

 دایرا پ شانیها یبدبخت یخورده بود که باعث و بان قسم
 کند. خودش را از لجنزار نجات
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 .دهد

. تشیهو یود و سازمان به او هدف داد. در ازاهدف ب یب
 بود که به یو مادرش، تنها کس

 .داد یم یداد. معن یم تیاهم تشیو هو او

 نیدر ا یکس یمادرش را نداشت بود و نبودش برا یوقت
 نداشت. یتیاهم ایدن

 

 نجامیکشه! ا یانتظارم رو نم یزیچ رونیداشت! اون ب-

 .خورم یهنوز به دردشون م یول

 .ستمین نیگزیموندنم مخالفت نشد. من براشون قابل جا با

مرتبه باال  نیرا که در ا یواضح بود. هرگز جاسوس نیا
 جا افتاده باشد را نداشته ایماف انیم

 .اند

 یشانه  یآخر کف دستش را رو یو لحظه  دیچرخ بهادر
 یقرار داد. ضربه  یموتیت

از  میت یصدا دنیبرداشت اما با شن یزد و قدم یآرام

 .ستادیحرکت باز ا
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... دمیاون برگه رو نفهم ی! اون روز معنیش یپسر دار م-

 !گم یم کیتبر

بود. شکمش آنقدر بزرگ شده  دهیرا موقع رفتن د جلوه
 نگاهش دنشیبود که به محض د

 .جذب کرده بود را

پاسخ سالمش را درست  دینفهم یقدر متعجب بود که حت آن

 !ریخ ایداده بود 

جلوه رد چشمان گرد شده و متعجب او را به  یوقت و
 یشکمش گرفته بود با خداحافظ

 .سوار شده بود و رفته بود یعیسر

شاهد  کیبا خودش فکر کرده بود که شانس آورد تا ب و
 او ی رهیآن لحظه نبود و نگاه خ

 .شکار نکرده بود را

بود.  یکند. لبخندش واقع یچرخد و نگاهش م یم بهادر
 یبهادر، برا یاش برا یخوشحال

 .بود مانهیصادقانه و صم پدرشدنش،

 .کند یدهد و سالن را ترک م یتکان م یسر
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*** 

که  یاز زمان قهیجمع شده بودند. ده دق زیسران دور م همه
 جلسه محاکمه اعالم یبرا

 بیعج نیبود و ا دهیهنوز نرس کیبود گذشته بود و ب شده
 بود!

 

 .م پچ پچ ها شروع شدبود. کم ک امدهین شیبحال پ تا

 یآرام م شتریو ب شتریب تیگذشت هدا یکه م یا هیثان هر
 یگرفت. استرسش کمتر م

 .شل تر ششیو ن شد

 :گفت هیرا باال گرفت و خطاب به بق ساعتش

 نیکن یسابقه ست. فکر م یتو حضورشون ب ریتاخ نیا-

 جلسه رو به روز ای میصبر کن

 م؟یموکول کن یا گهید

را  اریاخت نی. او ادیمحفل پرس دیسف شیر دیبه سع رو
 خاص یلیداشت که در موارد خ

 .ندازدیب قیبه تعو ایرا منحل و  جلسه
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باال داد و  یسردرگم یرا به نشانه  شیخان ابرو ها دیسع
 یبزند سلطان یتا خواست حرف

 :کرد یدست شیپ

 یاومده. هنوز اونقدر نگذشته. عجله ا شیپ یمشکل دیشا-

 .میکن یصبر م شتریب ستین

رفت.  یم دیجا را ترک کند. با نیخواست ا یم تیهدا
 یخبر م دیقرار بود. با یقلبش ب

 .گرفت

 یرا آتش زد. سرکرده  گارشیس یبا کالفگ مسعود
 ساکت و با یمرد ا،یساعدن یخانواده 

داد و به  یدر سکوت کارش را انجام م شهیکه هم یابهت
 القلب بودن یو قص یرحم یب

 .بود مشهور

مزدور آموزش  یهمان آدم کش ها ایَمن* ها  تیه سیرئ
 یاثر نکهیکه بدون ا یا دهید

 .کردند یخود به جا بگذراند کار را تمام م از

__ 
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:Hitman 

که توسط افراد  ییو مزدور، آدمکش ها یحرفه ا آدمکش
 شخص خاص کیبه منظور قتل 

 .شوند یم استخدام

 :غرد یم یدهد و با کج خلق یم رونیرا ب گاریس دود

 !مونم یمنتظر م گاریس نیتموم شدن ا یمن به اندازه -

حرفش  یمسعود خوشنود شده بود پ یطاقت یکه از ب تیهدا
 یو به طعنه م ردیگ یرا م

 :دیگو

 یاما وقت برا نیشما وقت اضافه دار دیشا یجناب سلطان-

 از ما طالست... من که یبعض

 ...شتریتونم ب ینم

سالن چنان پر سر و صدا و شتاب  یابتدا یدو لنگه  در
 زده باز شد که نگاه تک تکشان

 .به آن سو کشاند را
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 یو اگر او بود کس دندیکش یرا م کشانیب دنیانتظار د همه

 .داشت یجلوتر از او قدم برنم

 .بود ستادهیا کیخط اول مشاور ب در

 دنیبه دو شتریکه ب ییهشت نفر از کالکان ها با قدم ها با
 یم کینزد شباهت داشت،

 .شدند

از  ییایدر کپارچهیکبود از خشم و چشمانش  صورتش
 خون بود! سر و وضعش آنقدر

 .بود که ترس بر دل همگان انداخت ختهیو بر هم ر آشفته

گره کرده اش را کنارش نگه  یزد. مشت ها ینفس م نفس
 نکهیداشته بود و به محض ا

 .دیکش رونیتفنگش را از پشت کمرش ب دیرس زیم کنار

نشسته بودند از جا  زیکه دور م یدوازده نفر هر
 برخواستند.

 

 کیواضح بود.  نیوسط درست نبود و ا نیا یزیچ کی
 لب باز دیافتاده بود. سع یاتفاق

 ...کرد
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 ...چه اتفـ-

 یرخ داد. صدا هیثان کیجمله اش هرگز کامل نشد. در  و
 مغز فرد دنیگلوله، پاش کیشل

 دهیپوستش و کوب یخون رو یاش از هم، شره  یکنار

 !زیم یرو تیشدن سر هدا

 .افراد وحشت زده از جا برخواستند یبسته شد و همه  در

از  ریبه غ چکسیبه همراه نداشتند. ه یاسلحه ا چکدامیه

 .اجازه را نداشت نیا کیب

 .کرد ینگاه م تیهدا کریبا انزجار به پ یموتیت

 .جرات نداشت زبان بچرخاند یکس

 ای یموتیآمد. ت یم یموتیامان ت یب ینفس ها یصدا فقط
 حماقت ایشده بود و  وانهید

 .در خق خودش تمام کرده بود را

بزرگ، و  یدسته  کیخانواده بود!  کی ی ندهینما تیهدا
 نشیخواهش، جانش نیقطعا ک

 !خواست یکرد. وندتا م یرا شکار م قاتل
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 یموتیبود. چشم در مقابل چشم! و ت نشانیجزء قوان نیا
 ایکه  دیاسلحه را کش یطور

 ایدرست نبود و  نیندارد که ا یاطالع نیاز قوان اصال
 عقلش را از دست داده و دست از

 !شسته بود جان

کار عاقالنه  نیاز ا یدوم باشد، خودکش ی نهیاگر گز که

 !و بدون درد عیتر بود! مرگ سر

عقب رفت، اسلحه از دستش افتاد. دست را  یتعادل یب قدم
 دهانش گذاشت و چشم یرو

 .بست

 

جلو  یجسورانه قدم یخان هنوز شوکه بود، سلطان دیسع
 را از کیآمد. صورت مشاور ب

 .گذراند نظر

 یبرافروخته بود و هم زمان انگار کس کپارچهیخشم  از
 اش را زده باشد هر آن شهیر

 .بخورد نیداد تا با سر بر زم یم احتمال
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جمع بود. به  نیا نیاز واعظ یکیفکر کرد که او  نیا به

 .عنوان احمق نبود چیه

. مگر آنکه، دیخر یو پوچ وندتا را به جان نم چیه یبرا
 خواست به اما اگر ها فکر ینم

 !نکند یریگ جهی. زود نتکند

بدون  کیباشد. مشاور ب کیبه دستور ب دیاتفاق با نیا

 .زند یاجازه او دست به محاکمه نم

 !اوست حاکم

رو  تیهدا ریحکم ت شونیشده؟ اگر ا یکجاست؟ چ کیب-

 دادن خودشون کجان؟

ماند. پلکش  یم رهیخ ینفس به سلطان یبرد. ب یباال م سر
 شیپرد و گوش ها یم یعصب

 .شود یهجوم خون به سرش سرخ و داغ م از

قلبش داشت از کار  د،یآ یدر نم ییکند. صدا یباز م دهان
 افتاد. عقلش را از دست یم

 کش،یبود. برادرش، ب یمعن یبود. جهان از نظر ب داد
 اش کجا یخواهش، ناج نیپدرش، ک

 بود؟
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خواست با به زبان آوردنش  یخواست جواب بدهد، نم ینم
 شوند. تاب یکلمات واقع

 !را نداشت تیبا واقع ییایرو

 یمحفل! ادا نیکارش در ا نیگفت! به عنوان آخر یم دیبا

 !اش فهیوظ نیآخر

 کشته شد!-

 

 شیخشک شد. پازل در جا شیوحشت زده در جا یلطانس
 یخودکش کی نیقرار گرفت. ا

 !وندتا بود کیخود  نی. انبود

*** 

 یاز زمان یهمه جا را فرا گرفته بود. ساعت یظیغل دود
 یمنفجر شده بود م لیکه اتومب

 .کرد یو هنوز دود م گذشت

آن آوار شده بود  یشده بود و رو بیکه تخر یگذر ریز
 یممکن م ریآن را غ ییجابجا
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به محل اعزام شده و شروع به  سیو پل ی. آتش نشانکرد

 .کار کردند

را به  یمات و مبهوت آن جا مانده بود تا هر خبر ساالر
 را که یتیبرساند. واقع یموتیت

 .کرد یبود را باور نم مقابلش

 کیها  نیا یهمه  دیشود و بگو دایپ یبود تا کس منتظر
 یلیسوتفاهم است. که آن اتومب

 .برده است یرا به محاکمه م سشانیکه رئ ستین

کند. تمام  ینم دیرا تائ زیچ چیگفته بود هنوز ه یموتیت
 کالکان ها چشم به دهان او

 .بودند دوخته

 دیکرد. او فرد دوم در دستگاه بود. او با یم دیتائ دیبا او
 را رسما اعالم کیخبر مرگ ب

 .کرد یم

 دیبا کیکه ب یدر راه بازگشت به اهواز بود. خط یموتیت
 پاسخ دهد خاموش بود. شمارش

 !که با آن تماس گرفته بود از دستش رفته بود یدفعات تعداد
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 یهنوز هم داشت م نیسوخته که درون ماش یجنازه  آن

 !شود یبود؟ نم کیسوخت ب

 ممکن بود؟ چطور

 

گوشت و  یاز بو شیکه تمام عمرش کابوس ها یکس
 هم انشیوست سوخته پر بوده، پاپ

کابوس تمام عمرش باشد؟  نیبزرگتر انشیباشد؟ پا نگونهیا
 یسوختن و جزغاله شدن؟ نم

 !ترکشان کند ینطوریکه ا شد

داد؟ چرا برخالف  ینبود چرا تماسش را پاسخ نم اگر
 از فرودگاه نیماش کیبا  شهیهم

بوده  لیراه افتاده بود؟ فقط خودش و راننده درون اتومب به

 .اند

کرده بود. که در فرودگاه او را به  دیرا تائ نیا احمد
 ها را هم گاردیفرستاده و باد یتیمامور

 !او همراه کرده است با

 گرفت؟ یبا جلوه تماس م دیبا
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را  کیاو خبر نداشت چه؟ او باردار بود، فرزند ب اگر

 .درون شکمش داشت

ن شکمش درو نیاو و جن یبرا یداشت و اتفاق تیواقع اگر
 نیافتاد چه؟ آن بچه آخر یم

 شد؟ یاو از برادرش م ادگاری

اش انقدر عاجز و  یلرزند. تابحال در زندگ یم دستانش

 .رفت یم دیمستاصل نمانده بود. با

. آن خانه باغ را، آن دید یبا چشمان خودش م خودش
 که روزها در آن یکوچک تیسوئ

 .گشت یداشت را م اقامت

توانست  ینم نیکرد. ا یآن خاک را جستجو م یذره  ذره
 آن مرد باشد. نه حاال انیپا

 یخانواده م لیکرد. تشک یم یآشت یتازه داشت با زندگ که

 .داد

 کشیکند. ب ی. ماتم وجودش را پر مندینش یبه درد م قلبش
 را از دست داده بود؟ برادرش

 کس تر؟ یشد؟ ب یتر م تیهو یهم ب شیبود؟ از پ رفته
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 یبا نوک انگشت م امدهین نییاشکش را هنوز پا قطره
 تا ندیبا چشم خودش بب دی. باردیگ

 کند! باور

 

*** 

 ...ده روز بعد●

 یو تار را م رهیسکوت و خفقان شب ت بادهوهوکنان
 شکست. رخت عزا بر تن کالکان ها

 .کرد یم نیهاشان نفسشان را سنگ نهیبر س یبار همچون

سرشان هم از  یبر رو اهیس یو چترها دیبار یم باران

 !تر نبود اهیس اهشانیروزگار س

 یهمه شان را در بهت فرو برده بود. پزشک کیب مرگ
 کرده بود و دیمرگ را تائ یقانون

 .خبر شوم را اعالم کرده بود نیباالخره ا یموتیت

کرده  عییصبح تش روزیمانده بود را د یباق کرشیاز پ آنچه

 .بودند

سران  یباال همه  یتیامن داتیشلوغ اما با تمه یمراسم در
 احترام کرده یجمع شده و ادا
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 .بودند

اجازه  یموتیکه ملکه در آن حضور نداشت. ت یمراسم
 نبود او کینداده بود. حاال که ب

 !دید یبرادرش م ادگاریرا مسئول  خود

اعتضاد،  یخانواده  یسرکرده  ک،یحاال که ب گرچه
 رفته بود، نایکالکان ها از م سیرئ

 .کرد ینم دیاو را تهد یخطر

را  نتانینبود که بدخواهان و بدط انیدر م گرید یقدرت
 وسوسه کند، اما حاال که همه فکر

شده  دهیبا ملکه اش بر کیب انیم یکردند که رشته  یم
 نیچن نیبود، بهتر بود که ا

 !بماند

بودند تا مراتب  نجایخودش بهتر بود. و حاال ا یبرا
 نیا یاحترامشان را به صاحب اصل

 .اورندیبه جا ب نیسنگ یعزا

 

. سر باال دیآ یم یتعادل و شکسته ا یب یقدم ها یصدا
 از پله اهپوشیس یبرند. زن یم
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 .آمد یم نییمقابلشان پا یها

حاال هم با  نیگفت که هم یاش م دهیرنگ پر صورت

 .وداع کرده است یزندگ

 .آمد یاما جلو م دیلرز یم

 !به رو نداشت اما سرش باال بود رنگ

 !شکسته و اشکبار اما پر وقار بود نگاهش

 کیرفته بود و او همچنان  کشیشوهرش، ب پادشاهش،

 !بود اریتمام ع یملکه 

 ستادهیافراد مقابلش به صف ا ی. همه ستدیا یم مقابلشان
 اشک که یقطره  نیبودند. اول

بودند،  ستادهیکه سر صف ا یچکد مردان یچشمش م از
 به یاندازند و باق یم نییسر پا

 !از آن ها تیتبع

. نندینبود، اشک و شکست ملکه را به چشم بب ستهیشا
 یخال یدخترک داشت با چشمان

 !معنا بود یاز نظرش ب زیکند. همه چ یم نگاهشان
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 یگذارد. اسلحه را از پشت کمرش م یقدم جلو م یموتیت
 انشان رهاکشد. چتر ها از دست

را رو به آسمان  شانیاز او اسلحه ها تیشود و به تبع یم

 .رندیگ یم

... دوتا... و... یکی... چدیپ یدر فضا م کیشل یصدا

 !شود یم کیهفت گلوله شل

 یم شانیها نهیس یاحترام رو یادا یها به نشانه  دست
 نیبندد. زم یرود. ملکه چشم م

 .بارد یلرزد. آسمان دلرحمانه م یم شانیپا ریز

. فرزندش درون دیپر یم رونیاش ب نهیداشت از س قلبش

 .کرد یم یقرار یشکمش ب

 یبود داشت خم م شیشانه ها یکه رو یاز فشار کمرش
 یشد. توانش را از دست م

 فضا را تحمل کند. نیا ینیتوانست سنگ ینم گری. ددهد

 

 انشانیشکافد. از م یاز هم م تیدارد. جمع یبر م یقدم
 چهره هاشان را قیگذرد. دق یم
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از  سیخ یاز باران و بعض سیگذراند. خ ینظر م از

 !اشک

شباهت داشت که هر لحظه ممکن  یبه کابوس زیچ همه

 !ابدیب انیبود پا

. دید یلحظه ها را م نیا تیخواب نبود، داشت در واقع اما
 یرنگ م یمشک نیبه ماش

 .رسد

 لیدرب اتومب یموتیشود، ت یاز آن سمت سوار م یمهد
 کند و دخترک یباز م شیرا برا

 .شود یتاب سوار م یب

 دهیپاشد و درون آغوش سع یمحض نشستن از هم م به

 .افتد یحال م یب

خانه  نیا شهیهم یروند و او برا یاش م یاز پ نیماش دو

 !کند یرا ترک م

*** 

 !نبود لچریبه و یازیحالم خوبه ن-

گفتم. چون اون  دهیعبرد اما رو به س یداشت منو م یمهد
 لچریبود که اصرار داشت برام و
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 .ارنیب

کنم.  یکشم و نوازشش م یشکمم م یرو یدوران دستمو
 یبچه ام تموم مدت پرواز ب

 یکرد. اونقدر که ترس برم داشت نکنه که اتفاق یقرار

 .براش افتاده باشه

... بهت گفتم حالت یلرزن! ضعف دار یپاهات دارن م-

 نشو، مایسوار هواپ ستیخوب ن

 !یگوش نداد م،یبنداز عقب

 !کنم تا نلرزن یکنم و لبام سفت م ینو بغض م از

 تونستم تحمل کنم! ینم گهید-

 

 نگیانداختم. با آسانسور به پارک نییگفتم و سرمو پا آروم
 یال نکهیو به محض ا میر یم

تا  دهیرو هول م یی. در کشوادیداخل م یدست شهیباز م در
 بازشه و نفس من عتریسر

 !شه یم حبس

 بهادر؟-
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دلمو از جاش کندن  دنشیبا د ،یدنیو اونم چه د نمشیب یم

 !انگار

زد. با  یم واریطعنه به گچ د یدیاز شدت سف صورتش
 چشماش تا لچریو یرو دنمید

 :گفت دهیحدش باز شدن و نفس بر نیآخر

 شد؟ یزیچ ه؟یچه حال نیا ده؟یسع شده؟یچ-

پرسه و  یمنتظر جواب دادن باشه م نکهیهم بدون ا پشت

 !زنه یپاهام زانو م یجلو

کنه.  یو صورتمو قاب م ادیبه سمت صورتم م دستش
 یقرار م یچشماش ب یمردمک ها

تر به نظر  یدنیبوس شهیخشکش از هم یو لب ها لرزن
 قرار من بغض یرسه و دل ب یم

 !ده یحرف زدن به من نم یدلتنگم اجازه  یچشما گلوم،

 یمعطل یشه و من ب یشم و اونم بلند م یبلند مجام  از
 اندازم و یدستمو دور گردنش م

 .دم یخودم فشارش م به

 جلوه؟-
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 !مردم بهادر... مردم-

دو کتفم رو  نیو کف دستش آروم ب چنیپ یدورم م دستاش
 یده و نوازش م یماساژ م

 !کنه

 نفسم رفت! ی... بگو لعنتیبگو خوب-

 

سخت بود! مردم  یلیخ ستمیبهادر... خوب ن ستمیخوب ن-

 منو گهیو زنده شدم! هرگز د

 !ستادیمیقرار نده. به خدا قلبم داشت وا یتیموقع نیهمچ تو

 یتو شتریشه و سرمو ب یموهام چنگ م یتو دستش

 .کنه یگردنش فرو م

کشم تا  یم هیهام عطر تنشو به ر هیبغض و گر نیمن ب و

 !به باور حضورش برسم شتریب

آروم  نجامیتموم شد فرشته ام! من ا یچ تموم شد... همه-

 !باش

 !...سخت بود یلیشم. خ یشم... آروم نم ینم-
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کنه تا نگاهش کنم.  یکشه و مجبورم م یعقب م سرشو
 ذاره و یدستاشو دور صورتم م

 .کنه یانگشت شصتش اشکام پام م با

 نیبا آروم تر یوقت یغم داشت و صداش تلخ نگاهش

 :ممکن گفت یصدا

. یگذروند ناشویمن! سخت تر از ا ی... ملک یاتو جلوه -

 !... چون تویگذرون یم نمیا

من  ؟یستی! آروم ندمید میکه تو زندگ یهست یزن نیتر یقو
 کنم! من اومدم یآرومت م

کنم  ی... من نمردم که... من آرومت میاالن تو بغل من و

 !دردونه ام

 :کنم یزمزمه م دهیلبش گذاشتم و ترس یرو انگشتمو

 !نکنه خدا-

دستاش بلندم  یحرکت رو هیبوسه و با  یرو م میشونیپ

 !کنه یم

دوئه و  یره و راننده اش جلوتر م یم نشیسمت ماش به

 .کنه یدر عقب رو برامون باز م
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و جلو  ادیبدو بدو م دهیسع نمیب یم یگردونم وقت یم چشم
 المیخ نهیش یبغل راننده م

 .شه یبابتش راحت م از

لحظه هم از دور  هیافته و من دستامو  یراه م نیماش
 کنم! یگردنش باز نم

 

خونه... دکتر منتظره...! گرسنه  میرس یتحمل کن زود م-

 تا خونه یتون یاگر نم ؟یا

باال؟ چرا  ادیقندت ب یبخور رمیبگ وهیآبم یکن تحمل
 ؟یچشماتو بست

برام  ینجوریا یجهت بغضم گرفته. اگر نداشتمش ک یب
 زد و یم واریخودشو به در و د

 بود؟ مراقبم

باش.  کمیخوام... فقط از کنارم نرو... نزد ینم یچیه-

 بذار هر لحظه حست کنم اون

 !بره ادمیرو  کابوس

مسئله با  نیتموم شد! ما راجع به ا گهیبهش فکر نکن د-

 !دردونه میهم حرف زده بود
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کرد بهم  یکه ازم خواستگار یگه صبح اون شب یم راست
 یوقت فکر نم چیگفت و من ه

 .باشه ریاندازه سخت و نفس گ نیکه تا ا کردم

 یملکه بدون بهادر رو باز هینقش  یکردم حت ینم فکر

 !کنه وونمیکردن قراره د

که چقدر سخت بود. درسته که  یتصورشم بکن یتون ینم-

 و یسالم نجایدونستم ا یم

 ییشد. اگر زبونم الل خدا یاما دلم داشت پاره م یمنتظرم
 یم یاتفاق نینکرده همچ

 یچه حس یبفهم یتون ی... تو نمرمیم یبه خدا م ؟یچ افتاد
 داشتم! چون تجربه اش

 !ینکرد

کرد و دستشو به شکمم رسوند و دستشو  ییتو گلو ی ناله

 .دستم کرد نیگزیجا

و تو گوشم  دیگوشم رو بوس یتو گوشم برد و الله  سرشو

 :گفت

کردم و مردم و دوباره زنده  یکابوس رو زندگ نیمن ا-

 دونم بدون تو یشدم! خوب م
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 یکنم. حت یبرات م ینداره... هرکار ییمعنا چیه یزندگ
 که در نظر یاالن هر مجازات

بهش فکر نکن. اگر  گهیدم. فقط د یبهش تن م یدار
 حالت یکن یقرار یانقدر ب یبخوا

 االنشم بدنت داغه! نیشه. هم یم بد

 

بپرسم رو  نکهیاما قبل از ا هیشم منظورش چ ینم متوجه
 یکه انگار م ییبه راننده با صدا

 :توپه یخرخره شو بجوئه م خواد

 ؟یکن یم یدار یتر برو... چه غلط عیسر-

تا دکتر  میزودتر برس یخواست هرچ یبود و م نگران

 !ام کنه نهیمعا

حضورش، عطرش،  یمن فقط تشنه بودم! تشنه  اما

 !توجهاتش

 یقلبش سر م یکشم و تا رو یاش م نهیس یرو دستمو
 زد یدم. اونقدر محکم و تند م

 .نگرانش شدم که
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روحمه  ؟یشه نگران نباش یخوبه م میبهادر حال جسم-

 شده. بچه حالش کهیت کهیکه ت

. تمام طول راه پدرمو درآورد انقدر لنگ و لگد خوبه
 کنم پوستم یانداخت. به خدا حس م

 !چند ساعت نیاومد تو هم کش

چشمام نگاه کنه. حرفام رو  یکنه تا تو یخم م سرشو
 شویگفتم تا نگران یشوخ یقاط

کنم اما اون تا از چشمام صحت ماجرا رو پرس  برطرف

 .شه یراحت نم الشیو جو نکنه خ

خونه سرشو خم  یصداقت کالمم رو تو نگاهم م یوقت و
 میشونیبه پ شویشونیکنه و پ یم

 !چسبونه یم

 یماله و چشم بسته نفس م یم مینیبه کنار ب شوینیب ی غهیت

 .کشه

 !هزار بار مردم و زنده شدم یتا برس-

 یتو یخفته  ادیفر یچشماش، برا یغم تو یبرا مردم

 !یکس یترسش از ب یصداش، برا
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بوسم. گوشه  یبرم و کوتاه و آروم لباشو م یجلو م سرمو
 یلبش به لبخند آرامش بخش ی

 .شه یم باز

کشه و  یو پشت انگشتاشو به گونه ام م ادیم باال دستش
 .رمیگ یمن از نو جون م

 

آرزوهامون  یکه قرار بود خونه  یبه خونه ا باالخره

 .میرس یباشه م

 یبودم تا بتونم با انرژ یکردم تا تو حال بهتر یم آرزو

 .هر وجبش رو بگردم

کنم.  یجلو به نماش نگاه م شهیبهادره و از ش یرو سرم
 ییالیو یدو طبقه  یخونه  هی

سرسبز و پر گلمون احاطه شده  اطیاز هر طرف با ح که

 .بود

 :گم یداره و من آروم م ینگه م یدر ورود یجلو نیماش

 !امیخوام راه ب یخودم م-

 ستین یدونم که راض یو م ادیاز گلوش م یخرخر یصدا
 خواستم یو هنوز نگرانه اما نم
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 .باشه ینطوریشم ا یکه وارد خونمون م یبار نیاول

ذاره و به  یو بهادر دستشو دور کمرم م میش یم ادهیپ

 .میر یسمت داخل م

خونه  یآقا با لباس فرم دم در ورود هیتا خانوم و  چهار
 بودن و به محض جلو ستادهیا

 .با لبخند خوش آمد گفتن رفتنمون

خانوم  هیخانوم جا افتاده تر و  هیدختر جوون بودن و  دوتا
 که ییار آقاسال که کن انیم

 .بودن ستادهیتنش بود ا یباغبان لباس

تعلل کنه از کنارشون  یاجازه بده لحظه ا نکهیبدون ا بهادر
 گذره و منم رو هم مجبور یم

 .کنه تا همراهش برم یم

از سالن جدا شده بود.  یپله سرتاسر هیدر با  یجلو قسمت
 و به میگذرون یسالن رو م

 .میر یاتاقا م یراهرو سمت

 میش یوارد م نکهیکنه و به محض ا یاول رو باز م در
 که یآقا و خانوم هیپشت سرمون 

 شن. یبه تن داشت، وارد م دیسف لباس
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زدن. بالفاصله فشارم  یحرف م یدو به زبون فارس هر

 .دنیرو گرفتن و چند تا سوال پرس

 نیدونم مال شنود ضربان قلب جن یکه م یکیکوچ دستگاه
 یتخت م یبود رو کنارم رو

 .ذاره

پرقدرت ضربان قلب  یکنم و صدا یرو آماده م شکمم

 .شه یانداز م نیبچه ام تو اتاق طن

 یده و خبر از عاد یتکون م دیتائ یبه نشونه  یسر دکتر

 .ده یبودن اوضاع م

کنه که  یبهادر رو راحت م الیدکتر خ نکهیاز ا بعد
 میهست ینرمال تیهردومون تو وضع

 .میش یرن و تنها م یم

نگاه.دستمو به  نیشم از ا ینم ریکنه و من س یم نگاهم

 .کنم یسمتش دراز م

 ...شمیپ ایب-

 نکهیا نیشه و ح یکنه و پلکاش بسته م یرو کج م گردنش
 یکنه م ینفسشو فوت م
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 :گه

 ...صبر کن امیم-

که با لحن  نهیب یرو م یدونم ک یکنه و نم یرو باز م در

 :گه یم یکالفه ا

 شد؟ یغذا چ-

 :گه یشنوم که م یرو م دهیسع یصدا

 براش حالش خوبه؟ ارنیدارن م-

. االن که نجایپرپر شد تا ا یبرا خواهرم از نگران رمیبم
 شیحالم بهتره اضطراب و استرس ب

 .کرده دایحدش برام نمود پ از

تا  نجایرو ول کرده و دنبال من راه افتاده اومده ا نامزدش
 از بابت حالم راحت الشیخ

 و من چقدر ممنونش بودم که تنهام نذاشت!. باشه

 

 ...تو ایب دهیخوبم سع-

 یاونم لبخند م نهیب یلبخندمو م یکشه و وقت یم یسرک
 هم ینگران یزنه و ته مونده 
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 .کشه یصورتش پر م از

و  ازیهزارتا نذر و ن میبرس نجایخدا رو شکر... تا ا-

 !یلجباز یلیصلوات فرستام! خ

 یبود و نگاهش به من بود. لبخند م ستادهیکنار در ا بهادر

 :گم یم دهیزنم و رو به سع

 یو م یتا حالم خوب شه. تو نگران بود دمشید یم دیبا-

 در میایتو اون حال ن یگفت

 !نهیاوضاع هم نمشیدونستم تا نب یکه من م یصورت

 یذره ا ایمعذب باشه  نکهیکنم و اون بدون ا یم نگاهش
 بده، رییصورتش رو تغ کیمیم

کنه و با چشماش طوافم  یگردنش رو به عقب خم م فقط

 .کنه یم

نگاه عطش  یدونم که فقط خودم قادر بودم معن یم نمیا و

 .دارش رو بفهمم

ساده بدون  یبره و همونطور یم بشیج یرو تو دستش
 ستادهیکنه سرجاش ا یکار نکهیا

 !زنه براش یمن قلبم داره پر م و
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 ینگاهش م یو وقت رهیگ یم شگونیآروم بازم رو ن دهیسع

 :زنه یکنم آروم لب م

 !کن ایدختر عزب تو اتاقه ح-

 شوینیو اون ب ارمیکنم و ادا در م یو دهنمو براش کج م لب

 .خندم یده و من م یم نیچ

شه و پشت  یچرخ دار غذا به داخل اتاق هل داده م زیم هی
 و انیسرش اون دوتا دختر م

 .ننیچ یم زیم یرو رو غذا

 دنی. با دنمیش یکنار پنجره م یایراحت یشم و رو یم بلند
 ادیروبروم  یا شهیش وارید

 افتم. یعمارت م یمخف اتاق

 

شبام رو توش گذرونده بودم و تو  نیاز بهتر یکیکه  یاتاق
 شبام نیاز ترسناک تر یکی

 .ام شده بود معجزه

لباسم رو عوض  دهیخورم و به کمک سع یرو هم م غذام
 تا استراحت رن یکنم. همه م یم
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صحبت  یداره با کس اطیح یکه تو نمیب یو بهادر رو م کنم

 .کنه یم

 هی. ادیبعد بهادر م قهیکشم و چند دق یتخت دراز م یرو
 داره یبرم زیم یاز رو موتیر

ها رو از حالت شفاف به حالت  شهیدکمه و ش هیبا زدن  و
 و پرده ها رو هم ارهیمات در م

 .کشه یم

به تاج تخت  دهیخواب مهیو کنارم به حالت ن ادیسمتم م به
 یده و من بدون معطل یم هیتک

 .ذارم یاش م نهیس یرو سرمو

 ؟یخوب-

 یچشمامه اما هرچ یاون کابوس جلو ریتصو هنوزم
 یعطر حضورش رو نفس م شتریب

 .شدم یآروم تر م دمیکش

... اون واقعا حالش می... تینیبب ی. نبوددمیخوبم. فقط ترس-

 اون روز تماس یوقتبد بود! 

سپرده بود  دهیبود تا اون خبر رو بهم بده به سع گرفته
 دست نکهیکنارم باشه. من بدون ا
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دادم.  دهیرو به سع یو گوش هیگر ریباشه زدم ز خودم

 ...شبیازش نداشتم تا د یخبر گهید

 رمیگ یکنن و من سرمو باال م یتو موهام گردش م دستش
 یموتیتا موقع گفتن از حال ت

 .رمینظر بگ ریصورتشو ز حالت

 یکه م یحالش بد بود. من یلیکمرش تا شده بود انگار. خ-

 یاونطور هیچ قتیدونستم حق

دونست. فکر  یبه حال اون که نم یشدم وا ینابود م داشتم

 !کنم... که... حقش نبود یم

بود. من خودم حالم خوب  یتو همراه وفادار یبرا اون
 تو چهکه اون  دمیفهم ینبود اما م

 . داغون بود.هیبرزخ

 

 :لب زد یسکوت طوالن هیهم رفت و بعد از  یتو اخمش

 !بهش فکر نکن-

مودش عوض شد و گرفته  یموتیوضوح با آوردن اسم ت به
 خواستم بهش یشد. و من نم
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 .ارمیب فشار

بود. درسته که خودش هم بهم گفته بود  یسخت میتصم نیا
 انتخاب یکه اون زندگ

خو گرفته بود.  ینبود اما باالخره به اون مدل زندگ خودشم

 !التیبه اون قدرت و تشک

که جونشون رو کف  ییمهم تر از اون تک به تک مردا و
 دستشون گرفته بودن و براش

 !کردن یسپر م نهیس صادقانه

 یداشته باشه که مجبور شده برا یحس بد دیبا مطمئنا
 به همشون دروغ شتریب تیامن

 !بگه

 یرو م نایا یو اون بهتر از من همه  دمیفهم یم ونیا من
 خواستم که با یدونست. نم

 .کنم یادآوریزدن درباره اش همه شو براش  حرف

همه مون  یاتفاقا برا نیا یهمه  ،یموتیت یبرا نکهیا فقط

 !بود نیسنگ تینها یب

 :گم یم نمونیعوض کردن جو ب یبرا
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تونه  یمبا شربت صحبت کردم. بهش گفتم اگر خواست -

 همونجا بمونه اگرم خواست

دم. اگرم خواست  یرو بهش م میداشت نجایکه ا یا خونه
 دونم یکنه. نم یبا ما زندگ ادیب

از بچه هاش  یدوست نداشته باشه آخر عمر دیشا گفتم
 هم بدون یدور باشه. از طرف

 یزیچ چیه گهید ادیبهادر. اگه شربتم ب ادی... کاش باون

 .کنه یناراحتم نم

 یشه و صورتشو نم یسرم متوقف م یدستش رو حرکت
 فکرش یزیاما مسلما چ دمید

 حرکت شد. یکرد که ب ریدرگ رو

 

 ارنش؟یبفرستم دنبالش برن ب یخوا ی! مادیحتما م-

کنم و با  یتوپ گرد شدن بهش نگاه م هیکه قد  ییچشما با
 ینداره م غیکم از ج ییصدا

 :گم

شربت! تو  شیره پ یکارو ها! بهادر آبروم م نیا ینکن-

 رو پشت یاون مدل زندگ گهید
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 یما به آدما حق انتخاب م دیجد ی... تو زندگیگذاشت سر
 ! خواستن انتخابزمیعز مید

 !میزار یکنن... نخواستن ما به انتخابشون احترام م یم

 دینبا نیگفتم. و ا تیعصبان یبا کم یو حت یجد کامال
 یخوردن گوشه  نیجوابش چ

 !دن لب هاش باشهو کش اوم چشمش

بود. اون طرف  دهیاش چسب نهیطرف صورتم به س هی
 و سرمو رهیگ یصورتمو با دستش م

 :کنه یبراق نگاهم م یی. با چشمارهیگ یم باال

 من؟ شکیآت میکن یم ییچکارا گهید دمونیجد یتو زندگ-

صورت  دنیلحن جذاب و د نیا دنیکه دلم با شن درسته
 افتاد اما یجذاب ترش تاالپ

 !رمیشه که تو روش از موضعم فاصله بگ ینم لیدل

 هیبودم. واال  یام جد یلی... خینگفتم که دستم بنداز-

 .دمیلحظه گرخ هی یگفت یطور

 یبدبخت م رزنیرن باال سر پ یاالن دو نفر شبونه م گفتم

 !ارنشیم یکننش تو گون



 
 

1981 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

کشه! انگار  یو با دو انگشت لپمو م انیکش م شتریب لباش
 که مثال دختر بچه اش براش

 !کرده یزبون نیریش

بود  نیکنم اما من منظورم ا یکارم برات م نیا یتو بخوا-

 یخواد کس یکه اگر دلت م

 ییخواد تنها یم یبفرستم دنبالش که تنها نباشه. چطور رو
 هیقطعا  اد؟یهمه راهو ب نیا

م فرست یخواد. هرزمان که وقتش شد حتما م یم همراه
 دنبالش.

 

کشم و از قضاوت عجوالنه ام خجالت  یدندون م ریز لبمو
 اشو نهیس یشم. رو یزده م

 .دم یم هیبوسم و دوباره سرمو بهش تک یم

باشه.  نجایدم ا یم حیآخر ترج یماه ها نیتو ا نکهیضمن ا-

 . بودنشهیزن با تجربه ا

کنه. بازم باهاش صحبت  یرو ازتون راحت تر م المیخ
 الزمه منم باهاش یدیکن. اگر د

 ...بهتره ادیزودتر ب یزنم. هرچ یم حرف
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اومدن بچه هم  ایبعد از به دن یگفت. و حت یم درست

 .شد یحضورش قوت قلب من م

بهادر؟ شربت  ایدونستم از بچه بزرگ کردن؟  یم یچ من
 باشه یتونست اون مادر یم

بشه و  ی. کاش راضمینداشت چوقتیمن و بهادر ه که

 .ادیزودتر ب

که هر  یا قهیبوسه و بعد از چند دق یسرمو م یرو
 افکارمون یکدوممون تو آرامش البال

 :گه یآروم م م،یزن یم پرسه

 عکساش بود؟ یمثل تو ؟یخونه رو دوست داشت-

 شنهادیکه مشاور امالک بهمون پ یا نهیپنج تا گز نیب از
 خونه نیا یداد هردومون رو

 .میکرد توافق

تر بود اما  کیحاج بابام کوچ یه عمارت بهادر و خون از
 فوق العاده اطیدلباز بودنش و ح

که دور تا دورش  یپشت اطیتو ح کیاون استخر کوچ اش،
 یوارایبودن، د دهیکش شهیرو ش
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بود که چشم  یزیبودنش، چ ریخونه و نورگ یا شهیش

 .هردومون رو گرفت

 تیکردم و بهادر هم موافق بود. با رضا شنهادیمن پ یعنی

 :دم یجوابشو م یقلب

 ریبود االن ز یا گهیعاشقش شدم. گرچه اگر هر زمان د-

 و روش کرده بودم اما االن فقط

 .خوام تو بغل تو باشم یم

 یکنم و چشمامو م یاش صاف م نهیس یسرمو رو یجا
 کشم. یم یا ازهیبندم و خم

 

بخواب استراحت کن بعد  کمیشه.  یهوا داره روشن م-

 .و روش کن ریشو ز داریب

 دهیسف زشیاتاق. همه چ نیدارم. مثال هم ادیاوهوم. کار ز-

 روح. دوست دارم یب یلیخ

 .دکورش کنم. روح داشته باشه میمال یرنگا با

 .بده. فقط خودتو خسته نکن رییتغ یهرجاشو دوست نداشت-

 هیخواست موهامو از دست بهادر و بق یدلم م ییوقتا هی
 . حامله ام درستگهیبکشم د
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دم و  یکه! پلکامو محکم فشار م ستمیر افتاده ناز کا یول
 دیبه هم کل یدندونا نیاز ب

 :زنم یحرص م شدم

 !حواسم هست-

 !خوبه-

 ی. سردرد میخواب یتوام بخواب صدات گرفته از ب-

 .یریگ

 .کردن رو یاون نبود که بلد بود نگران فقط

 !خوابم تو نگران نباش فرشته یم-

که چشمام  یشه و من در حال یسکوت م نیلحظه ب چند
 شه آروم صداش یگرم خواب م

 ...نجوا هیکنم. در حد  یم

 بهادر؟-

 :زنه یدو رگه و خسته اش لب م یصدا با

 جانم؟-

 یاونقدر تو نکهیزنم. قبل از ا یبسته لبخند م یچشما با
 خلسه فرو برم که حرف زدن
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 گم: یسخت بشه م برام

 

 .خوام تنها باشم یشدم نم دارینرو. ب شمیاز پ-

بره.  یموهام هوش از سرم م یدستاش البال نوازش

 !شه یسخت م یلیموندن خ اریهوش

! شتیرم از پ یهم نم یتو بخوا گهیرم دردونه. د ینم-

 !آروم بخواب

وجودم  یبود اون بگه تا من با همه  ی. کافدمیآروم خواب و

 !باورش کنم

*** 

الکان، به که تحت عنوان ک یتک به تک افراد امروز
 نیدر تمام ا شیسپر بال، برا یمعنا

ها، دست از جان شسته و با تمام وجودشان خودشان  سال
 را وقف او کرده بودند، بسته

 .دیرس یناشناس به دستشان م کیاز جانب  ییها

 یافرادش به قسمت ها انیسهامش را در شرکت م تمام

 .کرده بود میتقس یمساو
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بود به  دهیخر اسریزدن  نیزم یکه برا ییها نیزم تمام
 دولت فروخته بود. پولش را

کارکنان خانه  نیبه سکه طال کرده بود و آن هم ب لیتبد

 .کرده بود میتقس

 یتر به نام مادرش زده بود. با تمام شیرا هم پ عمارتش
 که ییها لیو تمام اتومب لیوسا

 .مانده بود. حاال همه به او تعلق داشتند نگیپارک در

واحد آپارتمان در برج  کیو ساالر هر کدام  یموتیت یبرا
 تهران ینقطه  نیصدف در بهتر

 .کرده بود یداریخر

داده بود.  بیخاص تر هم ترت هیهد کی یموتیت یبرا اما
 یو شناسنامه  تیامروز هو

 .دیرس یبه دستش م دشیجد

 یتوانسته بود سرنوشتش را با خانواده ا یدوندگ یکل با
 فرزند پسرشان شیکه سال ها پ

 یتوانست زندگ یگم کرده بودند، گره بزند و او حاال م را
 را شروع کند. یدیجد
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بوده که در صورت مرگش  یتیها وص نیا یهمه  و

 .شد یموظف به انجام آن م لشیوک

 .کند ایرا مه زیتر به او سپرده بود تا همه چ شیاو پ و

 .داشت یبود. امروز حس سبک تر یروز بهتر امروز

دوشش  یو مزخرف عذاب وجدان از رو نیسنگ بار
 برداشته شد. آن احساسات آزار دهنده

 .تر شدند کمرنگ

کرده است.  انتیکرد به اعتماد افرادش خ یحس م نکهیا
 سر و صاحب، یآن ها را ب

 .رها کرده است یمشخص ی ندهیآ چیه بدون

 کیتوانست مانند او  یخواست م یکه م یهرکس حاال
 یاهیبه دور از آن س دیجد یزندگ

توانست  یخواست، م یهم که م یرا انتخاب کند، هرکس ها

 .به راهش ادامه بدهد

. با او قرار وندندیبپ یسلطان یتوانستند به خانواده  یم
 گذاشته بود و او قول داده بود و

 .افرادش را دارد یخورده بود که هوا قسم
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 .واهد بودتمام افرادش خ لیکف فتدیب شیبرا یاگر اتفاق که

محفل داشت، با او  یکه با اعضا یجلسه ا نیآخر در
 صحبت کرده بود. مرد با چشمان

خواست در پس ذهنش  یکه انگار م یاریو هوش زیت
 یکرد و م یرسوخ کند، نگاهش م

 .ستیخواسته چ نیبداند که قصد او از ا خواست

نهاده  یبازگشت یرک به او گفته که من قدم در راه ب یلیخ

 !ام

خورم که  یقدم جلو بگذار و من قسم م یراه نیمرد ا اگر
 مردانم به تو وفادار خواهند

 شود. لی. امروز و فردا بود که جلسه تشکبود

 

 ارشیبودن را در اخت یبعد کیب یاطالعات الزم برا تمام
 یفلش حاو کیگذاشته بود. 

. تمام نقطه ضعف دیرس یبه دستش م ییطال اطالعات
 که یزیهرچمحفل،  یاعضا یها

 اورد،یشدن بدست ب کیب یرا برا تیاکثر یبود تا را الزم

 .در آن فلش بود
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 نیسپردن همچ یتوانست برا یبود که م یکس یسلطان
 به او اعتماد ینیسنگ تیمسئول

 .آمد ی. مطمئن بود که از پسش بر مکند

 کیکه بعد از گذر از  ی. دردیآ یبه درم یتقه ا یصدا
 یم یپشت اطیکوچک از ح یفضا

 .شود یبعد در باز م هیواردش شد. چند ثان شد

با  لی. سهندیب یکه منتظرش بود را در قاب در م یمسافر
 شود یدر هم وارد م ییاخم ها

کند و خودش پشت  ینشستن به مبل اشاره م یبهادر برا و

 .ندینش یم زشیم

 نیکرد. اما نسبت به اول ینم یبا او احساس راحت هنوز
 دماوند، یالیدر و دارشانید

از هم  یباعث شده بود که به درک متقابل نشانیب اتفاقات

 .برسند

 یکیندارد و بهادر از نزد یجلوه خطر یبرا لیسه که
 به جلوه یاحد چیاز حد ه شیب

 !دیآ ینم خوشش
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برگشت  یبرا ایبگم  تیبابت مرگ زود هنگامتون تسل-

 ک؟یتبر یمعجزه وارتون به زندگ

 شهیزند. مثل هم یکشد و نه پوزخند م یاخم در هم م نه
 حالت نیتر یصورتش خنث

جلوه بود و آن وقت  شیکه پ یاز زمان ریرا دارد. غ ممکن

 !کرد یفرق م زیهمه چ گرید

 !یستین نجایا تیو تسل کیتبر یبرا-

 .پاسخ داد یو جد خشک

 رو بدونم؟ نجایدعوتم به ا لیشه دل یپس م-

 

فراخوانده بود اما  نجایامطمئن بود که او را  مشیتصم از
 کار نیدانست که از پس ا ینم

 !نه ای دیآ یم بر

 دهیکه الزم بود از او داشته باشد نرس یبه شناخت هنوز
 بار هم به نیخواست ا یبود. اما م

 !کند هیمرد، تک نیاش هم به اعتماد جلوه به ا ضهیغر
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جلوه  کیدونم قصدت از نزد یبا جلوه صحبت کردم. م-

 خانواده نیبودن و کمک به ا

 ییبود و چه معنا یدونم که حاج صالح برات چ ی. مهیچ

 !برات دارم شنهادیپ هیداشت. 

