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  رمانشواسوامى 
 

 ٍای جنَنآ : عنوان
 Nilufar.rیلَفر رستهی ن نویسنده :

 عاشقانٌ ،یانتقان ،یجانیي ،یسیپل ژانـر:

 98انجهن ناٍل  :طراح جلد 

 935 تعداد صفحو :

 ی از رستٌ یا سرسخت ٍ حرفٌ اریبس ینأنَر  ،یسرگرد ايَرا پناي : داستان ی خالصو
 نی. اٍ کٌ در اشَد ین یقتل ی پرٍندى ریاش درگ تَسط پسرخالٌ یاطالعات، بٌ طَر اتفاق

در  قاتیبٌ دنبال تحق کند، یاش را يو دنبال ن سالٌ ستیٍ انتقام ب یاف شخصراى ايد
شراکت اتفاقات  نیا ی کٌ در ادانٌ شَد ین یرابطٌ با پرٍندى، نجبَر با شراکت با دختر 

 ٍ... دیآ ین شیير دٍ پ یبرا یٍ درشت زیر

 

استمحفوظ  89هاول  برای اهجمن کتابتمامی حقوق این   
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 :نقدنٌ 

 کٌ بٌ قلبو غو داد ییآن خدا

 اٍ باران داد خَد

 گذرد یيا ن ٌیبا عطش جان یزندگ

 ...داد انیرا جر ٌیجان شَد ین

 کنو از عطر تَ یرا پر ن ام جانٌ

 تَ یهایاز س زیرا لبر الویخ

 باران ریز در يا نرگس انیتَ را ن ویجَ ین

 تَ را ریچشو نن غ ندینب

 نن نام تَ را یيا خَاند ندام لب ین

 تَ را یزند شَق تهاشا ین ادیفر نگايو

 کنو یتَ پر ن یرا از عکس يا يا نٌیآ تهام

 زنو ین قدم تَ با را يا جادى تهام

 یٍ چٌ نباش یباش چٌ

 کنو ین یتَ را با نن زندگ نن

 است دشَار يو ات فاصلٌ نیکٌ تخه ییتَ

 را لَنتريایتن نن تاب ندارد شهردن ک ٍ

 دٍر است جسهت
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 زدیآن یتَست کٌ با رٍحو در يو ن ال  یخ انا

 ...ديد یآٍاز جنَن سرن ٍ

 ناتهام جنَنو را ی قصٌ کنو ینام چشهانت آغاز ن با

 شرٍع دٍست داشتنت را ٍ

 از تَ نهکن نبَد زیکٌ گر ییانتظار تَ بَدم در چنان يَا در

 ...یآند

 یدیبخش نیقلب درد آلَدم را تسک نتیدل نش یبا نَا بایچٌ ز ٍ

 یدیدن یح زندگرٍ جانو یچٌ آرام از تأللَ چشهانت بٌ تن ب ٍ

 نردى یبا تَ زندى شدم در تالطو لحظٌ يا ٍ

 ساختو از سنگ سرد یٍ چَن بت یخی قلب

 آن شدى بَد ی نٌیکٌ آ یچشهان یبٌ رٍ دمیکش یا شٌیش ینقاب ٍ

کٌ  ییيا از دست داد ینفرت ن یدرٍنو ٍ بَ یزدى بَد از سرنا خیکٌ  ییایدن یايیشدم در س غرق
 آلَدى بٌ انتقام بَد

 ...یآند

 را يا یکیتار یبرد نیٍ از ب یباران چشهانت شست یبا پاک ٍ

 زدى بَد ام شٌیکٌ چَن تبر بٌ ر یٍار  ٌیسا ی نغلَب شدى ی گذشتٌ یدیبٌ بند کش تیبا نَج نَيا ٍ

 بَد شیکٌ طرح چشهانت قبلٌ نها یشد یجنَن یایدر یناخدا
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 ی  کٌ دٍ قدن یٍ باران خَن یرگیت انیدر ن و،یيا ییتنًا نیدر انتظار پًلَ گرفتنت در بال یا رىینن جز ٍ
 :زدم ادیفر تیایر یآسهان دل صاف ٍ ب یغرق شدن در آن بَدم، بٌ پاک

 ...ٍار دٍستت دارم نجنَن

 کٌ با سنگ سرد خَ گرفتٌ بَد یبٌ جان اش ییيرم نسحا ديد یکٌ نفس ن یجنَن یآٍا نجنَن

 یجار  ویيا در رگ ینرا ٍ عطش زندگ ی تن نردى کند یبادى نست ن یکٌ ب یجنَن یآٍا نجَن
 سازد ین

 است یاز ير حس یکٌ عار  یقلب

 ٍجَد دارد ییاعهاق آن جا در

 کند یبا عجز تَ را درخَاست ن کٌ

 

 

 یفر یک یدادرس نیقانَن آئ 549ٍ نادى  1398نصَب  یقانَن نجازات اسالن 616طبق نادى -
ٍ قاچاق  ییفقرى آدم ربا نیاعو از حضَر در چند کزاد،ی، نظر بٌ اتًانات نتًو اردالن ن1398نصَب 

 اختنتًو را بٌ پرد ،یفر یدر انَر ک یٍ انقالب اسالن یعهَن یدادگاى يا یانسان ٍ نَادنخدر، دادرس
. لذا دادگاى ختو کند یٍ نبلغ ذکر شدى در پرٍندى، پنج سال حبس ٍ اشد نجازات نحکَم ن ٌید
، حکو نتًو را 1398نًر ناى  11نَرخ چًارشنبٌ شنبٌ 1193دادنانٌ شهارى  یرا اعالم، ٍ ط یدگیرس

 .دینها یصادر ن

 :ٍ اعالم کرد دیکَب زین یچکش را رٍ یقاض ،یاتهام جهلٌ ننش با

 .ختو جلسٌ-
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 نیچَن آخر دیبار شا نیکرد انا ا یخستٌ اش ن شٌی. دادگاى يهدیکش شینَيا نیرا کالفٌ ب دستش
کٌ نسئَل  یکهتر بَد. با سر بٌ سرباز  یتاحدٍد تشیبَد،عصبان دىیچَبٌ دار کش ینفر از آن گرٍى را پا

 .نحافظت از نتًو بَد اشارى کرد. سرباز نتًو را بعد از دستبند زدن، از جا بلند کرد ٍ بٌ سهت در رفت

 از ٍ شد بلند جا از بَد، ابرٍانش جا خَش کردى نیکٌ ب یظیرا در دستش فشرد ٍ با اخو غل پرٍندى
 :شد ٍ رٍ بٌ رانندى گفت نیرفت. سَار ناش رٍنیب دادگاى

 .ستاد ویگرد یبرن-

 .اطاعت قربان-

در،  یصدا دنینشستٌ بَد کٌ با شن ستویبلند سهت اتاق رفت ٍ ٍارد شد. شًرام پشت س یقدم يا با
 .داد ٍ اٍ دٍبارى بٌ کارش نشغَل شد کیگرفت ٍ ايَرا سالنش را عل تَریچشو از نان یلحظٌ ا

 دیاسو سع دنیچشهانش فشار داد ٍ با د یلفن، انگشت شست ٍ اشارى اش را رٍزنگ ت یصدا با
 :دیسبز را کش کَنیآ

 !یداشتٌ باش یبًترى کار نًه-

 ؟ییايَرا... کجا-

 .در آن نشخص بَد یآرام نبَد ٍ ترس، تا حدٍد دیسع لحن

 شدى؟ یچ-

 :آب ديانش را نحکو قَرت داد ٍ گفت دیسع

 !تصادف کردم هارستانو؛یب-

 :نکخ کرد ٍ بعد ادانٌ داد یا حظٌل

 .دارم اجیايَرا! بٌ کهکت احت یایب دیبا-
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 .فتویخب، االن راى ن یلیخ-

 :دیشًرام را شن یکٌ صدا رفتیچنگ زد. سهت در ن یصندل یرا قطع کرد ٍ کتش را از رٍ تهاس

 ؟یر ین یبَد؟ کجا دار  یک-

 ...هارستانیبرم ب دیتصادف کردى... با گفت ی! ندیسع-

 انیدر ن یرنعهَلیحدس زد اتفاق غ عشینگايش کرد. از حالت چًرى ٍ حرکت سر یلحظٌ ا شًرام
 :از جا برخَاست ٍ گفت عی. سرکرد یتصادف سادى انقدر عجلٌ نه کی یاست. ايَرا برا

 .امیصبر کن ننو ن-

 نیاشن شد یکٌ ن یسرعت تیاز ستاد خارج شدند. ايَرا پشت رل نشست ٍ طبق نعهَل، با نًا بايو
 .بَدند هارستانیب یساعت بعد جلَ ویرا بٌ حرکت درآٍرد. ن

 یصدا دنیگرفتٌ بَد. با شن شیدست يا نیٍسط سالن نشستٌ بَد ٍ سرش را ب هکت  ین یرٍ دیسع
بَد  دىیپر اش چًرى رنگ. رفت شان ايَرا ٍ شًرام، ا ز جا بلند شد ٍ بٌ سهت دنیپا سر چرخاند ٍ با د

 .دیلرز ین شیٍ دست ٍ پايا

 !بٌ دادم برس ايَرا-

 .چًرى ايَرا نقش بست یرٍ یکهرنگ اخو

 باز؟ یکرد کاریچ-

کٌ نسئَل حفاظت از بخش بَد، از پشت سرش  یينَز ديان باز نکردى بَد کٌ چًرى نأنَر  دیسع
 :شد ٍ رٍ بٌ ايَرا گفت دىید

 ن؟یبا قاتل دار یشها چٌ نسبت-

 :کرد زیرا ر شیيا چشو ايَرا
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 قاتل؟-

 :پَزخند زد ٍ گفت دیبٌ سعرٍ  نأنَر

 شازدى، نٌ؟ یکرد یچٌ غلط یپس نگفت-

 نیسرم اٍندم جَاب کنو گفتو ا ریخ شدم، ینکردم! فقط داشتو از اٍنجا رد ن یکار  چیآقا بخدا نن ي-
 ...شوین چارىیب ینجَر یا دٍنستویچٌ ن هارستان،یبندى خدا رٍ برسَنو ب

 :دیرٍ بٌ ايَرا نال بعد

 !بگَ پسرخالٌ یز یچ ٌید  تَ -

 :اش گفت یٍ با لحن جد دینأنَر کش یپاسخش را بديد، نگاى سردش را بٌ سَ نکٌیا یب ايَرا

 .چٌ خبرى نجایبدى ا حیتَض-

 :ٍ گفت ستادیا نٌیدست بٌ س نأنَر

بار  ریآقا کٌ ز نیٍ ا ییبدى تَ حیتَض دیکٌ با یکس ؟یخَا ین حیکٌ از نن تَض یيست یک یعال جناب-
 ...رى یى نهکٌ کرد یکار 

 :رد ٍ بدل کردند ٍ کارت شان را بٌ نأنَر نشان دادند کٌ نأنَر تند تند گفت یٍ شًرام نگاي ايَرا

 ...نیشرنندى قربان نشناختو، باٍر کن-

 .بدى. درست ٍ کانل حیبشنَم؛ فقط تَض خَام ینه یحرف اضاف-

 :تکان داد یسر  نأنَر

دٍشش داخل بخش اٍند ٍ کهک خَاست. دکتر  ینفر رٍ ٌیآقا با  نیبگو قربان. سر صبح ا یٍاال چ-
بٌ  ٌیاطالع داد چَن قض سیٍقتٌ تهَم کردى. بعدم بٌ پل یلیطرف خ دیسراغش رفت ٍ د ینَلَد

. ن یبرا یينَز يهٌ چ ینظرش نشکَک بَد. ٍل  .اعزام نشدى یدگیرس یيو برا ییرٍینا يو گنگ 
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 :د ٍ ادانٌ دادرايرٍ قرارداشت اشارى کر یکٌ انتًا یبٌ در  بعد

 .دینیبًترى خَدتَن بب-

 .در راى افتادند سهت

. ايَرا ستادندیا بَدند  دىیکش شیبٌ رٍ یدیسف ی آن بَد ٍ نلحفٌ یرٍ یکٌ شخص یتخت نقابل
چشهش گَد رفتٌ بَد ٍ  یسالٌ بَد کٌ پا 51حدٍدا  ی. جسد نرددیدستش را جلَ برد ٍ نلحفٌ را کش

بدٍن  یآشنا بَد ٍ قطعا يرکس یبَد. چًرى اش بٌ اندازى کاف انیکنار گردنش نها یقیزخو عه یجا
 قٌیکتش درآٍرد ٍ چند دق بیرا از ج یالتکس نشک یيا . دستکششناخت یفکرد کردن يو، اٍ را ن

 :گفت دیجنازى را چک کرد ٍ بعد رٍ بٌ سع

 ؟یشناس ین ٍ نیا-

کٌ شدم  ادىیافتادى.  پ ابَنینفر کنار خ ٌی دمید یگالر  رفتوینشناسو! صبح داشتو ن شٌ ینگٌ ن-
بزارم کلٌ سحر اٍنجا بهَنٌ، برداشتو  ادیخدا رٍ خَش نه دمینتَجٌ شدم طرف از يَش رفتٌ. د

 ...کنن ریننَ دستگ خَان یُنردى از آب در اٍندى، ن ارٍی. االن کٌ نجایآٍردنش ا

 :گرفت دیحرف را از دين سع نأنَر

نسئَل يو  ٌیٍ  ستینعلَم ن یز یبگٌ؟ فعال کٌ از ظَاير انر چ ٍ قتیجناب سرگرد از کجا نعلَم حق-
 ...فرد تنًا نظنَن   نیپس ا َندى،ین

 :کهرنگ گفت یبٌ سهت آنًا آند ٍ با اخه دیبا رٍپَش سف ینزدى بَد کٌ نرد یايَرا حرف ينَز

 ...دیستینا هاریسر ب یلطفا رٍ رٍنیب دییبفرنا د؟یٍارد شد یآقا؟ با اجازى ک دیکن ین کاریچ نجایا-

 :رٍ بٌ نأنَر ادانٌ داد بعد

 تَن؟ یر یپذ تینسئَل نٌیآقا؟ ا دینگٌ قرار نبَد شها نراقب باش-
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 ...حل پرٍندى اٍندن یدکتر، برا ستین ینشکل-

 .صَرت دکتر گرفت یکارتش را جلَ ايَرا

 !ییجنا رىیيستو از دا یسرگرد ايَرا پناي-

 :بٌ شًرام اشارى کرد ٍ

 .یم، سرگرد فتَحٍ يهکار-

 نکٌیا یاش ب یبزند کٌ ايَرا با اخو ٍ لحن جد یحرف کرد باز لب بعد، ٍ کرد شان نگاى یلحظٌ ا دکتر
 :بٌ اٍ فرصت حرف زدن ديد، گفت

کٌ  ییزایاضافٌ بر چ یير اطالعات خَام ین ،یربط یگَش کن دکتر! بدٍن فَت ٍقت ٍ ير حرف ب-
 ... نفًَنٌ؟یخَدم نتَجٌ شدم بًو بد

 :جهالت پر تحکو اٍ، سر تکان داد ٍ ايَرا ادانٌ داد ریتحت تأج دکتر،

چشو ٍ گردن ٍاضح  کٌ نقتَل تَ  ریز ینَيا ٍ کبَد ی  سیٍ از خ گذرى یساعت از قتل ن 64کهتر از -
 ٍ افتادى اتفاق چاقَ تَسط احتهاال کٌ ست بارى کیاز حهلٌ  یگردن حاک یزخو رٍ دى،یآب بٌ قتل رس

اٍنجا کٌ يههَن  از ای ٍ باشٌ دفاع بَدى یضربٌ برا نینردى، نهکن  ا ادیز یز یَل از خَنرنقت تینًا در
باشٌ... کٌ  یٍ خانَادگ یانتقام ٍ نشکالت شخص ای یر یعلت قتل باج گ دیشا و،یشناس یطرف رٍ ن

 !دیاگر يست، گزارش کن یا گٌی. نَرد دویکن یبعدا نشخص ن ٍ نیا

يو  دیخَد را جهع ٍ جَر کرد. نأنَر ٍ سع یکٌ با جهلٌ آخرش که ستینگر یياج ٍ ٍاج اٍ را ن دکتر
اٍ ايَرا شناختٌ شدى  یلب نشاندى بَد. برا یرٍ یاز اٍ نداشتند. شًرام انا لبخند کهرنگ یدست که

 .بَد

 :گفت د،یکٌ سکَت دکتر را د ايَرا

 !ستین یا گٌیپس نَرد د-
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 :تکان داد یسرش را بٌ عالنت ننف دکتر

جنازى رٍ ننتقل کنو سردخَنٌ، انا  خَاستویکٌ ننو نتَجٌ شدم، در حد شهاست. ن ییزيای... چریخ-
 ...کارم درست بَدى فًهویاطالع بدم ٍ االن ن سیبًتر دٍنستو قبلش بٌ پل دم،یکٌ د ٍ تیٍضع

بشٌ. اگر شخص  یکالبد شکاف دیبا ،یقانَن یپزشک دیبد انتقال ٍ تر نقتَل عیيرچٌ سر ارخب؛یبس-
 .کٌ نن پرٍندى رٍ دست گرفتو دیاٍند، اطالع بد یدگیرس یبرا یا گٌید

 :سر تکان داد ٍ ايَرا رٍ بٌ نأنَر ادانٌ داد دکتر

. در صَرت عدم گزارش یدیبًو خبر ن عیفرد گرفت، سر نیاز ا یاٍند ٍ سراغ نجایيرکس ا-
 ...کن جهع ٍ تهام ٍ کهال با تَئٌ. پس خَب حَاست تشینسئَل

 ...انا قربان نن-

 !حرف نباشٌ-

 :چرخاند دیگفت. ايَرا نگايش را سهت سع یرلبیز« چشو  »لحن نحکو ايَرا، لب فرٍ بست ٍ  با

 ...یایتَ يو يهراى نا ن-

بٌ  ینحکو ٍ بلند، سهت خرٍج یشَد، با قدم يا ٌیاز جانب بق یحرف نیننتظر کَچکتر نکٌیا یب ٍ
 .راى افتاد

يو سَار شدند. استارت  دیبعد، شًرام ٍ سع قٌیظر بَد کٌ حدٍد پنج دقننت اش یرنجرٍر نشک داخل
رٍشن کرد ٍ بٌ عادت نعهَل، آرنجش را لبٌ  یگار یبٌ راى افتاد. س یبلند ژیغ یبا صدا نیزد ٍ ناش

 :گفتانداخت ٍ  دیبٌ سع ینگاي نٌیاز آ داد، ین رٍنیرا ب گاریدٍد س کٌیپنجرى گذاشت. درحال

 ...کن فیخب! تعر-

 نجا؟یا-
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پرسو درست  یکٌ ن یکٌ با سَال ٍ جَاب از تَ حرٍنش کنو... پس يرچ اٍردمین راى سر از ٍ نن ٍقتو-
 ...بدى ٍ جَابو یٍ حساب

 :گرد شدى گفت یبا چشو يا دیسع

  نگٌ نن نجرنو ايَرا؟-

 !یدرحال حاضر نظنَن-

رٍ رسَندم  ارٍی نینن  بدبخت فقط ا رای! ايَرا بٌ جَن خَدت، بٌ جَن سهایافتادم خدا یر یعجب گ-
... ستین یافتادى ٍ فکر کردم از حال رفتٌ. بعدشو، طرف کو آدن ابَنیگَشٌ ب دمی. چَن دهارستانیب

کاش  یکٌ ا رى،یگ یدست نارم ن شٌیحالش خَب ن هارستانیب ارنشیشناختهش گفتو ن یٍقت
 ...اٍردمینه چَقتیي

! بًرام يو ارىین ٍ دخلو لقا شب خَنٌ نرم نٌ ٌینن  ،یدٍنینبزار نن برم ايَرا! خَدت کٌ  تَرٍقرآن
 ...برسو ویاالن دست تنًاست... بزار برم بٌ کار ٍ زندگ

 ؟یکرد داشیکجا پ-

 .گانیزا کینزد-

 :نگايش کرد ٍ گفت نٌیشدى از آ زیر یبا چشو يا ايَرا

 ؟یکردین یچٌ غلط گانیتَ کلٌ سحر زا-

... تَ بٌ پرٍندى ت برس بٌ رفت ٍ آند نن دایتَ سع یز یری! چرا نقتَال رٍ نالیخیپسرخالٌ جَن  نن ب-
 ؟یدار  کاریچ

صَرتش  یشدى بَد، که رىیبٌ اٍ خ نٌیٍ براق ايَرا کٌ از آ زینگاى ت دنیبا د دیزد ٍ سع یلبخند شًرام
 :را جهع کرد ٍ گفت
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 .دنبال اٍنا رفتویداشتو ن و،یداشت اجیبٌ چند نفر ندل احت-

  .کٌ نطهئن شَد شیچند لحظٌ نگايش کرد کٌ از صدق گفتٌ يا ايَرا

 !نن ندى لیدرٍغ تحَ-

 ...ٍ نن راستش-

 !گفتو نزخرف نگَ-

بهالد. انا  رىیتَانست ش یخَاست ن یرا نحکو بٌ يو فشار داد. سر يرکٌ را ن شیلب يا دیسع
  .ايَرا، کانال فرق داشت

 نشَ، خب؟ یعصبان دیانا جَن  سع گوین ٍ خب؛ راستش یلیخ-

ننتظر ادانٌ حرفش  یعنیسکَت از جانب ايَرا،  نیدانست ا ین یبٌ خَب دینزد ٍ سع یحرف ايَرا
 .است

 ویبگ ویخَب نبَد، نجبَر شد نَن یناى ٍضع نال نیکٌ چَن ا و،یداشت اجیلنز ٍ قطعات احت یسر  ٌی-
سفارشارٍ  رفتو یکهتر بايانَن حساب کنٌ... داشتو ن نٌیٍارد کنٌ ٍ با يز نیچ از نَن دالل ٍاسٌ ٌی

 .رمیبگ لیتحَ

 .دارد قتیحق دیبار نطهئن بَد حرف سع نیبٌ چًرى اٍ انداخت. ا ینگاي وین ايَرا

 :داشت، گفت تشیدر حفظ جد یکٌ با تهام قَا سع ینگاى کرد ٍ با لحن دیبغل بٌ سع نٌیاز آ شًرام

 ویٍ بردار ویآب خَردن بًت دستبند بزن نیع شٌیاالن ن نیيه ؛یکٌ نرد حساب یداد لَ ٍ خَدت-
 ...عبرت  خلق ٌینا یبازداشتگاى کٌ بش هتیببر

 :ٍ گفت دیکش یپَف بلند دیسع
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 نیایٍ ب نیٍلش کن نیخَا یجلَتَن ٍا شدى، ن یپرٍندى گندى قتل نفت ٍ نجان ٌیبابا!  الیخیب-
 !شدم؟ کار نینجبَر بٌ ا یندار  یسراغ نن  بدبخت کٌ از رٍ

ر در رفت ینجَر یپرٍندى قتل کٌ نًو ترى، انا فکر نکن تَ يو يه- س   ...یاز دستهَن ق 

 الیخ یکٌ ب نشیآست یتَ نیفرٍ نکن نیاری! تا پدر آدم ٍ درنفتٌیشها دٍتا ن ریگ چکسیخداکنٌ ي-
 ..نیش ینه

 .تر شد ظیايَرا، غل یشانیپ یٍ اخو رٍ دیکَتاى خند شًرام

رايٌ. تا  ینَندى، تا اٍنجا کل هارستانیيو ب نوی. ناششوین ادىیپ نجایقربَن دستت پسرخالٌ نن يه-
 ینترٍ ٍ تاکس ٌیصرف کرا دیبا ٍ کٌ ٍاسٌ دالل نگٌ داشتٌ بَدم یيهٌ پَل اش، یبخَام برگردم ٍ برم پ  

 ...کنو

 نیبگو کٌ اٍن ناش دیبا ،یيهَنٌ کٌ رستاک رٍ باياش جا بٌ جا کرد ن،یاگر ننظَرت از ناش-
 ...ف  یتَق

 :کٌ ناخَاستٌ بلند شدى بَد، گفت ییبا صدا دیسع

ندت  یکٌ تَ یدٍنین ،یشناس ین بًتر يو ام ايَرا! تَ ننَ از خانَادى ای! ترٍخدا کَتاى بفی! تَق؟یچ-
 ...ستویداستانا ن نیيو دست نزدم... اصال نن نال  ا یکیاسلحٌ پالست ٌیبٌ  یعهرم حت

 !تَنٌ باشٌ؛ گاناس گاناس یيو ن گٌید زینال  ير چ کنٌیکٌ قاچاق ن یکس-

 ...بًرام  شها بَدى شنًادیيهش چند تا دٍنٌ لنزى کٌ اٍنو بٌ پ ؟یقاچاق کدٍنٌ نرد حساب-

 .را باال داد شیابرٍ یتا کی شًرام

 شد بًرام  نا؟ گٌیحاال د-

 ...يهکارى ٍ بس ٌی! ٍاسٌ نن فقط شَنیا ٍ دٍناد یاز اٍلش يو بًرام  شها بَد. داداش  جناب عال-
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قاچاق  یاالن بٌ جرم نصرف کاال نیيه کن شکر ٍ انا تَ برٍ خدات و؛یبا بًرام ندار یفعال کار -
ٍ تعًد ٍ  یایٍ ب یحاال حااليا بر  دیبا ست،ین یز یکٌ چ نیناش فی! تَق یآب خنک بخَر  هتینبرد

 یگناي یپرٍندى قانع بشٌ کٌ تَ ب یتازى اٍنو اگر، اگر قاض ،یپرٍندى کن هٌیضه ٍ ٍ اعترافاتت یانضا بد
 ...هارستانیب یرسَند ٍ رستاک یدٍست  نَع  یٍ صرفا از رٍ

 :دیشًرام را باٍر کردى بَد، پرس یکرد ٍ چَن حرف يا ینگايشان ن جیگ دیسع

 شًرام؟ یگیتَرٍخدا راست ن-

 دارم؟ ینگٌ نن با تَ شَخ-

 .ٍا رفت یصندل یاش زد ٍ رٍ یشانیپ یکف دستش را رٍ دیسع

 ...ايویکارنانٌ س ینَندى نًر سابقٌ دار بَدن يو بخَرى پا نیابَالفضل! بدبخت شدم! يه ای-

انداخت  کردیخندى اش را کنترل ن یبٌ شًرام کٌ بٌ سخت ینگاي ویرٍشن کرد ٍ ن یگر ید گاریس ايَرا،
 :گفت دیٍ بعد دٍبارى چشو بٌ جادى دٍخت ٍ خطاب بٌ سع

 دیاز جرائهت کو بشٌ ٍ عفَ بًت بخَرى... تاک دیشا ،یکن یٍ بايانَن يهکار  یبد ٍ آدرس درست اگر-
 !دیشا کنو،ین

 :نشست ٍ چشهانش بٌ ٍضَح برق زد شیسر جا زیت دیسع

انا نن نحل تَ  ،یُيُلفتَن نبرن ٍ کٌ نن یکنینه یَنیپا در ن ٌیٍ  ینران ینَکرتو يستو! يرچند تَ ب-
 ٍ برٍ ٍ فرنَن نی... يهدمین ٍ قیٍ آدرس دق زارمیٍ بٌ خاطر جَن خَدم يو کٌ شدى، نرام ن ستوین

 ...بٌ راست چیبپ بعد

را  نیدٍرتر از رٍستا، ناش لَنتری. چند کداد یرا حرکت ن نیناش گفت، ین دیکٌ سع یطبق آدرس ايَرا
 یهیدرٍازى قد کیناندى  یقکٌ نشخص بَد با یخرابٌ ا َاریسهت د دیشدند. سع ادىینگٌ داشت ٍ پ

 :است، رفت ٍ بٌ گَشٌ آن اشارى کرد ٍ گفت
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 ...افتادى بَد نیزن یبَدنش ٍ رٍ دىیچیپتَ پ ٌی یتَ نجا،یا قایبَد... دق نجایيه-

آن بد خط ٍ کج نَشتٌ بَدند شدى  یکٌ رٍ ینشستٌ بَد ٍ نشغَل خَاندن نتن َاریکٌ گَشٌ د ايَرا
 :سر بلند کرد ٍ گفت دیحرف سع نیبَد، با ا

 پتَ؟-

 :دیسرش را تکان داد کٌ ايَرا غر دیسع

 !یچرا زٍدتر نگفت-

 :گذشت ٍ رٍ بٌ شًرام گفت دیبعد از نقابل نگاى نتعجب سع ٍ

 ؟یگرفت رٍ شهارى دکترى-

 آرى، چطَر؟-

 !رمیباياش تهاس بگ دیبا-

 :درآٍرد ٍ دست ايَرا داد ٍ گفت بیتلفنش را از ج عیسر شًرام

 ...ی  دکتر نَلَد اسهش-

 .تهاس برقرار شد دى،یکرد ٍ بٌ دٍ بَق نرس یر یشهارى گ عیرا خَدش يو نتَجٌ شدى بَد. سر نیا

 !بلٌ-

 ؟یدکتر نَلَد-

 خَدم يستو، شها؟-
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ٍ  یٍ تَ اٍنجا بَد هارستانیآٍردن ب ٍ نیانرٍز پرٍفسَر رستاک آر گو،ین یچ نیخَب گَش کن بب-
 ٍ پتَ بَدى کٌ نن اٍن ٌیاعزام شدى، يهرايش  یقانَن یپزشک بٌ تَ نظر تحت م . االنیدیبًش رس

 !خَام ین

 :نرتعش گفت ییسکَت کرد ٍ بعد با صدا یکٌ بٌ ٍضَح نعلَم بَد شَکٌ شدى، لحظٌ ا دکتر

... انا ٌیچ یعله تینسبتت با اٍن شخص دٍنو یٍ نٌ ن یيست یتَ ک دٍنویجٍَن؛ نن نٌ ن نیبب-
يدر برى.  ٌیقض نیا یپا ویخَام زندگ یداستان باز نکن. نن خَنَادى دارم ٍ نه نیا بٌ ٍ نن یالطفا پ

 نیا از. فرستادم يهرايش نن کٌ دار، ضانن یچاقَ ٌیپتَ بَد ٍ  ٌیکٌ يهرايش بَد،  یلیتهام ٍسا
 ...شٌیٍ نٌ بٌ نن نربَط ن دٍنوین یز ینٌ چ شتریب

 :گفت عی. شًرام سردیچیبَق نهتد در گَش ايَرا پ یصدا دىینکش ٌیبٌ جان ٍ

 شد؟ یچ-

کٌ يهراى رستاک فرستادى شدى رٍ برانَن  ییبگَ عکس ٍ اطالعات چاقَ ٍ پتَ ،یزنگ بزن جالل عیسر-
 ...بفرستٌ

 :گفت دیتهاس گرفت. ايَرا رٍ بٌ سع یبا جالل عیسر تکان داد ٍ سر شًرام

... اتفاقات انرٍز رٍ يو بٌ ادىیتًران ز ریبٌ نس یراي نیب نیاتَبَس ٍ ناش نجایتَئو برگرد خَنٌ، ا-
 نفًَنٌ؟ ،یکن یطَر کانل فرانَش ن

 ...آخٌ یٍل-

 نفًَنٌ؟-

 .آب ديانش را قَرت داد ٍ سرش را تکان داد ٍ از آنجا دٍر شد دینحکو گفتٌ بَد کٌ سع چنان
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 دنینبَد چٌ نَشتٌ بَد. با شن بَد، انا اصال ٍاضح نیبرگشت. دست خط الت َاریسهت نَشتٌ د دٍبارى
صفحٌ تلفنش نشخص بَد اشارى  یکٌ رٍ ییشًرام از جا برخَاست. شًرام با سر بٌ عکس يا یصدا

 :کرد ٍ گفت

 ...یخَاست یکٌ ن یچاقَ ٍ پتَ ٍ اطالعات-

سهت  کٌیانداخت ٍ در حال َاریاز نَشتٌ د یبٌ عکس يا انداخت ٍ بعد عکس یسرسر  ینگاي ايَرا
 :گفت رفت، ین نشیناش

 !رٍستا نربَطٌ ٍ آدناش نیکٌ يست، بٌ ا ی... يرچویسَار شَ بر-

 دادند یافراد، نشان ن یکی یکیشدند. از يهٌ پرس ٍ جَ کردند ٍ عکس رستاک را بٌ  ادىیپ نیناش از
 .اطالع بَدند یانا يهٌ ب

را رٍشن کرد. يَا کانال  گارشیٍ س دیکش شینَيا نیب ینشست ٍ دست هکتین یکالفٌ رٍ ايَرا
 .دیکش ینکردى بَد، عذاب ن دایدست پ یز یيهٌ تالش بٌ چ نیبعد از ا نکٌیشدى بَد ٍ از ا کیتار

شام  نیکٌ قرار گرفتٌ بَدند، بًتر یطیٍ دار ٍ شرا ریکٌ در آن گ یچیکنارش نشست ٍ ساندٍ شًرام
 :گذاشت ٍ گفت شیپا یرا رٍ شدینحسَب ن

  ...گارٍیس نینکش ا-

 زنگ نزد؟ یجالل-

 ...چرا-

 گفت؟ یخب؛ چ-

 .کردم جکتیر ویبَد تی... ٍسط نانَردٍنوینه-

 .خانَش کرد شیپا ریرا ز گارشیٍ س دیکش ینَچ بلند ايَرا
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 !شًرام لنگٌ یٍسط ن نیا یز یچ ٌی-

 ؟یچ-

 یسطح لیير دل ای یر یحساب باج گ یرٍ ینجَر یٍ بن دارى ٍ يه خیکٌ يست، ب ینسئلٌ يرچ نیا-
قتلش  لیشد. پس دل یگنج نحسَب ن ٌیٍجَدش  رفت، یبَد کٌ يرجا ن ینبَدى. رستاک، آدن گٌید

 !تَنٌ باشٌ... انحراف خَدش ین زیچ ٌیفقط 

 :ايَرا شدى بَد. ايَرا ادانٌ داد یحرف يا رینزد. ذينش درگ یحرف شًرام

 ...بَدى یرد گو کن یيو فقط برا َاریرٍستا ٍ قتل نسخرى ٍ گذاشتن جنازى گَشٌ د نیا-

 بندازن؟ ریکٌ نا رٍ گ-

 یسرينگ نلک یپرٍندى ٍ ينَز حت نینحل رستاک. نا خَد بٌ خَد پانَن باز شد بٌ ا ینا نٌ! افراد-
 نَن بیتعق یراى يو حَاسو بَد، کس نی. اٍنا نحال  فکرشَن بٌ نا خطَر کنٌ. بستین انیيو در جر

ٍ با بردن جنازى،  دىیاز راى رس دیبدى، ننتًا سع نشَنٌ گٌینفر د ٌیکرد. قاتل درٍاقع خَاستٌ بٌ  ینه
  ...ختٌیبٌ يو ر ٍ یيهٌ چ

شدى ٍ در فکر فرٍ رفتٌ بَدند. شًرام نفس  رىینانعلَم خ یگذشتٌ بَد انا يردٍ، بٌ نقطٌ ا قٌیدق چند
 :را بٌ دستش داد ٍ گفت چیٍ ساندٍ دیکش یقیعه

کٌ  نجای... اویبگذرٍن ٍ کٌ يست، انشب یيرجَر  دیداد! با یتئَر  شٌین يو بعدا بخَر، تَ فعال شام-
 .ویریاز سر بگ ٍ قاتیٍ تحق ویبرگرد نکٌینگٌ ا و،یاٍردیبٌ دست ن یز یچ

 :را تنگ کرد ٍ از جا بلند شد ٍ گفت شیيا چشو یشدى بَد، که رىیخ شیرٍ بٌ رٍبٌ کٌیدرحال ايَرا

 ...ویبٌ دست آٍرد دمیشا-

 .شد، دنبالش کرد یکیکٌ غرق تار ییٍ فقط با نگاى، تا جا يو بلند شد. انا دنبالش نرفت شًرام
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کٌ صَرتش را با شال گردن قطَرش پَشاندى بَد ٍ  یشانٌ نرد جَان یرٍ را دستش سر از پشت ايَرا
 :سرش انداختٌ بَد، گذاشت ٍ گفت یرا رٍ شرتشیکالى سَ

 !پسر یآيا-

را  شیفضا، نردنک يا ی  ايیبَد کٌ س شیبرگشت. تنًا قسهت نشخص صَرتش، چشو يا نرد
 یقیسهت راستش، خراش عه یابرٍ یبَد ٍ انتًا اش یشانی. چند زخو گَشٌ پداد ینشان ن تر رىیت
 .شدین دىید

 ریبَد کٌ در ز دایپ شیبَد ٍ فقط جنگل  چشو يا دىیکت چرنش را باال کش قٌیيو نتقابال،  ايَرا
 یٍ باعخ شد نرد، لحظٌ ا کرد ین یینهاخَد یٍ نگاى بداخهش، بدجَر  یابرٍان پرپشت نشک بانیسا

 .نات بهاند ٍ بعد اٍ يو نتقابال اخو کند

 !شیفرنا-

 ...کار درست کردن پشو باشٌ ینفرم کٌ تَ ٌیدنبال -

 ؟یخَا ین یچٌ نحصَل ادى؛یز سینخ ر نجایا-

 !پتَ-

را نشخص  زیبَد ٍ يهٌ چ ایگَ ،یسادگ نی. لحن ايَرا در عدینرد، بٌ ٍضَح لرز یچشو يا نردنک
 .يو فقط خاص خَدش بَد نیکردى بَد کٌ ا

 !شناسو ینه ٍ ینن کس-

 :را باال داد شیابرٍ یتا کی ايَرا

 ؟ینطهئن-
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شلَارش فرٍ  یيا بیج یرا تَ شیکرد خَدش را نبازد. دست يا یيَل شدى بَد. انا سع یکه نرد
 :برد ٍ رٍ گرفت از ايَرا ٍ در يهان حال گفت

 !شناسو ینه یعنیشناسو،  ینه گویندارم نگٌ؟  یبايات شَخ-

 ریرا کٌ بٌ کنار کهربندش با زنج ییرخش بٌ سهت ايَرا بَد کٌ چشهان ايَرا، چاقَ ویينَز ن نرد
 یيا چاقَ ٍ ٍاکنش نیداخل عکس بَد. اکنَن ا یچاقَ ٌیشب یٍصل شدى بَد، يدف گرفت. بدجَر 

 َددٍر نشدى ب یلیذينش بَد راحت کردى بَد. ينَز نرد خ یکٌ تَ یا ٌیرا از بابت فرض الشینرد، خ
 :دیايَرا را شن یکٌ صدا

! حَاست یتَ یادیانا ز ٌ؛یخَب یچاقَ-  ...فتٌین یکس دست کن جهع ٍ چشو 

ساعت، کٌ از رٍستا خارج شدى  ویقدم تند کرد ٍ ايَرا نانحسَس دنبالش بَد. بعد از حدٍد ن نرد
شد ٍ بٌ نحض ٍرٍدش،  یهیقد یچَب یبا نها یشهال یيا اختهانبٌ س ٌیشب ییالیبَدند، ٍارد ٍ

 .سگ يا بلند شد یصدا

 .ٍ شهارى شًرام را گرفت ستادیا الیٍ یبا فاصلٌ جلَ ايَرا

 ايَرا؟ یکجا رفت-

 ٍ ویکٌ دنبالش بَد ی... اٍننجایا ایرٍشن کن ب ٍ نیناش زیت فرستو،ین شنیگَش کن شًرام! برات لَک-
 ...کردم دایپ

شَد ٍ خَدش پشت فرنان  ادىیبعد، شًرام آنجا بَد. ايَرا بٌ اٍ اشارى کرد کٌ پ قٌیدى دق حدٍد
 .ستینرد ن نیربط بٌ ا ینشست. شک نداشت ناجرا يرچٌ کٌ يست، ب

 ازین یبانیٍ پشت الینحاصرى ٍ یکٌ برا ییرٍيایبا نرکز تهاس گرفت ٍ ننتظر اعزام ن عیسر ايَرا
 .داشتند، بٌ ننطقٌ شدند
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با سرعت از آن خارج شد. ايَرا  ینشک پیج کیباز شد ٍ  الینگذشتٌ بَد کٌ در ٍ قٌیچند دق ينَز
 .را رٍشن کرد نیدريو ناش یتأنل با اخو يا یبدٍن لحظٌ ا

 !دنیينَز نرس رٍيایايَرا؟ ن یکن ین کاریچ-

 :را راى انداخت ٍ در يهان حال گفت نیٍ ناش دیرا کش ی  دست ايَرا

 ...وید یاز دست ن شٌیيه یبرا ٍ فرصت نی. اگر از دستهَن کٌ فرار کنٌ اوین نداراٍنا زنا دنیتا رس-

را بٌ حرکت درآٍرد. شک نداشت  نیکٌ نهکن بَد، ناش یپدال گاز فشرد ٍ با تهام سرعت یرا رٍ شیپا
کٌ نتَجٌ  ییبَد ٍ از آنجا دىیقبل در خو  کَچٌ د قٌیبَد کٌ چند دق یيهان نرد جَان پیرانندى ج

را نگاى  شپشت سر نٌیاز آ دیکٌ با کرد یفرانَش ن یاٍ يستند، ازترس َگٌ گاي بیشدى بَد در تعق
ٍار  َانٌیٍ د داد یحرکت ن دیشد یرا با تکان يا نیکٌ فاصلٌ را بسنجد. ناش چرخاند  یکند ٍ سر ن
 یيا َد. ايَرا با چشونب سٌیعنَان با رنجرٍر ايَرا قابل نقا چیانا سرعت آن بٌ ي رفت یسرعت ن

ن يا نهاس بايو یناش بایکرد ٍ تقر یحد حرکت ن یاش با سرعت ب یشانیپ یتنگ شدى ٍ اخو رٍ
 پیداد. رانندى ج نییرا بٌ طَر کانل پا شٌیٍ ش دیاش را از غالف کش یشدى بَدند. شًرام اسلحٌ کهر 

اٍ  یدرٍاقع راى حهلٌ را برا کرد، یايَرا را ننحرف ن ن،یخَدش با چپ ٍ راست بردن ناش الیکٌ بٌ خ
 ییقرار داد ٍ با صدا پیچپ ج هترا با فاصلٌ کو س نیايَرا ناش ع،یحرکت سر کیباز کردى بَد. با 
 :نسبتًا بلند گفت

 !حاال-

يو  ینطَر یرانندى اصابت کرد. نردک يه یٍ گلَلٌ بٌ بازٍ دیشًرام بدٍن فَت ٍقت، ناشٌ را کش ٍ
. انا نگر ايَرا کرد یرا چپ ن نیناش نیقیقطع بٌ  ،یز یخَردن ٍ خَنر ریتبَد ٍ حاال با ٍجَد  یناش
 .خَرد یعنَان بٌ دردش نه چیاٍ بٌ ي ی ٍ نردى خَاست یاٍ را زندى ن گذاشت؟ ین
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را کج  نیکَيستان بَد، ناش یکَى يا نیکٌ ب یخط بٌ خط کنارش بَد کٌ بٌ ناگاى نرد از شکاف ايَرا
اٍ را نداشت، ادانٌ  یبٌ سنگ يا بلند شد ٍ ايَرا کٌ تَقع حرکت ناگًان دشیبرخَرد شد یکرد ٍ صدا

 :يردٍشان دريو رفت. شًرام بلند گفت یيا گرفتٌ بَد. اخو شیرا در پ رینس

 !ٍ یلعنت نینگٌ دار ا-

را کج  نیناش ی. بٌ سختکرد یبَد کٌ نتَقف کردنش را سخت ن ادیانا سرعتش آنقدر ز خَاست، ین
 یبا صدا نیخَردند ٍ ناش یدیشد یيا کٌ يردٍ تکان دینحکو کَى کَب یاکرد ٍ بٌ سنگ ي

نحل رٍز اٍل  گرید دانست یرا خَاندى بَد ٍ ن نی. شًرام اشًد سپر ناشستادیاز حرکت ا یٍحشتناک
  .اتفاق يو کٌ شدى، بٌ خَن نرد تشنٌ شدى نیٍ ايَرا بٌ خاطر يه شَد ینه

در آن نبَد. نرد  ی. کسدندییدٍ پیام قَا بٌ سهت جشدند ٍ با ته ادىیاسلحٌ بٌ دست پ يردٍ
 کیدر فاصلٌ حدٍد  تیسَزناک دٍ دٍ زد تا در نًا یکیايَرا در آن تار یيا بَد. چشو ختٌیگر
ٍ در حال فرار است. بٌ  دىیرا چسب گرشیدست د یدست بازٍ کیکرد کٌ با  دایرا پ ینرد ،یلَنتر یک
داشت ٍ  یيَا سَز بد یسردتر بَد ٍسرنا یلیکَيستان از شًر خ یسهت قدم تند کرد. يَا هاني

. يرچند از درٍن از فرط خشو شد یخارج ن شیلب يا انیاز ن یشتر یبخار ب زد، ینفس ن شتریيرچٌ ب
باشد. اسلحٌ را سهت نرد کٌ االن با  یکیظاير ٍ باطنش  گذاشت یيَا نه یکَرى آتش بَد انا سرنا

 :ت گرفت ٍ بلند گفتاز اٍ قرار داش یفاصلٌ که

 !ستیا-

 یيا برق سبز چشو دنیعقب برگشت ٍ با د یاش باشد، لحظٌ ا یدر پ   یکٌ تَقع نداشت کس نرد
ٍ تهام تَانش را  دییتر دٍ عیانداخت، سر یبدجَر رعشٌ بٌ تن ن کنَاختی یکیايَرا کٌ در آن تار

نشست ٍ  نیزن ی. ايَرا رٍزدیبگر نینرد خشهگ نیکٌ يرطَر شدى از دست ا ختیر شیپايا یتَ
زد ٍ ُتن  ادیفر شینرد با احساس سَزش ساق پا ٌیاز جان یدر کسر  عش،یسر کینشانٌ گرفت ٍ با شل

. انگار داشت یدست از تالش برنه یٍل دییدٍ ی. اکنَن لنگان لنگان ندیچیدر کَيستان پ شیبلند صدا
  .فتدیايَرا ٍ شًرام ن ریگ یحاضر بَد جانش را يو بديد ٍل
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بٌ شدت سخت بَد، نرد کٌ بلد  راى بَد،  شان یکٌ حفظ تعادل رٍ یٍ ُسر  زیت یيا زىیٍجَد سنگ ر با
سهت عقب  نکٌیا یبرد، نرد ب شیٍ دستش را پ دیاز ارتفاع باال رفت ٍ تا ايَرا بٌ اٍ رس زیتند ٍ ت

ٍ نگاى  ستادیا صخرى یزد. ايَرا رٍ رجٌیش نییبٌ طرف پا نًابا یبرگردد، خَدش را بٌ آبشار رساند ٍ ب
 :دندان گفت یدٍخت ٍ از ال نییپر خشهش را بٌ پا

 !احهق-

انا االن  د،یشا یبَد. در حالت عاد یبزرگ سکیاز آبشار ر دنی. پردیکش شینَيا نیب یدست کالفٌ
 یآب بسپرد ٍ جانش را دست انیخَدش را بٌ جر تَانست ینه شیبدٍن شناختن ننطقٌ ٍ راى يا

 .دشهنش کند ویتقد یدست

 :جلَ رفت ٍ گفت دنشیبَد برگشت. شًرام با د ستادىیا پیشًرام کٌ کنار ج سهت

 !شد؟ یچ-

 :کالفٌ پاسخ داد ايَرا

 یٍ از بَ ارىی. اگر شانس ببرى ینه ییننطقٌ راى بٌ جا نیيَا ٍ ا نی... تَ اارمین رشیگ یدر رفت! ٍل-
جَن  یبعد یدٍر شٌ. فَقش تا رٍستا تَنٌ ینه یلیخ طشیخَن خَراک گرگا نشٌ، بازم با ٍجَد شرا

 ...کردنش ٍاسٌ نا يو راحت ترى ریسالو بٌ در ببرى کٌ اٍنجا دستگ

 :نکخ کرد ٍ بعد گفت یسر تکان داد ٍ که شًرام

 !گرفتو ٍ پیاطالعات ج-

 :را تنگ کرد شیچشو يا ايَرا

 !خب؟-

 .انجام شدى النیگ تَ ش انٌن قَل یٍ فرٍش ٍ کارا دی. خرستیاصال نتعلق بٌ تًران ن نیناش-
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 ٌ؟ی  االن نالک سندش ک-

 .کارنند سادى بانکٌ ٌی. طرف ینفر بٌ اسو بًهن شکَر  ٌی-

 .خَدش راى افتادند نیايَرا کَر تر شد ٍ سهت ناش یابرٍيا نیب گرى

بٌ  ینیناش نیيهچ دٍنٌ یٍ اصال نه خبرى یخَدش از يهٌ جا ب ارٍی... شک ندارم ٌی  ٍاسٌ رد گو کن-
 ...شٌاسه

 یبَدند ٍل دىیيو رس رٍياین ٌیآنًا، بق دنیرس تا. کردند گرد عقب الیشدند ٍ بٌ سهت ٍ نیناش سَار
 .انجام ندادى بَدند یحرکت چیچَن دستَر نگرفتٌ بَدند، ي

 :احترام گذاشت ٍ گفت شان یجلَ آند ٍ برا یشدند، سرٍان زند ادىیکٌ پ نیناش از

 قربان؟ ٌیيهرايو آٍردم. دستَر چ رٍین نیکٌ گفتٌ بَد ینطابق انر، تعداد-

 :گفت یانداخت ٍ بعد رٍ بٌ زند یبانیپشت یرٍيایبٌ ن ینگاي وین ايَرا

گرٍى  شن، ین شیٍ نشغَل تفت الیداخل ٍ انی. گرٍى اٍل يهراى نن ٍ تَ نویشین ویبٌ سٌ گرٍى تقس-
رٍ  الیيو بهَنن ٍ ٌی. بقرنین یبعد یبٌ رٍستا ،ی  دنبال نتًو کٌ االن فرار  یدٍم يهراى سرگرد فتَح
 نحاصرى کنن. نفًَنٌ؟

 :سر تکان داد یزند

 .اطاعت قربان-

  .بعد رفت یاز افراد، بٌ رٍستا یطبق دستَر ايَرا عهل کردند ٍ شًرام يهراى تعداد رٍياین

آرام ٍ  د،یرس یعنَان بٌ گَش نه چیبٌ ي شیکٌ صدا ییرا کنار سرش گذاشت ٍ با قدم يا اش اسلحٌ
با پا در را باز کرد  یاشارى کرد. زند یٍ بٌ زند ستادیگام برداشت. کنار در ا الیٍ یٌ سهت ٍرٍدنحکو ب

 الیٍ یتَ یٍ کس آند یاز داخل نه ییپشت سرش. صدا ٌیداخل شد ٍ بق عیٍ نشانٌ گرفت ٍ ايَرا سر
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 یچک چک قطرات یصدا شکست، یسکَت را ن نیکٌ ا یز ینبَد. سکَت بر فضا حاکو بَد ٍ تنًا چ
صدا، نتَجٌ شد  یدٍبلکس بَد ٍ ايَرا با تهرکز رٍ الی. ٍدیرس یبَد کٌ با ٍضَح کو بٌ گَش ن

بٌ  لی. عالٍى بر رنگ سرخ ناافتیٍ ننبع را  دیجلَ رفت تا بٌ آنجا رس یکه. ياست پلٌ ریننشأش ز
لزج بٌ  یيا قطرى آن برخَرد ٍ دستش بردن جلَ با بَد، شدى جهع يا پلٌ ریکٌ ز یعینا ی  نشک

خَن است.  شَد ین ختٌیکٌ ر یعیکرد نا دایپ نیقیابرٍ دريو بکشد،  شتریپَستش کٌ باعخ شد ب
 :گفت رٍيایشانٌ خو کرد ٍ رٍ بٌ ن یرٍ یسرش را که

 نجایا ی. نطهئنو کسدیاطالع بد عیسر دیدیکٌ د یٍ ير نَرد نشکَک دیکن شیرٍ تفت الیخَب ٍ-
. فتٌیب یکس یرٍ یخط ٍ خش چیي خَام ی. نهدیتبند بزنبًش دس الفَر یانا اگر بَد، ف ستین

 نفًَنٌ؟

 .رفتند الیٍ اطیگفتند ٍ طبق دستَر ايَرا، بٌ سهت ح« قربان بلٌ»

 یرٍ، لحظٌ ا شیپ ی صحنٌ دنیناندى، از پلٌ يا باال رفتند. انا با د یباق یرٍیٍ دٍ نفر ن یٍ زند ايَرا
زخو رستاک کنار گردنش  ٌیدرست شب یزخه یشدى بَد ٍ جا ختٌیبٌ دار آٍ ینات شدند. پسر جَان

 .زخو بَد نیبَد کٌ ننبع خَن يو، يه دایيَ

 کیبَد از دست خَدش کٌ قاتل را در  نی. خشهگدیکش شینَيا نیب یٍ کالفٌ، با حرص دست یعصب
بَد ٍ  دستش ناندى یبَد کٌ رٍ گرینقتَل د کیکٌ داشت،  یز یاز دست دادى بَد ٍ االن تنًا چ یقدن
گذاشت، کٌ انگار آن غالف  شیدرست بشَ نبَد. اسلحٌ اش را چنان نحکو سر جا گریکٌ د ینیناش
  .بَد زیجان نقصر يهٌ چ یب

 رٍ  جنازى ،یبشٌ چَن احتهال برگشت قاتل ٍجَد دارى. بعد از بررس زیننطقٌ ته دیانشب با نیيه-
 ...یقانَن پزشک بفرست

 اش یکٌ نشان از خشو ٍ غضب درٍن یآرام ٍ با لحن رفت ین یسهت خرٍج کٌیاش را درحال جهلٌ
 .گفتٌ بَد یداشت، رٍ بٌ زند
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*** 

را  شیيا اخو ايَرا پررنگ شد ٍ شًرام نحکو چشو د،یکَب زین یرا رٍ شیيا کٌ نحکو دست سرينگ
 .بٌ يو فشرد

 ن؟یعهل نکن یگبدٍن يهاين ن؟ینر ییبًتَن بگو سر خَد جا دیبا گٌیبکنو؟ چند دفعٌ د دیبا کاریچ-
 نکٌیقبل از ا شٌینه لیدرست... انا دل نویا ن،یزن ین ٍ اٍل حرف تَن درست... تَ حرفٌ ن،یبلد ٍ کارتَن

 ی! شها دٍتا چنیدندا ب ٌینابَد کردن خَدتَن ٍ تَ دل خطر رفتن  یدست یدست یبرا نیعزم جزم کن
 بًتَن التهاس کنو؟ دیاز جَن نن؟ نکنٌ با نیخَا ین

داشتند انا بًرحال نقابل بزرگتر ٍ نافَق، يو ادب ٍ يو احترام  ادینزدند. جَاب ز یحرف چکدامیي
 .سکَت کنند کرد یحکو ن

 زشیٍ پشت ن دیکش یآرام شدى بَد، پَف یکه دنیکَب زین یٍ رٍ دادیکٌ انگار بعد از داد ٍ ب سرينگ
 .را نقابلش قرار داد شینشست ٍ دست يا

 ؟نیرفت شیخب؛ حاال تا کجا پ-

 :دینحکو ايَرا بٌ گَشش رس یصدا

 .بشٌ ییبازجَ دی. از چند نفرم باویدار ازین یشتر یگفت. بٌ ندارک ب شٌینه یينَز قطع-

 .پَزخند زد سرينگ

 ن؟یدیکٌ البد اٍنو خَدتَن انجام ن-

 .ازشَن حرف بکشٌ تَنٌ ینه یجز نا کس-

 :بَد کٌ پاسخش را دادى بَد ٍ ايَرا دنبالٌ حرفش را گرفت شًرام
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. پس اگر بًهَن ویازش دست بکش ویيو قصد ندار جَرى چیپرٍندى االن دست ناست ٍ ي نیقربان ا-
نا پرٍندى باز ٍ  دی. نطهئن باشویکن ش ٍ حل ویبر شیبا رٍش خَدنَن پ دیاجازى بد د،یاعتهاد دار
  .ویدینه لیبٌ شها تحَ هٌینصفٌ ن