مرد صحبت کرده است؟  نیراجع به گذشته اش با ا جلوه
 مهم باشد، کنجکاو شده و دیبا

 .کند ینم پنهانش

 ؟یشنهادیچه پ-

 فیکه شرکت به کار خودش ادامه بده. تکل لهیجلوه ما-

 شد، یداریکه خر یینایاون زم

که  یخورن، هر هدف یم دیکه دارن کل ییفروشگاه ها اون
 حاج صالح تا امروز داشته، همه

 ی! تو به جاید یبه سرانجام برسه. تو انجامش م اش
 یعامل اون شرکت م ریجلوه مد

ده و از راه دور به کار  یو جلوه به تو وکالت تام م یش
 کنه. در عوضش هم ینظارت م

 یرسه. فکر م یدرصد سهام اون شرکت به تو م پونزده
 پله باالتر هی شنهادیپ نیکنم که ا
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 !منصفانه باشه از

کرد با رفتن  یبه وضوح جا خورده است. فکر م لیسه
 جلوه امروز و فرداست که از او

 .را بفروشد زیشرکت همه چ لیبه عنوان وک بخواهند

 یورا یزیمرد چ نیآن هم از جانب ا شنهادیپ نیا حاال

 !انتظاراتش بود

مرد آن قدر پر حادثه و شوم بوده که  نیاش با ا گذشته
 دشوار شیحاال باور کردن برا

 .باشد

 

کتکش زده  یهوشیتا مرز ب مشیکه به دستور مستق یوقت
 کرده بودند، دشیبودند و تهد

 .تا عمر دارد فراموشش کندبود که محال بود  یزیچ

 نینداشت. اگر داشت ا یشوخ یمرد با احد نیا یطرف از
 در یعنیدهد  یرا م شنهادیپ

توانست  یبود که نم یاست، اما آنقدر ناگهان یمرگ جد حد

 .شوکه نباشد
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 ونیپله باالتر از منصفانه تون رو مد هی شنهادیپ نیو ا-

 یهستم؟ چرا من؟ چطور م یچ

 د؟یبهم اعتماد کن دیتون

کرد که به محض  یشود. فکر م یبلند م شیاز جا بهادر
 شیاز جا دیحرف با نیگفتن ا

کنان بابت سخاوت او و همسرش از آن  میشود و تعظ بلند
 ها تشکر کند. نه آنکه او را

 !کند چیپ سوال

را به  شیها دیجرات گرفته از سکوت او، تمام ترد لیسه

 :آورد یزبان م

ندارم!  یچیبابتش قراره گرو بذارم؟ چون که من ه یزیچ-

 تونم بدم، ینم ینیتضم چیه

مثل شما به  یتونم باور کنم که کس یدونم چرا نم ینم و

 !من اعتماد داشته باشه

پا  ی. پا روندینش یمبل مقابلش م یحرف رو یب بهادر
 دسته یاندازد و دستش را رو یم

 .گذارد یم یصندل یها
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نظرش  ریکه از خود سراغ دارد ز یهنگا نیتر یجد با
 به سمت ی. سرش را کمردیگ یم

 یم یخونسرد تینها یکند و با لحن ب یم لیاش متما شانه

 :دیگو

که زن و بچه ام  ییمن! جا یتو خونه  ؟ییاالن کجا-

 کیجرات نزد یهستن! که کس

من رو بدون اجازه من نداره!  یبه من و خانواده  شدن

 .رحمم یشناسن منو... ب یچون م

محافظت از اونا خودمم  یسوزونم! من برا یدرم... م یم
 ی! در حالیینجایسوزوندم! و تو ا

که من  یدون ی! میدون یمنو م یراز زندگ نیبزرگتر که
 کنم! یم یزنده ام و کجا زندگ

 

اعتماد نکردم، اما به تو  یبه کس چوقتیه میتمام زندگ در
 کنم چون جلوه یاعتماد م

 !اعتماد داره بهت

 ینیو مات شده، زبان به دهان گرفته و عقب نش شیک لیسه

 !کند یم
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 نیآخر زیهشدار آم یکند و با نگاه یم زیچشم ر بهادر
 یم شیرا برا شیخط و نشان ها

 :کشد

داره!  یکه دور زدن من چه عواقب یهرگز نخواه بدون-

 یخوام بهت بگم پرس و جو کن یم

به سرش خطور کرده  یکه فکر زرنگ یسر کس به یچ که
 چیه یدون یاومده، اما خب م

 !نمونده که داستانش را نقل کنه یزنده ا شاهد

. خواندن ندیحرفش را در صورتش بب ریکند تا تاث یم مکث
 زبان بدن آدم ها به او حس

 .داد یم یشتریب قدرت

که از پسش  یکن یکنم که اگر فکر م یم هیپس توص-

 شنهادیپ نیجا ا نیهم یایبرنم

 !یرد کن رو

شوند.  یگشاده م شیاز وحشت مردمک ها یلحظه ا لیسه
 را داخل دهانش شیلب باال

 !جود یم یکشد و عصب یم
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گونه  نی. اردیرا بپذ شنهادشیخواهد که پ یاما م دهیترس

 .قسمش بماند یتوانست پا یم

که به حاج صالح داده بود. که به کمک او به  یقسم
 برسد و در عوض او تمام یگاهیجا

 یزندگ شنهادیپ نیرا به او خدمت کند. و هم با ا عمرش

 .شد یرو به آن رو م نیاش از ا

درون اتاقک  ی. او روزدید یکه در خوابش هم نم یزیچ
 یآن شرکت م یکوچک نگهبان

 یکی یعامل آن شرکت و حت ریو حاال قرار بود مد دیخواب

 !از سهام دارانش باشد

 آمد؟ یشود. از پسش بر م یخم م گردنش

 

 یبود. م کنامیمرد ن کی راثیم التیشرکت و آن تشک آن
 کار بر نیتوانست از پس ا

 آن مرد شود؟ یبدون آنکه شرمنده  د؟یایب

داشته  داریکه باالخره قرار بود دوباره با آن مرد د یروز
 توانست در چشمانش یباشد م

 کرده است؟ یکه امانت دار دیکند و با افتخار بگو نگاه
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بود که او از  نیا یفقط به معنا شنهادیپ نیکردن به ا پشت
 کرده یشانه خال تیمسئول

 !کار نبود نیو او مرد ا است

 :دهد یپاسخ م تیبرد و با قاطع یباال م سر

کنم.  ینشم. تمام تالشمو م یحاج یکه شرمنده  دوارمیام-

 دونم تا چه حد قراره ینم

پشنهاد رو  نیذارم. ا یم هیموفق باشم. اما از جونم ما که

 !کنم یقبول م

پاسخ از جانب او  نیدهد. منتظر هم یتکان م یسر بهادر
 درصد آن کیبود. چون اگر 

 قتیکرده بود حق فیتعر شیکه جلوه از او برا یزیچ

 !رفتیپذ یداشت، م

 یبه او م نییاز باال به پا یشود و نگاه یبلند م شیجا از

 :زند یکند لب م

 !خواستم بشنوم یکه م هیزیتمام چ نیا-

*** 

سالن منتظرتون  یتو گهید ی قهیخانوم؟ آقا گفتن تا ده دق-

 هستن. کمکتون کنم آماده
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 ن؟یش

دم.  یذارم و با دست گردنمو ماساژ م یکنار م تبلتمو
 نیشده قشنگتر دنید یسمونیس

 !روزام نیا یسرگرم

شم و لباس  ی. بلند مادیکنم که جلو ب یسر اشاره م با
 و شلوار سبز زیشوم هیکوتاهمو با 

 کنم. یداشتن عوض م یبرش آزاد که

 

 نیبنده و من تو هم یسرم م ینصف موهامو باال سحر
 جنب و جوش به نفس قهیپنج دق

 .افتادم نفس

که  یشده بود و کمرم از فشار نیبزرگ و سنگ شکمم

 .روش بود گود افتاده بود

 ییاز وقتا شتریتابه، دلتنگشم، ب یبهادر ب دنید یبرا دلم

 !که ازش دور بودم

سالن  یکه تو یکس دنیبا د یشم لحظه ا یسالن که م وارد
 ینشسته به چشمام شک م

 .کنم
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 ل؟یسه-

چرخه و با لبخند پهن از جاش بلند  یکه به سمتم م سرش
 شهیشه با همون ژست هم یم

 :گه یم جذابش

 ؟یگ یخوش آمد نم-

شم و  یم کشیکنم. نزد یخندم و به سمتش قدم تند م یم
 دست دور شونه اریاخت یب

 .کشمش یاندازم و در آغوش م یم هاش

 !ی... معلومه که خوش اومدیخوش اومد-

شنوم و به  یاز سمت راستم م ییگلو یخرناس تو یصدا
 شم که یسرعت نور متوجه م

 .باشه یاز طرف ک دیصدا با نیا

معذب و  یو با خنده  ادیزودتر از من به خودش م لیسه

 :گه یم یصورت سرخ شده ا

 یحدشم انتظار نداشتم. فکر م نیممنون... راستش در ا-

 نه یول یکردم خوشحال بش
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 یزده م جانیه دنمیبار بود انقدر از د نیاول نی. اانقدر

 ...یشد

شده و دست مشت  کیکنم و نگاه بار یبهادر نگاه م به
 نمیب یرو که م بشیج یشده تو

 گم. یم نیآفر لیهوش سه به

 

 یاون اونقدر ستمیشناس ن تیحداقل اگر من موقع که
 نیاول یداره که بگه برا استیس

و باعث شد  دمشیکش یبود که من داشتم در آغوش م بار
 که ییکه مشت بهادر همونجا

 !ادین رونیب بشیبمونه و از ج هست

کنم و  یبهادر قفل م یرم و دستامو دور بازو یم عقب
 شه و یسرش که به سمتم خم م

 یدم و لبخند قدردان ینم یتیاما اهم نمیب یغره شو م چشم

 .رهیگ یلبم شکل م یرو

و به سمت کاناپه پشت سرم  ارهیدستم درم یاز تو دستشو
 یبر م یشه. کوسن یخم م

 .نمیکشه تا بش یذاره و بازومو م یپشتم م داره
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کنه و بعد با  یم میکمرم تنظ یگود یرو درست تو کوسن

 .نهیش یاخم سرجاش م

 .کنه ینگاه م لیاندازه و به سه یپا م یپا رو یبد خلق با

تونم دورش نگردم؟ در حد مرگم از دستم  یم یچطور
 باشه حواسش از من و یعصبان

 !شه یاز من پرت نم مراقبت

 یرسه و من از فرصت استفاده م یبا شربت از راه م دایآ
 مشت بهادر یکنم و دستمو تو

گم که دوست دارم لمسش  یبهش م ینجوریکنم و ا یم فرو

 .رو داشته باشم

کنم. از  ینگاهش کنم نرم شدنش رو حس م نکهیا بدون
 رفتن انقباض بدنشو، کم نیب

 !تنشش رو شدن

 کجا؟ نجایتو کجا ا-

هنوزم حالتش منقبضه اما من واقعا دوستش داشتم.  لیسه
 دوست، مثل خانواده هیمثل 

 .خوشحالم تینها یب دنشیو از د ام

 گه: یذاره و م یکنارش م یعسل زیم یرو رو شربتش
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. اما خب... ستین یکه قطعا اتفاق نجایخب اومدن من ا-

 هست زایچ یلیکنم خ یفکر م

 !یالزمه درموردش بدون که

دونم  یم نویگردونه و من ا یبه سمت بهادر برم نگاهشو
 هیگرفتن اطالعات از  یکه برا

 !باشم تا از بهادر دواریام شتریتونم ب یم سنگ

تمام مدت من در حال حرف زدنم و سکوتش به چشم  چون
 مثل االن یی. اما وقتاادینم

از  زارهیدونم که اون ب یبده و من م حیخوام توض یم که

 !شم یدادن، دمغ م حیتوض

با بهادر راجع به  نجایا میکه اومد ییروزا نیراستش اول-

 ... اونیتو صحبت کردم. حت

رو هم گفتم  یکه راجع به گذشته بهم گفته بود ییزایچ
 هیکردم که  یبهش. فکر م

اومدنت... فکر کنم  نجایساده ست... اما ا یکنجکاو

 !حرفاست نیتر از ا دهیچیموضوع پ
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و اون همچنان نگاه  میکن یکه هردو به بهادر نگاه م یوقت
 ینگه م لیو به سهاشو ر رهیخ

دو نفر افتاده  نیا نیب یدونم که چه اتفاق یو من نم داره
 رییاندازه تغ نیکه رفتارشون تا ا

 !کرده

 یبه بهادر نگاه م یترس مشهود توام با احترام هیبا  لیسه
 منتظر سر تکون یکنه و حت

 !افتاده یبده که چه اتفاق حیشه تا برام توض یبهادر م دادن

به خون بهادر تشنه بود و به  بایکه تقر یلیاز سه نیا و
 یزیموجود نفرت انگ هیاون مثل 

کرد که به خاطر من محبور به تحملش بود،  یم نگاه

 !بیعج یلی! خبهیعج

که بهادر  یشنهادیکنه و از پ یشروع به صحبت م لیسه

 .گه یبهش داده م

کنم. به طبع بلند  یدم و فکر م یسکوت گوش م یتو
 یکه کنارم نشسته فکر م یمرد

 .رهیگ ی. بغضم مکنم
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بودن و در کنار من بودن،  نجایا یبرا نمیب یکه م یوقت
 رو پشت سر شیزندگ یهمه 

 !گذاشته

 

 یکه گفته بود عمل کرده بود. حت ییتک به تک حرفا به
 و ادیکرد که ب یشربت رو راض

نداشته  ییمن احساس تنها نکهیا یکنه! برا یزندگ باهامون

 .باشم

بابا  یکه از حاج یزیشرکت و هرچ یگفت که برا بهم
 یم یفکر هیمونده  ادگاریبرام به 

و  قیعنوان انتظار نداشتم که انقدر دق چیمن به ه کنه
 یزیحساب شده براش برنامه ر

 !باشه کرده

 یکن یفکر م ای ،ینباش یجلوه؟ اگر تو راض یتوام موفق-

 من قبولش امیکه از پسش بر نم

 .کنم ینم

افتاده ام باعث  نییموقع و سر پا یکنم با سکوت ب یم فکر

 .شدم تا اشتباه برداشت کنه
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 یخشک شده ام م یو زبونم رو به لبا رمیگ یباال م سرمو

 .کشم

 قشیو عم اهیس یو نگاهم چشما شهیم سیچشمم خ ی گوشه

 .رنیگ یرو هدف م

تو هم  سمیخ یپر آب و مژه ها یچشما دنیاز د ابروهاش
 یره و من مشتشو تو یم

 .دم یبه مهر فشار م دستم

وجودم حس قدر  یو با همه  میکنم تا تنها بود یآرزو م و

 .دادم یرو بهش نشون م میدان

دونم که تمام  ی. مرمیگ یبهادر م یاز چشما نگاهمو
 یکه درونم بود رو به خوب یاحساسات

پر  ییشمامنقلب شده و با چ یچشمام خونده. با حال از

 .گردم یبرم لیبغض به سمت سه

اون ِسَمت  قیتو ال یبه اندازه  یکس چیکنم که ه یفکر م-

 تر ستهیکس شا چی! هستین

بهتر از من انجامش  یلیخ یلی. من مطمئنم خستیتو ن از
 حاج بابام ی! تو براید یم
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ما  نیب گهی! و درسته که اون دیاز پسرش نبود کمتر
 اما من از روز اولم چشم ستین

! معتمدش یبهت اعتماد کردم. چون انتخاب اون بود بسته

 ...لی! ازت ممنونم سهیبود

رو  ینیکه چه بار سنگ یتصور کن یتون یممنونم. نم ازت
 .یدوش من برداشت یاز رو

 

 رهیگ یاشو از مبل م هیاشاره کردن به اسم حاج بابام تک با
 شه. سرش یو به جلو خم م

 یزانوهاش به هم گره م یافته و دستاشو جلو یم نییپا

 .گه ینم یچیکنه و ه

که مربوط  یزیهرچ دنیدونم که چقدر با شن یخوب م من
 به اسم حاج صالح باشه حالش

 !شه یم دگرگون

که  یاز دست دادنش غصه داره! وقت یچقدر هنوز برا که
 ییصدا چیکنم که ه یفکر م

خش گرفته از بغض  ییاز اون بشنوم با صدا ستین قرار

 :گه یم
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 !کنم ینم دتونیناام-

 یچشمم رو م یزدم و با نوک انگشت اشک گوشه  لبخند

 :زنم یو همزمان لب م رمیگ

 !یکن یمطمئنم که نم-

*** 

 جیحموم گر گرفته بودم و سرم گ یکه تو یبار نیآخر از
 بود و دهیرفته بود، بهادر ترس

که هنوز عقد  یدونست که محال بود که در حال یم چون
 حمام یبذارم اون تو م،ینکرد

رو قدغن کرده بود و  ییکمکم کنه، حموم رفتن تنها کردن
 با ایگفته بود  یجد یلیخ

 !رم یاصال نم ایرم و  یم سحر

تونستم  یو من نم رانیهفته برگشته بود ا کیبعد از  دهیسع
 تا ابد حموم نرم و قبول

 !که سحر کمکم کنه کردم

اول و دوم سختم بود اما به مرور عادت کردم. معموال  بار
 بار نیاما ا رمیگ یصبح دوش م

 .خواستم مرتب باشم یداشت. م فرق
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. موهامو خشک دمیکرد دوش گرفتم و لباسامو پوش کمکم
 کرد و روغن مخصوص موهام

 زد و شونه اشون کرد و بعد رفت. رو

 

وارد  چند وقت به محض رفتنش بهادر نیا یمثل همه  و

 .شد

اومد. هنوز اون  یوقت قبل از خروج سحر داخل نم چیه
 دنیرو که بعد از فهم یمرز

 .کرد یم تیبود رو رعا دهیکش نمونیباردارم ب نکهیا

پرتب و  یرو که با هم از اون بوسه ها یبار نیآخر یحت
 دی. شاادینم ادمیرو  میتاب داشت

که تو اون خونه باغ ازم  یگشت به اون روز یبرم

 !کرد یخواستگار

که  یلباس خواب متفاوت یشم. نگاهش رو یجام بلند م از

 .نهیش یبودم م دهیامشب پوش

 یلباس ساتن بنفش بلند تا رو هیو شلوار نبود،  شرتیت
 بنده و یزانوم بود. بعد چشم م
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ده  یکه هرشب بعد از اومدن به اتاق انجام م یکار نیاول
 کشه یبو م قیعم کنه. یرو م

 .شم یتر م کیمن نزد و

. که با همون شور امیدارم که دوباره به چشمش ب دوست

 !نگاهم کنه اقیو اشت

کنم که با ناز راه برم  یبا اون شکم بزرگ تالش م یوقت
 هیدارم شب شتریکنم ب یحس م

 !رم یپنگوئن راه م هی

من هر روز چاق  یهرچ نکهیدونم که با توجه به ا یم و
 از شتریو ب شتریشم اون ب یتر م

 یراض میکه درش هست یتیاز وضع ادیکرده و ز یدور من

 !ستین

هر روز  یکم نشده، حت یبه من و بچه امون ذره ا توجهش
 تر و وسواس گونه تر دیشد

 !میقطعا دورتر شده بود گه؟یکنه اما به لحاظ د یم مراقبت

 یمشغول بود که حت یماه و خورده ا کی نیا اونقدر
 بخوام موضوع عقد رو نکهیفرصت ا

 .و به نظرم اصال وقتش نبود میبکشم نداشت شیپ
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 نیرو که به نظر تو ا یرسم تنها کار یکه م روبروش
 دم. یرو انجام م ادیلحظه درست م

 

 یاش رو م نهیس یاندازم و رو یدور گردنش م دستامو
 اش نهیس یبوسم و بعد سرمو رو

 !ذارم یم

شدنم بهش  کیهم شکمم مانع از نزد تیوضع نیتو ا یحت
 لحظه بغض هیشه! تو  یم

 ی. حق داره که دورشنیو چشمام پر م رهیگ یم گلومو

 !کنه

 !میآغوش ساده باهم داشته باش هی میتون ینم یحت

شم و به سمت تخت  ینگاهش کنم ازش جدا م نکهیا بدون
 کشم یرم. سرجام دراز م یم

 .بندم یرم و چشمامو م یپتو م ریز و

 جلوه؟-

بهت زده ست. انتظار نداشت که با اون ذوق به  صداش
 عقب ینطوریسمتش برم و بعد ا

 .. حقم دارهبکشم
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 ینم یتونم حرف بزنم، حت یپره، نم یمیاز حجم عظ گلوم
 تونم نفس بکشم، هر حرکت

 !اشکام بشه زشیممکنه منجر به ر یا اضافه

 هوم؟-

 !گفتم نمیکندم تا هم جون

 نمت؟یبرگرد بب-

تخت، تشک  یرو شینیرم، سنگ یپتو فرو م ریز شتریب
 بعد یا قهیده و دق یرو تکون م

 !نهیش یشونه هام م یرو دستاش

... خودت یش تیخوام اذ یجلوه به سمتم برگرد... نم-

 !بچرخ

 نیا لیکه دل یدونستم که تا زمان یبود. م دهیفا یب مقامت
 الیخیرفتارم رو نفهمه ب

 .شهینم

 

نگاهم تو چشماش افتاد  نکهیسمتش برگشتم و به محض ا به
 و اشک از گوشه دیلبام لرز
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 .شد ریچشمم سراز ی

 !دیببخش-

 !وسط تخت فتهیکنم االنه که چشماش ب یشده و حس م جیگ

 یم یچرا عذر خواه ؟یکن یم هیچرا گر ؟یگ یم یچ-

 حالت خوبه؟ ؟یکن

 .کرده بودم میم قاو بغض رو کجا هیهمه گر نیدونم ا ینم

 نکهیخوره و با حس تنفر از ا یام از هق هق تکون م نهیس
 رفتارم ندارم، یرو یکنترل

 :زنم یم هق

که تو دوست  یخواستم ازت تشکر کنم، رنگ یمن...م-

 موهامو روغن زدم، دم،یپوش یدار

 یرو دعوت کرد لیسه نکهیخواستم بغلت کنم و بابت ا یم
 ازت تشکر کنم، بهت بگم

 ...اما... اما ،یکه کرد یبرام ارزشمند بود کار چقدر

 یم هیگر شتریشکنه و ب یام م نهیتو س هیگر ی سکسکه

 .کنم
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 یحاتیزنه و هنوزم با تمام توض یپشت هم پلک م بهادر
 از حجم یذره ا یکه دادم حت

 !چشمام کم نشد یلونه کرده تو پرسش

 یاش م نهیو سرمو به س نهیش یپشت گردنم م دستش
 یموهامو نوازش م یچسبونه. کم

 :گه یو بعد آروم م کنه

بلند شو  ؟ینکن شهیتو ش نیاز ا شتریشه خون منو ب یم-

 ...لحظه هی

کنه تا سر جام  یذاره و کمکم م یپشت شونه ام م دستش
 . صورتم به خاطر ماهنمیبش

هم  مینیب یکامال پف دار شده بود. حت یآخر باردار یها
 پف کرده بود.

 

که من راه انداختم مطمئنم هم چشمام  یلیس نین با ااال و
 سرخ سرخ مینیهم نوک ب

 .شده

 یم بیاز قبل اعتماد به نفس نداشته امو تخر شتریب نیا و

 .کنه
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 یام م نهیاندازم که چونه ام به س یم نییسرم رو پا اونقدر

 !چسبه

 ختنیر یاما صدا نمشیب یبرم و نم یتو هم م انگشتامو
 هیو چند ثان ادیم وانیل یآب تو

 !رهیگ یجلوم قرار م وانیل بعد

 یبه سکسکه ها لیهام تبد هیاما گر گهیکنم د یهق نم هق
 یشده و غده ها هیبعد از گر

 !هنوز فعالن میاشک

و  نهیش یچونه ام م رینوشم و بعد دستش ز یرو م آب
 . تو چشماشارهیسرمو باال م

 !ادیبدم م شتریاز خودم ب نم،یب یم ینگران

من  یفدا شویزورش رو زده، تموم زندگ یاون همه  چون
 و آرامشم کرده و من بلد

 !نخوام شتریتونم ب یکه احساساتم رو کنترل کنم. نم ستمین

جون به سرم  یخوا یم ایچت شد؟  هوی یگ یحاال م-

 ؟یکن

بگم. چطور  دیبا یدونم که چ یزنم و نم یهم پلک م پشت
 بدم. جزء به حیبهش توض
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دردم رو  نیگذرونم و بزرگتر یصورتشو از نظر م جزء

 !ارمیبه زبون م

 !دلم... دلم برات تنگ شده-

 یم هیگر ریحرف با صدا ز نیدوباره به محض گفتن ا و
 کشم یزنم. اون قدر خجالت م

 یخودش پناه م ی نهیکنم که از شر چشماش به س نگاهش

 !برم

وار  کمر و کتفم نوازش نیشه و ب یم دهیدورم کش دستش
 کشه تا آرومم کنه. یم

 

 ینجوریدلتنگ شدن ا یبرا دیفهمم که چرا با یهنوزم نم-

 !یزیابر بهار اشک بر نیع

مربوط به همون طوفان هورمون ها  نمیزنم ا یم حدس

 !باشه

 یسرمو باال م یزنم و حرص یاش م نهیس یتو یمشت

 :گم یو م رمیگ

به هورمونا؟ من  یدیشه ربطش م یم یهرچ یچ یعنی-

 ستمیحامله ام ناقص العقل ن
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به هورمون  یچه ربط نیگم دلم برات تنگ شده! ا ی! مکه
 ! اصالیاحساس یب یلیداره؟ خ

 یتوئه که م ریتقص ریمنه که بهت گفتمش... نخ ریتقص
 یخوا ی! تو که آخرش میپرس

 ؟یپرس یچرا م یرو به هورمونام ربط بد زیچ همه

! و هیچارگیخنده و بهت و ب نیب یزیچ هیاش  افهیق بیترک
 ینم نکهیمن خسته شدم از ا

 !بدم حیخودمو بهش توض تونم

! نمیهمه شو از چشم اون بب دیمشکل منم هست. نبا نیا و
 ذارم یشکمم م یدستمو رو

 :گم یچرخم تا سر جام برم م یم نکهیا نیح و

 !ریفراموشش کن بهادر! شب بخ-

 رهیگ یازش دور بشم بازومو م یذره ا یحت نکهیاز ا قبل
 یو به سمت خودش برم م

 .گردونه

 هیموضوع چ یکه تا نگ یدون یخب... م لهی... خشیه-

 ... متاسفم بهیذارم بخواب ینم
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 یکه زدم. متاسفم باعث شدم تا احساس کن یحرف خاطر

 .تهیاهم یکه دغدغه ات برام ب

 !ستین ینطوریا چون

 یم یو خدا لعنتم کنه که هرچ رمیگ یدندون م ریز لبمو

 !کنم یگه من بغض م

 یکنه. مثال م یخودشو جلوم قربون گهیمونده د بدبخت

 !خواستم امشب ازش تشکر کنم

 کردم که به غلط کردن افتاد! یکار

 

 یها مراسم عذر خواه یمونده جلو زانو بزنه مثل کره ا کم
 ! چه مرگمه واقعا؟ارهیبه جا ب

 ...کنم یاحساس گناه م شتری... بینطورینگو ا-

 حیبهم توض یکن هیگر نکهیبهش فکر نکن. فقط بدون ا-

 نیناراحتت کرده... ا یبده که چ

 !هیچ لشیدل یبهار یو هوا حال

دست بردار  یلحظه هم حت نیجوئم و تو ا یلبمو م پوست

 .ستین
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کنه و  یدندونم آزاد م ریو لبمو از ز رهیگ یامو م چونه
 یو لب م رهیگ ینگاه م نیسنگ

 :زنه

من منتظر  ،یکن دایپ یفکر کن تا آمادگ یهرچقدر خواست-

 ینم یمونم اما تا نگ یم

 خب؟ لهیخ میخواب

االن  نیکه هم رمیگ یم میدوزه و من تصم یچشم م منتظر

 .بگم و خودمو خالص کنم

 ؟یدون یبهادر... مشکل از منه... م یخوب یلیتو خ-

و سرش به عقب  رهیگ یم یزیپره و نفس ت یم رنگش

 !ره یم

 یشروع کرد یجور هیتو آخر منو...  یکش یلعنت! م-

 یکه اگر بچه ام تو شکمت نبود م

مشکل از  یخوب یلی! تو خیزن یباهام به هم م یدار گفتم
 ه؟یمنه چه کوفت

 !لحظه هی دیترس یجد ی. جدرهیگ یلحظه خنده ام م هی

 !...خوام باهات به هم بزنم ینم-
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 .کنم یم سهیکنه که ماستامو ک یچپ چپ نگام م یجور

 !یکارو بکن نیا یتون یدرصد م هیانگار که مثال -

 .ارمیبراش در م ییدم و ادا یم نیچ موینیب

 

. از یمراقبم بود یلیچند وقت خ نیکه تو ا نهیمنظورم ا-

 یدیکه فهم یهمون شب اول

که  ی... اون جورگهیطور د هی. اما یام مراقبم بود حامله
 ی. ممیستین میقبال با هم بود

 گم؟ یم یچ یدون

 ی. دلم مدهینفهم یچیگه که ه یهم پلک زدنش م پشت

 !خواد موهام بکشم از حرص

 یعرق کرده و تنم گر گرفته. با دست خودمو باد م گردنم
 کنم یفکر م یزنم و با کالفگ

 !بار هی ونمیبار ش هیمرگ  که

 ییبایکه من الهه ز انگار یکرد ینگاهم م یتو قبال طور-

 یتون یلحظه هم نم هیام. که 
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 یم ی...! اما االن به وضوح ازم دوریمن چشم بردار از

 ...یحق دار دی. خب... شایکن

 نیکرده. ع رییصورتمم تغ یحت ختهیبه هم ر کلمیه

 ...بادکنک باد کرده ام

نگاهش کنم دستمو  نکهیدم و بدون ا یقورت م بغضمو
 دوارمیکشم و ام یشکمم م یرو

 !حرفا رو نشنوه نیبچه ام ا تا

تونم جذبت کنم.  یو مثل قبل نم ستمین بایز گهیدونم د یم-

 اما من چکار کنم که تو

 ...جذاب تر از قبل ؟یروز تو چشمم قشنگ تر از قبل هر

و با  چونمیپ یکنم. انگشتامو تو هم م یچشماش نگاه نم به
 که تمام حس بدم تو یلحن

 :دم یشده ادامه م منعکس

 ادته؟یرو  یبود دهیکه اون روز پوش دهیسف شرتیاون ت-

 یدلم م ه؟یاون کت طوس ای

 ؟ی! اما من چشونینپوش گهیبزنم تا د ششونیآت خواست
 گهید یدون یاصال... اصال... م
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 ی...؟ اون طوریدینبوس یمنو اونطور گهیوقته که د چند
 هیریکه اون شب بعد از مراسم خ

 ...که ی...؟ اونجوریدیبوس منو

و نفسم  شنیو لبام به هم دوخته م شهیتو گلو خفه م صدام
 ره! یبند م

 

و فقط  شنیم دهیداغش کش یلب ها ونیپر قدرت م لبام
 رو راهنشیکنم تا پ یفرصت م

بزم  نیا یو خودمو به اون بسپارم تا تو رمیچنگم بگ تو
 تیپر تب و تاب هردومونو هدا

 !کنه

 یکنم و حت یم ییتو گلو یلبم ناله  یفشار دندونش رو از

 !کشه یعقب نم یذره ا

 !شه یموهام چنگ م یره و تو یپشت سرم م دستش

 !کنم ینم ینفس نفس افتادم اما اعتراض به

 یکشم و لباش لحظه ا یدستش به پشت دراز م تیهدا با
 و نگاه رنیگ یلبام فاصله م
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 یکنه! گر م یوجودم روشن م یرو تو یشعله ا داغش

 !رهیگ

 !کنم یحسش م دارم

خواسته  یبایبودن، جذاب بودن رو، حس ز بایچشمش ز تو

 !شدن رو

 بــهـادر؟-

 !یشه بوسه سخت تر و کشنده تر یم جوابم

وقت نبود. فقط  چیبهادر آدم صحبت کردن نبود. ه چون
 تایحرکت، نها هینگاه،  هیبلده با 

 !عشقش بکشه ریتک کلمه، تمام من رو به زنج هی

 یتنش باشم و از همه  ی مهیخ ریز یطورنیکنه، ا رمیاس

 !در امان باشم ایدن

با دستاش از تنم فاصله داده بود تا به شکمم  یرو تنش
 دستام یبرخورد نکنه. با دلتنگ

 .ارمیتنش به گردش در م یرو رو

 یو جذابش، گردن داغش، شونه ها یاستخون صورت
 از یکی! شیعضالن ی نهیپهنش، س
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افته و موهام رو از کنار گردنم کنار  یبه کار م دستاش
 زنه! یم

 

 یره و تنم م یگردنم فرو م یشه و سرش تو یرها م لبم
 حرکت یلرزه از انتظار برا

 !شیبعد

 بـ..ـهادر؟-

 یقرار و شتاب زده اش به اندازه کاف یب ینفس ها یصدا

 .دن یجوابم رو م

 یو رو ادیم نییشونه هام نوازش وار پا یاز رو دستش

 .نهیش یپهلوم م

دستش متمرکز  یشه و تمام حواسم رو یمور مور م تنم
 گردن و نیشه. پوست ب یم

گزم تا دستم  یو من لب م شهیم دهیلباش کش نیام ب ترقوه

 !شه یپشت سرش چنگ م

خوام که هر  یافته و من مصمم م یداره به کار م مغزم
 لحظه نیا یاز تمنا ریغ یزیچ

 .پس بزنم رو
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 یگه که گوش نکن و من چشم م یکنه و م یلعنت م دلم
 یرطوبت و داغ یبندم و رو

 یکنم، تمرکز م یتر از گردنم حس م نییپا ییکه جا لباش

 .کنم

ده و  یبه تنم م یدستش در لحظه شوک یپروا یب حرکت
 یدونم که خودمو لعنت م یم

 یدستش م یبکنم اما دستم رو دیکه با یبابت کار کنم

 .نهیش

 ...بهادر؟ لطفا-

فهمه و من همون لحظه که دستش از  یرو م منظورم
 و لبش از پوستم ستهیمیحرکت وا

 !کنه یخودمو لعنت م شهیم جدا

 !شتریخواستم، لمسش رو ب یهاش رو م بوسه

 !تر دهیام و اون نفس بر دهیبر نفس

 زنه! یذاره و نفس نفس م یشونه ام م یرو شویشونیپ

 

بشه و براش سخت  تیدونم که چقدر ممکنه که اذ یمن م و
 خواست یباشه! اما دلم نم
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 .رهیشکل بگ نمونیب یرابطه ا تیمحرم بدون

 ؟ینیب یم-

 !پنهان یخفته و خشم یزنگ داره، آبستن حرص صداش

شه!  یختم م نجایشر آشوب به ا یمن با تو یته بوسه ها-

 که من حاضرم یینجایبه ا

 نیرو بشکافم و خودمو دفن کنم اما از ا نیحاال زم نیهم

 !یلحظه جدام نکن

 نیکشه و آتشفشان چشماش به فعال تر یعقب م سرشو

 !زد یآتشفشان ها ده تا سور م

 دیدم. االن نبا یره و من آب دهانمو قورت م یبند م نفسم
 بگم که من هم حاضرم خودمو

 دفن کنم؟ درسته؟ باهاش

کنم و  ی. لبامو غنچه مرمیگ یم شیزنانه رو در پ استیس

 :گم یم ییبا مظلوم نما

 !سرورم دیببخش-

از روم  یبلند یشه و با ناله  یاز گلوش خارج م یخرخر
 اعصاب لباسشو یره و ب یکنار م
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 !افته یتخت م یو به پشت رو ارهیم در

 یسوزه و هم خنده ام گرفته و م یحالش م یدلم برا هم

 !هیته نامرد نیدونم که ا

شب  نیاز بهتر یکیتونم بگم که  یبعد از مدت ها م اما

 !داشتم مویزندگ یها

آغوشش فرو  یخوام تو یبرم و تا م یم کشینزد سرمو
 بم شده و خش یببرم با صدا

 :زنه یغر م دارش

 االن نه!-

 

! با تمام خباثت رمیخنده امو بگ یتا جلو رمیگ یگاز م لبمو
 کنم و با یصدامو نازک م

 :نالم یم یساختگ ی غصه

 یکه خوابم نم یدون یشم؟ م کیتونم بهت نزد یم یک-

 ...بره تو بغلت نباشم

سوزونه! با  یصورتمو م یجا ینگاهش جا یها گدازه
 هیزنه ساختگ یکه داد م یتیمظلوم
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 .کنم یبه باال نگاهش م نییزنم و از پا یهم پلک م پشت

و به  چهیپ یو تو گلوش م ادیکه از دلش برم یا ناله
 یرسه فقط باعث م یمن م یگوشا

 !که کنترل کش لبام از دستم در بره شه

جرز  یکه من تو رو نشناسم واسه ال ایولوله! ب نجایا ایب-

 !...شه یخوبم! نوبت منم م وارید

خندم و تو آغوشش  یم زیر زیکنه و من ر یباز م دستشو

 !رم یفرو م

 !ندارم جلوه یشه و اون روز من رحم ینوبت منم م-

 یاش م نهیس یذارم و دستمم رو یبازوش م یرو سرمو

 .اندازم یپاش م یذارم و پامم رو

که نباشه  یکنم. بالشت یبغلش م یبالشت باردار هی مثل

 !بره یخوابم نم

! جلوه ام! تا ستمیلحظه ملکه و دردونه و فرشته ن نیتو ا و
 ده یبا گفتنش بهم نشون م

به حالش و من بدون توجه  هیجد دشیتهد یچقدر تو که
 اش نهیس یآخرم رو یبوسه 

 :زنم یکارم و لب م یم
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 ی! اون قدر که فکرشم نمـــــادیدوستت دارم عشقم... ز-

 بیعج کمی دی... شایبکن یتون

. یتحملم کن ی. پس مجبوریباشم اما تو دوستم دار بیغر
 اومد و من شیپ نایا یهمه 

 لیازت تشکر کنم. ممنونم که سه یدرست و حساب نتونستم
 و کارا رو یرو دعوت کرد

تونم بگم چقدر  یراحت شد. نم المی. خیسپرد بهش
 گم ی... فقط میخوشحالم کرد

تو  یاز هرکس شتری! بایتموم دن یدارم. به اندازه  دوستت
 !ایدن

 

 یره و پتو رو رو یتخت م یبه سمت پتو گوشه  دستش

 .کشه یتنم م

 یو بازومو نوازش م چهیپ یدستش دور شونه ام م بعد
 یسرم رو م یرو نکهیا نیکنه. ح

 :زنه یآروم لب م بوسه

تنه پدر منو  هی یوجب میمنم دوستت دارم ولوله! اما تو ن-

 یاز هرکس شتری... بیدر آورد
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 !ایدن تو

قبل خودمو به  یو آروم تر از شبا ادیکش م یبه لبخند لبم

 !کنم یم میخواب تسل یایدن

*** 

شه  یو رو م ریز یدست مهربون ینوازش ها ریز موهام
 چشمامو باز کنم نکهیو من بدون ا

 :گم یم تیلب با رضا ریز

 !هنوز ادیخوام بخوابم... خوابم م یاوووم... م-

خواستم که نوازشاش ادامه دار بشه هم حس لذتش،  یم هم

 .پروند یخواب رو از سرم م

 نکردم ها؟ تیدختر ترب طوریمو ا-

 یشن و پشت هم پلک م یحدش باز م نیتا آخر چشمام
 دنیواضح بشه. با د دمیزنم تا د

کشم  یگرد و تپلش تو جام خودم رو به سمتش م صورت
 و بالفاصله دستامو دور گردنش

 .کنم یم قفل

 !یشربت...؟ اومد-
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 یهام م هی. عطر تنش رو به ررهیگ یام م هیگر اریاخت یب
 یرو برطرف م امیکشم و دلتنگ

کشه و کنار گوشم  یموهام م نیانگشتاش ب. با سر کنم

 :گه یآروم م

 شه! یبره کوچولوم داره مادر م ام؟یشد ن یم یمَ -

 

 :گم یشن و با بغض م یتند م نفسام

دونم  ینم یاومد یکردم! اگر نم یم ییاحساس تنها یلیخ-

 .نه ای ومدمیاز پسش برم

 !دمیترس یم یلیخ

مو اَ  یدختر قو... یایاز پسش برم می... بدون مویایبرم-

 !سختراشه پشت سر گذاشته یا

کنم و اون صورتمو  یکشم و نگاهش م یعقب م سرمو
 یشه و رو یکنه. خم م یقاب م

باز شدن در  یبوسه و همون لحظه صدا یم مویشونیپ

 .ادیم
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شه منو  یوقتا که م نجوریا شهیرفت! هم ادتونیباز منو -

 !دیکن یدک م

خواهرم باز  یکشم و دستامو برا یم یزده ا جانیه غیج
 کنم. اونم بدو بدو به سمتم یم

 .ادیم

تشر  هیکشه و با  یخواد بغلم کنه شربت تنشو جلو م یم تا
 رو دهیسع یدرست و حساب

 !کنه یم کنترل

 یم زیداره. اَ او دور خ شهیدختر بار ش یچه خبرته؟ ا-

 ؟یریاَ جونت س یمَ  ؟یریگ

از اتاق  رونیآخرش رو پچ پچ گونه گفت و به ب ی جمله

 .اشاره کرد

شن و  یمنظورش با بهادره چشمام گرد م نکهیا دنیفهم با

 :کنم یبا بهت صداش م

سخت و  کمیبه نظر  دیبهادر شا ه؟یچه حرف نیشربت؟ ا-

 یاصال اون طور یول ادیب یجد

 !ستین
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و با ادا و اصول خاص خودش با  ارهیدستشو باال م دهیسع

 :گه یم جانیه

 میدیشه سه ساعته رس یگه به خدا! باورت م یراست م-

 یتو اتاقت؟ ه میایذاره ب ینم

 یدار اجیبه استراحت احت یدیخوب نخواب شبیگه د یم

 .یش داریخودت االناست که ب

شه، سه ساعته ما  یم داریشه، االن ب یم داریاالن ب یه
 خواستم یکاشته! م رونیرو ب

 

 هیدختره سحر نگفت که  نیبجوام به خدا. تا ا خرخرشو
 میاینذاشت ب یکن یوقت ضعف م

 !اتاقت طرف

کنم. چون  یو با خجالت نگاهشون م رمیگ یگاز م لبمو
 کم و کاست یدونم که ب یم

گن و اصال توش غلو  یکه اتفاق افتاده رو دارن م ینیهم

 .کنن ینم

پشه دور و بر  هیذاره  یب باشم نمکه من خوا یزمان تا

 .اتاقم پر بزنه
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 یم نیزد یزنگ م شبیتو رو خدا... کاش د دیببخش-

 که من خودم حواسم باشه نیگفت

 !شم داریب زود

 !نذاشت نمیآخه ا-

دندون  ریگفت و من لبمو ز یمانند غیج یحرص و صدا با

 .گرفتم

داشته  اجیاحت یزیچ دیشا میگفت میبگ میخواست یبه خدا م-

 دی. اما تاکمیاریبرات ب یباش

ممکنه ملکه  میچون تا برس میعنوان نگ چیکه به ه کرد

 !رهیاسترس بگ

نتونستم خودمو  گهیگفت و من د یآخرشو با دهن کج جمله
 دمیخند زیر زیکنترل کنم. ر

 :با خجالت رو به شربت گفتم و

 .حساسه یلی. خهینطوری. بهادر ادیببخش یوا-

 :گه یکشه و آروم م یتنشو جلو م رهیگ یدستمو م شربت

 ی. مهیدوستت داره مادر... خدا حفظش کنه. پسر خوب-

 .خواد مراقبت باشه
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 نیزنه و ا یبهادر حرف م یعالقه و احترام درباره  با

 .با ارزش بود یلیمن خ یبرا

 یبود که هرکس یبهادر اونقدر خشک و جد یپوسته  چون
 شد فکر یم کیبهش نزد

 .نهیزم یآدم رو نیکرد که سردتر یم

 

 یکه چه جواهر ینیتا بب یبشناس کیاونو از نزد دیبا فقط

 !تپه یاش م نهیس یتو

گفت که داره کم کم اون  یشربت بهم م یچشما برق

 !نهیب یجواهر رو م

گفتن  یگرفت و لب هاشو باز و بسته کرد. انگار برا چشم
 کیمردد بود. باالخره  یزیچ

 :گفت یحن محتاطشد و با ل دله

 یزیگم چ یم یعنیاومدنتون الزم بود؟  ییهوی جوریا-

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق

بهادر...  یخبر نداشت. از مرگ جعل یزیچ چیاز ه شربت

 .میکه از سر گذروند یاز اتفاقات
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بهش نگه و اونم موافق  زیچ چیگفته بودم که ه دهیسع به

 .بود

تر  عیهرچه سر دیکار بهادر با یبهش گفتم که برا فقط
 همراهش دیو من هم با میایب نجایا

 .که بره ستی. چون بهادر بدون من حاضر نباشم

شهر بهش گفتم و ازش  نیکردن تو ا یزندگ درمورد

 .کنه میهم همراه نجایخواستم که ا

بود و من  نجایشده بود که فکراشو بکنه. و حاال ا قرار

 !بود لیتکم میخوش

رو  مونی. ما قراره زندگفتادهین یاتفاق بد چیالزم بود. ه-

 .نی. هممیشروع کن نجایا

که از خودم سراغ داشتم  یلحن نیو آروم تر نیشادتر با

 .رهیدادم که آروم بگ حیبهش توض

 یشکمم گذاشت و با لحن بچگونه ا یدستشو رو دهیسع

 :گفت

 هیپس خوشگل خاله؟  یایم یوروجک من چطوره؟ ک-

 .آوردم یعالمه برات سوغات



 
 

2036 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

دارم و  یکنسول بود رو برم یکه رو یاب پرتقال وانیل
 چشماشو هوینوشم که  یقلپ قلپ م

 :آورد و با ذوق گفت باال

اگر  دمیخوشگل خر یصورت یلباس تورتور هیجلوه  یوا-

 . لباسیکن یضعف م ینیبب

بند داره. مردم  یجوراباشم همون شکل یست حت باله
 براش...

 

 زهیدختر ر هیدختر بود؟  سابن. یخندم و ته دلم قند م یم
 رو دهیکه لباس باله پوش

 :گم یم دهیبه سع یشه ول یشل م شمیکنم و ن یم تصور

 !پسر بود دیاز کجا معلوم دختر باشه؟ شا-

 !دختره... مطمئنم دختره! تو خوابم اومد خودش بهم گفت-

 نکهیکنم و اون بدون ا ینثارش م یا وونهیلب د ریز
 بده مشغول صحبت با به یتیاهم

 !شه یخودش دختر خواهرش م قول

شم.  یو به کمکش حاضر م ادیبعد سحر م ی قهیدق چند
 گذشته که از ازدهیساعت از 
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کنه که اول برم تا  یم دیرم. سحر تاک یم رونیب اتاق
 دیصبحانه ام رو بهم بده اما من با

 .دمشید یم

دارم. پشت  یذارم و تند تند قدم برم یشکمم م یرو دستمو
 ی شهیبه سالن و رو به ش

 .بود ستادهیداشت ا دید اطیکه به ح ییرایپذ یقد

قدم هام رو  یکرد اما تا صدا یبا تلفن صحبت م داشت

 .گرده یشنوه، به سمتم برم یم

 یرو از دهنش دور م یگوش نهیب یمنو م نکهیمحض ا به
 ادیبه طرفم م نکهیا نیکنه و ح

 :زنه یم غر

 !آروم-

ذارم و اون فورا دست آزادش  یاش م نهیس یرو دستامو
 یو رو ارهیدر م بشیرا از ج

 .ذاره یم پهلوم

 یهنوز داره به صدا نکهیا نیشه و ح ینوازش م مشغول
 ده من یگوش م یپشت گوش

 :زنم یم لب
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 سرورم! ریصبحتون بخ-

 

. دستشو از رنیگ یشن و فروغ م یم کیبار چشماش
 داره و بند موهام یپهلوم برم یرو

 .کنه یم

سرکشم  یآروم و با حوصله دسته دسته موها یادیحظ ز با
 تیرو به پشت شونه ام هدا

 !کنه یم

 هیکنم به عنوان  ی. صحبت مادیاز من وسط ن یاسم-

 اسمت ثبت بشه و از ونریکلکس

 زی. همه چیکن یم دایخودت اونجا حضور پ جانب

 .هماهنگ شده ست

کلمات رو ادا  یرینظ یهاش با تمرکز فوق العاده ب لب
 کنن. پر قدرت و محکم! اما یم

 دستاش؟

 ی! چشماش؟ هر ذره زنیر یوار عشق به تنم م معجزه

 .کنن یتنم رو صد بار طواف م
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زنم.  یاش رو بوسه م نهیس یکنم و رو یرو خم م سرم
 شه و لحظه ینفسش حبس م

 یکنه شخص پشت گوش یبنده و بعد که باز م یچشم م ی

 :ده یرو مخاطب قرار م

 هیجدل ها بخوابه با  یذار یاولش خودتو نشون نده. م-

 وسط و بعد یایباال م یلیرقم خ

 .شه یمال تو م اون

و از قسمت چونه ام باال  نهیش یطرف گردنم م هی دستش
 لبم نوازش ی. شصتش روادیم

 !بوسم یشه و من نوک انگشتش رو م یم دهیکش وار

دونم که تا چه اندازه  یکشه و خوب م یاخم در هم م کالفه
 براش سخته که هم صحبتش

گفته  ینکنه! و ک غیادامه بده هم توجهش رو از من در رو
 براش سخت نویکه من قراره ا

 نکنم؟ تر

 ینم نیاز ا شتریو متاسفانه ب دهیکامال بهش چسب شکمم
 بشم. کیتونم بهش نزد
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 یم یو چونه امو رو رمیگ یبا دو دست بازوشو م اما
 یبه باال نگاهش م نییذارم و از پا

 .کنم یزنم و لبامو غنچه م ی. با ناز پشت هم پلک مکنم

 :زنم یو با عشوه و ناز لب م آروم

 !...گشنمه-

 یبه شکارش خطرناک م یشکارچ هیمثل نگاه  چشماش

 !شه

 دیکه تهد ییده و با صدا یهم فشار م یرو محکم رو فکش
 یرسه م یگوش م به زیآم

 :گه

بگم! فقط برام  دیرو که نبا زیهرچه قدر که الزمه! همه چ-

 !ارشیب

شلوارش  بیج یرو تو یکنه و گوش یرو قطع م تماس
 شکمم یکنه. دستش رو یفرو م

 .لبام یو لباش رو نهیش یم

 !عیکوتاه و سر یبوسه  هی
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عوض  یگرسنه ا یکه وقت یخوام بگم راه گم کرد یم-

 داتیصبحانه دور و ور من پ زیم

 یدونه به قصد یشناسه! م یاما بهادر عسلشو م شده
 یدونه که به چه قصد یاومده! م

 !اومده

کنم. دست  یبرم و نوازشش م یدستمو پشت گردنش م هی
 یاش م نهیس یامو رو گهید

 .کشم یم یفرض یو با انگشتام خطا ذارم

 یمنه و من نگامو از قصد رو یرو نشیسنگ نگاه

 !لغزونم نگه داشتم یانگشتا

 اومدم؟ یبه چه قصد-

و با اون دستش فشار  نهیش یدستم م یبه ضرب رو دستش

 .ده یبه کمرم م یآروم

ده و با نگاه  یچونه اشو جلو م ادیکه باال م نگاهم
 غره: یم یزهردار

 

 !یمنو گرسنه تر کن ی! اومدستیتو گرسنه ات ن-



 
 

2042 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

زنه:  یپره هوا و داد م یوجودم م طانیش ی جلوه
 یباال م ی! اما من شونه انگــــویب

 :گم یم یو با پشت چشم نازک کردن اندازم

 !احترام کنم به سرورم ی... اومدم ادارمیپذ یتهمته! نم-

سر  یو بوسه ا ارهیدستشه باال م یرو که تو یدست همون

 !زنه یانگشتم م

 !خوش ادا یساحره -

کنه.  یو اون دستمو ول م رمیگ یبا غرور باال م سرمو
 گردنم یچونه ام رو ریکف دستشو ز

. دستاش داغ بودن مهر رهیگ یچسبونه و سرمو باال م یم

 !زدن یپوستم م یعشق رو

نه  یزمان هیخودم کردم... خودم انقدر بهت قدرت دادم! -

 از کنارمم رد یدور، هرک یلیخ

کس دلش  چی! چون هدهیکرد که منو ند یشد وانمود م یم

 !ادیخواست تو چشمم ب ینم
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از  یو با نگاه چمیپ یتار موهام رو دور انگشتم م چند
 باز مهین ییبه باال و چشما نییپا

 :زنم یم لب

 !جاست نیدرست هم هیقفرق من و ب-

 یکنه و نگاهش رو به مو یصورتم خم م یتو سرشو
 یگرفته شده توسط انگشتام م یباز

 .ده

تا  ارهیکامال پرت موهامه و دستش رو باال م حواسش
 و من با رهیموهامو از دستم بگ

 .کشم یشونه عقب م طنتیش

 زیلبر یگرده و من با صدا یسوزانش به چشمام برم نگاه

 :گم یاز اعتماد به نفس م

! امیخواستم به چشمت ب یم امیمن نخواستم تو چشمت ب-

 من بردمت... من! ناز شصتم

 ... ناز شصتم!سرورم

 

زنن.  یره و چشماش دارن قهقهه م یلبش باال م ی گوشه
 یخودم م ییخودم از پرو
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 .بوسه یام رو م قهیشق یشه و گوشه  ی. خم مخندم

. شربت میر یم یو به سمت سالن غذاخور میافت یم راه
 نشسته و زیپشت م دهیو سع

 .بودن منتظرمون

 ...میکرد ریکه د دیببخش-

فقط هجده  ستیکنم ما اصال گرسنه امون ن یخواهش م-

 مینخورد یچیساعته که ه

 !میتحمل کن میتونست یم شترمیب

 یباال م ییجا خورده. ابرو دهیسع یاز لحن حرص بهادر
 خورم که شربت یم مده و من قس

اندازه  نیتا ا دهیگرفته که سع دهیسع یاز پهلو یشگونین

 .شه یسرخ م هوی

که بهادر برام عقب  یصندل یخندم و رو یم زیر زیر

 .نمیش یم دهیکش

داشت معطل اون  یتماس تلفن هیشد بهادر  رید دیببخش-

 .میشد

 !یتماســا... آ نیتا باشه از ا-
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خندم و شربت  یاز درد م دهیسع یصورت در هم شده  به
 یبهش م یچنان چشم غره ا

 ده؟یکنم. اما سع یم سهیماستامو ک دهیسع یکه من به جا ره

 !نه

 خورم؟ یتماس گرفته من چرا کتکشو م گهید یکی-

 ی! شربت مگهیگرفتم د یگاز م نویاز شدت خنده زم داشتم
 طونشیش ینوه  نیدونه که ا

 :زنه یتشر م ستیجوره ساکت بشو ن چیه

 !بخور کمتر حرف بزن-

که صورتش از هم  نمیب یگردم و م یسمت بهادر برم به
 باز شده و خنده شو پشت فنجون

 کنه. یاش پنهون م قهوه

 

وقت از  هی نهیپائه که بب یبهادر رو م یچشم ریز شربت
 نیحرفش ناراحت نشده باشه. ا

 ه؟یچ یاسترس برا همه

بهش رفت... چرا  یمنو انداخت گهیباش. د لکسیشربت ر-

 قربونت برم؟ یخور یحرص م
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 دهیافته. سع یکنه و به سرفه م یم ریتو گلوش گ ییچا

 :گه یزنه و م یپشت کمرش م

 ادیبنده خدام تا ب نی. ایرفت میداد گهیگم که... د یمنم م-

 تا شیتو ش ادیبه خودش ب

 !دونه از کجا خورده یتو بغلش. نم یگذاشت فسقل

کنه. شربت  یم میهم همراه دهیخندم و سع یغش م غش
 یسرخ شده و با چشماش برا

 .کشه یخط و نشون م ما

شونه  دهیگه که سع یم دهیلب به سع ریهم ز ییزایچ هی
 اندازه و به من اشاره یباال م

 .کنه یم

وسط  نیکه بوده گردن من انداخته. بهادر ا یفهمم هرچ یم
 گه. فقط نگاهشو ینم یچیه

 !کشه یم قیعم ینفسا ده و یمن م یخنده ها به

ره که استراحت کنه.  یو شربت م میخور یرو م صبحونه
 ده که با یم شنهادیپ دهیسع

 .دیخر میبر هم
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شرط که  نیکنه اما به ا یدر کمال تعجب قبول م بهادر
 ساعت کیاز  شتریب میرو ادهیپ

 .نباشه

خودش جلسه  یموند خونه چون به گفته  یم دیبا خودش
 نیکنفرانس آنال هیداشت. 

هست. مربوط به کارشه  یچ لشیدونم که دل یو من نم بود
 ستمیهم مشتاق ن یلیو خ

 .بدونم

 

دونم که  یفعال نه! چون بهش اعتماد کامل دارم و م البته
 تا میرو اومد یچه راه طوالن

دردسر  یآروم و ب یزندگ هیکه  یینجای. به امیبرس نجایا به

 .میرو شروع کن

دم که مراقب خودم هستم و خودمو خسته  یقول م بهش
 هیکنم. باالخره با تمام توص ینم

از نگهبانا از خونه  یکیو  یبهادر همراه مهد یمنیا یها

 .میزن یم رونیب
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 نی. اولمیر یبزرگ شهر م یدایاز مرکز خر یکی به
 هی میش یکه واردش م یفروشگاه

 .بود یفروش یسمونیبزرگ س فروشگاه

دونم از کدوم طرف شروع  یزده ام که نم جانیه اونقدر

 .اومدم یکنم. کاش با بهادر م

 !جا بود نیداشتم اونم ا دوست

 !نازه یلیمن! خ یجلوه... خدا نیبب نویا-

کنم و همون  یدستش نگاه م یتو یکوچولو یپاپوشا به
 شم. با ذوق یلحظه عاشقش م

 :گم یم

پاهاش انقدره؟ از انگشتم  ادیب ایبه دن یعنیخدا...  یا-

 !نیکه ا کترهیکوچ

 دیاالن براش خر ایکنم... اصال ب ی! خواهش مرشیبگ-

 !... لطفامیکن

و شوق تمام وجودمو گرفته  جانیکنه. ه یداره قل قل م دلم

 :زنم یلب م دیاما با ترد

 !بهادرم دلش بخواد که باشه دیدونم... آخه شا ینم-
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حاال حاالها  دش؟یشه خر یبار تموم م هی نیمگه با هم-

 شی... کال شمیایو ب میبر دیبا

 !شده ریاالنشم د نی! هممانتیمونده تا زا هفته

 یکنم و استرس وجودمو م یلحظه به حرفش فکر م هی
 شیدونستم ش ی. خودم مرهیگ

متفاوته.  یلیخ گهید یکیاز زبون  دنشیمونده اما شن هفته
 ایاگر هر لحظه بچه ام به دن

 ؟ینداشته باشه چ دنیپوش یبرا یلباس چیو ه ادیب

 

ذارم و با  یشکمم م یکشم و دستمو رو یم قیعم ینفسا

 :گم یاسترس م

 !اریبرام ب یصندل هی-

با  یشه و به زبان عرب یم کیاز فروشنده ها نزد یکی
 متفاوت و انتخاب یو لهجه ا شیگو

 یکنه که تو شوربا یمتفاوت تر شروع به صحبت م کلمات

 .فهممش یکه داشتم نم یذهن

بودم و اون وقت ها هم  ومدهین نجایسال بود که به ا یلیخ
 یبرام سخت بود. من زبان عرب
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 .ارتباط برقرار کردن با خانواده ام بلد بودم یبرا رو

 .بود نجایکامال متفاوت با زبان ا که

همراهمون اومده بود بهش  گاردیکه به عنوان باد ینگهبان
 برامون یصندل هیگه که  یم

 .ارهیب

به  وهیدوون دوون آبم یکردم قندم افتاده، مهد یم حس
 که یشه. کم یم کمیدست نزد

رو از  یکنه گوش یحالمو بهتر م شینیریگذره و ش یم
 کشم و با بهادر یم رونیب فمیک

 :ده یکه بالفاصله جواب م رمیگ یم تماس

 جانم؟-

 ...نگرانه صداش

 بهادر؟-

کنم اما چندان  یو اضطرابم رو مخف یدیکردم ناام یسع

 :دیموفق نبودم که با هول پرس

 شده؟ یچ-



 
 

2051 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

که  ییکنم و بدون توجه به کسا یم سیبازبون خ لبامو
 گم: یدورم بودن م

 

 یدر صورت ادیب ایامشب بخواد به دن نیاگر بچه مون هم-

 لباسم براش کهیت هی یکه حت

 م؟یچکار کن میدینخر

 یجد یشه و با صدا یلحظه اون طرف خط سکوت م چند

 :پرسه یم یو بدون انعطاف

همونجا  سای... وایاومده؟ لعنت شیپ یمشکل ؟یدرد دار-

 تنها دیدونستم نبا ی! مامیاالن م

 !بفرستمت

 !شد االن یچ قایزنم تا بفهمم دق یچند بار پلک م جاخورده

 !بهادر-

شنوم و  یبسته شدن و در و حرکت کردنش رو م یصدا
 و ادیمشخصه که راه افتاده ب

 :گه یم یکنم چون با غرش ینم اشتباهم

 !امیدارم م-
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 !نه-

 نه؟ یچ یعنی-

 دمیرو د یپاپوش لعنت نیو ا نجایخوبم... فقط اومدم ا یعنی-

 دمیو دلم رفت براش! بعد د

. میدیخر یم یسمونیزودتر براش س دیشده... با رید یلیخ
 گه از االن شروع یم دهیسع

که موقع  یتو هم دوست داشته باش دیاما من گفتم شا میکن
 ی. میباش یسمونیس دیخر

 ؟یخوا

داره  یکه سع ییزنه. با صدا ینفس نفس م داره

 :گه یرو پنهان کنه م شیدرماندگ

از اون  ریراحت باشه حالت خوبه؟ غ المیاالن من خ-

 ست؟ین یزیچ

 نبودم!خوبم بهادر... اگه خوب نبودم که انقدر آروم -

 

 یم یدو رگه ا یو صدا یکنه و با کالفگ یفوت م نفسشو

 :گه
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 ی. بعدا با همم مریالزمه بگ یکن یکه فکر م یزیهرچ-

 که یزیتا آخر هفته هرچ میر

 . باشه؟میریگ یالزمه براش م یکن یم فکر

 !...باشه-

 !مواظب خودت باش-

 :زنم یآروم لب م طنتیزنم و با ش یم لبخند

 !منم دوستت دارم-

 .کنم یقطع م یقیگم و تماس رو با لبخند عم یم

 بازه؟ شتین یختیر یباز چه کرم-

 :گم یکنم و م یپشت چشم نازک م دهیبه سع رو

 !گم یم یمن چ ینیبب یداد یاصال هم که تو گوش نم-

شد باالخره؟ اجازه صادر  ی... چدمینفهم یگوش دادم ول-

 شد؟

باشه که ناراحت  انیاجازه الزم نبود! فقط خواستم در جر-

 بدون اون دارم نکهینشه از ا

 !کنم یم دیبچه مون خر یبرا
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ذوق و  هیشم. هر ثان یگم و از جام بلند م یم یالله بسم
 یم شتریب دیخر یشوقم برا

 .شه

. از همه رنگ، میدار یبرم ادیکه خوشمون م یزیهرچ از
 که دخترونه یاسپرت یلباسا

 .بودنش مشخص نباشه پسرونه

و  یاسباب باز یحمامش. حت لیو وسا یبهداشت لیوسا
 !یرنگ یجغجغه ها

 

 یتو اون فروشگاه م یساعت کیکه  میش یغرق م اونقدر
 یاز زمان نم یچیو ه میچرخ

رو خودشون  دایتا خر مید ی. آدرس خونه رو مفهمم

 .بفرستن

 یلباس آزاد و خوشگل م یکل شیو بعد یبعد یمغازه  از
 لباس هی دهی. به اصرار سعمیخر

 یخرم. رو یرنگ م یبلند خامه ا یکار شده  یباردار
 که ینیچ یسرشونه هاش و رو



 
 

2055 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

شده بود. اونقدر  یدوز دیخورده بود مروار نهیس ریز
 و خوشگل بود، اونقدر فیتورش لط

حاال  نیخواست هم یخوش دوخت بود که دلم م لباسش

 .بپوشمش

 نیآست راهنیپ هیبهادر هم  یو برا میکن یم گهید دیخر یکل
 شلوار هیروشن با  یکوتاه آب

 یرنگ رو تو بیترک نیخرم. تا به حال ا یم دیسف کتان
 لشیتو استا شهی. همدمیتنش ند

 .کنه یاستفاده م یخنث یرنگ ها از

 !ره یلباسا دلم ضعف م نیا یحاال از تصورش تو نیهم

گم و  یم دهیکنم. به سع یتنم حس م نییپا یتو یکم درد
 که میریگ یم میتصم

 فیک یرو از تو یگوش مینیش یکه م نی. تو ماشمیبرگرد
 شم که یو متوجه م ارمیدرم

 یلبام م یکنم لبخند رو یرو باز م امشیداده. پ امیپ بهادر

 .نهیش

 ن؟یخوب-
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ساده باشه اما  یکلمه پرسش هی نیا یهرکس یبرا دیشا

 .پشتش هست یمعن ایمن دن یبرا

 هیخروار کار دفن بود. اما  هی ریاومدم ز یداشتم م یوقت
 لحظه هم از حال من و بچه مون

 !شه ینم غافل

 .گردم یدلم! دارم برم زیعز میخوب-

سر دادم. سر که باال  فمیک یرو تو یکردم و گوش ارسالش
 دهیسع بیبا نگاه عج ارمیم

 .شم یم مواجه

 یباال رفته م ییباشه. با ابرو یکه انقدر جد ومدیم شیپ کم
 گم:

 

 به من؟ یجغد زل زد نیچرا ع هیچ-

ده. اما  یتکون م یچیه یبه معنا یسر ادیکش م لبش
 یجد یزایدونم که چ یخوب م

 .چرخه یسرش م تو

 ؟یکرد یفکر م یبه چ-
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با هم قدم  میرفت یدکتر م هیکه به توص ییبه اون روزا-

 کردم تو یفکر نم چی. همیزد یم

کردم  ی. اصال فکرشم نممیبرس نجایبه ا یکوتاه مدت
 ! چه برسه بهیبهادر برگرده حت

 نی. اونم با ایباهاش شروع کن تویزندگ گهید یجا هی نکهیا

 !یسرزندگ نیشاد... با ا هیروح

 دنشیبه دوباره د یدیام گهید یگه. من حت یم راست
 االن تو نکهینداشتم. چه برسه به ا

 .مون منتظرم باشه خونه

 یکردم... خدا رو شکر که اومد. نم یخودمم فکرشو نم-

 خوام تصورشم بکنم یدونم و نم

اومد،  یدنبالم نم چوقتیاگر امروز نداشتمش، اگر ه که

 !نه ای اوردمیاصال تا االن دووم م

 :گه یکنه و م یفوت م نفسشو

تو اون حال عذاب  دنتیاز طرف منم خدا رو شکر! د-

 بعد از فوت یحت چوقتیبود. من ه

جلوه  نیبودمت. من به ا دهیتم انقدر شکسته ندو مادر پدر

 .پر شر و شور عادت دارم ی
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 !کرد یتو اون حال داشت خفم م دنتید

شونه  یکنم و اون سرشو رو یکرده، دستمو باز م بغض
 سرمو به سرش یذاره. رو یام م

 :گم یدم و م یم هیتک

 دیدونم که حم یخودخواهانه ست، م یلیدونم که خ یم-

 احتماال به خونم تشنه ست

. دوست دارم ینر شمیاز پ چوقتیکردم ه یآرزو م یول

 !یباش شمیتا ابد پ

 یم شیذات یو شوخ طبع یو با مهربون ادیم رونیبغلم ب از
 گه:

 

اگه هربار قراره شوهرت پرواز فرست کلس برام رزرو -

 امیدم زود به زود ب یکنه قول م

 !دنتید

کنم که من هر روز  یفکر م نیخندم و به ا یم شیشوخ به
 بهادر ونیمد شتریو ب شتریب

منم  یزایعز یخوشحال کردن من، برا یشم. اون برا یم
 ذاره، چه برسه به من یکم نم
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همه مالحظه و توجه و حواس جمع  نیبچه امون! و ا و

 !ادیفقط از بهادر بر م

 یم یپدر نیشه که مطمئن باشم اون بهتر یباعث م نیهم

 !دهیبه خودش د ایشه که دن

*** 

 ؟یخوب یمطمئن-

کنم و زبونم گاز  یبه بهادر اشاره م یچشم درشت کردن با

 .تا منظورمو بفهمه رمیگ یم

داشتن  دیپشت سرمون تو اون سالن با حم یمبال یرو
 قبل از دیکردن. حم یصحبت م

از  یهم اطالع دهیبود و سع دهیرس میایب دیما از خر نکهیا

 .اومدنش نداشت

کردن  یداشتن صحبت م یچ یدونم درباره  یهم نم حاال
 و به نظر هم صحبتاشون

 .اومد یم یجد

 زهیاومد اما مطمئن بودم که بهادر گوشش ت ینم صداشون
 رو دهیسع یو ممکنه صدا

 !بشنوه
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ترسم  ی. به خدا میمعلومه درد دار دهیخب آخه رنگت پر-

 زیچشماشو ر یازش... وقت

کله  یکنم صاف داره تو یکنه حس م یکنه، نگاه م یم
 کنه. چشماش اشعه یمو نگاه م

گم  یباشه آدمو اسکن کنه... م یزریمثال ل اینداره؟  مشعه
 کامال یدید رارویم ریتو اون ز

 بود؟ انسان

 رم. یبهش م یخندم گرفته هم چشم غره ا هم

 

چند  هینگفته اما تو  یچی! واال تا حاال که هدهیخفه شو سع-

 غل منب نیبش گهید قهیدق

 گهیشده د یزیفهمه چ یپچ کن اون نگهبان دم درم م پچ
 شیزریل یبهادر با چشما

 !بماند

نازک  یده و پشت چشم یرو باال م شییطرف لب باال هی

 .کنه اما همچنان نگرانه یم

وقت  هیزودتر بگو!  یدرد دار یکن یاما تو اگر فکر م-

 بعدا به فتهین ینکرده اتفاق ییخدا
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 ...میگفت یکاش م می. بگمیفتیکردن ب غلط

باشه.  ینگران یجا ستیخواد، دل و کمرم که ن ینه نم-

 ...یپامه. نگران نشه الک

 ادمیدم که حالم خوبه اما در واقع ز یم نانیاطم دهیسع به
 کشاله ی. توستمیمطمئن ن

درد وحشتناک داشتم که به محض تکون  هیرونم  ی
 خوردن دردش تا استخون لگنم

 .کرد یم دایپ ادامه

حسش کردم اما مربوط  فیخف یلیخ یدوبار یکی دیشا قبال
 ماه آخره. خودم نیبه هم

 .رو نگران کنم هیبق یخواستم الک یبودم اما نم نگران

خشک  یرسه و من لب ها یبا دم نوش از راه م شربت
 کنم و لبخند یم سیشده ام رو خ

 .نفهمه یزیزنم تا شربت از حالم چ یم

 ...یدیقربونت برم... زحمت کش یمرس-

 ستی... رنگ و روت به جا نیخوا قربونوم بر ینم-

 !گوم تو بگو نه یدختر... حاال مو م
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 !از شربت نه یتونستم از بهادر پنهانش کنم ول یم دیشا

زن  دیسرم من شا یموها یزن جا افتاده که به اندازه  نیا
 دوتا بچه به ی. حتدهیحامله د

 آورده بود. ایدن

 

 یهفته ها نیگفت تو ا یقربونت برم نگران نباش دکتر م-

 نایکمر درد و ا کمیآخر 

 !رو زایچ نیا یدون ی! خودت که بهتر از من مهیعیطب

ذاره. به حالت  یشکمم م یزنه و دستشو رو یم یلبخند
 شکم بزرگمو یجا یجا نهیمعا

 یده و من صورتم از درد تو هم م یانگشتاش فشار م با

 !شه

فکر کنم...  رهیگ یدردش م یکن یچکار م زیعز یوا-

 آره جلوه؟

مادرم تنها  می... او زمانا تو روستا که بودستین یچیه-

 اطرافم یده بود. از دهاتا یقابله 

 نهیزائو بب نهیرفت معا یسراغش. تو ماه آخر م ومدنیم
 دهینچرخ ینه. اَ  ای دهیبچه چرخ
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و  دیمال یکرد و م یشکشمو چرب م تونیبا روغن ز بود

 .چرخوند یبچه رو م

 ...... چه ترسناکعیه-

 :پرسم یبا تعجب م دهیسع یتوجه به صدا بدون

 شد؟ ینم شیشه؟ بچه طور یمگه م یوا-

خاطراتش غرق شده  یگفت که تو یلبش م یرو لبخند
 یکه انگار جلو یبود، طور

 .بود چشمش

 یدون یزنده بود؟ م یچند تا بچه زائوند تا وقت یدون یم-

 دستام چندتا یمو خودوم با ا

بودم  یواسه بچه ها نوشتم؟ تو دهمون تنها دختر شناسنومه
 که رفتم مکتب. مادرم

رم شناسنامه  یکه با خودش م رمیبگ ادیسواد  فرستاد

 ...مادر ی. هسمیبنو

 !باشه یجذاب یزندگ یلیخ دیچقدر جالب... با-

مادرم جون از دست و پاهاش رفته  ایسخت بود... دم آخر-

 شده بود که اگر ریبود. انقدر پ
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شب  مهیرفت. شب و ن یاومدن نم یدرشکه دنبالش نم با
 یلیاومدن سراغش. خ یم

 اومد نره! یشد اما دلش نم یم سختش

 

 .... خدا رحمتش کنهیآخ-

 شویپر روسر یشدن. گوشه  سیمادرش چشماش خ ادی به
 کشه. خودمو یبه چشمش م

 میکنار یصندل یکشم که بوسش کنم اما چون رو یم جلو

 .تونم ینشسته بود، نم

 .شه یخوام بوست کنم نم ینوچ... م-

خنده و خودشو کش  یمن م یغش غش به تقالها دهیسع

 !ببوسه زشویتا عز ارهیم

 ...تو قلمبه جان یبوسمش به جا یمن م-

 .دمیور چ لب

 !...یقلمبه خودت-

شکمت بزرگ شده! پهلوهات  یلیگم خ ینه واقعا م-

 یول یپهن نشد ادیسرجاشه، ز
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گه ماه آخر شکم  یاومده جلو تازه شربت م زیت شکمت
 شه. رشد بچه یزن دوبرابر م

 ...ره تو ماه آخر عتیسر

نگاه به  هینگاه به شکم خودمو و  هیگشاد شده  یچشما با

 !زهیر یکنم و دلم م یشربت م

 گه شربت؟ یراست م-

بشه شکمم  نیوحشت زده ام. اگر قرار باشه دو برابر ا جدا
 شه پوست و یواقعا پاره م

 !گوشتم

نه...  ی! نه مادر اونقدردهینوچ... اهه! نترسونش ورپر-

 ام یلیشه. خ یبزرگ تر م یول

 ن؟یدیتا حاال زن حامله ند یغصه نخور! مَ  چی... ههیعیطب

تونم  یبزرگ تر؟ به خدا نفس نم نیاما آخه از ا دمید-

 هام هیکنم رو ر یبکشم... حس م

 !نشسته

 

 هات نشسته؟ هیرو رو یک-
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کنم تا جلو  یو صبر م ادیبهادر از پشت سرم م یصدا

 .نداشتم دنی. جون چرخادیب

دونه مقصد  یشه چون م یبالفاصله از جاش بلند م دهیسع
 مبل یاون، رو یبهادر، سر جا

 یو دستمو تو نهیش یم دهیسع ینفره کنار منه. جا سه

 .رهیگ یدستش م

رفته باشه اتاقش. آروم با  دی. شانمیب ینم ییرو جا دیحم

 :زنم یغصه لب م

 یشه. وا یگه ماه آخر شکمم دو برابر م یم دهیسع-

 !فکرشم دردناکه به خدا

با  دهیگرده که سع یبرم دهیلحظه بهادر به سمت سع هی
 یهول دستشو رو به شربت م

 :گه یو م رهیگ

 !گفت به خدا زیعز-

 یاز دم و بازدم ها شنیباز و بسته م شینیب یها پره

 !عشیسر

 ؟یباور ندار هی. حرف موستین طوریدختر مو گفتم ا-

 :گه یم یکنه و با لحن محکم یاخماشو تو هم م بهادر
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 یچ یخواد بشه مگه؟ برا یم یبزرگ شه اصال... چ-

 به خودت؟ ید یاسترس م یالک

 دستت؟ هیاون چ ن؟یو روتو بب رنگ

شم به  یاون وقت از جام بلند نم گهیبزرگتر؟ د نیاز ا-

 !ادیخدا... نفسم درنم

 :ده یم حیتوض عیسر شربت

 یچی... گفتم بخوره راحت بخوابه! هموئهیدمنوش به و ل-

 !به دلت راه نده یپسر... نگران ین

تا ازش  ارهیدستمو باال م یده و ماگ تو یتکون م یسر
 بنوشم.

 

با آرامش باهاش  دیبزرگ شه با نمیده برابر ااگر قراره -

 .بدنته یعیطب ری. سیایکنار ب

الزمه  یزیدم. هرچ یمن تکونت م یتکون بخور ینتونست
 یمن برات فراهم م یداشت

 .فهمم یاسترسو من نم یمعن ی. ولکنم

 یو بدون انعطاف بود اما اونقدر دلم برا یجد صداش
 خواستم یحرفاش ضعف رفت که م
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 !شم و ببوسمش زونیحاال از گردنش آو نیهم

رفت  ادمیبره المصب که به کل  یدل م یطور هی اصال
 استرس داشتم. به شربت نگاه

زنن انگار که داره به  یبرق م یکنم و چشماش طور یم

 .کنه یپسر گمشده اش نگاه م

 !از عشق و احترام پر

خودتو خسته  یلی... امروز خمیبخواب میبخور بعدم بر نویا-

 !یکرد

 شیگفت و من جا خوردگ نوینگاهم به شربت بود که ا هنوز
 صورتش یرو به وضوح تو

 .شه یتنم پخش م ی. حرارت تودمید

. صبحم که میخواب یهم م شیدونست که پ ینم شربت
 بود بهادر تو دفتر کارش دهیرس

 .بوده

 یکی رمیخواد با مبل ز یشم که دلم م یمعذب م اونقدر

 !ز نظر محو شمشم تا ا

حد ممکن  نیو سرمو تا آخر ارمیباال م مویدنینوش آروم

 .رمیگ یم نییپا
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لب  ریز یبگه اما فقط ذکر یزیآن منتظرم شربت چ هر
 از جاش یقیگه و از با دم عم یم

 .شه یم بلند

کن دختر قشنگوم.  دارمیشد ب یزیمو خوابم سبکه... هرچ-

 !...ریشبتون بخ

سرمو باال  نکهیگم. بدون ا یم ریلب آروم شب بخ ریز
 یهم پشت سرش م دهی. سعارمیب

 .ره

 

و سرمو  نهیش یچونه ام م ریدستش ز میش یتنها م یوقت
 گرده ی. تو چشمام مارهیباال م

 :گه یم و

 شده؟ یزیچ-

ندارم که از  میو کاوشگره. تصم یجد تینها یب صورتش

 .دردم براش بگم

کنم که  یخورم حس م یکه م یکه هر تکون یصورت در
 نکهیا یشم اما برا یدارم بدتر م
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 :گم یپرت بشه م حواسش

 یهم م شیدونست ما پ یشربت. نم یبد شد جلو یلیخ-

 !دمیخجالت کش یلی. خمیخواب

 .کنه یم کیره و نگاهشو بار یهم م یتو اخماش

خجالت  دیکه! چرا با میکن ینم یکار میخواب یهم م شیپ-

 بهت گفتم یروز هی ؟یبکش

 نی. استیمربوط ن یکس چیما به ه یتخت خواب روابط
 یاز من و تو م ریغ یشامل هرکس

 !نکن ریفکرتو درگ یزی! واسه هرچشه

که  ستیخندم. چون دست خودم ن یگزم و آروم م یم لبمو
 افتم. اون یم شبید ادی

که مجبور شد عقب  یوقت دشیدرمونده و ناام صورت

 !بکشه

 !یکن یفکر م شبیبه د یخورم دار یقسم م-

تونم خودمو کنترل کنم غش  ینم گهیحرفش د دنیشن با

 .خندم یغش م

ره و سرمو به  یاما دستش جلو پشت سرم م نمشیب ینم
 یو کتفش م نهیس نیب ییجا



 
 

2071 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 .چسبونه

 .نهیش یاش م نهیس یبوسه و من دستم رو یسرمو م یرو

 یخنده ام تو یو با ته مونده ها رمیگ یباال م سرمو
 کنم. یصورتش نگاه م

 

بامزه  یلیکنم اما خ یخوام بدجنس یبه خدا نم دیببخش-

 .یبود

 هیباره.  یخسته و خمارن اما حرارت ازشون م چشماش
 صورتش یتو یلکسیحالت نرم و ر

 .هست

بره و با نگاه انگشتشو  یموهام م یانگشتاشو تو نوک

 .کنه یبدرقه م

 .برام قشنگ تره زیهمه چ یخند یم-

 یوا م شیوسط آت یبستن هی نیه! عکوب یگوپ گوپ م قلبم
 لب یلبخند رو یره! ذره ا

 .خودش نبود یها
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براش  ایدن دید یمنو م یکه خنده  نیاما هم دیخند ینم

 !قشنگ تر بود

که نگاهش نکنم،  رمیگ یم میو تصم شنیپر م چشمام

 !نزنم، فقط ببوسم یحرف

بوسم.  یذارم و آروم م یگونه اش م یهامو رو لب

 .شن یچشماش بسته م

رقصونه  یم نییموهام از باال تا پا یانگشتاشو رو نوک
 و من قطار بوسه هامو به همون

 .گردونم یصورتش م یرو یعجله ا چیو بدون ه یآروم

بودم!  دنیآرومن، برعکس من که انگار در حال دو نفساش
 نیباشه هم کمیهروقت نزد

 !دارم حالو

 !فرشته-

طرف صورتمو با دستش  هیکشم و اون  یعقب م سرمو
 کنه. انگشت شصتشو یقاب م

 .کشه یگونه ام م یرو

 !کارت دارم میپاشو بر-
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 نکهیکنه. قبل از ا یشه و کنجکاو نگاهم م یکج م سرش
 گم: یاز جام بلند شم م

 

نشونت  دیبا ای... بیفهم ینم یچینگا نگا نکن. ه یالک-

 !بدم

کنم. تموم  یخورم دوباره اون درد رو حس م یتکون م تا
 کنم تا یتنم رو منقبض م

 .در هم نکشم صورت

 یو بلندم م رهیگ یکشم و بهادر دستمو م یم قیعم ینفسا

 .کنه

دردم کمتر شه پاهامو از هم  نکهیا یافتم و برا یم راه

 .کنه یافاقه نم یدم ول یفاصله م

 .افتم یبه اتاق به نفس نفس م میبرس تا

 ؟یجلوه؟ خوب-

بهش نگاه کنم به سمت  نکهیبدون ا کنم و یول م دستشو
 یرم و همزمان م یتخت م

 :گم
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 کمینزد اریدو تا ساک رو ب نی... انجایا ایآره خوبم. ب-

 ...لطفا

پتو دستمو  ریبرم و از ز یپتو م ریرو ز نمییپا یتنه  مین

 .کنم یرونم مشت م یرو

کنم. دردم انگار  یدم و از درون ناله م یفشار م گوشتمو
 از درون پوست و گوشت و

. از مغز استخونم دیرس یبود و دستم بهش نم استخونم

 !بود

دستم  نکهیذاره. قبل از ا یتخت م یها رو جلوم رو سهیک
 بهشون برسه دست اون جلو

 یسیکشه و خ یام م قهیشق یو نوک انگشتش رو رو ادیم
 کنه و بعد یانگشتشو نگاه م

 !نمشیتا بب هریگ یچشمم م یجلو

 یدیدو نمونویهست! صبح ده قدم فاصله ب تیزیچ هی-

 !یعرق نکرد ینطوریاومدم بغلم ا

و به نفس نفس  یممکن جلو اومد یقدما نیبا آروم تر االن

 !و تنت به عرق نشسته یافتاد
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... االن یستیهات گر گرفته... لبات خشکه...! بچه ن گونه
 خودت ی... به فکر سالمتیمادر هی

 

پرسم. الزمه که  یبار ازت م کی! پس یاون بچه هست و
 ادیبگم دکتر ب ای کینیببرمت کل

 سرت؟ یباال

مسخره  یلیبه شکل خ تیموقع نیشه. تو ا یحبس م نفسم
 یم دهیاون حرف سع ادی یا

 !هیزریگفت چشماش ل یکه م افتم

کنم. اگر تکون نخورم و سر جام  یسرعت نور فکر م به

 .رهیگ یثابت باشم دردم نم

 یآخر دردا یچکاب آخرم دکترم گفته بود که ماه ها یتو
 دارم. فقط من انتظار یمقطع

 .شکم و کمرم باشه هیدردا تو ناح نیا داشتم

به حد مرگ خجالت زده ام  نیپاهام بود و ا نیدردم ب اما
 گفتم درد یکرد. اگر م یم

 گفتم؟ یم دیبا یکجا، چ دیپرس یو م دارم

 :گم ینفس نفس با لبخند م نیح
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که ماه هاست  یکردم در صورت یرو ادهیپ ادیامروز ز-

 راه نرفته بودم. احتماال به نقدریا

کنم تا فردا اگر بازم  یاون خسته ام. استراحت م خاطر
 میسر بر هیگم  یخسته بودم م

 باشه؟ کینیکل

فقط  یلحظات طوالن یقرارن. برا یمردد و ب چشماش
 نکهیا نیبعد ح کنه و ینگاهم م

موافقت  یکنه سرشو به نشونه  یفوت م رونیبه ب نفسشو

 !کنه یم نییباال و پا

ها رو  سهیکنم و اون ک یدراز م سهیبه سمت ک دستمو
 نکهیا یکنه. برا یتر م کینزد

 :کنم یعوض شه شروع به حرف زدن م نمونیب جو

 یکردم. گفتم بذارن تو اتاق آخر دیبچه مون خر یبرا یکل-

 میکه تصم یفعال تا وقت

 میکدوم اتاق مال خودش باشه و کمداشو سفارش بد میریبگ

 .خودش یکمدا یتو نمیو بچ

 .شینیخواستم بب یگفتم بذارن تو اتاق خودم م نویا اما
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که عکس  دیسف یکنم و لباس نوزاد یرو باز م درش
 بود و لبه یطوس لیف هیوسطش 

کشم. از جعبه اش  یم رونیبه همون رنگ بود رو ب هاشم
 یکنم و باال م یخارجش م

 .نهیبب کیتا اندازه اشو از نزد رمیگ

 خوشگله؟-

زنه نه  یدستم مونده و نه پلک م یلباس تو کهیت مات
 یتو یدونم چ یزنه. نم یم یحرف

بتونه  نکهیا یداره. اما برا یگذره و چه حس یم ذهنش
 رهیبگ یباهاش ارتباط احساس

 .کنم یم کمکش

. ستیپارچه ن کهیت هی گهید نیا گهیماه د کیز کمتر ا-

 که دستمون یممکنه بار بعد

بچه مون جلومون باشه و منتطر باشه تا لباسشو  مشیریبگ

 ...جا نی. هممیتنش کن

 دست و پا بزنه! تصور کن؟ کنارمون

خورن. دهنشو باز و بسته  یثابتش تکون م یها مردمک
 نا یکنه و بعد با صدا یم
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 :زنه یلب م یمطمئن

 شه؟ ینم کیبراش کوچ نیا-

 .خندم یکرد. م یباباها فکر م مثل

 ادیم ایکه به دن یاول یروزا یشه. برا ینم کینه کوچ-

 به تنش دیشا یاندازه شه. حت

 !صفره! فکر کن زشیبهادر سا یبشه. وا گشادم

 یدستش م کینزد ییو من لباس رو جا ادیبه لبش م لبخند
 ذارم تا اگر خواست اونم

 .کنه لمسش

 یکنم که بترسونمش. ساک بعد یرو ادهیخواستم ز ینم
 یکشم و لباسا یرو جلو م

خودش گرفته بودم رو ازش  یکه برا یشده ا چیپ کاغذ
 ی. بسته رو جلوش مارمیدر م

 .ذارم

 

 دیپرسه که االن با یکنه و با چشماش م ینگاهم م فقط

 !چکار کنه
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 !بازش کن-

داره و آروم و با حوصله چسباشو از کاغذ  یرو برم بسته

 .کنه یجدا م

از اون ذوق دارم!  شتریب هیدونم توش چ یکه م یمن قتایحق
 یصبر و حوصله رو بر نم نیا

 !تابم

 !عشقم... پاره اش کن ید یاوف! چقدر لفتش م-

 یخندونش رو باال م یلحظه چشما هیباز کردنش  نیح
 کنه و من یو به من نگاه م رهیگ

شم  یگزم از انتخاب افتضاح کلماتم! چرا خفه نم یم مولب
 کارشو بکنه؟

 یم رونیکه براش گرفته بودم رو ب ییلباس ها باالخره
 یکنه. جلو یکشه و بازشون م

 .مونم یو با استرس منتظرش م رهیگ یم صورتش

 یچیشم که من تا حاال براش ه یلحظه متوجه م نیهم تو
 از ییکادو چیبودم. ه دهینخر

 !هست یدونم تولدش ک ینم یمن نگرفته بود. حت سمت

 ؟یدوستشون دار-
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 چرا؟ ؟یدیمن خر یبرا-

 !خورم یم جا

 ناراحت شده؟ یعنیداشته باشه؟  دیبا لیدل مگه

 گم: یدم و م یدهانمو قورت م آب

 

رو تو تن  راهنیپ نیشدم ا یرد م می... داشتینجوریهم-

 دلم خواست برات دمیمانکن د

ذهنم تو تن تو تصورش کردم  یلحظه تو. همون بخرمش
 و دل خواست خودتو توشون

. ناراحت ادیشلوار رو گرفتم که بهش ب نی. بعدم انمیبب
 ؟یشد

گردنشو  یبره و با حالت معذب یپشت گردنش م دستشو

 .ماله یم

 یدونم االن چه حس یمن نم ؟یشه حرف بزن یبهادر م-

 بهم ی. اگر ناراحت شدیدار

 ...بدم حیتوضبتونم  دی. شابگو

جو  ییجورا هیبدم.  حیتوض دیبا ویدونستم چ ینم یحت
 شینسبت به لحظات پ نمونیب
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 .کرده بود رییتغ کامال

بگم. تا بحال  یدونم چ ی... فقط نمزمیعز ستمیناراحت ن-

 .دهیمن نخر یبرا یزیچ یکس

و انتظارشو نداشتم. تا  ستیهم ن یاالن مناسبت خاص و
 نبودم. فکر تیموقع نیحاال تو ا

. اما حاال یاز دادنش بهم دار یا گهیمنظور د دیشا کردم
 یتو یفقط خواست یگ یکه م

 .تشکر کنم دیگمونم با ینیبب تنم

 بیاز عجا یکیبود که انگار به  جیسردرگم و گ یطور هی

 .کرد یداشت نگاه م نیزم

 !چیه

 !که بهش دادم نگرفته بود ییاز کادو یحس چیه

 قایعم نیداشته باشه و ا یچه واکنش دیدونست با ینم اصال
 . دلموارهیقلبمو به درد م

 !سوزونه یم گرمویکنه. ج یم مچاله

کردم؟  یچه م یرانگیهمه و نیبا ا ،یهمه خراب نیبا ا من
 کادو نگرفته؟ یتا به حال از کس
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مادر و پدرش،  ؟یتولدش چ یشه؟ تو روزا یم چطور
 بودن یبرادرش! چطور خانواده ا

 براش؟

 

تخت  نییگردونه و هردو رو پا یساک برم یرو تو لباسا

 .ذاره یم

 رونیداره از اتاق ب یره و لباساشو برم یسمت کمد م به
 نمشیب ینم گهید یره. وقت یم

 .دم یم دنیبار یچشمم اجازه  یقطره اشک گوشه  به

تو  چوقتیکه بهادر هم ه نمیب یکنم م یبهش فکر م یوقت
 لیدل یمن ب یمدت برا نیا

 .نگرفته یزیچ

 ایبار با دادن اون چمدون و متعلقاتش تو عمارت دن نیاول

 .رو به من داد

 نیکه ا هیتوج نیبا ا دهیگردنبند تو مزا دنیبا خر بعد
 تو گردن من دیگردنبند فقط با

 .رو از من گرفت یدیبشه ناام دهید
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 یکرده بودم برا دیکه خودم تاک یبعد هم با گل ی دفعه
 یو انگشتر رهیبرام بگ یخواستگار

 .داد هیدستم کرد رو بهم هد یبه عنوان نامزد که

بهادر گونه  یداده بود ول هیبود. هد لیهمه اش دل پشت

 !لیداده بود. همش با دل هیهد

 .و انجامش داده نهیکرده که درستش ا فکر

 یم یمرد پ نیا یاحساس یها یهربار که به عمق خراب و
 نیکنم که از ا یبرم و فکر م

افته که قلبمو پاره  یم یشه باز هم اتفاق یتر نم خراب

 !پاره کنه

دونم که سحر اومده تا کمکم  یو م ادیدر زدن م یصدا
 کنه لباسمو عوض کنم. کف

 .ادیکنم تا ب یکشم و صداش م یصورتم م یرو دستامو

 ن؟یریکمکتون کنم دوش بگ-

 نیتونم بلند شم هم ینم اریخسته ام فقط لباسامو ب یلینه خ-

 .کنم یجا عوض م

 ...چشم خانوم-
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 قهیره بهادر چند دق یکنم و سحر که م یعوض م لباسمو
 .ادیبعدش م

 

 یکنه و من ب یکشه دستشو باز م یتخت که دراز م یرو
 رم. هنوز یبه سمتش م یمعطل

 !خوره تو مغزمه هیدارم، هنوز  بغض

 بهادر؟-

 جانم؟-

 مویاشک ینتونم چشما دیشا کشم. یاش م نهیس یرو دستمو
 دیبه چشماش بدوزم اما با

 .کنم لمسش

 کردم؟ یچکار م نجایبلد نبود؟ باشه! پس من ا اون

من  یاله ی فهیوظ نیمن همه کار کرده بود. ا یبرا اون

 .مرد باشم نیا یبود. که معجزه 

 .دردش باشم مرهم

 یم ادیاحساسات رو بهش  یکردم. من الفبا یخوبش م من

 !دادم
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از  زتراشونیعز ادیلحظاتشونم  نیآدما تو شاد تر-

 یبرا یلیره. امروز خ یخاطرشون نم

. دلم یذهنم بود یزده بودم. تمام مدت تو تو جانیه دیخر
 بچه یخواست با هم برا یم

سرت شلوغه  یلیدونستم که خ ی. اما ممیلباس بخر مون
 چشمم خورد ی. وقتیاینگفتم ب

 هیکه من  یروز هیاون حرفت افتادم.  ادی راهنیپ نیا به
 دمیلباس گل دار تو ساحل پوش

رو  یکه از من داشت یتا تو اون عکس دمیبرات خند و
 ،یخودت داشته باش یمجسم جلو

. چون فکر کردم با نمیلباس بب نیخوام تو رو تو ا یم منم
 نیتر پیخوش ت دنشیپوش

 .یش یم نیزم یرو مرد

از گوشه  یاشک لجباز نکهیا نیبرم و ح یباال م سرمو
 لبخند رهیگ یچشمم راهشو م ی

 :گم یزنم و م یم

برات مدام  یمناسبت چیبه بعد بدون ه نیدوست دارم از ا-

 نیکادو بخرم. مناسبت از ا
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و  لیخواد با دل یکه دلم م ؟یمیزندگ یتر که همه  قشنگ
 عشقمو بهت ابراز لیدل یب

 

وقتام با  ینگاه و بعض هیبا  یبوسه گاه هیبا  یگاه کنم؟
 ها عادت ییهوی نی... به اهیهد

 !کن

شن. سرشو خم  یو نرم م ادیاز حالت ساکن در م نگاهش

 .بوسه یم مویشونیکنه و پ یم

 !یو طوالن قیعم

توش  طنتیش یکه رگه ها ییکشه با صدا یعقب م یوقت

 :گه یداره م

دم فکر نکنم سخت باشه! امر، امر شماست  یانجامش م-

 !امملکه 

نداشتم. فقط  طنتیش یبرا یحس چیاون من ه برعکس
 شتریخواست ب یدلم م بیعج

 .شم کیبهش نزد شتریوب

کردم  یتو وجودم حس م یوار وانهیو د دیشد یلیخ ازین
 وجودمو یمحبت و گرما دیکه با
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 !قسمت کنم باهاش

که شکمم  ییبود من تا جا دهیتخت خواب یباز رو طاق

 .شدم کیداد بهش نزد یاجازه م

 !نبود یکاف اما

 :گفتم یعصب یحوصله و تا حدود یب

 !شو یور نیا-

نگاهم کرد. دستمو  زیخ میسرش در اومد و ن ریاز ز دستش
 به جهت خودم تکون دادم

 :گفتم

 !کن یور نیبه طرف من... روتو ا-

خم شد.  نییچشمش جمع شد و گردنش رو به پا ی گوشه
 و سرمو دیبه سمتم چرخ

 حجم دستاش پنهان کردم. یاش تو نهیس یتو

 

 یاز عطر تنش دم م قینوازش کرد و من عم موهامو
 بچه تکون هوی. تو همون لحظه رمیگ

 .خورد
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 یطرف شکمم کامال باد کرد. و طور هیلگد زد که  یطور
 موهام یبهادر دستش رو

 .شک مطمئنم اونم حسش کرده یشد که ب خشک

ذاره و آروم نوازش  یشکمم م یو رو ادیم نییپا دستش

 .کنه یم

که با  یکه انگار بخواد آرومش کنه. همونطور یطور هی
 سرم بود ریاون دستش که ز

 یم میتقس نمونیکرد، محبتشو ب یمنو نوازش م یموها

 .کرد

راحت  یآروم کردنمون برا یکرد. برا یمراقبت م ازمون
 تیبا جد یطور دنمونیخواب

 !شهیزندگ تیمامور نیکرد، که انگار مهم تر یم یدگیرس

 نیگرفت! هم یم یمربوط ما رو جد یزیهرچ همونقدر
 هیهد یکه تا بحال از کس یمرد

 یهوا بغلش م یب یکه هنوزم وقت یمرد نی! همنگرفته
 بدنش یطوالن یها هیکنم تا ثان

 !ست بهی! با محبت نامانوسه! غرمنقبضه

 کنم؟ ششیمرد؟ چطور ستا نیبگم به ا یچ
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 باشه؟ قشیقلبمو فداش کنم که ال یچطور

 .زنم یگلوش رو بوسه م بیس یو رو رمیگ یباال م سرمو

 !...دورت بگردم ریشبت بخ-

خودش بود! حق نداشت  ریتقص یبغض دار بود ول صدام
 ینکن، قو هیکه گر رهیخرده بگ

 !باش

کارا و رفتاراش! مردم  نیخون به دل من کرد با ا امشب

 !هاش یکس یو ب ییتنها یبرا

 !زمیعز ریشبت بخ-

 

*** 

پاهام  نیکه ب یادیاما با درد ز دمیدونم چقدر خواب ینم
 یم داریکنم از خواب ب یحس م

 .دمیکنم اصال نخواب یعرقه و حس م سی. تنم خشم

. نمیش یشم و سرجام م یتو بغل بهادرم. آروم بلند م هنوز
 کنم تا صدام در یجون م

 !نشستنم با درد همراهه ی! حتادین
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 یم سیرم و خودمو به سرو یم نییاز تخت پا یبدبخت به
 رسونم. از شدت درد به نفس

 .افتادم نفس

وقت  چیشدم اما ه یم داریب ییدستشو یچندبار برا یشب
 یدرد رو نداشتم. چه اتفاق نیا

 !کنم یباشه که فکر م یتونه همون یافتاد؟ نم یم داشت

 یزیرکه خون شمیکنم و مطمئن م یرو چک م زیچ همه

 .فتادهیام ن یاتفاق چیندارم و ه

درپوش  عیسر فتمیب نکهیلرزن از ترس ا یدارن م زانوهام
 بندم و دستمو به یتوالت رو م

 .نمیش یو آروم روش م رمیگ یم وارید

 ه؟یعیگفتن تو ماه آخر طب یکه م هییدردا همونا نیا یعنی
 یاندازه؟ مغزم کار نم نیتا ا

 .کنه

کنن.  یبدنم فقط درد رو به مغزم مخابره م یعصبا تموم
 کنم و هر دو یپاهامو باز م

 .دم یبرم و استخون رونم رو ماساژ م یپام م یال دستامو
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تا  رمیگ یافتم و لبمو گاز م یم هیکنه. به گر یافاقه نم اما

 .رونیصدام نره ب

 .... االن وقتش نبودایکمکم کن... خدا ایخدا-

شربت! اون  شیرفتم پ یم نجایا امیب نکهیا یبه جا کاش
 چمه! دیفهم یحتما م

 

 یشه و بالفاصله دستمو رو یاز گلوم خارج م یهق یصدا
 از اشک و عرق سیصورت خ

 .شده ریکشم؛ اما د یم هام

 ام؟یتو! ب امیخوام ب یم ؟یجلوه؟ خوب-

ام  هیگر یشم. صدا یم اریاخت یشنوم ب یکه م صداشو
 بعد در هیثان کیشه و  یبلند م

 یگرده و به سمتم قدم تند م یشه و پا چشم دنبالم م یم باز
 یپام زانو م نییکنه و پا

 .زنه

 کنه؟ یکجات درد م ؟ینشست نجایشده؟ چرا ا یچ-

 گهیحال د نیاما تو ا دهیخرابه و به وضوح ترس حالش
 که یتونم به حال اون شرم ینم
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 یم هیکردم توجه کنم. با گر یتر نسبت بهش حس م قبل

 :گم

 ...کنه یکنه... پاهام درد م یبهادر درد م-

 :گه یم دهیو رنگ پر جیگ

بغلم  ایپرسم؟ ب یاصال چرا م ؟یراه بر یتون یم-

 !شی... آروم... آروم... هزمیعز

کنه. پاهام ضعف  یبره و بلندم م یبغلم م ریز دستشو
 حالت دنیلرزن. با د یو م رنیم

 .ترسم یم شتریب پاهام

کنه.  یدستاش بلندم م یشه و رو یبالفاصله خم م بهادر
 بره و یتخت منو م یتا رو

 .نمیکنه که بش یم کمکم

 یکشاله رون و لگنم م یدرد تو نمیش یم نکهیمحض ا به

 .کنم یو با درد ناله م چهیپ

 ی... کجاینکرد دارمی... چرا زودتر بزمیجان؟ جانم عز-

 ...نمتیکنه... بب یپات درد م

 کجاته؟
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 گم: یو ناله م یکنم و با آشفتگ یهق م هق

 

 قیدونم... دق یپامه... انگار استخونمه... نم نیب-

 کنم درد یکه م یکجاست... هر حرکت

 ...رمیم یدارم م ایبهادر چکار کنم... خدا ی. وارهیگ یم

 هی. گرزمیعز یش یخوب م ه؟یحرفا چ نی! اسیه-

 حس ای ؟یداشت یزینکن...! خونر

 آبت پاره شده باشه؟ سهیک دیکه شا یکرد

. بچه ام ستیکدوم. االن وقت اومدنش ن چینه... نه... ه-

 شیچیخوبه... مطمئنم خوبه! ه

 !ستی! االن وقتش نستین

 یخوام خودم مطمئن باشم. نم یگم اما انگار م یاون م به
 فکر نیلحظه هم به ا هیخوام 

 !اومدنشه ایکه االن وقت به دن کنم

. ارمیطاقت نم گهیداره و من د یتخت برم یاز پا شویگوش
 هیناح یدستمو رو دیانگار با

 .درد بذارم ی
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دم تا ماساژ  یاستخونم فشار م یاز داخل پاهام رو دستمو
 بود انگار اصال یطور هیبدم اما 

 .دیرس یبهش نم دستم

 ی قهیگم! تا دو دق یم یچ نیالو فاتح؟ خوب گوش کن بب-

 نویماش داریو ب اریهوش گهید

! همسرتم مارستانیب میر یم ارمیکن خانومو دارم م روشن
 یدیکن اونم باشه. فهم داریب

 !االیمفهومه؟  داریو ب اریگم؟ هر دوتون هوش یم یچ

خودشو  انی. تن عرچهیپ یو دورم م ارهیشال بزرگ م هی

 .پوشونه یم شرتییسو هیهم با 

اون بدونه چمه...  دیکن شا داریآخه... شربتو ب میکجا بر-

 !مارستانیب میالزم نباشه بر دیشا

 !ستیاومدنش ن ایخوام... االن وقت به دن ینم

 یمخالفت گهیتا د هیکاف شیعصب یو تا حدود یجد نگاه
 نگاه به تاپ و هینکنم! فقط 

 گم: یهام م هیگر نیکنم ب یتنم م شلوار
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 بهادر؟ لباسام؟-

 !خوبه-

 هیبه  قهیکنه و تو کمتر از پونزده دق یبغلم م اطیاحت با
 یخونه مون م کینزد مارستانیب

 .میر

 حیدوئه داخل تا با زبون خودشون توض یجلو جلو م فاتح
 لچریو هیشده. با  یبده که چ

 هیبرنم و من از شدت استرس گر یقسمت اورژانس م به

 .هام قطع شده

کنه؟  یاومدنشه؟ آخه پس چرا دلم درد نم ایوقت به دن نکنه

 !کن ریخودت به خ ایخدا

زود دکتر زنان  یلیخوابم و خ یتخت تو اورژانس م یرو

 .ادیشب باال سرم م فتیش

گه  یدم بهم م یجواب م یپرسه و وقت یتا سوال م چند
 باشه یکنه مشکل یکه فکر نم

 .صبور باشم و

گفتم  یبود و هرجاشو که درست نم ستادهیکنارم ا سحر
 کرد. بعد بهادر یاون کامل م
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نم تا اونم بفهمه چه خبره. حرف بز یکه کامال فارس گفت
 دکترم ترجمه یو سحر حرفا

 .کرد یم

 نهیو بچه رو معا ارنیچرخ م یرو یدستگاه سونوگراف هی
 کنن. که خدا رو شکر همه یم

 .بود یعینرمال و طب زیچ

 قیدم که دردم چطوره و دق یم حیکامل تر توض بعد
 بهش یکنه. حت یکجاهام درد م

 .ندارم یدرد بایگم اگر تکون نخورم تقر یم

ده که بچه االن  یم حیکنه توض یام م نهیکامل معا یوقت
 مانیزمان زا کیبه وزن نزد

چرخه. سرش  یو هشتصد گرمه و داره م لوی. دو کدهیرس
 آماده مانیزا یتا برا ادیم نییپا

 .بشه

 

و جا  کهیهنوز کوچ مانیزا یگه که لگنم به شدت برا یم
 یگه اگر که م یباز نکرده. م
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 نیحتما ا دیداشته باشم با یراحت یعیطب مانیزا خوام
 یرو ادهیرو پ موندهیباق یروزا

 .بچه آماده بشه یتا لگنم کامل برا کنم

دردا  نیممکنه که ا یرو ادهیکه هربار بعد پ دمیپرس ازش
 گه تا یرو داشته باشم که م

 .لگنم باز بشه درد خواهم داشت یاستخونا یوقت

دستش  یکه تو یکنم و دست یرو به بهادر نگاه م هیگر با
 دم و ینگه داشته رو فشار م

 :گم یم

 حاال چکار کنم من؟-

به رنگ خونش سرمو به  یصورت سرخ و چشما با
 یچسبونه و رو به سحر م یشکمش م

 :گه

 بشه چطور؟ نیبپرس اگر بخواد سزار-

فهمم که دکتر  یپرسه و م یتند تند رو به دکتر م سحر

 .کنه یممنع 
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که مادر  یکنن. تا زمان ینم هیعنوان توص چیگن به ه یم-

 نیبچه در خطر نباشن سزار ای

 !دن ینم انجام

کردم اما بهادر اون قدر  ینم هیگر گهیآروم بودم و د االن
 شتریبود که حاال ب دهیرنگ پر

 .اون بودم نگران

بود و هنوز  شیشونیپ یو درشت عرق رو زیر یها قطره

 .نشده بودن ینفساش عاد تمیر

 نه؟یب یمگه دست خودشونه! درد داره... مگه نم-

از  یبیاما به طرز غر دمیترس یم مانیاز زا یلیخ من
 . فکردمیترس یم شتریب نیسزار

شکمم رو ببرن و بچه رو ازش در  هیقرار چند ال نکهیا
 کرد. یگوشت تنم رو آب م ارنیب

 