 کردین یيرکار  نکٌیدٍ نرد کالفٌ اش کردى بَد. از ا نیا ی  . سرتقکرد ین شان با حرص نگاى سرينگ
. ايَرا ٍ شًرام دست راست ٍ شد ین یعصب رفتند، یٍ راى خَدشان را ن رفت یگَششان نه یحرف تَ

پرٍندى يا را حل  نینحَ سخت تر نیٍ بٌ بًتر شدند ینَفق ن شٌیيه نکٌیچپش بَدند ٍ در ا
. دیلرز یبَد کٌ دلش ن شان یباک یيهٌ جرعت ٍ ب نیشک نداشت. در ٍاقع از ا یذرى ا یحت کردند ین

 شان از دست خَاست ی. نهدیگز یٍ ککشان يو نه رفتند یٍ بٌ آغَش نرگ ن کردند ین یباز  ریبا دم ش
 .ستندیيو ن ینًار شدن دانست ین خَب انا بديد،

نگفتو؟ حرف  ن،یپسرن نینکش ايَرا کٌ تا خَد  انرٍز باريا گفتو شها دٍتا ع شیبحخ اعتهادٍ پ-
... با اطیکٌ احت نٌیا . نیبا نرکز يهاينگ کن ٍ نیریگیکٌ ن یهیٍ ير تصه نیریيرجا کٌ ن دیشرط عقل 

 ن؟یا باشٌ، نتَجٌ اتیفقط نختص  عهل دیکٌ نبا یيهاينگ

 :لب گشَد ،یرد ٍ بدل کردند ٍ ايَرا کالفٌ از آن يهٌ نعطل یٍ شًرام نگاي ايَرا

يو صادر  نیٍ حکو تدف ویدیند کیينَز جسديا رٍ از نزد و؟یدار یبلٌ قربان. حاال اجازى نرخص-
 ...نشدى

 نیشَد ٍ ا شان فیحر تَاند یکٌ نه زد ین داد شان نگايشان کرد. جسارت چشهان یا لحظٌ سرينگ
 :است. با دست بٌ در اشارى کرد ٍ گفت فیرفع تکل یيو صرفا از رٍ بلٌ قربان گفتن  ايَرا

 .باشٌ ادتَنی ٍ . انا حرفامنیبر نیتَن ین-

 یستاد شدند ٍ سهت پزشک یيا نیاز ناش یکیرفتند. سَار  رٍنیاحترام گذاشتند ٍ از اتاق ب يردٍ
 .تًران بٌ راى افتادند ینرکز  یقانَن

 ر؟یتعه یبرد ٍ نیناش-
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 .زد گارشیبٌ س یان داد ٍ پکسر تک ايَرا

 .ست دىیفا یانا ب شٌیسر  پا ن-

 :نگاى از اٍ گرفت ٍ گفت شًرام

ت  زامیچ نی. رٍ حساب يهستیبشَ ن نیناش گٌید نیاٍن ناش دٍنستو ین- يست کٌ ندام تَ گَش 
 .سر  کار اریب برندار ٍ خَدت نیناش خَنو ین

 :انداخت ٍ گفت رٍنیرا از پنجرى ب گاریجهع شدى س لتریبا اخو ف ايَرا

بٌ  ویدیرس یپام بَد ن ریلگن ز نیاگر اٍن شب ا یفکر کرد شَن؟ یپ   ویلکنتٌ يا بر نیکٌ با ا ارمین-
 کٌ؟یاٍن نرت

 هش؟یگرفت ؟یحاال کٌ چ-

کٌ حساب کار دستش اٍندى ٍ  هشیترسَند م یَ جَر ! چرا ٍ ٍ اطالعاتش نیناش یٍل نٌ؛ ٍ خَدش-
  ...کردى گَر ٍ گو ٍ خَدش

 :بَد اشارى کرد ٍ ادانٌ داد شیپا ریستاد کٌ ز نیبٌ ناش بعد

س اویدیرس ین نشیبٌ دٍد ناش تشینًا نیبا ا-  .ندارم نارٍی. ننو حَصلٌ ف س ف 

تکان داد. ايَرا با اخو از گَشٌ چشو نگايش کرد. برعکس خشو ايَرا ٍ خلق   یٍ سر  دیخند شًرام
 .کرد ین یايَرا را کفر  شٌیاش يه یآرانش ذات نیبَد آرام ٍ ا یاش، شًرام نرد یعصبان شٌیيه

کٌ شدند،  حیساختهان رفتند. ٍارد تاالر تشر یپارک کردند ٍ سهت پلٌ يا نگیرا داخل پارک نیناش
 .آند شان چانٌ اش بَد بٌ سهت ریکٌ ز یٍ ناسک دیبا رٍپَش سف یجالل

 .سالم قربان-

 .جَابش را داد ٍ ايَرا فقط سرتکان داد شًرام
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 ن؟کجا-

جنازى رستاک ٍ  یرا از رٍ دیرا نشان دادند ٍ ير سٌ آنجا رفتند. نلحفٌ سف یبا دست اتاق یجالل
 :گفت یتنگ شدى رٍ بٌ جالل یيا . ايَرا نگاى از جنازى يا گرفت ٍ با چشودینقتَل دٍم کش

 !خب؟-

 :را با سر زبان تر کرد ٍ گفت نشییلب پا یجالل

ٍ فقط  ی  کی.نحَى قتل گذرى یساعت ن 64از نرگ نقتَل اٍل سٌ رٍز ٍ از نرگ نقتَل دٍم کهتر از -
 .قاتل نشترک دارن ٌیگفت يردٍ نفر  شٌین نیيا فرق داشتٌ. بنابرا تیٍ نَقع طیشرا

 :ادانٌ داد یسرش را تکان داد ٍ جالل ايَرا

 نطَریآب ريا کردن. انا راجب نقتَل دٍم ا یَت ٍ در رابطٌ با نفر اٍل، اٍل چاقَ خَردى ٍ بعد جسدش-
بدن اجساد ٍجَد نداشت. البتٌ چندتا  یرٍ یا گٌیزخو د ایضربٌ  چی. جز زخو چاقَ يو يستین

 .ی  از خفگ یبدن نقتَل اٍل بَد کٌ ناش یرٍ یکبَد

 :حرفش را کانل کرد ايَرا

 قتل بٌ گردنش شکستن با اٍل ٍ ٍمدر دست داشتٌ انا نفر د یکشتن نفر اٍل زنان بٌ اندازى کاف یبرا-
ٍ  کرد یٍ احساس خطر ن وینا دنبالش دٍنست ین چَن. زدى گردنش بٌ رٍ چاقَ ضربٌ بعد ٍ رسَندى

 .داد ین انجام ٍ زٍد کارش دیبا

بلند گَشٌ اتاق  ٌیپا یفلز  زین یکٌ رٍ یکیايَرا سر تکان داد ٍ پاکت پالست یحرف يا دییدر تأ یجالل
 :قرار داشت را برداشت ٍ سهتش گرفت ٍ گفت

 چیارسال کردم، ي یسرگرد فتَح یبرا ٍ کٌ عکسش یضانن دار آب ینقتَل اٍل بٌ جز اٍن چاقَ-
قاتل زنان  ن،یيهرايش نبَد. انا در رابطٌ با نقتَل دٍم، يهَنطَر کٌ اشارى کرد یا گٌیندرک د
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 نیکنٌ. ا یخال ٍ نقتَل یيا بیکرش قتل بَدى، فرصت نکردى جنداشتٌ ٍ چَن تهَم فکر ٍ ذ  یادیز
 .کٌ يهرايش بَد ی  لیٍسا

درست  ،یضانن دار آب یچاقَ کیپَل نردانٌ ٍ  فیک کیپاکت کٌ شانل  لیيهانطَر کٌ ٍسا ايَرا
داد ٍ  یشانیبٌ پ ینیٍ چ دیباال کش ینگايش را سهت جالل کرد، ین یرستاک بَد را ٍارس یچاقَ ٌیشب
 :دیپرس

 شدى؟ یانگشت نگار  لیٍسا-

 .َندىین شیقربان. فرصتش پ ریخ-

ٍ  دیکش رٍنیپَل را ب فیٍ در پاکت را باز کرد ٍ ک دیرا پَش ايشیالتکس س یدستکش يا ايَرا
ٍ نکتٌ جالب  یپسر جَان داخلش بَد بٌ عالٍى دٍ کارت بانک ییٍ کارت دانشجَ یبازش کرد. کارت نل

بٌ کارت  یپَل کَچک جا دادى بَد. ايَرا نگاي فیک یتَ یپَل بٌ دالر را بٌ سخت یادیبَد نبلغ ز نیا
. آشنا نبَد. نٌ چًرى ٍ نٌ اسو اٍ را «ینینع اکَید»انداخت ٍ اسهش را زنزنٌ کرد:  ییدانشجَ

است،  انیدرن ینقشٌ قبل ایانتقام  کی یبردى بَد پا یقتل يا پ ی انا از آنجا کٌ از نحَى شناخت ینه
 .ستیربط ن یبٌ رستاک ب اکَیئن بَد دنطه

ٍ نقابل شًرام  دیکش رٍنیاز دالريا را ب یکی کسان،ی یيا الیشهارى سر دنیرا چک کرد با د دالريا
 :باال انداخت ٍ گفت یینَر گرفت. شًرام ابرٍ یجلَ

 گٌ؟ین یچ یدالر تقلب-

بٌ ارز کردى. ننتًا  لیتبد ٍ حساب يهٌ پَالش نیظايرا طرف عجلٌ داشتٌ از کشَر خارج شٌ ٍ رٍ يه-
ٍ بٌ قاتل راجبش خبر دادى ٍ  دىیکش باال ٍ بٌ قاتل داشتٌ کٌ پَالش یربط ٌیکٌ بَدى  یاٍن صراف يرک

 .آٍردى ٍ اجلش شدى ریاٍنو سر بزنگاى پسرى رٍ گ

دستهال برگ  کی یپسر جَان را ال ییکٌ دستش گرفتٌ بَد ٍ کارت دانشجَ یاسکناس دالر  يهان
 .گذاشت ٍ بٌ دست شًرام داد یکاغذ
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چاپ  یک   ویبفًه دیچک کن. با یدالر رٍ يو بعد از انگشت نگار  نتیکرٍپری. نریآنار پسرى رٍ بگ-
 .شدى

 :گفت یدستهال را از اٍ گرفت ٍ ايَرا رٍ بٌ جالل شًرام

 !پسر یکرد شرفتیکار ت خَب بَد. پ-

 :گذاشت ٍ گفت نٌیبٌ س یٍ دست دیدندان نها خند یجالل

 .جناب سرگرد ویدیدرس پس ن-

 :دیشدند ٍ شًرام پرس نیساختهان خارج ٍ سَار ناش از

 ستاد؟ یگردیبرن-

 .نیناش لیتحَ یفقط برا-

جز  ینانعلَم کٌ کس یانرٍز پنجشنبٌ است ٍ ايَرا ير غرٍب پنجشنبٌ بٌ نکان نکٌیا یادآٍر یبا  شًرام
 :گفت ٍ دیخند رفت، یخَدش از آن نطلع نبَد ن

غرٍب پنجشنبٌ  حتهلی ،یقتل سر ٍ کلٌ زد یرفتٌ بَد... فکر کنو از بس با جنازى يا ٍ پرٍندى يا ادمی-
 .یزار یارٍاح قرار ندار ن نیاز يه یکیٍ رٍز انَات با 

 :تند نگايش کرد کٌ شًرام لبخندش را جهع کرد ٍ گفت ايَرا

 ...خب بابا یلیخ-

بَد بٌ راى  یکیکٌ يهان نزد یستاد داد ٍ سهت گاراژ  لیرا تحَ نیکرد ٍ ناش ادىیرا سر راى پ شًرام
 .افتاد
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 یيا یپدال گاز فشرد. تهام خستگ یرا رٍ شیگرفت. پشت رل نشست ٍ پا لیرا تحَ نشیناش
نخ از  کیتا چند ساعت يو کٌ شدى آرام شَد.   کرد یجا نختَم ن کیيفتٌ، نقصدش را فقط بٌ 

 .اش رٍشن کرد ٍ دکهٌ پخش را زد ٍ آرنجش را لبٌ پنجرى گذاشت یشگیيه گاریس

کٌ بٌ  یقیعه یٍ پک يا نیبَد، با سرعت ناش انیاش را کٌ درحال طغ یخشو درٍن کرد ین یسع
کٌ سال يا بَد قلبش را آزار  یحفرى ا نیخأل ٍ ا نینگر نهکن بَد؟ نگر ا یکند. ٍل یخال زد ین گاریس
 شد؟ یپر نٍ سرعت  گاریبا س داد ین

 ...نٌ

 .شد ین یتداع شیبرا يا يهان صحنٌ ش،یيا يو با ير بار بستن چشو ينَز

 یکٌ تَ یادیگلَلٌ ٍ فر کیشل یپسر بچٌ دى سالٌ ٍ صدا دىیچشهان سبز نعصَم ٍ ترس ریتصَ
 .خفٌ شدى بَد شیگلَ

 یياٌ یر شدن تر خراب یجا يا سال نیتهام ا یبَد، ط یعذاب قابل حل شدن ٍ فرانَش نیا اگر
 .کرد یفرٍکش ن شیدرديا یقدر  هارش،یب

 !عالج داشت کیسالٌ... تنًا  ستیب ی نٌیک نینفرت... ٍ ا نیدرد... ٍ ا نیا

 !..انتقام

 ...بٌ آتش سَزان قلبش دیارز یکٌ ن یانتقان

 ...افتاد یبدتر بٌ جانش ن یحس ش؛یيا شدن دست نیبا يربار خَن يرچند،

 ...نحلنحل...  یاحساس

 ...نٌ انا

 ...شَد شتری... نٌ کٌ دردش بزد یبرق ن شیيا ٍ چشو شد یشاد ن دیبا
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 !درد، انتقام بَد... تقاص نیا عالج

 .خَدش یيا آن يو با دست رفتند؛ یکنار ن دیبا یکی یکی يا نًرى

 ...بَد اش حد ٍ اندازى یاز نفرت ب یکٌ ناش یضربات ی لٌیبٌ ٍس ٍ

 ...اٍل... نفر دٍم... نفر سَم نفر

 ...نفر را کنار زدى بَد؛ انا سٌ

 .يهچنان پا برجا بَد یاصل ی نًرى

کٌ  یا نٌیبَد از بذر درد ٍ ک خبر یٍ ب داد یبَد کٌ دٍر از چشو اٍ، جَالن ن ینفر چًارن ،یکار  اصل
 .سال است در قلب نرد جَان کاشتٌ است ستیب

 ناند؟ ین ناند؛ ینه ینطَر یتا ابد کٌ ا انا

 ...کند شیبَد ايَرا ريا نحال

 !ستیير زنان يو کٌ طَل بکشد؛ نًو ن تا

 .است ٍ خَن، پاسخ خَن ریپاسخ شهش ر،یشهش

 ...ستین یکٌ رنگ یايیاز س باالتر

 ...خَن ناپاک خَدش پس ديد ی  با سرخ دیشدى ٍ تقاص گنايش را، با ختٌیخَن ر ت،یدرنًا

 !يو تَسط ايَرا آن

 ..آن رٍز ٍ

 !...يو دٍر نبَد یلیخ دیشا
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 ریاش، ز یشگیيه یشد ٍ سر جا ادىیبَد. پ دىیانداخت. زٍد رس نیناش تالیجیبٌ ساعت د ینگاي
بَد، نشست ٍ زل زد بٌ  دىیکٌ يهانجا قد کش ینجنَن دیبانک ٍ تک درخت ب یهیقد َارید ٌیسا
 ٌرا ک گاریس دانست یرٍشن تند ٍ چند پک نحکو بٌ آن زد. ن یگار یپارک. س یرٍ بٌ رٍ ٍ ٍرٍد ابانیخ

  .شَد ین دایکٌ ننتظرش بَد يو پ یبٌ انتًا برساند، سر ٍ کلٌ کس

شد کٌ جعبٌ  یدخترک فیخانَش کرد. سر کٌ بلند کرد، چشهانش زٍم جحٌ ظر نیزن یرا رٍ گارشیس
شانل بافت کَتاى  شیلباس يا. رفتیپارک ن یدٍشش انداختٌ بَد ٍ سهت ٍرٍد یرا رٍ َلَنشیٍ

فر درشتش از  یسادى. نَيا شٌیاش بَد. نحل يه ینشک یٍ کالى بافتن یٍ شلَار نشک یخاکستر 
شانٌ گذاشت ٍ جعبٌ  یرا رٍ دشیسف َلَنیبَد. ٍ ختٌیصَرتش ر یيو تَ یزدى بَد ٍ که رٍنیکالى ب

 .را بست ٍ شرٍع کرد شیيا پا قرار داد. چشو یاش را جلَ

انگشتانش  یال یگار یپلٌ سَم گذاشت ٍ س یچپش را رٍ یپلٌ دٍم ٍ پا یراستش را رٍ یپا ايَرا
نظر داشت  ریدخترک را ز یيا دست شیيا نگايش کهتر شدى بَد. جنگل چشو یگرفت.  اخو ٍ سرکش
ساز را با نو نهک  یٌ یگر یٍ با نًارت تهام صدا دیکش ین َلَنیٍ یيا ویس یکٌ اکنَن آرشٌ را رٍ

ٍ درخشش  زد یبستٌ ٍ سرشار از احساس ساز ن یيا . دخترک با چشوکرد یيهاينگ ن باران
ايَرا نشخص بَد. اخهش کال نحَ شدى بَد.  یفاصلٌ يو برا نیاز ا دیشا اش، گَنٌ یرٍ یيا اشک

انگشتانش نگًش داشتٌ  نیٍ فقط ب دیکش یيو نه گاریس یچًرى اش آرام بَد. دلش يو آرام بَد. حت
. داد یساز اٍ گَش ن یٍ گَش شدى بَد ٍ فقط بٌ صدا ستینگر یى بَد ٍ فقط اٍ را نشد شوبَد. چ
 یرا خاکستر  شیکٌ فضا یشًر ٍ دٍد یبَد انگار. فارغ از سر ٍ صدا دىیاطراف يهٌ خَاب یصدايا

 ستادىیا شد ین دیکٌ رفتٌ رفتٌ شد ینو نو باران ریرا کٌ ز َلَنشیٍ ٍ دید یکردى بَد، فقط دخترک را ن
 .کند یرا اجرا ن شیيا قطعٌ یکی یکیٍ 

 ...نَازشگر ساز دخترک، باز يو آرانش کردى بَد یآٍا

بخَايد، چشو از دخترک گرفت ٍ  نکٌیا یشد ٍ ب دىیکش رٍنیزنگ يهرايش، از آن خلسٌ ب یصدا با
 .دیسبز را کش کَنیآ یاسو سرٍان زند دنیبا د
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 .سالم جاب سرگرد-

 سالم. چٌ خبر شدى؟-

 :صاف کرد ٍ بعد گفت ییَگل یزند

 .شدى قربان. االنو بازداشتگاست دایپ ینجرم فرار -

طبق دستَر شًرام در رٍستا ناندى  رٍيایاز ن یحرف دٍبارى اخو کرد. آن شب تعداد نیا دنیشن با
ابرٍ  یيا کٌ خَردى بَد ٍ زخو ییريایکنند. با ت رشیشد دستگ دایقاتل پ ی بَدند کٌ اگر بعدا سر ٍ کلٌ

  .نبَد یکردن اٍ کار سخت دایٍ رفتار نشخصش، پ یشانیٍ پ

االن خَدش اٍ را بٌ خانٌ نرساندى  نیبپرسد خَد  شًرام کجاست کٌ فَرا ننصرف شد. نگر يه خَاست
 گذراند؟ ین ٍقت يهسرش با را يا آخر يفتٌ دانست یبَد؟ نگر نه

 .اندى بَدنه شیفشرد. حَاس برا شیيا چشو یرٍ را اش انگشت شست ٍ اشارى نحکو

 جناب سرگرد؟ ٌیدستَر چ-

 شدى؟ تَن تینتَجٌ يَ-

 ...بلٌ؛ نتأسفانٌ-

 :حرفش را تهام کند ٍ گفت نگذاشت

 .امیتا خَدم ب دیصبر کن-

 .چشو قربان-

 شیپا ریبَد را ز دىیدٍ پک از آن نکش یکیکٌ يهان اٍل کار از سرنا خانَش شدى بَد ٍ جز  یگار یس
نکرد. باران  شیدایپ ینبَد. چشو چرخاند ٍل ید انا از دخترک خبر را نگاى کر شیرٍ انداخت. رٍبٌ

کارش بَد.  ٍيو نبَد. انا تهام فکر ٍ ذکر ا یٍ ٍقت کار  رفت ین یکیشدى بَد ٍ يَا رٍ بٌ تار دیشد



 www.Novel98.ir 38               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 یپرٍندى لعنت نیکٌ االن َيو ٍ َغو اٍ شدى بَد، ا یز یرٍز، تهام چ اینداشت شب باشد  یفرق شیبرا
تهانش  تَاند ین یکجا ٍ ک   داند یفرق داشت ٍ خدا ن یقبل یبا تهام پرٍژى يا کرد یبَد کٌ حس ن

  .کند

 یلیطَ یبلند شد ٍ احترام گذاشت. بايو ٍارد رايرٍ دنشیبٌ نحض د یبازداشتگاى شد ٍ زند ٍارد
آنًا احترام گذاشت ٍ  دنیبَد با د ستادىیدر ا یکٌ جلَ ی. سرباز ستادندیاز دريا ا یکی یشدند ٍ جلَ

  .در را باز کرد ٍ کنار رفت

 ٍ يا . زخوستادیا دییجَ ینشستٌ بَد ٍ با استرس گَشٌ لبش را ن ریکٌ سر بٌ ز ینقابل نرد ايَرا
ٍ  یيهان بَد کٌ آن شب بٌ تن کردى بَد. ننتًا خاک شرتشیداشت ٍ سَ ادی بٌ را چشهانش حالت

 دید ین تر قیدق را اش بَد. حاال کٌ چًرى شیبازٍ یرٍ چرٍک شدى بَد ٍ لکٌ بزرگ خَن خشک شدى
 یز یبٌ يرچ اش افٌیبَد. درٍاقع ق اکَیاٍ يو يهسن د دینبَد. شا یحدس سن ٍ سالش کار سخت

 !ا ال قاتل خَرد، ین

ٍ آب  دیتنش لرز یايَرا، لحظٌ ا ظیبراق ٍ اخو غل یيا چشو دنیٍ با د دیکو نگايش را باال کش کو
 .ديانش را با شدت قَرت داد

  .چَن ٍ چرا اطاعت انر کرد یبرٍد ٍ اٍ ب رٍنیاشارى کرد کٌ ب یبا سر بٌ زند ايَرا

را بٌ يو قفل کرد. پسر جَان  شیيا گذاشت ٍ انگشت زین یرا رٍ شینشست ٍ دست يا نقابلش
 :دیپرس اش یجد با اٍ حرف بزند. با لحن خشک ٍ دیچطَر با دانست یبَد ٍ ايَرا ن دىیترس

 ٌ؟یاسهت چ-

 :خش دار پاسخ داد ییبا صدا پسرک

 .یس...سَرنا. سَرنا حان-

 کار تَ بَد؟ اکَیکشتن رستاک ٍ د-
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 :کرد ظیبٌ اٍ نگاى کرد ٍ بعد با بغض سر تکان داد. ايَرا غ یا لحظٌ سَرنا

 ...بدى ٍ جَابو یحساب ٍ درست ٍ کن ٍا ٍ . پس دينتخَام یازت جَاب ن پرسو، یسؤال ن یٍقت-

 .آب ديانش را فرٍ برد سَرنا

 .کار نن بَد-

 چرا؟-

يو شد.  نطَریٍ يه شَد ین یاشکش جار  دیسخن بگَ یاگر کلهٌ ا دانست یبَد ٍ ن نیسنگ بغضش
 :ٍ گفت دیلغز شینژى يا یاشک ال یقطرى ا

 ...خَاستو ی... بخدا، بٌ رٍح آقام نهخَاستو ینن نه-

 ظیايَرا غل یيا از اشکش گذاشت. اخو سیصَرت خ یرا باال آٍرد ٍ رٍ اش دستبند زدى یيا دست ٍ
 .تر شد

 ؟یشد شَن نحَ نهکن قاتل نیبٌ بدتر یٍ زد یخَاست ینه-

 :آٍرد ٍ گفت نییرا پا شیيا دست سَرنا

  ...ٍادارم کرد بکشهشَن ینجبَرم کرد... اٍن لعنت-

 ؟یک-

 .دٍنو یخَدنو درست نه-

 :ٍ گفت ستادیا شیرٍ سر ٍ تٌ پسر جَان. از جا بلند شد ٍ رٍبٌ یب یيا بخستٌ شدى بَد از جَا ايَرا

کٌ  یبدٍن ٍ نیا دیانا با ،ینشست نجاینجرم ٍ قاتل ا ٌیگَش کن سَرنا؛ درستٌ کٌ االن بٌ عنَان -
ذينت  یکٌ نطهئنو تَ یاٍن نجازات جٌیٍ درنت یٍ از جرائهت کو کن یبد رییتغ ٍ تتینَقع یتَن ین

 .شٌیشانل حالت نه رى یرژى ن
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 .خَاند شیيا ٍ ايَرا حرفش را از چشو کرد یفقط نگايش ن سَرنا

  نفر نجبَرت کردى؟ ٌی یگ ی! نگٌ نهیکٌ حرف بزن یانا فقط در صَرت-

 :سر تکان داد ٍ ايَرا ادانٌ داد سَرنا

از  تیگناي یاجبات ب یبرا یندرک ٌیکٌ بشٌ  رىیرٍ دا یز یبر ٍ ستیکٌ يست ٍ ن یيرچ دیپس با-
 .کرد دایپ شَن نیب

 بًتَن اعتهاد کنو؟ تَنو ین ن؟یکن یشها بًو کهک ن یعنی... یعنی-

 :دینال ٍ

 ...افتادم یبد ریفقط تَ نس ستوین یبٌ رٍح آقام نن آدم بد-

 در حال بٌ تا. بزنن شَن چَب ٌیجدا کنو ٍ نزارم بٌ  گناى یب از گنايکارٍ ٍ بد از ٍ کٌ خَب نٌیکار نن ا-
 ٍ تهام تالشو رى،یتقص یکٌ ب یکس ی  گناي یاجبات ب ینبَدى برا چَقتیظلو نکردم ٍ ي چکسیي حق

 قتینتَجٌ حق تَ،بٌ  یاز ین نیٍ بدٍن کَچکتر کنوین حل رٍ پرٍندى يرحال بٌ کٌ نن. باشو نکردى
 .یدرٍاقع در حق خَدت لطف کرد ،ی. انا تَ اگر اعتهاد کنشوین

 .را تنگ کرد شیيا سرش را جلَ برد ٍ چشو بعد

 یپا یبزار  ٍ با اعدام، جَنت یخَا ینعنا ندارى. تَ کٌ نه لیدل یٍ ب ًَدىیتَ کار نن بذل ٍ بخشش ب-
 ؟یخَا ین ،یباز  نیا

 .دیاز رخ سَرنا پر رنگ

 .زندى بهَنو یٍل خرم یبٌ جَن ن ٍ ی! ير نجازاتخَام ینعلَنٌ کٌ نه-

 .پس حرف بزن خب؛ یلیخ-

 :داد ٍ گفتآب ديانش را قَرت  سَرنا
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 ن؟یآب بًو بد َانیل ٌی شٌین-

 نیاعصاب خراب کن پسر جَان. سهتش قدم برداشت ٍ با کهتر یشدى بَد از رفتاريا یکفر  ايَرا
يهانطَر کٌ  انداخت، یکٌ رعشٌ بٌ تن سَرنا ن ن،ینحکو ٍ خشهگ یی. با صداستادیفاصلٌ کنارش ا

 :بٌ چًرى داشت، گفت ظیغل یاخه

کٌ  ینشست نجایکٌ دٍبارى نزخرف ازت نشنَم. تَ ا کنو یبار رٍشنش ن نیٍ آخر نیاٍل یبار، برا ٌی-
انا اگر يَس دٍ در کردن  چ،یکٌ ي یکارٍ با زبَن خَش انجام داد نی... اگر ایبد پاسخ ٍ سَاالت نن

 یٍ برا ستنین ویاندازى نال کینن بٌ  یيا رٍش ی کٌ يهٌ یبدٍن دیٍ نًهل بافتن بٌ سرت بزنٌ، با
 ...کنو ین ادىیرٍ رٍت پ یا ير يربٌ ،یبگ ٍ خَام یکٌ ن  یز یٍ چ یآدم ش نکٌیا

 :دیغر ظ،یسَرنا زل زد ٍ با غ ی دىیترس یيا چشو یکرد ٍ سرش را خو کرد ٍ تَ زیرا ر شیيا چشو بعد

 . نفًَم بَد؟یار یرٍ زبَن ن یا گٌیکالم د د،ینختصر ٍ نف یآخرت باشٌ کٌ بٌ جز جَابا ی پس دفعٌ-

کند، سر تکان داد  یخشن، غالب تً یٍ صدا یسبز ٍحش یيا کٌ کو ناندى بَد از ترس آن چشو سَرنا
 .دیايَرا، برق از سرش پر ادیکٌ با فر

 نفًَم بَد؟ یبگ دمینشن-

 :نشًَد لب زد یآب ديانش را قَرت داد ٍ با لکنت ٍ ترس پسرک

 ...ب... بلٌ آقا. نفًَنٌ-

ينَز يو نحکو ٍ  یبَد ٍل تر نییکٌ ُتنش پا ییٍ با صدا تادسیا نٌیقد صاف کرد ٍ دست بٌ س ايَرا
 :بَد، گفت یعصبان

 .شنَم یخب، ن یلیخ-

 .صاف کرد یرا که شیگلَ بعد ٍ شد جا جابٌ یکه سَرنا
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. فتٌیاز قلو ن یز یکٌ چ کنو ین فیاز يهَن اٍل تعر ٍ یبًتَن اعتهاد کنو... پس يهٌ چ خَام ین-
 کٌ ندارى؟ یاشکال

 یتکان داد ٍ رٍ نیحال سرش را بٌ طرف نیداستان نداشت. با ا دنیعنَان حَصلٌ شن چیبٌ ي ايَرا
تنگ شدى ٍ  یيا شرٍع کند ايَرا با چشو نکٌیٍ قبل از ا دیکش یقینشست. سَرنا نفس عه یصندل

 :نگايش کرد ٍ گفت دٍاریصَرتش، تًد یاخو ٍحشتناک رٍ

ننتظر حکو دادگاى  گٌیاز حرفات درٍغ ٍ نًهل بَدى. اٍنَقت د یبٌ حالت اگر نتَجٌ بشو کالن یٍا-
 ... نفًَنٌ؟شو ین ت ٍ خَدم حضرت اجل ننَنو ینه

 :ٍ کلهاتش، نَ بٌ تن سَرنا راست کرد. حساب برد ٍ با ترس گفت لحن

 !چ...چشو آقا-

 :داد ٍ گفت ٌیتک یصندل یبٌ پشت ايَرا

 .شنَم ین-

کٌ کردى بَد ٍ نجازات اعدام، اکنَن از چًرى  یرسش از کار ت بر عالٍى. شد جا جابٌ یکه سَرنا
. دیترس یبًش ُبراق شدى بَد يو ن یسبز ٍحش یيا بَد ٍ با آن چشو شیرٍ کٌ رٍبٌ ینرد نیخشهگ

انا ينَز يو ديانش خشک بَد.  دیآب نَش گرید ینگاى کند. جرعٌ ا شیکرد کهتر بٌ چشو يا یسع
 .را شرٍع کند شیالخرى جرعت کرد حرف يارا تر کرد ٍ با شیيا سر زبان لب اب

احهق. در حد خَدم  یلیبايَش ٍ نٌ خ یلیدانشگاى. نٌ خ یدانشجَيا ٌیدانشجَ بَدم نحل بق ٌی-
 نی... پرٍفسَر آرنکٌی. تا اَندیبٌ چشو نه ویکنجکاٍ چَقتی. کنجکاٍ بَدم، انا يگرفتو ین نَ نهرى
 طیشرا نیا با ٍ بدى نَ نداشتو خرج ٍ یکار داد. ننو از خدا خَاستٌ قبَل کردم. چَن کس شنًادیبًو پ

سخت نبَد. فقط  ادیز خَاست یکٌ ازم ن ی. کار بردم ینه ییٍقت يو راى بٌ جا هٌیبا کار ن ،یاقتصاد
 ٍ آنار رفت ٍ آند يا دمیکش ین کیکش یجهًَر  ابَنیخ یيا یاز صراف یکی یصبح تا شب جلَ دیبا

 .... ننتًا با حقَق خَبیجَر خر حهال ٌی. درٍاقع دادم یرٍ بًش ن
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 .داد یلفتش ن یادیبَد. پسرک ز شیحرف يا ٌیٍ ننتظر بق کرد یحرف نگايش ن یکرد. ايَرا ب نکخ

  جهلٌ بَد، رستاک ٌی فقط م ناشناس برام اٍند. نحتَاش لیهیا ٌیرٍز  ٌی نکٌیخَب بَد تا ا یيهٌ چ-
کنٌ  تویخَاستٌ اذ یکی دیٍ حذفش کردم. فکر کردم شا دمیبٌ دست تَ کشتٌ بشٌ. ترس دیبا نیآر

 لیهیا زد، ین انکیختو نشد. کو کو بًو پ نجایبٌ ا ٌیدٍست داشتو انا قض یلیچَن نن پرٍفسَرٍ خ
. اٍنقدر کٌ چسبَند ین کتیات م در خَنٌ ی. حتذاشت ین غامیبرام پ یبکن ٍ يرجا کٌ فکرش زد، ین

 .پرٍفسَرٍ بکشو دیخَدنو باٍرم شدى بَد با

 بَد؟ یچ ذاشت یکٌ ن ییيا غامیاٍن پ-

 ٍ رستاک دیتَ با ،یشد. تَ قاتل لیتبد تیکٌ بٌ نظرم نسخرى بَد، انا کو کو بٌ ٍاقع ییيا جهلٌ-
 ...یکشت ٍ تَ رستاک دى، یخَن ن یدستات بَ ،یبکش

 .دیکش یقیکرد ٍ نفس عه نکخ

 .چاقَ تَش بَد ٌیبدٍن آدرس برام اٍند.  یبستٌ پست ٌیناى،  کیحدٍد  از عدی-

 ؟یضانن دار  آب یيهَن چاقَ-

  .سرش را تکان داد سَرنا

کٌ بستٌ رٍ بًو داد احتهال دادم از شهال  ینرد ی  لکینبَد انا از لًجٌ گ یاطالعات چیبستٌ ي یرٍ-
رٍ آٍرد کٌ  گٌیبستٌ د ٌی. دٍ رٍز بعدشو کرد ینکار  ی. تَ يهَن صرافشناخو یاٍندى. البتٌ نردى رٍ ن

چًارتا  یپاکت بعد یاز پاکتا عکس رستاک بَد ٍ اطالعاتش ٍ تَ یکی یدٍتا پاکت تَش بَد. تَ
 .شدى بَدم بٌ قتل پرٍفسَر یبَدم. راض دىیکٌ نن بٌ عهرم ند ییچک رٍز با نرخ يا

 ؟یکارٍ کرد نیکجا ا-

 گانیزا کینزد شَ جنازى رٍزيو دٍ بعد. انداختو آب تَ ٍ ! اٍل بًش چاقَ زدم ٍ بعد جسدشالنیگ-
 .ريا کردم. يهَنطَر کٌ دستَر گرفتٌ بَدم
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 ؟یچ اکَیراجب د-

بستٌ بٌ يهَن صَرت،  ٌیرٍز بعد از کشتن رستاک  قای. دقشد یصَرت کشتٌ ن نیبٌ يه دیاٍنو با-
 کٌ دخترش دٍست انا بدم انجام درست ٍ خَاستو بازم کارم .دیبٌ دستو رس شتریننتًا با نبلغ ب

 یبدى. ننتًا نن زرنگ تر بَدم. يهَن شاگرد صراف شیداشت فرار یبَد رستاک نردى، سع دىیفًه
نشد. کشتهش  نیننتًا چَن شها دنبالو بَد النیگ بردنش ین دیداد ٍ دم رفتن گرفتهش. با ٍ آنارش

 .گرفتو یيو از يهَن شاگرد صراف الرٍیاٍن ٍ دیٍ فرار کردم. کل

نرد کو عقل بَد ٍ فقط  کیاز نظر اٍ  ش،یيا ٍ نگايش کرد. برعکس گفتٌ دیکش یقینفس عه ايَرا
 نالیهیٍ فقط با رٍش سابل کشد یآدم ن یچٌ کس یبرا دانست ینه یطعهٌ قرارش دادى بَدند. اٍ حت

بَد  راناج نیکٌ پشت ا یا زدى بَدند. کسآخر ر ریبٌ قتلش کردى بَدند ٍ بعد يو کٌ با پَل ت کیتحر
 ینًرى سَختٌ بٌ حساب ن شیشدى. ٍگرنٌ برا ریسَرنا دستگ دیفًه ین دیبايَش بَد انا نبا یادیز

باشد کٌ در آن صَرت حاال  يا یخَدش يو جزء قربان نکٌی. نگر اخَرد یآند ٍ بٌ درد ايَرا يو نه
 .حااليا با اٍ کار داشت

 :ش گذاشت ٍ دستبندش را باز کرد ٍ گفتنقابل یٍ خَدکار  برگٌ

  .سیرٍ بنَ یصراف اٍن ٍ ات  آدرس خَنٌ-

 :دینشغَل نَشتن شد ٍ ايَرا پرس سَرنا

 داد؟ لیدفعٌ دٍم يو بستٌ رٍ بٌ خَدت تحَ-

 .رٍ بٌ رٍ ٌینٌ. نن خَنٌ نبَدم دادى بَد يهسا-

گرفت ٍ سهت  لیتحَ یسَرنا را از زند لی. آدرس را برداشت ٍ ٍساخَاست یرا ن نیايَرا يه قایدق
 لیتحَ شیرٍ بٌ رٍ ٌیاش را چک کرد ٍ بستٌ را از يهسا یاٍ بٌ راى افتاد. لب تاب ٍ گَش ی خانٌ
 .گرفت
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 یکٌ بٌ دست داشت را رٍ یرنگ دیباز شدن در سرش را باال گرفت. شًرام داخل شد ٍ پَشٌ سف با
 :پَشٌ انداخت ٍ گفتبٌ  ینگاي ویانداخت. ايَرا ن شیجلَ ز،ین

 ٌ؟یچ نیا-

 ...یخَاست یکٌ ن یتهَم اطالعات-

 :دیشًرام را شن یٍ يو زنان صدا کرد یرا باز کرد ٍ عکس يا ٍ ندارک را نگاى ن پَشٌ

بَدى ٍ  کیزیف یالهلل نیذين يهٌ يست. عضَ چندتا انجهن ب یکٌ تَ ی  اسه ن،یپرٍفسَر رستاک آر-
. نش  یٍ نشًَر تر نیکٌ دانشگاى ..... نعتبرتر دادى ینطرح کشَر درس ن یچندتا از دانشگاى يا یتَ

 یيادادى فقط بٌ دانشجَ حیازش دعَت کردن، انا يهٌ رٍ رد کردى ٍ ترج گٌید یيرچند کشَريا
 ...ٍطنش استفادى کنٌ یدرس بدى ٍ از يَشش برا یرانیا

 :تکان داد ٍ شًرام ادانٌ داد یسر  ايَرا

بعد از رستاک حرف  ییجَرا ٌیيهَن دانشگايٌ کٌ  یاته کیزیرشتٌ ف یانشجَ... دینینع اکَیٍ د-
 ...پَشٌ درج شدى نیا یيو تَ اتیجزئ ٌیٍ نغز نتفکر کالس بَدى... بق زدى ین ٍ اٍل

 :در کنارش نشستٌ بَد را برداشت ٍ رٍ بٌ شًرام گفت یبَد ٍ دختر  اکَیکٌ نربَط بٌ د یعکس ايَرا

 ٌ؟یدختر ک نیا-

 .داشتٌ اکَیبا د یهی. ظايرا قبال رابطٌ صهیغزال کساین-

 قبال داشتٌ؟-

 :باال انداخت یشانٌ ا شًرام

 !گن ین نطَریا-
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 ؟یباياشَن حرف زد-

 .دٍ نفر از کادر یکیبا دانشجَيا نٌ. فقط -

پاکت  یعکسش را تَ شیدٍ شب پ نیدٍبارى بٌ عکس دختر نگاى کرد. چًرى اش آشنا بَد. يه ايَرا
قصد قتلش را داشت ٍ با تَجٌ بٌ  یبَد کٌ نًرى اصل یدختر شخص سَن نیبَد. درٍاقع ا دىید

 راررا ف اکَید خَاستٌ یسَرنا اگر ٍاقعا ن یيا دختر بَد ٍ طبق گفتٌ نیيه اکَید دختر اطالعات دٍست
  .خَرد یداشت کٌ بٌ درد ايَرا ن یديد، قطعا اطالعات

پَشٌ گذاشت. از جا بلند شد  یرا دٍبارى تَ ٌیبق ،ییکس دٍتارا دٍبارى چک کرد ٍ بٌ جز آن ع ندارک
 .ٍ کتش را چنگ زد

 .ویبلند شَ بر-

 کجا؟-

ٍ عکس را کنار صَرتش گذاشت ٍ با انگشت اشارى ٍ  دیدر بَد سهت شًرام چرخ یکٌ جلَ ايَرا
 :بَد ضربٌ زد ٍ گفت ریکٌ در تصَ یدختر  ی چًرى یٍسط رٍ

 ...سَم یقربان یپ  -

 .ٍ يهراى ايَرا از اتاق خارج شد دیخند شًرام

دانشگاى پارک کردى بَدند.  یرا با فاصلٌ جلَ نیپشت رل ٍ شًرام کنارش نشستٌ بَد ٍ ناش ايَرا
 قٌیدق ستیدانشگاى ٍ ننتظر سَژى نَردنظر بَدند. حدٍد ب یشدى بَد بٌ ٍرٍد رىیيردٍ خ یيا چشو

 اش نقنعٌ ریکٌ از ز یبافتٌ شدى ا یٍ نَيا دیسف یسبزى رٍ با باران یگذشتٌ بَد کٌ سر ٍ کلٌ دختر 
 سیشد. ايَرا استارت زد ٍ خَاست جلَتر برٍد، کٌ حَاسشان جهع جنس داینشخص بَد از دٍر پ

 یرا تَ شیيا ٍ دخترک با حرص دست زد یشد کٌ پشت سر دختر راى افتادى بَد ٍ بَق ن یرنگ ینشک
کهرنگ بٌ آنًا  یتنگ شدى ٍ شًرام با اخه یيا با چشو. ايَرا زد یٍ با رانندى حرف ن داد یيَا تکان ن
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ٍ  دیپر ین نییکٌ دختر آنطَر باال ٍ پا زند یحرف ن دٍاری. نشخص بَد رانندى تًدکردند ینگاى ن
تکان داد ٍ  یانداخت ٍ سر  ابانیبٌ سر ٍ تٌ خ ینگاي ت،ی. درنًاداد یيَا تکان ن یرا تَ شیيا دست

گذاشت ٍ با فاصلٌ  شیيا چشو یرا رٍ اش یآفتاب نکیبٌ راى افتاد ٍ ايَرا ع نیشد. ناش نیسَار ناش
 .پشت سرش حرکت کرد

 یکٌ آن ی. با فکر شناختند یرا ن ریحدس زدن نبَد. نس رقابلیغ یلیخ رفت، ین سیکٌ جنس یر ینس
 :ٍ گفت دیذين ايَرا جرقٌ زد، سهت شًرام چرخ یتَ

 ...نناعزام ک ٍ تیفَر یيا بفرست بچٌ شنیلَک-

 :را باال انداخت ٍ ايَرا گفت شیابرٍ یتا کیبا تعجب  شًرام

 ...فقط شٌ یخَن بلند ن یبَ الیٍ نیکنٌ. از ا ستشین بٌ سر کٌ کردى سَار رٍ دخترى-

 .کٌ ايَرا گفتٌ بَد را انجام داد یسر تکان داد ٍ کار  شًرام

را برداشت ٍ نگايش بٌ  نکشینگٌ داشت. ع الیٍ یرٍ را رٍبٌ نیرفت ٍ ايَرا ناش الیداخل ٍ سیجنس
 :دیشًرام را شن یبَد کٌ صدا الیٍ

 جلَ؟ وینر-

 :دیکش شینَيا نیب یدست ايَرا

ٍ اگر  ویفتیب ریخَدنَن گ ویبر اگر کٌ ام دٍ بٌ َشک ویندار یبانیاٍن تَ چٌ خبرى! چَن پشت دٍنو ینه-
 ...کار از کار بگذرى ویٍ دست دست کن وینر

در  دانست ین شٌیبٌ عًدى ايَرا بَد چَن يه شٌیيه یر یگ وینزد. تصه یٍ حرف دیشک یپَف شًرام
  .عهل کدام است نیير لحظٌ بًتر

 :ٍ ايَرا کالفٌ گفت دندیدر انتظار کش یربع ساعت جلَ حدٍد
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 .شًرام ویبر-

 یهیقد یسبک الیٍ در را باز کرد. ٍ دیپر َارید گریشدند. شًرام قالب گرفت ٍ ايَرا طرف د ادىیپ يردٍ
بَد.  یخال ی  خال شٌیيه کردند، یٍ بٌ اٍ حهلٌ نه شناختند یکٌ حاال ايَرا را ن یداشت ٍ جز دٍ تا سگ

 .انگار فقط نخصَص کشت ٍ کشتار درستش کردى بَدند

 ادیداد ٍ فر ی. صداستادندیرا کنار صَرت گذاشتٌ ٍ پشت بٌ در ا شانیيا کٌ گذشتند، اسلحٌ اطیح از
 .دیرسیٍاضح بٌ گَش ن

 ...ستوین گٌیکٌ نباشٌ، ننو د اکَی. ددمی! نن کٌ بًت گفتو کنار کشیٍلو کن رٍان-

 یننٌ حق ندار  ریکارت گ یتا ٍقت ؟یاحهق! باز ٍلت کردن افسار پارى کرد ی دخترى یتَ گَى خَرد-
 تٌ؟یحال ،یبکش پس ٍ پات

 ...طلبو گذشتو رینن از خ-

 :قًقًٌ نرد یصدا ٍ

 و؟یخبر  یدست نردم داشتن طلب شدى کٌ نا ب یآنچنان یچک ٍ سفتٌ ٍ عکسا یطلبت؟ از ک  -

يست، ننو باشو. االن کٌ نردى کار ننو  اکَیبَد کٌ تا د نیبزار برم. تَرٍخدا بزار برم. قرار نا از اٍلو ا-
 ؟یلعنت یزنیقَل ٍ قرارت ن ریچرا ز گٌیتهَم شدى د

بَدى ٍ ننو نَچٌ يهَنو. االنو  یشها افع ی حساب يهٌيرزى نداشتو. طرف  ی  با تَ ینن قَل ٍ قرار -
 ...کنو یدارم اطاعت انر ن

 ؟یچ سَرنا پس. باشٌ کردى انتخاب ٍ نن تَنٌ ینه یافع-

 ی عرضٌ یب ی پسرى ٍ گو ٍ گَر کردى خَدش یتَ کدٍم سَراخ ستیسَرنا فرار کردى. نعلَم ن-
! ستین شتریچاقَ ب ٌی شٌ یٍ نا کنٌ ین داشیخَدش پ یچَن افع ستی. نًو يو نیٍپاچلفت دست

 یيست یخَب نیگزیپس جا ،یقبال يهٌ جَرى جابت کرد ٍ نیٍ ا یدار  ٍ یبًرحال؛ تَ جنو ير کار 
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 ...براش
 

 :شد دىینرد شن یلحظٌ سکَت ٍ دٍبارى صدا چند

 کنو، تهَم ٍ خَدم کارش تَنو یناجراياست. ن نیتهَم ا ش  یٍ آت ی! باعخ ٍ باننیبب ٍ یٍجب وین نیا-
 در بٌ سالو جَن اطاعت صَرت در فقط کٌ ٍ رٍ بٌ تَ دادن. پس بزن تهَم کن کارش فٌیٍظ نیا یٍل
 ؟یکٌ با جَن خَدت تقاص پس بد یخَا ی... نهیبر  ین

 .بلند شد دادند یکٌ بٌ يو ن یکیرک یيا دخترانٌ ٍ فحش غیج یصدا ٍ

بَد کٌ قطعا  «یافع». انا شخص نجًَل شناخت یاٍ را نداشت ٍ ايَرا دٍرادٍر  یلکیلًجٌ گ نرد
  .کردى بَد یز یر ناجرايا را اٍ برنانٌ نینقشٌ تهام ا

 :آرام باشد گفت کرد ین یکٌ سع ییبٌ شًرام انداخت ٍ با صدا ینگاي

داخل، تَيو ننتظر  رم ی. نن نٌی  زندان ایٍ نفر سَم گرٍگان  ستنین شتریکٌ نعلَنٌ سٌ نفر ب نطَریا-
 .نکن یحرکت چیيو افتاد، تا عالنت ندادم ي یبرسن. ير اتفاق تیفَر یيا باش بچٌ

 .ستادینداشتٌ باشد ا دیکجا بٌ اٍ د چیي کٌیطَر َار،یسر تکان داد ٍ پشت د شًرام

 یچَب یصندل یرٍ یگرفت ٍ با پا در را باز کرد. دختر  شیجلَ دست يردٍ با را اش اسلحٌ ايَرا
ديانش بستٌ بَدند.  یيو جلَ یکردى ٍ طناب قطَر  چیرا بٌ آن طناب پ شیتٌ بَد ٍ دست ٍ پانشس
 ستادىیا شیجلَ کردند، ین بشیکٌ از دانشگاى تعق یيو سن ٍ سال خَدش بٌ يهراى دختر  ینرد
 .کرد ین یصندل یٍ نرد چاقَ بٌ دست، دختر را ٍادار بٌ کشتن دخترک رٍ دبَدن

 :بَد گفت دىیترس یٍ نرد کٌ جا خَردى ٍ تا حدٍد دیٍرٍد ايَرا سرشان بٌ آن سهت چرخ با

 شد؟ دایپ ت تَ از کجا سر ٍ کلٌ-

 :گفت ظیپر غ یسر اسلحٌ را بٌ سهتش گرفت ٍ با اخو ٍ لحن ايَرا
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 یب یفتادین رشیپس تا گ دىیاجلت رس نٌیحهال؟ نًو ا ی کٌینرت ٌیاز يرجا؛ فرقش بٌ حال تَ چ-
 .ادیبچٌ آدم دخترى رٍ رد کن ب نیرکت بهَن ٍ عح

دفاع از  یشدى بَد آب ديانش را نحکو قَرت داد ٍ دختر را برا شتریکٌ از لحن ايَرا ترسش ب نرد
انا نردک ٍل کنش نبَد. با  کرد یٍ تقال ن زد ین غی. دختر جستادیٍ پشت سر اٍ ا دیکش شیخَد، جلَ

 :گذاشت ٍ رٍ بٌ ايَرا گفت شیراست چاقَ را کنار گلَ ديانش را گرفت ٍ با دست یدست چپ جلَ

کٌ  نجَریانا االن ا ؛یخراب کن ٍ یچ جَن نن ٍ ندام يهٌ یبال یفرستادتت کٌ بش یک دٍنو ینه-
 ...اٍندى سر کٌ س دخترى نینعلَنٌ اجل نن دٍرى ٍ اجل ا

بٌ حساب  یپَئن نحبت شیاٍ نشدى بَدند برا تیينَز نتَجٌ يَ نکٌی. اکرد یبا اخو نگايش ن ايَرا
کند، انا اٍ را زندى  ینغزش خال یتَ یا گلَلٌ تَانست یفاصلٌ يو ن نیاز يه دی. شاآند ین
 .انداخت یقدم جلَ ن نیکٌ اطالعاتش حل پرٍندى را چند ی. يو اٍ را ٍ يو دختر خَاست ین

فتو دخترى رٍ ردش . گدم یتَرٍ درس ن نیکٌ خَدم يزارتا ع این نن ٍاسٌ نًهل لفظ   ٍ ببند ٍ دينت-
 ! نفًَنٌ؟لیتعط يو نفت زر خب؛ بگَ کارت رد برٍ گهشَ بردار ٍ ٍ جَنت ادیکن ب

 .بَد دىیچقدر ترس داد ینشان ن شی. لرزش دست يا ٍ صدادیخند کیستریي نرد

 رٍ؟ پارى شیآت ی  ٍجب وین نیا ایارزشٌ رٍ؟  یب ؟یخَا ین ٍ یکیاٍل بگَ کدٍم -

نشستٌ بَد اشارى  یصندل یکٌ دست ٍ پا بستٌ رٍ یکٌ کنارش بَد ٍ بعد بٌ دخترک یبٌ دختر  اٍل
 :اضافٌ کرد یشخندیکردى بَد. حرفش کٌ تهام شد، قبل از پاسخ ايَرا با ن

ل تَ اسلحٌ دیاٍل با ،یخَا ین ٍ یاگٌ کس-  ...باال سرت شازدى یببر  ٍ ٍ دستات نیرٍ زن یبد ٍ 

 !اٍل دخترى-

 :کرد ینَچ بلند نرد

 .نـــَچ! اٍل اسلحٌ-
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 ايَرا نگاى. نديد نرد دست را اش اسلحٌ کرد یاز اشکش بٌ ايَرا التهاس ن سیخ یيا با چشو دختر
 :دینرد را شن یگذاشت ٍ بلند شد کٌ صدا نیزن ینبَد. اسلحٌ را رٍ یا نرد برگشت. چارى یرٍ دٍبارى

 !ادیبفرستش ب-

 یٍ چاقَ را تَ الفَر یزد ٍ ف یکیستریي شخندی. نردک نبا سر کفشش اسلحٌ را سهتش انداخت ايَرا
کٌ نقطع شدى بَد،  یگرد شدى ٍ نفس یيا در گلَ خفٌ شد ٍ با چشو شیگردن دختر فرٍ کرد کٌ صدا

 سلحٌا عیافتاد. نرد خو شد اسلحٌ را بردارد کٌ ايَرا از غفلت اٍ استفادى کرد ٍ سر نیزن یرٍ
بٌ  یکیگلَلٌ بٌ زانَ ٍ  کیٍ تا نرد بٌ خَدش بجنبد،  دیکش رٍنیرا ازغالف پشت کهرش ب اش یدکی

افتاد. ايَرا تند جلَ  نیزن یرٍ یبلند ادیکرد کٌ نرد رسها فلج شد ٍ با فر کیشانٌ سهت راستش شل
 یکٌ غرق خَن رٍ یدختر  سهت بعد ٍ زد دستبند دستش بٌ اش، رفت ٍ در نقابل چشهان بًت زدى

زانَ نشست ٍ با يردٍ دست از  یرٍ شیگام برداشت. جلَ دیکش یفس نافتادى بَد ٍ با خر خر ن نیزن
 :زد ادیرا کو کند . بلند فر یز یدٍطرف زخو را فشار داد کٌ خَنر

 !داخل دیایشًرام! شًرام ب-

 شیبرا یکار  شد ین دیاز دست ندادى بَد شا یادیدختر پارى شدى بَد انا چَن ينَز خَن ز شايرگ
 .انجام داد

 یانداد شدند ٍ نرد را يو رٍ یٌ یسرش نشستند ٍ نشغَل نراحل اٍل یرٍ یپزشک تیفَر یرٍياین
 .برانکارد گذاشتند

. کرد ینقابلش را نگاى ن ریگرد از ترس، تصاٍ یيا کٌ با چشو یدختر  یرٍ دیايَرا چرخ یيا چشو
جلَ  آشنا بَد. نگايش نحَ ايَرا بَد کٌ اٍ یادیز شیيا نگايش را کٌ حس کرد، سر چرخاند. چشو

را پشت سرش برد ٍ طناب دٍر گردنش افتاد. لب  شیزانَ نشست. دست يا یرٍ یرفت ٍ کنار صندل
خشکش را  یيا طناب خَن نردى شدى بَد. لب یٍ جا زدین یصَرتش بٌ کبَد دیٍ پَست سف اي

 :چند بار باز ٍ بستٌ کرد تا تَانست لب بزند
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 ...... اگٌ... اگٌکشٌ ین ٍ نن یتبرگردم خَنٌ... اٍن... اٍن لعن دی... بادیبا  نن-