 !...کنم نیخوام سزار یبهادر... من نم-

 یشه تو صورتم م یبنده و خم م یبا حرص م چشماشو

 :گه
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... آروم باش فرشته... میکن یبعدا صحبت م نیراجع به ا-

 ...بکش قینکن... نفس عم هیگر

 ...یدار اجیخودت و بچه خوبه. فقط به استراحت احت حال

 نیکه مخصوص به ا ییدرباره دارو ها و مراقبت ها دکتر
 پرسه و سحر بهش یدوره ست م

 یالزم رو انجام م یمراقبت ها یده که همه  یم حیتوض

 .دم

 یدوران باردار یآمادگ یمرب هیکنه که با  یم هیتوص
 یتونه تو یم یلیمراجعه کنم. خ

 !کمکم کنه مانیزا یشدن بدنم برا آماده

 میندار یا گهیو اگر سوال د میبر میتون یگه که م یم آخرم

 !ترکمون کنه

 یکنه و رو به بهادر با غصه لب م یازش تشکر م سحرم

 :زنم

 !بمونم نجایخوام ا یخونه... نم میبر-

 یخوره و وقت یبهادر زنگ م یراه برگشت گوش تو
 خوره با پوف ینگاهش به صفحه م

 :ده یجواب م یا کالفه
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 !خونه میرس یم گهید قهیتا چند دق-

 دهیو شربت و سع میرس یم یکنه و وقت یرو قطع م یگوش
 نم،یب یم اطیح یو تو

 .همه رو زابراه کردم یکنم که نصفه شب یگناه م احساس

کنه و شربت  یشدنمون بهادر دوباره بغلم م ادهیمحض پ به

 :پرسه یتند تند م

... جلوه؟ ینکرد دارمیشده... خدا مرگم بده... چرا ب یچ-

 مادر چت شد دختر؟

 گم: یبرطرف بشه م شینگران نکهیا یبرا عیسر

 

 ...خوبم شربت... بچه هم خوبه نگران نباش-

شدم درد نداشتم و حاال  داریکه ب یوقت یبه اندازه  گهید
 انگار نمیب یکنم، م یکه فکر م

بودم  دهیباشه ترس دهیرس مانمیوقت زا نکهیاز ا شتریب من

 .درد داشته باشم نکهیتا ا

دم  یم حیدوتاشون توض یو خالصه برا میر یاتاقم م به
 شده. شربت با صورت یکه چ
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 :گه یاش م دهیپر رنگ

 ...چشات یمادر به فدا یکرد یم دارمیب-

نکردم. تو  داریاولش بهادرم ب یبودم شربت... حت دهیترس-

 یبودم پاهام داشت م سیسرو

. اما دکتر گفت از دمیترس یلیخ گهی. اونجا بود که ددیلرز
 شدت درد استرس گرفتم و

شده که ضعف کنم. لرزم به خاطر ضعفم بوده. همه  باعث

 .هیعینرمال و طب زیچ

 :گه یاندازه و با غصه م یم نییسرشو پا دهیسع

من شد  ریامروز. تقص میرفت یبرات... کاش نم رمیبم-

 دیبچه خر یاصرار کردم امروز برا

 ...میکن

 :گم یکنم و م یمحبت بهش نگاه م با

که  میبو نکرده بود... کف دستمونو هیچه حرف نیا-

 شه. دکتر گفت کامال یم ینطوریا

آماده  مانیزا یو برا نییپا ادی. چون سر بچه داره مهیعیطب

 .شه یم
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 یشه با ب یکنم و بهادر که داخل م یراحت م الشونویخ

 .شن یاز جاشون بلند م یلیم

شد و  یزیکنن که هرچ یم دیصدبار تاک هردوشون
 داشتم اول به اجیکه احت یزیهرچ

 .بگم اونا

 یم رونیدلهره از اتاق ب یبوسن و با کل یم صورتمو
 شه و بدون یم کیرن. بهادر نزد

 چسبونه! یبزنه تنمو به تنش م یحرف نکهیا

 

 ؟یبهتر-

 یخورم اصال درد یتکون نم یوقت یاوهوم... حت-

 ...نداره

جنازه  نیع یمن لعنت ؟یگ یبهم نم یگم درد دار یچرا م-

 ؟یبخوابم تو درد بکش رمیبگ

 ؟ینطوریدور از جونت! نگو ا-

لحظه  هی! دمتیتو اون حال د سیمردم تو سرو ؟یچطور-

 چشمم یهم اون صحنه از جلو
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درد  یدید یشد داریب نکهیبه محض ا دیره. با ینم کنار
 ! قبلیکرد یم داریمنو ب یدار

که هست،  یزی... گفتم هرچدمیخواب ازت پرس از

 !بهم بگو یاگر دار یمشکل نیکتریکوچ

به خودت اعتماد کردم و  تیسالمت یحالت رو یرو من

 .یدون یگفتم خودت بهتر م

 !یکرد دمیجلوه! ناام یکرد دمیناام

بلکه از درد  یبار نه از درد جسم نی. ارهیگ یم بغضم

 !حرفاش

 ...ینگران ش یخواستم الک ی! نمدیببخش-

که حاال اصال آروم  ییده و با صدا یاز تن فاصله م تنشو

 :زنه یتشر م ستین

 !لعنت! لعنت دنت؟یاز تو مهم تر؟ از درد کش یچ ؟یالک-

 :گم یم هیکنه و با گر یسر باز م بغضم

 دمیهمه درد کش نی... من ادیدعوام نکن... گفتم که ببخش-

 !حاال تو دعوام کن

زد. چشماش  یم یقدر صورتش سرخ بود که به کبود اون
 به شدت ترسناک بود و من با
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اش چسبوندم تا نگاهم به  نهیسرمو به س دهیورچ ییلبا

 !فتهیصورتش ن

 دیکش یمنو تو بغلش م نکهیا نیدر آورد و ح شرتشوییسو
 چشمام یبا هر حرکتم تو

 نه. ایبازم درد دارم  نهیشد تا بب یم قیدق

 

و به خودش  دیچینشم دورم پ تیکه اذ یجور دستاشو
 ینم یچسبوند. نفساش عاد

 .شدن

 !شد انگار یجوره آروم نم چیو ه دیکوب یبه شدت م قلبش

 یدردا دمیترس ی. مدمیترس یلیبهادر خوبم االن... فقط خ-

 باشه. مگه من چندبار مانیزا

باشه  مانمیوقت زا نکهیکردم که بدونم؟ از وحشت ا مانیزا
 خودمو باختم و تنم ضعف

کنه  تیکه اذ هیآروم باش... دردش در حد. خوبم گرفت
 که نتونم تکون ینه اونقدر یول

 .بخورم
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قفل شده  یکنه. با فک یبه سقفه اتاقه. منو نگاه نم نگاهش

 :گه یم

 یگ ی... با زبون خودت بهم میتو دستام ه؟یچ یدون یم-

 راحت المیکه حالت خوبه اما خ

تو  یقتتا و گهیتونم باور کنم. من د ینم گهیشه! د ینم
 تونم یلحظه نم هی ینکن مانیزا

تونم  یبه خودتم نم یحت گهیغافل باشم. چون د ازت

 .ستیازت راحت ن المیبسپارمت! خ

 یاندازه که از حال بدت با خبرم کن نیتونم تا ا ینم یحت
 مسئله نیبهت اعتماد کنم و ا

 چیکرده که ه رونمیح یمنو مستاصل کرده، طور یطور
 رو یحس نیوقت تو عمرم همچ

چکار کنم؟ چطور از حالت  دینکرده بودم! االن با تجربه
 مطمئن باشم؟

 یکنم بدبخت یقلبمو تو مشتش فشار داد. حس م یکی انگار

 !رو سرم آوار شده ایدن

 :نالم یغصه م با
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گم.  یخورم م یگم بهت... قسم م یبه خدا حالم بد شه م-

 یجد زیکردم چ یفکر م

بود بهادر...  یبد یچون... آخه... خب جا نکهیو ا ستشین

 ...گفتم بهت یروم نشد! وگرنه م

 یزنگ دار یشه و بعد با صدا یلحظه نفسش حبس م هی

 :گه یاز خشم م

 ؟یبگ یبه ک یاون بچه ام! همسرتم... به من نگ یمن بابا-

 

 ...یستیهنوز ن-

 نکهیکشه بدون ا یمنظور گفتم. سرشو که عقب م یب
 تونم حدس بزنم ینگاهش کنم م

 .کنه یتا چه اندازه غضبناک داره نگاهم م که

 :دم یم حیتند توض تند

 یاز هرکس یدون ی. خودت مستیبه خدا دست خودم ن-

 هی یدوستت دارم ول شتریب

بدم. چون به هم  حشیتونم توض یاز درونمه نم یحس
 یحائل هیانگار  میستیمحرم ن
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 یحد هیبدم... تا  حشیتونم توض یکنم. نم یحس م نمونیب
 شم کیتونم بهت نزد یم

 !دیشم... ببخش یم یطور هی بعدش

که حالت صورتش  نمیب یکنم وم یلحظه نگاهش م هی

 .کامال عوض شده

حرفا رو از زبونم  نیاصال انتظار نداشت که ا انگار

 .بشنوه

بشه اما بعد از چند لحظه دستش  یدارم که عصبان انتظار
 ریو غ نهیش یپشت سرم م

 :ارهیحرف رو به زبون م نیتر منتظره

مراقبت نبودم.  یکاف یکه به اندازه  دی... ببخشدیتو ببخش-

 به بعد حواسمو جمع نیاز ا

 یدرد نیهمچ یخوام که مجبور شد یکنم. معذرت م یم
 ریامشب. تقص یرو تحمل کن

 !بود من

 :گم یرفته م وا

 ...هیعیدرد طب هیتو نبود!  ریتقص-
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زدم تا زودتر  یشدم و بهت زنگ م ینماگر سرگرم کارم -

 یانقدر خسته نم یبرگرد

 .یشد

 بهـ...-

 

 !یشد تیاذ یلیبخواب دردونه... استراحت کن امشب خ-

امان  یسرد بود و عرق کرده بود و هنوزم قلبش ب تنش

 .ترکه ی. دلم داره مدیکوب یم

 .ندارم خودشو مقصر بدونه دوست

 یحرفم هم اعتماد نمبه  گهیگند زده بودم. االن د بدجور

 .کرد

فردا بتونم باهاش صحبت  نکهیا دیبندم و به ام یم چشمامو
 کنم و قانعش کنم خودمو

 .کنم یخواب م میتسل

*** 

 یکند و بدون آب باال م یرا از ورقش جدا م قرصش
 تا به شبیاندازد. تپش قلبش از د
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 .نشده است یلحظه عاد کی االن

رود. آن  یجلوه از مقابل چشمانش کنار نم انیگر ریتصو
 طور درمانده و مظلوم، انگار نه

هست که حاضر است به خاطرش تمام  ییکه او انگار

 .اش را فدا کند یزندگ

 نهیو س نیست، درمانده و نگران، نفسش سنگ یعصبان

 !تر نیاش سنگ

 دکتر خبر کنم؟ ستیآقا حالتون خوب ن-

 زشیهمچون نگاه ت شیکه خط اتو یکت و شلوار کی با
 زشیپشت م د،یبر یسر م

حالت ممکن پشت  نیبه مرتب تر شیبود. موها نشسته
 سرش بسته بود و اگر فاتح به

 یرا سر ساعت مصرف م شیکه قرص ها دید ینم چشم
 بودنش شک ماریبه ب یکند، حت

 .کرد ینم هم

کند چون هنوز  ینم انیحال بدش را در ظاهر نما یا ذره
 یست که به احد یهمان مرد

 دهد. ینشان نم ضعف
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شود. ساالر و  یلحظه دلتنگ افرادش م نیدر هم درست
 احمد و طاهر، هرگز ،یموتیت

 .اورندیب شیکردند که حال بدش را به رو ینم جرات

 .کردند یرد نم د،یکش یرا که او دورش م یخط هرگز

بسته بود  خیخونسرد و  یگریاش مانند هر زمان د چهره
 رون؟ خشم داشت! کروراما از د

 !و اضطراب ینگران کرور

 فاتح؟-

و در تالش بود تا نظر  دیآ یجلو م یسراپا گوش قدم فاتح
 را به سمت خودش سشیرئ

 .کند جلب

 بله آقا...؟-

قلب  یداند برا یکه م یگاریزند. س یآتش م یگاریس
 آخر را دارد، اما ریحکم ت ضشیمر

 یرا جد یماریب نیخودش هم حاضر نبود که ا یحت او

 .ردیبگ
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 اورد؟یب شیداد که به رو یچطور به خودش اجازه م فاتح

 برات گفتم؟ مویقبل یداستان راننده -

 :دیگو یکشد و م یمشتاق تنش را جلو م فاتح

 ...نینه آقا نگفت-

تر شود! او و  یمیصم نشانیب یخواست که رابطه  یم
 نیا یهمسرش هردو در خانه 

 .کردند و همزمان مشغول به کار بودند یم یزندگ مرد

توانست  یشد نظرش را جلب کند م یاگر موفق م دیشا

 .ردیاز او بگ یپست مهم تر

 رو به آن رو شود! نیاش از ا یزندگ

 

نادرست حرف نادرست از دهنش  یتو جا یگن وقت یم-

 . به نظردمیدر اومده زبونشو بر

 داره؟ قتیحق تو

 یشوخ سشیکند که رئ یزند و فکر م یم یتک خند فاتح

 .اش گرفته است



 
 

2112 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

لب  یشود و لبخند رو یدر لحظه صورتش خشک م و

 !ماسد یم شیها

و مزاح باشد!  ینبود که در حال شوخ یمرد یچهره  نیا
 آب دهانش را پر سر و صدا

 .شود یبلند م شیاز جا کبارهیدهد. به  یم قورت

نش را به برد و گرد یفرو م بشیدستش را درون ج کی
 کند و از باال نگاهش یعقب خم م

 !افتاد یکند. فاتح داشت پس م یم

 اد؟یاز من برم یکار نیبا توام فاتح... به نظرت همچ-

 یدر گوش ینجوا کیدر کار نبود! در حد  یادیو فر داد
 بود. اما به نییپا شیولوم صدا

 .کند یم یته دل فاتح را خال یوحشتناک طرز

بهادر  یقلب از نفس افتاده  یقلبش از تپش ها یها تپش

 !ردیگ یم یشیهم پ

 !باشم که نظر بدم آقا یمن... َمـ...من ک-

جمله را به زبان آورد. بهادر دستش را باال  نیکند تا ا جان
 فاتح را در یآورد و شانه 
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 .فشارد یم دستش

 یسرد و توخال یبرد و با چشم ها یم کیرا نزد صورتش

 :زند یاش لب م

 !خوبه یلیخوبه... خ نیفاتح... ا یریگ یم ادیزود -

جرات تکان دادن زبانش را  دهیرنگ پر یبا صورت فاتح
 ندارد.

 

کم حرفش واضح منظورش را رساند که از  سیرئ
 یو حاال او برا دیآ یخوشش نم یپرحرف

خواهد از دهانش خارج شود، مردد  یکه م یکلمه ا هر

 !است

 قربان؟ ستین یامر-

 دیشده باشد. شا یاز حد طوالن شیکه جمله اش ب دیترس
 ماند تا او یساکت م دیفقط با

 .کند مرخصش

کند و به طرف  یدهد. فقط پشت م ینم یپاسخ بهادر

 .رود یاش م یصندل
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و به چشم  ندیب یجواب م یکاف یرا به اندازه  نیهم فاتح
 یاتاق را ترک م یبرهم زدن

 .کند

توسط سحر  یبار تقه ا نیاز رفتنش گذشته که ا قهیدق چند

 .شود یبه در نواخته م

شود.  یکه منتظرش بود داخل م یشود و مهمان یباز م در
 که با یمرد فربه و کوتاه قامت

او پشت  دنیشود، با د یرنگش وارد م یچرم قهوه ا فیک

 .کند یم یمیتعظ یصندل

 .دارتونی... خوشحالم از دیاریجناب ع-

 یکه با آن قرار بود خود را معرف یدیجد یلی! فامیاریع
 او را به نام چکسیه نجایکند. ا

 .قرار نبود بشناسد اعتضاد

 !آصف نیبش-

 ینیکند. سحر با س یزند و اطاعت م یم یلبخند آصف
 یرسد و بهادر ب یقهوه از راه م

کند تا هرچه زودتر  یسر رد م یاو را با اشاره  طاقت

 .به کارشان برسند
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 ش؟یگرفتآصف؟  یچکار کرد-

 یمغرورانه ا شخندیاندازد و با ن یباال م ییابرو آصف
 :دیگو یم

 

من  یو من گفتم که کار برا نیشما از من خواسته بود-

 .نشد نداره

. اگر به دیآ یمرد خوشش نم یها یاز روده دراز بهادر
 نانیکار اطم نیتخصصش در ا

کار  نیچون او را مامور ا ییمرد ترسو چوقتیه نداشت

 .کرد ینم

 شیشود و با رقبا دهیکه وارد آن مزا دیترس یم یحت مردک

 .روبرو شود

 پس؟ یهست یمعطل چ-

کند و دست به  یاو هول م یحوصله  یب یبا صدا آصف
 برد. رمزش را یم فشیسمت ک

 .کشد یم رونیکند و جعبه را ب یم باز

 یشود و قفل جعبه را م یبلند م شیهن کنان از جا هن
 کند و مقابل یزند. درش را باز م
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 .دهد یقرار م زشیم یرو بهادر

 یم رونیآورد و آن را ب یمسخ شده دست جلو م بهادر

 .زند یکشد. برقش چشمانش را م

دستمزدت تو حسابته.  گهید قهیکارت خوب بود. تا ده دق-

 .یبر یتون یم

کرد که  یبرخورد را نداشت. فکر م نیانتظار ا آصف
 . کمرندیبگ لشیها تحو نیاز ا شتریب

 دارد؟ یتیکه نکرده بود. اما چه اهم یکار

 یسال کار در گالر کی یمعامله به اندازه  نیا دستمزد
 یسر خم م یخودش بود. راض

 .شود یکوتاه از در خارج م یخداحافظ کیو با  کند

گرداند.  یرا به داخل ش برم ءیکشد و ش یرا جلو م جعبه
 شود. به یبلند م شیاز جا

 .رود یمقابلش م وارید یساعت گرد رو طرف

 یعقربه ساعت شمار را م ریشده ز یجاساز زیر ی دکمه
 کنارش ینقاش یفشارد و تابلو

 انیشود و گاو صندوق پشتش نما یجدا م واریاز د یکیت با
 شود. یم
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که  ییدهد. تابلو یرا داخل گاو صندوق قرار م جعبه
 سابق را بِ یبهادِر تنها و غر ینقاش

 .است دهیکش ریتصو به

 هیثان هیکه  ستیحاضر ن چوقتیاست؟ قطعا نه! ه نیغمگ
 عمر در آن کیاالنش را با  ی

 !عوض کند یزندگ

. به آن قدرت و آن دیارز یم زیملکه اش به همه چ داشتن
 نی! به آدرنالیثروت تمام نشدن

 !بودن کیبه ب ،یآن زندگ جانیه و

 یم کینزد ازدهیبه  بایشود. ساعت تقر یاتاق خارج م از
 داریتا االن ب دیشد و جلوه با

 .شود یباشد. وارد اتاقشان م شده

را سر و سامان  شیکرد تا موها یداشت کمکش م سحر
 نهیدهد. چشمانشان از درون آ

 .کند یم یهم تالق با

 !یبر یتون یم-
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 .گذارد یم شانیکند و تنها یبالفاصله عقبگرد م سحر

 یکه ساعت یفاتح راجع به اتفاق دیکند که شا یفکر م نیا به
 در اتاق کارش افتاده شیپ

 .با همسرش صحبت کرده و گفته که چطور رفتار کند بود

 یکس چیخواست ه یعنوان دلش نم چیخوب بود. به ه نیا
 خودش و یبه محدوده 

وارد شود. هرچند که خانه شلوغ و پر از آدم باشد.  جلوه
 او هر زمان که خلوت بخواهد

 !داشته باشدش دیبا

کند.  یتخت رها م یکند و رو یرا از تن خارج م کتش
 هنوزدلبرک لب به سخن باز

 .است نکرده

 اول صبحش را کجا گم کرده بود؟ یها یزبان نیریش

 

 !است دنیشن یدانست تا چه اندازه تشنه  یاگر م آخ

دل به  یطانیچشمان ش نیداند و با ا یداند! م یهم م دیشا
 دهد یدل نگاه پر عطشش م
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 !کند یلب به سخن باز نم و

 نهیداند که از درون آ یشود. م یم کیپشت سر نزد از
 ریحالتش را ز نیهر کوچک تر

دهد تا ملکه اش سرشار شود.  یدارد و او اجازه م نظر
 تواند هرچقدر بخواهد یاو م

 .کند شیتماشا

شانه  یوبرد. دستش را از ر یم شیرا درون موها سرش
 برد یاش به سمتش گردنش م

 .کند یمشتش جمع م کیرا در  شیاز دو طرف موها و

 !ختهی! و البته افسارگسفیو لط خوشبو

 !صاحبشان همچون

 یرو یو آرام قیعم یبرد و بوسه  یدر گردنش م سر

 .زند یپوست گردنش م

به تاپ  دهیترس یدخترک همچون گنجشک ی نهیدر س دل

 .افتد یتاپ م

 کو؟ زبونت-
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 یکند. چشما یاش پخش م یگرما را در رگ و پ شیصدا
 نهیباز و خمارش را به آ مهین

 .گذراند یدوزد و صورت گرگرفته اش را از نظر م یم

مسخ  نطوریکه ا یکه چه گفت. تنها زمان دیانگار نشن اصال

 .شد یشد زبانش کوتاه م یم

 !اوقات مشغول آتش سوزاندن بود یباق

 یپنجه اش آرام آرام سر م یتا رو را از شانه اش دستش
 که از تن جلوه یدهد و لرز آن

 .نشاند یلبش م یرو یمغرورانه ا شخندیگذرد، ن یم

 ...ایب-

 

 یصورتش در هم م یشود و کم یبلند م شیاز جا جلوه

 .شود

 هنوز؟ یدرد دار-

تخت  یکشاند و پشت سرش رو یرا به سمت تخت م او
 یرا جمع م شی. موهادینشن یم

 .کشد یم شانیو برس را آرام رو کند
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کند و شروع به بافتن  یم میرا به سه دسته تقس شیموها
 یکند و با لحن محکم تر یم

 :پرسد یم

 ؟یدرد دار-

خاطراتش  انیگذارد و م یشکمش م یدستش را رو جلوه
 که یشود. با لبخند یغرق م

 یشد م یم یناش شیموها انیحس خوب دستانش م از

 .:دیگو

 یلی. خادیاصال به حساب نم شبینسبت به د یولدرد دارم -

 کمه. بهادر؟

که به جان دردانه اش افتاده بود و  یبود از درد یعصب

 !آمد یاز دست او برنم یکار

 هوم؟-

 شیاش را خوب حس کرد. هنوز حرف ها یکالفگ جلوه
 شب گذشته را فراموش نکرده

 .داند یبهادر در ذهنش حاال خودش را مقصر م نکهی. ابود

 یدر ابراز احساساتش لنگ م شهیاست و او هم نگران

 !باشد یاگر آن حس نگران یزد. حت
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 !یمو بباف یگرفت ادیاز کجا  یبهم نگفت-

مهم تر از  یلیخ یلیلحظه خ نیذهنش در ا یها یریدرگ

 .جلوه بود یدغدغه ها

داند که  یم یگذرد و وقت یبه سکوت م یلحظه ا چند
 به یخودیممکن است فکرش ب

 زند: یلب م زیبر هم

 

 داره؟ یتیچه اهم-

کشد و  یاما اخم در هم م دید یکه بهادر او را نم یحال با
 رونیبا حرص رو به ب شیلب ها

 .شود یم غنچه

. یگرفت ادیبدونم تو از کجا  دیمعلومه که مهمه. من با-

 کدوم چشم یسایگ یبدونم رو

. ید ینقص انجامش م یکه انقدر ب یکرد نیتمر یدیسف
 پنجه هامو دیخوام بدونم با یم

 کنم؟ زیت یدر آوردن چشم ک یبرا

که  یو دغدغه فکر یریبا هر درگ ،یطیهر شرا در
 مسبب حال شهیدختر هم نیداشت، ا
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 !بود خوبش

 نییدارد و به پا یرا بر م شیکنار پا یدیمروار کش
 زند. بالفاصله به سمتش یم شیموها

را به  شیاورد و دکمه ها یچرخد. دستش را جلو م یم

 .ردیگ یم یباز

 ازت؟ رمیبگ ای ید یعشقم؟ جواب م-

خفته درون  دیبود اما کالمش؟ نه! تهد زیمحبت آم کلماتش

 .دیکش یرا به رخ م شیصدا

 یتیحس مالک نیبرد از ا یکند، حض م یم فیبهادر ک و

 .داشت شیکه رو

 ینداشت که گذشته  یاعتقاد نیدردانه اش اصال به ا که
 مربوط به خودش یهرکس

خواهد بداند پس  یدر گذشته کنکاش کند. م دیو او نبا است

 !پرسد یم

 از کاسه درارم من؟ دیبا ویک یچشما-

 !نبود آتشکش ایب کوتاه

 !مادرم-
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از  یکیشود.  یبهادر خشک م ی نهیس یرو دستش
 بهادر بود یترسناک درباره  اتیواقع

 یتوانست آرزو کند که او در حال شوخ یبود که نم نیهم
 باشد.

 

 !محض باشد قتیمگر حق دیآ ینم رونیاز دهان او ب حرف

 مادرت؟-

دانست چه  یبشنود. فقط از شدت بهت نم دیکه تائ دینپرس

 !دیبگو

مادرش  یجلوه برا یاز خط و نشان ها نکهیبهادر بدون ا و
 ناراحت شده باشد، یذره ا

دستانش را پشت سرش جک کشد و  یرا به عقب م تنش
 دادن به آن هیکند و با تک یم

 .شود یجلوه م یمشغول تماشا ها

سرخ شده بود حتم دارد که خجالت تا مغز  صورتش

 .سوزاند یاستخوانش را دارد م

را مورد هجمه قرار داده و  شیو شرم گونه ها یمانیپش
 ریتصو نیبود که به ا یچه کس
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 داشته باشد؟ یمقابلش اعتراض یو خواستن بایز

 بهادر؟-

 هوم؟-

سخن نگفت تا نداند که موضعش  یکرد. کالم ینم راحتش
 وانهی. چون به طور دستیچ

 .را دوست داشت شیتقالها نیا یوار

فکر کرده که بهادر را ناراحت کرده و بخواهد از  اگر
 چه؟ و مکررا، چه اوردیدلش در ب

 داشته باشد؟ یبود که بخواهد اعتراض یکس

 دیخب فکر کردم شا یعنیدونستم...  یمتاسفم... من نم-

 تو اون یکه جوون بود یموقع

 یبوده باشن که... چه م ییکسا زینفرت انگ ی مدرسه
 دونم. مثال از بلونداش... چشم

 !اشی... از اون بور واقعاشیرنگ

صورت  یکه برا ردیبگ میتوانست تصم ی! نملعنت
 یبرا ای ردیم یم شتریاش ب یحرص

 و خجالتش! شرم
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 دیشا ایمشتش بفشارد!  انیرا م یانار ینه! آن گونه ها ای
 رد؟یهم به دندان بگ

 الر؟یمثل آ-

 ،یپر شر و شور یبه جوانک هیبهادر بود؟ که شب نیا و
 فوریدخترکش ک یاز حسادت ها

و دلش  دیچش یحد لذت را م نیشد و داشت باالتر یم
 خواست؟ یم شتریب

 !سابق نبود کیبه ب هیشب یبهادر درصد نیا چون

 کبارهیکشد. پوستش به  یشعله م یانار یآن گونه ها آتش
 اش یاز حسادت تمام نشدن

 رهیکه نظر بهادر را جلب کند ت یبه هر جنبنده ا نسبت

 !شود یم

 یباز تو هیچ ؟یاریاسم اونو ب دیبا یچ یاالن مثال برا-

 ینجات دار اتیدام افتاده و عمل

 !گلوله خوردن براش کم بوده حتما ؟یدار شیپ در

همچون  نه،یآرام و با طمان یلیکشد. خ یرا جلو م تنش
 داند شکارش یکه م یشکارچ کی
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ذهنش هم  یاست و فکر فرار از گوشه  ریدامش اس در

 !شود یرد نم

 !مطمئن، همانقدر متکبرانه و خاطر جمع همانقدر

از  قیچسباند سر صبر عم یاو م یرا به گونه  شیها لب

 .ردیگ یعطر تنش نفس م

حرکت و  یب طرهیس نیطلسم ا ریخشک شده و ز جلوه

 !ساکن مانده

گذاشته باشد و بتواند آن  نیشد که بارش را زم یم یک
 طور که در ذاتش است از او کام

 رد؟یبگ

 :زند یدو رگه و خش دار در گوشش حرص م ییصدا با

 یبه من مربوط نم گهی... درهیبگ شیبا تموم آدماش آت ایدن-

 و یلعنت یچشما نیشه! ا

و سرکشن، تنها  یکه به اندازه صاحبش عاص ییموها نیا
 بهادر پهن شده یکه برا هیدام

 

. بهادر خودخواسته و ستیازش ن ینجات اتیعمل چیه و
 دام بال گذاشته نیا یآگاهانه پا تو
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 !مونه یم ریتا نفس داره اس و

که  یگزد اما لعنت به کرور کرور قند یرا م شیباال لب
 ینیریکنند و ش یدر دلش آب م

 .برد یرا سر م ششیکند، فقط ن یدلزده اش نم چیه اش

نرم و  یرود و بوسه  یبهادر در گردنش فرو م سر

 .زند یشاهرگش م یرو یطوالن

گذارد  یبرد و طرف مخالف گردنش م یرا باال م دستش
 یو آرام سر انگشتانش را رو

 .کند، نوازشش کند یم نییداغ مرد باال و پا تپوس

عشق را نشانش  نیبود، ا زشیمرد همه چ نیکند. ا آرامش

 !دهد

 !بدنت داغه-

داشت دردانه اش  یازیبود! فشارش هم باال بود! چه ن داغ
 اش را؟ یاصل لیبداند دل

چهار انگشت ناقابل،  یکشد. به اندازه  یرا عقب م سرش
 اش رهیکه چشمان ت یبه قدر

 .به چشمان دخترک بدوزد را
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 ناشیسوزم...! تو به ا یمن داغم و من دارم م یگ یتو م-

 کار نداشته باش... فقط بگو

رو جلو بکشم تا  یساعت لعنت نیتاک ا کیت یچطور
 گم یخاکستر نشدم! منم بهت م

نازت موقع  یبدنم کنترل کنم تا سرانگشتا یدما یچطور

 !نشن تینوازش بهادر اذ

 هیدخترک را هم از ر یس نداشت و نفس هانف خودش

 !ربود شیها

طور قلبش را  نیدر کلمات ا ی! هربار موقع طنازهربار
 طنتیانداخت! با ش یم اهویبه ه

 :دیگو یکند و م یغنچه م لب

مود خوش  نیاالن تافت بزنم رو هم نیشد هم یکاش م-

 مزه خشکت کنم.

 

خواست  یخورد و او دلش م یم نیچشمش چ ی گوشه
 یسر زنده  هیروح نیکه هم

 .دلبرک را تافت بزند تا خشک شود نیا
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 یرا البال شیها یها و شوخ طنتیش نیوقت ا چیه

 !مشکالت گم نکند

 !نمیریش-

 یکشد و با خنده  یم شیلب ها یرو یزبان دخترک

 :دیگو یم یدلبرانه ا

 ستیکه ن یکمتر حرف بزنم... الک رمیبگ ادی دیفکر کنم با-

 گو دهیگن کم گو و گز یم

 !میضرب المثل نیا یزنده  لیدر... من و تو تمث چون

است که تا  نیا شیایکنند. تمام رو یکمر خم م شیها ابرو
 نطورینفسش او هم نیآخر

کند او نگاه کند  یوقفه بلبل زبان یشر و شور باشد و ب پر

 !کند فیک ایدن ایو دن

 ایدن نیتو ا یتون یکس رو نم چیکس... ه چیهرگز... ه-

 که با هر جمله اش یکن دایپ

مرد نابود شده رو قدم به قدم  هی یشده  کیقلب تار بتونه
 نیبه طرف نور بکشونه! ا

 !مرد نینور و نگار ا نتهیریتو و زبونه ش ی معجزه

 !و نگارش نور
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کرد. و  یخطابش م فیبود که با توص یبار نیدوم نیا
 خواست دوباره یچقدر دلش م

 !را دنشیشن

تو و  یبرا رمیم یمن نور و نگارتم؟ گفته بودم م-

 برات باشم؟ یخوا یکه م یزیهرچ

 !...یمال تو باشم... فقط بدونم تو هست فقط

 یکشد و دست ها یمرد م ی نهیرا گربه وار در س سرش
 یدور تنش م اریاخت یمرد ب

 کند. یترش م کیو به خودش نزد چدیپ

 

رد او را ببوسد و لحظه تا جان در بدن دا نیشد هم یم
 را از او دنیمجال نفس کش

 رد؟یبگ

 شد، چطور طعمش را نچشد؟ یم نیریکه انقدر ش یوقت

 ینینوک ب یرو یآرام یآورد و به بوسه  ینم طاقت

 .کند یدخترک بسنده م

و  بیزند و با حال غر یدر صورتش گشت م نگاهش

 :زند یگرگرفته اش لب م
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! بعد ییکس و تنها یمرد ب هی...! تنها کس ینور و نگارم-

 مرد مادرم به هم اشاری نکهیا

 یگفت م ینکرده. م یاومده بود که مادر ادشی. ختیر
 من شیعمرش پ هیبق گهیخواد د

گرفته بود. اون موقع  یموند. افسردگ شمیرو پ ی. مدتباشه
 یگرفتم مو ببافم. هرکار ادی

کردم که محبتمو حس کنه. بدونه که برام مهمه. براش  یم

 .ذاشتم یوقت م

دختر خودخواسته  نیشود که مقابل ا یفهمد چطور م ینم

 .دیگشا یلب به اعتراف م

نقاط روحش، آن لکه  نیتر کیبه ضعف ها و تار اعتراف
 یبد شکل، آن زخم ها یها

خانواده اش، هم خون  یرا که اعضا ییآن ها ،یعفون
 داشت یمسببش بودند! ول شیها

نبود. کنار او اعتراف کردن به طرز  مانیگفت و پش یم
 یحالش را خوب م ییمعجزه آسا

 .کرد
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داشت... حالش خوب شد. اونقدر خوب شد که  رمیتاث-

 .کرد حاتشویتفر یدوباره دلش هوا

شروع شدن... بساط الکل و قمارش  ایو مهمون یدورهم
 رفت ادشیزود  یلیبه راه شد. خ

 !کردن رو یمادر

سوال در سرش تکرار  کیمات مردش مانده و فقط  جلوه
 یکه برا یشود. آن زمان یم

گفت  یمغرضانه و خصمانه م یبود، وقت دهیاو را د نیاول
 نیاز محبت نبرده است، ا ییبو

جذب مهر مادرش تالش کرده و شکست  یچندبار برا مرد
 خورده است؟ چند بار به رابطه

 دشیبسته و ام دیاش ام یزن زندگ نیاولبندش با  مین ی
 شده است؟ دیناام

 

کشد و دستانش را باز  یبار عقب م نی. ادیگو ینم چیه
 نهیکند و سر بهادر را به س یم

توانست  ینم یکلمه ا چیلحظه با ه نیچسباند. در ا یم اش
 مرد را ابراز نیحسش به ا
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 ینیخواهد عقب بکشد مبادا که با سنگ ی. بهادر مکند
 وزنش به او و فرزندشان صدمه

کند. به خودش  یم رشیگ نیاما عطر تنش زم برساند،
 هیدهد، فقط چند ثان یوعده م

 !هیفقط چند ثان شتر،یب

*** 

 .میجمع شد نجایا یچ یکه واسه  دیدون ی...! همه مانیآقا-

در  یصندل نیاول یرو شهیمحفل مثل هم دیسف شیر د،یسع
 صدر یسمت راست صندل

 نیباشد نشسته بود. همه در ا کیمتعلق به ب دیکه با ز،یم
 محفل حضور داشتند. مهم

 .در حال وقوع بود رشانیچند سال اخ نیاتفاق ا نیتر

 نیگزیدوشمه جا یکه رو یا فهیوظ نیمن به عنوان آخر-

 .کنم یم یرو معرف کیب یبعد

 ونیآقا نسیزیباشه که بتونه ب یشخص دیبا کیرسوم ب طبق
 کنه. قدرت برتر تیرو حما

کرده باشه. معتمد باشه. به  شهیکار ر نیباشه. تو ا منطقه
 . بهمیداشته باش مانیعدالتش ا
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 !اقتدارش

جمع  نیشد. در ا دهیکش ینگاه ها به سمت سلطان ی همه
 ینبود که نداند او برا یکس

داند  یهم م دیکرده است. سع یاعالم آمادگ فهیوظ نیا تقبل
 یدنهم نها یو با پلک رو

 :دهد یادامه م یبه سلطان رو

گذاشتن.  شیپا پ ریخط ی فهیوظ نیا یبرا یجناب سلطان-

 که میبدون میخوا یاما م

 یِسَمت م نیا یدایخودش رو کاند شونیاز ا ریغ یکس
 یبار هم م نیآخر یدونه؟ برا

 مقام باشه؟ نیتصاحب ا یدایتا کاند لهیما ی. کسپرسم

 

اشاره کرد. همه به هم نگاه  زیصدر م یخال یصندل به
 نندیکردند و منتظر بودند تا بب

 یم ینه! به خوب ایدهد  یجرات را به خود م نیا یکس
 ینهادن چه عواقب شیدانند که پا پ

 .دارد ینیسنگ تیو چه مسئول فیدارد. چه وظا یدر پ را
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آن ها  انیخانواده ها را در م نیتر لیاز اص یکی یسلطان
 که هم خودش و یداشت. مرد

 نیماندن ا یقو یپدرش دوشادوش اعتضاد ها برا هم
 نکرده غیدر یمحفل از هر کار

 .دیایتوانست از پسش برب یم ی. او به خوببودند

. طبق نیشما هست دایتنها کاند ای... گویجناب سلطان-

 نیدر ا یریگ میرسوممون تصم

با  نی. موافقمیذار یبه شور م شهیهم یبرا کباریرو  باره
 توسط جناب کیب گاهیتصاحب جا

دست راستشون رو  ،یخاندان سلطان یسرکرده  یسلطان

 ...رنیباال بگ

 زیکه دور م ی. هر ده مرددیآ یبه نفر دست ها باال م نفر
 نشسته بودن دست باال گرفتند

نقش بست.  یسلطان یلب ها یرو یزیلبخند غرور آم و
 خان به دقت نگاهش را دیسع

مطمئن  نکهیا یبرا یگرداند. بعد لحظات طوالن یم دور
 اند دهیشود همه تعداد آراء را د

 :کند یدر آن نباشد اعالم م یبعدا شبهه ا تا
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ما خواهند بود.  یبعد کیب یجناب سلطان بیترت نیپس بد-

 که ییجا یمراسم بعد

 هیتمام ضیو تفو میتسل یکنن برا یم نییتع شونیا
 رسوگند حضو یو ادا اراتیاخت

 .داشت میخواه

 یکی... باشد که سرنوشتتون به تاریجناب سلطان کیتبر-

 .نباشه نیشیپ کیب

 کی ایکرد  یبرداشت م تیرا به عنوان تهن نیا دیبا
 یو ب یمرد موذ فیهشدار؟ حن

 گفت. ینم لیدل یرا ب یوقت حرف چیبود. ه یرحم

 

اش  یجوگندم یها لیاندازد و سب یباال م ییابرو یسلطان
 دهد. با توجه به یرا تاب م

خودش داشت قطعا  شیاز او پ یقطور یکه پرونده  نیا
 یدیتهد شیتوانست برا ینم

 .باشد

 یلیبود. فا دهیکه به طور ناشناس به دستش رس یا پرونده
 اطالعات که هنوز یحاو
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است. هرچه که  دهیبه او رس قیبفهمد از چه طر نتوانسته
 یرا نیدر ا یادیز ریبود تاث

که بود،  یداشت. در واقع هرکس یدسته جمع مثبت
 سمت نیانتخاب ا یرا برا یسلطان

 نکهیو خواسته که او انتخاب شود. بدون ا دهید مناسب
 بدهد رو به فیبه حن یپاسخ

 :دیگو یم تیجمع

همه قابل احترام بوده و هست. هنوز  یبرا نیشیپ کیب-

 تحت شونیا یهم خانواده 

خط قرمز  شونیمحفل خواهند بود. بدل ا نیمن و ا تیحما

 .تک تک ما خواهد بود

 یخان بود و حت وشیدار یدنباله رو شونیا یها استیس
 رکانهیز یلیخاص، خ طیدر شرا

 فیتر از پدر بزرگشون عمل کردند. صد ح تیو با درا تر
 در کنارمون گهیرو د شونیکه ا

 !میندار

 ...بله قطعا-

 ...امرزدیب شیخدا-



 
 

2139 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 :دهد یشود و او ادامه م یم دهیتاسفشان شن یها زمزمه

شده بود.  ییشناسا شونیو خائن قبال توسط ا یافراد خاط-

 شده و تحت ریسردار دستگ

براش  یفرار یهست. راه یدیشد یتیامن ریو تداب نظر
 جلسه بعد از نیاول ی. توستین

 یاعمالش م یبه سزا ون،یو معاهده من با شما آقا سوگند
 بدون مجازات یانتیخ چیرسه. ه

داره و وقتش که برسه سردار  یعقوبت یمونه. هر عمل ینم
 با تیهدا نیو بازمانده و جانش

 خودشون روبرو خواهند شد! عقوبت

 

فرمانش  نیو مسلط اول یجد یبا لحن نیاول کیعنوان ب به
 را با اقتدار به همگان حکم

ا ب نیشیپ کیب یو خاطره  ادیمحفل  نیا ندهی. که در آکرد
 احترام حفظ خواهد شد و از

را به  شانینخواهد شد. سرها یچشم پوش نیخائن یخطا

 .تکان دادند تیرضا ینشانه 
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مقام منصوب نشده کار خودش را با قدرت  نیبه ا هنوز
 یهمه  نیشروع کرده بود! ا

که با  یانتظار دارند. کس کشانیست که آن ها از ب یزیچ
 اتحاد نشانیاز قوان یرویپ

خام  الینتواند خ یرا هر روز محکم تر کند تا کس نشانیب
 به سرش راه دهد. قدرت اول

 یده خانواده  تیباشند. هر کدامشان تک تک حما منطقه

 !را پشتشان داشته باشند گرید

توانسته خائن بزرگ  امدهیهنوز ن شانیبعد کیب ،یسلطان
 یلیخ نیکند. ا ریرا دستگ

 .ارزشمند است شانیبرا

 ینخواهد موند. همه به سزا نیزم یرو یخون کس-

 .دیعملشون خواهند رس

غرا دانست و لب  یسخنران نیجمله را هم حسن ختام ا نیا
 فرو بست. اگر بهادر اعتضاد

توانست مطمئن باشد که  یهنوز زنده بود م نیشیپ کیب
 شده دهیپالن ها توسط او چ نیا
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. سردار را هفته ها در چنگش داشت و بدون آنکه به است
 دهد، انیرقت بارش پا یزندگ

به جانش  نکهیاز ا شیپ یرا حبس کرده بود. بعد مدت او
 سوءقصد شود، به طرز معجزه

 .فرار کرده بود ییآسا

نتوانسته بود تا به آن لحظه از  یاحد چیکه ه یصورت در
 فرار کند. چطور کیچنگ ب

که همه قدرتش را از دست  یمرد ز،یهمه چ یب سردار
 داده بود، موفق به فرار شده و بعد

او فرستاده شد.  یاش برا یریمربوط به دستگ اطالعات
 یکس نکهینه ا ؟یاز جانب چه کس

و قدرتش را  گاهیجا ،یبعد کیخواست او به عنوان ب یم
 کند؟ حس تیتثب انیآقا انیم

 قیدق ینشده مگر با پالن ها سریمهم م نیکرد که ا یم
 چیعروسک گردان. و ه کی

که  یتوانست مد نظر قرار دهد. مگر مرد یرا نم یکس

 !خروارها خاک باشد ریز دیبا

 !انیختم جلسه آقا-
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در  دیبرخواستند. سع یهمه از جا دیسع یجمله  نیا با
 یرفتن تعلل کرد. مقابل سلطان

به چشمان  میمستق یهمه رفتند با نگاه یبود و وقت نشسته

 .او زل زد

 !کیگم جناب ب یم کیتبر-

 ...باال انداخت ییابرو یسلطان

اشراف کامل  نیره که به قوان یانتظار م دیسف شیاز ر-

 .داشته باشه هینسبت به بق یتر

 .عنوان خطاب بشم نیبا ا دیسوگند من نبا یمراسم ادا تا

... عذرخواهتون هستم اما یریبه حساب پ دیرو بذار نیا-

 .دارم یاز شما خواسته ا

 !شنوم یم-

 دیخواسته اش، اما باالخره که چه؟ با انیب یبود برا مردد
 قائله را! خسته نیکرد ا یختم م

 .بود
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من رو  کتونینزد یسوگند و انتخاب اعضا یبعد از ادا-

 خوام ی. مدیاز محفل مرخص کن

 .عمرم رو در آرامش کنار خانواده باشم یباق

خان از  دیدهد. سع یم هیبه عقب تک رانیو ح متعجب
 سال ها یبود که برا یجمله کسان

تواند  ینم یریکناره گ نیاعتضاد بوده. ا یخانواده  معتمد
 هر ایو  انتیخ لیکه به دل

 یباشد. اما تابحال سابقه نداشته که کس یگریسوء د تین
 محفل خارج نیا ی رهیاز دا

 !یو دشمن انتیخ ای. مگر با مرگش و شود

بودم شما  دواریگفتم. من اماگر بگم تعجب نکردم دروغ -

 با حفظ سمت در کنار من

 .دیبمون

کند و  یجمله چشم درشت م نیا دنیخان از شن دیسع
 :دیگو یزند و م یم یتکخند

 

منم که متعجبم. باعث افتخاره در کنار شما  نیو حاال ا-

 اجیبودن. اما... خانواده به من احت
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 یخوام آخر عمر یرو از دست دادم. م یادی. زمان زدارن
 که یجبران کنم. با مرحمت

 !دیمن رو معاف کن دیبه من دار نسبت

. اما حاال که دیسع یدادم به کارت ادامه بد یم حیترج-

 یمن مخالفت یخوا یم نطوریا

 !ندارم

و محفل  نی. همچنان به قوانیلطفتون مستدام جناب سلطان-

 نیوفادار خواهم بود. تا آخر

 .نفس

 یمیبا تعظ دیدهد و سع یموافقت تکان م یبه نشانه  یسر
 و زدیخ یبرم شیاز جا

 .گذارد یرا تنها م یسلطان

 تیاز حاال به بعد مسئول یو آن صندل زیم نیاتاق، ا نیا

 .شدند یاو م راثیاو بودند. م

 یشدن آماده م نشیجانش یفرزندش را برا دیکه با یراثیم
 ماتیکه او با تصم یراثیکرد. م

باشد  نینفر هیکرد که  یکردنش مشخص م ینوع رهبر و

 !موهبت کی ای
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*** 

با تجربه بود  یخانوم جا افتاده  هی میجسمان یآمادگ یمرب
 یفقط با صدا نیتمر نیکه ح

تو بدنت رو از  یتونست تمام تنش ها یبخشش م آرامش

 .بماند ناتشیتمر گهیببره. د نیب

باهاش  یو ساعت ادیب دنمیخواسته بود تا هر روز به د بهادر

 .داشته باشم نیتمر

 نیرو به همراه همسرم ا ییروزا هیگفته بود بهتره  میمرب
 یرو داشته باشم. حت ناتیتمر

. اون بنده میبه خنده افتاد دهیتصورشم هم من و هم سع با
 ما رو یخنده ها لیخدا دل

تونه  یداد که م نانیبهش اطم دهیسع یکرد ول ینم درک
 یبهادر با من همراه یبه جا

 .کنه

 

 دهی. سعدمیتخت دراز کش یرو یگرفتم و با خستگ دوش
 در تو آورد و با یسرشو از ال

 :دیپرس یآروم یصدا
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 ست؟ین نجایبهادر ا-

شه  یسرزده وارد م یو کس شمهیپ ی. وقترهیگ یام م خنده
 یبه طرف م یچنان نگاه

 یخونه با کل هیانگار که قتل کرده باشه. رسما تو  اندازه
 اما میکرد یم یزندگ میآدم داشت

بود ابهت بهادر  نیشد. ا یخلوتمون خدشه دار نم یا ذره

 !خان

 ...تو اینه ب-

 ؟یبخواب یخوا ینم-

 .ادیکنم فقط، خوابم نم ینه دارم استراحت م-

به چشمام نگاه  نکهیو بدون ا نهیش یتخت م یرو کنارم
 شکمم یکنه دستش رو رو

 یزنه و من کم کم دارم حس م یده. حرف نم یم حرکت
 شیپ یکنم که موضوع مهم

 .میو الزمه که درباره اش حرف بزن اومده

 شده؟ یزیچ دهیسع-
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 یتونه بشه. حت یم ینشده ول یزیبگم... چ یدونم چ ینم-

 زیچ ای هیخوب زیدونم چ ینم

 !هیبد

 :گم ی. با دلهره مرهیتو هم م ابروهام

افتاده؟ نگران  یکن... اتفاق زیچ زیکم چ ه؟یمنظورت چ-

 ...شدم دختر

 :گه یجمع شده م ییو با لبا ادیباال م چشماشو

 اخراج شدم از کارم!-

 

دم. با بهت نگاهش  یم هیآرنجم تک یشم و رو یم زیخ مین
 کنم. صورتش گرفته و یم

به  یزیاما ناراحت و غصه دار نه. و من چ درهمه
 گلوم یعذاب وجدان دست رو یمزخرف

 !ذاره یم

 !... همش به خاطر من شدزمیمتاسفم عز-

ام رو از  زهیانگ گهیبه خاطر خودم بود. روزها بود که د-

 که قرار ییدست داده بودم. کارا
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در  یکیبرسونم رو نتونستم آماده کنم.  شگاهیبه نما بود
 نیرفتم. ا یم یگالر ونیم

 .خالص بود ریت گهیهم که د یدم آخر یها یمرخص

 :کنم یذارم و با غصه دستمو باز م یبالش م یرو سرمو

 !خواد یم اقتیمن... داشتن تو ل یبغلم خواهر ایب-

زنه اما  یگونه ام م یرو یو بوسه ا ارهیم کینزد سرشو
 یره و با خنده م یدوباره عقب م

 :گه

 یزیرو ول کن. چ نای! حاال ایبگ نویتو ا نکهیآره مگه ا-

 خواستم باهات یکه به خاطرش م

 ...نبود نیکنم ا صحبت

 :زنم یشم و منتظر لب م یکنجکاو م-

 ؟یهست ی... منتظر چگهیبگو د-

. باهاش نجاستیبهادر ا ی... به خواسته دیگم... حم یم-

 تماس گرفته بوده و گفته که

 شگاهیخواد نما یداره. بهادر م یکار شنهادیپ هی براش
 شنهادیپ دیبزنه. به حم لیاتومب
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. بعد رهیاونجا رو بر عهده بگ تیریمد لهیکه اگر ما داده
 کینزد ییجا هیهم  مونیاز عروس

 .رهیبرامون خونه بگ نجایا

 من! یزنه! خدا یتند تند م قلبم

 

دونه  یخدا م یکنم. برا یزندگ نجایا دیمن با یعنی نیا-

 .چند سال... دور از پدر و مادرم

جونم خانواده  زیشه اما تو و عز یکه برام سخت م البته
 . دور بودن از شما همنیام هست

قبول  یبرا دیحم نکهیاندازه سخته. با توجه به ا همون
 زده جانیه یلیبهادر خ شنهادیپ

کنم که بد نباشه  یو منم از کارم اخراج شدم، فکر م ست

 .شروع کنم مونویزندگ نجایکه ا

 ...مونه یم یزیچ هی فقط

 :گم یدم و م یم رونیحبس شده امو ب نفس

 یخوا یو م یایکه هست از پسش برم یزیبگو که هرچ-

 !یکه قبول کن



 
 

2150 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 یشه و گونه هاش سرخ م یزنه، سرش کج م یم لبخند
 ام رو؛ دهیشناسم سع یشن. م

 یبرا نیبگه که براش سخته و ا یزیخواد چ یو م معذبه

 !افته یکم اتفاق م دهیسع

 نجایکنم. تو تنها کس من ا یزندگ نجایمن قراره که ا-

 بود. اگر قبول کنم به یخواه

 تیدور و ور زندگ شهیمنو هم نکهیتوئه. تو از ا خاطر
 اصال تو دلت ؟یش یخسته نم ینیبب

 یخونه  امیباهات ب یخواد که من مثل سر جهاز یم
 میتصم نیکنم که ا یشوهر؟ حس م

که از سر  ییزایتو باشه. بعد از تمام چ یبه عهده  دیبا
 آرامش حق توئه! همونقدر یگذروند

داره برنامه  تونیزندگ یلحظه به لحظه  یبهادر برا که
 تشهیکنه و آرامش تو الو یم یزیر

خوام از ته دلت  یمنم مهمه! نظرت برام شرطه. م یبرا
 . اصال هم توینظرتو بهم بگ

 !ینمون یستیرودربا
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 تینها یب دهیسع یشگیداشتن هم یزنه. برا یتند تند م قلبم
 تپش لیخوشحالم اما دل

 !ستین نیقلب من ا یها

کنه. تو و شربت  یخوشحالم نم نیاز ا شتریب یچیه دهیسع-

 . تنها غصهدیمن یخانواده 

تحمل کنم. و  تونویدور یبود که چطور نیکه داشتم ا یا
 حاال خدا قسمت کرده تا شما

 یخوشحالم م تینها یب نیهم در کنارم داشته باشم. ا رو
 کنه!