 :بَد ٍ در يهان حال گفت شیدست ٍ پا یيا بداخو نشغَل باز کردن طناب یا با چًرى ايَرا

  .با تَ ندارى یکار  یکس-

 ...شیشناس یدارى! تَ نه-

تنگ شدى نگايش را بٌ  یيا افتاد سرش را بلند کرد ٍ با چًرى بداخو ٍ چشو نیزن یکٌ رٍ يا طناب
 .دخترک انداخت دىیٍ رنگ پر یچًرى نًتاب

 ؟یسیپل تیتحت حها یٍقت یترس ین یاز ک ؟یيست یتَ ک-

 :آب ديانش را قَرت داد ٍ گفت دخترک

 ...شرط ٌی. انا بٌ گو یبًت ن ٍ یيهٌ چ-

 ...یکن نییکٌ شرط ٍ شرٍط تع یستین یگايیدر جا-

 ...انا دٍنو ین-

 :انداخت ٍ بعد دٍبارى بٌ ايَرا نگاى کرد ٍ گفت ریزکرد. سر بٌ  نکخ

 نن از تَ... قبَلٌ؟ ی  . اطالعات از نن، آزاددم ی. قَل نکنو یکهکت ن-

 :با اخو بلند شد ٍ گفت ايَرا

 یُکر  یآدم  زندان یدٍن ینه کٌ عقل حد ٍ اندازى کو یب ای یا سادى یادیز ایگَش کن دختر! تَ -
بازداشتگاى ٍ اٍنجا  یایپًن شدن. ن نیاالن دٍ نفر جلَت رٍ زن نی! بٌ خصَص تَ کٌ يهخَنٌ ینه

 .کنو یخَاى ناخَاى ٍادار بٌ اعترافت ن

 :زن اشارى زد ٍ گفت یاز نأنَريا یکیرٍ بٌ  بعد



 www.Novel98.ir 53               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ...دشیببر-

بغض ٍ  ٍ با ستادیايَرا ا یزد ٍ بلند شد ٍ جلَ یبلند غینأنَر قدم برنداشتٌ بَد کٌ دخترک ج ينَز
 :دیپر از التهاس نال ییيا چشو

 ...برگردم خَنٌ دیبا نن. نکن بازداشت ٍ نن یپرست یکٌ ن ی. تَرٍ بٌ يرککنو یالتهاست ن-

کٌ کانل گَشتش را خراش  یژاکت بافتش را باال زد. ساعدش خَن نردى شدى بَد ٍ زخه نیآست بعد
 :دیشد ٍ دخترک نال تر ظیايَرا غل یيا . اخوکرد ین ییخَدنها دشیپَست سف یدادى بَد رٍ

تَان  نیاز ا شتریب گٌید یعنی! نیا یعنی کشدم ین گو ین یٍقت ؟یدیخَدت د یحاال با چشها-
کٌ  نٌیا یبکن دیکٌ با یبگو، فقط تنًا کار  ٍبًت یکٌ بخَا یيرچ دم ینجازات شدن ندارم... قَل ن

 ...برم یننَ بفرست

 ختیر یصَرتش نبَد. اشک ن یاز درٍغ تَ ینشان چیدخترک گرى خَرد. ي یيا چشو یايَرا تَ نگاى
 یبٌ آن پ   تَانست یيو ن شیبَد کٌ از صدا یترس یٍ خَايشش از رٍ کرد یخَايش ن یٍ تا حدٍد

 ینطَر یا داد یجسارتش يو بَد کٌ اجازى ن نیببرد. انا برعکس ترس نشًَدش، جسارت داشت. يه
 .اطالعاتش با آزاد شدن بزند ی ٍ حرف بزند ٍ دم از نبادلٌ ستدیايَرا با لنقاب

 :چرا سر چرخاند ٍ رٍ بٌ شًرام گفت دیيو نفًه خَدش

. اریدٍ نفرم رٍ بٌ راى کٌ شدن، ُنُقرشَن ب نیبکشن. ا الرٍیٍ کیکش بزار نفرم چند. برگرد يا با بچٌ-
 ...ویاریبٌ دست ب ٍ ویخَا یکٌ ن ییزایچ نٌی... نًو ایحاال بٌ ير رٍش

چرخاند ٍ  دیلرز یبَد ٍ از ترس ن ستادىیکٌ کنارش ا یايَرا ٍ دختر  نینگاى نشکَکش را ب شًرام
 :گفت

  شٌ؟ ین یچ نیپس ا-

 .با نن نیا-
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 ستاد؟ شیارین-

 یگرد  عرٍسک اى  یٍجَدش بَد را با چشهان س یبٌ دختر نگاى کرد. دخترک يرچٌ کٌ التهاس تَ ايَرا
 :ٌ شًرام گفت. رٍ بزد ین ادیاش فر

 ...دم یبًت خبر ن-

 :شًرام جهع شد یيا اخو

 !آٍردى رحو بٌ ٍ الف بچٌ دلت ٌی نینعلَم يست چتٌ ايَرا؟ نگَ کٌ ا-

لرزانش جلَ آند ٍ  فی. دست ظرکرد یبٌ دختر نگاى کرد کٌ ينَز يو با چشهانش التهاس ن دٍبارى
ٍ ايَرا نتَجٌ نشد چٌ  دیلرز شیيا نشت کَچکش نچالٌ کرد. لب نیگَشٌ کت ايَرا را گرفت ٍ ب

 جارش اش گَنٌ یپرپشت بلندش رٍ یيا نژى نیاز ب یاشک قطرى زنان لب زد ٍ يو صدا یرا ب یز یچ
نظلَم بَد. ٍاقعا دلش را بٌ رحو آٍردى  یادیدخترک ز ی نزدى بَد. چًرى یيو اصال حرف دی. شادش

 يا نیدلش بٌ حرف شًرام ٍ يهٌ ا یگرفتٌ بَد؟ ايَرا تَ ویاحساس تصهبَد؟ ناراحتش کردى بَد؟ با 
بٌ قَل شًرام  ای ردیقرار بگ رینداشت کٌ بخَايد تحت تأج ینرد  سرد  نغرٍر، اصال دل نیپَزخند زد. ا

آدم   چَقتیاست ٍ ايَرا ي نفًَم یب يا در کار آن یسَز  . شًرام در اشتباى بَد. دلدیایبٌ رحو ب
حد  یفقط خَدش بَد ٍ خشو ب شٌیبَد ٍ يه بٌیغر ی. با يرگَنٌ احساسستیکردن ن عهل یاحساس
 ش،یيا نحل چشو يوقلبش  دی.شابرد ین شیٍ کاريا را پ داد یکٌ بًش دستَر ن یعقل ٍ اش ٍ اندازى

 ...بَد یٍ سنگ زدى خی

 یکیآن نرد يو نعلَم بَد  یيا داشت ٍ از حرف یخَدش قصد يهکار  یيا دختر... طبق گفتٌ نیا انا
خَدش يو  دی. انا شاٌینحل بق کرد؛ یبازداشتش ن دی. پس ايَرا بادیآ ین حساب بٌ يا از نًرى

 .را فقط خَدش بشنَد شیيا بًش اعتهاد کند ٍ حرف خَاست یدارد کٌ ن یلیچٌ دل دانست ینه

 :گفت عیبٌ شًرام نگاى کند، سر نکٌیا یٍ ب دیکش شینَيا نیب یدست کالفٌ

 ...دم ی. گفتو کٌ؛ بًت خبر نچسبٌ یبٌ نن نه ییزایچ نیيهچ-



 www.Novel98.ir 55               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .خارج شدند الیننتظر پاسخش بهاند، با سر بٌ دخترک اشارى کرد ٍ بايو از ٍ نکٌیبدٍن ا بعد

نخالف را  رینکرد ٍ نس تیرا سهت شًر يدا نیشدند. برخالف تصَر دخترک، ايَرا ناش نیناش سَار
بَد ٍ  ریسرعت نداشت. فکرش درگ ادیز شٌیاش اخو داشت انا برخالف يه گرفتٌ بَد. چًرى شیدر پ

. کرد ینبار، از کنار چشو نگايش  کی ٌینتَجٌ شدى بَد. يرچند جان اش رخ ویرا از حالت ن نیدخترک ا
آدم از اٍ  شد یاز نظر اٍ ترسناک ٍ خَف آٍر بَد ٍ خَد بٌ خَد باعخ ن تینًا یب اش نردانٌ ی چًرى

شدى  شیيا داشت، نهاس با نژى یظیکٌ چَن اخو غل یپرپشت بَد ٍ نشک شیابرٍيا حساب ببرد.
عطف  ٌانا نقط آند؛ یبٌ صَرتش ن يا نی. يهٌ ادىیکش اش ینینتناسب بَد ٍ ب شیيا بَد. لب

ٍ خَدش را بٌ رخ  زد ین برق جَرى بَد کٌ يهٌ ینردنک شفاف ٍ سبز رٍشن اش، رخ وین تیجذاب
شد ٍ  دىینرتب ايَرا کش شیتٌ ر یجذاب بَد... نگايش رٍ یادینأنَر، ز کی. بٌ عنَان دیکش ین
صَرتت  ی  کٌ چاشن یداشت شیبٌ تٌ ر یاز یچٌ ن تیيهٌ جذاب نیبا ٍجَد ا»دلش زنزنٌ کرد: یتَ

 «...یکن ین نسخ ٍ يو آدم یجَر  نیبشٌ جناب... تَ کٌ يه

 نًابا یب یاز ک   دانست ینه بَد ٍ خَدش يو دىیحَاسش باشد، کانل سهت ايَرا چرخ نکٌیا یب
  .زند یصَرتش چرخ ن یتک تک اجزا یرٍ شیيا ٍ چشو کند ینگايش ن

ٍ تا  دیکش یفیخف غیبَد ٍ تَقعش را نداشت، ج يَا یبٌ خَدش آند ٍ چَن ب نیترنز ناش یصدا با
 یيا بَد. با بًت ٍ ترس بٌ چشو دىیقطَر ٍ نردانٌ ايَرا چسب یبٌ بازٍ اش یشانیپ د،یایبٌ خَدش ب

 شبايت ینَاجش کٌ ب ینَيا یٍ شالش را رٍ دینگاى کرد ٍ فرز خَدش را عقب کش گرش انیسبز عص
چًرى  یرٍ یاخه اش شٌیيه ی  سرتق یبَد، انا از رٍ دىیترس نکٌیبٌ فر درشت نبَد، نرتب کرد. با ا

 :نشاند ٍ گفت

 !حداقل یداد یندا ن ٌیچٌ ٍضع ترنزى! -

آرنجش را بٌ فرنان  ش،یيا بٌ چشو رىیصَرت دخترک چرخاند ٍ خ یبا اخو نگايش را تَ راايَ
 تر عقب ی. زير چشهان سرکش ايَرا، باعخ شد خَدش را کهدیداد ٍ کانل سهتش چرخ ٌیتک نیناش

نگاى از  تَانست یکاش ن یا کرد یدلش آرزٍ ن یبچسبد. تَ نیناش در بٌ کانال کهرش ٍ بکشد
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را ٍسط ناکجاآباد  نی. انا بٌ کجا؟ ايَرا ناشزدیبگر نیناش نیٍ در را باز کند ٍ از ا ردیبگ ٍا یيا چشو
 یا يو قطعا قفل بَد. پس چارى نیناش یبَد. دريا ابانیبر ٍ ب کرد،  ینگٌ داشتٌ بَد ٍ تا چشو کار ن

 ...ناند یسر حرفش ن دیرا خَاستٌ بَد ٍ االن يو با نیجز تحهل نبَد. خَدش ا

 .حبس کرد اش نٌیس ینفس را تَ یا بو ٍ نحکو ايَرا، لحظٌ یصدا

 خب؟-

 ؟یخب... خب چ-

 کٌیاز اٍن نرت یباز شدى بَد؟ بعدشو يرچ الیٍ چطَر پات بٌ اٍن ٍ یيست یاٍل از خَدت بگَ! ک-
 نفًَنٌ؟ ؛ید ین حیٍ بدٍن فَت ٍقت نَ بٌ نَ تَض عیبدٍنو. سر خَام ین ٍ یدٍنین

ٍ ترسناک  ییعادت دارى بٌ زٍرگَ کٌینرت»دلش گفت: یقَرت داد ٍ تَ ادیديانش را با شدت ز آب
 دارى تَقع بعد م، تَ کلٌ کنٌ ین خین تحکو با ٍ ٍ حرفاش زنٌ یبًو زل ن شیٍحش یبَدن... با چشها

تَانست  فقطانا  اٍرد،یزبان ب یرا رٍ يا نیا تَانست یکاش ن یا کرد ی. آرزٍ ن«ست؟ین نفًَم نٌ بگو
 :دیبديد ٍ بگَسرش را تکان 

 ویزندٍن یخَنٌ ٍ نبر  یبرسَن ٍ کٌ آخر کار نن ی. انا بٌ شرطدم ین حیتَض زیبٌ ر زیخب. ر یلیخ-
 قبَلٌ؟ ،یکن

 ...ویرس یفعال حرف بزن بٌ اٍنجاشو ن-

 ...کنو ینشٌ نن لب از لب باز نه نیتضه توی. اگٌ اننشٌ ینه ینجَر ینَچ! ا-

 ی نٌیس ای... ٍگرنٌ جات یبگ ٍ خَام یکٌ ن ییزایٍ چ یکن ٍا ٍ ننتًا اگر دينت نٌ،یتضه تتیانن-
 !زندان. حاال شرٍع کن یيا لٌیپشت ن ایقبرستَنٌ 



 www.Novel98.ir 57               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 سیٍ از قضا پل کرد یبٌ نرگ ٍ زندانش ن دیافتادى بَد کٌ تًد ریگ یبا نرد ابانیبَد. ٍسط ب دىیترس
سر ٍ کار داشت،  ادینترسد؟ با افراد شرٍر ز َاستخ یباز بَد. چطَر ن یيرکار  یيو بَد ٍ دستش برا

 .بَد... انا اٍ يو ايل کو آٍردن نبَد یادیز شیبرا گرید نینٌ. ا سیپل یٍل

چَن ٍ  یب یٍ تَقع داشتٌ باش یٍ زٍر بگ یخَدت َسر کردى باش ی تَ کار ٍ حرفٌ دیجناب، تَ شا نیبب-
 نییاز راى برسٌ بخَاد براش تع یکٌ يرک ستین یکس آٍا بدٍن، انا کنن؛ اجرا ٍ چرا يهٌ دستَراتت

 ...بدبخت بلٌ قربان بگٌ ی  آدنا نیبندازى ٍ ع ریز ٍ کنٌ ٍ اٍنو سرش فیتکل

يو تَانستٌ بَد بدٍن تپق  نجایشدى بَد کٌ شانس آٍردى بَد تا يه رىیايَرا چنان بًش خ یيا چشو
 :ادسرش را خو کرد ٍ ادانٌ د یزدن حرف بزند. رٍ از اٍ گرفت ٍ که

 ...ننٌ... پس رىیکٌ در حال حاضر کارت گ یبٌ خصَص اگٌ اٍن آدم تَ باش-

 اش چانٌ تیدر آٍرد، با عصبان یرا کش ديد ٍ باز  شیيا بَد دخترک قصد دارد حرف دىیکٌ فًه ايَرا
چشهان  یتَ گرش، انیعص یيا حرفش شد. چشو ی ادانٌ از نانع ٍ کرد بلند را سرش ٍ گرفت را

 :دیدى دخترک قفل شد ٍ غرز ٍ بًت دىیترس

 شَن ٍ بٌ حرف زنو یاحهق! نن يررٍز ٍ يررٍز با يزارتا بدتر از تَ سر ٍ کلٌ ن ی گَش کن دخترى-
 پس! حفظو از ٍ کتاب يهتَن نی! عنی... تَ ٍ انحال تَ شغل ننیستین یاٍنا عدد ی. تَ کٌ جلَارمین
نزخرف گفتنت  بٌ یخَا یاگر ن ای ،یایکردن ُنُقر ن یباز  لویآدم ٍ بدٍن ادا اصَل ٍ ف ی بچٌ نیع ای

... از ننو عزرائ یخَنت پا ،یادانٌ بد ٍ  رىیبگ ٍ کٌ بتَنٌ بدٍن درد جَنت یکن ینه دایپ تر لیخَدت 
 بندازنش؟ گٌیجَر د ٌی دیبا ای. نفًَم بَد؟ افتاد؟ یبش ابَنیب یٍلت کنٌ تا خَراک سگا جا نیيه

قابل  رینحکهش يو غ یتن  صدا تی. انا عصبانزد یى شهردى حرف نآرانش ٍ شهرد ن  یدر ع ايَرا
. انا ترسش کرد ینگايش ن زد یدٍ دٍ ن شیيا چشو یکٌ تَ یٍ ترس دىیپر یانکار بَد. دخترک با رنگ

 ااش ر زدى خیٍ  فیبرگشت. يردٍ دست ظر شیيا چشو ی  داد ٍ سرتق یرا بٌ اخو کهرنگ شیجا عیسر
 :گفت کند ريا را اش چانٌ کرد یتالش ن کٌیدٍ طرف نچ قطَر ايَرا گذاشت ٍ درحال
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جناب! خَدم قَل ٍ قرار گذاشتو، اٍنقدرا يو نفًو  یکن ین ی... چرا آب رٍغن قاطگویخب ن یلیخ-
 ...نَ چَنٌ یحرف خَدم بزنو... ٍل کن خَرد کرد ریکٌ االن ز ستوین

 :دیرا ريا کرد ٍ غر اش چانٌ

 !یبٌ حالت اگر باز نًهل بٌ يو بباف یٍا-

فحش نحارش  ییدل دٍ سٌ تا یٍ تَ دیانداختٌ بَد کش یقرنز  يالٌ کٌ اش بٌ چانٌ یدست دخترک
 ینرد ترساندى بَدش ٍ جرعت گستاخ نیبار، بدجَر ا نیانا ا گفت ین ٍار را زنزنٌ يا نیا شٌیکرد. يه

 يا سال نیبَد کٌ انتقام يهٌ ا یداشت ٍ ننتظر فرصت نٌیاز شايپَر ک ینجَر یيو نداشت. اٍ کٌ يه
 تَانست ینشستٌ بَد ٍ ن شی. پس حاال کٌ نقطٌ نقابل شايپَر جلَردیکٌ عذابش دادى بَد را بگ

 ینکردى بَد ٍ گناي یاٍ کٌ کار  د؟ینگَ داند یبًش اعتهاد کند، چرا از شايپَر بترسد ٍ يرچٌ کٌ ن
 استفادى را نبرد؟ تیآندى نًا شیفرصت پ نداشت پس چرا سکَتش را نشکند ٍ از

سرخ ٍ سبزش نشخص  یيا سرکش ايَرا کٌ رگ یيا آٍرد ٍ بٌ چشو نییپا اش را از دٍر چانٌ دستش
با اٍ دستش را  تَانست یبَد کٌ ن یا نٌیترسناک بَد، انا گز یادینرد ز نیا دیشدى بَد نگاى کرد. شا

 اشتگاىبازد یراي زد یاگر حرف نه یبرسد. از طرف خَايد یکٌ ن یز یکاسٌ بگذارد ٍ بٌ چ کی یتَ
. پس يهان بًتر سر آند یشايپَر از خجالتش در ن د،یرس یٍ اگر قانَن يو حسابش را نه شد ین

  .ستادیا ینرد ن نیا با اش نعانلٌ

 ...زد. يرچٌ بادا باد ایرا با سر زبان تر کرد ٍ دلش را بٌ در اش دىیخشک یيا لب

 بَدى يات نتًو ستیاسهش تا حاال تَ ل دٍنو ی. نهدی. تنًا دختر شايپَر جاٍدیاسهو آٍاست. آٍا جاٍ-
ٍ گند ٍ  تینٌ، انا نطهئن باش ير جرم ٍ جنا کیاز نزد دیشا! ياست گندى نٌ، انا از اٍن کلٌ ای

 ٌیرد بشٌ ٍ  لشیبیس ریدٍرادٍر يو شدى از ز یجَر  ٌی دیبا افتٌ ینهلکت اتفاق ن نیکٌ تَ ا یکصافط
 ...تَش دارى یدست
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 یذينش دنبال حرف یانداخت. انگار تَ ریکٌ دخترک سر بٌ ز کرد یدر سکَت نگايش ن ايَرا
 :شد، ايَرا گفت یکٌ بزند. سکَتش کٌ طَالن گشت ین

 ٌ؟ینسبتت با اٍن پسرى چ-

 .شد ٍ از ذين ايَرا گذشت کٌ چقدر حالت نگايش نظلَم است رىیخ شیيا چشو یدٍبارى تَ آٍا

 نکٌی. حاال ای  صراف ٌیکٌ اسهش آرتاست ٍ شاگرد  دٍنو ی. فقط انقدر نشناسو یرٍ نه ارٍی نینن ا-
 !ٍ خدا دٍنن ینٌ رٍ فقط خَدشَن ن ای کنن یاٍنجا ٍاقعا ارز چاپ ن

 بَد؟ بستٌ ٍ چرا گرفتٌ بَدت ٍ دست ٍ پات شیشناس یاگر نه-

 .انداخت ریزد ٍ سرش را ز یتلخند آٍا

شايپَرم،  ی نن از تخو ٍ ترکٌ فًهٌ ین ی... يرکشناسٌ ین ٍ اٍنکٌ نن یٍل شناسو ینه ٍ گفتو نن اٍن-
 نی. ازنٌ یبًو ن یشین ٌی نویازم بٌ عنَان نقطٌ ضعفش استفادى کنٌ. بخاطر يه تَنٌ ین کنٌ یفکر ن

 ...بابا يو البد از يهَناست

 .ٍ سرش را بلند کرد دیکش یقیفس عهن بعد

... انا قَلت گو یبدٍنو راجبش ن یاٍنَقت يرچ ،یيست ی... حاال تَ بگَ دنبال چویَ خب! نن گفتو ک-
 ...نرى ادتیيو 

 شیبخَايد پا نکٌیا یگناى بَد ٍ ب یٍ ظايرا ب زد ی. آٍا صادقانٌ حرف ندیبادقت صَرتش را کاٍ ايَرا
. دیدرٍغ بگَ یعیانقدر طب تَانست یبَد کٌ ن یناير  یلیخ گریيو باز دیبٌ آن پرٍندى باز شدى بَد. شا

در کار نبَد. دخترک  یرٍغد. بفًهد را يا ٍ حرف ایبَد کٌ راست ٍ درٍغ قضا نیانا نٌ... کار ايَرا يه
 .زد یرک ٍ راست ٍ صاف ٍ صادق حرف ن

يو  یلیسرٍان ٍ سرينگ؟ يرچند، نن خ ای ؟یجناب سرگرد جناب سرگرد؟ اصال یخَا ین یچ ینگفت-
 ...دٍنو ینه نارٍیا نیفرق ب
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 :ٍ نحکو گفت یجد ، تَجٌ بٌ لحن شَخش ینگايش کرد ٍ ب یا لحظٌ ايَرا

. در ضهن؛ اگر تَ یبر  کنو یٍلت ن یگناي یکٌ بدٍنو ب یبٌ تَ ندادم ٍ فقط درصَرت یاٍال کٌ نن قَل-
 دٍنست؟ ین یتَرٍ نقصر يهٌ چ یچٌ حساب یرٍ ارٍیاٍن  ،یگناي یب یگ یانقدر کٌ ن

 :انداخت باال را اش چانٌ یکه آٍا

 یٍقت دست از پا خطا نکنو. فقط رٍزا ٌیکٌ  کنٌ ین کنترل ٍ ساعتٌ نن 64! شايپَر دٍنو ینه-
ٌ  غرٍب ب ايپَر ش ،یفَر  دیبخاطر چندتا خر رٍزی. انا دستین شتریپنجشنبٌ آزادم کٌ اٍَنو تا يشت ٍ ن

راى  داشتوشد؛  یچ دمیرفتو. خَدنو نفًه رٍنیب اش بًو اجازى داد ٍ يهراى رانندى شٌیبرخالف يه
دستهال  ٌی. بعدشو یفرع ی کَچٌ ٌی تَ برد ٍ گرفت ٍ ٍ جلَ دينو دیکش ٍ نفر دستو ٌی ًَیکٌ  رفتو ین

رفت ٍ از حال رفتو. چشو کٌ ٍا کردم،  جیسرم گ ًَیٍ  داد ین یتند بد یگرفت کٌ بَ ام ینیجلَ ب
ٍ داد راى انداختو کٌ  غیج ی. کلیصندل ٌیکجاست ٍ بستٌ شدم بٌ  دٍنویکٌ اصال نه وییَ جا دمید

 ...اٍند سراغو ٍ یرٍان ی کٌیيهَن نرت

 یزخو ٍ سَختگ یطرف انداخت ٍ جا کیبلندش را  یشالش را باز کرد ٍ نَيا یکرد. جلَ نکخ
 :شد ٍ آٍا گفت تر ظیو ايَرا غلشد. اخ دایگردنش پ

نن  دنیانگار از درد کش ضینر ی کٌیکارٍ کرد... نرت نیچرا ا دٍنو یفندکٌ ٍ زخو چاقَ! اصال نه یجا-
ساعت بعد با اٍن دخترى برگشت ٍ  ٌی ٍ رفت م فرداَش ! آ . البتٌ ننو از خجالتش در اٍندمبرد یلذت ن

 ...کٌ بعدشو... بکشٌ ٍ ٍادارش کنٌ نن خَاست ین

 .کَتاى کرد ینکح

 ...نجامی! االنو کٌ ایتَ اٍند-

 یبَد کٌ بٌ آن زیآٍا گرى خَردى بَد. غهش انقدر تند ٍ ت نیغهگ یيا چشو یسرد ايَرا تَ نگاى
 هارانی. جز بدانست ینرض آن نردک را ن یايَرا را سَزاند. ايَرا بٌ خَب زدى خی یيا نردنک
  .برد یلذت نه یاعهال نیاز انجام چن یکس سو،ینازٍخ
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 :انداخت ٍ ادانٌ داد اش یشانیبٌ پ ینیچ آٍا

نفر بٌ  ٌیکٌ  یگرٍى ٍسطٌ. گرٍي ٌی یپا نکٌی. نحل ادمیفًه ییزایچ ٌیآرتا ٍ اٍن دخترى  یحرفا نیب-
 دٍنو، یچرا ٍ چطَر رٍ نه نکٌینابَد بشٌ... ا دیدادى ٍ االن بٌ خَاستٌ شايپَر با لیاسو رستاک تشک

! نن رٍحو يو از ٍغٌدر کٌیبخاطر نن کشت ٍ کشتار راى افتادى. درحال گفت یاحهق ن یآرتا نیا یٍل
  ...یافع گفتن ینفرى کٌ بًش ن ٌی يو شَن طرف حساب يهٌ نکٌیخبر ندارى... نحل ا ایقضا نیا

  .دارد یادیٍ بن ز خیب ٌیآٍا، نطهئن شد حدسش درست بَدى ٍ قض یيا حرف دنیشن با

 درستٌ؟ ،ی  صراف ٌیآرتا شاگرد  یگفت-

 :ٍ دستش داد ٍ گفت دیکش رٍنیاز داشبَرد ب یفقط سرش را تکان داد. ايَرا کاغذ کَچک آٍا

 نٌ؟یآدرسش يه نیبب-

 :آدرس را خَاند ٍ بعد گفت آٍا

 ...ست گٌینفر د ٌی یشاگردى. نالک خَد  صراف ٌی. البتٌ گفتو کٌ، آرتا فقط نٌیآرى يه-

 ش؟یشناس ین-

 .صَرتش جا خَش کرد یآٍا رٍ یيا اخو

ر دارى. چندجا صراف ادی. زیآرى. يانَن افخه- . الن  یگ ش یشعبٌ اصل یدارى ٍل یبا شايپَر َسر ٍ س 
 ...دارى ياش بٌ کار ٍ نعانلٌ ی. بستگادیٍ ن رى ین ادیز نجامیا یخَدشو يهَنجاست ٍل

 .داشت ٍ از چشو ايَرا دٍر نهاند یخاص ظیغ «یيانَن افخه»گفتن  نَقع

 ٌ؟یچ ارٍی نیکل تَ با انش-

 یجان تیندارم کنارش. انن تی. اننکنٌ ین تویٍ اذ پلکٌ یدٍرم ن یلیشايپَر. خ نیع ی  عَض ٌیاٍنو -
 ...... ننظَرمستیننظَرم ن
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 یانداخت، ايَرا نتَجٌ ننظَرش شد. برگٌ را دٍبارى تَ ریکٌ لب فرٍ بست ٍ با اخو سر بٌ ز آٍا
شايپَر ٍ يانَن  یباز  نیا یاصل یيا بَد، نًرى دایکٌ پ نطَریداشبَرد گذاشت ٍ صاف نشست. ا

بَدند  تَرخَد آنًا يو آنا دیرساندن پرٍندى نعلَم شدى بَد. انا شا جٌیبٌ نت یبَدند ٍ يدف ايَرا برا
 .چرخاند یرا ن زیعالنت سَال بزرگ بَد يهٌ چ کیکٌ ينَز  یٍ در ٍاقعا افع

 کنو؟ دایپ ٍ يانَن تَنو یکجا ن-

 :بشنَد. با لبخند گفت خَاست یبَد کٌ ن یز یيهان چ نیآٍا برق زد ٍ سرش را بلند کرد. ا یاي چشو

 ؟یيست وینقشٌ، کٌ طرف قراردادش نن ٍ تَ باش ٌی یٌ یپا-

 شیيا لب انیکٌ از ن یکلهات یکی یکیٍ بادقت بٌ  زد  یصَرتش دٍ دٍ ن یايَرا با اخو تَ یيا چشو
پرٍندى را کانل کند ٍ بٌ  تَانست یدختر ن نیبا ا دیيو نبَد... شا ی. بدفکر داد یگَش ن شد یخارج ن

يو ايَرا را بٌ  يو،با شان بَد، شراکت گناى یب يو آٍا ٍ بَد نشترک شان برساند. حاال کٌ دشهن جٌینت
 از انقدر يا . حاال کٌ آنکرد یشايپَر، آٍا را از بند اٍ ريا ن یٍ يو درصَرت نابَد رساند یشايپَر ن

کٌ  یبَدن ايَرا ٍ اطالعات سر  ینفَذ کردند، یرا نه سیبَدن کارشان نطهئن بَدند ٍ کال فکر پل زیته
 ...بَد ٍندىبردن پر شیراى حل پ نیبًتر گذاشت، ین ارشیآٍا در اخت

*** 

 .دیسبز را کش کَنیاسو نادرش، آ دنیتلفن، نگاى از جادى گرفت ٍ با د یصدا دنیشن با

 !بانَ بلٌ ناى-

 تهَم نشد پسرم؟ تتی... نأنَردمیتَرٍ شن ینن صدا یسالم نادر! چٌ عجب بعد سٌ ناى ٍ َاند-

 ...ندارى یانگار اصال تهَن یکی نینٌ ينَز... ا-

 ٌیٍ  یرفت یکٌ تک ٍ تنًا گذاشت ٌیتیچٌ نأنَر نیا نویندارى؟ اصال بگَ بب یکٌ تهَن یچ یعنیٍا -
نن خبر ندارم... انا  گٌ ین پرسو یازش ن یکَر شدى يو کٌ يرچ یدایآ نیا ؟ید یخبرم از خَدت نه
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دٍ نايٌ  کٌ شًرام. بزارى کار سر   ٍ نن خَاد یٍ دخترى ن نیکیتَ ج کیشها دٍتا ج دٍنو ینن کٌ ن
 نادر؟ یبرگشتٌ؛ پس تَ کجا نَند

 یکارش برا کٌ ابزار تیسرشار از نظلَن یاز جانب ايَرا شَد، با لحن یننتظر پاسخ نکٌیبدٍن ا بعد
 :نرم کردن دل ايَرا بَد ادانٌ داد

تًرٍن  خراب شدى ٍ  نیيه نیتهَم شدى ٍ برگشت تتَنیدرستٌ کٌ نن از شًرام بشنَم نأنَر نیآخٌ ا-
 ن؟یکن یحرف ازم پنًَن کنن؟ چرا شها دٍتا بٌ حال دل  ننٌ نادر رحو نه یخَدم ي   یيا بچٌ

تر کرد ٍ يهانطَر کٌ  ظیشًرام، چند درجٌ اخهش را غل یيا یلق نًتاب ٍ دين یيا کالفٌ از گلٌ ايَرا
 :پاسخ نادرش را داد کرد، ین دٍر زار را از اللٌ نیناش

برگشتن اٍن برگشتن ننو  شٌ ینه لیانا دل ،ی  کی شًرام ٍ نن کار درستٌ بانَ؟ ناى یکن یچرا شلَغش ن-
 ...دارىبٌ شًرام ن یدخل چیي نینن ينَز ادانٌ دارى ٍ ا تیباشٌ. نأنَر

خَنٌ  دیکٌ انشب با یاین یفتیاالن راى ن نیيه ،یکارا ندارم ايَرا! يرجا کٌ يست نیبا ا ینن کار -
 ...یباش

 ٍ بپسندم؟ امیکٌ ب یسر گذاشت ریز ام ٍاسٌ ٍ یدفعٌ ک نیچٌ خبرى باز؟ ا-

تَبٌ! تَ  ایدفعٌ دٍنو باشٌ؟ خدا نیا کٌ داشتو يا عادت نیاز ا ی! نن ک  یزن ین ٌیحرفا چ نیٍا نادر ا-
 ...زارن یخَدم درٍغ دين آدم ن یرٍ

 یرا که نیشدى بَد. ناش کیکٌ ند نظرش بَد نزد یر یبٌ نس باینزد. تقر یسر جنباند ٍ حرف ايَرا
  .پارک دٍختٌ شد یپارک بَد نگٌ داشت ٍ نگايش بٌ ٍرٍد یرٍ کٌ رٍبٌ یبانک ی  هیقد َاریدٍرتر از د

گَشش  یشدى بَد تَ« گَل َزَنک»لحنش  دایٍ بٌ قَل آ زند یبا لبخند حرف ن نًتاب کٌ یصدا
 :دیچیپ
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از تَ چٌ پنًَن نادر... بٌ دلو برات شدى  ست،یانرٍز نذر سفرى ابَالفضل داشتو... از خدا کٌ پنًَن ن-
رگل   ٌیتَ دست  زارم ین ٍ ٍ بٌ حق آقام دستت یر یگ یَسر ٍ سانَن ن گٌیانسال د ٍَ  دختر َترگل 
 ...خَشگل

 یشغل از فردا نیاٍال نن با ا گو،ینادر نن؟ يزار دفعٌ بًت گفتو، بازم ن یکن ین ٌیکارا چ نیآخٌ ا-
 ٍ خَام یکٌ نن ن یبشٌ؟ دٍنا، کس یچ کٌ کنو بدبخت ٍ دختر نردم امی... بستویخَدم يو نطهئن ن

 ...یشداشتٌ با یٍ سر سفرى تَقع بند ٍ بساط عرٍس یکنو نٌ کٌ از آش نذر  دایخَدم پ دیبا

دٍ سالٌ زن  نیشًرام! بب نی... يهیستین ایدن نیا ی  دٍرت بگردم. تَ کٌ تنًا اطالعات ینجَر ینگَ ا-
ٍ  دایٍ ات دختر خالٌ نینادر. يه یکٌ تا آخر عهرت َعَزب بهَن یتَن ی... نهی  گرفتٌ يالٌ يو ازش راض

... اٍنَقت تَ فتٌ ینه نشَ دين از ايَرا ايَرا ٍ ان ندام گَش بٌ زنگت ٌیاٍ يهس لیفان یدخترا ٌیبق
با  ینجَر یا یخب! ٍل یلیخ گو ین ؛یکن یخَدت انتخاب ن یگ ی! نیکن ینه نگاى شَن کدٍم ٌیبٌ 

 ...باال بزنو نیات آستنادر... آخر کار نجبَرم خَدم ٍاسٌ شٌ یدست دست کردن کٌ نه

 .دیکش یقینفس عه ايَرا

ازدٍاج ندارم. اگرم داشتٌ باشو نحالٌ دست  الیخ حااليا حاال نن... بانَ راحت کنو ناى ٍ التیبزار خ-
 ...شناسهشَن یکٌ خَب ن یلیٍ فک ٍ فان ٌیبزارم رٍ در ٍ يهسا

. انا دانست ین یرا خَد اٍ بًتر از يرکس نیٍ ا شد ینه چکسی. ايَرا رام يدیکش یپَف بلند نًتاب
را داشت... انا  شیيا نَى دنیپسرش ٍ در آغَش کش ی  داناد یٍ دل داشت... آرزٍاٍ يو نادر بَد 

 زیفقط خشَنت ٍ غرٍرش را داشت ٍ تنًا چ ایدن تهام از. نبَد کٌ نبَد يا حرف نیگَش ايَرا بديکار ا
 .يا پرٍندى یشغلش بَد ٍ حل کردن نعهايا اش، یباارزش در زندگ

 :شد ٍ گفت ویدٍبارى لحنش نال رسند، ینه جٌیٍ با جر ٍ بحخ بٌ نت شَد یاٍ نه فیحر دیکٌ د نًتاب

يو قد ٍ  دینادر؛ عرٍس نن با خَرن یبٌ تَ نه ناینگفتو... اصال ا یز یباشٌ قربَن قدت برم! ننو کٌ چ-
  ...قَارى پسر  شاخ شهشادم باشٌ
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 .نزد یفقط سر تکان داد ٍ حرف ايَرا

ت ایب ویشب يهٌ دٍر يه ...ايَرا داشتو نگٌ رشتٌ آش ات ٍاسٌ-  ...برٍ ٍ بخَر ٍ آش 

 !بانَ ناى-

 تَ خَنَادى یایب یخَا ی! بعد سٌ ناى نزنٌ یيهٌ رٍ حرف نادرش حرف نه نیحرف نباشٌ! آدم کٌ ا-
بٌ  یَندیاگٌ ن یٍل ،یکٌ اٍند یيهٌ ناز نکردن ندارى کٌ... گَش کن ايَرا! انشب اٍند نی... اینیبب

 .تَ نٌنٌ نن،  گٌی... دشٌ یخراب ن نَن نیب یچ ابات قسو کٌ يهٌسر، بٌ خاک ب یباال یخدا

اسو پدرش کٌ ٍسط  دانست ینادرش بَد کٌ ن دیتًد نیآخر نی. ادیکش یقیکالفٌ نفس عه ايَرا
 .بنشاند شیيا لب یباشد، نحال است نٌ رٍ

 گٌ؟ید یایايَرا ن-

 ...خب یلیخ-

 .نًتاب نشست یيا لب یرٍ یرٍز یاز جنس پ یلبخند

 آ یباش خَدت نَاظب فقط... نادر برس کارت بٌ برٍ! بانَ ناى ی دٍنٌی یکیقربَن قد ٍ باالت برم  یالً-
 ...ارنیٍقت بال نال سرت ن ٌی... ستنین یدرست یآدنا ،یآدنا کٌ تَ باياشَن سر ٍ کار دار  نینادر... ا

 ادىیپ نیشد. از ناش دایر پدخترک از دٍ فیکٌ جحٌ ظر دییپا یپارک را ن ی  ايَرا ينَز ٍرٍد یيا چشو
 :پاسخ نادرش را داد رفت، ین يا کٌ سهت پلٌ نطَریقفلش کرد ٍ يه هَتیشد ٍ با ر

 .نهتیب ین امیبرم. شب ن دی... االن کار دارم باینگران باش خَاد ینه بانَ حَاسو جهع  ناى-

 لیدل دی. شادیقرنز را کش کَنیکرد ٍ ايَرا آ یآخر ايَرا، گرم از اٍ خداحافظ ی با ذٍق از جهلٌ نًتاب
نستقل  داد ین حیترج کرد، ین لٌیبٌ اٍ پ یز یبَد. از بس نادرش سر ير چ زيایچ نیخانٌ نرفتنش يه

بًش  لیفان یريادخت یاطیٍ خ یاز آشپز  فیتعر یدفعٌ نادرش برا نیکند. شانس آٍردى بَد ا یزندگ
 .زنگ نزدى بَد
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 یکیپلٌ دٍم ٍ  یرٍ شیاز پايا یکی شٌ،ینحل يهبانک نشست ٍ  ی  هیقد َار  ید نییپا یسکَ یرٍ
کٌ نو  یانداختٌ بَد ٍ قطرات باران ٌیتناٍرش سا ی جحٌ ینجنَن رٍ دیپلٌ سَم بَد. درخت ب یرٍ

 نیبرا  گارشی. سخَرد ین ُسر اش ٍاسع یيا شانٌ یرٍ شانشیپر یيا از شاخٌ د،یبار ینهک ٍ آرام ن
جان گرفت. نگاى  شتریب لترشیف سرخ  کٌ بًش زد، شعلٌ یانگشتانش گرفت ٍ با چند پک نحکه

انا در  زد ین یاالن بٌ زرد دیصَرتش بًتر شدى بَد. شا یيا یبٌ چًرى دخترک بَد. کبَد هشینستق
 الانرٍز ش ش،یپ يفتٌ برعکس ٍ بَد تر نظلَم شٌینعصَنش از يه ی فاصلٌ نعلَم نبَد. چًرى نیا

گردنش  ی  پَشاندن سَختگ یکار برا نیا دیٍ باال زدى بَد. شارا جهع کردى  شیبَد ٍ نَيا دىیپَش
دٍم را رٍشن کرد.  گاریانداخت ٍ س شیپا ریرا ز دىیبٌ اتهام رس گاریننقبض شدى، س یبَد. با فک

اٍ  شٌیيه نجای. اشد ین تر یدٍبارى رٍان شدى بَد ٍ ايَرا لحظٌ بٌ لحظٌ عصبان شیيا دخترک اشک
ٍ راى نفسش را  کرد ین تشیشدى بَد ٍ اذ نیقلبش سنگ یتَ یز ی... چبار نیانا ا کرد، یرا آرام ن

چرا يريفتٌ  نکٌیبَد کٌ نسبت بٌ خَدش داشت. از ا یخشه دی. شایدنی. گنگ بَد ٍ نفًهبست ین
خَدش  کرد، ین ریدستگ ار يا کٌ راى بٌ راى دنبال اشرار بَد ٍ نجرم یی. خندى دار بَد اٍآند ین نجایا
ٍ از دٍر دخترک را تهاشا  نشست ینجنَن ن دیب یٌ یسا ریير پنجشنبٌ؛ ز ؛یفرار  یيا نجرم نیع
بَدش؟ نگر اٍ را نشناختٌ بَد؟ نگر در حال حاضر، بايو قرار  شراکت  دىیند کی... نگر از نزدکرد ین

ن تٌ قلبش از چٌ نشأت یتَدى سنگ نیحس گنگ ٍ ا نینگذاشتٌ بَدند؟ پس دردش چٌ بَد؟ ا
کردى  اش یفردرشت رقصان در بادش کٌ انرٍز از اٍ نخف یاز نَيا ایساز دخترک؟  یصدااز  گرفت؟ ین

  بَد؟

رفت. ينَز دخترک آنجا بَد  نیخانَش کرد ٍ از جا بلند شد ٍ سهت ناش شیپا ریرا ز گاریحرص س با
 بار نیگَل زدن خَدش، انا ا یبرا ایفرار بَد  یاز رٍ دانست یبهاند. نه خَاست ینه گریايَرا د یٍل

  .دخترک بگذرد ٍ از آنجا برٍد َلَنیٍ یصدا ریاز خ داد ین حیترج

را داشت،  لشیپتانس نیکٌ نَتَر ناش یسرعت نیرا زد ٍ پخش را رٍشن کرد ٍ با آخر نیناش استارت
ٍ  دیکش ین گاریپشت س گاریيو با غو... س دیبا حرص، با درد ٍ شا ظ،یاز آنجا دٍر شد. با خشو، با غ

  .گشت ین يدف یب يا ابانیخ یتَ
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 (ینحسن چاٍش-نجنَن یب دیآينگ ب)

 ترسو ین ریاز غل ٍ زنج نن

 ترسو ین ریتأج یآى  ب از

 اتفاق ظايرا سادى از

 فتادىیکٌ ن یاتفاق از

 ترسو یٍ از خندى ن خندم ین

 ترسو ین ندىیاز آ يررٍز

 نویش ینجنَن ن یب دیب ریز

 نویش یشر شر بارٍن ن ریز

 یبرگرد دیشا کنو ین فکر

 یبرگرد دیبا گو یخَدم ن با

 ستین یکاف نٌیس نیٍاسٌ ا خنجر

 ستین یرسو تالف یُکش عاشق

 خالصو کن دنیچشو از د یا

 خالصو کن دنیچشو پَش از

 دٍنو یکٌ نه جویگ انقدر

 بترسَنو یتَرٍ از چ دیبا

 نویش ینجنَن ن یب دیب ریز
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 نویش یشر شر بارٍن ن ریز

 یبرگرد دیشا کنو ین فکر

 یبرگرد دیبا گو یخَدم ن با

 نویش ینجنَن ن یب دیب ریز

 نویش یشر شر بارٍن ن ریز

 یبرگرد دیشا کنو ین فکر

 یبرگرد دیبا گو یخَدم ن با

*** 

ٍ زٍم شدند  دندیچرخ در سهت بٌ يا ٍارد شد. بٌ نحض ٍرٍدش، چشو یبٌ در انداخت ٍ بٌ آران دیکل
اخالقش دست يهٌ آندى بَد کٌ حَصلٌ  نیا. اش گرفتٌ یتاحدٍد ٍ سرد ٍ آلَد اخو ی بٌ چًرى
سالم يهٌ را کٌ  یکی یکی اش بو یٍ خَش ٍ بش کردن نداشت ٍ فقط با لحن نحکو ٍ صدا یرٍبَس

کٌ  دیایداد. عهدا گذاشتٌ بَد آخر شب بٌ خانٌ ب کیعل ینختصر  یپرس شدى بَدند، با احَال دبلن
 ينَز بهانند، بَد گفتٌ ايَرا خَد چَن يو آن شًرام ٍ لقا ٍ نادرش نٌ دیآنجا نباشد. فقط  سع یکس
 :تگف جانشیبا لحن پري کرد، یکٌ با ذٍق نگايش ن دای. آدایآ ٍ بًرام عالٍى بٌ بَدند آنجا

 ؟یخَنٌ بزار  نیا یباز پا تَ یشد یتَ صَرتت خَند کٌ راض یايَرا؟ نانان چٌ ٍرد یاٍند-

تا کنَن  د،یسع یٍ نًتاب ٍ گاي دایبٌ جز آ بارش، کی یرد لبخند سال نیزد. يه یلبخند نحَ ايَرا
  .نشدى بَد یکس دیعا

 :آشپزخانٌ کنار خَايرش نشستٌ بَد نگاى کرد ٍ گفت یبا خندى بٌ چًرى نًتاب کٌ تَ دیسع

 ...شها لیايَرا! ُسر ٍ ُنر ٍ گندى ٍ ست ٍ سالنت تحَ نویبفرنا خالٌ خانَم... ا-
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 :رٍ بٌ ايَرا ادانٌ داد بعد

 ...پدر نارٍ درآٍرد از صبح انقدر دعا ٍ سَرى خَند ٍ آش يو زد-

 :ٍ بعد گفت دیکش یبلند غیبٌ عادت نعهَل ج دایآ

گفتٌ. نادرى  یانگار نانان چ یزن یحرف ن یطَر  ٌی! آ ارمیدرب ٍ نکن بزنو چشو ٍ چارت یکار  ٌی دیسع-
 ...گٌید باشٌ نگرٍن اسهش با خَدشٌ! خب حق دارى دل گٌ؛ید

 :گَشش گذاشت ٍ گفت یرا رٍ شیيا دست دیسع

 .سَت قطارى نیالنصبت کٌ ع ینکنٌ دختر با اٍن صدا کارت یخدا بگو چ-

 :رٍ بٌ بًرام ادانٌ داد ٍ

 !رکیرجیج نیتَ از دست ا یکش ین یخدا بًت رحو کنٌ دادش... چ-

 :گفت دایٍ سر تکان داد ٍ آ دیفقط خند بًرام

ٍ چًار ساعتٌ  ستیکٌ ب یَنیقل یبٌ اٍن ن ارزى یتار نَم ن ٌیيو باشو،   رکیرجیاگٌ ج خفٌ! نن-
 ...یکن یباياش َچت ن

 :بٌ يو فشرد ٍ گفت یرا بٌ حالت خندى دار  شیيا لب دیسع

نن  تیحیيو آبرٍ ح کنٌ، یباٍر ن یکی الش البٌ ًَی یباف یبٌ يو ن اتیکن دختر! انقدر چرند ایح-
 ...کٌ از گفتن اسهش نعذٍرم ییيو اٍن بندى خدا رى، ین

 :نشست ٍ ادانٌ داد شیيا لب یرٍ یشخندین بعد

 ...بزارى جَن لقا شو. البتٌ اگٌ نٌ آبرٍ ینَرد خاص آرزٍنٌ ب ٌی نیيرچند، نن تَ ا-

 :پسرش نازک کرد ٍ با خندى گفت یبرا یپشت چشه لقا نٌ
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 یاحتران یکٌ نبادا ب ویکرد یبزرگترنَن دراز نه یجلَ ٍ انَننا پ ی ! دٍرىایح یب ی ُخبٌ ُخبٌ... پسرى-
! ٍاال آخر زنَن ؟یدار  ییآبرٍ یب یٍ آرزٍ یگ ینن ٍ ن یبٌ چشها یزن یبشٌ... االن تَ ب ر ٍ ب ر زل ن

 ...شدى

با خندى خَاست جَاب ديد کٌ نًتاب بٌ قانت پسرش نگاى کرد ٍ سهت اٍ رفت ٍ نانع از  دیسع
 :شد ٍ گفت دیحرف زدن سع

شهايا  یيا کل در نعطل نَندى دارى بٌ کل یلنگٌ پا جلَ ٌی ینجَر یشهائو! پسرم يه گٌیا ٍا بسٌ د-
  ...دىیگَش ن

 :ٍ گفت دیخند دیسع

 ...ویتعارفش کن دیانگار نا با یزن یحرف ن یجَر  ٌیبابا خالٌ  یا-

 :رٍ بٌ ايَرا ادانٌ داد بعد

بکن کٌ  ،یبکن یخَاست یبفرنا تَ؛ خَنٌ خَدتٌ تعارف نکن. يرکار  کنو یايَرا داداش خَايش ن-
خَنٌ اٍندن  باری... چند ناى یراى رفتن گو کن نیخَنٌ رٍ ح یکاینَزائ ترسٌ ینا ن ی خالٌ نی. ایآزاد
  !گٌیدارى د زارمیچ نیا

نشد. نًتاب  دىیبٌ سهت باال کش شیيا يو لب یکه یخندى يهٌ بلند شد جز ايَرا کٌ حت یصدا
 ی دستش کٌ اٍ نگذاشت ٍ با يردٍ دست چًرى دنیبَس یبَد ٍ اٍ سر خو کرد برا دىینقابل ايَرا رس

رنگ  یگرم شد. لبخند نحَش که ی. دل ايَرا کهدیرا نادرانٌ بَس اش یشانیپسرش را قاب گرفت ٍ پ
سر  شیرى ابرٍکٌ با پچ پچک نًتاب دٍبارى گ شد یگرفتٌ بَد ٍ اخهش رفتٌ رفتٌ داشت نحَ ن

 .برگشت شیجا

کٌ اٍن  یایسر شب ب یذاشتین شد ینه ،یدٍرت بگردم نادر؛ تَ کٌ اٍند یپسرم. الً یخَشَند-
 یلی! نًناز خنَنٌ یآفتاب ن ی پنجٌ نًَیچشهو کف پاش ع ؟یدید یرٍ يو ن دایٍ ات، دختر خالٌ
 .رفت ٍ گرفت ٍ دست دخترش ،یاینه دیبعد کٌ د یٍل بَد، انتظارت چشو خدا بندى ٍ گرفت ٍ سراغت
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رفتند.  ٌینزند ٍ ير دٍ سهت بق یداد حرف حیبحخ را نداشت. ترج نیباز کردن ا ی حَصلٌ اصال
 :اشارى کرد ٍ گفت یعسل یرٍ ی  ٍ خال یسفال یيا بٌ کاسٌ نشست ین دیکنار سع کٌیدرحال

 چٌ؟ب نیکٌ تخو کبَتر شدى ٍاسٌ ا یختیر ت یتَ آش نذر  یچ بانَ؟ چٌ خبرى ناى-

 :کرد ٍ گفت یدست شیپ دیبز ند سع یاز آنکٌ نًتاب حرف شیپ

 ...صحبتا نداشتو نیبٌ تخو کبَتر ٍ ا ازین ادنٌیکٌ  یٍاال نن از رٍز -

 :را باال انداخت شیابرٍ دایآ

ل اضاف- کنار گذاشتٌ بَد ٍاسٌ زبَنت کٌ باياش دنار از رٍزگار  یبلٌ. خدا از يهَن رٍز ازل دٍ قَارى گ 
 ...یار ینا درب

بخت برگشتٌ نن  قیرف نیانتقام ا یخَدت بگَ، نن نباشو ک ییکٌ جداست! خدا یکیبحخ تَ -
 یيا ٍ از اٍن پاشنٌ یکن ین غیج غیندام سرش ج دٍنو ینه یاز تَئٌ زلزلٌ؟ فکر کرد رىیگ ین ٍ بًرام

 خَرى؟ یبلندت کتک ن

 :رٍ بٌ چًرى خندان بًرام ادانٌ داد بعد

ت انا عذابٌ، دراز جادٍگر  زبَن ی دخترى نیاتحهل  دٍنو یداداش ن- شاخٌ  نیع خَدم... نباشٌ غه 
رت ٌیبًو تک یافتاد ریتَ يرجا گ یعنیدرخت پشتتو!   نیزن یبخَر  دم ین یجا خال یبدى اٍنَقت نن ف 

 ...بًت بخندم یکل

 :گفت کرد ینگاى ن دیکٌ چپ چپ بٌ سع نطَریيه دایٍ آ دندیخند يهٌ

 ؟یگ ین ٌیچرت ٍ پرتا چ نی! ادیسع نکنٌ ت خدا خفٌ-

 .شانٌ باال انداخت الیخیب دیسع

 .آبو رٍش ٌیٍ  یانجام داد نارٍیيهٌ ا گو ین کٌ تو اگٌ نن پسر خالٌ-
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 .نشست شیرٍ گذاشت ٍ خَدش رٍبٌ یعسل یکاسٌ آش را نقابل ايَرا رٍ نًتاب

نًتاب اخو کرد ٍ دستش را  ی جهلٌ با کٌ بَد نگفتٌ اهلل دستش گرفت ٍ ينَز بسو یقاشق را تَ ايَرا
 .آٍرد نییپا

ٍ دل  ننو  یر یسر ٍ سانَن بگ گٌینَش جَنت نادر. انشااهلل بٌ حق آقام ابَالفضل تا آخر انسال د-
 ...رىیآرٍم بگ

 :گفت طنتیپرش یبا لحن دیسع

خانَم  لقا نَر. نٌ یشدى نَر عل گٌیخالٌ يو کٌ د تین نینرادى... با ا شینجَریيه دىیبٌ بٌ! آش نطلب-
 ...ریبگ ادی

 :ايَرا لبخندش را خَرد ٍ گفت زیاز نگاى ت دینازک کرد ٍ سع یپشت چشه لقا نٌ

ل بگ یتَ بخَا دیداداش، اصال نخَر... بدى خَدم بخَرم! شا خب یلیخ-  یبٌ بخت خَدت، ٍل یر یگ 
 ...بازش کنو خَام یدستو گرفتو ٍ قشنگ ن یچیق ٌینن برعکس 

 :گفت ٍ کرد نگاى را اش چپ چپ خَايرزادى نًتاب

 ...بخَرى دیبا م سفرى فقط ٍ فقط ٍاسٌ ايَراست! خَدَش  نیٍ ا تین نی! ارینخ-

... شها آ دمیکش باال شَ ايَرا سٌ کاسٌ یپا شیاالن پ نیيه نکٌیدست شها درد نکنٌ خالٌ! نحل ا-
 ٌیسفرى  نیش خَردن تا بلکو از ابٌ آ ویکهر بست یاعلی ٌیٍ با  ویکرد تینايو ن ریانر خ یگفت

 ...گٌید یباشٌ کٌ نن حااليا َعَزبو ٍ رسها سر کارنَن گذاشت ینجَر یٍاسهَن برسٌ... ا یا نعجزى

 :ٍ گفت دیخند نًتاب

ٍ يهٌ سر ٍ سانَن  رىیايَرا بَد... انا انشااهلل کٌ ابَالفضل دست يهٌ جٍَنارٍ بگ ینن برا تین-
 ...رنیبگ
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 :زد ٍ گفت یشخندین دیسع

 یب گٌ یبٌ قَل شاعر کٌ ن اد؟یکٌ بدش ب ٌی  ازش! ک زىیر یقربَن اٍن دينت خالٌ کٌ ُدر ٍ گَير ن یا-
ٍ  دٍنٌ یخدا ن شویسانان  نن برسٌ پ نیا یسر ٍ سانان يهٌ تَ... حاال ک   یتَ بٌ سانان نرسو، ا

 ...آش ٍاسٌ سانان  نن طلبشٌ ٌی کٌ لقا نٌ

 :گفت ٍ دیپشت دستش کَب لقا نٌ

 یٍر  دل نن بگ یبزار  یار ینرد ب ٌی یبر  ایخارجک نیا نینکنٌ تَئو ع ٌ؟یک گٌیخدا نرگو بدى! سانان د-
 نیٍ با ا یاحد ٍ ٍاحد اگٌ از راى بٌ در شدى باش یبٌ خدا د؛ی! از االن بًت بگو سعآ یعاشقش شد

گرم  نیکنو کٌ بٌ زن ین يو ت آق   چ؛یکٌ ي کنو یحاللت نه ٍ رمیش ن،یباش ختٌیسانان رٍ يو ر کٌینرت
 ...ٍ استغفار باشٌ یهَنیگنايت ٍرد  زبَنت پش نیسر  ا یٍ تا عهر دار  یبخَر 

 :گفت دیخند ین کٌیدرحال دیسع ٍ بَد گرفتٌ شان خندى لقا بٌ حرف نٌ يهٌ

 ؟یتَر کنو، شها تا سانان يو جلَ رفت تَنو یسَسن ٍ سَلهاز يو نه ٌینادر  نن؟ نن  یگ ین یچ-
 !لقا دار نکن پسرتَ نٌ بیترٍخدا ع

! ٍ ا ال نن از خدانٌ تَ با يهَن سَسن ینداز ینادر؟ تَ خَدت حرف تَ دين آدم ن دٍنو یٍا نن چٌ ن-
 ...کلفت لیبیس ی کٌیتا اٍن نرت یٍ سَلهاز باش

 :گفت اش پا بند نبَد، در پاسخ خالٌ یکٌ از خندى رٍ دایآ

 ...يهَن سر ٍ سانَن گرفتن  خَدنَن یعنیشعر کٌ سانان اٍنجا  تیب ٌینحالٌ.  ٌی نیخالٌ جَن ا-

 :ٍ گفت دیکش یقینفس عه لقا نٌ

کلَم حرف درست رٍ  ٌیکٌ  دیسف چشو  پسرى نی. ایراحت کرد ٍ الویجَن کٌ خ دایبدى آ رتیخدا خ-
 ...چرخٌ یزبَنش نه

 :ادانٌ داد دیرٍ بٌ سع ٍ
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 ...یبر  ین ٍ نن تیحیآبرٍ ح ینجَر یپسر کٌ ا یش لیذل-

 :تکان داد ٍ گفت یبا خندى سر  دیسع

 نٌ بانَ؟ ای یکن یسانان  نن پًن ن تیسفرى بٌ ن ٌی ،یدیفًه ٍ حاال کٌ اصل  نطلب-

 :سر بلند کند گفت نکٌیا یبرد ٍ ب شیيا از آش را سهت لب یقاشق ايَرا

 م قاشَق  نیٍاسٌ تَ. ا فرستو ین رٍ بانَ ناى تین لیبهَنٌ؟ نن با کهال ن نیرٍ زن گٌید ی سفرى ٌیچرا -
 ...فتٌین گٌیسفرى ابَالفضل د ٌیبٌ  اجتیکٌ احت خَرم یسانان  تَ ن تین بٌ

 یيا با اخو ٍ اشارى یانا ٍقت دیديان باز کرد کٌ سخن بگَ شیيا لب یرٍ یبا لبخند پت ٍ پًن دیسع
 :گفت ٍ خَرد را لبخندش شد، نَاجٌ لقا نًتاب ٍ نٌ

 ریخشک  خَدت بزن کٌ کَ ن  یبٌ اٍن زن یشخه ٌی یزن لیدنکنٌ. تَ اگٌ بدست شها در ستین یاز ین-
 ...ویایبايو کنار ن یجَر  ٌی... نن ٍ ابَالفضل خَدنَن گٌیشدى د

 :تکان داد ٍ گفت یسر  ايَرا

 ...بچرخَنٌ ٍ حرفش یش یچطَر باعخ ن نیبب. بانَ انان از دستت ناى-

 :گفت دایبا تعجب بٌ يو نگاى کردند ٍ آ دیٍ سع دایآ

 ؟یدید ٍ نانان یيا اشارى یداداش؟ چطَر  یدار  شتریتَ نگٌ دٍتا چشو ب-

 .سرش را بلند کرد ايَرا

 ...یاالن تَ بًو گفت نیيه دم؛یند-

 :گفت شیيا خندى انیٍ نًتاب ن دندیحرف ايَرا، يهٌ خند نیا با

گرفتٌ. انا نن  یا چشو درٍندى چٌ نعرکٌ نیپسر فقط بٌ فکر خَدشٌ، بب نیکنو نادر؟ ا کاریخب چ-
 ...بگٌ. بًرحال سفرى ابَالفضل حرنت دارى خَاد ین یبزارم يرچ دیکٌ نبا
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 :گفت طنتیبا ش دیسع

 یاالن يهٌ ايَرا رٍ کنار گذاشتن ٍ دٍ دست اد،یکٌ بَش ن ینجَر یقربَن ابَالفضل ٍ حرنتش برم. ا-
 ...بٌ سر ٍ سانان نن دنیچسب

 :گفت ايَرا ٍ کردند نگايش چپ چپ لقا ٍ نٌ نًتاب

 ...تَ اتاق کارت دارم ای. پاشَ بیکرد یٍ نزى پرٍن یگفت ت از سانان   یبسٌ يرچ-

 :گفت دیبلند شد ٍ با سر بٌ شًرام اشارى کرد کٌ اٍ يو بلند شد. سع بعد

ال! االنو گالب سٌ کاسٌ آش دادم با یجات خال شیپ قٌیچند دق نیچشو پسرخالٌ. فقط گفتو کٌ، يه-
 ...خدنتتو در بعدش بشَرم، ٍ دست بٌ آب برم ٍ دست ٍ رٍم ٌیبٌ رٍت 

 :ٍ ايَرا با لحن سردش گفت دندیخند يهٌ

 .لفتش ندى یبرٍ ٍل-

 ...امین یچشو. َجلد یبٌ رٍ یا-

 :شد دىینًتاب از پشت سرشان شن یٍ شًرام سهت اتاق رفتند کٌ صدا ايَرا

 ُپر کردم؟ یپس نن کاسٌ رٍ ٍاسٌ ک نادر؟ یر  یآش نخَردى کجا ن-

 :برگردد در پاسخ نادرش گفت نکٌیا یب

 !بانَ ناى خَرم ین امین-

 .بزند ینتَانست حرف گریچَن ٍارد اتاق شدى بَدند، نًتاب د ٍ

 :ٍ گفت ستادینقابل شًرام ا نٌیانداخت ٍ دست بٌ س یصندل ی  پشت یرا رٍ کتش

  شد؟ یآرتارٍ کٌ نطهئنو حالش خَبٌ، انا دخترى چ-
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  .بازداشتٌ االنو. ست اٍنو حالش خَبٌ ٍزندى-

 ؟یبکش رٍنیب شَن زبَن ریاز ز یز یچ یتَنست-

با  یرابطٌ احساس ٌی ریدرگ شتریکهتر گفت. ب یلیخ یسَرنا، حت یدر حد حرفا ییزایچ ٌیدخترى -
 ...باز شدى ایقضا نیاد پاش بٌ ابخَ نکٌیبَدى، بخاطر يهََنو بدٍن ا اکَید

بگٌ ٍ با  یز یچ ٌیدارى شًرام... دخترى خَاستٌ  خیب ٌی. قضستین یسادگ نیبٌ ا یچی! يگٌ یدرٍغ ن-
  .دست بٌ سرت کنٌ یباز  کیاشک ٍ آى ٍ رنانت

درٍغ گفتٌ بَد؟ پس چطَر خَدش نتَجٌ نشدى بَد؟ اگر  کسایبا تعجب نگايش کرد. ٍاقعا ن شًرام
 .کرد ین ییيو از آن دختر بازجَ گرید بار کیباشد، قطعا ايَرا خَدش  انیٍ درٍغ در ن یکار  پنًان یپا

 ؟یچ یاٍن شاگرد صراف-

 یکه ریباشد. شًرام سر بٌ ز یننتظر خبر خَب دیٍ ايَرا نتَجٌ شد نبا دینکخ کرد ٍ لبش را گز شًرام
 :ايَرا نگاى نکند گفت یيا بٌ چشو کرد ین یسع کٌیپا ٍ آن پا کرد ٍ بعد درحال نیا

 ...نشَ ی... فقط عصبانیبدٍن دیيست کٌ با یز یچ ٌی-

 :کرد ٍ گفت زیرا ر شیيا حدسش درست بَد. چشو پس

 شدى؟ یچ-

 :را بٌ يو فشرد ٍ بعد سر بلند کرد شیيا لب شًرام

 !آرتا فرار کردى-

 شیيا آرتا را از دست دادى باشند. اخَم نکٌیجز ا کرد یرا ن یز یبٌ ٍضَح جاخَرد. فکر يرچ ايَرا
 :گفت تیشد ٍ با عصبان ظیغل

 ؟یک  -
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 ....هارستانیيهَن رٍز از ب-

 :ايَرا لب فرٍ بست ادیفر با

 ؟یگ یبٌ نن ن ٍ نیا یاٍنَقت تَ االن دار  ی  فرار  کٌینرت نیدٍ رٍزى ا-

داد ٍ  تَانست ین دی. شادیکش شینَيا نیب یانداخت. ايَرا کالفٌ دست نییدٍبارى سرش را پا شًرام
يو  ادیحَصلٌ داد ٍ فر ینداشت. حت زیچ چیسرش بگذارد، انا دل ٍ دناغ ي یکند ٍ خانٌ را رٍ دادیب

شًرام،  برخ نیبَد کٌ با ا ختٌیيو خراب ٍ گرفتٌ بَد ٍ اعصابش بٌ يو ر ینطَر ینداشت. حالش يه
. االن سَزد ین شتریشدى ٍ ب شتریيو ب اشٌ یشد ٍ حس کرد درد ٍ سَزش ر شتریب تشیعصبان

داشت؟ بًرحال آرتا را از دست دادى بَدند. تهام خشهش را با  دىیچٌ فا زد یيو ن ادیيرچقدر فر
 :گرفتٌ گفت یبو ٍ تاحدٍد ییصدا با ٍ داد نشان يو بٌ ياش فشردن نحکو  پلک

 ؟یبزن ٍ ردش یتَنست-

احتهالش يست آرتا برگردى اٍنجا، بٌ نحض باشن.  الیٍ نراقب دٍرادٍر گذاشتو يارٍ نٌ... انا بچٌ-
 ...ندازنین رشیاٍندن گ

نبَد کٌ اجازى ديد  فکر یٍ آن شخص قطعا آنقدر ب گرفت یخط ن یگر یپَزخند زد. آرتا از کس  د ايَرا
داشت...  یز یبَد ٍ خَنر یکردى. انا آرتا زخه ییشناسا را آن سیبرگردد کٌ پل ییالیآرتا دٍبارى بٌ ٍ
 يا بَد کٌ آن شخَدش را بٌ يانَن برساند، حداقل احتهال تَانست یٍ نه آٍردند ینپس اگر شانس 

  .ٍسط است سیپل یپا نشَند نتَجٌ

کٌ  ٌیطَر تشیاطراف شًر يو بسپر حَاسشَن جهع باشٌ. آرتا االن ٍضع یيا پاسگاى یيا بٌ بچٌ-
. یبرى... حاال بٌ ير نحَ فرستنش ین ای کنن یآب ن ریز ٍ سرش ایاز شرش خالص بشن. پس  دیبا

 ناکٌ قبال سَر ییبشٌ. بٌ خصَص حَنٌ رٍستايا شیتفت دیٍ بارشَن با يا ننیٍ سرنش يا نیتهام ناش
 کنن یکٌ ن یکردم، نتَجٌ شدم خَب ننطقٌ رٍ بلدى پس يرکار  بشیاٍنجايا بَد. اٍن شب کٌ تعق

 ام. نفًَنٌ؟شًر ویغافل باش یز یچ چیاز ي دیيو بٌ اٍنجا دارى. نبا یربط ٌی
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 تر کٌ اعصابش را خراب دیبگَ یز یچ دیترس یبَد ٍ ن ینزد. ايَرا عصبان یسر تکان داد ٍ حرف شًرام
صَرت  دنیداخل شد ٍ لبخندش را با د دیبَدند کٌ سع ستادىیا اتاق ٍسط گرفتٌ ٍ کالفٌ ينَز. کند

 :بداخو  ايَرا قَرت داد ٍ گفت

 پسرخالٌ؟ یشکار  یباز از دست ک-

 :دیازش پرس د،یبٌ سؤال سع تَجٌ یٍ ب دیکش یقینفس عه ايَرا

 ؟یفکر کرد شنًادمیبٌ پ-

 :زد یسر تکان داد ٍ لبخند کهرنگ دیسع

کٌ  دمی! اٍل ترسکنو یاسلحٌ بٌ دست تصَر ن یخالفکارا نیب ٍ فکر کردم؟ نن دٍ رٍزى دارم خَدم-
ٍ  ن  یتضه ویجان تیانن یانا بعد کٌ گفت... رجیا ٍ لقا نٌ دست رٍ بهَنٌ ام نکنٌ جٍَنهرگ بشو ٍ جنازى

 ...ايَرا ربدجَ توٌ یبگو پا دیبا ام،یٍ آسٌ ن رم یيهراى خَدت آسٌ ن یجعل تیبا اسو ٍ يَ

 نکٌیپسر عالٍى بر ا نیجان گرفت. ا شتریب دیبرق زد ٍ لبخند سع یايَرا که یيا رٍشن چشو یيا لٌیت
پشتش را  دیسع فتد،یيو ب یداشت ير اتفاق نیقیزبر ٍ زرنگ بَد، نَرد اعتهادش يو بَد. ايَرا 

يو کو  حقدر  یز یچ یبَد ٍ الحق يو در برادر  دیبرادر بزرگتر سع نیع ی. اٍ از بچگکند ینه یخال
  .نگذاشتٌ بَدند

 :با بًت بٌ ايَرا نگاى کرد ٍ گفت شًرام

 ؟یبٌ عنَان نفَذ یبفرست دٍیسع یخَا یايَرا؟ ن یکرد کاریتَ چ-

 .نگايش کرد شد یاز صَرتش نحَ نه یا لحظٌ یبرا یکٌ حت یاخه با يهان ايَرا

اگٌ بَ  یدٍن ین چیخطرناکن... ي یلیاٍن آدنا خ یکار ت درستٌ. ٍل دٍنو ین چَن دارم قبَل ٍ خَدت-
 ن،یعالٍى بر ا ارن؟یبٌ سرتَن ن یچ ست، کاسٌ ٌیيو بايات تَ  دیٍ دست سع یببرن تَ نأنَر 

 ...نَافقت کنٌ یز یچ نیسرينگ نحالٌ با يهچ
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 :ٍ ادانٌ داد دیکش یپَف بعد

سر ٍ  یرفت ٍ طَر  یاٍن دخترى کٌ ٍلش داد انیاٍن از جر ؟یخَردى نرد حساب َارید کدٍم بٌ ات کلٌ-
ٌ  قض  ی  رنظانیغ ٌی یخَا یاز االن کٌ ن نویزدن نداشتٌ باشٌ، ا کیجرعت ج یکٌ کس یرٍ يو آٍرد ٌیت

ت شدى تَ ايَرا؟ ...یکن اتیرٍ ٍارد عهل  یا رحرفٌیغ  چ 

 :باال انداخت ٍ گفت ییابرٍ دیسع

 جناب آ قضاٍت نکن گَلیژ ینَيا ٍ رخت ٍ لباسا نیا با ٍ نن ؟یرٍ با نن بَد یرنظانیغ ی  ا رحرفٌیغ-
جَن نشت نخَرى ٍ نشت نزنٌ ٍ  یٍ ا ال نانرد اٍنٌ کٌ تا پا فتادىین پاش ينَز... نبردم نرد نن! سرگرد
 ...نکنٌ جابت ٍ خَدش

 :تکان داد نیسرش را بٌ طرف شًرام

 ...آدنا نیا نینفَذ کرد ب شٌ ینه یٍ نانرد ی! رٍ حساب نرددیسع الیخیب-

 بَد؟ نیاز ا رینن ٍ تَ غ طینگٌ شرا-

 :نحکو ايَرا يردٍ نگايش کردند ٍ شًرام گفت یصدا دنیشن با

 ...ویبَد، کارنَن بَد ٍ نجبَر بٌ خدنت بَد نَن فٌیٍظ... وینا فرق داشت-

 :گفت ظیبا غ ايَرا

... اٍن نَقع یز یٍ خَنر اتیٍاسٌ عهل کرد یبَد ٍ نٌ کارنَن ننتًا سرنَن درد ن نَن فٌینٌ ٍظ-
کردى  یشها چٌ غلط ی  نحل يهَن کهال یکینا،  یيهکارا نٌ؟یا ریبَد، غ دیسع االن   از کهتر يو نَن سن

 دٍنٌ؟ ین تَ ٍ نن سطح يو ٍ کٌ خَدش

 :ٍ ايَرا ادانٌ داد کرد یدر سکَت نگايش ن شًرام
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... در ستین یٍ کو کار  انتیيو ايل خ ادیيو از پس خَدش برن دٍنو یانتخاب کردم چَن ن دٍیسع-
 ٍ نا دٍتا پانَن د،یسع یکهتر از دٍتاست. اگر جا یلیٍ لَ رفتنش خ ینظان ٌیٍجَد  سکیضهن؛ ر
فتو یب ریدست جفتهَن رٍ شدى... انا االن تا نن گ دىیيفتٌ نکش ٌینطهئن باش بٌ  و،یبزار اٍنجا
 .ویيزار بار خبردار شدى. فرانَش نکن نا اٍنجا آٍا رٍ دار دیسع

 ؟یکٌ بًش اعتهاد کرد یدیدخترى د نیتَ ا یچ-

پاسخ قانع  چیبَد ٍ بٌ ي دىیاز خَدش پرسسؤال را  نیبَد؟ اصال خَدش از صبح چندبار ا دىید چٌ
 بَد؟ دىینرس یا کنندى

 :گفت رفت یسهت در ن کٌیچنگ زد ٍ درحال یرا از پشت صندل کتش

 کسارٍیکٌ شدى اٍن دخترى ن یيرطَر  یٍ بر  یباش یکٌ زد ییتَ بًترى بٌ فکر جهع ٍ جَر کردن گندا-
 ...یٍ کهتر تَ کار نن دخالت کن یار یُنُقرش ب

 :گفت دیگفت ٍ ايَرا رٍ بٌ سع یلب ریز اهلل اال با حرص سر تکان داد ٍ الالٌ شًرام

از  یداشتٌ باش ستیکردم، لباس يو الزم ن فیخَدم رد ٍ نیناش ی. کاراینًهَن ویبر دیفرداشب با-
اٍندم عذر ٍ بًانٌ نداشتٌ  یرٍ از غرٍب بسپر دست بًرام کٌ ٍقت ٌیآنادى شدى. فقط آتل یچ قبل يهٌ

 . نفًَنٌ؟یباش

از جانب  یگر یننتظر حرف د نکٌیا یگفت ٍ ايَرا ب یچشو قربان طنتیسرش را تکان داد ٍ با ش دیسع
شب را آنجا بهاند، بٌ بًانٌ کار  گفت ینادرش کٌ ن یاصراريا رغو یٍ عل دیرا کش رىیدستگ شَد، يا آن

 .کٌ ٍاحد خَدش آنجا بَد، بٌ راى افتاد یاز خانٌ خارج شد ٍ سهت نجتهع تیٍ نأنَر

ٍ سکَت بَد ٍ چَن  یکیرنگ ٍاحدش را باز کرد. خانٌ غرق تار یقفل چرخاند ٍ در نشک یرا تَ دیکل
 یدر آن فضا خَردند یکٌ بٌ يو ن ییيا ٍ پردى یز ییبادپا یفرانَش کردى بَد پنجرى را ببندد، صدا

بٌ  یننتً کَچک پلٌ دٍ يا، پنجرى ٍ رٍشن کردن النپانداختٌ بَد. بدٍن بستن  نیطن زدى خیسرد ٍ 
اتاق  ی  کیاز تار یرا کٌ رٍشن کرد، نَر زردش درصد َارکَبید. شد اتاق ٍارد ٍ رفت باال را يا اتاق خَاب
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 یرا رٍ لشیٍ نَبا چییٍ فندک ٍ سَ گاریينَز پابرجا بَد. پاکت س اش یزدگ خیرا کو کرد انا سرنا ٍ 
نخ از آن  کیرفت ٍ  گاریانداخت. دستش سهت پاکت س یا پشت صندلکنسَل گذاشت ٍ کتش ر

را رٍشن کرد.  گاریسهت پنجرى رفت ٍ س کرد، یرا باز ن راينشیپ یيا ٍ يهانطَر کٌ دکهٌ دیکش رٍنیب
 یکٌ تنًا رنگ رٍشن کیٍ تار رىیٍ تار شدى بَد. آنقدر ت رىیايَرا ت یایدن ی  کیشًر يو انگار از تار یفضا
 یرٍ گاریس لتریف ی  بَد ٍ سرخ شٌیش داخلرٍشنش از  یيا انعکاس نَر سبز چشو شد، ین دىیکٌ د
آرانش  یا ٍ برعکس ظايرش، درٍنش لحظٌ گشت ین زی. فکرش حَل ٍ حَش يهٌ چشیيا لب

 .نداشت

... ینینع اکَی... دنی. رستاک آردیچ  يو کنار را  پرٍندى شَايد ٍ يا دادى ی ذينش از اٍل يهٌ یتَ
نفر را از قلو  کی. اسو دیٍ شايپَر جاٍ یآرتا، يانَن افخه تی... ٍ در نًایغرال کسای... نیانسَرنا ح

اسهش را يو  خَاست ینه دیرا بٌ يو فشرد. شا شیيا بَد؟ نحکو چشو نداختٌیانداختٌ بَد... ن
آرانش، ير يفتٌ  یا گرفتن ذرى یبَد کٌ برا نیاز ا ریآرام؟ نگر غ ای کرد ین نشی. دخترک خشهگاٍردیب

جانش از چٌ بَد؟  ی  فتگ ٍ ُگر گر تیعصبان نیا کرد، یپس اگر آرانش ن سپرد؟ یسازش جان ن یبٌ نَا
  نعانلٌ نشست؟ یپس چرا با اٍ قرار شراکت گذاشت ٍ پا کرد، ین نشیاگر يو خشهگ

 یٍ خاکستريا لتريایف ٌیکَچکش کنار بق لتریف ناندى را لبٌ پنجرى خانَش کرد ٍ تٌ گاریس ظیبا غ
يهرايش بلند شد. تخت را  انکیيشدار پ یبَد کٌ صدا دىیتخت دراز نکش یافتاد. ينَز رٍ یهیقد

 یشَد ٍ آن را رٍ تر ظیافتادى بَد کٌ باعخ شد اخهش غل شیدٍر زد ٍ يهراى را برداشت. اسو آٍا رٍ
 نیشد. کالفٌ دستش را ب دىیدٍم يو شن یبَد کٌ صدا ستادىیتخت پرت کند. پشت بٌ تخت ا

خَدش ٍاردش شدى بَد. پس االن  یبَد کٌ خَدش شرٍعش کردى بَد ٍ با پا ی. باز دیکش شینَيا
  ايَرا بَد؟ ٌیاصال نگر فرار کردن شب کرد؟ یاز چٌ فرار ن

 امیپ ٍ گذاشت حسگر قسهت را اش دستش گرفت ٍ انگشت اشارى یتخت نشست ٍ يهراى را تَ ی لبٌ
 :رداٍلش را باز ک
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 ی. خَابزدم یبايات حرف ن دیبا یٍقتٌ، ٍل رید ٍ ست بدنَقع دٍنو یسالم جناب سرگرد! آرى... آرى ن-
 دار؟یب ای

 :دٍم نشخص شد امیٍ نتن پ دیصفحٌ کش یرا رٍ انگشتش

 ...زارى یجَاب نه یب ٍ ٍ آدم طرف قرارداش ام کتینن شر نیبب-

 :تلفن بلند شد یرا کانل نخَاندى بَد کٌ دٍبارى صدا امیپ ينَز

 ...ستین یخب، حرف یلی... خیتظاير کن یخَا یحاال کٌ ن ی. ٍلیدار یب دٍنو ینن کٌ ن-

زنگش بلند شد. اخهش رنگ گرفت. ساعت از چًار  یکنسَل بگذارد کٌ صدا یرا رٍ لینَبا خَاست
اعصاب  یرٍ دنیخط کش ایحرف زدن افتادى بَد،  ادیٍاقعا تازى  ایصبح گذشتٌ صبح بَد ٍ دخترک 

 .ايَرا را خَب بلد بَد

 دنیکش گاریاگر از س شیشد. صدا دىیسبز کش کَنیآ یانا... انگشتش رٍ داد یجَاب ن دینبا قاعدتا
 .بَد شٌیقلبش، گرفتٌ شدى بَد ٍ نحکو تر از يه ی  نیٍ سنگ ياٌ یسَزش ر نیا ایبَد  ادیز

 !بلٌ-

 !...زدم یحدس ن-

 .ر شدت بَد، تنگ شیابرٍيا نیکٌ ناب یا گرى

 .بگَ ٍ کارت-

 .کردم لیهیا برات ٍ بگو اطالعات خَاستو ینداشتو. فقط ن یکار خاص-

 .دمید-

يو  یا سادى نیکار يهچ ستوی... يک کردن کل اٍن سیز یچ ،یر یتقد ،یتشکر  ٌی ؟یدید ن؟یيه-
 ...نبَدآ
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کٌ انجام  یکس یتشکر ٍجَد ندارى. بٌ خصَص برا یبرا یینن جا نی. تَ قَانیانجام داد تَ فٌیٍظ-
 .شتریکردى ٍ نٌ ب فٌیٍظ

 .«خَدت از سنگٌ انگار. خَدخَاى  زٍرگَ نیيو ع نتیقَان»زنزنٌ کرد: رلبیٍ آرام ٍ ز دیلب ٍرچ آٍا

 ؟یگفت یز یچ-

 :را با سر زبان تر کرد ٍ گفت شیيا لب

 شیباعخ غرٍر ب نکٌیداشتٌ باشٌ. ننتًا بٌ شرط ا نینٌ... فقط گفتو خَبٌ کٌ آدم ٍاسٌ خَدش قَان-
 .از حد براش نشٌ

دختر با خَدش فکر کند  نیچٌ باعخ شدى ا دیشیچند لحظٌ سکَت کرد ٍ در يهان حال اند ايَرا
 :گفت نقدنٌ یايَرا نًو است؟ ٍ بعد ب یيا ٍ چًارچَب دینظرش راجب عقا

 ...آرتا فرار کردى-

 .ردیبٌ خَدش بگ ظیغ ی  بلند آٍا باعخ شد اخهش چاشن یصدا

 ...ايَرا شو یکٌ نن بدبخت ن یجَر  نی! فرار کردى؟ خب ا؟یچ-

ٍ  یشد باياش سرشاخ نش دایپ ش کلٌ ٍ سر اگر کن جهع ٍ . فقط حَاستفتٌینه ینترس اتفاق-
  .یبٌ نن خبر بد الفَر یف

 .دیکش یپَف بلند آٍا

 کٌی... نرتکنٌ ین تهَم ٍ کارم یتَ اٍن عَض دنینطهئنو قبل از رس ی. ٍلدم یباشٌ خبر ن-
 ...بدتر گٌیيو دارى، د نٌیخَردى داشت، حاال کٌ ازم ک شٌیبايام ش م َش ینجَریيه

 قرار بايات کردم قبَل اگر. کنو شَن رٍشن دیاالن با نیيست کٌ يه زایچ یسر  ٌیگَش کن دختر! -
 دیبٌ جاٍ نکٌیا لیٍ دٍ بٌ دل یبَد گناى یبَد کٌ ب نیا لیبٌ دل کیکنو،  تتیراى حها نیا تَ ٍ بزارم
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باش سر  ن... بًت گفتو حَاسو بًت يست، پس نطهئیار یدرب شَ قیاطالعات دق یتَن یٍ ن یکینزد
تحت عنَان  یحرف چیي خَام یلحظٌ بٌ بعد، نه نیحرفو يستو ٍ اٍضاع تحت کنترلهٌ. پس از ا

بٌ  ٍ یغصٌ بخَر  یتَن ین یبشنَم. تَ خلَت خَدت يرچقدر بخَا أسی ٌیٍ آ تَنو یٍ نه شٌ ینه
اضافٌ  یفٍ حر یبند ین ٍ ندارى... پس دينت ینعن زایچ نیانا تَ کار نن، ا ،یکن یننف نیخَدت تلق
 . نفًَنٌ؟یزن ینه یبد دیکٌ با یبر اطالعات

کٌ انگار کلهاتش  زد یٍار حرف ن کتٌینحکو ٍ د ی. طَر داد یرا گَش ن شیيا در سکَت حرف آٍا
در چًرى نشاند. ايَرا نأنَر  یسرش را تکان داد ٍ اخو کهرنگ یکردى بَد.  انا که زمیپنَتیدخترک را ي

 اشتيو درست. انا حق ند نیبَد، ا یيو ننطق شیيا حرف گذشت، یبَد درست، اگر يو از حق نه
 رینرد انگار کال غ نیبَد ٍ ا زیحرف بزند. حاال چٌ بٌ حق ٍ چٌ ناحق. زبان دخترک تند ٍ ت نطَریبا اٍ ا

 .بلد نبَد حرف بزند یگر یاز زبان  زٍر، شکل د

 ٌی یاٍنو تَ ویکیگَش دادم جناب سرگرد انا االن تَ گَش کن. طبق نقشٌ، نن ٍ تَ االن شر-
دستتو ٍ نٌ تَ  رینٌ نن ز ن،یتَئٌ. عالٍى بر ا یکارا از تر سخت یلیدٍ سر سَد کٌ کار نن خ ی نعانلٌ

 ...یسرم زٍر بگ ی.  پس حق ندار ینافَق نن

 نیحاال ٍ يه نیاحهق... فرانَش نکن اگر بخَام يه ی دخترى یگرفت باال دست ٍ خَدت یلیخ-
 ادیکت بستٌ ببرنت بازداشتگاى کٌ  تَنو ین یلعنت یالیساعت، فقط ٍ فقط بٌ جرم حضَر در اٍن ٍ

 ٍٍ بر ریخفٌ خَن بگ یا  حرف اضافٌ چی. پس بدٍن يیکن یچیق ٍ زبَن درازت دیٍ کجا با یک   یر یبگ
 ...یانجام بد دیکٌ بًت نحَل کردم ٍ با یفیٍظا ی ادانٌسر 

 ؟یٍ سرم داد ٍ غال کن یتَ يهَن کالبد  ٍحش یبرى ٍ بر  ادتیکٌ باز قَل ٍ قرارت  ام فٌیبرم سر ٍظ-
 نکن فرانَش ٍ شراکت نی. پس قَانترسو ین یٍ نٌ از کس رى یحضرت آقا! نن نٌ زٍر تَ کتو ن رینخ
 ...ندادنٌ باال سر جَاب م اٍلَش  کٌ

 یز ینن ٍ تَ ٍجَد دارى، برام پش نیٍسط ب نیکٌ ا یا گٌیتَ ٍ قَل ٍ قرارت ٍ ير نزخرف د نیقَان-
ٍ چٌ  یٍ طرف نقابلو چٌ تَ باش کنو ین نیینن، تَ کار نن، فقط ننو کٌ تع یایيو ارزش ندارى. تَ دن
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يو ٍاسٌ فًهَندن  حرفام يست کٌ  گٌید یزبَنا ،یدیاطاعت کنٌ... اگر نفًهنجبَرى کٌ  گٌ؛یيرکس د
 !یشنَ ین یکٌ االن دار  ٌیزیبدتر از چ یلیخ

 :گفت ظیرا بٌ يو فشرد ٍ با غ شیيا زد ٍ نحکو لب یپَزخند عصب آٍا

َر شغلت باعخ بشٌ از دار ٍ دستٌ شايپ دیرک ٍ راست بًت بگو! شا ٍ یز یچ ٌی دیاٍصاف با نیبا ا-
نتًو يات ندارى، جناب سرگرد  ی  ... انا بدٍن، ذاتت کو از ذات  خَدخَاى ٍ ننفینتفاٍت بٌ نظر برس

 ...یايَرا پناي

را  یگَش تیاز جانب ايَرا شَد، تهاس را قطع کرد ٍ ايَرا با عصبان یگر یننتظر حرف د نکٌیا یب ٍ
 یرٍ یدختر بدجَر  نی. ازد ین یبدجَر  اش قٌیبَد ٍ نبض کنار شق نیانداخت. خشهگ نیزن یرٍ

 نکٌ اال دیکش ینقشٌ نسخرى را نه نیبا اٍ ا چَقتیکاش ي یا کرد یٍ آرزٍ ن دیکش یاعصابش خط ن
 .نجبَر بٌ تحهلش باشد

 یشانیپ یساعدش را از رٍ ،یآالرم گَش یبَد کٌ با صدا دىیتخت دراز کش ینبَد رٍ قٌیدى دق ينَز
کٌ بٌ سر ٍ صَرتش  یصبح، از جا بلند شد. آب سرد 15:15ساعت  دنیشد ٍ با د زیخ ویبرداشت ٍ ن

ٍ  سبز یيا داشت ٍ رگ یينَز يو يالٌ سرخ شیيا کو کرد انا چشو اش یاز التًاب درٍن یا زد، ذرى
 یرا بست. انرٍز کاريا شیيا گرفت ٍ چشو خیآب  ریز را سرش. بَد شدى تر پررنگ یسرخش که

 دایرا بٌ طَر کل دست آ ٌ یریکٌ نؤسسٌ خ شد ین یناي کیانجام ديد. حدٍد  دیداشت کٌ با یادیز
خَدش  زىاجا با يا ٍ تهام حساب کتاب داد ین بًش را اطالعات نَ خَايرش نَبٌ نکٌیسپردى بَد. باا

با  دی. بعد يو بازد یبٌ آنجا سر ن دیيو کٌ شدى، با کیانا بًرحال اٍ بٌ عنَان شر شد، یانجام ن
بَد، انا ايَرا رگ خَابش را  ی. يرچند سرينگ آدم  سختزد یحرف ن دیدر رابطٌ با سع یسرينگ نلک

ٍ شنَد  نیاب ناشیکار نصب رد یکٌ زند گرفت ین لیتحَ را يا ٍ لباس نیناش دیبلد بَد. بعد با
ٍ  کرد یدر آن شرکت ن دیکٌ با یا ٍ جلسٌ ی... نًهانتینًا در ٍ... بَد دادى انجام قبل از را يا لباس
دادى بَد را نطالعٌ کردى بَد. انا در کنار  دیٍ رفتار جاٍ الیکٌ آٍا در رابطٌ با ٍ یاطالعات رٍز،یتهام د
 دیرا با حَلٌ سف شی. نَياداد یاز سخت بَدن رٍزش ن دینَ ،یخَاب یسردرد ٍ ب نیا يا، نیيهٌ ا
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شد ٍ بعد از آنادى شدن،  شیيا ٍ نشغَل بستن دکهٌ دیرا پَش راينشیکَچکش خشک کرد ٍ پ
  .. خشو از تهام حرکاتش نشخص بَددیحکو در خانٌ را بٌ يو کَبن

*** 

 «آٍا»

 داد ین تکان را اش بٌ صفحٌ لب تاب آرام چانٌ رىیدلناز گذاشتٌ بَد، خ یپا یکٌ سرش را رٍ يهانطَر
  .عبَر ديد کیبار یيا لَلٌ نیتَپ را از ب کرد ین یٍ سع

 !یکن ین یچَنٌ باز  با چطَر تَ ست،نَندم درٍاقع با کلٌ یباز  نیا-

 .دى یٍاسٌ نن آٍانس ن-

 !یبٌ سنگ پا گفتٌ ز ک یجناب عال یخبر دارى کٌ رٍ نویبلٌ؛ ا-

نشست  شیبٌ رنگ سرخ نقابلش نَشتٌ شد. سرجا  game over را باخت ٍ جهلٌ یلحظٌ باز  يهان
 :ٍ گفت

 راحت شد؟ التی! خایشَرت... ب یکَر شٌ اٍن چشها یا-

 :ٍ گفت دیخند دلناز

 .یکن ینه یگهشَ. خَدت حَاست پرتٌ درست باز -

بَد ٍ يو از بحخ سر  دىیتا صبح نخَاب شبینبَد. يو د شیبا دلناز بَد. حَاس آٍا سر جا حق
ايَرا  یيا چرا حرف نکٌیا لیرا فرانَش کند انا دل زیصبحش کالفٌ بَد. نعهَال عادت داشت يهٌ چ

بٌ بازداشتش کردى بَد  دی. ايَرا تًددانست یذين ناندى بَد را خَدش يو نه یٍاضح ٍ رٍشن تَ
 یادیز دیپدرش نداشتٌ، شا یکٌ يرگز دست در کاريا ییاٍ یبرا نیٍ ا یگناي یيو بٌ جرم ب آن
اگر آرام ٍ درست ٍ  دیاعصاب آٍا بَد. شا یرٍ شتریٍ ننو ننو کردنش يو ب ییبَد. زٍرگَ نیسنگ
 .آند یعنَان کنار نه چی. انا با زٍر بٌ يکرد یاٍ يو قبَل ن زد، یحرف ن یحساب
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چنگ زد ٍ  زین یرا از رٍ یٍ یکنترل  ت ،ییًَیحرکت  کیغرق بَد کٌ دلناز با  الشیفکر ٍ خ یتَ
 :گفت گشت، یيهانطَر کٌ دنبال کانال نَرد نظرش ن

 !انرٍز قسهت اٍلشٌ يا دىیجد الیسر نیا-

 اش اٍ يو بٌ اندازى دلناز کَچک بَد کٌ تنًا دغدغٌ یای. خَشبحال دلناز. کاش دندیکش یپَف بلند آٍا
 یٍ سرش را رٍ دیگذاشت ٍ دٍبارى دراز کش زین یرٍ ٍ بست را تاب باشد. لب يا الیسر اتهام ٍ شرٍع

 :دلناز گذاشت ٍ گفت یپا

ل بگ- با  یکیاٍن  ٌیکیبا داداش اٍن  نیدارى آخٌ؟ ا دنید یترک یاالیسر نیا ی  . چیدل تَ قٌیسل رنیگ 
... آخر کنٌ ین فایا ٍ ٍ صرفا نقش دلقک ستیٍسط کال تَ باغ ن نینفر يو کٌ ا ٌی ،یکی نیشَير ا

 ...خَشحالن ویلیٍ خ شنین  قصٌ يو کٌ يهٌ حانلٌ

 .شَنو کٌ کشتٌ نردى یکیکٌ يست، نن  یخفٌ! يرچ-

 ...ببرن ٍ یکینردى شَر تَ -

 :کٌ آٍا گفت دیصَرتش کَب ینحکو کَسن را تَ دلناز

 ؟یشد یٍ ٍحش یرٍز افتاد نیگندت بٌ جًنو؛ باز ياپَ گازت گرفتٌ کٌ بٌ ا قٌیسل-

 .یزن یچقدر زر ن نویبب ٍ الویآٍا. بزار سر یر یدرد بگ-

 ...خاطرخَاى دارى یزر زدن  نن کل نیٍگرنٌ يه یندار  اقتیگهشَ تَ ل-

يو گذاشت ٍ  یرا رٍ شیيا نزد. آٍا آرام چشو یرا در کاسٌ چرخاند ٍ حرف شیيا ٍ چشو دیخند دلناز
را کو کرد. انا اٍ کٌ خَاب نبَد. اصال نگر خَاب بٌ  َنیزیتلَ یٍلَم صدا دى،یخَاب نکٌیدلناز بٌ تصَر ا

بَد. ايَرا  افتد، ین یچٌ اتفاق نکٌیتهام فکر ٍ ذکرش حَل ٍ حَش انشب ٍ ا آند؟ ین شیيا چشو
 .گذاشت ینه شیتنًا یا استرس لحظٌ نیانا باز يو ا داد ینٍ نرتب انجام  زیقطعا کارش را ته

 .گرفتن ٍ تَن خانَم! ارباب برگشتن. فکر کنو باياتَن کار دارن چَن سراغ-
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 .خدنتکار، از جا برخَاست یصدا دنیجهع شد ٍ با شن شیيا اخو

 کار دارى؟ ینگفت چ-

 .نزدن یيو حرف شَنیا دمینٌ خانَم. نن نپرس-

 نکٌیکردى بَد. با ا یشايپَر شرکت بَد انا انگار انرٍز تابَشکن ویتا نیدى صبح بَد ٍ نعهَال ا ساعت
 یٍ برخ شناختندش یبٌ عنَان دخترخَاندى ن یآٍا دخترش بَد، انا اٍ را از يهٌ پنًان کردى بَد. برخ

نخصَص  کارخدنتبٌ عنَان  داد، یشايپَر ر ا انجام ن یيا یرس حساب یٍ برخ یشخص یچَن کاريا
  .کردند ینگايش ن

کرم کاکائَ  کیٍ خانٌ درست کرد ٍ يهراى ک ریفنجان قًَى ترک با ش کیجَش را برداشت ٍ  قًَى
نرتب کرد. با  شینَيا یٍ شالش را رٍ دیرنگش کش یبٌ سارافَن خردل یگذاشت. دست ینیس یرٍ
تکاريا لباس فرم انا نحل خدن آند، یشايپَر بٌ حساب ن ی  خدنتکار شخص یتاحدٍد نکٌیا
شايپَر ٍ نٌ  یيا باعخ عذاب بَد کٌ نٌ از چشو شیباشد. برا دىیپَش داد ین حیترج یٍل. دیپَش ینه

 یيا با ٍجَد شال ٍ سارافَن يو نگاى یدر انان نبَد ٍ حت شیيو قهاش يا نیسنگ یيا از نگاى
 .کرد یرا حس ن شان صیحر

نظافت حق  یجز خَدش ٍ آٍا، آن يو برا یرا برداشت ٍ سهت اتاق نخصَص شايپَر کٌ کس ینیس
 در ٍ بَد جدا يا عهارت بَد ٍ کال از سالن ی  ٍرٍد بٌ آن را نداشتند بٌ راى افتاد. اتاقش قسهت شرق

 رزدى بَد نشخص بَد. نعهَال قرا رٍنیخانٌ ب یاصل یاش کٌ از فضا یلینستط نحَطٌ يو دٍرنها
  .داشت یگر یاستراحت اتاق د یٍ برا گذاشت ین آنجا را اش نًو یيا قاتنال

 :دیگرفتٌ ٍ نخهَر شايپَر را شن یصدا دى،ینکش ٌیبٌ در زد کٌ بٌ جان یا ٍ تقٌ ستادیدر ا پشت

 !تَ ایب-
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 نیرا چ اش ینیب یکٌ تهام اتاق را پر کردى بَد، باعخ شد که یدٍد یرا باز کرد ٍ داخل شد. بَ در
 ی يو از بس از اٍ دل  خَش نداشت، يهٌ دیشايپَر نتنفر بَد. شا یگاريایتند س ی. از بَندازدیب
 .آند ینربَط بًش بٌ نذاقش خَش نه یزيایچ

 :اٍ گفت یيا لب یتَجٌ بٌ لبخند رٍ یسرد، ب یکهرنگ ٍ لحن یگذاشت ٍ با اخه زشین یرا رٍ ینیس

 .یخدنتکار گفت کارم دار -

 .یخَر  ینانرٍز با نن نايار -

 .خَد گرفت ٌیرنگ تعجب  یدخترک که یيا چشو

 چطَر؟-

 ...بايات حرف بزنو. در ضهن دیبا-

 :جا برخَاست ٍ بٌ سهتش قدم برداشت ٍ در يهان حال حرفش را کانل کرد از

 .لباساتو عَض کن-

 :لبٌ شالش را گرفت ٍ ادانٌ داد ٍ

 !پسندم یکٌ نن چطَر ن یدٍن ی. نستیيهٌ پَشش ن نیبٌ ا یاز ین-

جهالتش دخترک را ننزجر  انینفسش ٍ بدتر از آن لحن ب گاریس یتر شد. بَ ظیآٍا غل یيا اخو
 :. شالش را از دستش خارج کرد ٍ گفتکرد ین

 .دارم ٍ نن نقررات خَدم-

 .نتقابال اخو کرد شايپَر

 .کنٌ ین نقض ٍ نن نیتَ قَان خَد   ینقررات  ب-
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بدنش کٌ  یيا یکتک خَردن نداشت. کبَد ینا گریانا د« بٌ درررک»بزند  ادیفر خَاست ین دلش
دٍبارى تن ٍ بدنش  خَاست یٍ نه شد یيفتٌ قبلش بَد،  تازى داشت خَب ن یيا یحاصل زبان دراز 

 :کهربند شايپَر شَد. فقط گفت ی  دفتر نقاش

 ...بَدى نی. نا قرارنَن از اٍل يهستینشکل نن ن-

کٌ از درد  دیرا دٍر صَرتش گذاشت ٍ سرش را بٌ عقب کش شیيا تبا خشَنت انگش شايپَر
 :گفت شیدندانًا یاز ال ظیبا غ فشرد، یرا بٌ يو ن شیيا دندان کٌیدرحال. شد جهع اش چًرى

 رٍنیتک ٍ تنًا اٍن ب ستیٍ نعلَم ن یایيرزى کٌ شب بٌ شب خَنٌ نه یبا تَ یقَل ٍ قرار  چینن ي-
ٍ  یکن زٍنیيهٌ پارچٌ بٌ خَدت آٍ نینن ا یجلَ خَام یندارم. نه یپلک ین ایٍ با ک یکن ین یچٌ غلط

 ؟یشد رفًویکحافت. حاال ش ی باشٌ دخترى َنیلخت ٍ عر ٌیتن ٍ بدنت ٍاسٌ بق

کٌ آرتا  یطناب یجا قایشايپَر کٌ دق یيا درد اشک بٌ چشهانش يجَم آٍردى بَد. يو درد انگشت از
بٌ دل دخترک  شیيا کٌ حرف ییيا انٌیان ٍ يو درد تازبٌ آن ديانش را بستٌ بَد گذاشتٌ بَدش

 .يو بَد شتریب ی. درد دٍنزد ین

 :دیشد ٍ نال شیيا اشک ختنینانع از ر یسخت بٌ

 ؟یبًو چشو داشتٌ باش یتَن ینن دخترتو شايپَر... چطَر ن-

ا ي استخَان قتایرا بٌ يو فشرد. حق شیي کرد ٍ آٍا نحکو چشو شتریفشار دستش را ب شايپَر
شايپَر  ی  خاکستر  یيا يهٌ درد را نداشت. چشو نیصَرتش تحهل ا فیٍ ضع فیظر یيا چٌیناي

 :زد ادیفر ظیشدى بَد. با غ زترینفرت انگ یگر یبٌ خَن نشستٌ بَد ٍ از يرٍقت د

چند بار  ٍ نی. اینن رفتار کن نیطبق قَان دیعهارت نن، با ی. تَیيست یدر حکو  ک ستیبرام نًو ن-
ت فرٍ برى دخترى  زبَن نفًو؟ ی بگو تا تَ گَش 

 .بَد کٌ شايپَر با حرص يَلش داد ٍ آٍا دٍ قدم بٌ عقب پرت شد ستادىیا حرکت یب آٍا
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 .نهتیبب خَام ی. تا ٍقت نايار نهرٍنیب گهشَ ٍ کن گو ٍ گَرت-

. دخترک بدٍن دیشک ینفس ن یبَد ٍ عصب ستادىیگفتٌ بَد کٌ پشت بٌ آٍا ا یرا درحال اش جهلٌ
 اتاقش در. نداشت را يا رفت ٍ دکهٌ آسانسَر را زد. حَصلٌ پلٌ رٍنیب یتأنل، از آن اتاق لعنت یا لحظٌ

يهٌ درد  نیبلند شد. خستٌ بَد. از تحهل ا اشٌ یيق يق گر یتختش افتاد ٍ صدا یرٍ ٍ کرد باز را
 ادی. کاش اٍ يو نرد بَد. فرخَرد یبَد از خَدش حالش بٌ يو ن فیضع يهٌ نیا نکٌیخستٌ بَد. از ا

 شیيا . دستفی. انا اٍ دختر بَد ٍ ظرزد یصَرت شايپَر ن یتَ اش یقَ یيا ٍ با پنجٌ دیکش ین
کلهات ٍ تخس  باداشتٌ باشد. فقط  دنیاز آن بَد کٌ تَان جنگ تر فیضع فش،یکَچک بَد ٍ بدن نح

 .ازش گرفتٌ بَد یاحدٍدت شايپَر يو را  کٌ آن کرد یاز خَدش دفاع ن یبَدنش گاي

. آند یبار کَتاى نه نیبٌ صَرتش زد. ا یتخت بلند شد ٍ آب یاز حدٍد دٍ ساعت، با حرص از رٍ بعد
حداقل با نرگ،  اٍرد؟یسرش ب خَاست یباالتر از نرگ ن ییاٍ نبَد. شايپَر چٌ بال ٌیکَتاى آندن شب

 ...شد یبًتر ن تشیٍضع دیشا

. ختیرا دٍرش ر شیفر درشت نَيا یيا را برداشت ٍ حلقٌعَض نکرد فقط شالش  شیيا لباس 
بٌ شايپَر نزدى  یحرف ٌیگردنش ينَز کانل خَب نشدى بَد ٍ چَن راجب آن قض یزخو ٍ سَختگ

پنًانش کند. از اتاق خارج  شینَيا ریداشت ز حیبَد، االن حَصلٌ جَاب پس دادن نداشت ٍ ترج
 .رفت نییآسانسَر پا باشد ٍ دٍبارى 

ٍ دٍتا  زین کیکٌ شانل  خَرد ین یجدا از سالن غذاخَر  ییرا در جا شیتنًا بَد غذا یٍقت شايپَر
 .است زاریآٍا چقدر از آن اتاق ب دانست یبَد ٍ فقط خدا ن یصندل

بلند شايپَر گذاشتٌ بَد.  ٌیپا ی  ا شٌیش َانیرا کنار ل نگیجنس یشدى بَد ٍ بطر  دىیکانل چ زین
نشست ٍ شايپَر يو  يا یاز صندل یکی یشرٍب خَردن غذا بخَرد. رٍنردک انگار بلد نبَد بدٍن ن

ٍ  خوٍ نگايش با ا خَرد یرا ن شیکو غذا ییبعد چند لحظٌ ٍارد اتاق شد ٍ نشغَل شدند. با اشتًا
 یباز  شیاخهَ نقابلش نشستٌ بَد ٍ فقط با غذا یا شدى بَد کٌ با چًرى رىیآٍا خ یرٍ یتینارضا

 :گفت برد ین شیيا آن را سهت لب کٌیسرخ رنگ نشرٍب کرد ٍ درحال عیرا پر از نا َانشی. لکرد ین
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 !يانَن از سفر برگشتٌ-

قاشق از دستش افتاد ٍ شايپَر را نگاى کرد  یا حرف را نداشت، لحظٌ نیکٌ جا خَردى بَد ٍ تَقع ا آٍا
 :گذاشت ٍ گفت زین یرا رٍ َانیکٌ اٍ ل

 .نداشتو ٍ خَدم يو تَقعش ،یتعجب کرد دٍنو ین فرٍد اٍندى. هاشیيَاپ شبید نیيه-

 نجاست؟یاالن ا-

 .ادی. البتٌ ننو ازش نخَاستو بشٌ یاز شًر خَدش خارج نه ادی... زشیشناس یتَ کٌ ن-

 ٌ؟یانشب بخاطر چ یپس نًهَن-

انا نٌ بٌ طَر کانل  الیخ یب شٌیبَد ٍ شايپَر نحل يه دىیسؤال پرس رکانٌیانا ز ،یسادگ نیدر ع آٍا
 .داد یپاسخش را ن

 یکرد، خَدم يو تا بٌ حال چندبار  فیاز طرف تعر یلیخ نیجَش بخَرى. شرٍ دیبا کٌ ست نعانلٌ ٌی-
 ...کنٌ یيو کار نه یيرکس با خب، انا... ياست کٌ نعلَنٌ از اٍن کار درست نطَری. ادمیشن ٍ اسهش

 شیٍ بٌ ظاير در آرانش نشغَل غذا دینپرس یز یچ گریدست لرزانش گرفت ٍ د یقاشقش را تَ آٍا
. ايَرا کارش را خَب بلد شناخت یرا ن یدلش آشَب بَد. خَدش خَب آن نشتر  یشدى بَد. انا تَ

 یيهٌ سال تَ نیبَد کٌ در ا یبار  نیاٍل نیٍارد شَد. ا دیٍ چگَنٌ با یاز چٌ راي دانست یبَد ٍ ن
کٌ بٌ  ی. انا درٍغ چرا؟ استرسزند ین یدست کیٌ اٍ ٍ خَشحال بَد کٌ ب دیخند یدلش بٌ شايپَر ن

  .نداشت اش یجانش افتادى بَد کو از خَشحال

 انین یادینًو ز ی. انشب آدنایبدرخش شٌیٍ نحل يه یانشب ستارى نجلس تَ باش خَام ین-
 کٌ؟ یا ... نتَجٌننیبب کهال ٍ تهام ٍ دختر نن یی  بایز شَن يهٌ خَام یٍ ن نجایا

 :صَرت آٍا نشست ٍ گفت یتَ یاخه

 ؟ینشَنو بد یبٌ ک یخَا یباز ن-
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ظايرت آراستٌ  دیعهارت شلَغٌ ٍ با نیانجام بدى. انشب ا ٍ خَام یکٌ ازت ن یکار  ،یبلبل زبَن یجا-
 .باشٌ

 :زنزنٌ کرد رفت یسهت در ن کٌیجا بلند شد ٍ درحال از

 ...یخَا یکٌ تَ ن یشکل اٍن بٌ نٌ ننتًا. ست آراستٌ-

 ؟یفتگ یز یچ-

کالفٌ،  یبرگردد با لحن نکٌیا یگرفت ٍ ب ی. نفسدیشايپَر را شن یبَد کٌ صدا رىیدستگ یرٍ دستش
 :بلندتر گفت

 ...امیخب ن یلیگفتو خ-

 :کٌ شايپَر گفت دیرا کش رىیبعد دستگ ٍ

 !خرٍج ندادم ی ينَز بًت اجازى-

 :لب گفت ریاز آنجا خارج شد ٍ در را نحکو بست ٍ ز تَجٌ یاٍ ب انا

 .بَالًَس  کحافت کٌینرت سرت تَ بخَرى ات اجازى-

 یتَ يا یصندل دنیکردن ٍ چ زیٍ نرتب کردن عهارت ٍ کارگريا نشغَل ته زینشغَل ته خدنتکاريا
ٍارد کردن قاچاق ٍ انتقال  یٍ بپاش برا زیيهٌ خرج ٍ بر نیباغ بَدند. آٍا بٌ آنًا پَزخند زد. ا

 ناب،جنس  گفتند یشدى. قبال ن ٌیٍ چطَر تً ستیچ نستنددا یبَد کٌ فقط خَدشان ن ییيا نحهَلٌ
گرم جنس از آنًا پَل  کیٍ چند برابر آن  دادند ینه يا دست جَان یز یانا االن جز آشغال چ