 

شکمم رو  یصورتم رو یبار به جا نیشه و ا یم خم

 .زنه یبوسه م

فسقله رو از دست بدم داشت  نیبزرگ شدن ا نکهیفکر ا-

 یکرد. من نم یم وونمید

 !از پشت تلفن و قاب عکس باشم بهیغر یخاله  هی خواستم

از نت  تمیلرزونه و من گوش به ر یصداشو م بغض
 مرد نیدم. ا یقلبم م یخارج شده 
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 یم چوقتیمحبتش کنه؟ ه ریخواست منو زنج یکجا م تا
 همه نیشد که من بتونم ا

که  یتونستم به اندازه  یوقت م چیجبران کنم؟ ه اشویخوب
 تمومه یمن همه چ یاون برا

باشم؟  شیزندگ یتونستم مثل اون معجزه  یمن م باشم؟
 مرد رو نیا دیمن چطور با

 ؟یکردم؟ چطور یم شیستا

دنبالش  دیکنم. با یره و من تنمو از تخت جدا م یم دهیسع
 دونم تو دفتر یبگردم. م

و  نمیب یم یریباشه. سحر رو مشغول گردگ دیبا کارش

 ...پرسم یازش م نانیاطم یبرا

 سحر؟ بهادر تو اتاقشه؟-

 !بله خانوم-

آرومم رو به همون سمت  یدم و قدم ها یتکون م یسر
 موقع راه زیدرد ر هیدارم.  یبرم

 یکنه. مقابل اتاقش م تمینه اونقدر که اذ یداشتم ول رفتن
 در بزنم نکهیرسم و بدون ا

 .کنم یباز م درو



 
 

2153 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

سرش به سمت  نکهیو به محض ا ستادهیا زشیکنار م بهادر
 از یزیچ هیگرده  یدر برم

 یافته. مثل دونه ها یم نیشه و به زم یرها م دستش
 شه یهمه جا پخش م حیتسب

 یرم و متوجه دونه ها یجلوتر م ده. یخش خش م یصدا
 نیزم یشده رو ختهیقرص ر

 .شم یم

کرد؟ آروم آروم سرمو باال  یتو دستش چکار م قرص
 یجلو یقوط یو نگاهم از رو ارمیم

که  یمشت شده و نگاه بشیج یکه تو یافتاده تا دست پاش
 یبود، باال م بهیبرام غر

 

مغزمو  یکه داشت سوال ها ییو چشما رتی. با حکشم

 .شم یم رهیزد بهش خ یم ادیفر

 !کنم بهادر دستپاچه ست یباره که حس م نیاول یبرا و

پشت سواالم؟ تنم گرم شده  قتیمن با حق ییارویرو از
 کنم که از درون یانگار، حس م
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 دیقرص مسخره نبا یسر هی ختنیشم. ر یخورده م دارم
 سکوت نیباعث به وجود اومدن ا

ما بشه! من از بهت بهادر زبونم بند اومده  نیدهنده ب آزار
 ؟یاون چ

. بدون مقاومت رمیگ یرم و قرص رو از دستش م یم جلو
 یده. رو یقرص رو بهم م

 یشم. اسم خارج یمتوجه نم یزیخونم اما چ یرو م یقوط

 .دمیرو تابحال نشن شیلعنت

کنه و کف دستام عرق کرده! پرسش گونه  یگزگز م پوستم
 اون بدون کنم و ینگاهش م

 یصورتم م یبگه مردمک هاش رو تو یزیچ نکهیا

 .لغزونه

شه و  یده. خم م ینم یجواب چیپرسم و اونم ه ینم من
 یمشغول جمع کردن قرصا م

واکنش ها قرصا رو رها  نیا یکاش مثال به جا ی. و اشه
 یگفت که برا یکرد و م یم

حول شدنشه که منو  نیکنه. ا یداره مصرف م سردردش
 یتر از قرصا شیترسونه! ب یم
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 !دستش تو

 بهادر؟-

 یخفه ا یکه مشغول جمع کردنشونه با صدا همونطور

 :گه یم

 !میکن یبعدا درباره اش صحبت م-

رو  یو قوط زهیر یم زشیم ریسطل ز یرو تو قرصا
 تا یکنه و بهادر از ک یهم پرت م

 یکنه؟ دستشو تو یو پاشا رو جمع م ختیخودش ر حاال
 بره و با اون دست یم بشیج

 !بنده یرو م لپتاپش

 ی. قبال! وقتیگفت یم دیقبال با ه؟ی! بعدا کمیاالن صحبت کن-

 که شروع به مصرفش

 یدونستم که تو قرص مصرف م ی. چرا من نمیکرد
 اصال؟ هیچ یبرا ؟یکن

 

 !جلوه-
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 دم،یام، ناام یشم؛ عصبان یکنم دارم منفجر م یم حس
 و ارمی! دستامو باال مدمیترس

 یم غیج یبلند یکنم و با صدا یموهام جمع م یعصب

 :زنم

خوره؟ چرا من  یقرص م یچ یجلوه! بهادرم برا رهیبم-

 دونم؟ ینم

 یشه. اشکام ک یم دهیو به صورتم کش ادیجلو م دستش
 شدن؟ ریسراز

! آروم باش یلرز یم یدار هیچ یدون ینگاه کن هنوز نم-

 گم االن ی! ممیکن یصحبت م

 نو؟یا یدون ی! خودت نمستیچون استرس برات خوب ن نه

 !ینطورینکن ا

! وحشت تنمو سر کرده. ترس! دمینفهم دم؟یلرز یم داشتم
 یخوره رو هیترس مثل 

 .کنه یم ریچرخه و تموم تنمو درگ یداره م پوستم

 !جلوه-

زنم، با بغض  یذارم. نفس نفس م یشکمم م یرو دستمو

 :گم یم کهیت کهیبا ترس، ت
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چته خب  ؟یخور یجان جلوه؟ نفس من؟ چرا قرص م-

 ؟یگ یکه به من نم

کنه و  یکنه و پنجه هاش باز م یبا فشار فوت م نفسشو

 .کنه یپشت گردنش قفل م

 !چهیپ یشه و رسما داره به خودش م یخم م کمرش

گه چون بهادر  یزنه؛ سختشه نگاهم کنه، نم ینم حرف
 گه یگه! نم یدروغ نم چوقتیه

 قتیگه چون حق یخواد که دروغ بگه! نم یدلش نم چون
 خواد یتلخه که نم یبه قدر

 !بدونمش من

چرخه و کلمات رو با خشم از دهانش  یبه سمتم م عاقبت

 :کنه یم کیشل

 یآروم نم ی... تو تا خون منو خشک نکننمتیبب ایب-

 !یریگ

 

نشونه. لرزش لبام رو  یکاناپه م یو رو رهیگ یم دستمو
 نترل کنم. ترستونم ک ینم

 !ادیبه جونم زده که تحمل کردنش از من بر نم یبیغر
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 ی. مادیتو سرم م الیهزار تا فکر و خ یبهم بگو... تا نگ-

 !به خدا رمیم

 یدستم م یکنه و تو یآب برام پر م وانیل هیشه و  یم خم
 نگاه وا مونده و یذاره. و وقت

 یم تیخودش دستمو به سمت لبام هدا نهیب یرو م ماتم

 :غره یکنه و همزمان م

گم خب؟  یم یچ نی! گوش بده ببشکی! ببند دهنتو آتسیه-

 کلمه وسط حرفم حرف هی

 خب؟ ید یدم. تا آخرش گوش م یادامه نم گهید یبزن

 نییبچسبونم، سرمو تند تند باال پا وانیلب به ل نکهیاز ا قبل
 یکنم قطره درشت اشک یم

 عیکنه سر یرو که از لبم دور م وانیچکه. ل یچشمم م از
 یاشکم رو با پشت دست م

 !حرف نزدن بهونه دستش ندم یتا برا رمیگ

رو گروگان گرفته بودن روزها بود که  میکه ت یاون وقت-

 یبودم. بعد از اونم روزها دهینخواب

هم  ییاشتها یو ب یخواب یداشتم. ب یو پر استرس پرفشار
 بود. فقط قهوه و رمیبانگیگر
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 .یتو اون روز زنگ زد نکهیپشت هم... تا ا ارگیس

که مرگ قلبمو  یرفته بودم؟ همون روز الیکه به و یروز
 براش یبیو به غر دمیبه چشم د

به سر بهادر من اومده که تهش  یکردم! اون روز چ هیمو
 قرصا ختم شده؟ نیبه ا

 ی. جرات کرده بودن و تا تومیجنگ بود هیما رسما تو -

 من اومده بودن. من یخونه 

گرفتنت  یخواستم. اگر نم یتو نم یرو برا یسکیر چیه
 برنگردمم گهید نکهیهم احتمال ا

 ریدونستم درگ یکه م یخواستم تو اون دوره ا ی. نمبود
 ی! نمیاز نبودم غصه بخور یمن

. من یهمسر عاشق عزادار ش هیاز رفتنم مثل  خواستم
 باشم که تو رو رها کرده و یکس

 ینطوریپست زده. ا یرحم یاز اتمام قرار داد با ب بعد
 .یایبا نبودم کنار ب یتونست یبهتر م

 

 دنیشن شیشه. چند ماه پ یاز گلوم خارج م یخفه ا هق
 منو از خودش دور کرده نکهیا
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 یکه ادعا م یکرد. اون وقت یم میحد مرگ عصبان به
 ! که از مننمیکردم که عاشق تر

سنگدله که  یترسو هیه بهادر . کستین ایتر تو دن عاشق
 مشکالتش یحاضر نشده منو تو

کنه. اما همون وقتم بهادر عاشق تر از من بوده!  میسه
 حاضر بوده خودشو بشکنه تا از من

تو نبودش مراقبت کنه. بهادر به سبک  یاحساساتم حت و

 !خودش عاشقه! تو خفا، تو عمل

زودتر از اونجا  یهرچ نکهیا یو من برا الیو یرفته بود-

 دورت کنم پست زدم. به سخت

منو داغون تر کرد. با  نیتونستم. ا یکه م یشکل نیتر
 سراغ احمد رفتم. قرار تیعصبان

! یگوش خطر اومده بود خیکه مراقبت باشن و تو تا ب بود
 حواسم به تو نکهیا یمن برا

 چیگفتم از تو ه نمینباشه و بتونم با تمرکز پالنامو بچ پرت
 بهم ندن. اون احمقم یخبر

تهران. گفته بود دخالت نکنن و  یمن نگفته بود اومد به
 هویفقط دورادور مراقبت باشن. 
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خالصم  ری... تنی... ایکرد یکه تو خودکش دیدهنش پر از

 !شد

ذارم. درد دارم، ترس دارم، تنم شل  یقلبم م یرو دستمو
 یشده و وحشت از جمله ها

کنه! به من گفت که تا آخر  یداره منو نابودم م شیبعد
 حرف نزنم و یحرفاش کلمه ا

خواستم که حرفم بزنم!  یتوانش رو هم نداشتم اگر م من
 ریت ؟یچ یعنیخالص  ریت

و خودش  دمیکه من تازه وصفش رو شن هیچه کوفت خالص
 افتم؟ یدارم پس م دمیرو ند

به سرت اومده  ییبال نکهیفشار اون چند وقت و فکر ا-

 ...باشه باعث شد

 نیخواد که بهتر یگرده. م یدونم که داره دنبال کلمه م یم
 یاتفاق لعنت یکلمه رو برا

 کیریت کیریت ی! صدادهیکنه و من نفسم بر دایافتاده پ که
 شنوم؛ اشک یدندونام رو م

! اما همه تن نمشیتونم بب یچشمام حلقه زدن و نم یتو
 ینگاه مچشم شدم و به لباش 
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 !کنم

 

! نیداشتم... هم فیخف یلیخ ی... سکته هیقلبم کم آورد. -

 زودم خوب شدم و به یلیخ

 !که ینیب یبرگشتم. االنم کامال خوبم م کارم

 قلبش کم آورده؟ قلب بهادر من؟ من کجا بودم؟ سکته؟

که به اون حال افتاده؟  دهیکش یمرد من، چه زجر بهادرم،
 خام الیخ نیا یو با چه رو

 یرحم یرو داشتم که من در حال مرگم و اون با ب یلعنت
 یو کارش م یداره به زندگ

 رسه؟

شم. من چکار  یاز درد دارم له م یکوه ریکنم ز یم حس
 کنم حاال؟ مرد من، همه کس

 حالش خوبه؟ ؟یو االن چ اوردهیقلبش طاقت ن من،

 !رمیمن... بم رمیبم-

 ...بس کن! خوبم من-
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کنم، الزمه که لمسش کنم. الزمه که  یرو قاب م صورتش

 !من شی. پنجاستیبدونم ا

 !باشه شمیو هر روز قراره پ هرشب

 !مارستانیب میبر دیپاشو... پاشو با-

 .مونه یم رهیصورت من خ یشن رو یگشاد م مردمکاش

 ؟یدرد دار-

 !! چه در گذشته و چه االنشهیفکرش منم! هم ی همه

 یزی... هرچیستیکه خوب ن ییتو نیخوبم! ا یمنه لعنت-

 مربوط به منو اونقدر شلوغش

 یو نشست نهیدونه. بعد حال خودت ا یکه خدا م یکن یم
 ؟یشمار یقرصاتو م نجایا

 ...مارستانیب میبر دیبا پاشو

به  یکشه و نفسشو با کالفگ یم شیشونیدستشو به پ کف
 کنه: یفوت م رونیب

 

شد و  ادیو استرسم ز یمن خوبم! اون زمان فشار کار-

 .ام زد شهیبه ر شهیفکر نبودن تو ت
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سه  نیا یحالم خوبه! تو فقط مراقب خودت باش ؟یهست تو
 هفته هم رد شه تموم شه من

 ...گهیندارم د یمشکل چیه

اصال مربوط به اون  نیگم؟ ا یم یمن چ دیفهم ینم چرا
 نبود! مربوط به من بود! اون

ه! من جون مطمئن شم حالش خوب دیمنه! با یزندگ ی همه
 بفهمم که یدم تا وقت یم

 !حالش خوبه کامال

من دارم! من مشکل دارم... از کجا بدونم که پشت گوش -

 ...... تو رو خدا بهادریانداز ینم

متخصص. بذار قشنگ  هی شیپ میکنم... بر یم التماست

 .یچکاپ ش

خواد با بغل کردنم حواسمو پرت  یشه و م یم کمینزد

 !کنه

 !گم یم ستیالزم ن-

زنم. با  یره و من دستشو پس م یپشت گردنم م دست

 :نالم یم یو زار هیگر
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خوام... تو رو خدا... جون جلوه! قلبم  یبهادر من ازت م-

 ...تو دهنم ادیداره م

رحم  یشناسمش چون! با خودش ب یاومدم. م ینم کوتاه
 مرد رحم و شفقتش نی! انهیتر

دش، حواسش رسه به خو یو فقط محدود به منه! نم فقط
 فهیوظ نی. استیبه خودش ن

 !منه ی

 ؟یکن یم ینطورینکن! چرا ا هیگر-

 ینم هیمتخصص من گر شیپ میر یامروز م نیبگو هم-

 ...کنم

بمون خونه  یایب ستیرم...! تو الزم ن یباشه... م-

 !رم یاستراحت کن م

 یدونم نم ینبود که ازش بخوام قول بده! چون م یازین و

 !انجامش بده نکهیگه مگر ا

 یذارم و دستمو دور کمرش م یاش م نهیس یرو سرمو
 کنم. اشکام ی. سکسکه مچمیپ
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روشون ندارم! تک تک  یو من کنترل زنیر یوقفه م یب
 یبدنم داشت از هم م یاعضا

 !دیپاش

بود من کجا بودم؟  ضیبرات... قلب قشنگت مر رمیبم-

 شم؟یپ یومدیچرا ن

درداش، همه  یهمه  یکنم. برا یو هق هق م هینو گر از
 یو از خود گذشتگ یکس یب ی

 !بهادر بودنش ی! براتشیمظلوم یبرا هاش،

 !نکن هیخوبم دردونه خوبم فرشته ام! گر-

 بهی! منو غریکنم بهادر... داغ رو دلم گذاشت یم هیگر-

 یدیکش خی... تو منو به سیدونست

رو بهت نگفتم اون وقت  یاستخون کیدرد کوچ هیچرا  که
 و یتو سکته از سر گذروند

خبر ندارم! من چرا خبر ندارم عشق من؟ من  یلعنت منه
 کجا بودم نفسم؟

نداره که بده! سرمو به قلبش  یده چون جواب ینم جواب

 .دم یچسبونم، گوش م یم

 !گوپ گوپ گوپ
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زنه! شکرت که من امروز  یشکرت! شکرت که م ایخدا-

 م به تپش هاشفاصله دار نیتو ا

قلب  نیا یتپش ها دنیکنم که شن یدم. اعتراف م یم گوش
 تو یقلب بچه  دنیاز شن

 ی! معجزه وار قشنگه، شگفتانه زندگباترهیهم ز شکمم

 !بخشه

حرفام نفساش آروم  دنیو با شن دنیدورم حصار کش دستاش
 سرم شل ریو تنش ز شنیم

 یزنه چون تشنه  یمرد کم حرف م نیا دیشه! شا یم
 زنه از یحرف نم دی! شادنهیشن

که من تا  دهیباور نرس نیگه چون هنوز به ا ینم درداش

 !رشمیچه اندازه زنج

 !...آروم فرشته... آروم-

قلبش  یچسبونم و پشت هم رو یاش م نهیبه س مویشونیپ
 بوسم. رو به قلبش یرو م

 کنم: یم زمزمه
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... یاوردیکه کم ن ی... مرسیکه دووم آورد یمرس-

 !یکه نفسم رو از من نگرفت یمرس

 !یمتیبا ارزش و ق ءیش هیکنم. مثل  یم نوازشش

 ...؟هیچ یبرا هی... گرزمی... آروم عزی...هیه-

مرد رو  نیا شتریو ب شتریخورم که ب یقسم م هربار
 یتیکنم و هر دفعه منو تو موقع رابیس

خودش بخواد احساس کنم چقدر  نکهیذاره که بدون ا یم
 چقدر اون بهبراش کمم! که 

دغدغه شدن  لیمن پتانس یممکنه برا یکه حت یزیهرچ
 ده و من از یم تیداره اهم

 !ترش غافلم قیعم یو زخما قیعم یدردا

... از یدار و ندار من ی... همه یبهادر تو همه کس من-

 ...بهت محتاجم شترینفسام ب

خبر نذار.  یمنو دور نکن... منو از حالت ب گهید چوقتیه
 رو ازم پنهون نکن. من یزیچ

بدونم که مراقبت باشم. بهادر فکر  دیخوام بدونم. من با یم

 ...نکهیا



 
 

2169 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

برم و دستامو  یگردنش م یتونم ادامه بدم! سرمو تو ینم
 اندازم یمحکم دور گردنش م

 یخوام معجزه شه و برا یدم. م یبه خودم فشارش م و

 .مرد حل شم نیا یتو شهیهم

 !کس جدامون کنه چیو ه زیچ چیخوام... ه ینم

رو راجع به خودم ازت پنهون  یزیچ چیوقت ه چیه گهید-

 !کنم ینم

 ی رهیشده و ت دهیچی. دستاش دور کمرم پهیبرام کاف نیهم
 نییکمرم رو از باال به پا

 یشم و فکر م یبغلش شل م یکنه. کم کم تو یم نوازش
 خوام یچکار کنم؟ م دیکنم. با

 یرو از البال یها قلب یارمیکمم از ب یدانسته ها که
 که االن داشتم جمع یذهن یشوربا

 :گم یم یو ازش استفاده کنم. با لحن قاطع کنم

 هیاز  شتریب ی... حق نداریبکش گاریس یحق ندار گهید-

 . بهیفنجون قهوه در روز بخور

 ی. ساعت هایش یم داریو به موقع ب یخواب یم موقع
 مدتم هیکار ممنوع. تا  یطوالن
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گم از  ی. به سحر ممیخور یسرخ کرده نم یغذاها
 متخصص قلب و هی یآشناهاش برا

 

دونن که کدوم دکتر  یبهتر م یبپرسه، مردم بوم عروق
 از هر نظر میر یکارش بهتره... م

 !یبش چکاپ

بند چونه ام کرد و سرمو باال آورد. نگاهش داغ  دستشو
 و خوش یبود! صورت استخون

هر نقطه از  دنیبوس اقیاشت کینزد یاز فاصله  تراشش
 قیصورت رو به لب هام تزر نیا

 !کرد یم

به  یمن ک ؟یکن نییبهادر حق و ناحق تع یگفت برا یک-

 تو انقدر رو دادم فرشته ام؟

خواست داغ دلم رو  یخواست حواسم رو پرت کنه، م یم

 !کم کنه

سوزونمت! به خدا تا  یجا بد م هیبمونه!  ادتی نیبهادر ا-

 نیره همچ ینم ادمیعمر دارم 

 !یرو از من پنهان کرد یمهم زیچ
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و زهر دار  یلحن کامال جد یها دیاز تهد دی! چرا باآخ
 رد؟چرایملکه اش تنش شور بگ

ممکن؟  یفاصله  نیتر کیخواهدش؟ در نزد یهمه م نیا
 یی! گویحد و مرز چیبدون ه

 !شوند یم دهیبه سمت او کش ینامرئ یتوسط نخ ها قلبش

 !بنده یشرط م شویرحم ملکه اش زندگ یاما بهادر رو-

و براقش  اهیس یچشما یکشم و تو یرو باال م میوحش نگاه

 :کوبم یم

 هیگذرم بهادر.. تاوانشو  ینبند... دو سر باخته چون! نم-

 یازت! حق نداشت رمیگ یجا م

 !یرو از من پنهون کن یزیچ نیهمچ

شونه هام عقب  یو موهامو از رو ارهیدستش رو باال م هی
 عجله چیزنه. آروم و بدون ه یم

و وسوسه  ییکنه و همزمان با لحن جادو یکارو م نیا یا
 گه: یم زشیانگ

 

 یجرات کنه که تو رو یکس یگفتم... اگر حت گهید کباری-

 کنه دیو منو تهد سهیمن وا



 
 

2172 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

تا  رهیبخواد ازم نگاه بگ هیگزه، اما ملکه ام؟ کاف ینم ککم
 منم یمرد رو با همه  نیا

 ؟یخوا یبزنه! م نیزم منماش

ام!  دهیام! ترس ی! من االن عصبانستیعادالنه ن نیا
 دیچرخه، نبا یهزاران فکر تو سرم م

 !کنه! االن نه یتن منو دست کار تب

 یازت عصبان یبذار دی!بامیبس کن! من االن ازت عصبان-

 !کنم یبمونم تا حرصمو خال

کشه و با  یم نییرو تا لبام پا گرگرفته و خمارش نگاه
 متفاوت از لحظات یجد یلحن

 :غره یم ششیپ

 !تو بس کن-

 ..که به تـ یمن تا زمان-

بوسه  نیلب ها و ا نیا یرحمانه  یهجوم ب یحرفم تو یباق
 شه. و یملوکانه خفه م ی

باال  یاگر شده موقت یدم و پرچم صلح را حت یتن م من
 کردم، یحسش م دیبرم. با یم
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 نیتونه منو از ا ینم زیچ چیکردم که ه یباور م دیبا
 یلحظه دور کنه. م نیآغوش، در ا

خشم و  یسخت تر و عاشقانه تر از اون، همه  بوسمش،
 یترسم رو با بوسه هام ابراز م

بره.  یم نی. همه خشم و ترسم رو با بوسه هاش از بکنم

 !رسونه یمنو به باور وجودش م

 !رسونه یحالت ممکنم م نیقشنگ تر به

*** 

از اندازه تب  شیو سرکشش ب یوحش یرو نی! ایلعنت
 کرد. آتش یم یتنش را دست کار

تا  یکند که تابحال شده کس یانداخت. فکر م یتنش م به
 نیاندازه از او خشمگ نیبه ا

 رد؟یو حساب پس بگ باشد

 

بود که او را از حالش  نیخشم و غضب به خاطر ا نیا
 اش یماریباخبر نکرده و او را در ب

اش را از  یماریخاطر که ب نینکرده است؟ به ا یهمراه
 به نیاو پنهان کرده است؟ و ا
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خواهد از او تاوان  یم یکرده و حت نیاو را خشمگ شدت
 و چطور بود که هنوز رد؟یبگ

 تینها یشود که او را تا ب یچطور م نکهیبود از ا متعجب
 بخواهد و باز حس کند که کم

 است؟

آخرش هنوز در  ینداشت! جمله  یتوان صبور گرید
 شیدهانش منعقد نشده که به لب ها

بود! به  یوانگید نشیاز ا شتریسکوت زد. چون ب مهر
 کرد که یم یزد، کار یسرش م

 !داشت یدر پ یمانیپش

تا هم خودش آرام شد و هم دلبرکش را  دشیقدر بوس آن
 راحت شدن یبرا دیآرام کرد. با

 یکرد. نم یپزشک مراجعه م کیه به او هم که شد الیخ
 مخل زیچ چیخواست ه

 .کند ریباشد. فکرش را درگ ششیآسا

که  دیگو ی. به او مدیآ یم دنشیبه د دیبعد حم یساعات

 .ردیرا بپذ شنهادشیحاضر است پ
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متعجب نشد. از همان اول هم  چیدانست و ه یرا م نیا
 کند فقط یمطمئن بود قبول م

نخواهد از خانواده  دیکرد شا ینامزدش بود. فکر م مشکل
 بود دواریاش دور باشد. اما ام

 یکنار جلوه ماندن را انتخاب کند. جلوه مانند خودش ب در
 محدود نیکس و کار نبود. هم

او  دیشده بودند. شا نیاش با تار و پودش عج یزندگ افراد
 را از خانه و کاشانه اش دور

اش  یدر زندگ گرید زیچ چیخواست ه یباشد اما نم کرده
 و خواهرش را هیکند. دا رییتغ

به  یزیوسوسه انگ شنهادیکنارش داشته باشد! چنان پ در
 کرد یداد که اگر رد م دیحم

 !کرد یعقلش شک م به

 رییاز دخترک تغ ییتار مو یخواست به اندازه  ینم چون
 طنتیکند. با همان شور و ش

نباشد، احساس  ارشینگ داش درکنارش بماند. دلت یذات
 ینداشته باشد. همه  یکمبود
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خواهد! همه اش را! بگذار  یرا همانطور که بود م او
 نیچون ا ند،یخواهند بگو یهرچه م

 !خواسته اش بود نیتر صانهیو حر نیتر خودخواهانه

*** 

کنار تختم  یعسل یرو یدسته گل صورت هی دنیبا د صبح
 شدم. اونقدر داریاز خواب ب

ها متوجه پاکت  قهیو خوشبو بودن که تا دق خوشگل
 داده شده به چراغ هیتک کیکوچ

 .کنارش نشدم خواب

پاکت بنفش  جانیذارم و با ذوق و ه یگل رو کنار م دسته
 روش یکنم. نوشته  یرو باز م

 :نوشته شده یحالت با جوهر مشک نیخوش خط تر با

 ...ریبه خ صبح»

خوام ملکه  یم یساحل، افتخار همراه ینهار تو یبرا

 «!ام

خوام  یبار م نیاول یزنه، انگار که برا یدهنم م یتو قلبم
 ییهوی یزایسورپرا نی. انمشیبب



 
 

2177 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

شد. ازش  یختم م یزیبه لحظات خاطره انگ شهیهم
 یممنونم که به خاطر حال روح

 نیا میکه تو دو روز گذشته داشت یبه خاطر اتفاقات من،
 ازی. واقعا ندهیدروز رو تدارک 

بهتر بود. با بهادر  یلیکنم. حالم خ لکسیکه امروز ر داشتم
 متخصص قلب و هی دنیبه د

رو چک کرد و بهمون  زیو اون همه چ میرفت عروق
 کنه تیداد که اگر بهادر رعا نانیاطم

 .نخواهد اومد شیبراش پ یمشکل چیه

 :زنم یزنگ م دهیدارم و به سع یبرم مویگوش

 ؟یشد داریب-

 !اتاقم زود نیایبا سحر ب-

 :دیپرس ینگران یو کم متعجب

 

 ؟یخوب-

 !شد رید نیایب عیآره... کامال... کارتون دارم. فقط سر-
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کنم. ساعت  یم یکنم به ساعت نگاه یرو قطع م یگوش
 بود و حداکثر تا ساعت ازدهی

 .کردم یخودمو آماده م دیبا کی

و من موضوع دعوت بهادر رو  انیم دهیو سع سحر
 گم. به کمک سحر دوش یبراشون م

سپرم تا لباسامو آماده کنه. حوله  یم دهیو به سع رمیگ یم
 و امیپوش از حموم در م

 نهیآ یبود و به باال یچوبه لباس یکه رو یبه لباس چشمم

 .خوره یبود م زونیآو

. خوب میبود دهیخر دهیبا سع شیکه چند روز پ یلباس همون
 بود. اصال فکر نکنم که

قرار مناسب باشه و  هی یداشته باشم که به اندازه  یلباس
 دلم دشیاندازه ام شه. رنگ سف

 یتر بپوشمش. رو عیداد. دوست داشتم سر یقلقلک م رو

 .نمیش یم نهیآ یجلو یصندل

 لیرو تحل میزنم چون حموم کردن انرژ ینفس م نفس
 شه که ذره یبرده. اما باعث نم

 !ذوقم کم شهاز  یا
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 یزنم. وا یسحر لطفا موهام خشک کن تا من الکمو م-

 خدا استرس دارم... ساعت چنده

 ده؟یسع

 !دیتا اون موقع آماده ا نینشده... نگران نباش ریخانوم د-

 :گه یو م ادیتو دستش جلو م یبا صندال دهیسع

... جلوه هول یزیچ هیوقت هست نگران نباش... اما -

 چون اوضاع تحت کنترله. فقط اینکن

 !لحظه هیصندال رو بپوش  نیا

بود  یو بند دیکنم. سف یدستش م یتو ینگاه به صندال هی
 کوتاه طرح چوب یبا پاشنه 

بودم و  دهیخر ممیقد زیسا یپا بزنم از رو نکهیبدون ا که
 ورم کرده یپام کم یحاال رو

 کردم که اندازم باشه! یو من دعا دعا م بود

 

 یبره. ول یصندل فرو م یشه و پام رو تو یخم م خودش
 ورم کرده ام از بند یپنجه 

 !شن یشه و چشمام با ترس گرد م یصندل رد نم وسط
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 ده؟یسع-

بپوشم!  یطوس یلباس کتون نیتونستم با ا ینم مطمئنن
 که اندازم هیچون اون تنها کفش

 !شه یم

سفارش دادم  یکه حموم بود ینترس... هول نکن. موقع-

 .ارنیبزرگترشو ب یکیرم ب

 ...باشه برات کیزدم کوچ یکه برسه. حدس م االناست

کنم  یکنم. دستامو باز م یبندم و نفسمو فوت م یم چشم
 یلب م یانحنا دار یو با لبا

 :زنم

 !برم یبا کتون دیبغلم! گفتم با ایب-

 :گه یو م ارهیدر م ییادا دهیخنده و سع یم زیر زیر سحر

بخار به لباس بدم  هیخواد زودتر حاضر شو من  ینم-

 ...توراش باز شن ازهم

فرستم و مشغول الک زدن  یرو هوا براش م یا بوسه
 هفت رنگ لوریالک س هیشم.  یم
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خوام که بدون  یشه و ازسحر م یزنم. موهام خشک م یم
 تو حالتش بده یرییتغ نکهیا

 یم دهیسع یرو به دستا شمیبه عقب روغن بزنه. آرا رو
 کار رو نیسپارم. ساده و قشنگ ا

 .ده یم انجام

تا سحر  نمیش یپوشم و با پاپوش م یرو هم م لباسم
 گردنم یو رو تو فیگردنبندم ظر

 یسفارش داده بود هم از راه م دهیکه سع ی. بسته ابندازه
 دوتا جعبه تو یرسه. وقت

خنده،  یگردم. م یکنجکاو به سمت برم نمیب یم دستش
 زنن و من یچشماش برق م

 ده. یچاک م شیکرده که بابتش ن یکار هیدونم که  یم

 

کنه بپوشم که خدا رو  یو کمکم م ارهیکفشا رو درم اول
 پام یراحت تو یکی نیشکر ا

بنده و سراغ جعبه  یساق پام م یره. بنداش رو رو یم
 یره. درش رو باز م یم گهید ی

 .ارهیبزرگ و قشنگ درم یکاله ساحل هیو از توش  کنه
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متشخص بدون کاله به قرار  یدیل هیشه که  یاصال م-

 ساحل بره؟ یتو

گه. چون نفسم حبس شده  یم یدم که چ یگوش نم اصال
 خط هی. دورش شیاز قشنگ

داشت که  ونیپاپ هیکار شده بود و باالش  دیمروار فیظر
 بلند از کنار ونشیپاپ یبندا

ذارم و موهام  یسرم م یافتاده بودن، کاله رو رو کاله

 .کنم یمرتب م ریز

 ؟یدوست داشت زمویچطوره؟ سورپرا-

 ...نیقشنگ شد یلیخانوم خ یوا-

 .بزنم غیخوام ج یم ادیشدت ذوق ز از

 !یلیقشنگه... خ یلیعاشقش شدم! خ-

 !... تو تن تو قشنگ شدهیتو قشنگ-

قدر  نیهم شهیکنم. هم ینگاهش م ینگاه برق افتاده ا با
 واهرانهاز خود گذشته و خ

گه که سر  یتا االن. رو به سحر م یمونده. از بچگ کنارم
 وقت رفتنه نهیآب بده بب یو گوش
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 .نه ای

 ...دونم چطور تشکر کنم ی... نمیمرس-

امروز  نیتا هم یاالن نبود. از بچگ یمن منظورم برا و
 یاتفاقا نیاز قشنگتر یکیحضورش 

بوسه و با لبخند  یشونه امو م یشه رو یبود. خم م میزندگ
 جواهراتمو یو جعبه  ادیجلو م

 .کنه یو رو م ریز

 نمی... اناهاشی... آها... ایداشت نیگوشواره تک نگ هی-

 ...یش یکامل م یبنداز

 

ذوق  دنمیشدن و درخش باتریز یاز من برا شتریب
 یگوشم م یداره.گوشواره ها رو تو

 :گه یم ادیو سحر بدو بدو م اندازه

 ن؟یفرستادن دنبالتون آماده ا نیماشخانوم؟ آقا -

 ادیخودش ب نکهیا یبه جا میهربار با هم قرار داشت چرا
 کمیفرستاد دنبالم؟  یم نیماش

 یکنم. بعدا هم م یبهش فکر نم شتریشم اما ب یم دمغ
 تونستم راجع بهش با بهادر
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 .کنم صحبت

 رم؟یدونه دارم م ی... کجاست؟ مدمیشربت رو ند ده؟یسع-

 ...بهش بگو نگران نشه

 کمیرفت  دیاومد حالتو پرس یگم بهش... حموم بود یم-

 ...قدم بزنه هنوز برنگشته

و سحر تا دم در  دهیسع یشه و با همراه یراحت م المیخ
 نیموزیل هیرم. جلو در  یم

 رونیچشمام از حدقه ب دنشیبود که با د سادهیدر وا شیش
 میزنه. راننده اش با تعظ یم

کنه که  یکنه و با دست اشاره م یدر رو باز م یکوتاه

 .سوار شم

 !من... چقدر خفنه یخدا-

گذاشت! چرم  نیماش نیا یشد رو یکه م هیخفن اسم آره
 فیرنگ داخل و دو رد یکرم

جا مشخص  نیشده بود از هم دهیهم چ یکه روبرو یصندل
 یم دهیبود. اونقدر بزرگ د

 یفضا هیتو  دیشم. االن من با یمعذب م یکه کم شد
 بزرگ و بسته تک و تنها
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سوار  یشم برا یمردد م یحت رم،یگ ینم یخوب نم؟حسیبش
 که قرار بود ییشدن. هرجا

 با فاتح برم! اگر، اگر تو راه حالم بد بشه چکار کنم؟ برم

شده... حاال  رید یگفت یتا االن م گهیجلوه سوار شو د-

 چت شد؟

 !ترسم! چقدر بزرگه توش یمن م دهیسع-

 گزم. یکنه و من لب م یدرشت م چشم

 

! اصال به نایمثل تموم ماش نهیماش هی نمیا قا؟یدق یاز چ-

 قراره تو ؟یچکار دار شیبزرگ

 !شد ریتا مقصدت برسونه... برو د رو

با  گهیفاتح و سه نفر د یبترسم؟ حت یگه! از چ یم راست
 آماده بودن تا من نیدو ماش

! فتهیقرار نبود ب یاق بد. پس اتفانیو دنبالم ب فتمیب راه
 نکهیشم و قبل از ا یسوار م

فهمونه که پنجره ها  یبهش م دهیسع ندهیدر رو بب راننده
 یلیبکشه و خ نییپا یرو کم
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 یدادن و م حیگه که قبال بهش توض یبره. اونم م آروم
 مثل جونش ازم دیدونه که با

 .کنه مراقبت

دستورات رو داده باشه جز بهادر  نیتونست ا یم یک و
 زنم که یمن؟ حدس م فیلط

خواد از انگشتاش براش گردنبند  یگفته اگر نم بهش
 یم یدرست کنه مثل آدم رانندگ

 یخندم و با فکر به بهادر به وضوح آروم تر م ی! مکنه
 یو سحر خداحافظ دهیشم. با سع

 .میافت یکنم و راه م یم

. دهیکه انقدر بابتش تدارک د دهیچ یخاص یبرنامه  قطعا
 یم شتریرو ب جانمیکه ه نهیو ا

 .کنه

دادنم پشتش چروک  هیدارم تا با تک یاز سر برم کالهمو
 حالت نیتر ینشه. با الک پشت

خوره! وروجکمم  یره و آب تو دلم تکون نم یم ممکن
 خوره و من یآروم آروم تکون م
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 یکنم که با نوازشام آرومش کنم چون حس م یم یسع
 هام هیر یکردم پاش داره رو

 !ارهیم فشار

. میدیتا باالخره رس میتو راه بود یا قهیکنم چهل دق فکر
 سرم مرتب یکالهمو رو عیسر

و  شهیبشه در باز م ادهیراننده پ نکهیکنم و قبل از ا یم
 یبهادر رو تو چهار چوب در م

 ام ربود! نهیس ی. نفسمو با اون نگاهش از تونمیب

 

 کیش پونیپا هیبود و با  دهیپوش دیسف راهنیشلوار و پ کت
 رو به من خم یو مرتب مشک

 دنیدستش رو به سمت دراز کرده و من نفسم از د شده،

 .حبس شده تشیجذاب

شم و مقابلش  یم ادهیذارم و آروم پ یدستش م یتو دستمو
 ی. چشمام تورمیگ یقرار م

. با ارمیدستش درم یگردن و دستمو از تو یم صورتش

 :گم یحبس شده م ینفس

 ...دلم ضعف رفت-
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کنم تا  یذارم و سرمو به عقب خم م یقلبم م یرو دستمو
 کامال به صورتش اشراف داشته

 :کنم یکه بدجور به تاپ تاپ افتاده نجوا م ی. با دلباشم

خوام  یو من م هیواقع ریغ یبه طرز ترسناک تیجذاب نیا-

 یخوام واقع یباشه! م یکه واقع

 نیتر ییایاز رو یکیاز  هویتا مبادا که لمسش کنم و  باشه
 شم و به خودم و داریخوابام ب

 !لعنت بفرستم شانسم

هم نبود! لذت بود  یازیو ن اوردهیبه زبون ن یکالم هنوز
 داده یکه به اون چشما جنون آن

غرش  یشه و صدا ی! استخون گونه هاش برآمده مبود
 اون جنون یخفه اش حکم امضا

 یکه در من و از من به مقصد چشما یداشت! جنون رو

 !اون برخاسته بود

 کیتر و نزد قیروحشو، قلبشو! دق دم،یمرد رو د نیا من

 !تر از خودش به خودش بودم

کنج  نیتر کیبهش باور داشتم که اون تو تار یزمان من
 ایجهانش خودش رو تارک دن
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صدام  که لرز به یرم و با عشق یقدم عقب م میبود. ن کرده

 :گم یانداخته م

باش و منو از دست دلم نجات بده! چون تو  یو واقع ایب-

 ! تو... بای... تو مسئولشیباعثش

سرقت قرن  نینگاه سرد و به ظاهر آرومت بزرگتر اون

 !...نی. دلمو ازم ربودنیرو مرتکب شد

تو  یخواد... هر دم... هر لحظه بهونه  یتو رو م حاال
 رو داره!

 

نگاه درنده  نیکج شد و چونه اش رو باال داد! و ا سرش
 یصبر برا یگفت که ذره ا یم

خواد بهم نشون  یخواد لمسم کنه، م ینداره! م شکارش
 یو من م هیبده که چقدر واقع

 :پرسم

 یشاهانه... واقع بتیه نی... تو انجایحضور... ا نیتو... ا-

 ن؟یهست

 ازیا نبهش شک نداشتم! به عشقش به احساسش، ام من
 لحظه، به نیداشتم. من تو ا
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کودکش رو  ییزن باردار که چند ماه به تنها هی ی اندازه
 در بطنش رشد داده و فکر کرده

کارو انجام بده حساس و  نیتنها ا دیتا آخر عمر با که

 !شکننده بودم

 یصاعقه! و مقصدش منم! نم دمیشا ایبرق دارن!  چشماش
 یخواد به چالشش بکشم. م

و  هیبگه من بخونمش. بخونم که واقع نکهیکه بدون ا خواد
 ستیقرار ن گهید چوقتیه

 !کنه ترکم

گردونه و  یسر تا پام م یبه سانت نگاهش رو رو سانت
 که که به چشمام یدرست وقت

 یقیذاره. نفس عم یهم م یگرده آروم پلکاشو رو یبرم
 یکشه و آروم پلکاشو باز م یم

 نیکنه و با گرم تر یم کی. سرش رو به گردنش نزدکنه
 یلب م دمیکه ازش شن ییصدا

 :زنه

قسم نخوردم! اما قسم به  یزیبه چ میوقت تو زندگ چیه-

 یا دهیآفر چیلحظه... که ه نیا
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باشکوه تر از لبخندت و نفس  یزی! چدمیند باتریتو ز از

 !دمیاز نگاه پر شورت ند رتریگ

از نفسام  شتریب میخورم که به بودنت تو زندگ یم قسم
 خورم که اگر یمحتاجم! قسم م

تک تک نفسام رو با  م،یتو زندگ یکه باش یکن انتخاب
 هدف مراقبت از تو و احساست

 !بکشم

و نفس به  ارهیدرم بشیج یمشت شده اش رو از تو دست
 . دستشو باالستهیا ینفسم م

 نیتر کیلمس کنه از نزد نکهیو کف دستشو بدون ا ارهیم
 یممکن از جلو یفاصله 

 

گرده و قلبم رو از  یکنه و دور شونه ام م یرد م صورتم
 که هرلحظه یکنه! طور یجا م

لمسم کنه و تن من  رینظ یگرم و ب یاون دستا منتظرم
 جانیاما همزمان ه رهیشور بگ

خوام مقصد اون دستا رو  یخوام! م یرو م یباز نیا
 خوام بدونم چرا صورتم، یبدونم، م
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 !و قلبم از لمسش محرومن موهام

حالت خودش مقتدرانه  نیتر رهیو اون با چ دهینفسم بر من

 :کنه یکلماتش رو ادا م

... یچند قدم رو با من بردار نیاگر ا ،یریاگر دستمو بگ-

 ی موندهیهر روز... هرروز از باق

 ...با من ی. حاضرامیمنم که به سمتت م نیرو ا میزندگ

 یدندون م ریلبم رو ز جانیکنه و من از شدت ه یم مکث
 کشم. نگاهش رو به چشمام

 یکنم که نور یدونم، حسش م یگردونه و من م یم بر
 تو چشمام دیاز جنس خورش

 !کنه یم رقص

 ؟یدار یچند قدم رو برم نیا-

لحظه نگاهش  نیکنه که من تا ا یاشاره م یریبه مس رو
 ینکردم! بهادر مقابلم بود! به چ

از اون نگاه کنم؟ قلبم سر رفته بود از عشق! نفسام  ریغ
 به شماره افتاده و روحم از شدت

شه! به پرواز در اومده و من  ینم ریبدنم جاگ یتو یخوش
 ام که بخوام یمتزلزل تر از اون
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 !رمیبگ جلوشو

 یکه با نرده  یریچرخونم و به مس یشده سرمو م مسخ
 یبه کل ها نیو مز دیسف یها

که با  زیم هی ییمحراب طال هیفش بود و به و بن یصورت
 شده نیتزئ بایز یهمون گل ها

 دینشسته بود با زیکه سمت راست م یشد. مرد یم ختم
 یکه رو یعاقد باشه و کسان

اتفاق!  نیو شاهد ا همانانینشسته بودن هم م یصندل
 و تمام لیسه یحت ده،یشربت، سع

 مونیزندگ یبودن که ما تو یافراد یخونه، همه  کارکنان
 .میداشت

 

جور  هیرو  مونیکه قراره زندگ یتو خاک نجایبا من... ا-

 م،یو شروعش کن میبساز یا گهید

حد و مرز، مقابل  یسقف ب نیا ریز ایامواج در یقیموس با
 ازدواج مون،یزندگ یتموم آدما

 ؟یکن یم
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به سمتش  یدم و وقت یم رونینفس حبس شدمو ب باالخره
 ریگردم قطره اشکم سراز یبرم

 !کردم یم هیفهمم که داشتم گر یشه و تازه م یم

 بهادر؟-

زدم. انگار که  غیاسمش رو ج یپچ پچ گونه ا یصدا با
 که با اشک و ذوق ییاون آدما

فاصله دور  نیمون بودن قراره صدام رو از ا رهیخ

 !بشنون

سخت باشه...  دیبا من اونقدرم نبا ینکن... زندگ هیگر-

 هوم؟

 یهام ناجور به همش م هیکرد! چون گر یم یشوخ
 . چه اشک از سر عجز باشه وختیر

با اون؟ سخت... نبود! تنها خواسته  یاز سر ذوق! زندگ چه

 !بود ایدن نیمن از ا ی

 ؟یبهادر... چکار کرد-

 یرسن و آروم و با لذت نوازششون م یبه موهام م دستش
 که یدورگه ا یکنه و با صدا

 :زنه یصداشه لب م یلذت تو ریتاث تحت
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خواستم بذارم  یصبر کنم. م نیاز ا شتریتونستم ب ینم-

 اما فکر کردم که مانیبعد از زا

اون  یمن کنارت باشم و اگر بخوا مانیموقع زا الزمه
 میعقد نکرد نکهیموقع به خاطر ا

 !شم یم یکنارت باشم روان ینذار

 کمینزد تیذاشتم تو اون وضع یگه! قطعا نم یم راست
 بشه!

 

رو  یاسترس اضاف چیتونستمم بهت بگم... چون ه یو نم-

 یخوام و اگر م یتو نم یبرا

 یکنم هزار تا اما و اگر م یکه من دارم چکار م یدیفهم
 و خون من و خودتو تو یآورد

 !...یکرد یم شهیش

 نیو ا ینگر ندهیگه! بهادر به آ یراست م نمیخندم. ا یم

 !که بهادره شهیرت ذهن خونقد

که منتظرمون  ییکه به آدما یتنش طور ی هیتو سا خودمو
 نداشته باشه دیهستن د
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اندازم و بدون توجه  یکنم. دستمو دور گردنش م یم پنهان
 یکه م ییبه شکمم تا جا

افته و  یکنم. کالهم از سرم م یم کیخودمو به نزد تونم

 !کشم یم هیفقط عطرشو به ر

توش  یشک نیخواستم باهاش ازدواج کنم ا یکه م معلومه
 یفکر م نیلحظه به ا هینبود! 