 .گرفتند ین

ٍ خبر برگشتن يانَن ٍ  دیاسو ايَرا لغز یرا دستش گرفت ٍ انگشتش رٍ یاتاقش برگشت ٍ گَش بٌ
 یادیاتاق نخصَص ز ستویس نکٌیکرد ٍ در رابطٌ با ا پیتا شیشايپَر بًش اعتهاد کردى را برا نکٌیا
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کٌ  بَدزنگ زدى  نیيه یبَدى ٍ نتَانستٌ اطالعاتش را يک کند يو گفت. اصال سر صبح برا شرفتٌیپ
 .دیبگَ خَاستٌ ین چٌ کند فرانَش بَد شدى باعخ يا آن حرف دنیکش شیايَرا با پ

*** 

 ادشی یدٍر بَد کٌ حت ایدن نی. آنقدر از ادید ینه یز یانا درٍاقع چ کرد یبٌ خَدش نگاى ن نٌیآ یتَ
  .سرش جهع کند یچسب نَ نزند ٍ بدٍن حالت ٍ سادى باال شیبٌ نَيا دیرفتٌ بَد بٌ دلناز بگَ

 !تهَم شد-

 آپش کیباال داد. ن یرا که شیبٌ خَدش نگاى کرد ٍ ابرٍيا نٌیآ یدلناز بٌ خَدش آند ٍ تَ یصدا با
را  شیيا لب یجگر  رژلب ٍ بَد شدى تر درشت شیيا چشو هلیبا يهان خط چشو ٍ ر ینبَد ٍل ظیغل
 ىسرش جهع شدى ٍ فقط دٍ طر یيو يهانطَر کٌ خَاستٌ بَد باال شیکنندى کردى بَد. نَيا رىیخ
 .دبَ ختٌیصَرتش ر یتَ یبَد ٍ چَن حالت دار بَد، که زانیاز دٍ طرف آٍ کیبار

 !رنگ ٍ رٍ ساختو یب شٌیاز تَ رٍح  يه یگر یچٌ ج ینیب ین-

 :زد ٍ گفت یکهرنگ لبخند

 .یدل یدختر! ٍاقعا کٌ ينرنند یچٌ کرد-

 :ٍ گفت دیخند دلناز

ٍقتٌ  یلی. نًهَنا خشٌ ین یٍگرنٌ ارباب عصبان ٌیبرم کهک بق دیبا نن. بپَش ٍ پاشَ زٍدتر لباست-
 ...راى انداختن یٍ قال لیکٌ چٌ ق یشنَ یاٍندن؛ ن

 :گفت گشت یکهد دنبال لباسش ن یٍ از جا بلند شد ٍ يهانطَر کٌ تَ دیکش یپَف آٍا

 ...باغ ٍسط بنشَنٌ ٍ نردم خَاد یچطَر ن یز ییباد پا نیيا! نَندم با ا دىیبزم شايپَر خان  جاٍ-

 :تخت انداخت ٍ ادانٌ داد یکهد درآٍرد ٍ رٍ یلباس را از تَ بعد
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 ایرٍزى  رى ین ادشَنیکٌ  شن ین خَد یيهٌ از ُقهاش خَدشن. چنان نست ٍ از خَدب نایيرچند، ا-
 ...شب، چٌ برسٌ بخَان سرنارٍ حس کنن

 :ٍ بعد، چند لحظٌ نگايش کرد ٍ گفت دیکَتاى خند دلناز

جلَ  ،یتَ کٌ ٍاسٌ يهٌ دٍ نتر زبَن دار  ؟یاجبار  ی  زندگ نیا یدختر؟ تا ک   یسکَت کن یخَا ین یتا ک  -
 آخٌ؟ یار یچرا کو ن نیا

 نٌ ٍ شو ... نن نٌ يو قد ٍ قَارىیشناس یدٍ سرٍ ن َی! خَدت کٌ دآ یآٍرد ریتَئو ٍقت گ یٍلو کن دل-
سرم تَ کار خَدم باشٌ ٍ  شٌ یکٌ ن ییکٌ تا جا نٌیا ادیيو کٌ ازم برن ی. تنًا کار چربٌ ین بًش زٍرم

 ....کنٌ یپرپرم ن زنٌ یکٌ ن رىیپرم بٌ پرش نگ

 :ٍ چپ چپ نگايش کرد ٍ گفت دینخند انا بَد گرفتٌ اش بٌ لحن شَخ آٍا خندى دلناز

ً ش کٌ نه ؟یباالخرى کٌ چ-  ...یادانٌ بد ینجَر یا یتَن یتا ت

 :شانٌ باال انداخت الیخیب آٍا

ٍ نَعظٌ  یستیجلَم ٍا نکٌیا ی. تَئو جاکنو ین یفکر  ٌیحاال تا اٍن نَقع  دى،یفعال کٌ تًش نرس-
 یتنو کنو. بعدشو برٍ سر  کارت تا حکو اضافٌ خدنت با نًر ٍ انضا ٍ یکَفت نیک کن اکه ایب ،یکن

 ...شايپَر بًت نخَردى

 اریٍ دٍ تکٌ بَد. دانن کلَش بس یٍ جلَ رفت ٍ کهک کرد لباسش را بپَشد. لباس نشک دیخند دلناز
رج  کیشدى بَد ٍ فقط  فشیبلند بَد ٍ کانال جذب تن ظر نیساعد آست یرٍ تا يو اش بلند ٍ باالتنٌ

 .یپاشنٌ بلند نشک یيا بَد. بٌ عالٍى کفش دایدانن پ یاز کهرش از باال کیبار

 نیاز عطر گل نرگسش ب یرفت ٍ سر کارش برگشت. که نییدلناز پا دیآٍا لباسش را پَش نکٌیاز ا بعد
چَکر  گفت، ین اىریبٌ آرتا بد ٍ ب رلبیز کٌیٍ درحال ستادیا نٌیآ یزد ٍ جلَ شیيا نَيا ٍ نچ دست
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 َدشخ ریبٌ تصَ یرا بپَشاند. نگاي يا یسَختگ یبٌ گردنش بست تا کانال جا یا سادى ینشک
 ...بَد یخال زیچ کی یانداخت. ينَز جا

نقرى ستش را  یيا نقرى نادرش را دٍر نچش انداخت ٍ خو شدى بَد ٍ داشت گَشَارى فیظر دستبند
دلناز  نکٌیا یيَا بٌ بَد، يا گَشَارى شیبٌ در اتاق خَرد ٍ آٍا کٌ حَاسش پ یا کٌ تقٌ دیپَش ین

 :پشت در است گفت

 .تَ ایب-

ٍ رٍ بٌ  دیکش «یيع»نشخص بَد،  نٌیآ یرنگش از تَ دیکٌ کت سف یباز شدن در ٍ ٍرٍد نرد با
ندازش شد کٌ از يهان فاصلٌ برا نیشاد ٍ پر شَر شرٍ یيا قفل چشو شیيا عقب برگشت کٌ چشو

 :نشاند ٍ گفت یشانیپ یرٍ ی. اخهکرد ین

 ...رٍنیبرٍ ب ؟یکن ین یچٌ غلط نجایتَ ا-

 :کش آند ٍ گفت شتریب نیشرٍ یيا لب یرٍ لبخند

 !ناى ٌیاٍنو بعد از  ؟یخَشحال نشد دنویاز د ٌ؟یچ-

 !رٍنینفًو؟ بًت گفتو گهشَ از اتاقو ب ای یکر -

 :گفت آند یرا باال انداخت ٍ در را بست ٍ يهانطَر کٌ جلَ ن شیابرٍ یتا کی نیشرٍ

رٍ خلق ٍ  یبدجَر  ،یناى دٍر  ٌی نی. ٍاضحٌ ایبايام داشت یجالبٌ... قبال برخَرد بًتر  رٍن؟یگو شو ب-
نکردم. يو از نظر ظاير کٌ  رییدختر! انا خب، ننو کو تغ یرٍ بٌ اٍن رٍ شد نیگذاشتٌ. از ا ریخَت تأج
 ...چقدر عَض شدم ٍ يو از نظر رفتار ینیب یخَدت ن

زد کٌ  یٍ ننظَرش بفًهد ٍ چشهانش برق بد دیایگفت کٌ حساب کار دست آٍا ب یرا طَر  «رفتار»
 زین یشد ٍ ترس بٌ دلش افتاد. يهانطَر کٌ از پشت سر، دستش را رٍ خینَ بٌ تن دخترک س
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کند با آن از خَدش  تشیخَاست اذ نیکٌ اگر شرٍ گشت ین یا لٌیٍ دنبال ٍس دیکش ین ششیآرا
 :دلش جسَر بَد گفت یکٌ برخالف ترس تَ یلحن بادفاع کند، 

. االنو کاسٌ نیندار نارمیيه اقتیبًتر رفتار کردى باشو. يرچند، ل نیبا تَ ٍ انحال تَ از ا ادینه ادمی-
 !هالخردى فرٍش  ح کٌیبزن کٌ نشناسدت نرت یحرفارٍ بٌ کس نیا برٍ ٍ کن جهع تَ کَزى

ٍ يهان  دیچسب زیکٌ آٍا عقب رفت ٍ کهرش بٌ ن ستادیآٍا ا یکو جلَ ی اخو کرد ٍ با فاصلٌ نیشرٍ
 .نشتش گرفت یتَ نحکو را ابرٍ خَرد ٍ آن یچیلحظٌ دستش بٌ ق

آن،  ی  صَرت دخترک را از نظر گذراند ٍ دستش را کنار کهرش گذاشت کٌ از داغ یتک تک اجزا نیشرٍ
 نی. شرٍلرزد یاز ترس ن شیيا شت کهر دخترک نشست ٍ حس کرد دستپ رکیت یرٍ یعرق سرد

» لب زنزنٌ کرد:  ریکٌ اٍ با انجار سرش را کج کرد ٍ ز دیسرش را خو کرد ٍ گردن دخترک را بَد کش
 «!شغالآ

 ادیدخترک کٌ نفرت را فر یيا چشو ی. سر بلند کرد ٍ تَاٍردیخَدش ن یانا بٌ رٍ د،یشن نیشرٍ
 :زل زد ٍ گفت زدند ین

 شٌیصَرتت نحل يه ،ینداز  یتَلٌ سگ  کَچَلَ پنجَل ن ٌی نیبرخالف اخالق زيرنارت، کٌ ينَزم ع-
 نیلباس ٍ با ا نیتَ ا نویبب تَنو ین یخَب بٌ نن. ترى ٍ اندانت از قبل يو جذاب باستیبانهک ٍ ز

 !زمیعز ینختصر، چقدر لَند شد کاپین

 :با پرخاش گفت ن،یگستاخانٌ شرٍ یيا لَدى ٍ حرفگرفتٌ بَد از نگاى آ ظشیکٌ غ آٍا

 ،یٍ يفت جد ٍ آبادت کٌ اگٌ نبَد یی. تَلٌ سگ تَیعَض نبستهش خَدم تا ٍ ببند چاک دينت-
. اىینخَدس ی  ٍ بفرستدت پ   رىیبگ تَ کٌ اٍنو ناى بٌ ناى دم یداد یندام ٍاسٌ شايپَر دم تکَن نه

... کنٌ یبدٍن، االن يانَن صدر جدٍلٌ ٍ شايپَر ٍاسٌ انحال تَ ترى يو خَرد نه یدٍن یبدبخت! نه
 .زمیعز یگ یدرضهن، دفعٌ آخرت باشٌ بٌ نن ن
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را يو باال آٍرد ٍ کهر دخترک را سفت گرفت کٌ آٍا تقال کرد ٍ  گرشیپَزخند زد ٍ دست د نیشرٍ
 :گفت

 !یٍلو کن رٍان-

 :غضب آلَد گفت یسرش را کنار گَشش خو کرد ٍ با حرص نیشرٍ

کٌ نن ٍاسٌ ارباب کردم،  یینکن آٍا. کارا سٌیبا نن نقا َزٍیپف کٌیجَجٌ. اٍال کٌ اٍن نرت ریآرٍم بگ-
 ...یاٍنٌ پس رسها بزارش کنار. در جان یيا یخدنت از خَش شتریب یلیخ

 :ٍ ادانٌ داد شیيا چشو یشد تَ رىیخ

 عَض ٍ کٌ بحخ یپر  یشاخٌ بٌ اٍن شاخٌ ن نیٍ از ا یزن ی! چرا ندام َپَسو نیلعنت امخَ ینن تَرٍ ن-
بدزدنت ٍ آَبو از آب تکَن  نجایآدم دارم کٌ بٌ سٌ سَت از ا یاگٌ بخَام، اٍنقدر  یدیينَز نفًه ؟یکن

 نخَرى؟

بٌ سهت چپ رفت ٍ جسَرتر از قبل  یآزاد کرد ٍ که نیشرٍ یيا دست نیخَدش را از ب یبٌ سخت آٍا
 :گفت

 راست ال دٍ ات ٍاسٌ خَدت از تر نکنٌ يَا برت داشتٌ االن کٌ چند نفر نکبت ؟یباش یتَ؟ سگ ک-
 جزء آدنا؟ یاٍند شن، ین

 :با پَزخند ادانٌ داد ٍ

 زرق ٍ برق دار یيا ! با چًارتا خدم ٍ حشو ٍ لباسٍَناستیح یال البٌ ٍَنیح یبًت بگو جا دیبا-
 ...شٌ یيو ذاتش عَض نه دنیپَش

ٍ  دیکش یبلند غیسهت آٍا رفت کٌ دخترک ج د،ییسا یيو ن یرا رٍ شیيا کٌ با حرص دندان نیشرٍ
بَد  رىینحکو نگًش داشتٌ بَد ٍ خ ش،یتقاليا برخالف ٍ گرفت قرار اش شانٌ یرٍ نیشرٍ یيا دست
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 کٌبلند شد  شیاز جا زی. تدیکش ریت. دخترک را کف اتاق انداخت کٌ آٍا حس کرد کهرش شیيا بٌ لب
 :افتاد نیزن یدٍبارى رٍ د،یکٌ کش یغیٍ اٍ با ج دیکَب اش نٌیتخت س نیشرٍ

 ...ضینر ٍَن  ی! بزار برم حیٍلو کن ٍحش-

آٍردم ٍ شايپَر يو  رتیبٌ درک، انا حاال کٌ تنًا گ يات یزبَن دراز  ؟یٍجب وین یبر  یخَا یکجا ن-
 .... ينَز بايات کار دارمیاز دستو فرار کن زارم یگرنٌ، نه دشیجد ی  سرش بٌ نشتر 

 یچیق تر را سهت صَرتش ببرد کٌ آٍا نحکو شیيا زد ٍ خَاست لب هٌیدخترک خ فیتن ظر یرٍ
ٍ با استفادى از  دیکش یبلند غینشتش فشار داد ٍ ج یدستش بَد، تَ یابرٍ را کٌ ينَز تَ

 یبلند ادیفر نیچشو راستش فرٍ کرد. با فَران خَن، شرٍ یرا تَ یچیق زیسر ت ن،یشرٍ ی  پرت حَاس
شکهش ضربٌ زد ٍ نرد کٌ از  ریکٌ دخترک با پاشنٌ بلند کفشش ز فتدیآٍا ب یيهانجا رٍ استزد ٍ خَ
نفس  کٌیاز ترس از جا بلند شد ٍ درحال دىیپر یحس شدى بَد را کنارش انداخت ٍ با رنگ یب ادیدرد ز

 دنینکٌ با ش زدیدر را باز کند ٍ بگر خَاست یگرفت ٍ سهت در رفت. ن دانن لباسش را زد، ینفس ن
 .را عَض کرد هشیتصه ن،یشرٍ یصدا

 ...کحافط کشهت یدستام ن نیدستام... با يه نی! با يهدیآٍا جاٍ کشهت ی! نکشهت ین-

نالٌ  نشستٌ بَد ٍ با نیزن یکٌ حاال رٍ نیسهت شرٍ دیلرز یاز ترس ن کٌیٍ درحال دیرا کش رىیدستگ
 :داشت نلرزد گفت یکٌ سع ییچشهش گذاشتٌ بَد برگشت ٍ با پَزخند ٍ صدا یيردٍ دستش را رٍ

 !خَاب دستت بًو برسٌ حهال ینگٌ تَ-

حرف دخترک، تهام  نیکٌ با ا کرد ینگايش ن شانیپر ییبا صَرت سرخ از خَن ٍ نَيا نیشرٍ
چشهش  یرا از تَ یچیق زد، یاز درد نعرى ن کٌیرا جهع کرد ٍ از جا بلند شد ٍ با حرص ٍ درحال شیقَا
چشهش گذاشت ٍ سهت آٍا  یرٍ ٍار را کاسٌ شیيا گذاشت ٍ دست شیزآراین یٍ رٍ دیکش رٍنیب

ٍ دانن  دیکش یبلند غیانا سهتش يجَم برد کٌ آٍا ج د،ید یسردرد داشت ٍ تار ن نکٌی. با اتبرگش
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نداشت، تلَتلَ  یدرست د  یکٌ د نیکرد ٍ شرٍ دنیلباسش را بلند کرد ٍ از اتاق خارج شد ٍ شرٍع بٌ دٍ
 .باز خَرد هٌیخَران بٌ در  ن

. ينَز زدیگر یبٌ کجا ن دانست ینه یبَد کٌ حت دىی. آنقدر ترسرفت ین نییپا را يا تند تند پلٌ آٍا
افتادى  یاتاقش با صَرت خَن یکٌ تَ یکار را کردى بَد ٍ نرد نیکٌ اٍ ا شد یخَدش يو باٍرش نه

بٌ دل  نٌیک ٍااست. اگر چشهش را از دست بديد چٌ؟ اگر بٌ شايپَر اطالع ديد؟ اگر از آ نیبَد، شرٍ
 ....اگر رد؟یٍ بعدا از اٍ انتقام بگ ردیبگ

با اخو  یسر بلند کرد کٌ با نگاي سر، هٌیٍ آس دیکش یبلند غیسفت ٍ نحکو، ج یبرخَرد بٌ جسه با
 تازى. شد رٍ رٍبٌ زدند، یٍ پرپشت برق ن اىیس یابرٍان ریکٌ زجفت چشو سبز شفاف  کیکهرنگ ٍ 

بَد ٍ  ستادىیٍسط عهارت ا چینارپ یيا پلٌ نییکجاست. انگار نغزش تازى کار افتادى بَد. پا دیفًه
 .بَد، ايَرا بَد ستادىینرد تنَنند کٌ نقابلش ا نیا

چرخاند ٍ گرى  خَرد یصَرت آٍا بٌ چشو ن یکٌ رٍ یقطرات خَن یيهان اخو کهرنگ، نگايش را رٍ با
 .ابرٍانش کَر تر شد

  ٌ؟یچٌ سر ٍ ٍضع نیا-

ايَرا دٍخت ٍ آب ديانش را  رٍح   یسرد ٍ ب یيا چشو یتَ را اش ٍ درناندى دىینگاى ترس دخترک
 .قَرت داد

 ....نن... نن-

 .را تنگ کرد شیيا چشو یکه ايَرا

 ؟یحال ٍ رٍز افتاد نیکٌ بٌ ا یکرد کاریچ-

نبَد. پس حتها يهانجا از حال رفتٌ بَد.  نیاز شرٍ یخبر . انداخت يا پلٌ یبٌ باال ینگاي دخترک
قطعا سخت  د،یفًه ی. اگر شايپَر نختیدلش فرٍر یتَ یز یبٌ جانش افتاد ٍ حس کرد چ یترس بد



 www.Novel98.ir 101               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 یيا را پر کرد. چشو شیيا نشست ٍ اشک کاسٌ چشو شیگلَ ی. بغض تَکرد یقصاصش ن
 خی یيا قفل شد. دست شیيا چشو یلرزانش تَ یيا ايَرا چرخاند ٍ نردنک سهتا ر اش دىیترس
کٌ  ییجلَ برد ٍ دٍ طرف کت ايَرا را گرفت ٍ با صدا دند،یلرز ین ترس فرط از ٍضَح بٌ کٌ را اش زدى
 :گفت دیلرز ین

 ...کهکو کن ايَرا-

*** 

 «ايَرا»

 :داد ٍ گفت یگَشش برداشت ٍ بٌ دست زند یرا از رٍ يدفَن

اطالعات ٍ  زیبٌ ر زیبلند نشَ. ر تَرینان پشت از حدانکان تا ٍ کن جهع ٍ خَبٌ؛ فقط حَاست-
 پرٍندى جبت ٍ بعدا بٌ دادگاى ارائٌ بشٌ. نفًَنٌ؟ یتَ دیبا يا نکالهٌ

 .تحت کنترلٌ یچ راحت جناب سرگرد. يهٌ التَنیخ-

قرار داشت گذاشتٌ  یتَر یيرکدام نان یکٌ رٍ زیطرف سالن، سٌ تا ن نیگرفت. ا یچشو از زند ايَرا
ٍ شنَديا را کنترل ٍ  ابیرد دیبا ٍ بَدند نشستٌ يا پشت آن گر،یيهراى دٍ نأنَر د یبَدند ٍ زند

نکات نًو  تبَد ٍ داش ستادىیا دیسالن، شًرام کنار سع گری. طرف دکردند یاطالعات را ضبط ٍ جبت ن
در  کرد، یرا نرتب ن شینَيا کٌیبَد ٍ درحال ستادىیا یقد نٌیآ یٍ اٍ جلَ داد ین حیتَض شیرا برا

  .داد یسر تکان ن شیيا جَاب حرف

بٌ خَدش  یا یٍ حالت جد ستادیاٍ، قد صاف کرد ٍ رٍ بٌ شًرام ا دنیبا د دیجلَ رفت ٍ سع ايَرا
 :شد ٍ گفت تر ظیايَرا غل یيا گرفت. اخو

 دم ین تینٌ ايه نو؛یازت بب یاگر لَدگ ٌگی! دفعٌ دیبش رفًویکٌ ش گو یبا زبَن خَش بًت ن-
رد کارت.  یبر  فرستهت یراست ن ٌی جا از يهَن ،یبايام دار  یٍ نٌ برام نًهٌ کٌ چٌ نسبت وییکجا
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 دم،بچٌ آ نی. پس عادیازم برن یيهٌ کار  فتٌ،یٍ اگر پاش ب ستویيو ن یکٌ ايل الف  الک یدٍن ین
 !. نفًَم بَد؟ریگَش بگ ٍ ویگ یکٌ بًت ن یيرچ

شَد انا از  یجد یايَرا، باعخ شدى بَد که ی  از حد جد ادینگايش را سهت اٍ چرخاند. لحن ز دیسع
 :بَد گفت یآنجا کٌ ذاتش يهان ذات  شَخ قبل

 ستویتَ ن نیچشو پسرخالٌ. چشو قربان. چشو جناب سرگرد. خب آخٌ قربَن قد ٍ باالت نن کٌ ع-
 ٍ بار خَدم ٌی ینَا، سال یٌ نردى سر رايو جا بزارم... نن  بدبخت  بکشت یٍ کل ادیبپَشو بًو ب یيرچ

 .! د  حق بدى ذٍق نرگ شو داداش  نننویبینَ نَار نه ینجَر یا

 نیب یانداخت ٍ دست ریلبخندش را خَرد ٍ سر بٌ ز دیچند لحظٌ با اخو نگايش کرد کٌ سع ايَرا
 .دیکش شینَيا

 .نشٌ رنَنیرٍشن کن کٌ د ٍ نیشزدن، برٍ نا ربط یيهٌ حرف  ب نیا یجا-

 .شد شًرام خندى گذاشت کٌ اشتباى بَدنش، باعخ تک یاحترام نظان دیسع

 .اطاعت قربان-

 .کرد شیبَد کٌ ايَرا دٍبارى صدا ستادىیدر ا یجلَ

 !دیسع-

کف دستش را بٌ  دیيَا تکان داد. سع یرا تَ چییگفت کٌ ايَرا سَ یا«بلٌ»برگشت ٍ  دیسع
 :سر تکان داد ٍ گفت آند یجلَ ن کٌیزد ٍ درحال اش یشانیپ

 ...زارى یکٌ يَش ٍ حَاس ٍاسٌ آدم نه یپیخَشت نیانان از ا-

 :را از دست ايَرا گرفت ٍ گفت چییسَ بعد

 ...بچسبٌ لویکٌ کو کو بٌ استا نیداداش از االن بگَ آرن-
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 :رج شد، شًرام گفتکٌ خا دی. سعکرد ینزد ٍ فقط از پشت سر رفتنش را نگاى ن یحرف ايَرا

 ؟ینظان ریغ ٌیاز انتخاب  یستین هَنیينَزم پش-

 یانا دست ٍ پا چلفت کرد، ین طنتی. پسرک تخس ٍ بَد ٍ ششناخت یرا ن دینبَد. چَن سع شهانیپ
 .خَاست یرا ن اش یزرنگ نینبَد. ايَرا يو فقط يه

 .ٍاحدش را نقابلش گرفت دیٍ کل دیشًرام چرخ سهت

سر  ٌی یاستراحت کن یخَاست ای ن،یداشت اجیاحت یز یٍقت بٌ چ ٌی اگر. ننٌ بٌ نتعلق رٍ ٍاحد رٍبٌ-
 .بًش بزن

 :ٍ گفت دیرا باالتر کش دیکٌ ايَرا کل ردیرا بگ دیسرش را تکان داد ٍ خَاست کل شًرام

 ...در ضهن-

 :ادانٌ داد دٍارینگايش کرد ٍ ايَرا تأک شًرام

  .نأنَرى ٌیاٍن خَنٌ نتعلق بٌ  دٍنن ینجتهع نه نیاز افراد ا چکدٍمیي-

 .را گرفت دیلبخند زد ٍ کل شًرام

 !قیباش؛ رف دیبَ ببرى. نراقب خَدت ٍ سع یز یاز چ ستیقرار ن یراحت کس التیحَاسو جهعٌ؛ خ-

را P  ی آسانسَر شد ٍ دکهٌ نیاز خانٌ خارج شد. ٍارد کاب یا حرف اضافٌ چیي یسر تکان داد ٍ ب ايَرا
 کلیانداخت. ي نٌیآ یخَدش تَ ریبٌ تصَ ی. نگايدیکش یطَل ن یکه نگیتا پارک 63فشرد. از طبقٌ 

 َدشخ یتنش بَد، بدجَر  پیک کٌ دٍخت خَش ی  آن کت ٍ شلَار نشک یچًارشانٌ ٍ تنَنندش تَ
خش کٌ از عطر تل یرٍ بٌ باال شانٌ کردى بَد ٍ بَ شٌ،یيه از تر را نرتب شی. نَيادیکش یرا بٌ رخ ن
بار نبَد کٌ بٌ عنَان  نیاٍل نیآسانسَر را پر کردى بَد. ا یفضا د،یرس یيو بٌ نشام ن یچند فرسخ

 ٍ آشَب دل نطَریبٌ جانش افتادى بَد کٌ ا یبار چٌ درد نیا دانست یانا نه رفت؛ ین ییجا ینفَذ
 ی  خَاب یاز ب دیبزند. شا ادیسر  عالو ٍ آدم فر خَاست یبَد ٍ دلش ن یعصبان لیدل یبَد. ب نیخشهگ
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نبَد. ننشأ  يا نی. انا نٌ... افشیکردن ٍظا کتٌیٍ د دیيو از سر ٍ کلٌ زدن با سع دیبَد. شا شبید
 یتاب یبٌ ب ٌیشب یز یچ کرد ینحس  یخَدش يو نبًو بَد. حت یبَد کٌ برا یگر ید زیخشو، چ نیا
دٍر  شد ین دىیکٌ سخت دسرخ  یا براقش کٌ االن يالٌ شٌیسبز  يه یيا چشو ی  ن ین یتَ

 .افتادى بَد، نشستٌ است شیيا نردنک

يو فشار داد ٍ دست چپش  یرا نحکو رٍ شیيا چشو کرد، یرا اعالم ن نگیآسانسَر کٌ پارک یصدا با
 .خارج شد نیرا نشت کرد ٍ از کاب

 :گفت دیٍ رٍ بٌ سع ستادیا نیناش کنار

 .نویش یشَ خَدم ن ادىیپ-

 .را باال انداخت شیابرٍ یتا کی دیسع

 رادفر؟ نًندس نبَدم ت نگٌ نن رانندى-

کٌ انتخاب کردى  ینیشد. ناش ادىیپ نیحساب کار دستش آند ٍ از ناش دیکرد ٍ سع یظیاخو غل ايَرا
 یتینَارد انن ریاس ٍ سا یپ ینربَط بٌ ج یکاريا ی يهٌ یبَد کٌ زند ینشک ی پَرشٌ کیبَدند، 

  .اش را نجام دادى بَد

گذاشت.  شیيا را کنج لب گارشیايَرا فشردى شد ٍ س یپا ریکٌ خارج شدند، پدال گاز ز نگیپارک از
دريو  ی انا نگر جرعت داشت؟ چًرى د،یبگَ یز یچ خَاست ین. انداخت اش بٌ پسرخالٌ ینگاي دیسع

 چیي بٌ دیبَد ٍ سع اش یٍ حال  بد  درٍن تیاز عصبان ینکررش، حاک دنیکش گاریٍ بداخو  ايَرا ٍ س
  .خشو اٍ باشد ی  قربان خَاست یعنَان نه

را پشت سر يو از  دىیرس انیبٌ پا یلتريایٍ ف گرفت یکام ن گارشیاز س ،یطَالن یيا با پک ايَرا
بٌ حس  ٌیشب یاندک دیرٍزيا، شا نیکٌ ا ی. دستش را سهت پخش برد ٍ ترکانداخت ین رٍنیپنجرى ب

 دی. شاَدايَرا اصال قابل ٍصف نب درنان یکرد. يرچند، حال  بد ٍ درد  ب  play ٍ حال خَدش بَد را
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خشو، در  ی نفرتش را آتش بزند ٍ جرقٌ یيا بارٍت لتریبَد، کٌ ف ینرد جَان فقط دنبال تلنگر 
 .شَد یسرکش ننتً یٍجَدش بٌ انفجار غه

 

 (ینحسن چاٍش-آينگ قطار)

 دمینن با چشهام د دیلرز یکٌ ن دلت

 زل تابستَن چقدر زنستَنٌ تَ

 گرفتٌ نبَد دلو گرفت اٍن شب يَا

  نادرم گفتو ينَز بارٍنٌ بٌ

 بارٍنٌ ينَز

 رد شد ٍ رفت نسافرا نَندن قطار

 نَنٌ یکٌ برن قطار نه نسافرا

 قطار قلب ننٌ یبرف بارٍن تَ

 نن تَ برف ندفَنٌ ی شکستٌ قلب

 شبو لیبٌ ر لیر یبٌ دٍنٌ غه دٍنٌ

 نًهَنٌ ٍ نن ير شب ی خَنٌ یتَ غو

 نًهَنٌ ٍ شب ير

 دارم ین نگٌ زندى ٍ نن شب دارمیشب بخَابٌ نن ب بگَ

 دارم ین نگٌ زندى ٍ نن شب دارمیشب بخَابٌ نن ب بگَ
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 شب کٌ سردم بَد بٌ نادرم گفتو ٌی

 فتویتَ ن ادی شٌ یکٌ سرد ن يَا

 دلش دٍبارى شکست دیدلش لرز یطفل

 زل تابستَن تَ کَچٌ برف نشست تَ

 کَچٌ برف نشست تَ

 یشعرن تَ برف ٍ بارٍن نسافرا

 ياش قلب ننٌ چشو تَ پنجرى قطار

 بستن نسافرا خستن يا پنجرى

 نباش یچیتا دم صبح بٌ فکر ي ببار

 غصٌ بٌ غصٌ شبو یبٌ دٍنٌ غه دٍنٌ

 رٍز صبح شٌ ٌی یکاشک

 کاش ی... فقط اکاش

 دارم ین نگٌ زندى ٍ نن شب دارمیشب بخَابٌ نن ب بگَ

 دارم ین نگٌ زندى ٍ نن شب دارمیشب بخَابٌ نن ب بگَ

 

چَن قرار بَد نقش  دینگٌ داشت ٍ سع یا را گَشٌ نیبَدند کٌ ناش دىیشايپَر نرس یالیبٌ ٍ ينَز
 .رانندى پشت  رل نشست یصندل یکند، رٍ ینشاٍر اٍ را باز  یرانندى ٍ تاحدٍد
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از يهانجا يو  کیبلند نَز یبرد. صدا نگیرا سهت پارک نیناش دیشد ٍ سع ادىیدر  باغ پ یجلَ ايَرا
 .شد ین دىیشن

پر بَد از غرٍر.  شٌی. اٍ انا نحل يهدیٍ سريا سهتش چرخ دیسر ٍ صدايا خَاب یا ٍرٍدش، لحظٌ با
. يرچند دید یرا ن شیرٍ ٍ سردش فقط رٍبٌ زدى خی یيا صَرتش بَد ٍ چشو یکهرنگ تَ یاخه

 ینرتب بَد ٍ نحکو ٍ پرغرٍر؛ کٌ با بَ شیيا داشت. قدم رنظریبَد ٍ اطرافش را کانال زحَاس جهع 
کردى  جادیرا ا یترسناک دیحال پرابًت ٍ شا نیجذاب ٍ در ع بیترک شیاخهَ ی تلخ  عطرش ٍ چًرى

شدى  تشیتهام جذاب ی  ٍ چاشن زد یٍ کت شلَارش برق ن راينیپ ی  ايیاش در س یا بَد. کراٍت نقرى
 را يا چشو يا، نیا ی کٌ يهٌ آند یفرٍد ن نیزن یبا صالبت رٍ شیيا بَد ٍ گام تَجٌ یبَد. بٌ اطراف ب

  .کردى بَد شیتهاشا نحَ

 ایايَرا، گل از گلش شکفت ٍ با لبخند رٍ بٌ نان دنیبَد کٌ با د ستادىیا ایدٍرتر کنار نان یکه نیشرٍ
 :گفت

 !انشب زیاز سَرپرا نویا-

چشو از  نکٌیا یدٍر کرد ٍ ب شیيا بلند را از لب ٌیپا َانیشدى بَد، ل رىیطَر کٌ بٌ ايَرا خيهان اینان
 :آرام لب زد رد،یايَرا بگ

 ...ی  نگَ کٌ اٍن لعنت-

 :ٍ گفت دیخند نیشرٍ

 نشَن داد، نٌ؟ رٌٍ یسَا بَدن خَدش از بق یاٍل کار  نیاتفاقا خَدشٌ. يه-

ٍ دٍبارى زٍم  ايَرا شد. چشو  دیچرخ نیسهت شرٍ یا لحظٌ اش یعسل یيا لبخند زد ٍ چشو اینان
 .انگار شیبَد برا ایکار دن نیتر نرد، سخت نیگرفتن از راى رفتن  پرابًت ا

 ...قبال یجذابت نگفتٌ بَد یبدجَرم نشَن داد. از ُشرکا-
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 ...ی  هیدٍست قد ٌی ست،ین کوی. درضهن؛ ايَرا شریرٍز  نیيهچ ٌیگذاشتٌ بَدم ٍاسٌ -

 :را باال انداخت ٍ گفت شیابرٍ یتا کی اینان

 !نیشرٍ خَانش ین ٍ نی. نن اششیزٍدتر برم پ خَام ین ٍ، چٌ بًتر! تکَن بدى تنت-

 :گفت رفتند یسهت ايَرا ن کٌیسر تکان داد ٍ درحال نیشرٍ

نن کٌ  یعنی دى، یپا نه یسفت ٍ نحکهٌ. بٌ احد یادیدختر. ايَرا ز یدست گذاشت یرٍ بد کس-
نهٌ احساس کٌ سهت جنس نخالف  ٌیباشٌ. انگار نٌ قلب دارى ٍ نٌ  یکس با حال تابٌ دمیند

شدش! تَ نه  ...یبشکن ٍ سد غرٍرش یتَن یب ک 

برداشت ٍ  گذشت یاز خدنتکاريا کٌ از کنارشان ن یکی ی  نیس یاز رٍ یگر یبلند د ٌیپا َانیل اینان
 :گفت

بٌ  دنیرس ی. نن برایر یدست کو بگ دیکردى! انا ننو نبا کشیَنیاخالقشٌ کٌ انقدر  نیيه دیشا-
. ارمیبٌ دست ب تَنو یبٌ دست آٍردم، پس ايَرا رٍ يو ن ی... اگٌ شايپَرٍ بٌ راحتجنگو یيدفو ن

 !نیشرٍ ستین رنهکنیغ یچینن ي یسخت باشٌ، انا برا دیشا

 :زنزنٌ کرد بعد

 ...کلشٌیايَرا... اسهش يو بٌ صالبت  چًرى ٍ ي-

را از يو باز کرد ٍ اٍ را  شیيا پت ٍ پًن، دست یبا لبخند نیبَدند کٌ شرٍ دىینقابل ايَرا رس بایتقر
 :در آغَش گرفت ٍ گفت

 نجایانشب ا کردم ینه ٍ ... اصال فکرشیکرد زمیبا اٍندنت چقدر سَرپرا یدٍن یپسر! نه یخَشَند-
 .نهتیبب

 :دستش را جلَ برد ٍ ادانٌ داد بعد
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 !قیرف نهتیب یخَشحالو دٍبارى ن-

بو ٍ نحکهش  یدست داد ٍ بعد، صدا نیکَتاى دستش را جلَ برد ٍ کَتاى با شرٍ یبا نکح ايَرا
 :شد دىیشن

. انشب کشو یازش عقب نه گٌیبزنو د ٍ یحرف یکٌ؛ ٍقت یدٍن ینعانلٌ از خَدم بَد. ن شنًادیپ-
 .باشو دیچَن با نجام،یا

 :ايَرا شدى بَد چرخاند ٍ گفت ی کٌ نحَ چًرى ایجان گرفت ٍ سرش را سهت نان نیشرٍ لبخند

 !يستن دینًندس جاٍ ی نعانلٌ ٍ نعشَقٌ یاز ُشرکا ا،ینان شَنیا کنو، ین ینعرف-

 یيا لب یی  بایکٌ ز یکٌ برداشتٌ بَد را نقابل  ايَرا گرفت ٍ با لبخند یَانیجلَ آند ٍ ل یبا طناز  اینان
 :گفت شینازک ٍ دلربا یا صداب د،یکش یبٌ رخ ن شتریب را اش رژ سرخ خَردى

 .خَشبختو تَن ییاز آشنا-

 ٍ آند باال اش برينٌ یيا ٍ سرشانٌ نیکَتاى سرخ آتش ی پاشنٌ بلندش تا دکلتٌ یيا ايَرا از کفش نگاى
سخت نبَد کٌ نتَجٌ  یلیقفل شد. خ زد، یبرق ن یکٌ االن بدجَر  اش یعسل یٍحش یيا چشو یتَ

را  اش ىچًر تَانست یاست. انا در حفظ ظاير استاد بَد ٍ خَب ن زدى جانیي یدختر بدجَر  نیشَد ا
خَدش را خَنگرم ٍ  کرد ین یآرام نگٌ دارد. برخالف رفتار ٍ حرکاتش کٌ سع ،یتنش نیبدٍن کَچکتر

نار  یيا کو از درخشش چشو شیيا بَد نرنَز، کٌ درخشش نردنک یدلربا نشان ديد، در باطن زن
: دیدرخشذين ايَرا  یاسو تَ کی یا خَاند. لحظٌ شد یرا نه یادیز زیچ يا چشو نینداشت. از ا

 ...احتهال بَد کیفقط  نی! انا نٌ... ا«یافع»

 ی حلقٌ انیکٌ در ن ایسرخ نان یيا لب یتکان داد کٌ لبخند رٍ یرا از اٍ گرفت ٍ سر  َانیل یتأن با
ٍ سرد ايَرا بَد کٌ با  یا شٌیش یيا نحَ نردنک شیيا چشو. شد تر نحصَر بَدند، پررنگ نگیرسیپ

 :گفت کرد، ین یبلَندش باز  یاز نَيا یا بٌ کهرش داد ٍ يهانطَر کٌ با طرى یتاب یگر  عشَى
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 !دمینشن شهارٍ اسو حال کٌ تابٌ بٌیبا يانَن ٍ شايپَر دارم، عج یکینزد بایتقر ی نن رابطٌ-

کٌ دست  یکٌ بشٌ رٍش حساب کرد. کس ستین ی. در ضهن؛ يانَن کسکنو یکار نه ینن با يرکس-
 .نٌینعانلٌ بش یبا نن پا تَنٌیٍ دلش بلرزى، نه

 یا لحظٌ ایکردى بَد کٌ نان انیب را اش جهلٌ ی. انا طَر یسرد بَد. سرد ٍ خشک ٍ کانال جد لحنش
پاسخش را يهانطَر کٌ  دىینفًه ای دىیفًه ایزدى بَد ٍ نان یدست کیحس کرد نفسش گرفت. ايَرا 

 :داد خَاست یاٍ ن

جايا کو  یسر  ٌی دی. يانَن شاف  یضع یدست ٍ دل نربَط بٌ آدنا دنی. لرزدیکن یشها اشتباى ن-
 .ادیتَ کار بٌ ٍجَد نه یا حفرى نیکَچکتر دیانا تا نن کنارشو، نطهئن باش ارى،یب

بردن  شیبَد ٍ پ اینان یاصل ی نًرى االن قطعا ٍ بَدند دست ٍ يانَن يو ایرا گرفتٌ بَد. نان پاسخش
ير  تَانست یاغراق ن یاٍ؛ کٌ ب یيا یيو تحت نظر اٍ بَد. يانَن صرفا آناتَر  طناز  ایقضا نیتهام ا
 .را نحل نَم نرم کند، شدى بَد ینرد

 نیبرداشت ٍ رٍ بٌ شرٍ کرد، ینگايش ن یفتگیچشو از اٍ کٌ يهچنان پر از ش ،یگر یحرف د چیي یب
 :گفت

 کجاست؟ دینًندس جاٍ-

 :دستش را سهت ساختهان عهارت دراز کرد ٍ گفت نیشرٍ

 زنٌ یدارى بال بال ن دىینشتاق  ايَرا! ند ی. بدجَر ندتیبب یتنًا ٍ بٌ طَر خصَص خَاد یارباب ن-
 !نیکَکائ ی  ٍاسٌ نالقات عضَ ارشد سازنان يرن

. بٌ عنَان شناخت ین شیرا از حدٍد پنج سال پ نیحرف پَزخند زد. شرٍ نیدلش بٌ ا یتَ ايَرا
بَدند نفَذ کردى بَد ٍ  دیکار تَل ینعرٍف نَاد نخدر کٌ خَدشان يو تَ یاز بانديا یکی یتَ ینفَذ
 ی  ٍ قاض دندٍ کانل بستٌ بَ زیاز خردى فرٍش يا بَد. ايَرا ٍ شًرام پرٍندى را ته یکیآن زنان  نیشرٍ
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 يا از پرٍندى گرید یبعض یکٌ ايَرا برا باند را بٌ حکو  اعدام نحکَم کردى بَد. انا از آنجا سیدادگاى رئ
بَرس بَد، با  یتَ یادیز نیکَکائ عیداشت، چَن آن زنان تَز اجیاحت اش یجعل تیيَ بٌ يو

ٍجَد نداشت!  اصالسازنان  نیکرد. درٍاقع ا اش یجعل تیاستفادى از آن شرٍع بٌ گسترش يَ
اسو ديان ُپر کن ٍ چندتا کار کَچک  کیعضَ نأنَر بَدند. فقط با  نیآن از رأس تا کَچکتر یاعضا

کٌ بٌ  ییيا يو ندارک الزم ٍ يو اعتراف یبٌ راحت کردند، یکٌ با يهان اعتهاد دشهن را جلب ن
از  نی. شرٍبردند ین نیب ازٍ بن  خیيهٌ را از ب تیٍ در نًا آٍردند یرا بٌ دست ن خَرد یدردشان ن

شراکت با ايَرا را داشت انا چَن ٍارد گرٍى  یزٍٍ آر شناخت یبَد کٌ از يهان نَقع اٍ را ن یکسان
ايَرا در رابطٌ با  نکٌیکو کو از ايَرا دٍر شدى بَد. تا ا کرد، یجَر ن یاٍ نشتر  یشدى بَد ٍ برا دیجاٍ
شراکت  نیبٌ ا یقبَل کردى بَد ٍ شايپَر را راض گردبر  برٍ یب نیبا اٍ صحبت کردى بَد ٍ شرٍ دیجاٍ

 .کردى بَد

 .بَد ٌیٍ حاش یايَرا دست گرن یبرا دیشا يا نیا ی يهٌ يرچند،

 بَد شدى تر ٍر بَد کٌ سال بٌ سال ٍ رٍز بٌ رٍز در جانش شعلٌ یانتقان پرٍراند، یکٌ اٍ در سر ن یز یچ
کٌ ند نظرش بَد،  یبا اشخاص ییآشنا ٍ يا بردن پرٍندى شیبا پ قتی... در حقداد یآزارش ن شتریب ٍ
  .برد ین شیٍ يدف خَدش را پ زد ین کنار را را يا نًرى یکی یکی

کرد  ینعرف دیجاٍ نخصَص اتاق را آن نیکٌ شرٍ یاتاق یساختهان عهارت شدند ٍ جلَ ٍارد
 دىید یکٌ نشغَل کار بَدند، کس یی. برعکس باغ، سالن عهارت خلَت بَد ٍ جز خدنتکارياستادندیا
 .شد ینه

را  یدل ير نرد یبٌ جز ايَرا، بٌ راحت دیکٌ شا یا گذاشت ٍ با لحنايَر ی شانٌ یدستش را رٍ اینان
 :گفت کرد ینرم ن

دست رد بٌ  گٌید نٌ،یبب کنارت ٍ يو کٌ شد، نطهئنو شايپَر اگٌ نن یرٍ نن حساب کن ايَرا! يرچ-
 ...زنٌ ینه ات نٌیس
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ٍ  یٍ عشَى گر  ییچَن اٍ، کٌ تا بٌ حال تنًا با دلربا یرکیٍ ز بایدٍپًلَ بَد. نبَد؟ زن ز اینان حرف
ببرد ٍ در  شیرا از پ شیيا تَانستٌ بَد نقشٌ شکستند یسر ٍ دست ن شیکٌ نرديا برا ییشنًاديایپ

دل از  تَانست ین یخَدش با عرض اندام ٍ طناز  الیاالن يو بٌ خ ستد،یدر راس با یا ير نعانلٌ
 ...جسهش را يو تصاحب کند د؛یبا جاٍ اش یحخ خصَصايَرا ببرد ٍ عالٍى بر شرکت در ب

تا بٌ  نینرد، با آنان کٌ تا بٌ حال لب چشهٌ بردى ٍ تشنٌ برگرداندى از زن نیا نکٌیغافل بَد از ا انا
 یضعف نی. نٌ احساس ٍ نٌ کَچکترخیاز جنس  یبا قلب ،یبَد سنگ یآسهان نتفاٍت است. ايَرا بت
 .سَء کنند ی ازش استفادى گر،یچٌ ير کس د ا،ینداشت کٌ اجازى ديد چٌ نان

اٍ بَد کٌ  شٌیحاکو بَد ٍ يه شٌیخَدش يه ،یا نأنَر کاربلد  حرفٌ نینرد خَدخَاى ٍ ا نیا درٍاقع
از يهٌ بدتر،  اینخالفت کند ٍ  اٍرد،ینتَاند نٌ ب یبَد، کٌ کس یٍ رفتار ٍ ننشش يو طَر  کرد یانر ن

 .بٌ خَدش جرعت نقابلٌ بٌ نحل ديد

 شٌیيهان ذات  خَدخَاى ٍ يه ایتبحرش  ایخَدش بَد ٍ از غرٍرش بَد  شٌیايَرا، شاى يه یباز  یتَ
اٍ  ی. برازد یٍ گردن ن داد ی. ايَرا حکو نکرد یيو نگاى نه ادىیبٌ چشو پ دیرا شا ٌیبق نش،یخشهگ

ٍ  دید یفقط خَدش ٍ کارش را ن ش،یٍ ٍجَد از سنگ خارا یخیٍجَد نداشت. قلب  ییاستحنا چیي
 !...بس

اش از کَالک  یکٌ سرد ییبا صدا ا،ینان یدلربا یيا یدر عسل رىیکرد ٍ خ زیرا ر شیيا چشو یقدر 
 :بَد، گفت زدى خی شتریٍسط بًهن ناى يو ب

 دیجاٍ ستی. قرار ندیاشتباى نتَجٌ شد رٌٍ یچَن شها بٌ کل قض لنگٌ ین ٌیقض یجا ٌی کنو یفکر ن-
بَد،  دمییتأ نَرد اگر ٍ بسنجو ٍ نالقات اٍن نیننو کٌ قرارى با ا نیکنٌ؛ در ٍاقع ا نییرٍ تع یز یچ

برام  دیکن ین فکريو اٍنقدر کٌ  یندارم ٍ کس ازین یعنَان بٌ حضَر احد چیانتخابش کنو... پس بٌ ي
 .ستینًو ن

 .انداخت نظر بَد اش شانٌ یکٌ رٍ ایچشو بٌ دست نان ی از گَشٌ بعد
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 ...تازى ٍارد ی بٌیغر ٌی! بٌ خصَص نسبت بٌ ادیو اصال خَشو نهي يا تیهیدر صه یرٍ ادىیٍ از ز-

چند لحظٌ  زد، یگَشش زنگ ن یايَرا ينَز تَ دٍاریسرد ٍ تأک یيا کٌ جا خَردى بَد ٍ جهلٌ اینان
 اش  دىیکش یيا پررنگ انگشت ینکرد. با لبخند ینگاى کرد انا نَضعش را خال شیيا چشو یتَ رىیخ

پچک  پچجلَ رفت ٍ آرام کنار گَشش  یکه ٍ داد انتداد دستش نچ تا اش شانٌ یرا نَازش ٍار از رٍ
 :کرد

 ٍ نیٍ ا یتَ برام نتفاٍت کنو؛ ینه تیهیاحساس صه ینن با يرکس ،یبدٍن دی. انا بانطَریننو يه-
 .یحرف بزن ی... دٍست ندارم بايام رسهنکٌی... ٍ ایاز نگايو يو نتَجٌ شدى باش دیبا

بلَندش را  ینَيا یرا سهتش گرفت ٍ اٍ با طناز  َانیل ايَرا. رفت تر عقب اینان نزد ٍ یحرف ايَرا
کٌ  دیدست ايَرا کش یرا رٍ شیيا نانحسَس انگشت َان،یطرف انداخت ٍ ينگام گرفتن ل کی
 .ايَرا بَد ی چًرى یتَ اخو   شدن تر پررنگ اش جٌینت

 یاتاق يهان اتاق نیرنگ اتاق زد. ا یا بٌ در  قًَى یا کٌ رفتند، دستش را باال برد ٍ ضربٌ ایٍ نان نیشرٍ
ذينش جبت کردى بَد ٍ طبق  یبَد کٌ آٍا راجبش گفتٌ بَد. از بدٍ ٍرٍد، جزء بٌ جزء آن عهارت را تَ

 .بَد آشنا کانل طَر بٌ جا اطالعات آٍا، االن با يهٌ

ٍ  دیتش را بٌ کراٍاتش کشدس د،یرس یاتاق بٌ گَش ن یکٌ از تَ یا نردانٌ ی  گرفتٌ یصدا دنیشن با
  .ٍ نانحسَس رٍشن کرد یعیکٌ بٌ آن نتصل بَد را کانال طب یشنَد

 !داخل ایب-

کٌ  یٍ بلَط رىیت یا رنگ قًَى بیبَد سادى با ترک یبرد ٍ ٍارد اتاق شد. اتاق رىیرا سهت دستگ دستش
کٌ  یيو ندل صندل یچرم چرخدار پشتش ٍ نبل یا قًَى یبَد ٍ صندل یچَب زین کیشانل  لشیٍسا

. بَدنداتاق  ی بار نشرٍب کٌ دٍ گَشٌ کیٍ  یهیگرانافَن قد کیقرار داشت، بٌ عالٍى  زینقابل ن
زن نصب  کی ی  از نقاش ییتابلَ َار،ید یسر انگشت خاک برداشتٌ بَد. رٍ کیسطح گرانافَن کو  کو 

زن کٌ  ی چًرى ی  بیدقت، شبايت  تقر ینشخص بَد. با که شیضربات چاقَ رٍ یشدى بَد کٌ جا
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. ننتًا شد  یآٍا نشخص ن ی گل نرگس در آغَشش بَد، بٌ چًرى یا بٌ تن داشت ٍ دستٌ دیسف یلباس
فر درشت  نَج دارش در دست باد بَد ٍ  ینَيا. تر زن جاافتادى ی چًرى ٍ بَد تر آٍا نعصَم ی چًرى
را بٌ  شیيا غو چشو یبَدنش نشخص بَد ٍ رنگ رٍغن بٌ خَب یلب داشت کٌ ظاير  یرٍ یلبخند
 .بَد دىیکش ریتصَ

رنان تهام نحَطٌ گاریس دٍد  بیکٌ ترک نگیجنس ی نشهئزکنندى یاتاق را پر کردى بَد. از بَ ی َنت ش 
ٍ  فتدیب نیچ یکه اش ینیچند سالٌ از آن داشت، باعخ شد ب یکٌ ايَرا نفرت یگار یس یشدى بَد با بَ

  .شَد تر ظیغل شیيا اخو

 یاسب بلندش را از پشت سر دم ی  جَگندن یپشت بٌ ايَرا نشستٌ بَد ٍ نَيا ینرد ،یصندل یرٍ
  .دیکش ین گاریٍ س کرد یبٌ پنجرى بزرگ نقابلش نگاى ن يدف یبستٌ بَد ٍ ب

بَد خانَش کرد.  زین یکٌ رٍ یستالیکر ی  گار یرسیز یرا تَ گاریرا چرخاند ٍ س یصندل ق،یعه ینفس با
آن لحظٌ بًش  یٍ تار شَد. چٌ احساس رىیچشو ايَرا ت شیپ ایام دنبَد تا ته یسر بلند کردنش کاف

... خشو... انا نٌ؛ نفرت بَد! نفرت بَد کٌ قلبش را ظیيجَم آٍردى بَد؟ درد... بغض... حرص... غ
قلبش نگٌ داشتٌ بَد ٍ بٌ اجبار  یسالٌ، کٌ تَ ستیب ی. نفرتانداخت یرا چنگ ن شیٍ گلَ فشرد ین

انداختٌ بَد. دٍبارى ٍ  نیسرش طن یتَ یلعنت ی آن گلَلٌ کیشل ی. دٍبارى صداکرد یتحهلش ن
اعصاب ايَرا  یرٍسال بَد کٌ  ستیب ک؛یآن شل یٍ صدا ییکذا ی  صدبارى ٍ يزاربارى... آن شب باران

  .دیکش  یخط ن

ٍ نگاى نرد، نفسش را در  گاریس ی. بَسَخت ین شیياٌ یحبس شدى ٍ ر نٌیس یکرد نفسش تَ حس
 .نطفٌ خفٌ کردى بَد انگار

 ...چٌ بَد اش یآشَب ٍ دل یتاب یآن يهٌ ب لینتَجٌ شدى بَد دل االن

 تیرنگ کٌ ينگام عصبان یخهار ٍ خاکستر  یيو آشنا بَد. چشهان ینرد آشنا بَد. بدجَر  نیا ی چًرى
بلندش  یيهرنگ نَيا یکٌ چند تار جَگندن ینشک ییابرٍيا داد، یتر از حد نعهَل نشان ن کیبار
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. شد ین دىید اش یشانیپ یرٍ ٍ يا کٌ گَشٌ چشو ینیٍ چند چ دىیکش ی چانٌ شد، ین دىیدر آن د
 یچًرى از خاطر ايَرا پاک شَد. يرشب کابَس خَابش بَد ٍ يررٍز باعخ خشو درٍن نینحال بَد ا

بَد ٍ حق بٌ  نرنَز يهانقدر ينَز اش فرق نکردى بَد... چًرى ادی. با آن زنان زشیابرٍ نیب ی ٍ گرى
تفاٍتش،  اتنً دی. شاداد یرا اصال نشان نه ادشیتنَنند ٍ درشت بَد ٍ سن نسبتا ز کلشیجانب. ي