بهادر  کانیکدوم از اون آدما از خانواده و نزد چیکه ه کنم
 یم کشینزد اریاخت ینبودن! ب

 .کنم یو دستمو دور شکمش حلقه م شم

. من و یکه همه کس منو و بچه امون شد یمرس-

 چکسیاز تو به ه ریبه غ مونیفسقل

 !میندار اجیاحت یا گهید

 ایکه از دن یزیبگم که حس کنه تنها چ نویخواست ا دلم
 خوام اونه و اونم متقابال یم

روز  نیتو ا شیزندگ یبخواد. کمبود و نبود آدما نویهم
 ی! و مگه مانیمهم به چشمش ن

خواست  یکه بهش فکر نکنه؟ مرد مغرور من! دلم م شه

 !اشییتنها یبرا رمیبم
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افکار رو قبل از  نیا نکهیا یگلومو گرفته و برا بغض
 ببره، هرچه یبهادر بهش پ نکهیا

 :گم یو م رمیگ یتر از خودم دور کنم لبمو گاز م عیسر

 !امیشه ب یشکم روم نم نیبهادر من با ا-

 ادیکنه و فغان گردنم درم یرو با حرص فوت م نفسش
 کینزد یفاصله  نیبسکه تو ا

رسونه  یبه عقب خمش کنم. دستشو به شکمم م مجبورم
 یو پنچه اشو مالکانه رو

 

از  میپوست یچرخونه و تک به تک عصب ها یم شیگرد
 یکوبیهجوم سرزده پا نیشوق ا

 !کنن یم

 :زنه یحرص م یکنه و با حالت تخس یتو هم م اخماشو

کنه که من چقدر حماقت کردم که  یشکم فقط ثابت م نیا-

 !لحظه صبر کردم نیتا ا

 ینیپرپشت و ب یچرخونم؛ مژه ها یچشماش نگاه م نیب
 و انحنا دارش، فک یاستخون
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حالت ممکن  نیکه به مرتب تر ییتراش و موها خوش
 یپشت سرش بسته شده؛ من م

راجع به  زیداشتنش، همه ج یمرد، برا نیا یبرا رمیم

 !نهیاون برام دلچسب تر

مهمون و  یل با کلمجل یعروس هیدلت  دیدونم شا یم-

 یبخواد... حقم دار یشلوغ کار

 ...امـ

 بهادر؟-

خواستم ادامه بده! من مسخ  یکنم چون نم یقطع م حرفشو
 بودم که هرلحظه ییایرو

کنه که من  یکرد و اون فکر م یتر قد علم م شکوهمندانه
 که ینیاز ا ریغ یزیچ دیشا

نگاه به سمت محراب و تعداد کم  هیهست رو بخوام؟  االن
 که منتظرمون بودن ییآدما

 چیکنم ه یو رو م ریز اهامویرو یکنم و من هرچ یم

 .از ازدواجمون ندارم یا گهیتصور د

 یساده کنار ساحل با تعداد محدود آدما یعروس هی
 لحظه نیگه تا ا ی! راست ممونیزندگ
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تلف کرد.  دیلحظه هم نبا هی ی! حتمیکرد یصبر م دینبا هم
 یکوتاهه! زمان ب یزندگ

که چقدرش  ینیب یو م یایدر گذره، به خودت م رحمانه
 ینیب ی! که میرو از دست داد

 !پلک زدن کوتاهه هیبه قدر  یزندگ یگاه

 فرشته؟-

 یدارم! باهات ازدواج م یچند قدم رو برم نیباهات ا-

 یچشما رو نیا ریکنم. چون تصو

 هک شده. قلبم

 

شنوم  یجمله ها رو م نیا دنیخفه اش از لذت شن ی ناله
 از خودش دیو با لبخند و به تقل

 :گم یم

تره! چون  یاتیبرام ح دنیبودن از نفس کش کتیچون نزد-

 سوگند خوردم یروز هیمن 

که روبروم بود وفادار  یخیبه مرد سرد و  یدر هر حال که
 نیتونم به ا یبمونم... و چطور م
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قول و تعهد  اهام،یمرد رو یپر عشق و پرمهر، تنها مرد
 رو ندم؟ بهت یعمر زندگ کی یبرا

نفسم از تو و احساست مراقبت  نیدم که تا آخر یم قول
 وقت ازت غافل نشم چیکنم. ه

 .نیباش میزندگ تیتو و بچمون الو شهیهم و

 ی! دستش رونیشدن و نفساش سنگ یچراغون چشماش
 شه و یکمرم محکم م یگود

خندم. دستامو در امتداد گوشش دور  یبغض کرده م من
 کنم و با یصورتش قاب م

 نیزنن با عاشقانه تر یم ادیکه احساسم رو فر ییچشما
 یکه از خودم سراغ دارم م یلحن

 :گم

 شهیپنهون دلم ر یایزوا نیتو جناب بهادر خان... تا آخر-

 از من صاحب شتری. بیکرد

 !ه هر خط از نگاه توئهوابسته ب تمشیانقدر که ر قلبمو

 :دم یخندم و ادامه م یم زیگزم و ر یم لبمو

کنم و از کرده  تیبه حد جنون عصبان ییروزا هیممکنه -

 کنم، مثال تو مونتیات پش
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وار حرصت  وانهیموهات بشم، د زشیباعث ر یجوون
 یم یاش کار گهید یبدم، اما روزا

 یعاشق... ی. بخندیپات بند نباش یرو یتا از خوش کنم
 نیریرو به کامت ش ی. زندگمیکن

 .دم یکنم. قول م یم

چسبونه و من پهلوهاشو فشار  یاش م نهیرو به س سرم

 .زنم یدم و نفس نفس م یم

روز بهم  هی... یدر من شتری... از من بیلعنت یتو... تو-

 نگاه تو ی چهیخودمو از در یگفت

که  یزیاز چ میبار تو زندگ نیاول ی... برادمی. ترسنمیبب
 . چوندمیترس نمیخواستم بب یم

 

خودش  نیو افسونگر به بهتر یدلبرک عاص نیبا ا بهادر
 شه! تو نگاِه تو، من یم لیتبد

 .رحم نبودم ینبودم... زشت و ب کیتار

کرد که  یم ریاز واو به واو حرفاش به قلبم سراز ییروین
 مثلش رو تابحال حس نکرده

 !بودم
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و به  یکرد یشفقت توقع متو ازم مهر و محبت، رحم و -

 خواستم یمن م یوار وانهیطرز د

باشم که تو چشم تو هستم! از خودم فاصله گرفتم...  یاون
 شدم که تو کینزد یبه خود

 !امیالزم بود که به سمتت ب نیا یتو بود. واسه  نگاه

نگاهش  یتو یغم هینگاهش عوض شد و انگار  هوی
 که آلوده به درد یینشست، با صدا

 :فتگ بود

 متی. به قیبود فیح یادیمن ز اهیس یایدن یاما تو برا-

 از دست رفتن خودم دورت

قلبم به خاطر نداشتن تو کم آورد!  ی. اصلشو بخواکردم
 بودم که ستادهیا یمن تو نقطه ا

تونستم خودم  یتونستم تو رو توش وارد کنم و نه م یم نه
 ازش خارج شم. و اون تابلو به

 .نگاه تو رو نشون داد ی چهیدر من

بودم و تو اتاق  دهیبود که ازش کش ییاون تابلو منظورش
 کارش نصب کرده بود. به قول
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که از اون عمارت با خودش آورد  یمتیتنها غن خودش
 وقت فکرشم چیتابلو بود! ه نیهم

کردم که او تابلو باعث بشه که بهادر منو انتخاب کنه.  ینم
 یشدن، به جا میتسل یبه جا

رو برامون بسازه.  یا گهید یایشدن، بلند شه و دن رقغ
 یایرو هی م،یداشت نجایکه ا ییایدن

 !زیو شگفت انگ بایز ده،یرس قتیحق به

بوم نقش  یحسم رو رو یتونستم که همه  یکاش م یا-

 شه... وسعت و یبزنم اما نم

 یدنیکش یرنگ چیقلمو و ه چیحس من به تو با ه شکوه
 .ستین

 

 یبود. بهادر زیاز حد ترحم برانگ شیتنها و باون بهادر -

 و از ترس دنید ینبود که همه م

 !دنیلرز یخودشون م به

 !هرگز ز؟یبود اما ترحم برانگ تنها

 دیدادم و با یاز دستت م دیافتادن، با یم دیاتفاقات با نیا-

 کردم و یخودم رو گم م
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 نی. و همه افتمیتا به فکر ب دمید یشدن قلبم رو م میتسل
 رو عوض زیاتفاقات همه چ

وار وصلتم!... که از نفسام  وانهیخاطره که د نی. به اکرد

 !...محتاجتم شتریب

 میشونیبه پ شویشونیکمرم نشسته و پ یگود یرو دستش
 یچسبونه و با حال دگرگون یم

 :زنه یم لب

که از مرگ هم واهمه  یشم اون بهادر یچون بدون تو م-

 نداره! به خدا و رحمش باور

از دست دادن نداره!  یبرا یزیکه چ ی... بهادرنداره

 !اشم ترسناکه هیکه سا یبهادر

مرد تا ابد  نیعاشقانه ها از زبون ا نیاعترافات، ا نیا
 شن. قلبم رو از یقلبم حک م یرو

زودتر  یهرچ یو عاشقم برا چارهیکند و قلب ب جاش

 !زنه یوصل شدن به اون پرپر م

که از شدت  یکشم و با بغض یاون م یاز هوا یقیعم نفس
 در اومده انیاحساسات به قل

 :کنم یشه نجوا م یم یناش ام
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 !دوستت دارم عشق من-

 :زنه یو لب م رهیگ ینوک انگشت اشکمو م با

 !دوستت دارم فرشته-

لرزه، قلبم  یرقصه، دستام مظلومانه م یمستانه م نگاهم
 تازه و من عاشقانه یسرخوشانه م

 !خندم یم

 م؟یبر-

 

 یشه و رو یدم. خم م یتند تند تکون م جانیبا ه سرمو
 بوسه. کالهمو یلبم رو کوتاه م

تکونه بعد  یداره. با دست روشو م یبرم نیزم یرو از

 .ذاره یسرم م یرو

کنه! با  یام م ونهیروم داره د شیو شوق لحظات پ ذوق

 :پرسم یاسترس م

 نشده؟ اهیچشمم س ریخوبم؟ ز-

 :پرسه یده و م یتکون م یبه نشونه جواب منف یسر

 ؟یآماده ا ؟یخوب-
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نگاهش  ریمس نیخوام که تو ا یبندم و از خدا م یم چشم
 بهم باشه. از حاج بابا و مامان

شونه هام بذارن  یخوام که دست لطفشونو رو یم هیفوز
 یکنن. دستمو رو میو همراه

 :گم یدلم م یذارم و تو یم شکمم

 !برام دعا کن-

 جانیکه از فرط ه ییکنم و با نفس ها یاز هم باز م پلکامو

 :گم یبه شماره افتادن م

 !آمادم شتریب یا گهیاز هروقت د-

و به سمت  نهیش یلبش م یرو ینرم و مردونه ا لبخند
 ستادهیکه حاال ا ییکسا یهمه 

مشترکمون رو بر  یزندگ یقدم ها نیبودن اول منتظرمون

 !میدار یم

*** 

 نم؟یبش شتیاجازه هست پ-

که داشت چند قدم اون ور تر با فاتح  یاز بهادر نگاهمو
 و با رمیگ یکرد م یصحبت م
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 .کنم ینگاه م لیبه سه لبخند

 جون. ییدا نیحتما... بش-

 

 ینطوریده که از ا یخنده و نشون م یم یزیاخم ر با

 .ادیخطاب شدن هنوزم خوشش نم

 !جلوه یبزرگ شد-

کنم. با لحن  یم زیکنم و چشمامو ر یم کلمیبه ه ینگاه

 :گم یم یزهر دار

و  یکنم جنتلمن هست یفکر م یروز هیواقعا که! چطور -

 چوقتیه دم؟یاز تو جنتل تر ند

 !یاریبه روش ب دیخانوم باردار رو نبا هی کلیه

 :گه یم یگرد شده ا یباال و با چشما رهیگ یم دستشو

گم.  یم یبه خدا منظورم اون نبود! از لحاظ رفتار-

 ی. انگار هرچیکن یرفتار مبزرگونه تر 

رفتارات داره پخته تر  شهیم کینزد مانتیبه زا داره

 !نی. همشهی. مادرانه تر مشهیم
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تو صورتش  دیکنم. انگشتمو با تهد یسوءظن نگاهش م با

 .رمیگ یم

دونه تو دامنت  هیکردم خدا  ی! وگرنه دعا میشانس آورد-

 یکه دعا یدون یبذاره م

 !راستیباردار گ مادران

 نیکنم. ب یم شیزنه و من آروم همراه یخنده م ریز بلند
 یم دهیبر دهیخنده هاش بر

 :گه

 اول خدا... مامانشو تو دامنم بذاره؟ دیاحتماال... نبا-

کنم و بعد با پشت چشم  یکه تو ذهنشه فکر م یزیچ به
 یم ینازک کردن و لحن تخس

 :گم

از  یبزنه که نفهم یی. خدا بخواد خودش بلده از جارمینخ-

 ...یکجا خورد

 

گرده خنده  یلحظه که چشماش م هیخنده و  یم همچنان
 شه! رد یلباش محو م یرو
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 یدونم به بهادر م یچون البته که م رمیگ یرو نم نگاهش
 رسه! فقط مشغول نوازش

 یقرار یب یچون کوچولوم کم شمیلباس م یاز رو شکمم

 !کرد یم

نوشه.  یمآب  یکنم کم یگلوشو صاف م یبا سرفه ا لیسه
 یسکوت م یچند لحظه ا

 یبگه. منتظر م یزیخواد چ یکنم که م یو احساس م شه
 نکهیبدون ا نکهیمونم تا ا

 :گه یم ارهیباال ب سرشو

 دم؟یرس یبه چ یدون یرو دنبال کردم م نایاو زم هیقض-

 !دمینرس یچیبه ه-

 کهیت هیبگم  یزیچ نکهیپره و قبل از ا یباال م ابروهام
 نیو در همون ح دارهیبر م ینیریش

 :کنه یشروع به حرف زدن م یعاد یلیخ

 .بود بیبرام عج یزیچ هیاما -

 یم کهیت کهیبشقابش رو با چاقو و چنگال ت یتو ینیریش

 .کنه



 
 

2210 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 ییرایپذ نیکنه و ح یخاطر نگاهم نم نیکردم به ا یم حس
 زنه یاز خودش حرف م

 یخواد عاد یخواد بهادر رو مشکوک کنه. م ینم چون
 یلیمن خ یبرا نیر کنه! و ارفتا

 !تره بیعج یلیخ

 زایچ یسر هیاما  رمیکه نتونستم ارتباط بگ یبا مالک قبل-

 .جالب توجه بود برام

کرد و من قلبم داشت تند  یم فیبود و با آرامش تعر آروم
 خواستیم یزد. چ یتند م

 بگه؟

 

معامله  یکه تو از تهران برگشت یتو همون هفته  نایزم-

 . مبلغیشده. قبل از فوت حاج

به جناب  نیبه عنوان د یکه حاج یبا مبلغ قایدق عهیود
 یم یاعتضاد پرداخت کرد برابر

حساب خارج از کشور به حسابشون  هیاز  شی. مابقکرد

 !شده بود زیوار
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کنم و  یفکر م یدم و هرچ یزده فقط بهش گوش م بهت
 رم فقط و فقط یم یاز هر راه

 ینوازش شکمم خشک م نیرسم! دستم ح یم جهینت هی به

 :زنم یلب م رتیشه و با ح

 ...یعنی-

شه و نگاهش را به پشت  یلحظه از جاش بلند م همون
 یم یکوتاه می. تعظندازهیسرم م

 :گه یبنده م یکتش رو م یدکمه  نکهیا نیو ح کنه

 !جناب اعتضاد-

 لیسه یگفته ها نکهیا ییشده سر جام موندم و توانا خشک
 یکنم رو ندارم! دست زیرو آنال

گرم  میشونیپ ی. روادیو سرم باال م نهیش یچونه ام م ریز

 :گه یگوشم م یو تو شهیم

 ؟یخوب-

 ...دونم ینم خوب؟

بهش که فکر  یعنیداشته باشم.  دیبا یدونم که چه حس ینم

 .شم یکنم، متعجب نم یم
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 یم یزیرو تو سرش برنامه ر زیبود. همه چ نیا بهادر
 گوشه یکه من حت ییزایکنه. چ

 هینکردم و نخواهم کرد. اگر  رشیاز ذهنم رو درگ یا
 استعداد بخوام ازش نام ببرم، اون

قدرت داشتن و هندل  ییتوانا ی. حتتشهیریمد قدرت

 .استعداده هیکردنش هم به نظرم 

 یزیچ گهید شه،یم قیبا هوش سرشارش که تلف نیا و

 .ستیجلودار اون ن

 خوبم. .زمیآره عز-

 

دستش رو  هیو  بشیج یدستش تو هیکنه و  یراست م قدم

 .ذاره یمن م یپشت صندل

 .کنه ینگاه م لیبه سه رو

 .گم جناب اعتضاد یم کیمجددا تبر-

تونستم تفاوت لحنش از گذشته تا به االن رو  یم خوب
 حس کنم. احساساتش نسبت به

 .کرده بود رییتغ بهادر
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 !یاریع-

کرد که اگر بابت اشتباهش  انشیب ی! طوردشیجد یلیفام
 نیکرد هم تا ا یم خشیتوب

 !کوبنده نبود اندازه

که داشت  یرفتار استیس نیقدرت کالم و ا نیمرد با ا نیا
 یکه م یزیقادر بود به هرچ

 یها رو تو اون مدرسه  نیدونم که ا یم دیبرسه. بع خواد
 نایداده باشن. ا ادیبهش  یلعنت

رو آموزش  استیر یتون ی. تو مستین یدادن آموزش
 رو نه! بهادر زاده یاما رهبر ینیبب

 ییو توانا کیزماتیکار تیبود تا رهبر باشه! شخص شده
 حساس، طیتو شرا شیریگ میتصم

و اعتماد به نفس باالش... همه و همه اون  یجانیه هوش

 !کرد یرهبر م هیبه  لیرو تبد

 .خوام یبله... عذر م-

مهم بود که حضور  یلیجلوه خ ی. برایممنون که اومد-

 .یداشته باش
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جمله هم از طرف  هی یتونه تو یاز بهادر م ریغ یوک
 تشکر کنه و هم غرور خودشو حفظ

 کنه؟ بشیو هم تحر کنه

 !!... خودشه و خودشنوچ

 دنیو با د ارهینگاهش رو به طرف من م یلحظه ا لیسه
 من جامش رو از جاش شخندین

 :گهیو م رهیگ یدر مو رو به من و بها دارهیبرم

 

 !زوج خوشبخت یبه سالمت-

و  رهیگ یراهش رو م یعاد یلیره و بعد خ یباال م یقلپ
 شم و یره. از جام بلند م یم

 :گه یبهم م بهادر

 م؟یرقص دو نفره با هم داشته باش هی یبتون یکن یفکر م-

که نگاه  نمیب یگردونم و م یزده نگاهمو دور م جانیه
 که دورمون بودن ییکسا یهمه 

کرد. الزم بود که  یمعذبم نم نیما زوم شده بود. ا یرو

 .یزیازش تشکر کنم. قبل از هرچ
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خواستم ازش تشکر  یهروقت به خاطر هر مسئله ا چون
 و بیعج یکنم اونقدر اتفاقا

 یپرت م هیافتاد که به کل حواسم از اصل قض یم بیغر

 .شد

 بهادر؟-

لغزونم. حرف زدن  یم راهنشیپ یدکمه  یرو انگشتمو
 اما ستیبا اون برام سخت ن

 .که بلدم تشکر کنم یکلمات نیدارم که با بهتر دوست

 شده؟ یزیچ-

 .آره... شده-

 .ارهیو باال م رهیگ یام رو م چونه

 .نگام کن یصحبت کن یخوا یم-

پر  یگردونم. ابروها یزنم. صورتشو از نظر م یم لبخند
 به قفل لیو مردونه اش که م

و نگاه  یمشک یبود. چشما یشگیهم درشون هم یوت شدن
 . فک خوشزشیو ت قیدق

مرد  نیا ی. من عاشق هر ذره کشیبار یو لب ها تراش
 بودم و از خدا بابت داشتنش
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 بودم. ممنون

 

آرامش من انجام  یکه برا ییکارا یمن هربار خواستم برا-

 یاتفاق هیتشکر کنم  یداد

 .کنه یم ینیمن سنگ ی نهیس یبار رو نیو ا افتاد

 .کنه یم اخم

 !ستیبه تشکر ن یازیتو انجامش ندادم. ن یمن برا-

کنم. آروم و با  یو صورتشو نوازش م ارمیباال م دستمو
 تمیبنده. ر یعشق. چشماشو م

 یمخف یشه. اون تو یبا نوازش هام هماهنگ م نفساش
 موفقه شهیکردن احساساتش هم

ماسک  نیکنم ا یمن بهش ابراز عالقه و محبت م یوقت اما
 ی. چون مفتهیم شیشگیهم

که چقدر نسبت به لمسم حساسه و پاداشمو به  نمیبب خواد
 آرامش نی. ارمیشکل بگ نیا

من  یتنش برا یصورتش و عضالت شل شده  یتو
 پاداش بود. چون از ته دلم نیبهتر

 !خواستم که مردمو آروم کنم یم
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 یبرا یهمه شو بگم. هرچقدر که تو بگخوام که  یمن م-

 یاما برا یمن انجامش نداد

من مثل  یکه برا ییارزشمند بودن. تو تنها کسا یلیخ من
 لیبودن رو با م زیخانواده عز

 یپدر بزرگم رو دار راثی. میمن آورد شیپ خودشون
 نی. تو تمام ایکن یم تیریمد

داشتم هر لحظه  ازیبهت ن شهیاز هم شتریکه ب ییروزها

 .یاش پا به پام اومد

 نییدستام رو تو محور شونه ها و گردنش باال و پا نوازش
 دستامو ریکنم و با نگاهم مس یم

 .کنم یم دنبال

 یمنو م گهیهرگز د یدونست یکه نم یتو همون موقع-

 رو به ینه، تموم اون پول ای ینیب

و به اسم من و  یداد یمنو گرو نگه داشته بود خاطرش
 یداریرو خر ییها نیمن زم یبرا

 یبه هر در نایاون زم یبابا برا یکه سال ها حاج یکرد
 نبود ایزد. آخرم عمرش به دن

 مال ما شدن. نایکه باالخره اون زم نهیبب
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 یاز اون که ارزش مال شتریکرد ب یکه بهادر م ییکارا

 .داشتن یداشته باشن، ارزش معنو

خرج کرده،  یادیپول ز نایاون زم دیخر یکه برا گرچه
 کاره که نیپشت ا شهیاند نیاما ا

فکر کرده که  نکهیبا مالحظه بودنش، ا نیارزش تره. ا با
 بابام قبول یاون پول رو حاج

دنبال  یکه حاج دهیدونه کجا فهم یکنه، و از خدا م ینم
 و براش ارزشمنده ناستیاون زم

 چیمعامله شون کرده، اون ها رو به نام من کرده و به ه و
 اگر حاال یکس نگفته و حت

 یهرگز به روم نم دیکرد شا یهم بهش اشاره نم لیسه

 !آورد

خودم نگه داشتمت.  شیوقت به خاطر پول نبود که پ چیه-

 بود که نیبه ظاهر به خاطر ا

ده. من  یانجام م یکار یمتیق هیبه  یما هرکس یایدن تو
 رو پرداخت یمتینجاتت ق یبرا
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کرد. اما من  یرو ادا م نید نیا دیبا یبودم و حاج کرده
 که چرا تو سر دمیفهم یم دیبا

 .یمن قرار گرفته بود راه

و سرمو به عقب  رهیگ یدو تا انگشتش م یمو تو چونه
 ارهیم کیکنه. صورتشو نزد یخم م

 :کنه یگوشم نجوا م یتو یپچ پچ گونه ا یبا صدا و

اما در اصل من به خاطر تو اومدم. اولش محض -

 یچه ارتباط نمیبب نکهیا یبرا یکنجکاو

ازت پنهان  زیچ چیو بعدش... ه یاون گردنبند دار با
 یکه تو یو عشق ی. اون شادستین

آور بود.  ادیمثل مخدر اعت یو تار من آورد رهیت یایدن

 !تونستم ازت دست بکشم ینم

گردنبند و تموم اتفاقات گذشته اونقدر در نظرم دور  اون
 که انگار سال ها ازشون انیم

افتادن تا  یم دی. اون اتفاقا باستمیناراحت ن گهی. دگذشته
 نقطه نیو ا نجایتهش به ا

 .میبرس
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و  ی. اومدینجاتم اومد یمن ممنونم که اون روز برا-

 ایبه دن یبچه  یحاال تو برا

و  نیمن عشق تر یو برا ییایپدر دن نیبهتر ومدمونین
 ! من ازتایشوهر دن نیمهربون تر

 خوام. ینم یچیه گهید ایدن نیبهادر. من از ا ممنونم

 

 یکشه و آروم موهام از رو یاز پهلوهام باال م دستاش
 یزنه. کف دستا یشونه هام کنار م

کشه و صورتشو  یرو از گردنم تا گونه هام باال م داغش
 . بوسهدهیقرار م سرم یهم راستا

 نیکاره و من مطمئنم که از ا یم میشونیپ یرو یگرم ی
 شیعشق رو یبوسه شکوفه 

رگ  یکشم و رو ینوک پا قدمو باال م یکنه. رو یم

 .زنم یگردنشو بوسه م

بوسم.  یکشم و اونجا رو هم م یچونه اش م ریتا ز لبامو
 شه و یپوستش دون دون م

 !شه یشل م شمین
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 نیشده و چ زیکشم چشمم به نگاه ر یکه عقب م سرمو
 افته. به اون یکنار چشماش م

ازشون حساب ببرم و  دیخواد به من بگه با یکه م ییاخما
 یم زیر زینکنم. ر طنتیش

 :زنم یلب م طنتیو با ش خندم

. منم گهیکنه د یتشکر م یجور هی یدوست داشتم. هرکس-

 !کنم یتشکر م ینجوریا

 نی. واسه ااوردمیکنم هنوز حق رو به جا ن یحس م یحت
 که تو در حق من یهمه کار

 یکن یفکر نم نطوریکمه! ا یلیخ یلیبوسه خ هی یکرد
 همسرم؟

کنه.  یبره و آروم نوازش م یموهام م یرو تو انگشتش
 یم نییبعد دستشو از بازوم پا

پشت انگشتام  یآروم ی. بوسه ارهیو دستمو باال م کشه

 :گهیکاره و م یم

من موند و هر  یممنونم که پا ایفرفر نیمنم از صاحب ا-

 نجات داد. از ایاهیروز منو از س
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راه قدم  نیدستا ممنونم که دستمو گرفت و باهام تو ا نیا
 دهن کوچولو نیگذاشت. از ا

 رویتونه منو ز یکوتاه م یخوشگلت که با چند تا جمله  و

 !رو کنه

خواد از زبون  یزن م هیکه  یجمالت نیباتریز داشت
 آورد یعشقش بشنوه رو به زبون م

 نداشت. ینرمش چیلحنش ه اما

 

کرد.  یو محکم هر جمله اش رو ادا م تیبود. با جد خشن
 کنه و سرش یصورتمو قاب م

کنه. استخون گونه هاش از  یم کیبه شونه ام نزد رو
 هم برجسته یفشار دندوناش رو

کشه و دستشا محکم دو طرف  یبودن! سرمو باال م شده

 .داد یصورتم رو آروم فشار م

شب  نیآدما جمع شدن تا شاهد نکاح ما باشن. بذار ا نیا-

 بذار اتویزبون نیریتموم شه. ش

بعد! از حاال تا آخر عمرمون فرصت هست که تو  یبرا
 وقفه نگات یو من ب یزیزبون بر
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 !...نه نجایو مستت شم! اما ا کنم

 هیکه  ییبا چشما نییو از باال به پا بره یعقب م سرشو
 باز مونده و نشونیب کیخط بار

 ینفس نفس م داستیانبوده مژه هاش پ نیاز ب یحت برقش

 :زنه

 شینفسام از دستم بره. من پ تمیر دیدستام بلرزن. نبا دینبا-

 قدر خودمو از نیا یاحد

 یکه نگاهشون رو یهمه آدم نیچشم ا شیندادم. پ دست

 .زی. به همم نرزیماست ناز نر

نوش  نیمست از عطر تنت رو به شرب خمر از ا منه
 شهیسرخ وادار نکن! با رگ و ر یدارو

اداهاتم. صبر  نیا ی وونهیکه د ینکن! من یمن باز ی

 !...کن. صبر شهیپ

 یم یاش باز شهیقرار بود که هر وقت با رگ و ر اگر
 حرفا ختم بشه، نیکنم تهش به ا

 !...من آروم و قرار نداشتم که گهید

 ...بها-

 !باهام برقص-
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ظهر تا به االن مدام در حال ورجه وورجه بودم. درسته  از
 که بهادر مدام گوشزد کرد که

که دوباره  دیرس ینم قهیو استراحت کنم اما به چند دق نمیبش

 .شدم یبلند م

با بهادر. سر صبر  شترشیعکس گرفتم. با همه و ب یکل
 تز دهیهر جور که سعو حوصله 

که  ییداد. عکسا یداد اون انجام م یپوز گرفتن م برا
 عمر قراره هیشدن و  یمطمئنم عال

. خسته بودم و کمرم به شدت درد میلذت ببر دنشونید از
 نمیگر از ا یکرد، اما حت یم

 

 یرقص بهادر نه نم شنهادیو خسته تر بودم بازم به پ بدتر
 کشه و چند یگفتم!دستم رو م

که در حال پخش بود  یقی. موسمیش یدورتر م زیاز م قدم
 یو سحر داشتن م دهیو سع

 نیهم غیدست و ج یو پشتش صدا شهیمتوقف م دنیرقص
 که دورمون یچند نفر آدم

 .ادیم هست
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 تمیکنن ر یبار که نوازنده ها شروع به نواختن م نیا
 . آرومه وشهیآهنگ به کل عوض م

که شکمم  ییذاره. تا جا یشونه هاش م یدستمو رو بهادر

 .شمیم کیاجازه بده بهش نزد

 .ذارم یقلبش م یو من سرمو رو میخور یتکون م آروم

 .من یوزنتو بنداز رو-

گم چون عطرش تمام  ینم یچیو ه رمیگ یم یقیعم نفس

 .خودش کرده ریمن رو درگ

 .خالص بود آرامش

من به  یکردم که روز عروس یو هرگز فکر نم هرگز
 روز نیشکل رقم بخوره. که تو ا نیا

 یتو میباشم که نگاه کردن مستق یتو آغوش مرد قراره
 چشماش تنم رو از ترس به رعشه

 !انداخت یم

با مردم ازدواج کنم که  یکردم که در حال ینم فکرشو
 بچه امونو در گهیقراره چند روز د

 یو من نه ماهه باردار باشم. فکرشم نم میریبگ آغوش
 نیکردم که دور از وطن و خاکم ب
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ساده و  یعروس هی میزندگ یآدما نیتر کینفر از نزد چند
 کنار ساحل داشته شیآال یب

که روز  دمیکه خودم آخر از همه فهم ی. در حالباشم
 دونستن ی. در واقع همه ممهیعروس

 .خودم االّ 

مرده و  نیا ی نهیس یکنم، سرم رو یفکرشو م یوقت اما
 ر قدرت و توانمندشپ یاون دستا

ندارم.  یا گهید یآرزو چیه ده،یدور منو بچه مون کش رو
 ریتصو چی. هستیکم ن یچیه

! من ستیسرم ن یتو ر،یتصو نیاز ا یتر قشنگ
 نکهیروز بدون ا نی. انمیخوشبخت تر

 

 نیو کامل تر نیتر یرو داشته باشم، عال انتظارش

 .تونستم داشته باشم یکه م هیمراسم

بچه هامون  یکنم و برا ادیکه سال ها ازش  یروز
 ره یعقب م یکنم. بهادر کم فشیتعر

 رهیگ یتا نگاهش کنم. دستمو م رمیگ یمن سرمو باال م و

 .شه یو کامل از تنم جدا م
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شده بود و دور  کیره. هوا کامال تار یعقب م یقدم مین
 تا دورمون رو مشعله و چراغ

با برق چشماش  یو نور ییروشنا چیبود. اما ه گرفته
 ینم یکرد برابر یبهم نگاه م یوقت

از  یکیکوچ یبره و جعبه  یم بشیج ی! دست توکرد

 .کشه یم رونیداخل کتش ب بیج

گرده  یتنم م یتو ی. چنان ذوق و شورشهیحبس م نفسم

 .نهیش یکه دستام به لرز م

نشسته  یو سبز رنگ، حلقه ا یمخمل یاون جعبه  داخل
 عمر قرار بود به کیبود که 

 .ازدواج دستم باشه یحلقه  عنوان

اش  رهیحبس شده خ یکنه و من با نفس یرو باز م درش
 هیبود.  بایز تینها ی. بشمیم

 یرنگ با برش مربع یکه وسطش زمرد صورت حلقه
 زیر ینشسته بود و دورش الماس ها

الماس به شکل هالل ماه  کیبود. در هر طرف  یصورت
 زمرد یو نماقرار گرفته بود 

 .کرد یم شتریرو ب وسطش
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 یکشه و دستمو باال م یم رونیب شیکرس یرو از تو حلقه
 و من آروم و قرار ندارم رهیگ

حلقه  نکهیا نیزودتر اون حلقه رو دستم کنم. ح یهرچ تا

 :گهیکنه م یرو دستم م

 !... تا ابدیو تار من! همسر من! با من رهیت یماه شب ها-

گلو  یکه تو یبره و من با بغض یحلقه م یرو تو انگشتم

 :زنم ینشسته لب م

 !تا ابد-

زنه و  یرو لبم م یآروم و کوتاه یو بوسه  شهیم خم
 به گوشم یزیت یصدا نیهمون ح

 یرسه که آسمون باال یهم نم هیرسه و به چند ثان یم
 .شهیسرمون روشن م

 

رفتن و تو هوا  یبه هوا م یرنگ یهر طرف نور ها از
 و زیر یو به ستاره ها دنیترک یم

خندم و دستمو دور گردن بهادر  یشدن. م یم لیتبد یرنگ

 :زنم یم غیو ج ندازمیم

 ...قشنگه یلیعاشقتم! خ-
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خوابه و  یها هم م یباز شیآت یاز چند لحظه صدا بعد
 دست به دست بهادر به سمت

 ریدر هم قفل شده ز یبا دستا دهی. سعمیر یشام م زیم
 یزنه و م یگلوش داره پرپر م

. نهیبب کیو انگشترمو از نزد ادیتا ب رهیم یکه داره م دونم
 من عقب یرو برا یبهادر صندل

 :گم یذارم و م یدستش م یکشه و من دستمو رو یم

 ...گردم یاالن برم-

شد. واقعا خسته  یداشت نصف م ستادنیا ادیاز ز کمرم
 بودم اما دوست نداشتم که بهش

 !روز فرق داشت، خاص بود نیبدم. ا تیاهم ایم کن فکر

 !بعد برو کمی نیبش یخسته ا-

 .زمیعز امیم-

 .تا نگاهش کنم ستمیا ینم گهیبوسم و د یاشو م گونه

 نکهیبه محض ا دهیرم و سع یو شربت م دهیطرف سع به
 دستاشو دور گردنم رسمیبهش م

 :گهیو م ندازهیم
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 شیب زیکردم انقدر قشنگ بشه. همه چ یفکرشو نم چیه-

 !حلقه تو نمی! ببهییایاز حد رو

از ده بار بغض کرده و مثل االن  شتریلحظه ب نیبه ا تا
 نییچشماشو باد زده تا اشکش پا

 .نچکه

 یدهنش م یرو جانیو دستشو با ه رهیگ یباال م دستمو

 :کشهیم غیذاره و آروم ج

 نگاش کن! زیعز یقشنگه! وا یلیخ-

 

نشسته بود و  یصندل یبه طرف شربت که رو دستمو
 یداد م یداشت زانوشو ماساژ م

 :گه یم یو شربت با مهربون کشه

 .مثه خودش قشنگه. مبارکت باشه ناز دخترم-

و دستشو دور کمر  شهیم کمونیاز پشت سر نزد دیحم

 :گهیو م ندازهیم دهیسع

 .جلوه خانوم گمیم کیبازم تبر-
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 یکس رو بهتر از اون برا چید. هبو یصاف و ساده ا پسر

 .نمیب ینم دهیسع

 .دیممنونم حم-

کنم تا اونم باهام احساس  یصداش م یپسوند چیه بدون
 هنوزم دهیکنه. سع یراحت

 .کرد یم یبا دقت هرچه تمام تر انگشتر رو بررس داشت

انگشتر کار  یکه رو ییالماسا نیفکر کنم هرکدوم از ا-

 یعروس هیخرج  یشده رو بفروش

 یده تا عروس ینگرفت اما اندازه  یرو بده! عروس نیسنگ
 تو خرج افتاد. به خدا آدم

 !یو الکچر کیخرج کنه! ش ینجوریا

... من عاشقش شدم. واقعا انتظارشو گهید هیعروس نمیا-

 .شدم زینداشتم. سورپرا

مراسم  هینگرفتن  یمن منظورم از عروس یاون که بله ول-

 ...بزرگ و با شکوهه

با  رهیگ یرو م دهیدست سع نکهیا نیح دیخندم و حم یم

 :گه یم یلحن بامزه ا
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ترشو  یالکچر نیخرم خانوم جان از ا یخودم برات م-

 خرم برات دورت بگردم! جلوه یم

دوتا در حد نو دارم  ست؟یچشم دستت ن هیمظنه قرن خانوم؟
 ؟یندار یآس! مشتر

 دیسع یپهلو یآرنجشو تو دهیو سع میزن یشربت قهقهه م با

 :زنه یکوبه و حرص م یم

 لوس!-

 

 .قربونت برم یریبگ لیکنم تحو یم یدارم دلبر-

 !زمیعز نی. بشیخسته ا ستیمادر سرپا نا-

 :گم یو رو به شربت م رمیگ یلبخند ازشون نگاه م با

 ...گهید نیای. شما هم بمیباشه. با هم بر-

. نمیشیو کنار بهادر م میر یم زیبا هم به طرف م همه
 رسونه یفورا دستش رو به کمرم م

 .شه یمشغول ماساژ دادن م و

بگو  ینیبش یتون ینم گهیکه د یهروقت احساس کرد-

 خونه باشه؟ میبرگرد
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 .میبر مینه خوبم نگران نباش. شام بخور-

از تحمل  دمیلرز یخسته بودم. اونقدر که پاهام م واقعا
 کرد و بچه یوزنم. کمرم درد م

من به صدا در اومده  یهمه ورجه وورجه ها نیاز ا هم
 زد که شونه یلگد م یبود. جور

شب. شام  نیخواستم تموم شه ا ی. اما نمدیپر یباال م هام
 و با همون میخور یرو م

 ی. سرمو رومیگرد یاومده بودم برم نجایکه ا ینیموزیل

 :زنم یذارم و غر م یشونه اش م

دنبالم  نیوقت ماش چیه گهینرفته بگم. د ادمیتا  یراست-

 ...خودم ای ایخودت ب اینفرست! 

قراره که با هم  یخودم برم وقت دیکنم. چرا با یم مکث
 چرا جدا جدا؟ م؟یبر ییجا

خودت منو ببر. حس  میبا هم بر ینداره! هرجا خواست ای-

 یم نیماش یوقت رمیگ یم یبد

 !سراغم یفرست

 یبرم و گردنمو م یرونش پاش م یدستم رو ریز دستمو
 یچرخونم تا نگاش کنم. با نگاه
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 :گه یم یشده و لحن نرم زیر

 شه ملکه ام! یاطاعت م-

 

 .هیگه که تو مود خوب یصداش م طنتیش

 !شه سرورم یتشکر م-

رسونم.  یخودمو به اتاق م یو به سخت میرس یخونه م به

 .ستیاز سحر ن یخبر نباریا

قبل خوابمون رو  یاره تا کار ینم رونیاز اتاق ب بهادر
 متفاوت از هم یجدا از هم تو اتاقا

و درسته  رمیکنه تا دوش بگ ی. خودش کمکم ممیبد انجام
 یتیوضع نیکه بارها تو همچ

چون من ماه ها زنش بودم و ما عاشقانه  م،یروبرو شد باهم
 هیکه  ییروزها و شب ها نیتر

وقفه باعث  نیاما ا م،یتونن داشته باشن رو داشت یم زوج
 هیحس شب هیشده بودم از نو 

 .کنه رمیشرم درگ به
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 یکنم. چون م یدرون گر گرفته بودم. اما اعتراض نم از

 !دنهیدونستم که آب تو هاون کوب

آخر بذاره تنها  یهفته ها و روزها نینبود مثل تمام ا قرار
 داشت ی. وقترمیدوش بگ

شدم.  یم هوشیب یداشتم از خستگ گهید دیپوش یم لباسامو
 موهامو با حوصله خشک

و کنارم دراز  دیو منو به تخت رسوند. لباساشو پوش کرد

 .دیکش

 .دمیدستش گذاشتم و به پهلو چرخ یرو سرمو

 بهادر؟-

 بله؟-

 یجون و خسته ا یلبخند ب هیبندم و لبام به  یم چشمامو

 .ادیکش م

 !بگو جانم-

 جانم؟-

که تو  خوشبختم یلی. من خیکه به خاطرم برگشت یمرس-

 رو دارم.
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 یرو دنشیتکون خوردن چرخ یده. بعد صدا ینم یجواب
 و حس حرارت نفس ادیتخت م

 .کنه یچشمامو باز م یپوستم ال یرو هاش

قادر به  گهید یگشتم لحظه ا یکه اگر برنم یدون ینم-

 وگرنه یدون یادامه نبودم؟ نم

 .یکرد ینم تشکر

 ینرم و آروم یرسونه و بوسه  یهاشو به گوشم م لب
 زنه. تمام یپوستم م یالله  یرو

 !شه یتنم دون دون م پوست

 یمرد برا نیکردم به خاطر خودم بود. ا یمن هرکار-

 که عقل و یادامه، به بودن کنار زن

 .داشت ازیرو ازش گرفت ن هوشش

ده و من دارم کم کم خواب رو  یهاشو تا گردنم سر م لب
 یکنم. دستمو تو یفراموش م

 .رمیگ یچنگم م یبرم و موهام آروم تو یم گردنش

 !قیدم نفس عم هیبرگشت! واسه بقا، واسه  نیواسه هم-
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کنه. با لب  یام م وونهیچونه ام د یلب هاش رو رطوبت
 لب نیو ا شمیم دهیهاش پرست

رو در گوشم  زشیجنون آم یحرف ها دنیبه جز بوس ها
 یوونگید نیگفت تا به ا یم

 !بزنه دامن

 بهادر؟-

چه  شیکینفس گفتم... چون الزم بود بدونه که نزد یب

 .ارهیبه سرم م ییبال

خروار حسرت  هی ریکه ز یجلوه! بارون شد رو مرد-

 یو همه  دیبود. بار دهینفسش بر

 !شست حسرتاشو

کنه به خاطر  خمیاسمم رو گفت انگار خواست توب یطور

 !صدا کردن اسمش

خودخواهانه داشتنت، خواستنت، به دست آوردنت، کامال -

 ست!

 

. همون قدر خودخواهانه! نه رنیهاش به بزم لبام م لب

 !قبل... مالکانه یآروم مثل لحظات
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 !رانهیگ نفس

. ارهیکه نفسمو بند م چهیپ یتنم م نییپا یتو یدرد هی هوی
 از شدت درد و وحشت ناله

 !کشم یکنم و سرمو عقب م یم یا

 !. بخواب دردونهدیکردم؟ ببخش تتیجان...؟ اذ-

 بَـ...ـهادر...؟-

 ...زمیبخواب عز-

 ...بهادر بچه-

کنم و دستمو  یحس م یدرد وحشتناک ی گهیموج د هی هوی

 .کنم یدور شکمم قالب م

گرد شده و دهان  ییو با چشما دمیهم فشار م یرو لبامو
 یاز سر درد م یادیبسته فر

 گهیشه و د یکشه و از جاش بلند م ینم هی. به ثانکشم
 و التهاب یاز اون داغ یخبر

 .ستیتو صورتش ن شیپ لحطات

 یو م رهیگ یدستش م یبند اومده صورتمو تو ینفس با

 :گه
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 ؟یشد ینطوریچرا ا ؟یچته؟ بچه چ-

 .دم یو با درد و استرس فشار م رمیگ یم دستشو

دونم... درد دارم بهادر... دلم... بند دلم پاره شد  ینم-

 انگار... بچه لگد زد. دردم گرفت

 ...هوی

دستمو باال  عیدادم و بهادر سر حیبغض تند تند توض با
 هول زده ی. با صدادیگرفت و بوس

 گفت: یا

 

 میلباساتو بپوشم بر ؟ینیبش یتون یخب آروم باش. م لهیخ-

 . به دکترت زنگمارستانیب

 .زنم خودشو برسونه یم

 گهیدردا ممکن بود که د نیدو هفته مونده بود و ا مانیزا تا
 شیتا زمانش برسه مدام پ

 شیبرم پ یمسئله ا نیکتریشد هربار واسه کوچ ی. نمادیب

 .دکترم
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دردا  نی. بهم گفته بود که ممکنه اهیعیخواد. طب ینه... نم-

 .آخر داشته باشم یرو روزا

 .خسته شدم ادیکه امروز ز نهیبه خاطر ا احتماال

تو  یادیز یکرد و احساس خستگ یهنوز درد م کمرم
 رونام و کمرم داشتم. لگنم تحت

تکون  یبود انگار. اما اونقدر خسته بودم که نا فشار
 مارستانیخوردن نداشتم. در ضمن ب

 .نبود یاصال منطق رفتنمون

 ...یچک بش میجلوه ممکنه که خطرناک باشه. بهتره بر-

نداشتم.  دنمیدرد کش یکردم که نگرانه. اما نا یم درک

 !خواستم بخوابم یفقط م

ماساژ  شهیکنه فقط، م یخستم. کمرم درد م یلیبهادر خ-

 ؟یبد

مستاصل بود اما اونقدر با التماس گفتم که چشماشو  افشیق
 یمحکم بست و اومد از رو

 .بلند شه که دستشو گرفتم تخت

 ؟یر یکجا م-
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 ...رو کمرت یبذار ارمیآب گرم ب سهیبرم ک-

خواستم موقع  یم و مشد هوشیبودم تا بره من ب مطمئن
 خواب کنار خودم حسش کنم

 .آروم تر بودم ینطوریبعد بخوابم. ا و

 .هیدست تو کاف یخواد گرما ینه... نم-

 

بغلش رفتم و بالفاصله لباسمو باال داد و شروع به  یتو
 ماساژ دادن کمرم کرد. چشمام

 .دمیشن زشویغرغر ر یشد که صدا یگرم م داشت

دو هفته  نیبشه ا ی. کیش یکه باردار م هیبار نیآخر نیا-

 وقت چیه گهیهم تموم شه! د

 .دیفرشته. ببخش یرو تحمل کن ییدردا نیذارم همچ ینم

 یلبخند مچهیصداش واقعا گرفته و متاسف بود. ن آخراش
 خواب میزنم و خودمو تسل یم

 .کنم یم

*** 
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ساعت از به خواب رفتنش نگذشته بود که دوباره  مین هنوز
 شکمش حس هیدر ناح یدرد

 .دیکش یدرد آلود یو ناله  دیو با وحشت از خواب پر کرد

بود و مشغول ماساژ کمرش بود که  دهیهنوز نخواب بهادر
 دردآلود یناله  دنیبه محض شن

 .شد زیخ مین دهیترس او

 ؟یشد؟ بازم درد دار یجلوه؟ چ-

درد گرفتار بود.  نیهنوز هم در آن موج سهمگ جلوه
 دستانش را دور شکمش گرفت و در

 .دیکش یبلند غیجمع شد و از درد ج خود

 ...مارستانیبرمت ب یجانم... جانم االن م-

 ...دلم... بهادر-

 .تحمل کن زمیعز مارستانیبرمت ب یم-

و به  ستنین یعیجلوه طب یمطمئن بود که درد ها گرید
 یآماده م مانیزا یحتم دارد برا

 .شود

 شده؟ بچه ام چشه؟ یبها... بهادر چ-
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به او داده بودند  مانیزا یکه برا یخیبود. طبق تار دهیترس

 .هنوز دو هفته راه مانده بود

 بود؟ یچه درد نیا پس

 یدرسته؟ دار هیعیطب ی. خودت گفتزمیعز ستین یچیه-

 یتکونا و لگد زدناشو حس م

 مگه نه؟ یکن

دهد و بهادر  یتکان م هیکرد. سرش را با گر یم حس

 :دهد یم نانیاطم عیسر

 .پس مطمئن باش حالش خوبه. باشه-

 شتریگذارد تا او را ب یشکمش م یدستش را رو هیگر با

 .حس کند شتریو ب

بلند  شیبچه اش نگران بود. به کمک بهادر از جا یبرا
 را برداشت یشد. بهادر فورا گوش

 .گرفت یتماس و

 !نی. آماده باشمارستانیب میر یم میدار-
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هر  دهینگذشته بود که سحر و شربت و سع قهیدو دق هنوز
 ستادهیپشت در ا مهیسه سراس

 .دندیکوب یو به در م بودند

 تو؟ میایجلوه؟ آقا؟ ب-

 .باز کرد شانیفورا رفت و در را برا بهادر

 !لباساشو بپوشه دیکمک کن-

از درد  یغیقدم از قدم برنداشته بود که جلوه چنان ج هنوز
 نیکه حس کرد زم دهیکش

 .دندیکش شیپا ریاز ز را

از هم باز  یجلوه برگشت و با چشمان یزده به سو وحشت
 مانده هر آن منتظر بود که

 نشود! داریب گریو د فتدیهم ب یجلوه رو چشمان

 

 ...تند کرد قدم

 شد؟ جلوه؟ یجلوه؟ چ-

 یم شیاز ترس خشک شده بود و هربار که صدا دهانش
 گلو تا قلبشاز  یکرد انگار خنجر
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 .کرد یپاره م را

 ...بَهــــادر-

از سر درد،  یادیهرچند با فر د،یرا شن شیکه صدا نیهم

 .شد قیجان به دستانش تزر

دستانش گرفت  انیرا جمع کرد و صورتش را م شیموها

 :و با ترس زمزمه کرد

 جان؟ چت شد آخه؟ چکار کنم من؟-

 یرو عایسر دیبهادر را د دهیپر یکه رنگ و رو شربت
 یشانه  یتخت نشست و دست رو

 .گذاشت بهادر

 چی... هایم اینگران نباش پسر جان. کوچولو داره به دن-

 .مانشهیغصه ش نخور. درد زا

 دیکه جلوه کش یادیو فر غیج نیاما چن دهیشن مانیدرد زا از
 کرد. فاتح یرا تصور نم

 .پشت در آمد و سحر را صدا کرد عایسر

 .آماده ست نیگه ماش یآقا فاتح م-
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نشده لباس  قهیفورا خود را جمع و جور کرد. به دق بهادر
 شیرا عوض کرد و پ شیها

وحشت زده در خودش جمع شده بود  دهیبرگشت. سع جلوه
 و داشت از پشت کمر جلوه

تن او لم داده و آرام  یحال رو یداد. جلوه ب یماساژ م را

 .ختیر یداشت اشک م

 ...گهید نیلباساشو بپوش نیپس چرا نشست-

 

. ستدیپا با یبه سمت جلوه رفت و کمکش کرد تا رو خودش
 کی ستادیکه ا نیبه محض ا

 .خشک شد شیجلوه سر جا دفعه

نگاه به  کیوحشت رو به بهادر سر باال برد و بهادر با  با
 چشمان گشاد شده از وحشتش

 :دیپرس

 ـــه؟یچ ه؟یچ-

 !شده سیشد... پاهام خ سیپاهام... خ-

 کبارهیجمله کامل از دهانش خارج نشده بود که به  هنوز
 باشد دهیترک یانگار که بادکنک
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دور تند  یرو زیآبش پاره شد. بعد از آن همه چ ی سهیک
 مارستانیاو را به ب عایافتاد. سر

 .دندیرسان

که استخدام کرده  ییدر کنار بهادر و ماما نهیاتاق معا در
 بودند تا در طول آماده شدن

کمک حالش باشد، منتظر بودند. جلوه همان  مانیزا یبرا
 از بهادر خواسته دندیدم که رس

که  یلرزان زور یرا ببافد. بهادر با دستان شیتا موها بود
 ختیر یاز نگاهش م صالیاست

شکل ممکن  نیرا جمع کرد و به نامرتب تر شیموها
 یرو یجمعشان کرد. بوسه ا

 یش را مدرد دستان یکاشت و در زمان جمله  شیموها
 او درد را در یگرفت و پا به پا

 .کرد یاستخوانش حس م مغز

 یرسد. مرد یبود از راه م مانشیزا یکه برا یپزشک
 خوش نام اریحدودا چهل ساله و بس

بود که بهادر توانسته بود با  یکس نیمهربان بود. بهتر و
 درخشانش او یخواندن رزومه 
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 یزیجلوه انتخاب کند. دکتر از ماما چ مانیزا یبرا را
 به ساعت یو ماما با نگاه دیپرس

و  ندیگو یکه چه م دیپرس عایرا داد. بهادر سر جوابش
 حیبه او توض یماما به زبان فارس

 :داد

 

 کباری قهیکه انقباضات و احساس درد هر چند دق دیپرس-

 شه و من گفتم یبه مادر وارد م

شن.  یآماده م مانیزا یارن برا. دکبارهی قهیهر پنج دق که

 ...گهینمونده د یزیچ

که تا به  یحال شده بود و بهادر با وحشت یاز درد ب جلوه
 اش یامروز مثلش را در زندگ

از دهان  ییو ناله ها ادینکرده بود روبرو بود. فر احساس
 شد که یکوچک دلبرک خارج م

 .با آن ناآشنا بود شیها گوش

نرمال نداشته است. مقابلش آدم زنده  یزندگ کیبهادر  و

 .در آتش سوزانده بودند



 
 

2249 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

را چاک  زادیشکانده بود، با چاقو گوشت تن آدم استخوان
 یها ذره ا نیداده بودند، اما ا

فغان  یوحشت زده نکرده بود. جلوه طور نیچن نیرا ا او
 یو اسمش را صدا م دیکش یم

 یبه خود م ی. طوردیلرز یکه چهار ستون تنش م زد
 که انگار همزمان تمام دیچیپ

 !کردند یبدنش را داشتند خرد م یها استخوان

شه. فقط  یتموم م یشب لعنت نیفرشته؟ با من بمون... ا-

 زمیتحمل کن. من هستم عز

 باشه؟

نداشت تا آن  نیاز ا ییابا چیو ه دیترس ی... مدیترس یم
 را اعتراف کند. سخت بود اما

 .حاضر بود التماسش کند یحت

 .درد کند میوانفسا خودش را تسل نیو در ا اوردیکم ب مبادا

 بهادر...؟-

زد. انگار که ز او  یفقط اسم او را صدا م هیناله و گر با

 .کمک بخواهد
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که خش برداشته بود  ییمردانه و صدا یبا بغض بهادر
 صورتش را بوسه باران کرد و عرق

 :اش را آرام پاک کرد و گفت یشانیپ

. دمیکه به عمرم د یزن نیتر ی... قوینم یتو دختر قو-

 ایو پسرمونو به دن یجنگ یم

نکنم  دیلحظه هم ترد هیخورم که  ی. وگرنه قسم میاریم
 ؟یدیفهم امیو دنبالت ب

 

اشک ها  نکهیا نیهنوز وارد فاز درد نشده بود و ح جلوه
 یو عرقش صورتش را شستشو م

 :گفت یلبخند مچهیو با ن دیبه صورتش کش یدست دادند

 ...پسره حاال یدون یاز کجا م-

توانست بهادر را جان  یم ییدر اوج درد به تنها لبخندش
 لبخند نیا دیبه سر کند. چرا با

لحظه  نیباشد؟ در ا یدرد نیگونه آلوده به چن فرشته
 بچه تیبه موضوع جنس یتیاهم

 یشد را م یداد. فقط هر کلمه که از دهان او خارج م ینم
 دهانش را . خم شد ودیبلع
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 .زد. صحبت کند، حرف بزند و با بهادر بماند بوسه

شب  نیفکر کن که ا نیفقط به ا ؟یدیبا من بمون... فهم-

 شیو پ یرو پشت سر بذار

 .یبرگرد من

داشت  نکهیا نیکرد. و جلوه ح یاز کلماتش شره م ترس
 یاز درد م یگریموج د ریدرگ

 :دینال هیو با گر دیصورت در هم کش شد

 یکه بچه مون پسره...؟ خدا یدون یگم از کجا م یم-

 حدس نبود! بچه هی... نیمن... ا

 !ییپسره! آاا...ـ مون

فقط متعجب  ایبود  یکرد که او عصبان یدرک نم بهادر
 در دیدانست که با ینم یبود. حت

 یداشت؟ دلش م یتی. اصال حاال چه اهمدیچه بگو جوابش
 بزند که اصال ادیخواست فر

ندارد. چه رسد  یتیلحظه اهم نیدر ا شیم برابچه ه خود
 . جلوه همه کسشتشیبه جنس

بود!اما  نشیزم یرو یبود. جلوه خدا مانشیو ا نی. دبود
 مطمئن بود که جلوه از دستش
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دو زانو از او  یشد. و حاال حاضر بود رو یم یعصبان
 یزیچ نیکند که همچ یعذرخواه

نگذاشته است!  انیدانسته و با او در م یتا به االن م را
 نکند که آن قدر ناراحت شود که

 .بدتر شود حالش

خوام فرشته. بهت  یخوام... معذرت م یمعذرت م-

 دم. آروم... آروم... یم حیتوض

 

 ...... مردمیییبهادر... وا یییآ-

قرار اشک  یممتد شده بود و ب گرید شیها غیج یصدا
 یدر خود م ی. طورختیر یم

 قهیکندند. دق یم یداشتند پوستش را غلفت ییکه گو دیچیپ
 گذرند و یها از پس هم م

 یبود. موج حمله ها با فاصله  دهیامان جلو را بر درد
 تر اتفاق یکوتاه و هر بار طوالن یزمان

 .افتادند یم

مطمئن  یکند و وقت یم نهیبار آخر او را معا یبرا ماما
 کامال مانیزا یشود که برا یم
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 .کنند یبه اتاق عمل منتقل ماست او را  آماده

شد  یبه اتاق عمل م یکه به سالن منته یتا پشت در بهادر
 دستش را درون دست او

 ی. لحظه دیدو یکرده بود و به دنبال تخت روان م قفل
 جلوه یدرد و فغان ها انیآخر م

 یزد سرش را رو یبهادر را صدا م انیدر م کی که
 یمحکم یکند. بوسه  یصورتش خم م

 :کند یزند و در گوشش زمزمه م یاش م یشانیپ یرو

 !... مراقب عشقم باشادیعاشقتم دختر... ز-

در حال خودش  یکه حت یدر حال یبا چشمان اشک جلوه
 نبود نگاه آخر را به او انداخت

 شیبعد تخت حرکت کرد و دستانشان از هم جدا شد.موها و
 و کف ردیگ یرا در چنگ م

خواست  یکوبد. دلش م یم وارید یرا با درد رو دستانش
 مشت بزند تا واریآن قدر به د

توانست  یم دیخرد شود. آن وقت شا شیاستخوان ها تمام
 درد با نیشود که در ا یراض
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 نیخطابش کنند اما او داشت در ا وانهیاست. د میسه جلوه

 !سوخت یعذاب م

گذارد  ینم شیهرگز تنها گریفرشته قول داده بود که د به
 را یدرد چیه ستیو قرار ن

که داشت  یاو تحمل کند! اما حاال او بود و جلوه ا بدون
 را نیاز شدت و حدت درد زم

از  یتوانست بکند؟ چه کار یزد! و او چه م یم گاز
 آمد؟ فقط مجبور بود یدستش بر م

 دیآحر به او التماس گونه بگو یمنتظر بماند و لحظه  که
 یکه مراقب عشقش باشد! وحت

 

دوستش نداشته باشد  نکهیگفت! نه ا ینم کلمه از بچه کی
 اما انگار او را مسبب درد جلوه

 نیجلوه متحمل همچ دی. او و خودش را... چرا بادید یم
 شد؟ چطور داشت یم یدرد

بر سر او  ییکرد؟ اگر تحمل نکند چه؟ چه بال یم تحمل
 که اوضاع خطرناک د؟نکندیآ یم
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دردها و ناله ها  نیباشد؟ در نظرش ا یاز حالت عاد تر

 .نمود ینم یعیعنوان طب چیبه ه

به انتخاب باشد  اجیگفت هر زمان که احت یبه دکتر م دیبا
 اول همسرش را نجات دهند؟

 دانستند؟ یخودشان م ای

 ... از کجا بدونن؟یلعنت-

 نیو خودش را لعنت کرد که ا دیکوب واریرا به د مشتش
 یاز آن در لعنت نکهیاز ا شیرا پ

بود. شربت  نیاش سنگ نهیشوند به آن ها نگفت. س خارج
 شود و دستش یم کیبه او نزد

 .کند. مادرانه نوازشش کند یم نییکتف او باال پا یرو را

 بیزد. عج یدر چشم م بیبهادر بدون جلوه عج ییتنها
 به خاطر نیبود. و ا زیترحم برانگ

خود را گم کرده بود که  یخود بهادر بود. طور رفتار
 هر آن از وحشت از دست دادن انگار

 دهیپر یچرخاند و با رنگ یافتد.بهادر سر م یپس م جلوه
 یخون یکه رگه ها یو چشمان

 .کند یبود نگاهش م دایآن پ در
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نشده که... به  ییچ ؟یراحت یبه هم یپسر... خودته باخت-

 جفتشونه ایاز او در م یسالمت

 یمَ  ؟یدار هیچه حال ی. توکل کو به خدا! ایکن یم بغل
 مانیکه داره زا هیزن یجلوه اول

 کنه؟ یم

که  ی. اما حالدیجوش یو سرکه م ریداشت مثل س دلش
 کرد یبهادر داشت او را مجبور م

شد که  یشرح دهد. مگر م یعیطب شیحال جلوه را برا که
 نجاینگران دخترش نباشد؟ تا ا

خواند.  شانیو قل هو الل برا یالکرس هیدم آ کی برسند
 و هر دیشکمش کش یدست رو

مرد بد بود. و بهادر  نیرا به خدا سپرد. اما حال ا شانیدو
 زیعز شیبرا شیوقت پ یلیاز خ

 

 یحال م نیاو را در ا یشد وقت یبود. دلش پاره م شده
 بهادر امانت جلوه نیاز ا ری. غدید

 !بود
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که در حال از دست دادن مادرش باشد  یهمچون کس بهادر
 بغض کرده بود. کمرش را به

 یدهد و کف دستانش را به صورتش م یم هیتک وارید
 داشت ازی. ندیپرس یم دیکشد. با

بر  شیبشنود که دخترک نازدارش به سو یزبان کس از

 .گذارد ینم شیگردد. تنها یم

آمد. تپش قلبش شدت گرفته  یباال م انیدر م کی نفسش
 را هم به شیبود و قرص ها

 داشت؟ یتیبود. اما چه اهم اوردهیخود ن همراه

 گرده نه؟ یبرم-

 شی. مردمک هادیکاو یداشت عمق چشمان او را م شربت
 و دندیلرز یاز شدت ترس م

لحظه  نیاز خون غرق بودند. و درست در ا ییایدر در
 زانیکه هرگز نتوانسته بود م دیفهم

 نیو عشق او را نسبت به جلوه درک کند. در هم عالقه
 خش ییافکار بود که بهادر با صدا

 :دیو لرزان غر گرفته

 ...دیبرگرده! با دیگرده...؟ با یاون برم-
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سرش را باال گرفت در  نانیادامه بدهد. با اطم نگذاشت

 :چشمان او زل زد و گفت

 !دنگر یهردوشون به سالمت با هم از او در بر م-

 انی. سرش را مدیگو یم یلب آخ ریبندد و ز یم چشم
 دستانش فشرد. مغزش داشت از

کرد. هر  یاعصابش بود دود م یکه رو یفشار تحمل
 هزار سال گذشت. هزار شیبرا هیثان

 یکرد.شربت فقط دعا م نییسالن را باال و پا یراهرو بار
 به او نکهیجرات ا یخواند و حت

قرار  یرا نداشت. ب ردیکه آرام بگ دیشود و بگو کینزد
 لحظه کیدور خودش چرخ خورد و 

منفور را ترک  یراهرو نیبه خودش اجازه نداد که ا هم

 .ماند یدر م نیکند. پشت هم

کرد اما تا جلوه را  یچه که داشت جهنم را لمس م اگر
 که از آن دید یزنده و سالمت نم

 

 یقربه هاشد. ع یجا دور نم نیاز ا یخارج شده قدم در
 یو جهنم نیساعت با آرام تر
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 ییماما نکهیگذشتند تا ا یحالت ممکن از پس هم م نیتر
 کمک به جلوه استخدام یکه برا

 دیسف یآمد. درون آغوشش پتو رونیبود از در ب کرده
 شده قرار داشت و بهادر دهیچیپ

 .رو به جلو برداشت یو قدم دینفس رو به او چرخ یب

آن  یدر نظرش محو شد وقت ای. دندیکوب یامان م یب قلبش
 هیشب یجسم سرخ رنگ صدا

 .آمد رونینوزادان از دهانش ب یها هیگر به

 کیلرزانش را رو به جلو برداشت و هرچه نزد یها قدم
 دایبه او پ یشتریب دیشد د یتر م

کرد. پسرک داشت دست راستش را به صورت و لب  یم
 . چشمانشدیکش یم شیها

از  هیگر یصدا کی کباریبودند و هر چند لحظه  بسته

 .آمد یم رونیدهانش ب

 .گم. هم مادر و هم بچه هردو سالم و سالمتن یم کیتبر-

... ماشاالل... ال حول نمشیخدا رو شکر... الحمدلل... بب-

 !وال قوه اال بالل
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خواند و قربان صدقه  یپسرک دعا م یداشت برا شربت
 خبرماما که  یرفت. صدا یاش م

 یسالمت جلوه و فرزندش را به او داد در سرش م از
 یفکر م نیو بهادر داشت به ا چدیپ

کوتاه حال و احوال  یچند لحظه  یکه چه شد که برا کرد
 جلوه از خاطرش رفت؟

 قهیممکن شده بود؟ساعت ها و دق یزیچ نیچطور چن اصال
 دیایها منتظر بود تا او از در ب

که خود  یتا زمان دنشیبه او بدهد و با د یخبر نیهمچ و
 که مادر و اوردیاو به زبان ن

 هر دو سالمند او به ذهنش خطور نکرد که بپرسد؟ بچه

 .آن جسم کوچک سرخ رنگ بود یمحو تماشا فقط

 یشود و پسرش را در آغوشش قرار م یم کشینزد ماما
 دهد. بالفاصله دستش دور بچه

کند که چطور در  یگاه مبه او ن رتیشود. با ح یم محکم
 خورد. یآغوش تکان تکان م
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 کیخواهد نزد یکند و تا ماما م یم هیشروع به گر بچه

 .ردیگ یشود شربت دستش را م

دانست  یخواهد به بهادر فرصت دهد. انگار او هم م یم
 که بهادر هرچقدر که مرد محکم

به  دیبا یبود، اما در مسائل احساس یریو با تدب یباهوش و
 او زمان داد تا بتواند خودش را

 .دهد وقف

و بهادر را از آن خود جدا  ابدی یهاش شدت م هیگر بچه
 کند. او را در آغوش خود باال یم

چسباند. سرش را در  یاش م نهیبه س شتریکشد و ب یم
 یبرد و بو یگردن او فرو م

 .کشد یاش را به مشام م یبهشت

 !شتهیا پ... بابشیجانم بابا... آروم... ه-

از  یجمله از دهانش خارج شد قطره اشک نکهیمحض ا به
 پتو یتا انیو م دیچشمش چک

 ینیاشک تمام سنگ یقطره  نیشد و محو شد. و با هم گم
 که یو استرس و درماندگ
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کنند. خود را سبک بال  یم شیاش بودند رها نهیس یرو

 .کند یحس م

 یها یو بر آمدگ نیآورد و خط به خط چ یباال م سر
 یرا از نظر م ینوزاد سرخ لپ گل

کند.  یبه پرواز در دلش حس م هیشب یحس کی. گذراند
 و شور یقلبش ماالمال از خوش

شود. مو بر تنش  یشود. تمام پوستش دون دون م یم
 نیشود. شدت ا یراست م

 .کند یسرمستش م احساسات

 !از جانش شتریب ا،یدن یدارد! به اندازه  دوستش

و محبت پر کرده و با باز شدن  تیرا حس حما وجودش
 افتادن کبارهیچشمان او به 

نگاه  یقرار یکند. بچه با ب یتجربه م نهیرا درون س قلبش
 کند و سرش را به سمت یم

بندد و  یچشم م یچرخاند. از خستگ یبهادر م ی نهیس
 افتد یم ادشیانگار باز هم به 

 یکند و دوباره آرام م یم یگرسنه است، ونگ ونگ که
 که ساعت هاست یی. گوردیگ
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لبخند بعد از ساعت  نیاست. اول قیو خوابش عم دهیخواب
 یها در جهنم دست پا زدن رو

 .ردیگ یشکل م شیها لب

 !از جانش شتریب ا،یدن یداشت! به اندازه  دوستش

*** 

 ...ارنیاالن بچه رو م دیکن دارشیب-

 یبودم. به حد اریبودم اما انگار در خواب هم هوش خواب
 خسته ام که انگار روزهاست

کنه و به  یموهام رو نوازش م یرو یام. دست دهینخواب
 شنوم یصداش رو م نکهیمحض ا

 .از اندازه دلتنگشم شیکنم که ب یم حس

 !خسته ست یلیخ-

کنه. دلم تاپ  دارمیاومد ب یگفت انگار دلش نم یطور هی
 کنه. دلم... احساس یتاپ م

 کردم. بچه ام...؟ یم یسبک
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خشک بخوره  ریکه ش نیخوا یبچه گرسنه ست. اگر م-

 .کنم هیمن برم ته

تو  یشیشه. آت یمن گرسنه ست. قلبم فشرده م ی بچه
 یشه. ال یوجودم شعله ور م

که بچه به بغل  نمیب یکنم و بهادر رو م یرو باز م چشمام

 .تخت نشسته بود یکنارم رو

 :زنه یلب م نهیب یبازم رو م یچشما نکهیمحض ا به

 !فرشته ام ریصبح بخ-

اون  نیداشت. چشماش خسته بودن و من نگاهم رو ب لبخند
 گردونم و یو پسرم م

 ی. چقدر قشنگ بودن! وقترهیگ یام م هیگر ناخودآگاه
 هیچند ثان یاومد برا ایپسرم به دن

زود ازم گرفتنش تا جفت از بدنم  یلیکردم اما خ بغلش
 یدردناک یخارج شه و با سرفه ها

خسته بودم که  یکار رو انجام دادم. بعدش به حد نیا
 شدم. حاال هوشیب یک دمینفهم
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هنوزم  ینازک تو بغل بهادره و وقت یپتو هی یبچه تو اون
 یکه نه ماه تو یصورت بچه ا

 یم ییبه تنها ریتصو نیا دم،یپرورشش دادم رو ند شکمم
 یزیچ نیتونست قشنگ تر

 !و حس کردم دمیکه تو عمرم د باشه

 ...حرف بزن جلوه ؟یشده؟ درد دار ی... چیه-

 هیصورتش سا یرو یطاقت شد و نگران یب یآن به
 شد دیانداخت. اونقدر احساساتم شد

 :گفتم هیدهنم گذاشتم و با گر یدستمو رو که

 !نیقشنگ یلیخ-

هم شد و با تعجب نگاهم کرد.  یلحظه چهره اش تو هی
 خم یتختم باال بود و با کم بیش

حس  میشونیپ یگرمش رو رو یلب ها به طرفم شدن
 بچه هی یصدا هیشب ییکردم. صدا

فوق العاده  یاون بو بیناز از تو بغلش اومد و به تعق گربه
 . سرش کهدیچیپ مینیب ریز یا

رفت و نگاهم به صورتش افتاد نفسم حبس شد. هم  عقب
 و هم شرشر اشکام دمیخند یم
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 :گفت ی. بهادر با درموندگومدیم

 !االن یکن یم هیچرا گر-

 .دمیو خند دمیبه چشمام کش دستمو

خوام  ی... خوشحالم! بذارش تو بغلم. مزمیعز یچیه-

 .پسرمونو بغل کنم

 نیکه برام جالب بود ا یزیتو بغلم قرارش داد و چ آروم
 لحظه هم دستشو هی یبود که حت

بود که تا  یدر حال نینکرد. همچنان مراقبش بود. ا دور
 یوقت حرکت چیبهادر ه روزید

 .داره یبود که حس کنم نسبت به بچه مون حس نکرده

بچه مون  یکرد. برا یاحساسش رو خرج من م ی همه
 و پدر مسئول یجور حام هیفقط 

 مراقبش باشه. دید یخودش م ی فهیکه وظ بود

 

 هیبرام آشنا بود. هر ثان یلیدو دو زدن چشماش خ نیا اما
 نیا میهم شیکه پ یاز زمان

رو با خودم دارم. حاال چند ساعت نشده که پسرمون  نگاه
 نگاه نیرو تو بغلش داره و ا
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پسرمو  یگونه  یاون هم شده. با پشت انگشت رو بینص
 یزندگ یمعجزه  نیناز کردم. ا

رو  کمونیکوچ یعشقمون. خانواده  وهیو بهادر بود. م من
 یچیکامل تر کرده و هنوز ه

بهادر باهاش قسمت کنم. و  ی نهیخونه مو تو س دیبا نشده
 بابت ناراحت نیاصال از ا

 !ستمین

 ی... خوش اومدی... منم... مامانزمیسالم... سالم عز-

 .پسرکم

داشت. چند تار مو از کاله  یکم پشت و روشن یابروها
 زده بود اما رونینازکش ب دیسف

 .بود یبه وضوح مشک همونام

بم قل یکردم و تپش ها یبه جزء صورتشو بررس جزء

 .شد یتر م عیکوبنده تر و سر

نگاهم به چشماش افتاد حس  یباز کرد و وقت چشماشو
 کردم که بهادر کوچولو رو تو بغلم

. بند بند وجودم از عشق به لرز افتاده بود! حسش دارم
 اینبود. دن یچیبا ه اسیقابل ق
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 !به خودش گرفت یا گهید رنگ

منه که  یایکه بابات دن یدونست یقربونت برم من... م-

 شتریشدن ب هشیبا شب یخواست

 ؟یدل ببر ازم

سرم خشک شد و من سر باال کردم و  یبهادر رو دست
 نگاهش کردم. دستش بالفاصله

و روشن  نیاومد و اشکامو پاک کرد. با قشنگ تر جلو
 بودم دهیکه ازش د ینگاه نیتر

 یخورد و ال یبود. عضالت صورتش تکون م رهیخ بهم
 چشماش یاهیلب هاش باز بود. س

خواد  یکه م دمیفهم یزد و م یصورتم دودو م یرو
 تونه. من بلد بودم یحرف بزنه اما نم

 .بخونمش

من و ابراز  یحرفا دنیکه خوشحاله و با شن دمیفهم یم من
 احساسات من شوکه ست.

 

شده. انگار که باور  رهیاما ناباورانه به من خ خوشحاله

 !دنیشن یکنه گوشاش چ ینم
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که بچه مون پسره اما به  دمیبار خواب د هی ؟یدون یم-

 از همون ینگفتم. ول یکس چیه

 یتو بشه. شربت م هیآرزو کردم که اگر پسر شد شب شب
 ینگاه کن ادیز یگفت به هرکس

 یمنو پر کرد یشه. تو تموم زندگ یاون م هیات شب بچه
 از ریو نگاه منه در به در تو، غ

 هیشب دیچرا نبا نه؟یتونه بب یرو م یچ نه؟یرو بب یچ تو،
 شد؟ یتو م

رو  دنیخورد. انگار اصال نفس کش یاش تکون نم نهیس
 برده بود. سرش رو به عقب ادیاز 

پلکاش نگاهم  یشد و گردنشو ناباور کج کرد و از ال خم

 .کرد

ساکت و  یلحظات یهم فشرد و برا یمحکم رو پلکاشو
 صامت مونده بود. انگار داشت

 .کرد یرو به وجودش جذب م حرفام

شدن چشماش همزمان شد با خم شدنش به سمت من و  باز

 .به لبام زد یبعدو بوسه ا
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گذاشت و با دستش  میشونیپ یرو شویشونیو کوتاه! پ محکم

 .پشت گردنم رو محکم گرفت

و  یکه از شاد یبخواد بگه با بغض زیچ نکهیاز ا قبل

 :شد لب زدم یم یسرور ناش

شکر... خدا رو شکر که دارمتون. من مست از خدا رو -

 هیمن  یداشتن تو بودم و خدا

 یدوستتون دارم نفسا یلیبرام فرستاد. خ کترتمیکوچ نمونه

 !من. خدا رو شکر

 یلرزون و خشک گرفته ا یو با صدا دیباال کش صورتمو

 :گفت

داشتن شما شدم؟ من تا بوده غرق  قیمن چکار کردم که ال-

 .یکیق تاربودم. غر ایاهیس

روز  هینداشتم.  میروز خوش تو زندگ هیوقت  چیه
 ! قرار بوده که اون روزا رو تابیمعمول

روز برسم؟ من حاضرم هزار بار اون  نیتا به ا ارمیب
 رو تحمل کنم اگر تهش قراره یزندگ

 روز برسه. نیا به
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دونم که  یبه گردنش رسوندم و نوازشش کردم. م دستمو
 من یشب برا نیهرچقدر که ا

 یخبر یتا وقت شبیدونم د یاونم بوده. م یبود برا سخت
 از من و پسرمون بهش بدن

به سر خودش آورده  یباشه! در واقع چ دهیکش یچ ممکنه

 !باشه

 یمعجزه ا نیهمچ قیترسم! چطور ال یجلوه من... م-

 ؟یشدم؟ اگه از دستتون بدم چ

بود که بهادر به طور واضح به ترساش  یبار نیاول نیا

 .کرد یاشاره م

که  یبود. چون روز اول یخوب یمن نشونه  یبرا نیا

 .بود یخال یاز هر حس دمشید

 !یچیخشم، حرص، ترس، اضطراب... ه محبت،

تموم احساسات رو  یدر اون نبود! انگار کس یحس چیه
 بود. حاال اما دهیاز وجودش کش

 ...ن روزهانبود با او سهیمقا قابل

دوست داشتن رو بلد بود.  د،یورز یمرد من عشق م حاال
 گرفته. و به ادیدادن رو  تیاهم
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مثل ترس  یا گهیتونست احساسات د یم نیهم ی واسطه
 رو تیعصبان یو حت جانیو ه

ذارم و صورتشو  یگونه اش م یکنه! دستمو رو تجربه

 .کشم یجلو م

همونطور . ی! تو همه کس من و پسرمون هستید ینم-

 ما هم یکه از من مراقبت کرد

احساس  چوقتیه گهید میذار یبه تو هست. نم حواسمون
 خانواده هی. ما االن یکن ییتنها

 چکدوممونیکه ه یزیکامل. چ یخانواده  هیبهادر.  میا

 .مینداشت چوقتیه

خارق  یاومد و منو به بوسه  رونیاز گلوش ب یا ناله
 العاده دعوت کرد. و من خودم هم

. تموم دیکه به زبون آوردم تموم وجودم لرز یزیچ از
 رییلحظه به بعد تغ نیاز ا مونیزندگ

بود. ما االن  مونیخبر زندگ نیخبر بزرگتر نیکرد. ا یم

 !میخانواده ا هی

کنه برق اشک رو  یکشه و چشماشو که باز م یم عقب
 . دلم براشنمیب یتو چشمش م



 
 

2273 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

قشنگ  نیز اا یره. بهادر من خوشحال بود. چ یم ضعف
 نیتر که من و پسرم باعث ا

 یرو یو بوسه ا رمیگ یپسرمو باال م م؟یهست یخوشحال
 زنم. یدست کوچولوش م

 

 ینگاهش م نکهیا نیکنم و ح یم کیبه گردنم نزد سرمو
 یم یکنم با لحن بچه گونه ا

 :گم

 ؟یاسممو انتخاب کن ید یافتخار م ییبابا-

 رهیزد. انگشتشو جلو آورد تا اون دست پسرمونو بگ لبخند
 سر خم کنه نکهیکه قبل از ا

 .شد ریپسرمون اس یتو مشت کوچولو انگشتش

شد و... لبخند زد! لبخندش  کیبه شونه اش نزد سرش
 دیصورت به شکوه خورش نیا یرو

قلبم روشن شد. مو به تنم راست  یتو ی. نوردیدرخش یم
 یبغضم م یشد. از خوشحال

 ...رهیگ
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 یدیزحمتش رو تو کش یمامانش انتخاب کنه. همه -

 یانتخاب کن دی. خودت بازمیعز

 .دم یرو نم یحق نیبه خودم همچ من

خوام که اون  یکنم. م یدم و امتناع م یتکون م سرمو
 و شتریخوام ب یانتخابش کنه. م

 .قلبش محکم کنم یعالقه رو تو نیا شتریب

پسر از  نیق کنه. که اصداش کنه از ته قلبش عش هربار
 خون و عشق ما به وجود اومده

من از بطنم به وجودش آوردم و اونه که به پسرمون  و

 .داده تیهو

 نیاز ا شتریب یچیعشقم. ه یخوام که تو انتخابش کن یم-

 کنه که بدونم یخوشحالم نم

چند  نی. در ضمن من که تا همیاسمشو انتخاب کرد تو
 دونستم که ینم شیساعت پ

 .فکر نکردم چوقتی! به اسمش هپسره

بودم اشاره  ششیکه پ یلحظات نیمکالمه مون تو آخر به
 کنم. به من نگفته بود که یم
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 میاون لحظه عصبان یتو نیدونه و ا یبچه رو م تیجنس

 .کرده بود

 یکنم اصال ناراحت نبودم. حت یحاال که بهش فکر م اما

 .بهش اشاره کردم طنتیبا ش

 گه: یم یزیخوره و با لحن مسالمت آم یم نیچ شینیب

 

 ی. اون کاغذ تودمیخورم منم ناخواسته فهم یقسم م-

 ی... اون لعنتمیبود و ت نیماش

 !و با تعجب خوندش دیکش رونیب کاغذو

 :گفتم یشخندیو من با ن دیکش یپوف

 !خب. اسمشو انتخاب کن تا ببخشمت لهیخ-

 یر فانحاال هم اگر دا نیخوره و من هم یچاک م ششین
 گفتم آسوده خاطر یرو وداع م

 !رفت واسه هر لبخندش ی. از بس که دلم قنج مبودم

ممتد  گهیشه د یبار که بلند م نیپسرمون ا هیگر یصدا
 من ترس یکنه و به آن یم هیگر

 .رهیگ یم وجودمو
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 ...زمیجانم... جانم عز-

شدن بهادر از اتاق  کیشدنم و نزد داریکه با ب یپرستار
 زنه و بعد یرفته بود در م رونیب

 .شه یم داخل

 ....؟ سالم. من پرستارتون هستمنیشد داریب-

ده و من  یتکون م یکنم و اون سر ینگاه به بهادر م هی
 دم. در یجواب سالم خانوم رو م

فرم تنش نبود و مشخص بود که از پرسنل  یلباسا واقع
 . پس قطعا ازستین مارستانیب

 .بهادر بود طرف

 نیبد ریبهش ش نیخوا یبچه گرسنه ست. شما م زمیعز-

 ن؟ید یخشک م ریش ای

بچه مون رو  یکنم. اگر خدا غذا یبهش فکر هم نم یحت
 یمن به پسرم روز قیاز طر

 .خواستم ازش محرومش کنم یمن نم داده

 .ستمیدم. فقط بلد ن یم رینه خودم بهش ش-
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 یآخر باردار یگفت ماه ها ی... شربت مدمیترس یم
 و من ادیام ب نهیاز س ریه شممکن

 ریکه ش دمیترس یرو تجربه نکردم. م یزیچ نیهمچ

 .نداشته باشم

 .نیکنه اصال نگران نباش یمن کمکتون م-

داد که بچه رو  حینشست و با حوصله بهم توض کنارم
 یو چطور رمیبغلم بگ یچطور تو

 .دهانش بذارم یام رو تو نهیس

پسرمون  یام به گونه  نهیپوست س نکهیمحض ا به
 برخورد کرد دهنشو باز کرد و به

. گرسنه بود دیام کجش کرد. تمام وجودم لرز نهیس سمت
 ادیبهش  یکس نکهیو بدون ا

ام گذاشت و با قدرت  نهیس یفورا لب هاش رو رو بده
 کرد! صورتم از دنیشروع به مک

 !بود ی... بچه ام قودمیتو هم شد اما خند درد

 دردت گرفت؟-

 یزیمن چ نکهیکنم و قبل از ا یبه طرف بهادر م رومو

 :گه یبگم پرستار م
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که ده روز  ی. با حالهیپسر کوچولومون قو یآرواره ها-

 یجنگجو هیاومده اما  ایزود به دن

 !هیقو

 :گم یخندم و م یم

 !مثل باباش-

. دستش جلو نمیب یبهادر م یچشما یرو تو یخوش برق
 مالبا دست مویشونیتا عرق پ ادیم

 سیدادن بهش تقال کردم که خ ریش ی. انقدر برارهیبگ

 .عرق شده بودم

 !مثل مادرش-

 .دیسرشو بوس یشد و رو خم

 !هیقو یجنگجو هیمثل مادرش  وی...! آرویآر-

 

 ...لب تکرارش کردم ری. زختیر نییپا یهر دلم

 .... دوستش دارمویآر-

. میشد نمونیریبه پسرک گرسنه و ش رهیدوتامون خ هر
 شروع به مک کباری هیچند ثان هر
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 یکرد. ب یشد و مکث م یکرد و بعد خسته م یم زدن
 یزیچ گهیحس شده بودم و د

 .کردم ینم حس

 خوره؟ یم ریداره ش یعنیاالن -

 یردهیش یزنه تا رگا ی... انقدر مک مدیبله نگران نباش-

 .کامل باز بشه

داد. شربت و  ادیو  حیرو بهم توض زیصبر همه چ سر
 و سحرم اومدن. اونقدر بچه دهیسع

کرد تو جاش  یبه دست شد که اصال فرصت نم دست
 رشیگرفتم ش یم یوقت یبمونه. حت

 .رفت ینشست و قربون صدقه اش م یکنارم م دهیسع بدم

شم.  یم نیریدختر ش هی یگفت من مطمئنم که خاله  یم
 نی. دور هم اینشد بعد نیا

و هر لحظه خدا رو  میکن یقشنگ رو با هم شروع م روز

 .کنم یشکر م

هر لبخند بهادر، حضور ارزشمند شربت به عنوان  یبرا
 ده،یسع یخواهرانه ها یمادر، برا هی
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دستام حس  نیتن پسرمو ب یکه گرما یا هیهر ثان یبرا

 .کردم یم

ذاشت. بهادر گفت که  یلحظه هم تنهامون نم هی پرستار
 رمیاگر تونستم باهاش ارتباط بگ

. گفت که ادیشم اومد قراره باهامون به خونه بازش خو و
 هست که دنبالش یچند وقت

 داهایکاند هیبق نیرو از ب طیشرا نیخانوم بهتر نیو ا بوده
 یداشته. من باهاش مشکل

خواستم خودم بچه رو بزرگ کنم و  ی. البته که منداشتم
 باهاش وقت بگذرونم. مادرانه

لحظه هم تنهاش نذارم. اما بودن  هیو  زمیبه پاش بر هامو
 تونست با تجربه یکه م یکس هی

 از لطف نبود. یکمکم کنه خال اش

 

به قشنگ  ویو اتاق آر میصبح همه با هم به خونه رفت فردا
 شده دهیحالت ممکن چ نیتر

بود که با هم انتخاب کرده بودم.  یهمون طرح قای. دقبود
 تونستم صبر کنم تا تک ینم
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 تینها یتنش کنم. ب دمیرو که براش خر ییزایتک چ به
 یذوق زده بودم. به اتاقمون م

 .ذارم یتخت م یرو رو ویو آر میر

کنم و به کمک پرستار به صورت  یعوض م لباسامو
 دم. هنوزم یم ریبهش ش دهیخواب

خوردن درد  ریخواست شروع کنه به ش یکه م هروقت
 ام باد کرده بود نهی. سدمیکش یم

که االن داشتم  یبه حس نیدناک بود اما المسشم در یحت و
 یوقت نم چی. هدیارز یم

دادن به بچه ام انقدر حس  ریتصورشم بکنم که ش تونستم

 .داره یقشنگ

باشم  یحد به وجود من وابسته باشه و من کس نیتا ا نکهیا
 رشیمحبتم س تیکه با نها

. از پشت ادیتخت م یبوسم و بهادر رو یم شویشونی. پکنم
 گوشمو یکنه و رو یم سر بغلم

 .بوسه یم

 زم؟یعز یالزم ندار یزیچ-
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 دهیخسته بود. ساعت ها بود که نخواب تینها یب صداش

 .بود و من واقعا نگرانش بودم

. پسرم تو بغلمه و هردومون تو ینجوریبمون هم شمیپ-

 یجا نی. امن ترمیبغل تو باش

 !نی. فقط بغلم کن همایدن

دارم تا اونم  یآرامش خودم کنارم نگهش م یبهونه  به
 یخوابش ببره. موهامو نوازش م

ده تا سرشونه ام رو ببوسه!  یم نییو بند لباسمو پا کنه

 .بوسه یآروم و سر صبر م

من... همسرم...  ازین یو آسمونم... قبله  نیجون من. زم-

 !جون من

بارش مهر لب  ریو گردنم، و بعد از اون گونه ام ز شونه
 شد و قلب یش گرم و گرم تر مها

دستام  یرو من تو ایگرفت. دن یم تمیر شتریو ب شتریب من

 .داشتم

 ...جلوه
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 یرها شد و دنبال محبت دست هر کس یکه از بچگ یدختر
 محکم دیرس یرو که بهش م

 .گرفت یم

گفت صبر  یزد. بهش م یکرد و لبخند م ینگاهش م خدا

 !بلد نبود یکن و اون صبور

 یدستا یتو یوقت ،یگمراه یکوچه پس کوچه ها تو
 گشت، یدنبال محبت م یاشتباه

 .و اشرار شد وانید ریاس

اما سر خم نکرد. چشم بست و  دیشن نیشد و توه ریتحق
 به یدیام چیه گهیکه د یوقت

از طال  یاما با قلب و،یاکوان د بتیدر ه ینداشت، مرد نور

 .نجاتش داد

بدونن  نویخواست همه ا یبه ظاهر خطرناک بود و م والیه

 .ازش دور بمونن

 گهیکه د یبود. طور دهیاز سنگ کش یواریقلبش د دور
 قلبش رو یخودش هم صدا

 .ندارش گهیکرد که د یو فکر م دیشن ینم
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کرد. بارها دخترک رو نجات  یاون قلب کار خودشو م اما
 یبه فرشته  والیداد و از ه

 !شد لیتبد نجاتش

 چیه نکهیو همه کس اون دختر شد. بدون ا زیکم همه چ کم

 .کدومشون بخوان

 یدنبالش بود رو تو دستا شیکه تمام زندگ یمحبت دخترک
 که جستجو نکرده یتنها کس

 .کرد دایپ بود

 !نشیو با شکوه تر نیباتریرو... ز نشیتر ناب

 یبا شنل ها ای یبا زره فوالد شهیکه قهرمان ها هم دیفهم

 .انیپر زرق و برق نم

داشتن  ییبودن به تار پرت کردن و چکش جادو قهرمان
 یبه وزنه ها ی. حتستین

 !ستیبلند کردن و مدال طال بردن هم ن نیسنگ

 

. آروم ادیب رونیب یکیممکنه قهرمانت از دل تار یگاه
 به نکهیبخزه قبل ا نیزم یآروم رو

 !رهیخودش بگ طرهیس ریتمام تو رو ز یایب خودت





AriyanMehr
Rectangle

AriyanMehr
Rectangle



 
 

2285 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

ره،  یتا گلو غرقت کنه. نور م یکیو تار چهیتنت بپ دور

 !ره یره، نفس هم م یم یروشن

که باز  یو وقت یدیترس چشماتو محکم به هم فشار م از

 !... بـــومیکن یم

! اون دستا گرم یریاس یقدرتمند یکه تو دستا ینیب یم
 . قرص و محکمیهستن و قو

 !و نفست رو گرفته دهیچیپ دورت

 یکه قصد فرار ازشونو داشت یش یم ریاس ییدستا تو

 ...اما

 ،یمیمحتاج او حبس و حر ینیب یم یایخودت که م به
 اون تیآرامشت در گرو امن

 !دستاست

 یپا گهیاما... د شنیشکسته م رایزنج شن،یباز م دستا

 !ستیرفتنت ن

که راجع به قهرمانا  ییداشت، تمام داستانا قتیحق انگار
 با یداشت. ول قتیحق میدیشن

و  والواریه ت،یبار قهرمان زندگ نیا دیتفاوت... که شا هی
 که انتظارش رو ییاز جا ره،یچ
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 !ادیبه نجاتت ب ،یندار

*** 

 ...چهار سال بعد●

کنند و  یم کیبودند. نگاه بار ستادهیدو مقابل هم ا هر
 یخود را دست کم نم فیحر

دستکش پوش خود را باال  ی. هردو مصمم دست هارندیگ
 و دور هم رقص پا رندیگ یم

 !ندارند ینیکدام قصد عقب نش چیروند. ه یم

 زند: یم ادیاز کنارشان فر یکس

 

 !بزنش قهرمان-

ضربه  نیپوش اول یآب فیاز تنشان راه گرفته حر عرق
 گارد گرفته و یگریزند. د یرا م

به شانه  یکند و در همان ضربه ا یاش را مهار م ضربه
 یم نیزم یخورد و رو یاش م

بار با  نیو ا ستدیا یخود م یپا یرو عیسر یلی. اما خافتد
 ضربه یمصمم تر یحمله ها
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 یپوش رو یمشک فیگذرد تا حر ینم یلیزند. خ یم
 تکان شیافتد و از جا یم نیزم

 .خورد ینم

 ؟یدیزدمت... د یدیآله! د-

در حال  شانیتماشاگر تک به تک مبارزه ها یصدا

 :شود یم دهیشدن با ذوق شن کینزد

 !آره...! پسر خودمه-

 شانیمشت ها نکهیا نیدود و ح یبه سمت پسرش م جلوه
 رو به دندیکوب یرا به هم م

 :کند یم بهادر

 گهید یشد ریها. پ رهیبه پسرم گفته بودم بهت آسون بگ-

 ...ییبابا

به پسرش  نکهیا نیشود و ح یبلند م نیزم یاز رو بهادر
 کند و پسرک یاحترام م یادا

 :دیگو یکند، م یاز او متقابال سر خم م تیبه تبع هم

 .ی! خسته نباشرینگ نیی. گاردتو پایبود یعال-
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 یکوبند. بهادر خم م یرا به هم م شانیدستکش ها هردو
 شود و خاک را از پشت پسرک

به غبغب  یتکاند. پسرک خوشحال و با غرور باد یم
 شیانداخته و به طرف خواهر کوچولو

 :دیگو یشود و م یم کالسکه اش خم یدود. رو یم

(؟ بابا لو)رو( زدم هی)چقدر قوهیداداشت چگده َگو یدید-

 تتی)بخواد( بخواد اذیهلک دهید

 رسم(... یلسم)م ی)کنه( حسابشو متونه

 

 :زند یکشد و از پشت سر غر م یابرو در هم م جلوه

. یدیانجام م ییفقط با بابا ناتویتمر نیگفتم ا و؟ینوچ... آر-

 !پسرم شهینم گهید یبا بچه ها

 ستادهیروشن و دامن گل دارش دست کمر ا یآب راهنیپ با
 خواست به طرف یبود و م

 نیکند که هرگز ا یبه او حال گریبرود تا بار د ویآر
 را با دوستان هم سن و سالش ناتیتمر

 .ندهد انجام
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گرفت اما پسرکش  یبود که بهادر به او آسان م درست
 با عالقه یباهوش بود و به خوب

داد تا حرکات پدرش را تکرار  یاو گوش م حاتیتوض به
 کند. قطعا از پس همسن وساالنش

 یخواست هوا برش دارد و با کس یآمد و جلوه نم یم بر
 شود. چون درست قهیدست به 

داشت. هرکس چپ به  یتگریحما تیپدرش شخص مثل
 تیکرد با جد یخواهرش نگاه م

فرد مقابلش ابرو  . فارغ از اندازه و سنستادیا یم مقابلش
 و از آروشا دیکش یدر هم م

برنداشته که دستش از پشت  یکرد. هنوز قدم یم دفاع
 دیشد. به طرف بهادر چرخ دهیکش

 :در هم غر زد یا افهیبهادر با ق و

 نرفته شما؟ ادتی یزیچ-

شود و  یتر م کیزند. نزد یبه صورتش م یلبخند جلوه
 بهادر دستان دستکش پوشش را

 .چسباند یبرد و به تنش م یم کشیکمر بار پشت
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اما سه تا بچه دارم. از اون بزرگه  دمییمن دوتا شکم زا-

 که بزرگونه تر رفتار شهیتوقع م

 یطلب م یشتریو گذشت داشته باشه اما اون توجه ب کنه

 !کنه

سرش را در  شیها یزبان نیریبدون توجه به ش بهادر
 پوشتش را یبرد و رو یگردنش م

 .زند یداغ م شیالب  با

 !یرفت رونیاز تخت ب یکن دارمیب نکهیصبح بدون ا-

 

نبود. گفت که جلوه بداند که  یخبر یجمله  هیصرفا  نیا
 تخت یرو دنشیچقدر از ند

گرفته و  یگرفته است. درواقع آن را با صدا یبد حس
 کیدر هم گفت و جلوه  ییاخم ها

طرف صورتش را ناز و نوازش  کیرا باال برد و  دستش

 .کرد

نتونستم  دمیشو شن هیگر یشده بود صدا داریآروشا ب-

 یهرکار مای. سحر و شارمیطاقت ب
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زود بود هنوز نخواستم  یلیشد. خ یکردن آروم نم یم
 کنم خواستم استراحت دارتیب

 .قربونت برم یکن

ملکه  یموها یبدهد رو یپاسخ نکهیو بدون ا دیشن بهادر
 و دستانش را از دیاش را بوس

رفتن را صادر کرد.  یو اجازه  دیکمر او عقب کش پشت
 و با دیعقب کش یجلوه ذره ا

به  گرید شی. موهاختیبهادر را به هم ر یموها طنتیش
 شد که یقبل نبود و نم یبلند

بلند بودند که دور  یکش ببندد اما هنوز هم به قدر با
 ی افهیقو به او  رندیصورتش را بگ

 .بدهد یتخس

سرورم،  گهیاالن چرا اخمات تو همه؟ غصه نخور د-

 شکستش گهید یکن دفعه  نیتمر

 باشه؟ زمیعز ید یم

خود  و،یکه هربار بعد از شکست آر یجمله ا طنتیش با
 گفت را حاال یبهادر به پسرش م
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کرد. نتوانست به صورت  یبهادر تکرار م یبرا داشت
 او نخندد. همزمان سرش را یحرص

 :زد و گفت یکوتاه یرا بوسه  شیلب ها یو رو دیکش باال

مورد عالقتونو پختم.  کیسرورم. واستون ک دیخسته نباش-

 قدم رنجه ده،یرو چ زیسحر م

 .ارمیو من از دل آقامون درب میعصرونه بخور هیبا هم  کن

 یلب م یخورد و جلوه با لوند یم نیچشمانش چ ی گوشه

 :دیگو ید و مگز

و شربتم  دهیاالن سع می... بخند قربونت برم. برنهیهم آها
 عصورنه ی. براشهیم داشونیپ

 کردم. دعوتشون

 

کند و  یرا عوض م شیکه لباس ها دیخواهد بگو یم تا
 رساند، فاتح از یخودش را م

با او صحبت کند. جلوه رد  دیکند که با یسر اشاره م پشت
 یو وقت ردیگ ینگاهش را م

 :زند یلب م یبا نگران ندیب یرا م فاتح

 شده؟ یزیبهادر چ-
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 :زند یلب م نانیو با اطم ردیگ یرا از فاتح م نگاهش

خودمو  گهید قهی. تو با بچه ها برو من تا چند دقزمینه عز-

 .رسونم یم

بوسد و هنوز عقب نرفته که  یاش را م یشانیپ یرو
 یم ریدر چنگ جلوه اس شرتشیت

 .شود

 ؟یکرد ادیمحافظا رو چرا ز ؟یمطمئن-

دو  یواریکنار هر د اطشانیح یجا یروز بود که جا چند
 بودند و البته که ستادهینفر ا

خاطر  نینشده بود و به هم یگرید زیمتوجه چ نیاز ا ریغ
 هم نگران نبود. اما به خودش

 نانیکه سر فرصت از بهادر بپرسد و حاال که او اطم گفته
 الشینشده خ یزیداد که چ یم

 .شد یراحت م کامال

 نیمحافظ سیمحافظت از خونه. رئ یبرا گهیمعلومه د-

 . منم انجامدیصالح د ینطوریا

 .نی. همدادم
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و به  دیچرخ «میمنتظرت»و با گفتن  ردیگ یآرام م جلوه

 .جهت مخالف او قدم برداشت

 .ستادیبرابرش ا فاتح

 نشون؟یگرفت-

 شگاهیپشت انبار نما نیکه دستور داد یبله آقا همونطور-

 تا شما دستور مینگهشون داشت

 .دیرو اعالم کن یبعد

 

 یشده بودند سر تکان م ریآن ها دستگ نکهیاز ا یراض
 کند یدهد. روزها بود که حس م

حس نکرده  یزینظر است. اما فاتح گفته بود که چ تحت
 یشده است. وقت یاالتیخ دیو شا

شت او گفت که گذا انیدر م نشیمحافظ سیرا با رئ نیا
 باشد بهتر الیخ کیاگر  یحت

 یتیالزم امن داتیکه به حس ششمش بها بدهد و تمه است
 از افراد یکیرا فراهم کنند و 

کند  بیرا مامور کنند تا آن ها را نامحسوس تعق خودشان
 خانه نیواقعا ا یکس نندیکه بب
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 !نه ایتحت نظر گرفته است  را

او تله گذاشتند و امروز  یرا گرفتند برا هیدیکه تائ یوقت و
 شود که ریقرار بود که دستگ

 .انجام شده بود یخاص یدگیچیپ چیبدون ه خوشبختانه

 هستن؟ یک دنینفهم-

 سشونیزنن. کال سه نفر بودن آقا. رئ ینه... حرف نم-

 و میاتاق جداگونه گذاشت هیرو تو 

بروز نداد. اون دوتام اصال حرف  یزیچ میکرد یهرکار
 که اصال میدون یزنن. نم ینم

 یحرف م یسیانگل سشونینه. رئ ایفهمن  یم زبونمونو
 صحبت ستونیزد. گفت فقط با رئ

باهاشون چکار  نیریبگ میشما تصم میکنم. منتظر بود یم

 .میکن

 زیم یکند و رو یرا با دندان باز م شیدستکش ها چسب
 چتر بزرگ ریو گرد ز دیسف

 :دیگو یم نیدهد. همان ح یم قرار

. خونه میریم نیآماده باش گهی... دو ساعت دنطوریکه ا-

 . فقط من و تو ودینکن یرو خال
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 .بمونن هی. بقمیر یم جابر

 .رو چشمم قربان-

زند و به طرف  یتن م یمناسب یو لباس ها ردیگ یم دوش
 دهیچ اطیکه در ح یزیم

. دندیهم از راه رس دیو حم دهیدارد. سع یقدم برم بودند
 تظار فرزندشانازدواج کرده و در ان

 

ماه  نیکرد تا در ا یم ی. شربت کنار آن ها زندگبودند
 آخر مراقب نوه اش باشد و مادرش

 مانیتا موقع زا دیایدخترش ب دنیقرار بود آخر هفته به د هم

 .کنارش بماند

کند و بعد با جابر  یرا در کنار آن ها صرف م عصرانه
 داخل نیافتد. ماش یو فاتح به راه م

 یم ادهیپ یو او بدون معطل چدیپ یم شگاهینما نگیپارک
 شود. راه را بلد بود فقط از فاتح

دارند و  یرا در کدام اتاق نگه م سشانیپرسد که رئ یم

 .رود یبه آن طرف م
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 ینفر بسته شده رو کیکنند و تنها  یباز م شیرا برا در
 یدر مرکز اتاق بود. مهتاب یصندل

 یشود نفس راهش را گم م یسرشان که روشن م یباال
 یباق شیکند و جا خورده در جا

 .کند یرا باور نم دیدیرا که چشمانش م یزیماند. چ یم

رود. اشاره  یتفاوتش فرو م یب یزود در پوسته  یلیخ
 یدرست روبرو یزند و صندل یم

خونسرد  یلیخ نکهیا نیدهند. ح یقرار م شیفرد برا آن
 یرا باال م نشیآست یلبه ها

 :زند یلب م دهد،

 !دیبازش کن-

 یم یتعجب کرده بود اما بالفاصله دستور را عمل فاتح
 شوند یکند. دستانش که باز م

سفت و محکم بسته شده  یدهانش که با دستمال یرو یدست
 یکشد. سر باال م یبود م

 .زند یم ینگاه مرد مقابلش پوزخند دنیو با د برد

 یم یدر دلش خال یو حفره ا ندیب یآن پوزخند را م بهادر
 تشیاذ شیجو نهیشود. نگاه ک
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زند. دور از چشم جلوه بود  یآتش م یگاریکرد. س یم
 که نداشت؟ یرادیپس ا

شود و دستش را در هوا چرخ  یخم م میبه حالت تعظ مرد
 یشینما یدهد و با حرکت یم

 :کند یاحترام م یادا

 !کیجناب ب-

 

انگشتانش  نیب گاریکه س یدست ریدستش را ز کی بهادر
 یم هیجا خوش کرده بود، تک

کند  یم کیبه چشمانش نگاه بار گاریس یکیو از نزد کند
 مسخره چشم شینما نیو به ا

 .دوزد یم

... چون ما یبهادر خال دمیشا ؟یاریبگم جناب ع دیبا ای-

 حق میدار یهم با هم گذشته ا

 !که بهادر صدات کنم دارم

کند و  یکه چطور طعنه بارش م دهیکه انگار نشن یحالت با
 مهم نباشد، پا شیاصال برا ای
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از  یگرید نیپک سنگ نکهیاز ا شیاندازد و پ یپا م یرو

 :زند یلب م رد،یبگ گارشیس

 ؟یکن یجا چه کار م نیا-

داد. حاال  یاز دست م شتریاش را ب یخونسرد هیهرثان
 نبود، لحن زیلحنش طعنه آم گهید

 :دینال یو داغان بود وقت یزخم

 یزندگ یدروغ یاو خانواده  یپس کجا چه کار کنم؟ ال-

 لیخانواده تشک دیشا ایبسازم؟ 

 !مثل تو بدم

 یبه جلوه و بچه ها اخم در هم م مشیمستق یاشاره  از
 از ریغ ی... هرکسیکشد. هرکس

را به خوردش داده  شیحاال دندان ها نیبود هم یموتیت

 .زدیخ یبرم شیبود. اما او؟ از جا

 ستد؟یجا با نیا دیکند. چرا با یله م شیپا ریرا ز گاریس
 ریغ یاو همان بهادر بود که احد