  .بَد اش یشانیبغل  چشو ٍ پ نیعَض شدن رنگ نَيا ٍ يهان چندتا چ نیيه

 ...نرد نیا

 ...بَد خَدش

 !آخر ی نًرى

 !چًارم نفر

 ...کرد ینقش ن یفایانتقام ايَرا ا ی کٌ در نقشٌ یکس نیآخر

 کرد؛ یفکرش را نه چگاىیکٌ ي یر یآن يو در نس نجا،یسال بَد کٌ دنبالش بَد ٍ االن؛ ا ستیب
 ...کردى بَد شیدایپ

را بٌ يو  شیيا دستش را نشت کرد ٍ نحکو دندان د،یکش یٍجَدش زبانٌ ن یکٌ تَ یتهام خشه با
. زدیجام ديد ٍ نقشٌ را بٌ کل بٌ يو بررا ان دیکٌ نبا یٍقت سهت نرد يجَم نبرد ٍ کار  کیفشرد کٌ 

بٌ  َردست از پا خطا کند ٍ فقط نجب تَاند یانا نه ستادىیشدى بَد کٌ نقابل شکارش ا یر یش نیع
 .سرکشش است یسرکَب غضب ٍ خَ

قابل  یچیحفظ کردى بَد ٍ از چشهان سردش ي یظايرش را آرام ٍ جد اش، یدرٍن  طَفان برعکس  
 .شناخت یاٍ را ن دینبا دیخَاندن نبَد. جاٍ
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بٌ تن  ینشک بند با ساس دیسف یراينیرا پشتش گذاشتٌ بَد ٍ پ شیيا از جا بلند شد. دست دیجاٍ
ٍ  دیکش َارید یرٍ یٍ نگايش را از چشهان اٍ، سهت تابلَ ستادیداشت. با فاصلٌ نقابل ايَرا ا

 :گفت

 نگٌ نٌ؟ باست،یز-

 :ادانٌ داد دینزد ٍ جاٍ یحرف ايَرا

 یداشت کٌ اگٌ آدم نبَد جا ییچشها ٌی! شیدید ین دی. باشٌ ینحل خَدش نه چَقتیي شینقاش-
نَج  نیاز اٍن نَياش کٌ نَجاش ع یبگو برات؟ ٍا ی... از نَياش چکردن یآيَ بٌ نردم غالبش ن

 ...کرد ین خَدش غرق ٍ بَد ٍ آدم ایدر

 .چنگ زد ٍ سهت تابلَ گرفت زین یرٍ از را اش اسلحٌ ظیبا غ ز،یجنَن آن یبا حالت بعد

کٌ نن نٌ نالک جسهش بَدم ٍ نٌ نالک  دىیچٌ فا کرد؟ ین غیدر ازم ٍ کٌ خَدش دىیانا چٌ فا-
 ...زد ین پس ٍ بَد ٍ ندام نن دىیتازى بٌ دٍران رس ی کٌیرٍحش؟ دلش با اٍن نرت

 .سرش را سهت ايَرا چرخاند بعد

 یتاب یب ت حاال يرچقدرم دل  ٍانَندى ؟یکرد ینه یزن نیگلَلٌ حرٍم يهچ ٌی ،ینن بَد یتَ اگٌ جا-
 ...ارىیکنٌ ٍ نٌ تَ کار ب

. با کرد یبٌ خَن نشستٌ نگايش ن یيا ٍ با چشو فشرد یبا انزجار ٍ نفرت دندان بٌ دندان ن ايَرا
 :حفظ کرد ٍ سرد لب زد یآرام ٍ جد شٌیلحنش را نحل يه یحال، بٌ سخت نیا

 !شايپَر ستوین نجایگلَلٌ ا کیشل ینن برا-

 :انداخت ٍ گفت زین یٍ اسلحٌ را رٍ دیچند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد خند دیجاٍ

 .گو ین اٍىیحسابٌ کٌ  نیندارم؛ رٍ يه یکردم. حال  درست یرٍ ادىیز کویفکر کنو انشب -
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 ٍ نجاشیفکر ا یخَرد یتا خرخرى ن نکٌیقبل از ا دیٍ دٍار  دم صبحو دارى! با یخهار  ،یٍ نستَر  ینست-
 ...یکرد ین

 .سر ٍ گردن از اٍ بلندتر بَد کینگاى کرد. ايَرا  شیيا چشو یٍ تَ ستادینقابلش ا دیجاٍ

 نداشتٌ نَن نکالهات ٍ نعانلٌ یرٍ یر یتأج نیکَچکتر ویحال خراب کنو ین نیحق با تَئٌ. انا تضه-
 ...باشٌ

 :دستش را جلَ برد ٍ ادانٌ داد دینزد ٍ جاٍ یحرف ايَرا

 ٍ دادى، از ننو بٌ تَ گفتٌ ٍ يو حیکٌ راجب تَ بٌ نن تَض یچند برابر اٍنقدر  نیقطعا شرٍ-
ٍ اگٌ  ستویخط انداختن ن ای ریکٌ نن آدم  ش یبدٍن دی. باستین یبٌ نعرف یاز ی. پس نویشناس ین
 !يو باک ندارم یتَش ٍ از احد رم یشرٍع کنو، با کلٌ ن ٍ یکار 

 تنش آتش گرفتن ُگر ٍ يا نردنک ی  سرخ  حَال ی ازى کٌ يالٌحد ٍ اند یب ی... ٍ با نفرتظیخشو ٍ غ با
  .آن بَد، دستش را جلَ برد د  ییتأ حکو

بٌ خَاست  خَدم بَدى ٍ با  نجام،ی. اگر االن استوین دنیٍ رٍ کش ری. ننو ايل زویيه ٌینظر شب نیاز ا-
 ...کشو یعقب نه یطیشرا چیبخَام، تحت ي ٍ یز یگرفتو. نطهئن باش اگر چ ٍ هشیفکرم تصه

. داشت نگٌ ٍ گرفت را دستش تر لبخند زد ٍ خَاست دستش را عقب بکشد کٌ ايَرا نحکو دیجاٍ
از  دیکٌ جاٍ یشد ٍ اٍ با نفرت رىیخ ايَرا ناک ٍ غضب  زدى خی یيا نردنک یتَ دیجاٍ نتعجب نگاى

 :لحن سرد ٍ نحکهش نتَجٌ آن نبَد، گفت

 نیيهچ اگر انا بزنٌ؛ دٍر رٍ ايَرا ندارى ٍ ٍجَدش ی. کسزارم یجَاب نه یب ٍ انتیخ یبدٍن دیبا انا
 ...شٌ یصَرت نجازات ن نیشد، نطهئن باش بٌ بدتر دایپ یکس

 :کش آند ٍ گفت دیجاٍ لبخند

 ...تَ ی ندىیٍ نن آ ینن ی ايَرا... تَ گذشتٌ وینفر ٌی! نن ٍ تَ ستادىیکٌ پسر خَدم جلَم ا نویب ین-
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کٌ فکش درد گرفتٌ بَد. حرف  دییسا  یدستش را فشرد ٍ چنان دندان بٌ دندان ن شتریب ظ،یبا غ ايَرا
 .آتش  خشو  ايَرا یرا داشت رٍ نیحکو بنز دیجاٍ

 :نرد، رنگ تعجب بٌ خَد گرفت ٍ گفت ی چًرى

 چسبٌ؟ ین چسبٌ، یکٌ نذاکردى نه یدنیپسر؟ بدٍن نَش یکن ٍل ٍ دستو یخَا ینه-

کٌ سهت بار  دیکاٍ یرا ن دیقانت جاٍ نشیٍ چشهان خشهگ دیشدستش را عقب ک یبا تأن ايَرا
  .زد یٍ در يهان حال حرف ن رفت ین

کٌ حرارتش سَزان بَد، انا دٍدش بدجَر بٌ  یآتش. بَد شدى ٍر دلش شعلٌ یتَ دیجد یبار آتش نیا
ٍ  نیچند یاز خشو نبَد. آتش انتقام بَد! انتقام زخه گریآتش د نینذاق ايَرا خَش آندى بَد. ا

ست یبٌ عانل عذاب ب کیبَد. پس حاال کٌ انقدر نزد دىیکش یرا بٌ تباي اش یچند سالٌ کٌ زندگ
 زد؟ ینه نشیزن چرا بَد، اش سالٌ

کٌ رد کردن جنسا عالٍى بر  نٌینطلب ا یانا ننتًا ؛یچقدر راجب کار نا اطالعات دار  دٍنو ینه-
 ٌی. نشکل ویآدم دار شَن نیچَن ب برى ینه ییبَ سیٍ نرتب يو انجام بشٌ. پل زیته دیسَدش، با

 لبتٌٍ باعخ دردسرن. ا شن ین نَن دناغ یٍقتا نَ یبعض کٌ يان کردى َسر ٍ يا از گرٍى گٌید یسر 
 نیا ی. تَیٍ از نشکالت  سر راى خبر دار  یشناس یآدنارٍ ن نیخب؛ نطهئنو خَدت بًتر از نن ا

 ییجا ٍ عَضش نا يو چندتا جابٌ کنٌ ین نیرٍ تأن ياٌ نیننٌ، يز یرفقا نینعانلٌ، يانَن، کٌ از بًتر
 شٌ یانجام ن النیگ ٌيو نعانل لیدل نی... انبار يو نتعلق بٌ اٍنٌ کٌ بٌ يهویکن ین تیریرٍ براش ند

 ...پانَن   یسفر جلَ ٌیٍ 

سهتش آند ٍ با سر بٌ  یا شٌیش َانیسرخ رنگ ٍ دٍ ل ی  دنینَش یحاٍ یبطر  کیکرد ٍ با  سکَت
 :گفت نشست ین زیپشت ن ی  صندل یخَدش رٍ کٌینبل اشارى کرد ٍ درحال

 !پسر... راحت باش نیبش-
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... چطَر دییجَ ینردک را ن نیا ی خرخرى دیراحت باشد کٌ االن با تَانست یباشد؟ اگر ن راحت
 !...بستٌ بَد شیدست ٍ پا یراحت باشد ٍقت تَانست ین

. دیکش رٍنیکتش ب بیرا از ج گارشینشست ٍ پاکت س دینبل، نقابل جاٍ یٍ رٍقدم جلَ رفت  چند
دٍم را پر کند کٌ ايَرا يهانطَر کٌ  َانیل خَاست یپر کردى بَد ٍ ن هٌیاٍل را تا ن َانیل دیجاٍ
 :نانع شد ٍ گفت کرد، یرا رٍشن ن گارشیس

 .زینن نر یبرا-

 !شٌ یگلَ خشک کٌ نطق آدم کَر ن-

از دينو  یخفٌ کنو ٍ نفًهو چ یزيرنار  نیا با ٍ خَدم نکٌیباشو تا ا ارینعانلٌ يش یپا دم ین حیترج-
 ...ادین رٍنیب

 :برد ٍ گفت شیيا اٍل را سهت لب َانیٍ يهان ل دیخند شايپَر

 .برام باارزشٌ ،یخَدت نیبٌ قاعدى ٍ قَان بند یپا نکٌی! اادیازت خَشو ن-

دٍ  نیرا ب گاریداد ٍ س رٍنیدٍدش را ب یژست خاص زد ٍ با گارشیچند ُپک نحکو بٌ س ايَرا
 .پا انداخت یانگشتش گرفت ٍ پا رٍ

 ...ٍقت تلف شدى یسر  اصل نطلب. بٌ اندازى کاف ویبر خَد، یب یحرفا یبًترى جا-

بَد. سر تکان  دىیفًه یرا بٌ خَب نیا دیبَد نحکو ٍ خشک کٌ جاٍ یبَد ٍ نرد یکار جد یتَ ايَرا
يهٌ را تند ٍ تند  دیبا یکٌ زند ینکالهات. شد شرٍع شان خَرد ٍ نکالهات اش یدنیاز نَش یداد ٍ قلَپ

 یايَرا برا رس  از ت دیبا گرفت، یٍ اگر ُخلف ٍعدى صَرت ن کرد یجبت ن ستویس یتَ زیبٌ ر زیٍ ر
انجام شَد ٍ  خَاست یآنطَر کٌ ن دیبا شٌیيه زیچ . يهٌکرد ین یبا شغلش خداحافظ شٌیيه
 .ٍ بد بَد رینجازات سختگ یتَ یادیز نصَرت،یرایدرغ
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جهالت  ی  کی یکیٍ  کرد یدٍد ن گاریپشت س گاریس د،یکش یٍجَدش زبانٌ ن یکٌ تَ یتهام نفرت با
 لتریرا بٌ انتًا رساندى ٍ چندتا ف گاریچندتا س دی. خَدش يو نفًهکرد یذينش يک ن یشايپَر را تَ
ٍ آن  ندرا تحهل ک دیردى بَد تا بتَاند حرف زدن با جاٍنقابلش خانَش ک ی  گار یجاس یجهع شدى تَ

  .ندازدیشراکت احهقانٌ را راى ب

 .کَتاى با اٍ دست داد ٍ از آن اتاق ننزجرکنندى خارج شد ت،یدرنًا

دخترانٌ عقب گرد کرد. اٍل از  غیج یصدا دنینرفتٌ بَد، کٌ با شن رٍنیاز ساختهان ب ينَز
 یکرد صدا نتعلق بٌ آٍاست. با صدا دایپ نیقیدٍم،  غیج یانطهئن نبَد انا با صد شیيا گَش
. تٍ سرش را باال گرف ستادیا يا پلٌ نییبَد، پا ینانرتب ٍ يَل يَلک یيا کٌ نشان از قدم ییيا پاشنٌ
 چینارپ یيا . نگاى ايَرا، با ير چرخش اٍ در پلٌآند ین نییپا يا از پلٌ هٌیآٍا بَد کٌ سراس زیر ی جحٌ
. شد یزٍم ن داد، یکٌ از آن فاصلٌ کَچکتر يو نشان ن فشیقانت کَتاى ٍ ظر یٍ دٍبارى رٍ دیچرخ ین
تر شد. دخترک سر بلند کرد  گپررن ینحکو بٌ اٍ خَرد کٌ اخو ايَرا که يَا یب د،یرس کٌ يا پلٌ نییپا

 اش نٌچا نییپا ٍ يا گردن ٍ دست یکٌ رٍ یدرشتش تا لکٌ ٍ قطرات خَن یيا ٍ نگاى ايَرا از چشو
 .کَرتر شد یکه شیابرٍيا نیآند ٍ گرى ب نییپا بَد، نشخص

 ٌ؟یچٌ سر ٍ ٍضع نیا-

 ...نن... نن-

 .را تنگ کرد شیيا چشو یکه ايَرا

 ؟یحال ٍ رٍز افتاد نیکٌ بٌ ا یکرد کاریچ-

 اش دىیترس یيا چشو با ٍ گرفت را ايَرا کت طرف دٍ بعد ٍ انداخت يا پلٌ یبٌ باال ینگاي آٍا
 .نگايش کرد

  ...کهکو کن ايَرا-
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 یادآٍر یبا  ع،یسر یلی. انا خدیکش قیعه ینفس اریاخت ینرگس در نشانش، ب ی حٌیرا دنیچیپ با
 یيا کَتاى بٌ دست یاخو کرد ٍ با نگاي ظیدشهنش است، غل نیتر دختر، دختر يهان بزرگ نیا نکٌیا

 :آٍا کٌ از دٍ طرف کتش را نچالٌ کردى بَد، گفت فیظر

 ؟ینن شدن ازم تَقع کهک دار  زٍن  یکٌ يربار با آٍ یخَدت کرد شیپ یٌ فکر چ-

آند. از سًل  نییخَدش پا یيا دست یتا رٍ شیيا چند لحظٌ با بًت نگايش کرد ٍ بعد چشو آٍا
دٍ  یکیٍ  دیرا عقب کش شیيا را بٌ دندان گرفت ٍ دست نشییکٌ بٌ خرج دادى بَد، لب پا یانگار 

صَرتش  یکهرنگ تَ یٍجَد اخه نیکارش غلط بَدى، انا با ا دانست یقدم عقب رفت. خَدش يو ن
 :نشاند ٍ حق بٌ جانب گفت

 لیهیا ات کٌ ر  بٌ ر  ٍاسٌ یبارم کٌ شدى، حداقل بٌ پاس  اطالعات ٌیانقدر برات سختٌ  ؟یحاال کٌ چ-
 ضرر، سَدت بًو برسٌ؟ یجا کنو ین

ٍ  دیکش اش یا بٌ کراٍات نقرى یاست، نانحسَس دست شیرٍ شیپ لیطَ یبحح دانست یکٌ ن ايَرا
 :شدى رٍ بٌ آٍا گفت زیر یيا شنَد را خانَش کرد ٍ با چشو

نن  یرٍ رٍبٌ نجایٍ ا یا االن اگر زندى نیباشٌ؛ يه ادتیپررٍ؟  ی نن بٌ تَ ضرر رسَندم دخترى-
 ...ینن َنیند ٍ دنتینفس کش ،یایٍ لفظ  نًهل ن یستادیٍا

 .پَزخند زد آٍا

 ...جناب سرگرد ویشَ با يو بر ادىیعٌ؟ نٌ بابا؟ پ-

 :با اخو ادانٌ داد بعد

 ؛یایٍ جنتلهن بٌ نظر ب یخفن باش یادیبٌ ظاير ز دینغرٍر، شا ی افتادى لیاز دناغ ف یگَش کن آقا-
يفت خط ندارى! اگٌ نن  ی  شايپَر  ناتَ نیاز ا یباطنت دست که گو، یبار بًت گفتو ٍ بازم ن ٌیانا 
 !حضرت آقا ؛یخَدنو، نٌ لطف جناب عال ی  گناي یٍ ب یپاک َنیند ٍ ویزندگ ام، زندى
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 آٍا. بَد آٍر رعشٌ یسبزش، بدجَر  یيا صَرت ايَرا نشستٌ بَد ٍ برق نردنک یپررنگ تَ یاخه
ايَرا را نگاى  ی. انا خَدش يهچنان با سرتقزدند ین ادیفر یبٌ خَب شیيا را چشو نیبَد ٍ ا دىیترس
 .کرد ین

 :صَرتش گفت یجلَ رفت ٍ تَ یقدن ايَرا

اگر  کنٌ؟ ین یزندگ طانیش ٌیجًنو ٍ کنار  نیتَ ا نَنٌ ین یگناي یکدٍم آدم  ب ؟یگناي یٍ ب یپاک-
 ریبا حضَرت بٌ صَرت غ ،یانجام ندادى باش یيو گناي ویپس نطهئن باش اگر نستق ،یینجایا

ٍلز  ٍجلز  خَاد ی... يرچقدر دلت نیدانن زد دیجاٍ یيا یکحافت کار  رد  شبیيو کٌ شدى بٌ پ وینستق
 !دیٍ يو نجرم؛ دختر  جاٍ یتَ يو گنايکار  ،یایب نییپا یکن، انا باال بر 

يدف قرار دادى بَدند.  کینزد ی فاصلٌ نیخَشرنگ ايَرا را از ا یيا چشو ویآٍا، نستق یيا چشو
 یيا آدم نیع دخترک بَد شدى باعخ اش، کنندى عطر تلخ  نسخ یٍ بَ ٍارش کتٌیلحن نحکو ٍ د

 .ٍ فقط نگايش کند ستدیٍ ساکت، نقابلش با حرف یشدى، ب زمیپنَتیي

 یبَد کٌ با ادا کینزد آٍا بٌ انقدر االن. کرد  تنگ یرا قدر  شیيا خو کرد ٍ چشو شتریسرش را ب ايَرا
 :. زنزنٌ ٍار گفتدش یصَرت دخترک پخش ن یير کلهٌ، ُيرم داغ نفسش تَ

 ات افٌی! قیداد لَ ٍ برٍ برگرد خَدت یب ،یسر ٍ ٍضع آشفتٌ ٍ دست ٍ تن  خَن نیحاالشو با ا نیيه-
نن  زٍن  یآٍ یاٍنجَر  نویٍ ٍاسٌ يه یرٍش سرپَش بزار  یخَا یننتًا ن ،یکرد یغلط ٌی زنٌ یداد ن

 !دٍنو یبًتر از تَ ن ٍ تی... نگَ نٌ کٌ خَدم ٍاقعیشدى بَد

عقب رفت. بٌ کل  یحرف  ايَرا حَاسش جهع شد ٍ قدن نیبا ا کرد، یکٌ نسحَرانٌ اٍ را نگاى ن آٍا
ينَز پابرجا بَد. حق با ايَرا بَد، آٍا دنبال  یرا فرانَش کردى بَد. نشکل اصل نیشرٍ یٌ یقض

خشو  یجلَ. انا کدام سرپَش بٌ اندازى کار اٍ بزرگ بَد کٌ بتَاند آن را بپَشاند ٍ گشت یسرپَش ن
  رد؟یشايپَر را بگ

 :گفت اش زدى خیفکر فرٍ رفتٌ است، با اخو ٍ لحن  یشدى ٍ تَ رىیخ یا آٍا بٌ گَشٌ دیکٌ د ايَرا
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 ...بتَنو جهع ٍ جَرش کنو دیشا ،یکرد کاریبگَ چ-

دٍبارى برگشتٌ بَد. انا از آنجا کٌ خلق ٍ  شیيا چشو ترس. کرد نگايش زدى ناتو یا با چًرى دخترک،
را گرفت  شیلرزش صدا یجلَ یداشت، بٌ سخت ازیبٌ کهک ايَرا ن نکٌیرکش بَد، با ٍجَد اس شیخَ

 :ٍ گفت

پس برٍ رد کارت بزار ننو بٌ درد خَدم  ،یبزن جَش تَ کٌ نعانلٌ یینجایندارى... تَ ا یبٌ تَ ربط-
 ...بسَزم

چرخاند. کارش بچٌ  یگر یٍ رد نگايش را بٌ سهت د دینگايش کرد کٌ آٍا ترس تیبا عصبان ايَرا
فقط از  دی. شادانست یرا خَدش يو نه ردیايَرا گارد بگ یچرا دٍست داشت جلَ نکٌیبَد؛ انا ا یباز 

  .کند یتالف خَاست ین ینجَر ینداشت ٍ ا یاٍ بَد کٌ دل  خَش یيا ییغرٍر ٍ زٍرگَ

 .ردیدستش گرفت ٍ ٍادارش کرد سرش را باال بگ یدخترک را تَ ی چانٌ ايَرا

 ؟یکن ٍا ٍ بٌ زٍر ٍادارت کنو دينت دیبا ای یگ یبچٌ آدم ن نیع-

 :گفت ٍ کرد ريا را اش دٍ دست کَچک خَدش گرفت ٍ چانٌ نیدست تنَنند ايَرا را ب ظیبا غ آٍا

 يو کٌ کردى باشو تَ رٍ سننٌ؟ یيان؟ اصال ير کار  ،یبکن یخَا ین ی! نحال نگو چٌ غلطیٍلو کن رٍان-

 :دندان گفت یاز ال ايَرا

 ...احهق ی دخترى کنو ین تیحال-

عهارت  ی  بلند سهت قسهت جنَب یيا ايَرا نچ دستش را گرفتٌ بَد ٍ با قدم د،یایآٍا تا بٌ خَدش ب ٍ
  .شد ین دىیٍ اٍ پشت سرش کش رفت ین

 !ٍ نن یبر  ین ی... کجا دار ی... ٍلو کن رٍانٍَنٌیٍلو کن د-
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جهع ٍ جَر  ٍ تیکٌ گندکار ییجا برنت یفًو. دارم نن ی رٍ نزار رٍ سرت دخترى الیٍ ٍ ریخفٌ خَن بگ-
 ...کنو

کٌ  یتیٍ دار ٍ با نَقع ری. در آن گفتدین شیپا ریبا دست آزادش دانن بلند لباسش را گرفت کٌ ز آٍا
 :خَردنش کو بَد. در يهان حال گفت نیبلندش ٍ زن یيا کردن دانن بٌ پاشنٌ ریداشت، فقط گ

 ...گو یٍلو کن بًت ن نو؟یبب دیبا ٍ یک جهع ٍ جَرم کنٌ ینن نخَام کس-

بَد ٍ از آنجا بٌ  لیطَ یرايرٍ کیبٌ  یرا، کٌ ننتً یرنگ  پشت یا لحظٌ ايَرا در  بزرگ کرم قًَى يهان
آنجا ُيل  یٍ آٍا را بٌ عبارت دیرا کش اش رىیرفت ٍ دستگ یرنگ ییباز کرد ٍ سهت در طال د،یرس یباغ ن
  .داد

ٍ چشهش  ستادیشد ٍ پشت بٌ ايَرا، ٍسط اتاق ا دىیپاشنٌ بلندش شن یيا تق تق کفش یصدا
ٍ حهام بَد. يهانطَر کٌ چشو  یبًداشت سیبزرگ شانل سرٍ ی. اتاقدیدٍرتادٍر  نحَطٌ را کاٍ

 نکٌیا ی  ادآٍر یسالن ٍجَد دارد کٌ با  یتَ نجایا دانست یايَرا از کجا ن کرد یداشت فکر ن چرخاند، ین
بٌ خاطر  شَد، یدارد ٍ نٌ چک ن نینٌ دٍرب نجایراحت بَد ا الشیاست. ايَرا خ خَدش اطالعات دادى

 دیکل یصدا دنیدلش سر خَدش غر زد. با شن یآٍردى بَد. اخو کرد ٍ تَ نجایيو دخترک را ا نیيه
 .انداخت بشیج یرا تَ دیسهت عقب برگشت. ايَرا در را قفل کردى ٍ کل

 ؟یدرٍ چرا قفل کرد-

 ...ویَسر َخر حرف بزن یکٌ ب-

 اٍنو با در  قفل؟ ؟یبًداشت سیتَ سرٍ-

 .ايَرا کَرتر شد یابرٍ گرى

کٌ تَ نغزتٌ رٍ بنداز  یٍ اساس ٌیپا یب یپس اٍن فکرا ؛یکن زیته ٍ کٌ سر ٍ صَرتت نجایآٍردنت ا-
 ...دٍر
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 یادی. خَن زستادیانصب شدى بَد  َارید یکٌ رٍ یبزرگ ی نٌیآ ینزد. جلَ ینگاى از اٍ گرفت ٍ حرف آٍا
کردى  فیرا کح اش نٌیلباس قفسٌ س ریيو قطعا از ز یکه ٍ بَد اش گردن ٍ چانٌ یيو نبَد. فقط رٍ

رنگ را برداشت  دیکَچک سف یيا از حَلٌ یکیشست ٍ بعد  زیآب گرفت ٍ ته ریرا ز شیيا بَد. دست
ضد آب  ششیآب بٌ صَرتش زد. شانس آٍردى بَد لَازم آرا یکرد ٍ نشت زیٍ چانٌ ٍ گردنش را يو ته

شدى بَد، انا قفسٌ  زیبَد ٍگرنٌ االن نجبَر بَد دٍبارى دلناز را صدا کند کٌ صَرتش را نرتب کند. ته
 کرد یبَد ٍ با اخو نگايش ن ستادىیا نٌیبٌ ايَرا کٌ دست بٌ س ینگاي ویينَز ناندى بَد. ن اش نٌیس

 :انداخت ٍ گفت

 !رٍنیببرٍ -

 :را با سر  زبان تر کرد ٍ گفت شیيا را باال انداخت ٍ آٍا کٌ يَل شدى بَد، لب شیابرٍ یتا کی ايَرا

 ...کنو زیته ٍ لباسو دیبا-

 !خب بکن-

 .دیلباسش را درآٍرد نال دیايَرا نتَجٌ نشدى بَد با نکٌیدلش از ا یتَ آٍا

 ...... خبدیبا یعنی... یعنیکٌ...  شٌیخب... خب نه-

 :ٍ گفت دیکش یکٌ آٍا پَف کرد یشدى نگايش ن زیر یيا با چشو ايَرا

 ؟یدیشدى، حاال فًه فیلباسو يو کح ر  یز-

 :ٍ گفت ستادیچند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد پشت بٌ اٍ ا ايَرا

 .لفتش ندى ادیز-

کرد  زیلحن نغرٍرش را درآٍرد ٍ با حرص لباسش را از تن خارج کرد ٍ تنش را ته یاز پشت سر ادا آٍا
دٍ تکٌ ٍ  یکٌ چقدر خَب شد لباس دیشیاند ین گفت؛ ین راىیدلش بٌ ايَرا بد ٍ ب یٍ يهزنان کٌ تَ

 ...افتضاح بٌ بار آندى نیبکند با ا خَاست یبٌ تن کردى... ٍگرنٌ چٌ ن یبٌ رنگ نشک
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 :ٍارفتٌ بَد نرتب کرد ٍ گفت یرا کٌ که شیٍ نَيا دیکٌ تهام شد، لباس را پَش کارش

 .شدتهَم -

حرف زدن  آٍا بَد ٍ آٍا  یسکَتش، انتظار برا ی  ٍ در سکَت نگايش کرد. نعن دیسهت اٍ چرخ ايَرا
 .گرفتٌ شیچرا باز دانست ی. ننتًا خَدش يو نهدانست یرا خَب ن نیا

 ...گٌید ویدستَرت کٌ اجرا شد حضرت آقا... درٍ ٍا کن بر ؟یکن ین نگاى ٍ چرا ب ر ٍ ب ر نن ٌ؟یچ-

 .شد تر پررنگ یايَرا که اخو

 شدى؟ یچ یينَز کٌ نگفت-

 .کهرنگ بٌ چًرى نشاند یٍ نتقابال اخه ستادیا نٌیدست بٌ س آٍا

 دارى بًت بگو؟ یلیچٌ دل-

 یيو دست ٍ پا بزن یٍ يرچ یکٌ بدجَر تَ لجنش فرٍ رفت یزد یگند ٌی دٍنو یکٌ ن نٌیا لشیدل-
بٌ  ٌیسر قض ٌیقطعا  ،یخَاست یٍ کهک ن یدیلرز ین يو کٌ از ترس یی. از اٍنجایش یغرقش ن شتریب

کٌ  یکرد کاریچ بگَ ٍ کن ٍا ٍ در انتظارتٌ... پس دينت یٍحشتناک ٌیکٌ تنب یدٍن ینربَطٌ ٍ ن دیجاٍ
 ...ویبراش دنبال راى چارى بگرد

بَد ٍ نکتٌ سنج ٍ بٌ قَل خَدش نَ  نیزبینأنَر نشدى بَد. ر خَد ی. بکرد یبا ديان باز نگايش ن آٍا
بٌ حال آٍا داشت؟ اٍ کٌ کار خَدش را  یباشد، چٌ فرق قی. انا يرچقدر يو دقدیکش یرا از ناست ن

ٍ آٍا  دیفًه یبَد... شايپَر يو باالخرى ن یدر چٌ حال نیشرٍ دانست یکردى بَد ٍ االن فقط خدا ن
 ...شد یزٍد نجازات ن ای رید

 ...ايَرا را داشت ن،یب نی... اٍ کٌ در اانا

کهکش کند ٍ راى حل  تَانست ین گفت، یاگر بٌ اٍ ن دیاعتهاد بٌ ايَرا آنقدريا يو بد نباشد. شا دیشا
بار  کیٍ نغرٍر بَد، انا  یسنگ یادیز نکٌینرد با ٍجَد ا نینشکلش داشتٌ باشد. ا یبرا یا ٍ چارى
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از آٍا بازتر بَد ٍ  ششايپَر بَد، قطعا دست ن  یٍ ان کیجان آٍا را نجات دادى بَد. حاال يو کٌ يو شر
يهٌ  نیکهکش کند. اصال نگر يهان اٍل  کار از اٍ کهک نخَاستٌ بَد؟ پس االن ا تَانست یباز يو ن

 ادا اطَارش چٌ بَد؟

ٍ شهارش نعکَس  کرد یشدى بَد از سکَت  دخترک، ينَز يو ننتظر نگايش ن یعصبان نکٌیبا ا ايَرا
 .برش شرٍع شدى بَد کٌ آٍا لب گشَدص ی سر آندن کاسٌ

 ...زدم ٍ نیشرٍ-

 .کرد زیرا ر شیيا چشو یکه ايَرا

 ؟یزد ٍ نیکٌ شرٍ یچ یعنی-

 ...زدم تَ چشهش یچی... با قیچیبا... با ق-

 ی جحٌ نیاٍ را احهق فرض کردى بَد. آٍا، با ا ایبَد  َانٌید اینگايش کرد. دخترک  ٌیچند جان ايَرا
 د؟یایبر ب نیتنَنند شرٍ کلیکَچک چطَر تَانستٌ از پس  ي یيا ٍ دست فیظر

 !دختر؟ یگ یچرا نزخرف ن-

 :اخو کرد ٍ با حرص گفت آٍا

  ...بگَ، ننو گفتو یانکار کردنت... گفت نینٌ بٌ اٍن اصرارت بٌ حرف زدنو، نٌ بٌ ا-

 یتَ یاز درٍغ تَ ینشان چی. يگفت یگشت. راست ن شیيا دنبال صدق گفتٌ شیيا چشو یتَ ايَرا
 :ٍ گفت دیپرپشتش کش ینَيا نیب یصَرتش نبَد. دست

 االن کجاست؟-

ضربٌ از پا درٍند خاک  ٌی! با اٍن يهٌ ادعا ٍ ننو ننو، با یعَض یابَی ی کٌیکف اتاقو ٍلَ شدى نرت-
 ...بر سر
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کند ٍ آٍا  تیخَاستٌ آٍا را اذ نیشرٍ حتهلیايَرا آسان شد.  یبرا ٌیلحن آٍا، حدس زدن  قض نیا از
 .از خَدش دفاع کردى بَد

 بَد؟ نیيهش يه-

 .با حرص نگايش کرد آٍا

با پنًَن  و؟یهیت ٌی یتَ تَ، ٍ نن م االنَش  نیکٌ يه نٌیا ریدارى بًت درٍغ بگو؟ نگٌ غ یلیآخٌ چٌ دل-
 ؟یکن یبارم کٌ شدى بًو اعتهاد نه ٌیبرسو؟ چرا  خَام ین یٍ درٍغ ٍ دغل بٌ چ یکار 

 .پَزخند زد ايَرا

 ...ستیعنَان قابل اعتهاد ن چیباشٌ بٌ ي دیکٌ از خَن ٍ نژاد جاٍ یکس-

 ...باشٌ یکیکارانَن يو  شٌ ینه لیشايپَر پدرنٌ، دل نکٌیا-

 ...ادیبر ن یيرکار  دیاز دختر  جاٍ-

 یلب جار  ینگٌ داشتٌ بَد را رٍ شیبرا نشیآست یکٌ تَ یجَاب خَاست ینگايش کرد ٍ ن یحرص آٍا
 :بٌ اٍ فرصت حرف زدن ديد، گفت نکٌیا یقفل چرخاند ٍ در را باز کرد ٍ ب یرا تَ دیکٌ ايَرا کل کند

 ...نیسراغ شرٍ ویبر دینشدى برٍ کٌ تا کار از کار نگذشتٌ با ریتا د-

شد ٍ ايَرا ٍادار بٌ  دىیبرٍد کٌ دستش کش رٍنیکل کل را فرانَش کرد ٍ خَاست از آنجا ب آٍا
  .کرد ستادنشیا

 :برگشت  ٍ گفت کالفٌ

 ٌ؟یچ گٌید-

 ؟یشناس یرٍ ن ایتَ نان-

 .پَزخند زد آٍا
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 دارى؟ یبَدن بر ن لیکٌ يهش فاز  خَش استا رکاىیآب ز َن  یقل ینارنَلک  ن ی يهَن دخترى-

 .تکان داد دییتأ ی  بٌ نعن یدر سکَت نگايش کرد ٍ آٍا سر  ايَرا

 .شناسهش ین-

 خب؟-

 عالٍى ٍ زدى ٍ کٌ نخش امی. تازگرى یٍ ن ادین نجایا ادیز نویبخاطر يه ادىیبا شايپَر خبط ٍ ربطش ز-
 ...دىیيو رس کیبار یشَن بٌ جايارابطٌ خبرم، یکٌ نن ازش ب ییکارا ٍ نشرٍب ٍ رقص بر

 ٌ؟یچ يانَن با اش رابطٌ-

شرکت  ٌی. ظايرا با يو دمیخَدم فًه ی  ننو با کنجکاٍ دٍنٌ، ینه یيرکس ٍ نیدختر عهَشٌ. البتٌ ا-
 .ٍاردات صادرات دارن

 د،یچ یٍ ايَرا نعادالتش را کنار يو ن گفت یکٌ آٍا ن نطَریرا باال انداخت. ا شیابرٍ یتا کی ايَرا
 .کرد یبَد کٌ قبال فکر ن یز یاز چ شتریب ٌیٍ بن قض خیب

 یخَا یبازم ن ای کٌیباال سر  اٍن نرت ویبر ید یتهَم شد جناب سرگرد؟ حاال رخصت ن تیسؤال ستیب-
  ؟یکن ییبازجَ

 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد گفت ايَرا

 ؟یچ یافع-

 .را باال انداخت شیابرٍيا آٍا

 ٌ؟یزیچ ینکنٌ طرف ٍاقعا جک ٍ جَنَر  ایلقبش؟  ایاسهشٌ  یافع ؟یافع-

  نٌ؟ ای شیشناس یجَاب سر باال ندى ٍ خَدتو بٌ اٍن راى نزن... ن-

 !نٌ جنگل ٍ باغ ٍحش کنو ین یآدنا زندگ یای! نن تَ دنشناسو ینعلَنٌ کٌ نه-
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 .شدى نگايش کرد زیر یيا با اخو ٍ چشو ايَرا

 !دیدختر  جاٍ ید ین لویبٌ حالت اگر بفًهو نزخرف تحَ یٍا-

 :ٍ با اخو گفت دیايَرا، دستش را کش یشدى بَد از سؤال ٍ جَاب يا یکٌ کفر  آٍا

... دٍنو ینه گو ین شٌ؟ ینه تیحال یبدم؟ ٍاسٌ چ حیدى بار بًت تَض ٍ یز یيرچ دیچرا با-
 ...شناسو ینه

ٍ آٍا ناخَدآگاى چند قدم عقب رفت ٍ  دیرا کش شیبرٍد کٌ ايَرا بازٍ رٍنیخَاست از آنجا ب ٍ
 :را خالص کند گفت شیبازٍ کرد یتقال ن کٌیدرحال

 ...یٍلو کن! ٍلو کن رٍان-

. سرش را خو دیتن دخترک لرز یا کٌ لحظٌ دیبٌ يو کَب یطَر  را در ٍ گرفت را دستش تر نحکو ايَرا
آرام ٍ نحکو ٍ  یانا لحن ت،یآٍا را نَازش داد. کنار گَشش با عصبان ینیعطر تلخش ب ی حٌیکرد ٍ را

 :شهردى کٌ خاص  خَدش بَد گفت

 ...یجَرى راى ندارى از دستو خالص ش چینکن کٌ ي ًَدىیب تالش انقدر ٍ ببند ٍ دينت-

 ...ندارى یکار  ٌیبق تیکٌ جز آزار ٍ اذ یرٍان ض  ینر ٌی! یا ٍَنٌیتَ د-

 ٍ خَام یکٌ ن یز یچ کن ٍا ٍ دينت ،یدٍن یعقل کل ن یادیز ٍ . انا تَ کٌ خَدتیخب، نن رٍان یلیخ-
 ...نیسراغ شرٍ ویر یبگَ، بعد ن

 :ٍ بعد گفت دیکش یبلند غیبا حرص ج آٍا

 !دٍنــو ینهــ شٌ؟ ینه تیچرا حال ؟یاحهق ؟ینفًه ؟یکر -

حهام خَرد. آخش را خفٌ کرد ٍ نحکو لبش را  یيا کیآٍا را چرخاند ٍ ٍ کهرش نحکو بٌ سران ايَرا،
گاز گرفت. دست راست ايَرا يردٍ دستش را گرفت ٍ پشت کهرش برد ٍ دست چپش نشت شد ٍ 
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براقش  یيا زدى شد کٌ تن ٍ بدن آٍا را لرزاند. سرش را خو کرد ٍ چشو َارید یکنار سرش نحکو رٍ
ٍ  یعصبان ییحال آرام ٍ صدا نیخشن، انا در ع یآٍا را يدف گرفت. با لحن ی دىیترس یيا وچش

 :گفت آند، ین رٍنیب اش شدى دیکل یيا دندان ینحکو کٌ از ال

 یاطالع یٍ اظًار ب یبٌ نفًه یبزن ٍ خَدت یخَا ین یلیتَ بٌ ير دل نکٌیاحهق! ا ی گَش کن دخترى-
ايَرا رٍ  یکرت فرٍ کن، کٌ اگر بخَا یاٍن گَشا یتَ ٍ نیارزش ندارى... انا ا یز ینن پش یبرا ،یکن

 ادتی یدار  هرکٌ تا ع چرخَنهت یکار ت درستٌ، چنان دٍر خَدت ن یادیٍ يَا برت دارى ز یدٍر بزن
در  یبار با بد کس نی... ایکن یٍ زبَن دراز  یایکٌ برام ادا اصَل ب ستویٍ شايپَر ن نینرى... نن شرٍ

  !دیدختر  جاٍ یفتادا

 :کرد ٍ بعد ادانٌ داد یکَتاي نکخ

 بدى؛ نفًَم بَد؟ خَام ین کٌ اٍنجَر ٍ سؤاالم جَاب ٍ کن ٍا ٍ پس با زبَن خَش دينت-

 یٍار  کتٌیرا گو کند. کلهات د شیدست ٍ پا یباعخ شدى بَد آٍا که ش،یيا عطر تلخ ٍ يرم نفس یبَ
 نیا ستاد،یا یآنجا ن گرید قٌیدق کیاگر  دیدتر بَد. شاب زیاز يهٌ چ کرد ین فیيو کٌ پشت يو رد

را  شیيا ت. بٌ زٍر دسخَاست یرا نه نیعنَان ا چیٍ آٍا بٌ ي شد ینرد خَدخَاى، از ضعفش باخبر ن
 :سرخ از خشو ايَرا نگاى کرد ٍ گفت یيا . با اخو بٌ چشوستادیآزاد کرد ٍ ٍسط اتاق ا

دٍرت بزنو ٍ بًت  خَاستو یبًش فکر کن! نن اگٌ ن یبزن ٍ یحرف نکٌی! قبل از ایرٍان ی کٌینرت-
کٌ االن  دادم یبٌ شايپَر لَت ن گشتو یٍ برن کردم یکارٍ ن نیا ابَنیکنو کٌ يهَن رٍز ٍسط ب انتیخ
 ینیراست ٍ حس ٍ یپرس یکٌ ن یٍ جَاب ير سؤال یخَا ین ی... نٌ کٌ يرچارىیگلَلٌ از پا درت ب ٌیبا 

 ؟یبفًه ٍ نیا یخَا یحضرت آقا! چرا نه ویجبًٌ ا ٌی یتَ، تَ کف دستت بزارم... نن ٍ

حاصل از تند تند حرف زدن ٍ ايَرا از خشو.  ی  . آٍا از حرص ٍ نفس تنگزدند ینفس نفس ن يردٍ
داشت کٌ  ازیکَچک ن کیتحر کیٍ بٌ  دیکش یٍجَدش بَد ٍ ندام زبانٌ ن یتَ شٌیکٌ يه یخشه

  .کند انیطغ ینطَر یا
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نظلَم، درٍغگَ نبَد. انا ايَرا بٌ  یيا چشو نینعصَم ٍ ا ی چًرى نیلحظٌ بٌ آٍا نگاى کرد. ا چند
. بٌ خصَص حاال کٌ ٌیبق یيا سخت بَد باٍر کردن حرف یادیز شیعالو ٍ آدم شک داشت. انگار برا

 دخترش را باٍر کند؟ یيا راحت حرف تَانست یرا شناختٌ بَد، چطَر ن دیجاٍ

 رٍنیب بشیکٌ با احساس لرزش تلفن يهرايش، لب فرٍ بست ٍ يهراى را از ج بزند یحرف خَاست
 :تأنل جَاب داد یا اسو شًرام، بدٍن لحظٌ دنیٍ با د دیکش

 ...بگَ ٍ زٍد کارت-

 :ٍ گفت دیکش ینفس شًرام

... االنو یکرد خانَش کٌ يو ٍ شنَدت خبرى؛ یگفت ازت ب دیسع ؟ینرد حساب یینعلَم يست کجا-
 رٍ بٌ رايٌ ايَرا؟ ی... يهٌ چید یٍ جَاب نه زنو ین زنگ بًت ست کٌ چند دفعٌ

بٌ چًرى داشت انداخت. دخترک  یکف بَد ٍ اخه یيا کیبٌ آٍا کٌ نگايش بٌ نَزائ ینگاي ايَرا
ٍ  فتدی. انگار کٌ خدا حکو دادى بَد ايَرا در کنار آٍا، نغزش از کار بکرد یحَاس پرتش ن شٌیيه
  .پرت شَد زیَاسش از يهٌ چح

 :کَتاى پاسخ شًرام را داد ینکح با

 !گفتو بگَ ٍ . کارتستین ینشکل-

 ...شدى دایآرتا پ ی سر ٍ کلٌ نکٌیا نحل گرفتن، تهاس يا دٍتا از بچٌ یکی-

  .نتَجٌ برق نگايش شد کرد، ینگايش ن نًابا یٍ آٍا کٌ االن ب دیايَرا بٌ ٍضَح درخش یيا چشو

 کجا؟-

 ايَرا؟ ویکن کاریتًران... چ ی  لَنتر یکل 111 یگاٍدار  ٌی کینزد-
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کهرنگ نگايش کرد ٍ بعد  یدر را باز کرد ٍ با سر بٌ آٍا اشارى کرد کٌ خارج شَد ٍ اٍ اٍل با اخه ايَرا
رفتند ٍ  رٍنیدلخَر رٍ ازش گرفت ٍ دانن بلندش را گرفت ٍ سهت در رفت. يردٍ از آنجا ب یا با چًرى
 :ايَرا گفت داشتند، یقدم برن یسهت خرٍج کٌیدرحال

 شنیلَک ٌی اٍنجا از ٍ برٍ شَن رٍ بفرست ننطقٌ ٍ خَدت يو يهراى یبانیپشت یيا چند نفر از بچٌ-
 ...نینکن یحرکت چیي َندمین تا. برسَنو ٍ تا خَدم نیبرام بفرست. يهَنجا ننتظر باش

 !... نراقب خَدت باشنهتیب یخب. پس ن یلیخ-

 :تهاس را قطع کرد ٍ رٍ بٌ آٍا گفت گر،ید یحرف یب ايَرا

اتاقت  یتَ ٍ تیاز خدنتکارا بگَ گَش یکی. از يهَنجا بٌ یالیخ یب بٌ بزن ٍ تَ باغ ٍ خَدت ایبا نن ب-
کارا جفت ٍ جَر  ٌیبخَرى، خَد بٌ خَد بق  نی. چشهش کٌ بٌ شرٍارىیٍ بفرستش برى ب یجا گذاشت

فقط دفاع از  تتین دمینن اٍنجا بَدم ٍ د گو یيو نگران نباش؛ بًش ن دی. در رابطٌ با جاٍشٌ ین
 ... نفًَنٌ؟گٌید زیخَد بَدى ٍ نٌ چ

 .خبر داشت شیکاريا زیبٌ ر زیٍ از ر خَاند ینرد انگار نغزش را ن نیبا بًت ايَرا را نگاى کرد. ا آٍا

ايَرا انداخت ٍ بايو  یبازٍگفت ٍ دستش را ناخَدآگاى دٍر  یرلبیز« باشٌ»نات ٍ نبًَت،  يهانطَر
نرد جَان را گرفتٌ بَد ٍ  یدخترک ٍ حق يو داشت. نحکو بازٍ دیترس یاز ساختهان خارج شدند. ن

اش را نشان نديند. يرچند  یدر تالش بَدند کٌ ترس ٍ استرس درٍن یدرشتش، بٌ سخت یيا چشو
خب اٍ  یبردى بَد. ٍل اش یٍنبٌ آشَب در یلرزانش، کانال پ   یيا سرد ٍ نردنک یيا ايَرا، از دست

بٌ يو  یبرا نیشرٍ دیتهاس، بٌ اٍ بگَ کیبا  تَانست ی. راحت ندانست یاالن رگ خَاب شايپَر را ن
تنًا  َانشدن بٌ آٍا، بٌ عن کیرفتن دارند ٍ نردک با قصد نزد یرآبیزدن نقشٌ با يانَن قصد ز

 ییيا اش را داشتٌ ٍ اٍ يو از آنجا کٌ با يانَن خصَنت یکش رزبانیبٌ شايپَر ز کیشخص نزد
 شد یيو ن نیٍ ا کرد یبرٍ برگرد قبَل ن یب نیقیحرف اٍل بَد، قطع بٌ  شیداشت ٍ اکنَن ايَرا برا

 .ٍ نجازات نشدن آٍا یايَرا ٍ يو باعخ آزاد یبرا یا ٍ برگ برندى ازیانت
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 قدم يو کنار در کٌ شد آٍا ٍ ايَرا زٍم   يا ٍ نگاى دیچرخ سهت آن بٌ يا چشو شان، نحض خرٍج بٌ
 یتنَنندش با کَى برابر  کلیٍ ي رفت ینحکو ٍ نغرٍر راى ن زدى، خی ییيا . ايَرا با چشوداشتند یبرن
 .ٍ دست آزادش دانن بلند لباسش را گرفتٌ بَد رفت ی. آٍا آرام آرام راى نکرد ین

ن ن ایٍ نان شايپَر نشانٌ رفت. شايپَر با  شان ینًا، نگاى يردٍ بٌ رٍآ دنیبا د دند،یرقص یکٌ ٍسط س 
بٌ ٍضَح  ایرا باال گرفت کٌ ايَرا فقط سرش را تکان داد. نگاى  نان َانشیلبخند بٌ ايَرا نگاى کرد ٍ ل

 ی خفتٌ بَد، دست گرى شدى شان ی  ن یگنگ در ن یکٌ حسادت اش یعسل یيا چشو يدف ٍ بَد ٍر شعلٌ
 ریغ یزنزنٌ کرد، با خشه یز یسر ايَرا کنار گَش آٍا خو شد ٍ چ یايَرا بَد ٍ ٍقت یآٍا بٌ دٍر بازٍ

 .قابل کنترل، رٍ از آنًا گرفت ٍ اخو کرد

 شیدایجَان ٍ خَش قد ٍ قانت پ یگشت کٌ کنار دختر  دیدنبال سع تیجهع یبا چشو تَ ايَرا
 .کرد

 :فتراحت شد، سرش را خو کرد ٍ کنار گَش آٍا گ الشیکٌ خ دیسع از

 !شدى داشیبرم... انگار آرتا پ دینن با-

کٌ در پنًان  یسرش را سهت ايَرا کج کرد کٌ گردنش درد گرفت. لبخند زد ٍ با ذٍق عیچنان سر آٍا
 :کردنش نانَفق بَد گفت

 ...کٌ زنگ زد نیکجا؟ نکنٌ ا ؟یٍاقعا؟ ک  -

  .را راحت کرد الشین داد ٍ خلحظٌ ايَرا را نگاى کرد کٌ نطهئن شَد ٍ ايَرا کَتاى سرش را تکا چند

 یفشار  شیيا را بٌ يو فشرد ٍ انگشت شیيا نزند، نحکو لب غیج نکٌیا یآٍا کش آند ٍ برا لبخند
 .ايَرا ٍارد کرد یبٌ بازٍ فیخف

صَرت   ی نشت از طرف  ننو حَالٌ ٌیسگ بدى...  یانقدر بزنش کٌ صدا شیجَن  نن اگٌ گرفت-
 ...کن کٌ بدفرم ازش نتنفرم ش یگَگَل
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 یٍ دٍبارى اخه دیلبش کش ی گَشٌ بٌ را دستش انا بَد گرفتٌ اش بٌ ٍضَح بٌ لحن آٍا خندى ايَرا
 :کهرنگ بٌ چًرى نشاند ٍ گفت

 ...ستین یشدى؛ انا ينَز قطع دىیتًران د یحَال-

 :کَتاى ادانٌ داد یبعد از نکح ٍ

 ...بدى انجام ٍ کٌ گفتو یبرٍ کار -

 یافتاد ٍ سر تکان داد ٍ بازٍ نیشرٍ ادیحرف ايَرا دٍبارى  نیبا ا کرد، یٌ با لبخند نگايش نک آٍا
. چند لحظٌ صَرتش دیدٍر نشدى بَد کٌ دٍبارى سهت ايَرا چرخ شتریايَرا را ريا کرد. ينَز دٍ قدم ب

 :کهرنگ گفت یرا نگاى کرد ٍ بعد با لبخند

... شبت شٌ یدرست ن ییبٌ شکل نعجزى آسا یچ هٌي ،یيست یازت نهنَنو... ٍقت یچ بابت يهٌ-
 !حضرت آقا ریبخ

تر کردى  نینش کٌ صَرتش را دل نیریاز جانب ايَرا شَد، با يهان لبخند ش یننتظر پاسخ نکٌیا یب ٍ
 کرد یاز خدنتکاريا کج کرد. ايَرا از پشت سر نگايش ن یکیرا سهت  رشیبَد، رٍ از اٍ گرفت ٍ نس

 یاخو رٍ اب عی. انا سرشَد ین باتریدخترک با لبخند ز فیاز ذينش گذشت چقدر صَرت ظر یا ٍ لحظٌ
اشارى داد کٌ  دیبٌ سع گذاشت، یکنج لبش ن یگار یصَرتش، چشو از اٍ برداشت ٍ يهانطَر کٌ س

 .اٍردیرا ب نیناش

*** 

د. آرنج دست دا ٌیتک یصندل ی  يو گذاشت ٍ سرش را بٌ پشت یرا رٍ شیيا دريو، چشو یيا اخو با
بَد  دىیکش یخَاب یفرنان بَد. خستٌ بَد. ب یپنجرى نشست ٍ نچ دست راستش رٍ ی لبٌ یچپش رٍ

 رنبَد. اصال نگ یآلَدگ ٍ خَاب یحال ٍ يَا کٌ از خستگ نیبَد. انا ا نیسنگ یادیز شیٍ انشب برا
فقط  دیبار دٍنش باشد؟ شا نیخَاب از پا در آندى بَد کٌ ا ی  از کسر  یايَرا ک   آند؟ یخَابش ن

. گذشتند یذينش ن یاز تَ یکی یکی ریرا بستٌ بَد کٌ اتفاقات انشب را نرٍر کند. تصاٍ شیيا چشو
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را  یرفر دخترک نَ ف یيا حالت ی االن اتفاق افتادى بَد. نغزش يهٌ نیآنقدر ٍاضح، کٌ انگار يه
عت  نخالفتش با ايَرا... ... لبخندش... َکل َکل کردنش ٍ جرشیيا . اخوکرد ین یکاٍر یر

 ...گرد ٍ درشت  نحزٍن یيا .. آن چشوشیيا چشو

 !...آند یبٌ دخترک ن یاز ذينش گذشت؛ چقدر رنگ نشک یا لحظٌ یحت

کرد ٍ نحکو انگشت  تر ظیکٌ از افکارش درٍنش بٌ ٍجَد آندى بَد، اخهش را غل یٍ خشه ظیغ با
  .فشار داد شیيا چشو یرٍ را اش شست ٍ اشارى

ذينش  کیداشت اٍ را بٌ اتاقک تار یلیاصال چٌ دل کرد؟ یذينش نرٍر ن یداشت دخترک را تَ چرا
کند؟ آن دختر سرتق ٍ زبان دراز، يهانقدر کٌ با  یشرٍیيهٌ پ نیراى ديد کٌ اٍ يو ا

 ی  عصب یيا رگینَ یکی یکی یيو رٍ رشیبا نرٍر تصَ کرد، ین یايَرا را عصبان شیيا یحاضرجَاب
 ...دیکش ینغزش خط ن

باشد، انا  کشیٍ شر ویيو ت دیآن دختر بٌ ظاير شا کرد؟ یرا انقدر بزرگ ن دیدختر جاٍ دیچرا با اصال
  در ٍاقع دشهنش کٌ بَد! نبَد؟

. انا نداشت... اصال داشت یاز دخترش يو نفرت ن دی... ايَرا يهانقدر کٌ از شايپَر نتنفر بَد بابَد
 ...باشد زاریاز دخترک ب تَانست یبَد کٌ نه نیخشهش يو يه لیدل دیشا

برگشت ٍ  نیناش یشد ٍ بٌ فضا دىیکش رٍنیب انتًا یٍ ب کیشًرام، از آن اتاق تار یصدا با
 .را باز کرد شیيا چشو