بدون اجازه اش سر و کله  نکهیخانواده اش جرات ا از

 !شود ندارند دایاش پ یشان در زندگ
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بلند طعنه  یبا اون با صدا نکهیجرات ا یکه کس یهمان

 ...کند را ندارد! فقط یبزند و درشت

که هرلحظه  یداد. حجم یآزارش م شیدر گلو یزیچ
 که یشد. حجم یداشت بزرگتر م

گرفت! همان تکه  یاش فرمان م نهیس انیم ییاز جا داشت
 تپنده که یلعنت یعضله 

 !زنده اش کرده بود جلوه

 یگرد یو برم یش یکشور خارج م نیتا آخر شب از ا-

 !یکه بهش تعلق دار ییبه جا

 

زده از پشت  رتیکه ح ییرا بدون توجه به او شیها قدم
 دارد. او یاش بود برم رهیسر خ

 یرا پشت سر گذاشته بود. به همراه تمام کسان یزندگ آن
 یم دیکه کنارش داشت! با

 !رفت

 ن؟یهم-

شود. اما به  یرود و مشت م یم بشیدرون ج دستش
 که در نیچرخد و هم ینم شیسو
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ست  یاو کاف یدارد برا یرا برنم یمانده و قدم بعد شیجا

 :دیکه بابغض بگو

به سر ما اومد؟ ما سال  یبعد از تو چ ستیبرات مهم ن-

 ها درکنار تو جونمونو کف

 ،یبد دیجد تیکه به ما هو نی. امیدیو جنگ میگذاشت دستمون
 هیکاف یکار بد ،یپول بد

کلمه حرف ماها رو از  هیما رو قانع کنه که بدون  تا
 ؟یحذف کن تیزندگ

را  یموتیت یرا که صدا یندارد زمان ادیبندد. به  یم چشم
 تعادل یو ب دهیلرز نیچن نیا

و  انهیوحش یمرد نبردها نیباشد. به قول خودش ا دهیشن
 را جان بر کف کنارش یسخت

 !رعشه نگرفته بود که حاال نیچن نیاست و ا دهیجنگ

 !ردادیت-

که انگار  یبا حالت یموتیکرد و ت انیرا تشرگونه ب نامش
 یکرده باشد جا نیبه او توه

 یگره کرده جلو م ییکرده باشد با مشت ها شیصدا نکهیا

 :زند یم ادیو فر دیآ
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 !کیب یشگی...! همراه هممی! تیموتیت-

 دیکل یدندان ها انیو از م دیسا یهم م یرو بهادردندان

 :غرد یشده اش م

 !ستمین کیب گهیمن د-

همه  نیشد که بعد از ا یشود. باورش نم یسست م تنش
 وقت با او روبرو شده باشد و

 !ردیبگ دهیاو را ناد یراحت نیبه هم حاال

 

درصد  هیبودم برات؟  یبرات؟ من... چ میبود یماها چ-

 دنیکه با شن یفکر نکرد نیبه ا

ها شده بودم.  وونهید نیشم؟ ع یم یمرگت چه حال خبر

 .شب خواب راحت نداشتم کی

درصد  هیکه  ی. ماه ها هرکسدنتیکردم دزد یفکر م اولش
 تونه یشک داشتم که م

گرفتم مبادا که  ینظر م ریباهات داشته باشه رو ز یدشمن
 مرگتو جعل کرده باشن و تو

 !گرفته باشن ریاس رو
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پرد و ناباور به سمتش  یکشد. پلکش م یسوت م مغزش

 .چرخد یم

 یکه فکر کردم... به هر احتمال یزیچ زیمن به هرچ-

 نکهیا ری... غیممکن ریممکن و غ

 !یدورم زده باش خودت

دستش را  کیشود.  یم کشیو نزد دیآ یقدم جلو م چند
 گذارد یبهادر م یشانه  یرو

 یکه اشک در آن حلقه زده م یبا چشمان خون افتاده ا و

 :غرد

وقت مرگتو  چینکردم، ه دیوقت ازت قطع ام چیمن ه-

 کنم یم داتیباور نکردم گفتم پ

دونستم  ی. نمارمیرو از تن ملکه درم یاون لباس مشک و
 یگرفت میکه تصم یبود یتو کس

کردم که اون دختر تونسته  ینباشم. من فکر م گهید
 احساس رو در تو زنده کنه. درک

برادر بزرگ  هی. مثل یما مهم بود یکه چقدر برا یکن
 یچیتو ه یبرامون اما ما برا یبود

 !چی. همینبود
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 یکند. خوب م یرود و دستانش را از هم باز م یم عقب
 توانسته شیداند که با حرف ها

 یتر م یرا کار یآخر یپوستش نفوذ کند. ضربه  ریز

 :زند

بود که  یخودی. من احمد، طاهر... بمیتو مرد یما برا-

 نی. حاال آخرمیگشت یدنبالت م

رو هم در حق ما بکن و خودت خالصمون کن! تو  لطف
 یکه چه حس ینبدو یخوا ینم

کنه و ته چاه  یرها م تویبرادرت دست برادر یوقت داره
 نهیا هیکنه. حسش شب یپرتت م

 

به خودت  نکهی. اشهیم یمرگ برات آسون تر از زندگ که
 تموم باورات به ینیو بب یایب

 !بوده. پوچ تر از پوچ بوده از مرگ بدتره خودیآدم ب اون

که در کمال  امدهیکنار ن دهیکه شن ییها زیبا چ هنوز
 کردن غیج غیج یصدا یناباور

 .شنود یآروشا را م یجلوه و نق زدن ها یها
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جلومو  یتون یخوام برم تو نم یگم برو کنار! م یبهت م-

 !یریبگ

وحشت  یزند. با چشمان یلحظه روح از تنش پر م کی در

 ...که ذره ذره نه یزده و خشم

کند  یکند در را باز م یآتشفشان در تنش فوران م همچون
 و جلوه و آروشا را چند قدم

 !ندیب یطرف تر م آن

دستش را مقابل جلوه سد کرده و هنوز جلوه چشمش  جابر
 یکه با صدا فتادهیبه او ن

 :دیغر یبلند

 !دستتو بکش تا نشکوندمش-

 یقدم تند م ندیب یچرخاند و تا بهادر را م یسر م جلوه
 یکند و جابر با احترام سر خم م

 .شود یو فورا از مقابل چشمان بهادر گم م کند

 چه خبره؟ نجایا-

در آغوشش بود. خودش و بچه  شیدختر ماهرو ش،یآروشا
 نجایرا در خطر انداخته و تا ا
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 که بپرسد چه خبر است؟ آمده

 یکشد و دست و پا م یخودش را به سمت بهادر م آروشا

 .ردیزند تا بهادر او را بغل بگ

زمان  چیبود. و ه تینها یدختر به بهادر تا ب نیا کشش
 نبود که بهادر نسبت به در آغوش

 ینم یو محبت کردن به او مردد باشد. حاال هم فرق دنیکش
 آتشفشان در کیکند که 

از همسر سرکشش،  یمرد عاص کی ایسوختن باشد،  حال
 کند و یدخترکش را بغل م

 یود مکه از شدت خشم دورگه شده ب ییبا صدا همزمان
 غرد:

 

بلند  ؟یمنو بکش یخوا یم ؟یبزن شیمنو آت یخوا یتو م-

 یبپرس نجایا یاومد یشد

ساختن  یچ یصاحاب رو برا یب هیخبره؟ تلفن و گوش چه
 پس؟

کشد و از کنار بهادر به  یپر اخم در هم م یبا توپ جلوه

 :کشد یداخل سر م
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 ست؟ین یخبر چیه یو بگ یکه مثل عصر منو سر بدوئون-

 یرو دار یباز چه خبر شده؟ چ

 یرکیز ریز یکن یچکار م یدار ؟یکن یمن پنهان م از
 ؟یکه الزمه محافظا رو دو برابر کن

 یریگ یم می! بعد تو تصمیبدون ستیگم، چون الزم ن ینم-

 خودتو و بچه رو تو خطر

 نجا؟یا یایب یسرخورد پاش یبنداز

 :دیگو یزود و با لرز و بغض م یجلوه م یاز رو رنگ

که خطر داره؟ خودتو تو خطر  یکن یچکار م یدار-

 من بدونم تو یکن ی! فکر میندازیم

زنم  یم شیرو آت ایکنم؟ دن ینگاه م نمیش یم یخطر یتو
 شم تا یو از خرابه ها رد م

به  یذارم باز برگرد ینم رمیاگه شده بم یتو برسم. حت به
 شده! بهادر نینفر یاون روزا

مونم...  یروزم زنده نم هی! من بدون تو میدوتا بچه دار ما
 بکنم اصال؟ یچه غلط

. مبهوت سر دیشن یداشت م یموتیرا ت شانیحرف ها تمام
 دهیانداخته و لحن ترس نییپا
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که احساس خطر  یریداد. ماده ش یجلوه را گوش م ی
 کرده و توله اش را به دندان گرفته

 !اندبه دل خطر زده تا جفتش را سالم و سالمت برگرد و

که در تنش شعله ور بود  یهو انگار که تمام خشم کی
 خاکستر شد. فقط او ماند و زخم

 یدوشش بود. جا یکه هنوز رو یها و بار یی! تنهاشیها
 در شهیکه هم یبرادر یخال

 !اش بود نهیکه هنوز در س یبود. او ماند و درد کنارش

که چرا پس زده شده بود. او بهادر  دیفهم یداشت م تازه
 اعتماد یاعتضاد بود و به احد

 یزیدانست که او چ یم یرا از موقع نینداشت. ا کامل
 یاز دست دادن نداشت. هدف یبرا

فرق  زیاش نبود. حاال که همه چ یاز انتقام در زندگ ریغ
 یخانواده دارد و م کیکرده و او 

 

 یعیپس طب ست،یارزشمند تر از آن ها ن یزیکه چ داند
 اعتماد یبود که سر آن ها به کس

 .نکند
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بهادر نه!  یاو برادر بوده و او برا یبهادر فقط برا دیشا

 !کرد یکه اگر بود به او اعتماد م

گذارد  یاش م نهیس یگذارد و فاتح دست رو یجلو م قدم
 ینیتا مانع شود. نگاه سهمگ

 .کند یاو م به

را گرفته بود؟ به عنوان برادر بهادر؟  گاهشیمرد جا نیا
 دست راست و مشاورش؟

 !خودش اجازه داد برم ستیخوام برم. رئ یم-

صبر  دیبا سیتا رفتن همسر رئ دیخواست بگو یم فاتح
 در با سرعت کبارهیکند اما به 

 .طاق باز شد چهار

 !صبر کن جلوه-

ه شده بود. جلوه ناباور داشت ب ریاما د دیبود که غر بهادر
 کرد. درست از ینگاه م یموتیت

مطمئن شد که چه  دیکه صدا به گوشش رس یاول ی لحظه

 .است ستادهیپشت در ا یکس

 .بود یموتیت یلحظه هم شک نکرد که صدا کی یحت
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 ...خواستم آرامـشـ ی... نمگهیرفتم د یمن... داشتم م-

جلو آرام جلو رفت و خواهرانه  یدر دهانش ماند وقت حرف

 .در آغوشش گرفت

 !ی! خوش اومدیخوش اومد-

اشک از چشمش گفت.  یقطره  نیاول دنیرا با چک نیا
 ینرفته بود برادرانه ها ادشی

 .مهربانش را یموتیت

آغوش از جانب  نیدستانش از هم باز مانده بود. ا یموتیت
 یگوشه  شهیبود که هم یزن

مانده  یرا به او ادا کند باق نشید دیکه با یبه نام کس ذهنش
 یکه با آن عشق یبود. زن

 

نجاتش  یاهیو س یکیداشت از آن تار کشانینسبت به ب که
 داده بود. ناممکن ها را ممکن

 .بود کرده

کتف جلوه آمد و بهادر سر چرخاند و  یبا تعلل رو دستش

 :دیکش یپوف
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 !زن من بردار ی... دستاتو از رویه-

به  گریزد و آروشا را در دستش چرخاند. جلوه که د غر
 یبهادر برا یدست غرغرها نیا

عادت کرده بود،  ینشدن به هر موجود مذکر کینزد
 و دیعقب کش ینداد. کم یتیاهم

را در دست گرفت. نگاهش را در سر و  یموتیت یبازو
 که به دست یصورتش گرداند. موقع

زد و خورد داشتند و  یشده بود کم ریبهادر دستگ یها آدم
 چشم راستش ورم کرده ریز

اش هم خون خشک شده بود. بالفاصله  ینیب یو جلو بود
 چانه اش گذاشت و ریدست ز

 .نگاه کرد قیرا دق صورتش

 کرده؟ تینطوریتو رو خدا... بهادر ا نینوچ... بب-

 یخرج بهادر م یو نگاه زهر دار گرددیبرم نیح نیهم

 .کند

 !ا دوتاتون کار دارم من! بنمیبب فتیراه ب-

کند تا نظر او را راجع  یدر لحظه به بهادر نگاه م یموتیت
 جلوه بداند و یجمله  نیبه ا
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 یم نییسر پا ندیب یاو را م ینگاه کالفه و کفر یوقت
 دهد یاندازد. آب دهانش را قورت م

 :دیگو یم یخسته ا یبا صدا و

خوام مزاحمتون باشم.  ینم یعنیرفتم.  یمن داشتم... م-

 ...حرفا بود که یسر هیفقط 

 یدر هم م شتریو ب شتریجلوه هر لحظه داشت ب صورت
 و وسط اوردیطاقت ن نکهیشد تا ا

 :دیپر حرفش

 ززززز...-

 

آورد و دستش را به حالت  یزنبور از خود در م یصدا
 یباز و بسته شدن فک نشان م

کند و  یدر را باز م نکهیا نیکند و ح ی. در را باز مدهد
 یشود م یاز کنار بهادر رد م

 :دیگو

خونه رو  ویخونه االن آر میبا شما هم صحبت دارم. بر-

 .گذاشته رو سرش
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کند.  یم زیرا ر شیکشد و چشم ها یاخم در هم م بهادر
 خارج یهر سه از اتاقک انبار

شوند  یآزاد م یگریشوند. طاهر و احمد هم از اتاق د یم
 بهادر ی رهیناباور خ یو با نگاه

دانستند که زنده است اما از  یمانند. روزهاست که م یم
 یگریشوک د دنشید کینزد

 .بود

 یاو م یدنباله رو یموتیرود و بهادر و ت یجلو م جلوه
 آن ها خوش یروند. جلوه به هردو

آورد که در چه  یخود نم ی. اصال به رودیگو یم آمد

 .نندیب یرا م گریکدیدارند  یطیشرا

 نیراجع به ا یبیعج زیچ چیکه اصال انگار ه یطور
 آن ها را به خانه دعوت ست،ین طیشرا

 .کند یم

و بهادر با هم و هر سه نفر آنها با فاتح به خانه رفتند.  جلوه
 را میت یجلوه فورا زخم ها

تا حمام  دیتدارک د یهر سه شان اتاق یکرد و برا زیتم
 کنند و استراحت کنند. شام را
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بچه ها و خود  یاز سر و صدا ریکنار هم خوردند و غ در
 ینم یاز کس یگرید یجلوه صدا

 .آمد

 یخوب با هم داشتند ارتباط م یلیخ ویو آر یموتیآخر ت در
 از خواب از شیگرفتند. پ

شود  یم داریصبح از خواب ب یقول گرفت که وقت یموتیت
 خواست ی. مندیحتما او را بب

گرفته به او نشان دهد. به  دایرا که  یدیجد یها کیتکن
 یچطور شد که پدر قو دیاو بگو

 یموضوع برا نیرا شکست داده و به نظر ا کلشیه
 آمد. یم زیانگ جانیه یلیخ یموتیت

 

 یکه به دنبال راه یشب بود. احمد و طاهر در حال آخر
 یبه بهانه  عایفرار بودند سر یبرا

به اتاقشان رفتند. هرگز نشده بود که به عنوان  استراحت
 زیم کیسر  سشانیبا رئ همانیم

بود. آن ها فقط  بیعج یلیخ نیو غذا بخورند. ا نندیبنش
 گریخواست که بار د یدلشان م
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که تمام  یو به او خدمت کنند. مرد ستندیمرد با نیا کنار

 .را نجات داده بود شانیزندگ

 چینداشتند. ه ایدن نیرا در ا یگریاز او کس د ریغ

 !...کدامشان

سر آروشا نشسته  یزند که باال یبه جلوه م یسر بهادر
 یم ییالال شیبود و داشت برا

گذرد.  یدانست که در سر مردش چه م ی. جلوه مخواند
 را با شیخواندن چشم ها نیح

 یکه م یاو باز و بسته کرد تا او را به کار یبرا نانیاطم

 .کند قیخواست انجام دهد تشو

 رونیب یها یراحت یخانه رو یرونیب یدر فضا یموتیت
 یدنینشسته بود که بهادر دو نوش

 یموتیرا به طرف ت شهی. شوستیدست گرفت و به او پ به
 یگرفت و او با انگشت ضربه 

 .تشکر به پشت دست بهادر زد یبه نشانه  یآرام

سر سبز مقابلشان  یبود. هر دو به فضا نیسنگ نشانیب جو
 یموتیچشم دوخته بودند. ت
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اگر هنوز در کنار بهادر بود،  دیکرد که شا یفکر م نیا به
 فنون نیبود که اول یاو کس

دانست چرا اما  یداد. نم یآموزش م ویرا به آر مبارزه
 یاز کودک یخواست سهم یدلش م

 .داشت یبچه م آن

به جلوه  ویآر یخودت شدن. موها هیهردوتا بچه ها شب-

 از اون نشاط جلوه ریرفته و غ

. دارم فکر ادیهم به ارث برده. آروشا به نظر بدخلق م رو

 !رفته یکنم به ک یم

گفت و بهادر به  زیو کامال طعنه آم دهیکش ییلب ها با
 طعنه اش را گرفت. راست یخوب

بود.  یآرام و بدقلق یگفت دخترش مثل خودش بچه  یم
 و خنده ها دیاما بدخلق؟ با

چرخاند  یهوا م یبهادر او را رو یرا وقت شیها قهقهه
 !ییست... تماشا یی. تماشاندیبب

 

به جلوه رفته اما کامال  اتشیکه خلق ی... با حالویآر-

 یخواد پا جا یمشخصه که دلش م
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گفت  یم یبا چه غرور شیدید یم دیتو بذاره. با یپا

 .بزنه نیامروز تونسته تو رو زم

نبود. او بهادر بود.  یخبر تازه ا یبرا یموتیت یها حرف
 از او به شتریبود که ب یچه کس

اشراف داشته باشد. شب و روزشان را با آن  شیها بچه
 یدنیاز نوش یکرد. قلپ یم یها سپر

 :کند یشروع به صحبت م یناگهان یلیخورد و خ یم اش

از  یوقت چوقتیمن به شما اعتماد داشتم. اگر نداشتم ه-

 یبرگشتنم مطمئن نبودم، وقت

 یشد جلوه رو به شماها نم یداشت خراب م زیچ همه

 .سپردم

کرد.  یکه با سلمان داشت اشاره م یبه آن مبارزه ا داشت
 که االن یدرست بود که حس

اما همان روز  ست،یبا آن روز ن سهیجلوه دارد قابل مقا به
 دانست که جلوه تنها یهم م

حد به او  نیتواند تا ا یمرش مست که در تمام ع یزن
 چکیباشد. جلوه همچون پ کینزد
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به عمق  یربط نی. ادیچیپ یدور تنش م شتریروز ب هر
 تیخاص نیاحساساتش نداشت. ا

که جانش  یزن بود. و مطمئن بود که امروز نیا یوجود
 رود نصف یآن زن در م یبرا

 !از روز قبل شتریهم دوستش ندارد! هر روز ب فردا

کرد.  رییتغ زیکه افتاد همه چ یبا وجود اتفاقات اما...-

 به دنیرس یبرا نیبود یشماها راه

ممکن  دیکن یدرست نقشتون رو باز نیتونست ی. اگر نممن
 بود جون جلوه و خانواده ام

 دایبه سمت من پ یشما راه قیخطر باشه. اگر از طر در
 یهمه  ز،یکردن همه چ یم

 یچ بود. من فقط... نمو پو چیه یها برا یها و سخت نقشه

 .کنم سکیتونستم ر

رود. جلوه از  یزند و به فکر فرو م یآتش م یگاریس میت
 شانیداشت تماشا شهیپشت ش

 نیدرست شدن ا یکرد. خوشحال بود که بهادر برا یم
 یبرداشته است. م یرابطه قدم
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هست،  نشانیکه ب یو دلخور تیکه با تمام عصبان دانست
 لحظه نیتوانند از پس ا یم

 هست. نشانیکه ب ییفاصله ها ی. از پس همه ندیایبرب

 

چون  یبه بعد شخص نیتوانست از ا یبود که م خوشحال
 را در کنار خود داشته میت

دارد.  شیبرا یچه ارزش یموتیدانست که ت ی. خوب مباشد
 دیطاهر و احمد. شا یحت

نبودند اما آن ها جان  کیبه بهادر نزد یموتیت ی اندازه
 کردند و یم سشانیرئ یفدا

 یم ایدن نیست که در ا یو تعهد هیهد نیبزرگتر یوفادار
 کی! یبده یبه کس یتوان

 !و گرانبها ابینا هیهد

 :دهد یسکوت و کرده و بهادر ادامه م یموتیت

 یمتیرو به جون به بخرم. به هر ق سکیر نیتونستم ا ینم-

 خودمو از اون دیکه شده با

کردم. به هر  یرحم جدا م یو ب فیکث یایو اون دن آدما

 !تنهاتر شدن خودم ی... حتیمتیق
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تواند  یرا پنهان کند اما نم رتشیکند تا ح یتالش م یموتیت

 .صحنه را از دست بدهد نیا

گفت که بدون  یبود که کنارش نشسته بود! داشت م بهادر
 نیآن ها تنها تر شده... ا

به  شیاداد که آن ها بر یخود نشان م یبه خود اعتراف
 با ارزش بودند که نبودنشان یقدر

 !شده است حس

کردم.  یکارو م نیاگر منم بودم هم دیحق با توئه... شا-

 قیکنم حاال که ال یفکر م

خودم  ی فهیمنم وظ یرو به من بد حیتوض نیا یدونست

 .دونم که بگم حق با تو بود یم

خانواده اش رو  یعنیاولش  تیتو بود الو یبه جا یهرکس

 .کرد یانتخاب م

قرار  زیم یرا رو یا شهیش یشود. بطر یبلند م شیجا از
 شیها بیو دست در ج دهدیم

کند.  یبرد و نگاهش م یبرد. بهادر سر باال م یم فرو
 در چشمانش یکدورت چیحاال ه

 .. حاال او فقط حسرت زده بودنبود
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 نکهیکردم که بعد از رفتن من، بعد از ا یمن فکر نم-

 رو فراهم زیتون همه چ ندهیآ یبرا

کردم  ی. فکر مدیریمنو بگ یدوباره پ نیبخوا کردم،

 .دیکن یم تونویزندگ

کرد که بعد  یدهد. حق با او بود. او فکر م یتکان م سر
 گردند. یبرم شانیاز او به زندگ

 

خوام  ی. عذر ممیتو نبود. ما خودمون خواست ریتقص نیا-

 ه همکه آرامش خانواده تو ب

شد  یباورم م میدید ی. من فقط تا خودم با چشمام نمزدم
 رمی. اگر آدمات دستگیزنده ا

رفتم. حاالم فردا قبل از  یم دمیکش یکردن راهمو م ینم
 تونیما از زندگ نیش داریب نکهیا

 .میرفت

 یم ادیدرونش فر یزیچ کی. ستدیا یبرابرش م بهادر

 ...یمیحس خاص اما قد کیکشد. 

 یمرد از نظرش م نیا یها یبرادرانه ها و همراه تمام
 ازیگذرد. او هنوز هم به افرادش ن
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باشد، قدرت اول منطقه  کیب نکهی. اگر او را بدون اداشت
 خواهند، او دست رد یباشد، م

 .آن ها نخواهد زد یبرادر به

 یقانون ریدور کار غ گهی. من ددیجد طی! با شرادیبمون-

 ییکارا هی نجای. ادمیرو خط کش

تونم از شما استفاده  یاداره شون، م یشروع کردم. برا رو
 به سمت یکنم. اگر دست برادر

 !زنم یاومده باشه من اون دستو پس نم من

را از  شنهادیپ نیکرد که حاال ا یفکرش را هم نم یموتیت
 نکهیجانب او بشنود. بماند؟ ا

که هر  یبدون اهداف نجایاز ا رونیب ینداشت. زندگ سوال
 کرد یروز در کنار او دنبال م

 د؟یکش یانتظارش را م یزیداشت؟ چه چ شیبرا یزیچ چه

 .کنم یفکرامو م-

دونم  یم نیشدم و نبود داریفردا ب یهمونطور که گفت اگر
 نجایو ا دیبمون نیکه نخواست

 !شه یآخر داستان ما م خط
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پرد.  یلبش باال م یگوشه  یموتیکشد. ت یجلو م دست
 درون دست او قرار دستش را

 یجدا م یموتیفشارند و بعد ت یدهد. محکم و قرص م یم
 رود. جلوه به محض یشود و م

 .دیآ یشود جلو م یدور م یموتیت نکهیا

 

در فکر بود. جلوه دستش را از  قاینشسته بود و عم بهادر
 دهد و از یاو سر م یشانه ها

 .کند یم کیگردنش سرش را به صورت مردش نزد کنار

 رفت؟ شیچطور پ-

 .شه یفردا مشخص م-

 یاز رو یکرد بار یکه حس م یآرام بود. طور شیصدا
 دوشش برداشته شده بود سبک

 .بود

 م؟یبخواب میبر-

دهد و با او  ی... سرش را تکان مادیز یلیبود. خ خسته

 .شود یهمراه م
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*** 

 یانقدر اضافه وزن گرفت ینیش یجا م هیانقدر که همش -

 دکترتم گفت یدیبه خدا. د

 مانیزا یبر شیپ ینطوریهم یقدم بزن؟ اگر بخوا کمی

 !شه دختر یبرات سخت م

 :زند ینفس لب م یزند و ب یدست خود را باد م با

من  یدون ی. تو که نمستمیا یسرپا م رهیگ ینفسم م یوا-

 ...کشم یم یدارم چ

کند و رو به  یم دهیبه سع یهینگاه عاقل اندر صف جلوه
 یو آروشا که در حال شن باز ویآر

 :دیگو یکند و م یاشاره م بودند

 !دمییرو هم که من نزا نایآره ا-

شود  یبلند م شیاز جا ویآر نیخندد و همان ح یم دهیسع
 یو به دنبال صدف بزرگتر

 یمقصدش را م یدود. جلوه وقت یدورتر افتاده بود م که

 :دیگو یپشت سرش بلند م ندیب

 ... چشم؟ایمامان یصدف جمع نکن ویآر-



 
 

2325 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

 

به تکه  شیچرخاند پا یگردد و تا سر م یبرم دنیدو نیح
 کند و با صورت یم ریگ یسنگ

و به سمت او  دیایافتد. تا جلوه به خودش ب یم نیزم یرو
 کینزد یپوش اهیبدود زن س

بلند  نیزم یرا از رو ویشود و با هول و وال آر یم ویآر

 .کند یم

 پسر جان؟ یخوب شد؟یچ-

زن  ی. نگاهش رودینشن یزانو م یبا تعجب رو جلوه
 با او ندیکند تا بب یگردش م

زد  یحرف م یبه زبان فارس نکهینه. ا ایدارد  یتییآشنا
 نداشت. دوستان یتازگ شیبرا

شناخت! به  یزن را نم نیداشتند. اما ا نجایرا ا یادیز
 اندازد و یم ینگاه ویآر یسرتاپا

تکاند. پسرکش حالش  یبه شلوارکش را م دهیچسب یها شن

 .خوب بود

 ؟یمامان یخوب-
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که کنارش زانو زده  یبا تعجب دستش را از دست زن ویآر
 یکشد و رو به جلوه م یبود م

 :دیگو

 .خوبم مامان-

اش آمده بود را بر  یکه پ یرود، صدف یقدم جلوتر م چند
 دارد و به طرف خواهرش یم

شوند. جلوه با  یدود. جلوه و زن هر دو از جا بلند م یم
 کشد یلبحند دستش را جلو م

 :دیگو یم و

. چه جالب که شما نیممنونم که به پسرم کمک کرد یلیخ-

 .نیهست یرانیهم ا

 یسر م شیموها یرا از رو کشیبزرگ و ش نکیع زن

 .ردیچشمانش قرار بگ یدهد تا رو

 .نیمراقب باش شتری... بشتریکنم. ب یخواهش م-

مردد بود. هم  یزیمحکم بود اما انگار در گفتن چ شیصدا
 یو هم جلو دیخواست بگو یم

کشد و  یگرفت. باالخره دستش را پس م یرا م خودش
 رود. یعقب م یقدم
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خواست بگذارد زن با آن  یداند چرا اما نم ینم جلوه
 ییرویرا رها کند. ن نیچشمان غمگ

متحان شانسش را ا گریکشد. بار د یرا به سمت زن م او
 نیا لیدل دیکند تا ببن یم

 .تواند باشد یزن چه م نیاش نسبت به ا یذات یکنجکاو

من دوست  د؟یکن یم یاطراف زندگ نیمن جلوه م! ا-

 دارم. اگر خودتون ادیز نجایا یرانیا

 .میداشته باش تونویهمراه میشیخوشحال م نیباش لیما

و آروشا که چند قدم  ویآر یچرخد و نگاهش رو یم زن

 .گردد یآن طرف تر بودند م

شود که  یمتوجه م یو وقت ردیگ یرد نگاهش را م جلوه
 یکند فکر م یبچه ها را نگاه م

 نیخودش تنگ شده که ا یبچه ها یدلش برا دیکه شا کند
 حسرت زده نگاهش نیچن

 .کند یم

 :دیگو یو م دیآ یزن به صدا م باالخره
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من  یدوباره و همراه دنیمسلما د. اما دمیمنم ناه-

 یروز هیکنه. منم  یخوشحالت نم

دونم.  یرو م طتیبودم و شرا یستادیکه تو ا ییجا درست
 که ییاگر درست بگم، اون آقا

که  یحاال هم عکس از صورت زن نیهم ستادهیتر ا عقب
 هست داره باهات یا قهیچند دق

همسرت  یشده، برا کیزنه و به پسرت نزد یم حرف

 .ستادهفر

رود و  یعقب م یگرد شده از ترس قدم یبا چشمان جلوه
 زند و ادامه یم یشخندیزن ن

 :دهد یم

شه.  یکنارشما خوشحال نم نجایمن ا دنیو بهادر از د-

 !مطمئن باش دختر جون نویا

 دهیزن شن نیکه از زبان ا یاطالعات نیا دنیاز شن جلوه
 بود زبانش بند آمده بود. چطور

بود اما زن نگاه زننده و  دهیشناخت؟ ترس یرا م بهادر
 به او نینداشت. هم یزیآم دیتهد

 :دهد که بپرسد یم جرات
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 ن؟یشناسیشما بهادر رو از کجا م-

 

کرد  یرا پنهان م شیلب ها یپوزخند تلخ رو دیبا چگونه
 خودش حداقل مضحک یکه برا

 نباشد؟

 !آوردمش ایمن... به دن-

*** 

 !حاال نیخونه هم ایبرگرد ب-

چرخاند و به طاهر که چند قدم  یرا در دستش م یگوش
 نیو اول ستادهیآن طرف تر ا

جلوه و بچه  یاش به عنوان محافظ شخص یکار یروزها
 ها شروع کرده بود چشم غره

اما به هر حال حرصش  ندیب یرود. البته که طاهر نم یم

 .کند یرا کم م

ط موضوع فق فتادهین ی. اتفاقمیبا هم صحبت کن دیبهادر با-

 ...دیکه با هیمهم





AriyanMehr
Rectangle
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مسئله را به  تیبرد تا اهم یم تیرا با قاطع حرفش

 .توجهش برساند

 !خونه... برگرد جلوه ی. تومیکن یصحبت م-

که موضوع  دیگو یم دهیکند و به سع یرا قطع م تماس
 عتریسر دیآمده که با شیپ یمهم

بود. خودش را به  دهی. مطمئنا بهادر تا االن فهمبرگردند
 رساند و بچه ها را به یخانه م

رود و خودش را  یسپارد. به اتاق بهادر م یم پرستار
 یآماده م یبحث اساس کی یبرا

بود  نیا یبود مطمئنا برا دهیکه از بهادر د ی. آن لحنکند
 یبا مادرش صحبت م دیکه نبا

 کینزد دینبا یا بهیغر چیاست. از نظر بهادر به ه کرده
 او و یتواند برا یم یشود. هرکس

 .اش خطرناک باشد خانواده

رود. دستانش را  یشود و جلو م یبلند م زشیپشت م از
 دهد یجلوه قرار م یبازوها یرو

 :دیگو یم یآرام و لحن شمرده شمرده ا یبا صدا و
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از  ،یخوام با او زن صحبت کن ینم چوقتیه گهید-

 بچه کیاز نزد ایو  شینیبب کینزد

 ؟یرو لمس کنه، متوجه ها

که مادرش  یشدن به زن کینزد یبرا یهمه نگران نیا
 به یشد حت یباعث م نیاست؟ ا

واقعا مادر بهادر باشد.  نکهیزن شک کند. به ا یها گفته
 همه نیطاقت از ا یجلوه ب

 یدستانش را رو دینیب یکه در چشمان بهادر م یشیتشو
 دهد تا یاش قرار م نهیس

 .کند آرامش

داشته  یما خطر یممکنه که او زن... مادرت، برا بهادر
 باشه؟

توانست منظور حرف بهادر را بفهمد. بهادر  ینم جلوه
 شیکه برا یهمه تناقض نیکالفه از ا

 :دیگو یو خسته کننده بود م نیسنگ تینها یب

 !جراتش رو نداره-

که  یگفت. نه مرد یبدخلق و عصبان یبچه  کی همچون

 !منطق پاسخ دهد یاز رو دیبا
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 تندش چه بود؟ یواکنش ها نیا لیدل

. اون یموضوع فکر کن نیا یخوام درباره  یم بهادر
 دامونیبدون اطالع تو پ یمادرته. وقت

 یو از دور بچه هامونو تماشا م ادیو بدون اطالع م کرده
 خواد که یدلش م یعنیکنه 

با هم  یدونم گذشته خوب یتر باشه. م کینزد بهمون

 ...دیکه شا یکن ی. فکر نمنینداشت

 !کنم! مطمئنم یفکر نم-

نفسش را با حرص  نکهیا نیو بعد ح دیجلوه را بر حرف
 دی. چرخدیفورت کرد عقب کش

خواست که  یستون کرد. نم زشیم یدستانش را رو و
 یجلوه را ناراحت کند چون م

 یمادر یدوباره  دنیبا صحبت از گذشته و شن دانست
 یه دار مغص دیناه ینکردن ها

بار هم شده  کی یزن برا نیکرد که ا ی. فقط آرزو مشود
 حرفش را بدون بحث و جدل

 .ردیبپذ
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 :دهد یاست ادامه م ستادهیکه پشت به او ا همانطور

خوام که فردا  ی. من نمستیچون اون االن اومده و فردا ن-

 بچه هام بزرگ شدن یروز

بوده.  یمن چ یبدم که گذشته  حیباشم بهشون توض مجبور
 من پدر و مادرم رو از دست

 !که بدونن هیقدر کاف نیو هم دادم

اش  یجلوه را در زندگ ایتر که خودش پدر نشده بود،  قبل
 نداشت، آن قدرها از پدر و

است.  نیهم یکرد که زندگ یکله مند نبود. فکر م مادرش
 یمهم تر یها زیچ یلیکه خ

 کیهمچون  دیبچه و خانه و خانواده وجود دارد. او نبا از
 مدام ریلوس و بهانه گ یبچه 

 !بزند که چرا آن ها را هرگز نداشته است غر

 نیباتریو ز نیو قشنگ تر نیآسان تر شیحاال؟ بچه ها یول
 بود که تا به حال یتیمسئول

دوشش داشته است. پدر و مادر بودن، مهر و محبت  یرو
 نسبت به آن ها داشتند یذات

 !نبود یغول را شکستن نبود. اصال و ابد کار سخت شاخ
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 ییمادرا نیهمچ ایدن یخوام بدونن که تو ینم یمن حت-

 خوام با یهم وجود دارن. م

تصور رو داشته  نیا رنیگ یکه از تو م یو توجه محبت
 ی. دلم نمنیا یعنیباشن که مادر 

 ...که تصورشون خراب بشه. و بدتر از اون خواد

 یکه در ذهن داشت پشتش م یزیبا تصور چ یا لحظه
 یکند م یلرزد. رو به جلوه م

 :دیگو

خوام که به عنوان مادر بزرگشون باهاش آشنا بشن،  ینم-

 بعد اون بره و اصال معلوم نباشه

نه! بعد من  ایمن سر بزنه  یبخواد به بچه ها گهید که
 دیچهار ساله با یبچه  هیچطور به 

 یکه من جونمو براش م یدازه ابدم که اون به ان حیتوض
 و باارزشه، یدم دوست داشتن

 یمثل اون رو تو یداشتن جواهر اقتیها ل یبعض فقط
 ندارن؟ شونیزندگ

از گوشه  یاشک در چشمش پر شد و ک یکه ک دینفهم جلوه
 کرد. زیچشمش سر ر ی
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 .ندارم جلوه شیمقطع یبه اون زن و بودنا یتاجیمن اح-

 یآغوشش جا انیطاقت جلوه رفت و خودش را م یب جلوه
 داد. دستانش را با قدرت دور

 .اش فشرد نهیو صورتش را به س دیچیبهادر پ کمر

. هرطور تو صالح یهرطور تو بخوا زمیباشه عز-

 .یبدون

خواست با اصرار  یبود. نم رانیبست و یخانه از پا نیا
 قیعم یاز اندازه زخم ها شیب

از او حرف  یکند. بهادر طورهمسرش را تازه  یروح
 محبت نسبت یزد که انگار ذره ا یم

 .او در وجودش نداشت به

 یگذارد و م یم شیگونه اش تنها یرو یبا بوسه ا جلوه
 یم زشیرود. بهادر پشت م

از آن زن فرستاده  شیبرا یموتیکه ت یو با شماره ا ندینش
 کی. هنوز ردیگ یبود تماس م

 :دهد یکامل نخورده که پاسخ م بوق

https://t.me/Romanamone
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 .یمنتظر گذاشت ادی. مامانو زیباالخره زنگ زد-

مالد و با لحن  یچشمانش را م ینوک دو انگشت گوشه  با

 :دهد یادامه م یخونسرد

 د؟یناه یخوا یم یچ-

تالش  یخوام؟ من حت یم یزیکه چ یکن یچرا فکر م-

 . فقطرمینکردم باهات ارتباط بگ

 جرمه؟ نمیدور نگاشون کردم. ا از

 .متنفر بود شیاو و هرچه طلبکار بودن ها از

 .نشو کیجرمه! نگاهشون نکن بهشون نزد-

کنن که رحم و بخشش  یم ادی یهمه ازت به عنوان مرد-

 یواقعا نم چکسینداشت! ه

 یبه اندازه  چکسیزنه. ه یداره حرف م یکه از چ دونه

 !دهیمن طعمشو نچش

دهد و  یم هیپشت سرش تک یبه صندل یرا خستگ سرش
 زند: یلب م

 

 !یمست-
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بود اما به او  دهیفهم دیرا شن شیهمان اول که صدا از
 کرد تا بداند او و حرف یادآوری

 .ردیگ ینم یرا جد شیها

 زنم درست نباشه؟ یکه م ییحرفا شهیم لیدل ؟یکه چ-

 چوقتیزن را هرگز نشناخته است. ه نیکرد که ا یم حس
 یچه م یکه از زندگ دینفهم

بود اما  انشیاطراف یها یمهر یب یقربان. او هم خواهد
 به او شانس یبهادر به قدر کاف

 !قدرش را ندانست چوقتیبود. اما ه داده

دونه؟ ترحم؟  یوجودت م یتو یهوم؟ بهادر؟ بخشش-

 ؟یهرچ ؟یدلسوز

کرد.  یبه خودش نم گریجفا را د نینه... هرگز ا بخشش؟
 گرفته بود ادیسال ها  نیدر ا

 ینیسنگ یارزشش باالتر از آن است که وزنه ها که
 بسته شود و شیبه پا دیهمچون ناه

 یرا از جلو رفتن باز بدارد. اما دروغ چرا دلش م او
 بودن، اعتضاد بودن دیسوخت. ناه

 .بود یکیو تار ییبود. سخت بود. پر از تنها دردناک
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 کیمن نزد ی! به من و خانواده یستین قشیهست! تو ال-

 با یالزم داشت یزینشو. چ

 !کنه یبرات حلش م ریتماس بگ یموتیت

کند که هرگز در  یفکر م نیکند و به ا یرا قطع م تماس
 یمیتصم نیا یاش برا یزندگ

 .نخواهد شد مانیاالن گرفت پش که

را نتوان با گذشت زمان به  یکه هر درد و زخم دیشا و
 سپرد. نشود که یدست فراموش

و طلب بخشش هرچند که از ته دل باشد  یمانیاسم پش به
 یخود شانس دوباره ا یبرا

مرحم و  چیکه ه یزن یزخم م قیآن قدر عم ی. گاهدیخر
 یکارگر نم یمعجزه ا چیه

 .شود

*** 

 

 یکاناپه  یرود. بهادر را نشسته رو یم یپشت اطیح به
 یرنگ مقابل استخر م یریش
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کندو هرزمان  شیدایپ نجایتواند ا یدانست که م ی. مندیب
 بود نگاه ریکه فکرش درگ

کرد. ذهنش را جمع  یبه سطح آرام آب آرامش م کردن
 شانه یکرد. دستش را رو یم

 .دهد یآورد و ماساژ م یاو به حرکت در م یها

 دلم؟ زیعز یکن یفکر م یبه چ-

 یگذارد. نوازش م یدست دلبرک م یدستش را رو بهادر

 :دیگو یم نیکند و همان ح

 د؟یخوابآروشا -

 یزند و رو ی. بهادر را دور مدیآ یجلوه کش م یها لب
 گونه اش ی. روندینش یم شیپا

طاقت دستش را دور کمرش محکم  یبوسد و مرد ب یم را
 اش را به یشانیکند. پ یم

 .ردیگ یم قیعم یچسباند و نفس ها یاو م فیظر گردن

 ؟یچونیپ یچرا م یجواب ند یخوا یقربونت برم من م-

 یچند روز از سر گذراندند م نیکه ا یاتفاقات ادیبه  بهادر
 ناخودآگاه در شیافتد و اخم ها
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 یبود. همان زن یزن تمام نشدن نیرود. جسارت ا یم هم
 را شیکه وقت تنگنا چنگال ها

دفاع  شیها یتا از خودش و دوست داشتن دیکش یم رونیب

 .کند

طرف  کیکند. چهار انگشتش را  ینگاهش م داغ
 قرار گریشصتش را طرف د صورتش و

آورد.  یرا به حالت غنچه در م شیدهد و لب ها یم
 آورد و مماس با یصورتش را جلو م

 :غرد یجلوه م صورت

که  یی. جاینرفته چقدر خودتو تو خطر انداخت ادمی-

 دایسر و کله ات پ ستیمناسبت ن

 ییجا ؟یدون ینم یتو از من؟ چ یخوا یم یشه! چ یم
 ده تو چرا یکه من عقلمم قد نم

 اونم با بچه؟ ؟یسرک بکش دیبا

 

 یجمع شده دخترک خارج م یاز لب ها ینامفهوم یصدا
 شود و فشار دستش را شل

 .کارد یم شیلب ها یرو یعصبان یکند و بوسه  یم
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 !لبامو ول کن حرف بزنم یآ-

 !بگو-

شد که بعد از چند روز بخواهد حساب آن  ینم باورش
 کرد که ی. فکر مردیروز را پس بگ

رود تا از گناهش  یرفته باشد! در جلد طلبکار فرو م ادشی

 .کم کند

 ؟یخودتو تو خطر ننداز گهید یتو مگه قول نداد-

 مگه ؟یرو کنار بذار ایباز مزباندیج

 ؟یرو از من پنهان نکن یزینبود چ قرار

 :دیگو یکند و م یم کیرا به شانه اش نزد سرش

 شه ملکه ام! بعدش؟ یاطاعت م-

دهد و با اعتماد به نفس زمزمه  یبه گردنش م یتاب هجلو

 :زند یوار لب م

من  یشه برا یجا باز م یذار یرو که کنار م یهمه چ-

 ...وسط امیم

خواست تا جان در بدن دارد او را به خود بفشارد  یم دلش
 تا باالخره از مرز تن رد شود
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را  یفتگیش نیشوند. او را کامل در خود حل کند! ا یکی و
 یساختگ یفهمد. با خشم ینم

 یآن نشسته اشاره م یکه جلوه رو شیآغوشش و پاها به

 :دیگو یکند و م

 وسط تر؟ نیاز ا-

 :دیگو یدهد. مطمئن و مغرورانه م یسر تکان م جلوه

پرسم  یازت سوال م یبله وسط تر! انقدر وسط که وقت-

 ! ازیجوابمو بد چوندنیبدون پ

 !یرو پنهان نکن یزیچ من

 

گرداند  ینگاهش را به چشمانش برم شینوازش بازو نیح
 یتشر م یسطح یو با اخم

 :زند

رو پنهان نکردم! فقط  یزیتکرارش نکن. من چ یه-

 یبدون ستیکه بدونم الزم ن یزیچ

 ...گمیذهنت مشوش نشه بهت نم و

https://t.me/Romanamone


 
 

2343 

 

شادی موسوی: ویسندهن                                                                                         ویکار  

  

باال رفته  ییزند و با ابرو یجواب دست به کمر م حاضر

 :زند یحرص م

 !بچه مون تیآهان... مثل جنس-

توام  ؟یرو ول کن هیقض نیا یخوا یم یلعنت! ک-

 سر آروشا رو چهار ماه از من تیباردار

 !یکرد پنهان

خورد.  یناخوآگاه چاک م ششیآن روزها ن یادآوری با
 دایشکمش پ یکه کامال گرد یزمان

را باردار بود زودتر  ویکه آر یاز زمان یبود. حت شده
 گفت یشکمش گرد شد تا روزها م

بهادر شک کرده بود که  ینفخ کرده ام. و تنها زمان که
 خواست و یمهابا او را م یجلوه ب

 .به عطر تن بهادر او را لو داده بود ادشیاعت

 :دیگو یکند و با ناز م ینازک م یپشت چشم یبدجنس با

که بدونم ذهنتو  یزی. فقط چزمیمن پنهان نکردم عز-

 !گم یکنه بهت نم یمشوش م

شد اما همچنان با ژست  یه منفجر ماز خند داشت

 .کرد یداشت نگاهش م یطلبکارانه ا
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رساند و مشغول باز  یدستش را به پشت جلوه م بهادر

 .شود یم شیموها ی رهیکردن گ

 ینشان از ب نیها به زم رهیبرخورد گ کیت کیت یصدا

 .اش داشت یحوصلگ

که  ی... هرچیفرق داره. هرچ مونیبا زندگ یمسائل کار-

 دیراجع به خودت هست رو با

 !ستین یکیدوتا  نی! ایبگ بهم

 

بچه داشتن و  یدانست. در واقع دلش برا یهم م خودش
 رفت یتجربه قنج م نیتکرار ا

نشده بود. دختر ناخواسته  یزیآروشا واقعا برنامه ر اما
 یخودش را از همه برا امدهیشان ن

 .کرد یتر م زیعز بهادر

 ینم ادشی چوقتیداشتن او شاکر بود اما ه یبرا بهادر
 دوباره باردار دیفهم یرود که وقت

 کباری نکهیتا چه اندازه وحشت زده شده بود. از فکر ا است
 مانیپشت در اتاق زا گرید
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را که در دستانش دارد به او باز  یباشد تا فرشته ا منتظر
 یپس بدهند! به ذهنش نم

. که او چهار ندازدیه برا یباز نیکه جلوه با او چن دیرس

 !ماهه باردار باشد و بهادر نداند

کشد تا  یبهادر را دست م یگزد و موها یلب م جلوه

 .کند قیآرامش به او تزر

سر  مانمیدونستم که بعد از زا یخب من فقط چون م لهیخ-

 بچه گهیو د یدیترس ویآر

قلبت خوب  ی. برایریبهت نگفتم استرس نگ یخوا ینم

 .نبود

 یگرفت! خودش هم م یآرام و قرار نم چوقتیزن ه نیا
 داند چرا دوباره یدانست اما نم

 :دهد یم ماتومیاولت

 ؟یدیمن فهم یبار آخرت بود اعجوبه -

باشه  ی... پس فکر کنم االن وقت مناسبنطورهیاوم... اگه ا-

 یلیمسئله خ هی یکه درباره 

 .میمهم کوچولو با هم صحبت کن یلیخ
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برد و  یاو م یراحت سرش را در موها الیبا خ داشت
 دنیگرفت که با شن ینفس م یدم

 .اش حبس شد نهینفس در س دیکه از زبان جلوه شن یحرف

 یچسباند و با ترس صور یدو انگشتش را به هم م جلوه

 :زند یلب م

 کوچولو... یلیخ یمسئله  هی-

 

و جلوه  ردیگ یم یاش را از صندل هیتک دهینفس بر بهادر

 .شود یبلند م شیپا یاز رو

خورد و  یشکم تختش سر م یآرام آرام تا رو نگاهش
 ماند تا جلوه حرفش را یمنتظر م

 کرد؟ یزد؟ چرا تمامش نم یکند. چرا حرف نم تمام

 یافتاده. ب نیلنگ جوراب آروشا تو ماش هیکه  نهیاونم ا-

 ...اریزحمت بگو ب

 شیاز جا کبارهیبهادر به  یماند وقت یدر دهانش م حرف
 یخفه ا غی. جلوه جزدیخ یبرم

 یقدم دور م کیگذارد. فقط  یکشد و پا به فرار م یم
 شود که دستش توسط بهادر
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چسبد.  یاو م ی نهیشود و از پشت به تخت س یم دهیکش
 یرا به گوشش م شیلب ها

 .شود یتنش خم م یرو شتریو ب چسباند

نگاه به پشت سرت  هی! سایوا ؟یر یکجا م یفرار شکِ یآت-

 چقدر ویک ویچ نیبنداز. بب

هر لبخند، هر نگاه و هر  طنت،ی... با هر شیسوزون یم

 !کلمه ات

گر گرفته نفس  جانیکه از ه یو تن یخندد. با سبک بال یم

 .زند ینفس م

 ...خواستم یمن؟ من فقط م ؟یک-

 شیگلو ریکشد و به ز یشکمش باال م یرا از رو دستش
 را به سمترساند. صورتش  یم

 :غرد یچرخاند و با عتاب و حرص م یم خود

 ؟یمن یاالن مادر دوتا بچه  یعنیتو -

 :زند یکشد و با تفاخر لب م یدندان م ریرا ز نشییپا لب

 !ام منم یبعد یخود خودمم! مادر سه تا-
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آورند؟ هم  یها چه به روز او م طنتیش نیدانست ا ینم
 خواهد! با یخواهد و هم نم یم

حصر چانه اش را در دستش  یب یحد و خواهش یب یتمنا
 فشارد و گونه اش را به یم

 :دیگو یکشد و م یدخترک م فیلط ی گونه

 

 !فکرشم نکن-

 ...ـیچون پسره م یاسمشونم انتخاب کردم! بعد-

 !...بوسد. دهان چون عسلش را یم

 !...بار هم او کیاو جان گرفت  صدبار

 !...بار هم او کیبار او آتشش زد  هزار

تواند از سر بگذراند.  یرا م یزیبوسد و با او هرچ یم
 خانواده بودند. خانواده کیآن ها حاال 

 نیا متیگذشتند. ق زشانیداشتنش از همه چ یکه برا یا
 تر با اشک شیرا پ یخوشبخت

و درد پرداخته بودند.  ییکردن سال ها تنها یآه و سپر و
 گریرا دارند و د گریکدیحاال 
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ا نخواهند بود. راه سخت بود و طاقت فرسا، تنه چوقتیه
 به جلو شیدو قدم پ یگاه

نفس  یو گاه دندیدو یسه قدم پس افتادند، گاه یوگاه
 !دندی. اما باالخره رسدندیبر

 ینیعشق زم نیو ماندگارتر نیباتریو جلوه به ز بهادر
 .دندیرس

 

 سپاس و درود به شما عزیزان!
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