 .بدى عالنت يا . بٌ بچٌرسن یايَرا؛ دارن ن کنینزد-

دٍ  نکٌیا یبَد برا یحرکتش کاف نیرٍشن کرد ٍ ا یا را رٍشن کرد ٍ چراغ دندى عقب را لحظٌ نیناش
 .پشت سرش يو رٍشن شَند ن  یناش

 :دیبٌ ايَرا نگاى کرد ٍ پرس یا بَد، لحظٌ یسنج تیکٌ با تبلت نشغَل نَقع شًرام



 www.Novel98.ir 137               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ؟یحالت خَبٌ؟ رٍ بٌ راي-

 :فقط سر تکان داد ٍ شًرام دٍبارى گفت ايَرا

چًرى  نیاز ا ؟یخَب یگ ینرد نؤنن؛ چطَر ن یچشهات سرخ  سرخٌ ٍ رنگ بٌ رٍ ندار  ؟ینطهئن-
 ...دا یخستگ

 :کرد ظیحرفش غ نیب ايَرا

  نکن شًرام. لٌیگفتو خَبو. انقدر پ-

رفع ٍ رجَع  یاست، صرفا برا دىیفا یحرف زدن با ايَرا ب دانست یٍ از آنجا کٌ ن دیکش یپَف شًرام
 :گفت

! حاال نیبهَن ٍ بسپرش بٌ خَدنَن... يه یا اگٌ خستٌ نٌیتَ از سر شب؟ حرفو ا یکن ین یچرا تلخ-
  .ستین یخب حرف یلیخ ،یخدارٍشکر خَب یگ یکٌ ن

بغل دٍخت ٍ نحکو دستش را بٌ فرنان  نٌیرا بٌ آ اش یعصبان شٌیيه یيا نزد ٍ چشو یحرف ايَرا
آن يو  گذرد؟ ین اتیعهل نیا ریبا خَدش فکر کردى بَد ايَرا از خ یچٌ حساب یفشار داد. شًرام رٍ

 ...کٌ در حال حاضر بٌ خَن آرتا تشنٌ بَد ییايَرا

 دایآنًا آشنا بَد، از دٍر پ یيردٍ یکٌ برا ینشک سیجنس ی کٌ سر ٍ کلٌ دیطَل کش قٌیدى دق حدٍد
پدال گاز فشرد ٍ پشت  یرا رٍ شیقفل کرد ٍ بعد از عبَر آن، پا نیشد. يردٍ دستش را بٌ فرنان  ناش

بلند  شیآنکارد ٍ ر یدٍ نفر بَدند ٍ حدس زدن آرتا با آن نَيا سیجنس نانیسرش راى افتاد. سرنش
  .نبَد یاصال کار سخت

گرفت کٌ يهان لحظٌ  رٍنیقرار داد، شًرام اسلحٌ را از پنجرى ب سیرا نهاس با جنس نیکٌ ناش ايَرا
  .بغل خَرد نٌیخطا رفت ٍ بٌ آ رشیافتاد ٍ ت نیناش کیالست ریبزرگ ز یسنگ
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. دیچیسرعت گرفت ٍ بٌ سهت چپ پ نیشدى بَد چَن ناش اریرانندى تازى يَش ک،یشل نیبا ا انگار
را نحل کف دستش بلد بَد ٍ  رینس نیکرد ٍ خط بٌ خط پشت سرش بَد. ا شتریايَرا يو سرعت را ب
 دستشدندى عَض کردى بَد کٌ حسابش از  کیبدٍن نَر ٍ تار ابان  یب نیا یتَ يا آنقدر بٌ دنبال نجرم

  .در رفتٌ بَد

 :قرار داد ٍ خطاب بٌ شًرام گفت سیجنس کینزد ی کانال کنترل شدى در فاصلٌ یرا با سرعت نیناش

 !حاال-

سکَت  اش، یدر پ   یپ   یيا کیشل یرفت ٍ صدا رٍنیسرش را تکان داد ٍ تا کهر از پنجرى ب شًرام
  .را شکست ابانیب

 نیشاگرد فرنان را بٌ دست گرفتٌ بَد ٍ بخاطر يه یصندل یچند جا رانندى را زدى بَد ٍ آرتا از رٍ از
  .گرفتٌ بَد شیناننظو در پ یحرکات نیناش

پَش  اىیظاير شد ٍ دٍ نرد س یکهک یرٍيایشد کٌ از پشت سر ن یايَرا پرت  چًارصد ٍ پنج حَاس
 :دیآندند. بلند غر رٍنیب شیيا بٌ دست، از پنجرى ریتک ت

 !سرنَنن پشت بدزد ٍ سرت-

ٍ شًرام نشست ٍ خشابش را عَض کرد. يردٍ از  دیبار نیناش یايَرا، گلَلٌ بٌ رٍ یصدا با يهزنان
را  نیاندازيا يستند. ايَرا با دقت ناش رینشغَل نقابلٌ با آن تک ت یکهک یرٍيایکٌ ن دندید نٌیآ

 نیناش امزن آرتا يرچند. نشَد خالص شان جلَ از دست نیبَد کٌ ناش يا چشیٍ نراقب پ کرد یکج ن
جَر  شانیغفلت  اٍ، فرصت فرار برا ٌیجان کیانا باز يو از نظر ايَرا با  کرد یکنترل ن یرا بٌ سخت

 .شد ین

 ...فلج کنو نارٍیا دی. بارسن ین ٍ حسابشَن يا بچٌ-
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حرف زدن ديد، از  یبٌ ايَرا برا یفرصت نیکَچکتر نکٌیا یآند، ب رٍنیکٌ از ديان شًرام ب حرف
  .نشست نیزن یرٍ نیعقب ناش کیالست ٌیاز جان یکسر رفت ٍ در  رٍنیپنجرى ب

نشست ٍ  یصندل یٍ رٍ دیشًرام اصابت کرد ٍ غر یبٌ بازٍ ریايَرا، ت« نراقب باش» ادیبا فر يهزنان
  .نگايش کرد اش یايَرا با خشو از ندانو کار 

کرد. از ظَاير انر نعلَم بَد رانندى نردى ٍ  دنییرفت ٍ شرٍع بٌ دٍ نییرا نگٌ داشت ٍ پا نیناش آرتا
 اش بَد. ايَرا بدٍن فَت ٍقت، اسلحٌ شیشًرام بٌ پا یريایاز ت یکیلنگ زدن آرتا نشان از اصابت 

 :گفت شد ین ادىیٍ پ کرد یرا باز ن نیٍ يهانطَر کٌ با شدت در ناش دیکش را

با  م یَ حت نشدى يهٌ جا َاننٌ... اٍن عَضرا التینشَ تا خ ادىی. خَدتو پیجالل شیپ بفرست رٍ جنازى-
 ...نن

پشت سرش شرٍع بٌ  یيا کیشل یتَجٌ بٌ صدا یاز جانب شًرام شَد، ب یننتظر حرف نکٌیا یب ٍ
  .کرد دنیدٍ

  .دنبالش بَد ٌیبٌ سا ٌیٍ ايَرا سا دییدٍ یانا تند ن زد، یلنگ ن شیپا نکٌیبا ا آرتا

 یا ٍ لحظٌ ستادیکٌ شًرام گفتٌ بَد نبَد، ا یبٌ گاٍدار  شبايت یکٌ ب ینسبتا کَتاى نکان َارید کنار
چپش را کٌ  یپا یبٌ سخت آند، یايَرا کٌ نحل باد پشت سرش ن دنیپشت سرش را نگاى کرد. با د

کرد کٌ  بپرتا گریانداخت ٍ خَدش را بٌ طرف د َارید یبلند کرد ٍ رٍ سَخت، یداشت ٍ ن یز یخَن ر
  .کرد دنیلند شد ٍ دٍبارى شرٍع بٌ دٍ. نفس زنان بدیغلت نیزن یرٍ

  .دیپر َاریجًش، بٌ آن طرف  د کیگذاشت ٍ با  َارید ی دستش را لبٌ ايَرا

بلند،  یکهتر شدى بَد کٌ ايَرا با گان یلیخ شان نعطل کردى بَد، االن فاصلٌ یکه َارید یآرتا رٍ چَن
 .آن را بٌ صفر رساند ٍ دستش را پشت گردنش گذاشت
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شد. برگشت ٍ  خیحس کرد نَ بٌ تنش س یا ٍ لحظٌ ستادیعش را نداشت، از حرکت اکٌ تَق آرتا
 شیيا سرخ از خشو ايَرا کٌ نردنک یيا شد در چشو رىیخ اش از ترس گرد شدى یيا چشو

 یبٌ صَرتش زد ٍ آرتا آخ  بلند ینشت نحکه ظیرا بٌ يو فشرد ٍ با غ شیيا . دنداندیدرخش ین
بٌ گز گز افتاد. انا بد يو  یدستش که یيا افتاد. آنقدر نحکو زدى بَد، کٌ استخَان نیزن یگفت ٍ رٍ

حد ٍ اندازى، با نشت زدن بٌ آرتا  یخشو  ب نی. انا نگر اکرد ین ینشد. حداقل خشهش را سر  اٍ خال
 شد؟ ین یخال

ٍ  ظیکند. با غاز پشت گردنش را گرفت ٍ ٍادارش کند سرش را بلند  ظیزانَ نشست ٍ با غ یرٍ کنارش
 .خارج شد شیيا دندان ینحکهش از ال یآشکار، صدا یخشه

 ...ارمین در ٍ حرٍم لقهٌ. پدرت ی کٌینرت یکن یکٌ از دست نن فرار ن ینعلَنٌ ينَز ايَرا رٍ نشناخت-

بلندش کرد ٍ  نینزد. از ترس الل شدى بَد. ايَرا يهانطَر کٌ گردنش را گرفتٌ بَد، از زن یحرف آرتا
گردن آرتا کو ناندى بَد خرد شَد کٌ  یيا بَد ٍ نًرى ادیز شیيا . فشار دستدشیکش َاریسهت د

 :دینال

 ...یرٍان ی کٌیٍلو کن نرت ؟یکن ین نیچرا يهچ-

 .پَزخند زد ايَرا

  !خب اریٍلت کنو يان؟ بس-

 ادشیخَرد ٍ فر یبتن َارید یپرتاب کرد کٌ صَرتش تَ َاریچنان نحکو ٍ باشتاب نرد را سهت د ٍ
  .بلند شد

زد ٍ  ادیبٌ صَرتش زد کٌ نرد بلند فر یگر یٍ نشت د ستدیجلَ رفت ٍ ٍادارش کرد رٍ بٌ اٍ با ايَرا
 ینشتش گرفت ٍ آرتا کٌ نگايش کرد، تَ یرا تَ اش قٌی ظیسرش بٌ سهت چپ خو شد. ايَرا با غ

 :صَرتش با خشو گفت
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 ...یزد گناى یتر باٍن دخ یرٍ گلَ ٍَنیکٌ تَئٌ ح یفندک یجا ی  تالف نویا-

 ظیغ ٍ گذاشت سرش کنار را اش از ترس ٍ درد زبان بٌ کام گرفتٌ بَد ٍ الل شدى بَد. ايَرا اسلحٌ آرتا
 :کرد

 شٌیيه ٍاسٌ ٍ! پادٍ فطرت   پست کنو تهَم ٍ کارت شٌیيه یبرا تَنو ین نجا،یلحظٌ ٍ يه نیيه-
 !سگ نگًبان یٍاسٌ يانَن دم تکَن بد ینتَن گٌیکنو کٌ د یچیق ٍ دنت

 :حرص داشت گفت یانا که د،یلرز یکٌ از ترس ن ییبا صدا آرتا

 ...یکن یدر حقو ن یکارت چٌ لطف بزرگ نیبا ا یدٍن ینه ؟یيست یخب بکن! ننتظر چ-

راحت،   التی... بعدش خیبگ ٍ خَام یکٌ ن یٍ يرچ یایُنُقر ب دیقبلش با ؟یخالصت کنو کٌ چ ینفت-
 ...ت جًنوسه کنو یبرٍ گرد ردت ن یب

 .سَخت ین یٍ صَرتش بدجَر  کرد یحرف زدن نداشت. سر ٍ گردنش درد ن ینا یعنینزد.  یحرف آرتا

بَد. دٍ تا از نأنَريا جلَ آندند ٍ بٌ آرتا دستبند  رٍيایاز آندن ن یحاک ن،یناش یيا کیالست یصدا
 :ٍ رٍ بٌ رانندى گفت ستادیا گرید نیکردند ٍ بٌ راى افتادند. ايَرا کنار ناش نشیزدند ٍ سَار ناش

 .نویش یشَ خَدم ن ادىیپ-

 ...قربان یٍل-

 !شَ گفتو ادىیپ-

  .شد ٍ ايَرا پشت رل نشست ادىیپ ،یگر ید ی  حرف اضاف چیي یباتحکو گفتٌ بَد کٌ نأنَر ب چنان

از آن کايش ديد. انشب  یکه تَانست ینه یز یبَد کٌ جز سرعت ٍ پدال گاز، چ ادیخشهش ز آنقدر
  .آزارديندى بَد یادیز شیبرا

 :رٍ بٌ يهان نأنَر گفت کرد، یبا سرعت حرکت ن کٌیبَد ٍ درحال یخَن شیيا دست
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درستٌ  نجایننطقٌ. ا شیتفت یبرا ارىیخبر بدى چند نفرٍ فردا يهراى خَدش ب یبٌ سرگرد فتَح-
  ...از انباراشَن باشٌ یکی حتهلیانا  ؛ی  ظايرش گاٍدار 

 .اطاعت قربان-

*** 

ٍ نگاى  دیدر چرخ یکٌ با صدا کرد یبازداشتگاى نگاى ن ی بَد ٍ بٌ نحَطٌ ستادىیپنجرى ا پشت
بَد.  ستادىیدر ا یشد کٌ دستبند بٌ دست، يهرام نأنَر زن، جلَ یدختر الغر اندان دیعا آلَدش اخو

 ی  بٌ صندل دستبٌ ايَرا نگاى کرد کٌ اٍ با  ف،یکسب تکل ینأنَر دستبند را از دست دختر باز کرد ٍ برا
  .اشارى کرد یفلز  زیپشت ن

 .باش رٍنیشها ب-

 .ايَرا، احترام گذاشت ٍ اطاعت انر کرد یصدا دنینشاند ٍ با شن یصندل یدختر را رٍ نآنَر

 :بٌ دختر انداخت ٍ گفت ینگاي ايَرا

کف دست  نیراجبت اطالعات دارم ٍ ع یاز يرکس شتریانا نن در حال حاضر ب ،یشناس ینه ٍ تَ نن-
 . نفًَنٌ؟یگیبًو ن ٍ خَام یکٌ ن ی. پس بدٍن طفرى رفتن ٍ لفظ  نًهل، نَ بٌ نَ يرچشناسهت ین

 :کرد ٍ سر تکان داد ٍ ايَرا گفت یاخو کهرنگ دختر

 ...کن نگاى چشهام تَ ٍ کن بلند ٍ سرت زنو، یدرضهن؛ بايات کٌ حرف ن-

 یا . دخترک سر بلند کرد ٍ لحظٌشد یٍادار بٌ اطاعت ن خَاست، یکٌ آدم اگر يو نه زد یحرف ن یطَر 
. شناخت یبٌ کل از يو باز شد. اٍ را ن شیيا ايَرا، نات ناند ٍ اخو ی نسخ کنندى یيا چشو دنیبا د

 یخَب تَ یلیخ يا چشو نیاز دست آرتا خالصش کردى بَد ٍ طرح ا الیآن ٍ یبَد کٌ تَ یيهان نرد
 نیا یيا ٍ فرانَشش کند؟ چشو ندیى را ببچًر نیيو بَد کٌ ا یذينش يک شدى بَد. اصال نگر کس
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نجذٍب کنندى بَد. ايَرا کٌ لب گشَد، از ذين دخترک  یبدجَر  بَدن، آٍر رعب نینرد، از نظرش در ع
 .است دىش نیعج یجد ی ٍ چًرى زدى خی یيا نحکو با آن چشو یصدا نیگذشت کٌ چقدر خَب ا

. ستویپس دنبال تکرار نکررات ن دمیشن یکاف ی بٌ اندازى اتَنیباز کیٍ رنانت اکَید با ات از رابطٌ-
 ...ست اٍن نجهَعٌ یگرٍى رستاک ٍ نقش خَدت تَ یاعضا ،یبد حیراجبش تَض دیکٌ با یز یچ

 .آٍا بَد یيا افکارش ٍ حرف دییزدى بَد ٍ نگاى نتعجب دخترک، حکو تأ یدست کیطبق نعهَل  ايَرا

 ...ش... شها... چطَر-

دادى  لیکٌ بٌ يهکارم تحَ یاضافٌ کنو گَل نزخرفات دیٍ با دٍنو ین ٍ ین يهٌ چبًت کٌ گفتو. ن-
 ی بچٌ نی! پس عیاٍل ٍ نتًو بٌ اعدان فینخَردم. در حال حاضر بابت قتل سَرنا، نتًو رد ٍ یبَد

ر  یدرٍغ ٍ َدر  یا آدم ٍ بدٍن ذرى  ٍ جَنت یصَرت بتَن نیدر ا دیبگَ کٌ شا دٍیکٌ با یيرچ ،یٍَ
 ...ینجات بد

 :سر تکان داد ٍ گفت دخترک

 ...خبرم ینن ازش ب دینٌ... نن سَرنا رٍ نکشتو... باٍر کن-

 :را تنگ کرد ٍ گفت شیيا بٌ جلَ خو شد ٍ چشو یکه ايَرا

 .یغزال کسایتَئٌ، خانو ن ٌیانا در حال حاضر تهام شَايد ٍ ندارک برعل-

بَد ٍ  اٍردىیاسهش را بٌ زبان ن کرد، ین ییکٌ از اٍ بازجَ یبٌ ٍضَح جا خَرد. نأنَر قبل کساین
 نیانگار ٍاقعا يهانطَر کٌ گفتٌ بَد، ع یکی نی. انا ادانست یشًرام اسهش را نه کرد ین الیدخترک خ

ٍ  زندکٌ اگر حرف ن داد ین نشان آٍرش، نگاى ترسناک ٍ لحن خَف نیٍ ا شناختش یکف دست ن
. بٌ خصَص کٌ ايَرا بٌ دینجازات خَايد رس تینرد بٌ نًا نیقطعا بٌ دست ا د،یرا نگَ زیچ يهٌ

 .داشت اشٌ یيو ندرک برعل یاندازى کاف
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. شد یسَختٌ حساب ن ی نًرى کسایيو نردى بَد، ن اکَینبَد ٍ د گرید نیکٌ پرٍفسَر رستاک آر االن
 د،یکش یزبانش حرف نه ریبَد ٍ تا از ز ستادىیا شینرد ٍابستٌ بَد کٌ جلَ نیجانش يو االن بٌ ا

 افخَدش يو کٌ شدى، اعتر ی  حفظ زندگ ی. پس يهان بًتر کٌ براکرد یبازداشتگايش نه ی  راي
ٍجب بٌ صد ٍجب يو  کی. اٍ کٌ آب از سرش گذشتٌ بَد؛ حاال اگر گفت یرا ن زیٍ يهٌ چ کرد ین

 کرد؟ یبٌ حالش ن یبشَد، چٌ فرق

 :را با سر  زبان َتر کرد ٍ شرٍع کرد شیيا لب

. دٍ تا دانشجَ کٌ فارغ از ویبَد یکالس فقط بايو يو لیاٍا اکَینن ٍ د ،نیدٍن یيهَنطَر کٌ ن-
سال  کی. انا بعد از کردن یدانشگاى تالش ن شرفتیپ ٍ يا پرٍژى شبردیپ یٍ طرز فکر، برا تیجنس
 ٌشدى بَد ک یز یچ ریدرگ نَن ... قلبنَن یيهکار  نَن، دگاىیعَض شد... احساسهَن، د یچ يهٌ

 ...کٌ یحس ٌی. ویشد کیبٌ يو نزد شتریب

 !بشنَم یتکرار  یحرفا خَام یگفتو نه-

نغرٍر، با  یبٌ اٍ انداخت. نرد ینگاي کسایايَرا بَد کٌ حرفش را قطع کردى بَد. ن ی کالفٌ یصدا
 یز یچ کیرنانت یاز ناجرايا خَايد ینه گفت یکٌ نقابلش نشستٌ بَد ٍ ن بایسرد انا ز ییيا چشو

کٌ در تهام طَل عهرش  ینأنَر اطالعات کیبَد.  سیپل کیبًرحال اٍ يو حق داشت...  دیبشنَد. شا
احساس در کارش  چَقتینرگ بار سر ٍ کار داشتٌ است. ي یيا اسلحٌ ٍ خالفکاريا ٍ يا فقط با جنازى

  ...قلبش را کشتٌ بَد ن،یيه دینبَدى ٍ شا لیدخ

 شدى کَى ياست کٌ سال یاز عذاب دانست یچٌ ن کرد؟ یاز ايَرا کٌ قضاٍتش ن دانست یاٍ چٌ ن انا
... قلب ايَرا نهردى بَد؛ ديد یيو بًش نه دنینفس کش ی بَد کٌ اجازى نیدٍشش ٍ آنقدر سنگ یرٍ

ٍ فقط خَدش از  دانست یکٌ فقط خَدش ن یلیکشتٌ شدى بَد! آن يو بٌ دست خَدش... ٍ بٌ دال
 ...سَخت ین آتشش

 :نگاى از ايَرا گرفت ٍ ادانٌ داد کساین
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ابزار بٌ  ٌیفقط بٌ چشو  اکَیانا نبَد... از طرف نن چرا، انا د ؛ی  احساس ٍاقع نیا کردم یفکر ن لیاٍا-
  .بٌ ايدافش دنیرس یبرا لٌیٍس ٌی. کرد ینن نگاى ن

 .ٍ دٍبارى بٌ ايَرا نگاى کرد دیکش یقیعه نفس

شدم! نتأسفانٌ  اکَیٍ د نیپرٍفسَر آر نینا گذشتٌ بَد کٌ نتَجٌ ارتباط ب ی چقدر از رابطٌ دٍنو ینه-
 نینبَد... ٍ تَ ا یآدم  درست یکٌ داشت، از لحاظ اخالق ییباال ی  عله گاىیپرٍفسَر برخالف سَاد ٍ جا

 ن؟یا نتَجٌ شد، یقائل نه یپسر ٍ دختر يو تفاٍت نینَرد ب

 :ادانٌ داد کسایفقط سر تکان داد ٍ ن ايَرا

از درس فاصلٌ  شتریرٍز بٌ رٍز ب اکَیکٌ گذشت، نتَجٌ شدم د یبرام نًو نبَد، انا يرچ لیاٍا-
... فتادیچشهش يو گَد ن یٍ پا شد یالغرتر ن گذشت ین شتریب ی... يرچنطَری. از ننو يهرىیگ ین

  !نبَد، نعتاد شدى بَد یعلتش يو کار سخت دنیفًه

 .کرد چشهش را پاک ی انداخت ٍ قطرى اشک گَشٌ نییسرش را پا د،یکٌ رس نجایا بٌ

 يا بچٌ نیب اکَی... ددمیدر د یجلَ ٍ سیپل نیدٍتا ناش یکیدانشگاى،  رفتو یرٍز کٌ داشتو ن ٌی-
 ...پخش کردى بَد یرگینَ

باالتر بَد  یٍ خب؛ چٌ درد داد یاز درٍن آزارش ن یز ی. انگار چکرد ین ٌیگر نًابا یبار ب نیکرد ٍ ا نکخ
 کٌ لحظٌ بٌ لحظٌ اش عذاب بَد؟ یاز نرٍر خاطرات

نشٌ.  لشیٍاسطٌ شدى بَد کٌ اٍن ناجرا نانع از تحص نیيفتٌ بازداشت بَد. پرٍفسَر آر ٌیحدٍد -
 ی شغلش شدى... اٍن نَقع رابطٌ ییجَرا ٌی. نتَجٌ شدم اٍن کار دنشیآزاد شد تَ نحَطٌ د یٍقت
 دمید ٍ زشحال ٍ رٍ ی. انا ٍقتویو دٍر باشاز ي یازم خَاستٌ بَد ندت اکَید یعنیخَب نبَد.  ادینا ز

پرٍفسَر  ریتقص نایا ی داد ٍ يَار راى انداختو ٍ گفتو يهٌ یٍ رفتو سراغش ٍ کل ارمینتَنستو طاقب ب
نعذرت  ٌی یحت ای یهَنیاظًار پش یٍ اٍنو ٍارد کسب ٍ کارش کردى. انا بٌ جا ٌیفیکٌ آدم کح ن  یآر

 یٍ بٌ پرٍفسَر ارتباط ىبٌ خَاست خَدش بَد نایا ی شد ٍ گفت يهٌ یعصبان ،یخشک ٍ خال ی  خَاي
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کهکش کردى ٍ با  یلیندت خ نیا یتَ گفت. ندارم ٍ بًش نیٍ نن حق تَي ٌیندارى، اٍن آدم نحترن
 ...کردى کٌ قبال نداشتٌ دایپ ٍ ییزایپرٍفسَر چ

  .دیکَتاى کرد ٍ دناغش را باال کش ینکح

پرٍفسَر بشٌ. انا حرف، حرف   ال  یخیم کٌ برگردى بٌ راى خَدش ٍ بباياش حرف زد یلیاٍن رٍز خ-
 از ٍ رايش شدى کٌ يو نَن بار يزارم گفتو بخاطر نن، بخاطر عشق ینکرد. برا ییخَدش بَد ٍ اعتنا

 نیزن از ٍ گرفتٌ ٍ کردى ٍ پرٍفسَر دستش دایپ ٍ شرفتیپ ریجدا کنٌ. انا اٍن گفت نس نیآر پرٍفسَر
بشو ٍ برم تَ  هانیباياش يو پ دیبلندش کردى. در آخر يو بًو گفت اگٌ دٍسش دارم، با

 ...گرٍيشَن

 ؟یقبَل کرد ٍ شنًادشیپ-

برام قابل فًو نبَد. انا بعدا،  اکَید یعنَان حرفا چینفرت داشتو ٍ بٌ ي نیاٍن لحظٌ نٌ؛ چَن از آر-
 ...خَد شدى بَدم یَد ب... ننو انگار از خکنٌ ین کَر ٍ آدم یچرا! عشق چشها

نقابلش نشست ٍ  یصندل یچند لحظٌ نگايش کرد ٍ از صداقتش کٌ نطهئن شد، رٍ ايَرا
 :گذاشت ٍ گفت زین یرا رٍ شیيا دست

 خب؟-

کٌ خارج از  یگاٍدار  اینحل انبار  یجا ٌیآدرس فرستاد. آدرس  ٌی ام دادم کٌ يستو ٍ ٍاسٌ امیبًش پ-
 یلیخ یلیخ شگاى  یآزنا ٌیبٌ جز نگٌ داشتن  گاٍ ٍ گلٌ! حالت  شد یام نانج یشًر بَد. انا اٍنجا يرکار 

دختر  ٌیيهراى  اکَیٍ د  نیآشپزخَنٌ! آر گفتن یبَد، کٌ خَدشَن بًش ن ٌیٍ با انکانات اٍل فیکح
ناى ٍقت دادى بَد ٍ  ٌی. پرٍفسَر دىیجد یاٍنجا بَدن ٍ نتَجٌ شدم کارشَن ساختن نخدريا گٌید
 ٌی. ظايرا بٌ رىیجٍَنا باب شدى رٍ بگ نیکٌ االن ب یهیُگل ٍ نَاد قد یکٌ جا خَاست ین یز یچ ٌی

 اکَیبًتر از نن کٌ بخاطر د یسفرنَل ناب ٍ تازى بسازى ٍ چٌ ک ٌیداشتن کٌ  اجیاحت یهیش ی رشتٌ
 کردم؟ ین یيرکار 
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کٌ  سَزان ی. يق يقکرد یصَرتش گذاشت ٍ يق يق ن یسکَت کرد. يردٍ دستش را رٍ کساین
ٍ دٍبارى  دیکش اش ینیکٌ آرام شد، پشت دستش را بٌ ب یبَد. که دایپ یدر سَز  آن بٌ خَب یهانیپش

 :لب گشَد

ٍ ازنَن کار  داد یپَل گندى بًهَن ن ٌیٍ اٍن  ویجهع شدى بَد نیکٌ دٍر آر ویچًار نفر آدم  احهق بَد-
بدبخت کٌ نن ينَزم  یبٌ جز سَرنا و،یکن ین ویدار یچٌ غلط ویدٍنست ی. يههَن ندیکش ین
 رفاگرٍيٌ... ص ٌیکٌ عضَ  دٍنست ی... اٍن خَدشو نهخَاست یازش ن یدرٍاقع رستاک چ دٍنو ینه
 ...داشت اکَیسادى با د ی  دٍست ٌی

 ؟یآٍرد دست بٌ ٍ اٍن فرنَل-

 .سر تکان داد کساین

 نَن ناى نشدى، از دست ٌیزد. انا سر   بیبٌ ج یا ٍ پرٍفسَر پَل قلهبٌ ویآرى، بٌ اسو خَدنَن فرٍخت-
کشتٌ شدن. آنا رٍ خَد  پرٍفسَر کشت، ظايرا قبال  اکَید ٍ پرٍفسَر ٍ آنا کٌ بعدشو ٍ آٍردن درش
پرٍفسَر شد.  یيا یباز  يَس ی  آنا قربان ،یشخص لینانشرٍع داشتن ٍ بٌ دال یارتباطا یسر  ٌیبايو 

 ...خبرم یچرا ٍ چطَر کشتٌ شدن. از سَرنا يو ب دٍنو یرٍ يو نه ٌیبق

 :با پَزخند گفت کساینزد ٍ ن یحرف ايَرا

 ٍ بًهَن داد. آخر سر يو اسو خَدنَن یسَر حساب ٌی پرٍفسَر کردم، کشف ٍ کٌ فرنَل یاٍن رٍز -
 !رادنس گذاشت؛ رٍش

 رادنس؟-

 کسا،ین اکَ،یستاک، آنا، دگرفتٌ شدى. ر نَن یکیخَدنَن کٌ ير حرفش از اسو  نیاسو رنز ب ٌی-
 .سَرنا
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 عینتَقف شد. سر شیرٍ ی خارج رٍستا ٍ نَشتٌ َار  یيهان د یشد ٍ رٍ دىیايَرا بٌ عقب کش ذين
بَد. عکس را کٌ  َیيهرايش س یگالر  ی. عکس آن نَشتٌ ينَز تَدیکش رٍنیب بشیيهرايش را از ج

 بادنَشتٌ شدى ٍ باران ٍ  نیحرٍف الت گرٍى بَدى است ننتًا با نیزٍم کرد، نتَجٌ شد نَشتٌ اسو يه
 R.A.D.N.S     .از ٍضَحش کو کردى بَد یکه

رستاک سَرنا را گهاشتٌ بَد کٌ نراقب  نکٌی. ادیلنگ یکار ن یجا کیحل شدى بَد انا ينَز  ٌیقض
 نینعادلٌ بٌ ا داد ینشان ن خَاست، ین دیجد فرنَل يا نخبٌ نیزنان  کو از ا کیباشد ٍ در  یصراف
 .ستیيو ن يا یراحت

 بَد؟ یرستاک بخاطر چ ی يهٌ عجلٌ نیا لیدل ینتَجٌ نشد-

... اریشًر دٍنو؛ی. اسهش يو... نهکردى یآدم کلٌ گندى کار ن ٌیپرٍفسَر قبال ٍاسٌ  گفت ین اکَید-
 ...شًرام... شايَ

 :گفت ظیبا غ ايَرا

 !دیشايپَر جاٍ-

ٌ  یلیبٌ چٌ دل دٍنو یاٍن بَدى انا نه ی . ظايرا نَچٌدیبلٌ بلٌ! شايپَر... شايپَر جاٍ- با يو َچپ 
 ...بزنٌ ٍ فرنَل يو درٍاقع خَاستٌ پَز  اٍن نی. با اکنٌ ین جدا ٍ ٍ پرٍفسَر رايش شن ین

 ؟یشناس یبٌ اسو يانَن ن یتَ شخص-

 .دمینشن ٍ نٌ... اسهش-

 چطَر؟ یافع-

 .انداخت ٍ بعد سرش را باال انداخت نیچ را اش چانٌ یکه کساین

بٌ حل پرٍندى اضافٌ کردى بَد انا ينَز تا حل   یادیدختر اطالعات  ز نی. ادیکش یقینفس عه ايَرا
رستاک بَد. کو کو  یيا یاز قربان اکَ،یناندى بَد. ظايرا اٍ يو نحل سَرنا ٍ د یباق یادیکانل آن، راى ز
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اسو  شتریٍ ب شَد ین دىیچیناجرا پ شتریب فًهد، ین شتریکٌ يرچٌ ب دیرس ین جٌینت نیداشت بٌ ا
را بٌ يو فشرد ٍ دستش را  شیيا . نحکو دندانزند یبرق ن ٌیبق یفرا ،یبٌ عنَان نتًو اصل دیجاٍ

خَدش از نفس  یيا نرد را خَدش با دست نیکٌ ا یرٍز  یبرا کرد ین ینشت کرد. لحظٌ شهار 
انرٍز،  یيا فنحَ کند. باٍجَد حر نیزن یٍجَد نحسش را از رٍ شٌیيه یساقط کند ٍ برا دنیکش
 نیاطالعات آٍا از ب یفرا یز یبَد ٍ چ دىیرا شن شیيا از آرتا نبَد. شًرام قبال حرف ییبٌ بازجَ یاز ین

يانَن ادارى  یرا برا یتًران  آن صراف ی شاگرد بَد کٌ شعبٌ کیبَدند. آرتا فقط  اٍردىیآنًا بٌ دست ن
ر  اسشهارى ناشن کیبا  ست،یک یبداند افع نکٌیبدٍن اٍ  کرد ین با اٍ ارتباط داشت. پَلش را  یٍ س 

يو ٍسط بَد  یدشهن یبار پا نی. ننتًا اکرد ین ادىیپ ٌیبق یقتلش را رٍ یيا ٍ نقشٌ زد ین بیبٌ ج
بٌ اسو  یگرٍي گریحکو دادى بَد خَد  گرٍى خَدشان را نابَد کنند کٌ نَفق يو شدى بَد. د یچَن افع

 .رادنس ٍجَد نداشت

شک نداشت.  یا ذرى یٍجَد دارد، حت کینزد ادیبٌ احتهال ز یٍ يانَن ارتباط یافع نیکٌ ب نیا در
کٌ  یبَد انا ينَز ندرک ایٍسط تهام شکش بٌ نان نینجًَل بَد. ا شیيا فعال برا نیا ی انا يهٌ

  .ناند ین یباق یال در حد تئَر فع اشٌ یفرض نیاست در دستش نبَد. بنابرا یجابت کند اٍ افع

سفر ٍ نالقاتش  نیبٌ ا زی. درٍاقع يهٌ چشد یآشکار ن شینجًَالت، در سفر شهال برا نیتهام ا قطعا
ٍ  شد ینسخرى يو تهام ن ی  نَش ٍ گربٌ باز  نیبرسد، ا النیکٌ بٌ گ شیداشت. پا یبا يانَن بستگ
رخنٌ  گرٍيشکند ٍ با کسب اعتهاد يانَن، بٌ اٍ  ٌیتهام ندارک الزم را تً تَانست یبا دست  باز ن

صبرانٌ  یآب خَردن بَد. ب ی  بٌ راحت شیکار را انجام دادى بَد ٍ اکنَن برا نیکند. قبال باريا ٍ باريا ا
. آنجا کلٌ پا کردن ندیبب کیيانَن را از نزد یسر برسد ٍ قلهرٍ گرید ی دٍ يفتٌ ی ننتظر بَد پنجشنبٌ
 .شد ینقدٍر ن شیيو براشايپَر ٍ يانَن، با 

*** 

  «آٍا»
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بٌ صَرتش زد ٍ  یٍ از جا بلند شد. آب دیکش یپَف ،یآسهان خاکستر  دنیزد ٍ با د یگر یقلت د کالفٌ
بٌ ساعت انداخت. ساعت چًار صبح بَد ٍ ينَز سٌ ساعت تا رفتن بٌ بًشت زيرا ٍقت  ینگاي

در  رشیتصَ ینگايش از رٍ شد. شینشست ٍ نشغَل شانٌ کردن نَيا ششیآرا زیداشت. پشت ن
افتادى بَد نتَقف  زیسطل زبالٌ کنار ن یتَ ییابرٍ یچیق یآند ٍ رٍ نییسر خَرد ٍ پا کهککو  نٌ،یآ

  .نشست شیيا لب یرٍ یشد. با فکر آن شب، ناخَدآگاى لبخند کهرنگ

از ساختهان عهارت بلند شد. يهٌ آشفتٌ شدى بَدند بجز  غیج یبعد از رفتن ايَرا بَد، کٌ صدا درست
. خَرد یرا ن اش یشکالت نشستٌ بَد ٍ دسر  یصندل یآرام رٍ یاٍ کٌ برخالف دل  پر آشَبش، با ظاير 

بَد. آٍا  بردى هارستانیرا ب نینخصَص شايپَر، نطابق انر اٍ شرٍ ی بعد، حسام، رانندى قٌیچند دق
کارش  نیيو نًو نبَد. اٍ کٌ باالخرى با ا شیآندى است. برا نیر شرٍچٌ بر س دانست یينَز يو نه

 ی اجازى یراحت بٌ يرکس گر،ید یيا یلیيو ازش زير چشو گرفتٌ بَد ٍ يو جابت کردى بَد برعکس خ
 ...ديد یسَءاستفادى نه

اتاق آٍا  یتَ حال یٍ ب يَش هٌین نیداشت. شرٍ ادیشايپَر را خَب بٌ  ی آن لحظٌ نیخشهگ نگاى
باز بَد کٌ  هٌیباشد؟ ديانش ن تَانست یبٌ جز آٍا ن یاتفاق کار چٌ کس نیا نیشدى بَد. بنابرا دایپ

 یلب ریست، زیک دانست یکٌ تلفنش زنگ خَرد ٍ نانع شد. آٍا کٌ ن زدیرا سر آٍا بر شیيا رگبار حرف
. تهاسش را کٌ قطع کرد، داد یپاسخ ايَرا را ن یشايپَر با بًت ٍ ناباٍر  کٌیدرحال دیخند یبٌ اٍ ن
 :بٌ آٍا انداخت ٍ گفت ینگاي

 ايَرا؟ گٌ ین یچ-

 .شانٌ باال انداخت ٍ پاسخش را داد یالیخ یپا انداختٌ بَد، با ب یيهانطَر کٌ پا رٍ آٍا

 ...گفتٌ یچ دٍنو یبٌ تَ زنگ زدى. نن چٌ ن-

 ...شدى یبدى بدٍنو چ حیتَض یکاى. درست ٍ حساب ریآب ز ی دخترى نزن راى اٍن بٌ ٍ خَدت-

 نگٌ ايَرا بًت نگفت؟-
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 .از زبَن خَدت بشنَم خَام یگفت؛ ننتًا ن-

 !حرف  نن، حرف  ايَراست-

 یيا جَاب نیآٍردى بَد ٍ يو از ا نیکٌ سر شرٍ ییشدى بَد از دست آٍا. يو از آن بال یحرص شايپَر
کردى؟  تینغرٍر، چطَر آٍا را حها یبَد کٌ آن ايَرا نیا تر، بیعج شیيو برا زیچ . از يهٌشیسر باال

از عهارت خارج  ايويو کٌ ب شیپ ی قٌیاصال نگر اٍ آن لحظٌ در نالقات با خَد شايپَر نبَدى! چند دق
 ن،یٍ يه ستیٍسط جفت ٍ جَر ن نیا یز یقطعا چ دانست یبَد ٍ ن زیشدى بَدند... شايپَر ت

کٌ بٌ  یايَراچٌ گفتٌ؛ انا طبق حرف دانست ی. آٍا درٍاقع اصال نهکرد ین یشايپَر را عصبان یبدجَر 
کٌ  دیبگَ یگر ید زیچ استحرفش نداشت. شايپَر لب باز کرد ٍ خَ دییجز تأ یا آٍا زدى بَد، اٍ چارى
 .شايپَر حلقٌ شد یشد ٍ بعد دستش دٍر بازٍ دىیشن اینان یيا َتق َتق  کفش یيهان لحظٌ صدا

  ...ٍقتٌ ننتظرتٌ یلیخ ی! نًندس فرجیيان یکن ین کاریچ نجایتَ ا-

از  شیبایز ی بار بَد کٌ بٌ خاطر حضَر ناغافل  نعشَقٌ نیاٍل دیانداخت ٍ شا ایبٌ نان ینگاي شايپَر
 :گفت رلبیبَد. ز یاٍ عصبان

 ...َندمیداشتو ن-

ظايرش آرام بَد انداخت ٍ بعد سرش را  یٍل دیجَش یٍ سرکٌ ن ریس نیبٌ آٍا کٌ دلش ع ینگاي وین ٍ
  .چرخاند

شد در آن  رىیخ شیيا کٌ اٍ يو يهان لحظٌ سر چرخاند ٍ چشو دینگايش را سهت آٍا کش اینان
 .رنگ ینرنَز  عسل یيا لٌیت

 یا افادى ینازک کرد کٌ آٍا يو نتقابال اخو کرد ٍ رٍ از اٍ گرفت. دختر پررٍ یپشت چشه شیبرا اینان
حرص خَردن   لیدل دنی. يرچند، فًهدانست یيهٌ با آٍا سر شاخ بَد را  فقط خدا ن نیچرا ا

کنارش،  رآٍا د دنیکردى بَد ٍ د ینحل یيو دٍر از حدس زدن نبَد. قطعا ايَرا بٌ اٍ ب یلیانشبش خ
خَدش نخَايد؟ بٌ  یٍ اٍ را برا ندیايَرا را بب یکس شَد یکردى بَد. نگر ن یرا آتش اینان نطَریا
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بدتر...  گریاٍ را گرفتٌ بَد، د ایچَن نان یرتَقعٍ پ خَاى ادىیزن  ز یيا خصَص کٌ دست برقضا چشو
 الشیخیب خت،یر ینهرا داشت ٍ تا زيرش را بٌ جان دخترک  اش یآٍا االن حکو دشهن خَن حتهلی
. اٍردینبَد کٌ کو ب یآٍا. انا اٍ يو دختر  دانست یجهاعت را ن نیا ی  کی یکی. خَب اخالق شد ینه

جلَ رفتٌ بَد... خَب بلد بَد  «ویبجنگ تا بجنگ» یٌ یرا برپا اش یجسَر بَد ٍ تخس ٍ تهام زندگ
... آٍا کو گریير کس  د چٌباشد،  ایجهاعت را کف دستشان بگذارد. حاال چٌ نان نیچطَر حساب ا

 .آٍرد ینه

تخت برداشت.  یعسل یرا سادى بست. يهرايش را از رٍ شیگذاشت ٍ نَيا زین یرا رٍ برس
باز کرد. عکس  کرد یرا نگاى ن لشیچًار پنج بار پرٍفا یرٍزيا، رٍز  نیکٌ ا یتتلگرانش را باز کرد ٍ اکان

 لاٍ ی قفل  عکس دٍم شد. دٍ تا دکهٌ شیيا چشو ٍ کرد رد را بَد کٌ آن ینشک ی صفحٌ کیاٍل 
داشت انا نعلَم  دیٍ سف اىیس لتریرا تا آرنج باال زدى بَد. عکس ف شیيا نیباز بَد ٍ آست راينشیپ

 نیبَد، ا دىیبٌ تنش ند دیآٍا کٌ تا بٌ حال سف ی! برادیسف دیرنگ رٍشن است. شا نشرايیبَد پ
  .آند یبَد ٍ بٌ چشهش ن بایز یادیعکس ز

 یرٍ شیيا از دست یکینبَد، نشستٌ بَد ٍ آرنج  یچَب یا شبايت بٌ کنتٌ یکٌ ب یصندل یرٍ
تر از حد نعهَل بَد. عکس سٌ رخ  یبٌ يهان دستش بَد کٌ دٍدش خاکستر  یگار یبَد ٍ س شیزانَ

شدى بَد ٍ سرش را  رىینانعلَم خ یا نقطٌ بٌ جذابش، ٍ خَشرنگ العادى براق ٍ فَق یيا بَد ٍ چشو
صَرتش پخش شدى بَد کٌ در  یشلختٌ بَد ٍ تَ ینرتبش، که شٌیيه یکج کردى بَد. نَيا یکه
يو طبق نعهَل، يرچند کهرنگ، انا  شیيا را يزار برابر کردى بَد. اخو تشیجذاب شش،یبا تٌ ر بیترک

. از رٍتَش ٍ شٌیبَد يه یننقبض عکس گرفتٌ بَد. انگار از عالو ٍ آدم شاک یدريو بَد ٍ با فک
 یگرفتٌ شدى. يرچند، از نظر آٍا، آن چًرى ب ٌیآتل یٍ تَ نیبَد کٌ با لنز دٍرب دایعکس پ یباال تیفیک
کار خَدش  تیفیخب، عکاس بخاطر ک ینداشت. ٍل ازین یتیرٍتَش ٍ اد نیبَد ٍ بٌ کَچکتر بیع
 .داد یکاريا را انجام ن نیا دیبا
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صَرتش زٍم کرد.  یٍ عکس را رٍ دیصفحٌ کش یرنگ گرفت ٍ دٍتا انگشتش را رٍ یآٍا که لبخند
 نیا ؟یبارم کٌ شدى اخو نکن ٌیٍاسٌ  شٌ ین یچ»دلش زنزنٌ کرد: یرا بٌ يو فشرد ٍ تَ شیيا لب

داشتٌ باشٌ... چرا انقدر چشهات سردى؟  ینهٌ شاد ٌی ت،یيهٌ عصبان نیا یاقشنگت، ج یچشها
ننکر  دى؟ ین نشَن نغرٍر ٍ ات ساختٌ ٍ چًرى احساس یسنگ  سرد  ب ٌیازت  ینجَر یکٌ ا ٌیچ

 «...ی  رٍ ادىیز ذرىیقبَل کن  ،یيهٌ سرد نیا یٍل شو؛ ینه تیخَدخَاي

صَرت، انقدر نحکو ٍ ننقبض  نیاگٌ ا شد ین یچ»برداشت ٍ ادانٌ داد: ریتصَ یانگشتش را از رٍ سر
 نیا یٍ لبات جا یبلند بلند بخند ،یر یبگ ٍ لبخندت یجلَ نکٌیا یٍقتا جا یاگٌ گاي شٌ ین ینبَد؟ چ
 ،یکرد ینه تویيهٌ اذ نیٍ ا ینبَد یکاش انقدر سفت ٍ سنگ اد؟یخردى رٍ بٌ باال کش ب ٌیحالت، 

 «...حضرت آقا

شدى بَد  یهیقد گرید شیيا کٌ َچت یاز اکانت ق،یعه یعکس را نگاى کرد ٍ با نفس گرید قٌیدق دچن
کٌ  رٍز،یبَد ٍ با يو تهاس نداشتند. بٌ جز د دىیکٌ ايَرا را ند شد ین یا خارج شد. حدٍد دٍ يفتٌ

  .دآٍا با اٍ تهاس گرفتٌ بَ اندنین ایآندن  دن  یچک کردن زنان حرکت ٍ پرس یايَرا برا

بَد. بٌ خصَص کٌ  ایشهال ٍ در ی َانٌی. آٍا دشد یانجام ن النیبار نعانلٌ بٌ خَاست يانَن، گ نیا
فرق داشت... نداشت؟  یز یچ کیبار،  نیخاطرات قشنگ نادرش يو اکحرا نحدٍد بٌ آنجا بَد. انا ا

نرد  نیبَد. ا ختٌیآٍا را بٌ يو ر ی. حضَر ايَرا تهام  زندگدیدرٍغ بگَ تَانست یبٌ خَدش کٌ نه
ذين آٍا رخنٌ  یتَ ینغرٍر، با ٍجَد رفتار سرد ٍ خشک ٍ آزارديندى ٍ لحن ٍ زبان  تلخش، بدجَر 

 زيایچ نیبٌ ا خَاست یرا نحکو بٌ يو فشار داد. نه شیيا ... چشوایذينش،  یکردى بَد. فقط تَ
 دیداشت. نبا یدبختنشکل ٍ ب اش یزندگ یتَ یاز نقدار کاف شتریب یٍ حت یکاف ی فکر کند. بٌ اندازى

ٍجَد  ی... البتٌ اگر؛ اگر احساسشیدرديا یشَد رٍ یطرفٌ يو درد کیاحساس  نیا داد یاجازى ن
 ...دخترک کٌ ينَز با خَدش يو نعلَم نبَد فیداشتٌ باشد... تکل

 یرا نداشت. حق زندگ ی. اٍ کٌ حق خَشدیآرام آرام بار شیيا نشست ٍ چشو شیگلَ یتَ بغض
 یاحساس اگر يو رٍز  نی. اکرد یبًش فکر ن یحت دی. نباخَاست یايَرا را ن دینداشت. پس نباکردن 
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خطابش  دیاحساس نهنَعٌ است. اٍ کجا ٍ آٍا کجا! بٌ قَل خَدش کٌ دختر  جاٍ کی د،یایبٌ ٍجَد ب
. َنددیبپ تیٍاقع بٌ اش نقابل ايَرا. نحال بَد تصَرات دخترانٌ ی  بَد ٍ نقطٌ دیاٍ دختر جاٍ کرد، ین

ذينش نگًش  ی گَشٌ کیٍ فقط  داد ینه یشرٍیپ ی ايَرا اجازى الیپس يهان بًتر کٌ بٌ خ
  .داشت ین

را داخلش  ازشینَرد ن لیکرخت، از جا بلند شد ٍ چهدان کَچکش را کف اتاق گذاشت. ٍسا یتن با
د از بًشت زيرا اش، حاضر ٍ آنادى پشت در اتاقش قرارش داد. انرٍز بع یدست فیگذاشت ٍ يهراى ک

ٍ چَن پرٍاز سر ساعت يشت  گشت یبرن ریصَرت د نیبرٍد ٍ در ا دایآ ی بٌ نؤسسٌ خَاست ین
 را شايپَر غر غر يو ٍ بَد تر خَدش راحت الیيو خ گذاشت، یرا ن لشیبَد، اگر االن ٍسا بغرٍ

 .کرد ینه تحهل

ٍ کالى  یرا با يَد شیيا لباس ٍ گذاشت اش جعبٌ یٍتَ دینادرش را کَک کرد ٍ بَس دیسف َلَنیٍ
يو نداشت، انا  یادیسَز ز یز ییيَا ينَز آنقدريا يو سرد نشدى بَد ٍ باد پا دیعَض کرد. شا ینشک

  .دخترک بٌ سرنا حساس بَد

ناندى بَد بٌ يفت صبح. تا  قٌیگذاشت. پنج دق بشیج یتَ را انداخت ٍ آن یبٌ ساعت گَش ینگاي
  .شد یيو تهام ن قٌیپنج دق نیا رفت ین نییپا را يا پلٌ

نشستٌ بَد ٍ با اخو ننتظر آٍا بَد. نردک انگار ارث پدرش را از اٍ طلب داشت  نیهَزیپشت ل حسام
  .شد یٍ عبَس ن کرد یاخو ن ینطَر یکٌ ير صبح  پنجشنبٌ يه

رد گرفت. کٌ دست خَدش يو د دیعقب نشست ٍ بٌ عهد چنان نحکو در را بٌ يو کَب یصندل یرٍ
 شیسر جا الیخ یشد انا ب کرد ینگايش ن نٌیآ یحسام کٌ از تَ یبٌ ٍضَح نتَجٌ نگاى  اخهَ

 :با اخو نگايش کرد ٍ گفت افتد، یحسام راى نه دید ینشست ٍ ٍقت

چًار چرخت علف سبز شٌ؟ د  برٍ  ریکٌ ز یستیٍا نجایانقدر ا یخَا ی! نکنٌ نٍ نیناش گٌیتکَن بدى د-
 ...د  
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کل کل با آٍا را نداشت. دخترک  ی را راى انداخت. حَصلٌ نیجنباند ٍ ناش یٍ سر  دیکش یپَف حسام
 ی. البتٌ با نقدار داد یرا بٌ شايپَر گزارش ن شی. در عَض کارياشد ینه فشیزبانش دراز بَد ٍ اٍ حر
 .گرفت یآٍا نشأت ن ادىیز ی  ٍ خَش اقبال اش یاغراق کٌ آن يو از بدذات

ٍ دٍبارى بٌ راى  دیگالب خر یبطر  کیگل نرگس ٍ  یا تَقف کرد  ٍ آٍا دستٌ یشگل فرٍ یراى جلَ سر
  .افتادند

 :لب گذاشت ٍ گفت ی گَشٌ یگار یدٍر نشدى بَدند، کٌ حسام س یلیخ ينَز

 ...ٍاسٌ ننو َشر شٌ ینکن ریگفت. رأس يفت خَنٌ! د یباشٌ ارباب چ ادتی-

 :گفت کند یچقدر اعصابش را خراب ن دانست یکٌ ن ینگايش کرد ٍ با لحن ظیبا غ آٍا

جَيرلق! دٍنا؛ تَ برٍ فکر  ی  دٍزار  یبٌ خَدم نربَطٌ ٍ شايپَر، نٌ تَ کنو یکٌ نن ن یاٍال؛ ير کار -
از دينو بپرى کٌ دم بٌ  ًَیفکو ُشل شٌ ٍ  یيا ٍ نًرى چیخَدت باش کٌ احتهالش يست ير لحظٌ پ

دٍر دٍر! پس قدر  یر  یٍ ن یدار  یشايپَرٍ برن نیاسکل تر از خَدت ناش ی با اٍن دخترى قٌیدق
 بندازنش؟ اینکردم... افتاد  یحالج ات َشر رٍ ٍاسٌ ی  بدٍن تا نعن ٍ تتیعاف

 :گفت رلبیٍ ز دیکش گاریبٌ س یبٌ حرص ُپک حسام

 !زبَن دراز یپررٍ ی دخترى کنو ین تیبٌ ٍقتش حال-

 :کرد ظیغ آٍا

 !چشو  شايپَر رٍشن ؟یزن ینکٌ با خَدت حرف  یيو شد یالحهدهلل رٍان-

 :بار بلند گفت نیا حسام

 ...ی  سالٌ النپ نًتاب یلیبلبل زبَن، خ ی دىیچشو شايپَر بابت داشتن تَ ٍرپر-
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 ٌی ی ٍ اٍن دخترى ییتَ دىیحهال! در ضهن، ٍرپر ی کٌینرت زنو یحرف ن اقتشیدر حد ل ینن با يرک-
 ...ال قبا

 چکسیدختر را ي نیزبان ا یداد سکَت کند. جلَ حیانا ترج خَرد یخَن خَنش را ن حسام
  .ردیبگ تَانست ینه

کهرنگ بٌ چًرى نشاند ٍ  یٍ اخه دیکش یدق دادن  حسام جزم کردى بَد، پَف یکٌ عزنش را برا آٍا
 :کرد ٍ گفت یظاير  یا سرفٌ داد، یيَا تکان ن یدستش را تَ کٌیدرحال

 راى ٍ بار نشد تَ نعتاد  بٌ درد نخَر بساط دٍدت ٌی. َاى! یکرد نَن خفٌ ٍ یخانَش کن اٍن کَفت-
کو بَد کٌ شکر  خدا اٍنو بٌ ينرات اضافٌ شد.  گارتیس ،یکٌ بَد یاکی. ترنیناش نیتَ ا یننداز 

 !تَ نعتاد  عالف دل خَش کردى ٌی  نَندم اٍن دخترى بٌ چ

گفت ٍ  یا االاهلل اخو کرد. نرد الاهلل تر ظینگايش کرد کٌ آٍا غل نٌیسرخ از آ یبا حرص ٍ صَرت حسام
صَرت آٍا  یتَ یرٍز یاز سر پ یحرکتش، لبخند پت ٍ پًن نیپرت کرد کٌ با يه رٍنیرا از پنجرى ب گاریس

دختر  نیا ی  نٍ از دست زبان  نًارنشد دندیبًشت زيرا رس ینشست. شانس آٍرد يهان لحظٌ جلَ
 .شد یخالص ن

 .دیرا شن شیبَد کٌ صدا رىیدستش بٌ دستگ را باز کرد ٍ آٍا ينَز نیناش قفل

 ...پس کشو، ین ٍ کتیکش نجاینن ا کنٌ ین الیشايپَر خ-

 :ٍ گفت دیحرفش پر نیب آٍا

 ام . سر ساعت يفت خَنٌیفتیبٌ درد نخَر تَ دردسر ن یٍقت تَ ٌیخب. حَاسو يست  یلیخ-
 ...گٌید

 .شد ادىیاز جانب حسام شَد، در را باز کرد ٍ پ یننتظر کالن ایبزند  یگر یحرف د نکٌیا یب ٍ

 .دینَردنظرش رس ی تا بٌ قطعٌ گذاشت ین سر پشت را يا سنگ یکی یکیخستٌ،  یيا قدم با
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ٍ  دیرا با گالب شست. سنگ را بَس دیزانَ نشست ٍ سنگ  سف یکهرنگ، رٍ یآشکار ٍ لبخند یبغض با
نتن  یرٍ ٍار را نَازش شیيا . انگشت«ینالکشادرٍان نرگس »ناند.  رىیاسو نادرش خ ینگايش رٍ

 ی چًرى یرٍ نًابا یب شیيا ٍ اشک دیخَدش آنجا يک شدى بَد کش ی کٌ بٌ خَاستٌ یرنگ اىیس
 .«...نادرم؛ تربتت سجدى گاى  نن است»اش رٍان شد.  یتابنً

سنگ  یٍ رٍ کرد ینرگس را از يو باز ن یيا را کنار سنگ گذاشت ٍ يهانطَر کٌ گل َلَنیٍ ی جعبٌ
 :بغض دارش گفت فیظر یبا صدا د،یچ ین

... شايپَرٍ کٌ آ شتیپ امین ریبٌ د رینن د دیسالم قربَنت برم. سالم نانان  قشنگو. ببخش-
کٌ  دٍنو ی... آرى خَدم ندٍنو یدٍرت بگردم؟ ن یقدم از قدم بردارم... خَب دى یاجازى نه ؛یشناس ین

کَزت  نیعداغَنو نانان. صبح تا شب  یلینا برعکس  تَ، نن خ. تَ اٍنجا؛ جات اننٌ ٍ راحت. ایخَب
 کتک ٍ فحش با ٍ نزد شبو ام،ی! تازى عَض  تهَم بدبختــــری. بشَر، بساب، بهکنو ین شَ یدارم نَکر 

رد کارش...  رى یٍ ن دى ین ٍ سر دناغ باشٌ، يهَن فحش یادیٍ ز ارمی. حاال اگٌ شانس بدى ین یکار 
تَ چٌ  یدید یٍ ن یبَدکاش  ،یدید یٍ ن ی... کاش بَدیزٍد تنًام گذاشت یلینانان. خ یزٍد رفت
ٍ  یزد ین َلَنیٍ ام . شبا ٍاسٌیکرد ین ناز ٍ . باز نَيامیبَد شوی. کاش پکنو ین یدارم زندگ یجًنه
 ٍ قشنگت یچشها نجایا تَ کنٌ؟ پاک ٍ ... کَ دستات نانان؟ کَ دستات کٌ باز اشکامیخَند یقصٌ ن
 ینکن آٍا ٌیگر یکٌ بگ یی! کجاانشدى نان ٌینن شب ٍ رٍز کارم گر یٍل ؛یدیرٍم خَابٍ آ یبست

 ...ستین فینن کٌ ضع ی... خانَم کَچَلَکنٌ ینه ٌینن کٌ گر یقشنگو، آرٍم باش، خانَم کَچَلَ

 یيا نو نهک  قطرى ریز کٌیداد ٍ درحال ٌیاش را بٌ سنگ  سرد تک یشانیبلند شد ٍ پ اشٌ یيق گر يق
 :دینال د،یلرز یباران ن

 نی... اٍنقدر استی... کَچَلَ يو نستیبچٌ ن گٌی. دیبزرگ شدى نانان نرگس گٌیخانَم کَچَلَت د-
تا چًار  یدار یشب ٍ شباش شدى ب نیکٌ يررٍزش شدى ع شناسٌ ین ٍ اىیس یایدن نیٍ ا یلعنت ی  زندگ

 یلیتنًام نانان! خ یلی... بخدا خشٌ یتنًاتر ن شٌ، یتر ن فیضع شٌ، ین تر بزرگ یصبح... يرچ
از درد يست ٍ نٌ  یکٌ نٌ خبر  یقشنگ یجا یٍ خَدت رفت یکٌ تک ٍ تنًا با شايپَر ٍلو کرد ینانرد
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 بگَ بًش تَ! نانان باشٌ داشتٌ ٍ شايپَر! تَ بٌ خدا بگَ، تَ بٌ خدا بگَ يَام ی  ایعذاب ٍ نٌ گندکار
 نیارم ٍ طاقتو طاق نشٌ جلَ ایٍ کو ن فتویقدر کٌ از پا ناٍن بدى، جَن بًو بدى، قدرت بًو... کنٌ نگام

. اگٌ یرفت یيو کو دارنش... تَ کٌ گذاشت یلیرٍزا خدارٍ کو دارم نانان؛ خ نی... ابتیيهٌ درد ٍ نص
. نابَدم شو ی. نابَد نشو ی. نحَ نشو یيزار رنگ گو ن یایدن نیا تَ نن کنٌ، ٍل ٍ خدا يو دستو

 ...آدم نها ی  ٍَنایح نیا کنن یسو کٌ نابَدم ن... بٌ خَد خدا قکنن ین

. از يهٌ جا کرد یٍ با نادرش درد ٍ دل ن زد یزجٌ ن یچقدر زنان گذاشتٌ کٌ يهانطَر  دانست ینه
 .نداشت یتهان گفت، یسَزناکش کٌ يرچٌ يو ن یيا غافل بَد. فقط اٍ بَد ٍ حرف

را پاک  شیيا ٍ اشک دیکش رٍنیب بشیاز ج یدستهال کاغذ یسنگ بلند کرد ٍ برگ یرا از رٍ سرش
قطعا تا يفت  رفت، یبٌ ساعتش انداخت. حدٍد دٍ ساعت گذشتٌ بَد ٍ اگر زٍدتر نه یکرد. نگاي

 یغرٍب پنجشنبٌ بَد. حت یپرٍاز برا طیيو از شانس اٍ بَد کٌ بل نیبرگردد. ا تَانست ینه
  ...راحت با نادرش حرف بزند گذاشتند ینه

  .را از جعبٌ خارج کرد َلَنیٍ ٍ دیسنگ را بَس دٍبارى

بًشتو برم، انا زٍرم کردى. نحل  ستوی! نن کٌ با اٍن حاضر نالنیبردارى ببرتو گ خَاد یشايپَر ن-
رٍش  دیجد یقطعٌ رٍ گَش بدى. نلَد نیکنو قربَنت برم. حاال ا ی... اٍندم بايات خداحافظشٌیيه

 !شدى ییٌ خَدش چٌ اٍستاکردى ٍ ٍاس یشرفتیدٍنٌ ات چٌ پ ٌی یکی نیگذاشتو. بب

در بًشت زيرا  یادیز اشخاص صبح ينگام نعهَال. گذاشت اش شانٌ یرا رٍ َلَنیٍ ٍ ستادیپا ا سر
ٍ راحت از تٌ  دیاینادرش ب دنیغرٍب، صبح بٌ د یبٌ جا داد ین حیترج شٌیيه نینبَد. بخاطر يه

 مدلش آرا یکٌ که نیکند ٍ با اٍ حرف بزند. يرچند زنانش نحدٍد بَد... انا بازيو يه ٌیدل گر
 .بَد یکاف شیبرا شد، ین

 (یفالح اریناز-آينگ نبش قلب)

 رٍ دٍست دارم تَ
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 بیخاک غر بیحس نج نحل

 رٍ دٍست دارم تَ

 بیس یيا عطر شکَفٌ نحل

 بیرٍ دٍست دارم عج تَ

 ادیرٍ دٍست دارم ز تَ

 یبزار  تنًام ٍ نن ادیپس دلت ن چطَر

  رٍ دٍست دارم تَ

 يا خَاب ستارى ی لحظٌ نحل

 رٍ دٍست دارم تَ

 يا حس غرٍب دٍبارى نحل

 بیرٍ دٍست دارم عج تَ

 ادیرٍ دٍست دارم ز تَ

 یبزار  تنًام ٍ نن ادیپس دلت ن نگَ

 دٍرم از يهٌ یٍداع ٍقت نیآخر یتَ

 ٍقت رفتنٌ گٌیخدا د یا بویغر چٌ

 بٌ عشق سپارم یبٌ خاک تَ رٍ ن سپارم یرٍ ن تَ

 ...يا با ستارى برٍ
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بَد انرٍز  بی. عجکرد ین ٌیساز، خَدش يو گر یٌ یرا بستٌ بَد ٍ با گر شیيا چشو شٌ،یيه نحل
 دید ی. انگار درد دخترک را ندیفًه ی. انگار اٍ يو سَز دل دخترک را نختیر یآسهان يو آرام اشک ن

  .کرد ین یدرد ٍ باياش يو

بلند  تَانست ینه نجایا یبَد ٍ آرام... ٍل فیذاتا يو ظر شی. صداکرد یآينگ را زنزنٌ ن رلبیٍ ز آرام
 !گناى بَد یٍ حت یحرنت شکن يا یلیخَدش از نظر خ زد، یساز يو کٌ ن نیبلند بخَاند. يه

 رٍ دٍست دارم تَ

 تَلدت ی حس دٍبارى نحل

 رٍ دٍست دارم تَ

 از خَدت شٌیيه یگذر  ین یٍقت

 رٍ دٍست دارم تَ

 یخَاب خَب بچگ نحل

 یبٌ سادگ رمین یٍ ن رمیگ ین بغلت

 رٍ دٍست دارم تَ

  ٍقت سفر یایتنگ دل نحل

 رٍ دٍست دارم تَ

 ٍقت سحر فیحس لط نحل

  ٍ رمیگ یتَ رٍ بغلت ن یکَدک نحل

 بٌ خاک سپارم یبا تَ ن ٍ بویدل غر نیا
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 دٍرم از يهٌ یٍداع ٍقت نیآخر یتَ

 ٍقت رفتنٌ گٌیخدا د یصبَرم ا چٌ

 بٌ عشق سپارم یبٌ خاک تَ رٍ ن سپارم یرٍ ن تَ

 ...يا با ستارى برٍ

لک  عظ اطیح ٍارد نصب شدى بَد. « نسل نًر ٌیرینؤسسٌ خ» یشد کٌ سر درش تابلَ یا دٍ طبقٌ وین 
ساختٌ  رپرستس یب یيا ٍ بچٌ تامیاز ا ینگًدار  یشدى کٌ برا یٍ بازساز  یهیبَد نسبتا قد یا خانٌ

  .شدى ٍ درنظر گرفتٌ شدى بَد

آنجا، فضا  ی  باز  لیشدى ٍ ٍسا ینقاش یَاريایٍ د یرز صَرت یيا پر بَد از باغچٌ ٍ گل اطیح دٍرتادٍر
 .بَد کردى تر را نناسب

بٌ  یرنگ آنجا بَد ٍ ننتً دیسف یٍ چًار صندل یننش زیسالن کَچک کٌ ن کیاٍل، شانل  ی طبقٌ
 یتیترب یفرينگ انَر انجام ٍ يا  کالس یکٌ يرکدام برا گریکٌ شانل پنج اتاق بزرگ د یاصل یفضا

اٍل  ی يو طبقٌ تیری. دفتر نددیرس یبٌ آشپزخانٌ ن شیکٌ انتًا یبَدند، بَد بٌ عالٍى سالن غذاخَر 
 .بَد

 سیرٍس ٍ دٍطبقٌ تخت تا کٌ داخل يرکدام پنج یدٍم انا نتفاٍت تر بَد. دى اتاق نعهَل ی طبقٌ
بَد کٌ حکو سالن  یضیسالن، اتاق نسبتا عر یٍ انتًا شد یٍ حهام بَد، آنجا را شانل ن یبًداشت

  .کنفرانس را داشت

 یَار یکٌ با کاغذد ییَاريایبا د شان بیبنفش ٍ ترک یيا يهرنگش با پردى یيا ٍ پنجرى دیسف یدريا
کردى بَد.  بایٍ ز ری، فضا را چشهگشدى بَد دىیخَردى بَدند پَش یا نقرى یيا کٌ طرح دیبنفش ٍ سف

 .ٍ درد ٍ کهبَدشان را فرانَش کنند یننف یيا يو کٌ شدى، حس یا لحظٌ یبرا يا کٌ بچٌ یطَر 
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آٍا، لبخند زد ٍ سرش  دنیکٌ با د زد ینشستٌ بَد ٍ داشت با تلفن حرف ن زشیپشت ن یهیرح خانو
  .نشست يا یاز صندل یکی یرا تکان داد. آٍا يو نتقابال لبخند زد ٍ رٍ

 ریز یيا بچٌ ینحدٍد. اٍنو برا تیبا ظرف ی  خصَص ی نؤسسٌ ٌی نجایچندبار بگو خانَم نحترم؟ ا-
آشنا  نجایا نیقبَل کنن... آخٌ شها کٌ با قَان ٍ یز یچ نیيهچ رنهکنٌیغ یپناي یپَنزدى سال... آقا

؟ ... نٌ یننو بهَنو تَ دٍراي نیکن ین یکار  ٌیٍ  نید یگَش ن یبٌ حرف ير کس یچ یبرا ن،یستین
 ...دن ینه شَ اجازى ریخانَم! گفتو کٌ؛ راى ندارى... ند

 :چًرى نشاند ٍ ادانٌ داد یکهرنگ رٍ یاخه بعد

... گفتو خب یلی... خنیبکش خجالت تَن لطفا! از سن نیچٌ طرز حرف زدنٌ خانَم! نؤدب باش نیا-
... نینش ایکٌ خَدم تهاس نگرفتو جَ یتا زنان انا شها يو لطفا گو ین ری... نن بٌ ندگٌیباشٌ د

 !خدانگًدار

 :ٍ گفت ستادیا زشین ی. آٍا با خندى بلند شد ٍ جلَدیکَب شیبا حرص تلفن را سر جا ٍ

ت ینجَر یکلک يهٌ ا یکن ین کاریچ ؟یهیخانَم رح یدار  یچٌ خبرى باز نزاحو تلفن-   ان؟ تَ َکف 

 :چپ چپ آٍا را نگاى کرد ٍ گفت د،ینال یرا ن شیيا قٌیيهانطَر کٌ با سر انگشت شق یهیرح خانو

 حرفا؟ نیا بٌ چٌ ٍ با سن ٍ سال  نن ؛ انسالیزن ن ٌی! آخٌ آ یگ ین یز یچ ٌیتَئو -

 .باال انداخت ییابرٍ طنتیبا ش آٍا

 ٍ دارن. حق انحال نن ادیاالن تَ بَرسن ٍ خاطرخَاى ز انسالیرنج ن نیيه دم،یکٌ نن د ییٍاال تا جا-
سن ٍ سال انگار حاال  یگ ین نی... شها يو يهچگٌید وینَند نیَعَزب رٍ زن ینجَر یکٌ نا ا خَرن ین

خانَم  تٌیشگلٍ خَ یحرفارٍ ندارى... اٍج جٍَن نیا گٌیيفت سال سن کٌ د شیٍ ش یچند سالتٌ! س
 ...یر یگَشٌ گ ی  کن جا یطال، زندگ

 :را گاز گرفت ٍ گفت نشییلب پا یهیرح خانو
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 نی... با يهکنٌ یخَدش نه شیکٌ پ االیبشنَى چٌ خ یحرفا. يرک نیندارى ا تیکن دختر! خَب ایح-
 ...گٌیدٍش نن د یکارا نَند رٍ ی کٌ رفت نانزد کرد ٍ يهٌ یکرد در بٌ راى از ٍ حرفات خانَم

رگل  جنتلهن ٌی دیشا ؟یدیخدا رٍ چٌ د- ٍَ   .کردم دایتلفن ٍاسٌ شها پ نیيه تَ از شو َترگل 

 :رفت کٌ آٍا با لبخند گفت یبًش چشو غرى ا یهیرح نوخا

 کردى؟ تیُکفر ینجَر یبَد حاال طرف کٌ ا یک-

 :انداخت ٍ گفت یشانیبٌ پ ینیچ یهیرح خانو

شدى ٍ االن  ینسل نًر دٍلت ی چَ انداختن کٌ نؤسسٌ خبر یآدم از خدا ب یسر  ٌیبگو ٍاال...  یچ-
 ...دى یيو انجام ن یٍ نددکار  ینیکارآفر تام،یا ی  عالٍى بر سرپرست

 :را باال انداخت ٍ گفت شیبا تعجب ابرٍيا آٍا

 شدى؟ یحاال ٍاقعا دٍلت-

 ی... آقاشٌ ینه یدٍلت چَقتیي نجایا ؟یزن ین ٍ  حرف نیچرا ا گٌید ییایٍا آٍا جَن؟ تَ کٌ از خَد-
باشٌ، کٌ  یدٍلت خَاست ین اگٌ... خَدشٌ با کهال ٍ تهام يا بچٌ یيا نٌیاز رٍز اٍل گفتٌ يز ،یپناي

 تکفلشتحت  یبٌ دٍلت کٌ کس سپرد ین ٍ یٍ يهٌ چ ساخت یکار نه نیٍاسٌ ا شَ ینلک شخص
 نیا دٍارمیيو داشتٌ باشٌ؟ ان نجارٍیباشٌ ٍ انکانات ا یدٍلت کٌ اس نباشٌ... بعدشو، کدٍم نؤسسٌ

 یچ... دارن رٍ يا بچٌ نیا یيَا نجَریباشن کٌ ا دینحضر خدا رٍسف شیپ ایخَاير ٍ برادر، اٍن دن
 گفتو؟ یداشتو ن

 :نکخ کرد ٍ بعد ادانٌ داد یا انداخت ٍ لحظٌ یشانیبٌ پ ینیچ

نن  گٌ ین یکی. خَرى یتلفن ٍانَندى زنگ ن نیبَد... االن ندام ا خبرا یاز خدا ب نیيان! بحخ ا-
 ...شَن فتو از دستفالنو ٍ بًهانو! ٍاال بخدا سرسام گر گٌ ین یکینن آشپزم،  گٌ ین یکی اطو،یخ

 .دیخند آٍا
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ٍ  بشَنیکٌ بزارن تَ ج گردن یٍسط دنبال دٍ يزار پَل ن نیاٍنا يو حق دارن. کار قحطٌ! ا-
 شَن شها بًتر، کجا ٍاسٌ ی از نؤسسٌ نیکن، بب یقاض ٍ خَدت شها حاال... کنن شکر ٍ خداشَن
 يست؟

  .گفت یلب ریز« بگو یچ»تکان داد ٍ  یسر  یهیرح خانو

  اٍندى؟ دایآ-

. نرتب ٍ سالن لیکنن ٍ ٍسا ستیکارا رٍ راست ٍ ر ویکٌ چًارتا کارگر آٍرد نٌیآرى. فردا جلسٌ دارن، ا-
 .ستادىیٍا سرشَن باال يو خانَم

 نیچ صَرتت. بگردم دٍرت کن ناراحت ٍ . شها يو کهتر حرص بخَر ٍ خَدتششیپ رم یپس نن ن-
 بدى؟ ٍ جَاب خاطرخَايات ی! اٍنَقت کآ فتٌین

 ...ننداز دست ٍ برٍ بچٌ. برٍ نن-

 باال يا را گفت ٍ آٍا با خندى از اٍ دٍر شد ٍ از پلٌ نیا کرد یچپ چپ نگايش ن کٌیدرحال یهیرح خانو
 .رفت

 یا قًَى َارياینؤسسٌ فرق داشت. د یيا قسهت یٌ یبا بق تیریسالن کنفرانس ٍ دفتر ند َنیدکَراس
بٌ رنگ  ییطال یٌ ینخهل کرم با حاش یيا يهراى پردى َار،یديهرنگ  یزيایکرم ٍ ن یيا یبَد با صندل

 .لَستريا

بَد ٍ تلفن يهرايش را کنار  ستادىیپشت پنجرى ا دایسالن شد ٍ داخل آن چشو چرخاند. آ ٍارد
سر  یباال بَد آندى نحال. گرفت اش . آٍا خندىزد یگَشش گرفتٌ بَد. قطعا داشت با بًرام حرف ن

  .بَد ياسالن ٍ بٌ کار کردن  کارگر یکٌ نبَد، تَ ییجا تنًا حَاسش انا. باشد شان کارگريا کٌ نَاظب
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را قلقلک  شیگفت ٍ يهزنان پًلَيا یبلند« پـــخ  » د،یکٌ رس دایآرام جلَ رفت ٍ پشت سر آ آرام
بَد  کیٍ نزد دیکش یبلند غیآٍا، ج یی  ًَینبَد، با حرکت  ایدن نیا یکٌ کال حَاسش تَ دایداد. آ

 .خندى ریکنترلش کرد ٍ تهاس را قطع کرد ٍ آٍا زد ز یکٌ بٌ سخت فتدیتلفن از دستش ب

 دٍنٌینن از کجا  شکست ین فتادیاگٌ ن نیا نغز، یب ی  رٍان ی آخٌ؟ دخترى ٌیچٌ کار نیآٍا! ا یکَر ش-
 اٍردم؟ین شَ گٌید

 کٌ کردند شان دٍتا از کارگريا برگشتند نگاى یکی. دیخند ین الیخیٍ آٍا ب زد یحرف ن غیج غیبا ج دایآ
 :آٍا کرد ٍ گفت یبازٍ ی حَالٌ یٍ نشت دیلب گز دایآ

 ...ٍاسٌ نن نهَنٌ تیحیآبرٍ ح یکن یکار  ٌیحتها  دیبا نجایا یای. يربار کٌ نیٍجب ویخدا لعنتت کنٌ ن-

اگٌ تهَم   نایتَ؟ ا یيست ییبرٍ بابا! تَ سرت گرم اٍن ناسهاسکٌ بٌ نن چٌ؟ اصال چٌ ندل کارفرنا-
رٍ آب برد، خانَم ينَز غرق   ای! يهٌ دنشٌ یدم دستگايو جهع کنن ببرن؛ رٍحت يو خبردار نه نیا
 ...جَنشٌ یبً

 ...ادیجَنت کٌ درنه ینگَ... بًرام بگ ینجَر ی! صدبار گفتو اینرض ٍ بً-

 :کرد طنتیٍ ش دیلب ٍرچ آٍا

 گو ینه گٌیباشٌ د ،ینگو بً یحاال کٌ انقدر اصرار دار  ی! ٍلینگو بً چرخٌ یزبَنو نه یجَن  تَ رٍ-
 ...یبً

 .يو بٌ خندى افتاد کرد یکٌ چپ چپ نگايش ن دایحرف زدن آٍا، آ از

 !انرٍز یکرد رید-

 .کردم ین یازش خداحافظ دی. آخٌ بادیذرى حرفام با نانانو طَل کشش ٌیآرى... -

از  یکیکٌ يهان لحظٌ « چرا؟ یخداحافظ»بپرسد:  را باال انداخت ٍ خَاست شیابرٍ یتا کی دایآ
 :کرد شیکارگريا صدا
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رفع زحهت  گٌیکٌ د نیانعام نارٍ بد نیزحهت ا یب. کردن تهَم ٍ کارشَن يا بچٌ ؟یخانَم پناي-
 ...ویکن

. کرد یبرادرش سفارش ن شٌینرتب بَد. يهانطَر کٌ يه زیچ بٌ سالن انداخت. يهٌ ینگاي دایآ
  .داد یاٍ انجام ن لیرا نطابق ن زیيهٌ چ دایانا آ زد، یکو بٌ نؤسسٌ سر ن یلیخ نکٌیباا

 .... باشٌ چشو االننیدیزحهت کش یلیآقا. خ بیدستتَن درد نکنٌ حب-

جا گذاشتٌ ٍ حرفش نصفٌ  تیریدفتر ند یرا تَ فشیکٌ بٌ اطرافش انداخت، نتَجٌ شد ک ینگاي با
  .ناند هٌین

 ...ارمیبرم ب نیٌ صبر کنلحظ ٌیدفتر جانَندى.  فویک-

  .چشو خانَم-

 .را گرفت شیبرٍد کٌ آٍا جلَ نییخَاست پا دایآ

 .ات ٍاسٌ ارمین رم ی. نن نیخانَم پناي یبر  خَاد ینه-

 ...کٌ شٌ یآخٌ نه-

 .نای. تَ بهَن باال سر اامیٍ ن ارنشین یَجلد نییپا رم یتَک پا ن ٌی! گٌید فٌیک ٌیچرا نشٌ؟ -

 .لبخند زد دایآ

 .بخدا یا دٍنٌٌ ی-

 ...یکَفتت بشو الً-

 ...بَد کٌ تیریاتاق ند ی رىیدستگ یرفت. ينَز دستش رٍ نییپا يا ٍ آٍا از پلٌ دندیخند يردٍ

 ...دیکش شیياٌ یبٌ ر قینفسش را عه گریبار د کی
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 ...نٌ

 ...کرد ینه اشتباى

 ...کٌ نحَطٌ را پر کردى بَد یا حٌیرا نیا

 ...عطر بَد یبَ يهان

 ...عطر تلخ يهان

 ...عطر تلخ اشنا يهان

ٍ رد بَ را گرفت. قدم  دینفس کش تر قیشل شد. عه یا در را باز کند، حس کرد دستش لحظٌ نکٌیا یب
از دردش  یز یبَد کٌ نحکو بٌ در خَرد انا نگر چ دىییدٍ ی. طَر دیرس یتند کرد تا بٌ در ٍرٍد

 ...لح آشنا بَدت یيهان بَ کرد، یکٌ حس ن یز یاالن تنًا چ د؟یفًه ین

بَدند ٍ زن  یباز  درحال يا چندتا از بچٌ یعنینبَد.  یچرخاند. انا کس طیح یرا چند دٍر تَ چشهش
بَدند.  ستادىیا زد؛ یٍ حرف ن داد یيَا تکان ن یاز کارننديا کٌ دستش را تَ یکیکنار  یٍ نرد

کٌ اٍ  یاز آنًا را بٌ عنَان فرزند خَاندى قبَل کنند. انا کس یکی ی  سرپرست خَاستند ین حتهلی
 ...آنجا نبَد کٌ نبَد ،یتلخ  لعنت ی حٌیرا نیکٌ اٍ دنبالش بَد، نبَد. صاحب ا ینبَد. کس خَاست، ین

آٍا ناندى بَد ٍ  یياٌ یر یتَ یاست کٌ ردش حساب یا حٌیتلخ، يهان را یبَ نیکٌ شک نداشت ا اٍ
 انا پس... صاحبش کجا بَد؟ جا خَش کردى بَد.

 آٍا؟ آٍا؟ حالت خَبٌ دختر؟-

بَد ٍ با تعجب  ستادىیپشت سرش ا یهیرح خانو. آند خَدش بٌ اش، شانٌ یيا احساس تکان با
تکانش داد ٍ  گریبار د کیآٍا يهانطَر در سکَت بًش زل زدى است،  دید ی. ٍقتکرد ینگايش ن

 :گفت

ت شد  یدییبارى چرا دٍ ٌیتَ دختر؟  ییکجا-  ًَ؟یتَ در؟ چ 
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عطر، پر   ی حٌی. ينَز يو رادینانحسَس بَ کش گریبار د کیانگار تازى حَاسش جهع شدى بَد.  آٍا
 .يَا بَد. ننتًا نٌ بٌ شدت اٍل

 :ٍ آرام گفت دیلرز شیيا لب

 ؟یهیبَد خانَم رح نجایا یک-

 .را باز کرد شیيا چشو یکه یهیرح خانو

 بَد؟ نجایا یکٌ ک یچ یعنیٍا؟ -

 ٌ؟یعطر نال  ک یبَ نیعطر... ا نیا-

 :ٍ گفت دیرا دريو کش شیٍ بعد ابرٍيا دیبَ کش یکه یهیرح خانو

  آٍا جَن! عطر کجا بَد؟ آ یشد یاالتیخ-

حسش  شیعطر نحَ شدى بَد. انا اٍ ينَز يو کهاب یبَد. بَ یهی. حق با خانو رحدیدٍبارى بَ کش آٍا
حد ٍ  یاست کٌ ب ینربَط بٌ يهان نرد نغرٍر  حٌ،یرا نیيو شک نداشت کٌ ا یا . دخترک ذرىکرد ین

بَد  دىیشنکٌ تا بٌ حال  ییبَ، با تهام عطريا نیکردى بَد. اصال ا یشرٍیذين دخترک پ یاندازى تَ
ٍ  شد ین بیگلد تاچ ترک گاریس یبَد تلخ کٌ با بَ یا حٌیخاص بَد. را ییجَريا کیفرق داشت. انگار 

 .کرد یٍ رٍ ن ریدل  دخترک را ز ینطَر یا

رد شد ٍ  یهیخانو رح ی گرد شدى یيا از نقابل چشو ،یگر یحرف د چیي یٍ ب دیکش یقیعه نفس
 .ٍ داخل شد دیرا کش رىیرفت. دستگ تیریسهت دفتر ند

 ...انا

 ...يو آنجا

 ...تلخ  نخصَص ی حٌیيو آکندى شدى بَد از يهان را آنجا
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 نبَد؟ چکسیچرا ي پس

 یتلخ را با شدت تَ ی حٌیيو گذاشت ٍ آن را یرا رٍ شیيا داد ٍ چشو ٌیرا بٌ در تک کهرش
 :آرام زنزنٌ کرد رلبیٍ ز دیکش شیياٌ یر

 ...ايَرا-

انکانش بَد کس   یعنیبَد ٍ بس!  دىیچیيَا پ یتَ حٌیرا نیآنجا نبَد. فقط ٍ فقط ا ییايَرا انا
 شدى باشد؟ یاالتیا خعطر استفادى کند؟ نهکن بَد ٍاقع نیاز ا یگر ید

 ...نٌ

از  حٌ،یرا نینبَد. ا االتینفر است. خ کیبَ فقط ٍ فقط نخصَص بٌ  نیشک نداشت. ا یا ذرى
 ...تر بَد یٍاقع یز یيرچ

را برداشت ٍ از  دایآ فیقلبش ننظو شَد ٍ حالش بًتر. بعد ک یيا تا تپش ستادیلحظٌ يهانجا ا چند
آن اتاق ٍ فرٍ  یبا ناندن تَ چ،یحالش بًتر کٌ نشدى ي د،یاتاق خارج شد. تازى آن لحظٌ بَد کٌ فًه

 .بدتر يو شدى ،یلعنت یبردن آن بَ

کٌ تَجًش را جلب کرد سَگل بَد کٌ در آغَش نادرش با  یز یچ نیباال کٌ رفت، اٍل ی طبقٌ بٌ
را سهتش گرفت کٌ  شیيا ٍ دست دیکش یبلند غیآٍا، ج دنی. با دکرد ین یباز  اش یعرٍسک بافتن

را ازش گرفت ٍ نشغَل حساب کردن دستهزد کارگريا  فیبا خندى اٍ را بٌ آغَش آٍا سپرد ٍ ک دایآ
 .شد

را نَازش  شیبایبلند ز یٍ يهانطَر کٌ نَيا دیبَس را اش سَگل سٌ سالٌ را بغل کرد ٍ نحکو گَنٌ آٍا
 :گفت کرد، ین

  دنت؟یعرٍسک خالٌ کٌ نن ند یاٍند یک  -

 :کَدکانٌ پاسخش را داد یبا لحن سَگل
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 شویپ چَقتیي چَن ندارى دٍست ٍ نن ییدا یاٍندم. ٍل ییبَدم، با دا یخَنٌ نادرجَن رٍزید-
 ...کار دارى شٌی... يهنَنٌ ینه

. دخترک عرٍسک رٍزید گفت یاالن، ن ایبٌ انرٍز  شٌی. سَگل يهدیبَس را اش ٍ دٍبارى گَنٌ دیخند آٍا
صَرت آٍا تکان  یبَد، جلَ ییبافت طال یٍ نَيا یصَرت یدختر با لباس نحل کیرا کٌ  اش یبافتن

 :داد ٍ با شَق ٍ ذٍق گفت

دختر ننٌ، ننو  نیا گٌید... نًگل گذاشتو ٍ اسهش! کردى درست ام ٍاسٌ یچ یخالٌ آٍا نادرجَن نیبب-
 ...نانانش

 :گفت رفت، ین اش صدقٌ قربان کٌیٍ درحال دیبلند خند آٍا

 ...ٍرٍجک زىیر ین ینن قربَن  تَ برم نانان کَچَلَ... چٌ زبَن یالً-

 .آند شان کینزد دایکٌ آ زد یٍ آٍا يو با لبخند باياش حرف ن کرد ین یزبان نیریندام ش سَگل

 ...نکن تیسَگل خالٌ رٍ اذ-

 .خَدش را بٌ آٍا چسباند شتریکٌ سَگل ب ردیخَاست اٍ را از آغَشش بگ ٍ

 ...بغل خالٌ آٍا بهَنو خَام ی. نینانان امینه-

 :گفت دایٍ رٍ بٌ آ دیرا ناز کرد ٍ بَس شیيو نَيا آٍا

 ...بزار بهَنٌ گٌ یراست ن-

ٍ آن  االتیرٍ بٌ آٍا کٌ دٍبارى غرق خ د،یایب ادشی یز یچ نکٌیتکان داد ٍ بعد نحل ا یبا لبخند سر  دایآ
 :تلخ آشنا شدى بَد، تند گفت ی حٌیرا

 ...آينگات بٌ دلشَن نشستٌ یبدجَر  ایطفل ؟یبزن َلَنیٍ شَن ٍاسٌ یاین آٍا، ننتظرتن يا بچٌ-



 www.Novel98.ir 171               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

حال،  نی. با اکرد ین ریس یگر ید یایدن یبَد ٍ تَ دىینبَد. کال ذينش پر کش ایدن نیا یاصال تَ آٍا
 .لب نشاند ٍ سرش را تکان داد یرٍ یلبخند کهرنگ

 یکردى بَد ظايرش آرام باشد ٍ با لبخند رٍ یسع زد، ین َلَنیٍ يا بچٌ یکٌ برا یندت تهام
کٌ  زيایشاد نشان ديد. انا دلش آشَب بَد ٍ حَل چٌ چ شٌیخَدش را نحل يه ش،یيا لب
 ییعطرش بٌ تنًا ی حٌیرا ینفر کٌ حت کینفر!  کیبَد. فقط  زیچ کیيو فقط  دی... شادیپلک ینه
 ...دخترک را بٌ خَدش نشغَل کند بَد کٌ ذين یکاف

چرم کرم رنگ دفتر گذاشت ٍ  یيا یاز صندل یکی یرا رٍ َلَنشینشست ٍ آٍا ٍ زشیپشت ن دایآ
 طنتینشستٌ ٍ ش زین یرٍ دا،یآ یتذکريا رغوینشست. سَگل يو عل اش یکنار  یصندل یخَدش رٍ

 .کرد ین

از آن نبَد  یخبر  گری. انا ددیکش یقیرا بشنَد، نفس عه حٌیآن را گریبار د کی نکٌیا یبرا ناخَدآگاى،
  ...کٌ نبَد

 !با تَئو آٍا-

 .حَاسش جهع شد دایآ یصدا با

 يان؟-

 ارن؟یبگو ب یخَر  ینايار ن گو یتَ دختر؟ ن یکجا غرق شد-

  .ستین م گشنٌ یعنینٌ... -

تن ٍ بدن  نی. ادىیبٌ خَدت بنداز! رنگ ٍ رٍت کانل پر نٌینگاى تَ آ ٌی ست؟یگشنو ن ٍ یچ یچ-
 بکشٌ از دست تَ؟ یگرسنگ دیبا یکردى کٌ ي   یچٌ گناي ت چارىیب

 :دیپرس داینزد ٍ آ یلبخند زد ٍ حرف آٍا

 ناراحتت کردى آٍا؟ یز یچ-
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 یاغالب يهان آٍ یکرد تَ یانقدر تابلَ بَد؟ بٌ لبخندش رنگ داد ٍ سع یعنینات نگايش کرد.  آٍا
 .فرٍ برٍد یشگیيه طنتیشر ٍ پرش

 .ستین یز ینٌ خَبو. چ-

  .گذاشت، از جا بلند شد ٍ کنارش نشست نیزن یسَگل را رٍ نکٌیزد ٍ بعد از ا یلبخند دایآ

 یگ یچرا نه دٍنو ی... فقط نهیيست کٌ انقدر تَ َلک تیزیچ ٌینن تَ رٍ نشناسو؟ تَ  شٌ ینگٌ ن-
 !یٍجب ویتَ َپر ت زدى ن ینجَر یا یچ

کٌ نن نگرفتو؟  یگرفت ارٍیدن یکجا یاز آب درٍند القید یکی... حاال نحال تَ آ یٍجب ویبٌ نن نگَ ن-
اٍند با تَ ٍصلت کرد ٍ  یکٌ از رٍ ندٍنو کار  رمیگ یاٍن بًرام بخت برگشتٌ رٍ فاکتَر ن ی  البتٌ زندگ

 ...یبدبخت سهت داد ُيل ٍ خَدش یدست یدست

 ...ویبا يو خَب م یَ لینا خ ،ی. اگٌ تَ بزار ٍَنٌیگهشَ! د-

! نن االن خ الیاز حد بگذرد نادان خ یکیيهَن ن نیا گٌ؛ینٌ د- پسر  ای دٍنو یبدى چَن ن الویبد کند 
 کیج ندارى جرعت بدبخت کٌ ات پشت قبالٌ یسکٌ انداخت یا يزار ٍ خَردى ای ،یکرد جادٍ ٍ نردم
 ...بزنٌ

 :چپ چپ نگايش کرد ٍ گفت دایآ

يهٌ  نیٍ ا یدين ٍا کن نکٌیبًترى تا ا یلیخ یتَ يهَن افسردى ٍ ناراحت بهَن ٌ؟یچ یدٍن یاصال ن-
 ...یچرت ٍ پرت بگ

 :گفت دایٍ آ دیخند آٍا

 چتٌ؟ ینگفت-

 ...ستین ویزی! گفتو کٌ؛ چدایآ ایکرد دیکل-
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  باٍر کنو؟ یاٍنَقت تَقع دار  ،یگ یخَدم بًو درٍغ ن یتَ رٍ-

 اش یتنًا دٍست ٍاقع دایانداخت. آ ریسرش را ز ق،یعه یچند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد با نفس آٍا
با يو دٍست بَدند. انا باز يو کٌ  شد ین یسال چند کٌ بَد اش ٍ نحل خَاير نداشتٌ ایدن نیا یتَ
 :کند اجهلٌ اکتف کیداد فقط بٌ گفتن  حیترج تَانست؟ یچٌ نرگش است. ن دیبٌ اٍ بگَ تَانست ینه

 ...گٌیدم رفتنٌ د ی ٍ غو ٍ غصٌ یافسردگ نیيه-

 .برٍد خَايد یآند کٌ خَاستٌ بپرسد کجا ن ادشی دایحرف  آٍا، آ نیا با

 رفتن؟ باز يَس کجا بٌ سرت زدى؟-

 .سرش را بلند کرد آٍا

 ...شهال ویخراب ش ویبر یناي ٌیٍ  ویببند لیبار ٍ بند دیدٍ سر گفتٌ با َید یجا، ٍل چینن کٌ ي-

 .شٌ ی! حداقل از تَ خَنٌ نَندن کٌ بًترى. حال ٍ يَات يو عَض نٍَنٌیخَبٌ کٌ د-

 «...نشٌ اىیصد سال س خَام ین»دلش گفت: یزد ٍ تَ یپَزخند آٍا

ناندن آٍا در آنجا، از نؤسسٌ خارج شد  یبرا اش یپافشار  رغویچند لقهٌ غذا خَرد ٍ عل دایاصرار آ بٌ
  .راى افتاد یشگیسهت يهان پارک يه ادىیٍ پ

را ادارى  ٌیریبَد شاد ٍ سرزندى کٌ با کهک برادرش نؤسسٌ خ یرا دٍست داشت. دختر  دایآ شٌیيه
 .ازدٍاج کردى بَد یسالگ 18زٍد، در سن  یلیخ کردٍ ین

. انا انرٍز؛ آن عطر آند ین دنشیير پنجشنبٌ بٌ د نیٍ بخاطر يه شد یعَض ن اشٌ یاٍ رٍح کنار
ٍ حالش بدتر يو شدى  ریذينش درگ چ،یحالش را کٌ خَب نکردى بَد ي ال،یخٍ آن يهٌ فکر ٍ  یلعنت
 .بَد
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بانک.  ی  هیقد َاریشد. بٌ يهان د شیرٍ بٌ رٍبٌ رىیدرشتش خ یيا ٍ چشو ستادیپارک ا ی  ٍرٍد یجلَ
سَم  ی پلٌ یرٍ یگر یدٍم ٍ د ی پلٌ یرٍ شیاز پايا یکی شٌ،ینجنَن نشستٌ بَد. نحل يه دیب ریز

 هان. يٌی. يهان ساکرد ین یکش رخ اش، نردانٌ ٍ چًارشانٌ کلیبَد ٍ ي دایپ گارشیبَد. دٍد س
ٍ آٍا  داد یبار يو کٌ شدى خَدش را نشان ن کی. يهان قَت قلب آٍا. کاش یشگیيه یٌ یسا

تهام تالشش را  شٌیآٍا باارزش شدى بَد کٌ يه ینردانٌ، آنقدر برا یٌ یسا نی. ادید ین را اش چًرى
 نیا لشیدل ساخت، ین دیجد یيا ی. اگر يو نلَدکرد یصَرت اجرا کند ن نیتر بٌ قشنگ نکٌیا یبرا

کٌ  دانست ینًو باشد، فقط خدا ن یکس یبرا نکٌینردانٌ خَش بَد. ا یٌ یسا نیبَد کٌ دلش بٌ يه
 ...کرد یباارزش بَد ٍ دل  پردرد دخترک را آرام ن شیچقدر برا

جعبٌ  یسازش را تَ رٍد، ین یکیيَا دارد رٍ بٌ تار دیبَد ٍ آٍا کٌ د دیبرعکس صبح؛ شد باران،
شد.  یزٍدتر برگشتن قطع یبرا هشیٍ تصه دیساعت يفت غرٍب، برق از سرش پر دنیگذاشت ٍ با د
را يا کرد ٍ  شیيا دٍشش انداخت ٍ دست یرا رٍ َلَنشیشدى بَد. ٍ ریحاال يو د نیيرچند، يه

از آنجا دٍر شَد، سر  نکٌی. قبل از اآند ین یسرد شدى بَد ٍ سَز بد یادیگذاشت. يَا ز بشیج یتَ
 گرینجنَن نشستٌ بَد. فقط د دیب یٌ یسا ریچرخاند ٍ دٍبارى آن قسهت را نگاى کرد. ينَز يهانجا، ز

از  یینرفتٌ بَد کٌ صدا شتریب ی. دخترک لبخند زد ٍ نگاى از اٍ گرفت. ينَز چند قدندیکش ینه گاریس
 :دیپشت سرش شن

 ...خانَم دیببخش-

 ستادىیتَ ُپر ٍ سبزى رٍ پشت سرش ا کلیتپل با ي بایتقر یٍ پشت سرش را نگاى کرد. دختر  برگشت
 .دستش بَد یتَ یبَد ٍ تکٌ کاغذ

 بلٌ؟-

 :قدم جلَ آند ٍ کاغذ را نقابل آٍا گرفت ٍ گفت چند

 آدرس  کجاست؟ نیا یدٍن ین-
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بَد. حتها  دىیرا نشن يا ابانیبَد ٍ اصال اسو آن خ یبیٍ غر بی. آدرس عجانداخت يا بٌ نَشتٌ ینگاي
 قٌیدق کیداشتٌ ٍ دختر را سر کار گذاشتٌ بَد. ينَز چشهش بٌ کاغذ بَد ٍ بٌ  تیقصد اذ یکس
بٌ دست آن  َلَنشیجعبٌ ٍ د،یایشد ٍ تا بٌ خَدش ب دىیبَد، کٌ حس کرد دستش کش دىینکش
  .دییدٍ یبَد ٍ تند تند بٌ سهت نخالف ن خترد

 :کٌ داشت، بلند داد زد یدنبالش راى افتاد ٍ با تهام تَان عیسر

 ...گو یبًت ن ستای! د  ٍاستایٍا یدار  ٍ دزد! دزد! اگٌ جرعتش-

. نردم زد ین ادیٍ آٍا يو پشت سرش بَد ٍ ندام اسو دزد را فر دییدٍ ین ٍقفٌ یتند ٍ ب دختر
 یچتر بَدند ٍ آنقدر غرق بَدند تَ کی ریز ییدٍتا يا ی. بعضکرد ینه ییاعتنا یا کسان دند،یشن ین

بَد کٌ  ریيو آنقدر دلشان نشغَل ٍ ذينشان درگ يا یبعض دند،ید یعالو خَدشان کٌ اصال آٍا را نه
کٌ چطَر  انداختند یبٌ اٍ ن یيو بَدند کٌ نگاي یتک ٍ تَک ن،یب نی. در اکردند یاصال سر بلند نه

. اکحر کردند یٍ آنًا يو از کنارش عبَر ن دادند یتکان ن یانا سر  زند؛ ین ادیٍ فر دٍد یٍار ن َانٌید
ٍ با  زدند یدخترک را رج ن نتن ٍ بد شان حیٍق یيا کهکش کنند، با چشو نکٌیا ینرديا يو کٌ بٌ جا
از يهانجا  شد ید. کاش نآٍا تهام ندت اخهش در يو باش شد یکٌ باعخ ن کردند یلبخند نگايش ن

نادرش کٌ  َلَنیٍ رینشَند. انا از خ دنشییدٍ ی  يهٌ آدم تهاشاچ نیتا ا گشت یراست بر ن کی
 ...دییدٍ یسرش ن پشتٍ تند تند  فرستاد یبگذرد... فقط بٌ آن دختر لعنت ن تَانست ینه

ٍ بٌ نفس نفس . خستٌ بَد کرد یدخترک سخت ن یرا برا دنیدٍ ن،یشدت گرفتٌ بَد ٍ يه باران
 یلی. آن دختر، از آٍا خدییدٍ ین رٍ ادىیجهع شدى در پ یيا آب یافتادى بَد انا با تهام قدرت، از تَ

 ی َچٌک کیبَد. داخل  دایاز کو شدن سرعتش پ نیا ٍ بَد شدى يو تر خستٌ طبع بٌ ٍ بَد تر تپل
 دیکش یبلند غیبَد؛ ج دىیبٌ پشت سرش رس گریٍ چند قدم کٌ جلَ رفت، آٍا کٌ د دیچیپ کیتار ی  فرع

 .ٍ بٌ آٍا نگاى کرد دیچرخ عیافتاد. انا سر نیزن یگفت ٍ با شکو رٍ یٍ نحکو ُيلش داد کٌ اٍ آخ بلند

 دیرا گرفت ٍ کش َلَنشیصَرتش پخش شدى بَد را کنار زد ٍ ٍ یکٌ تَ یسیخ یبا حرص نَيا آٍا
 .انا اٍ جعبٌ را نحکو گرفتٌ بَد
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... د  شیریدزدم انقدر س ؟یعَض ی نفًو دخترى ای ی! کر گو ین بًت ٍ نانانو َلَنیل کن ٍٍلش کن. ٍ-
 ...ٍلش کن

 .شد ینه الیخیانا دختر ب کرد یپس گرفتن جعبٌ تقال ن یٍ برا زد یبلند حرف ن بلند

 نجا؟یچٌ خبرى ا-

ٍ بٌ سهت چپ نگاى کردند.  دندیٍ ترس دینردانٌ، تن يردٍ لرز یصدا دنیٍ دار، با شن ریيهان گ در
ساطع  شیيا کٌ از چشو ینرد ٍ درخشش نَر سبز  کیبلند  یٌ یجز سا یز یچ ،یکیآن تار یتَ
آشنا بَد  شیصدا. بَد آٍرد رعشٌ ینبَد. يهان نَر يو خَدش بدجَر  صیقابل تشخ یز یچ شد، ین

 .ستیديد نتعلق بٌ ک صیآن لحظٌ نغزش قفل بَد ٍ نتَانست تشخ ٍاانا آ

 یکٌ دختر زد ٍ سر خَردنش رٍ یزد کٌ با حرف یتکان نحکو جعبٌ را گرفت ٍ لبخند کهرنگ کیآٍا با  
گرد شدى  یيا کهرنگ ٍ چشو یرا بٌ اخه شیلبش نحَ شد ٍ جا یاز رٍ یفَر  َلَن،یٍ افتادن ٍ نیزن
 .داد

ازم  ٍ َلَنویٍ خَاد یزد ٍ االن ن نویزن يَا یسر ٍ پا ب یب ی دخترى نی! اگنايو ینن ب نیآقا باٍر کن-
 ...نی... ترٍخدا کهکو کنرىیبگ

 دنبال ٍ نن نجایبَد اٍن کٌ از دم پارک تا ا یدغل باز؟ اگٌ نن دزدم، پس ک یگ یچرا نزخرف ن-
 !گٌیبنال د یشد الل چرا يان؟ کشَند؟ خَدش

بَد، تن  سیخ نیزن یبٌ رٍ شد ین کیکٌ نزد ییيا خَردن قدم یشاالپ شلَپ آب، کٌ ناش یصدا با
 کَچٌ ٍسط يهانجا ٍ باشند دست دٍ نفر با يو يو نیٍ ترس بٌ جانش افتاد. نکند ا دیٍ بدن آٍا لرز

 ...قرار بَد نیاز يه انیاز ظَاير انر کٌ جر اٍرند؟یب را دخلش

نبَد کٌ  یطَر  تشیيو فشار داد ٍ بغضش را فرٍ برد. انا االن نَقع یرا رٍ شیيا چشو نحکو
 !... فرارکرد ینتهرکز ن زیچ کی یفقط نغزش را رٍ دیبخَايد ترس بٌ دلش راى ديد. با
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 کهتر آٍا با اش کٌ ير لحظٌ فاصلٌ یبَد بٌ نرد رىیخ شیيا نشستٌ بَد ٍ چشو نیزن یينَز رٍ دختر
گرفتن  یرا برا شیيا . از غفلتش استفادى کرد ٍ جعبٌ را برداشت کٌ يهزنان دختر يو دستشد ین

سرش  یرٍ آنرا نحکو بجنبد، خَدش بٌ دختر تا ٍ کرد بلند را جعبٌ! بَد تر آٍا زرنگ یآن جلَ آٍرد. ٍل
نحار  یداد کٌ آٍا در عَض لگد یفحش بد رلبیسرش گذاشت ٍ ز یکٌ اٍ داد زد ٍ دستش را رٍ دیکَب

داد. از بس جعبٌ  لشیتحَ ادیبٌ فر شبايت یب یرا با حالت« يفت جد ٍ آبادتٌ»کرد ٍ  شیساق پا
  .افتادى بَد نیزن یشدى بَد، بندش پارى شدى ٍ رٍ دىیدٍ دختر کش نیب

نحکو آب ديانش را قَرت داد.  د،یاز پشت سرش بٌ گَشش رس ینیخشهگ یيا نفس یصدا با
پشت سرش را نگاى  نکٌیا یجعبٌ را گرفت ٍ ب ی رىیندانست. نحکو دستگ زیاز آن ناندن را جا شتریب

 .کرد دنیکند، شرٍع بٌ دٍ

 یيا آب یٍ چنان با شتاب پا تَ دییدٍ ین ندازد،ینگاى بٌ پشت سرش ب یا لحظٌ نکٌیا یتند ٍ ب تند
راحت  الشیخ بایتقر. بَد شدى آلَد گل یٍ تا حدٍد سیکٌ شلَارش تا ساق خ گذاشت یجهع شدى ن
 یتازى کند، بغضش با صدا یتا خَاست نفس یٍل ستاد،یا یا . لحظٌستیدنبالش ن یشدى بَد کس

شد. لعنت بٌ  نیسنگ شیگلَ یدٍبارى تَ شد، ین دىیٍ از پشت سر شن خَرد یآب ن یکٌ تَ ییيا قدم
 بَد؟ ٌی. نگر االن ٍقت گرگذاشت یراحتش نه یا کٌ لحظٌ یبغض لعنت نیا

داشت. بادقت ٍ  یخاص تویر شیپا یکٌ داشت، آرام بَد ٍصدا یسرعت نینردانٌ بَد ٍ در ع يا قدم
 ...نباشد یشبايت بٌ نلَد یب شیپا یکٌ باعخ شدى بَد صدا د؛ییدٍ یننظو ٍ نرتب ن

 یبَد ٍ ير اتفاق بشیشدى بَد! آن نرد در تعق یرا نانحسَس تکان داد. دخترک رسها رٍان سرش
خَنش تشنٌ بَد. کردى بَد ٍ شايپَر االن حتها بٌ  ریيو د گری... از طرف دفتدیب شینهکن بَد برا
 بٌینرد غر یپا یٍ صدا دنییبَد. آنَقت اٍ بٌ فکر دٍ ادیز برٍد، شان پرٍاز از دست نکٌیچَن احتهال ا

 !...بَد

دناغش را باال  د،یلرز یباران از ترس ٍ سرنا ن ریز کٌیبغلش گرفت ٍ درحال یرا نحکو تَ َلَنشیٍ
بَد کٌ  دىیرس یاصل ابانیجهع کرد ٍ رٍ بٌ جلَ پا تند کرد. سر خ شیپايا یٍ تهام تَانش را تَ دیکش
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ش نشست. یيا لب یکهرنگ رٍ یبرق زد ٍ لبخند شیيا چشو رٍ، رٍبٌ دیساختهان نها سف دنیبا د
 .يهان راى فرارش بَد قایدق نیا«! ساختهان پزشکان»

 ینتعجب ٍ پچ پچک يا یيا ٍ نگاى دیسريا سهتش چرخ یا ساختهان را کٌ باز کرد، لحظٌ ی  ٍرٍد در
عنَان  چیي بٌ اش ٍ آشفتٌ سیبکنند. سر ٍ ٍضع خ یشد. حق يو داشتند ير فکر  دشینردم عا

 گریبَد کٌ د دىییباران دٍ ریاز اٍ داشتٌ باشد. آنقدر تند تند ز یتصَر نحبت ینبَد کٌ کس یطَر 
ٍ بعد سهت  ستادیدر ا یجلَ زد، ی.چند لحظٌ يهانطَر کٌ نفس نفس نکرد یرا حس نه شیپايا

  .زد را اش آسانسَر رفت ٍ دکهٌ

 دنیاز رس یدخترانٌ، حاک غیج یبٌ شدت باز شد ٍ صدا یبَد کٌ در ٍرٍد دىیرس نییتازى پا آسانسَر
 .شد ٍ بٌ حال خَدش زار زد یيهان نرد بَد. تٌ دل دخترک خال

رش را يو نگاى نکرد ٍ سهت پشت س یتأنل، حت یا بدٍن لحظٌ د،ینردانٌ را کٌ شن یيا قدم یصدا
 گریداد. د ٌیتک اش نٌیکهرش را بٌ آ حال یرا فشرد ٍ ب شیيا از دکهٌ یکی ینطَر یآسانسَر رفت ٍ يه
  .ستدیبا شیپايا یاصال نا نداشت رٍ

 شیپ یجفت چشو سبز ٍحش کیشد کٌ يهان لحظٌ  دىیآسانسَر از دٍ طرف سهت يو کش در
بستٌ شد ٍ آسانسَر  یلب نشاند ٍ در فلز  یرٍ یرٍز یسر پ پت ٍ پًن از یچشهش ظاير شد. لبخند
جذاب بَد، نبَد؟ چقدر يو  یادیز شیيا بَد؛ انا چشو دىینرد را ند ی شرٍع بٌ حرکت کرد. چًرى

 ...یيا چشو ٌیشب

برق  نیاطرافش نشستٌ بَد، ع یآن نَشتٌ شدى بَد ٍ نَر سرخ یکٌ عدد سٌ رٍ یا دکهٌ دنیبا د
 زد یسٌ را ن دیيهٌ عدد، چرا با نیا یطبقٌ بَد. انا تَ 15. ساختهان ستادیصاف ا شیجا سر يا زدى

  فتد؟یآن نرد ب ریکٌ زٍدتر برسد ٍ گ

 ٍ نردى شَرت»زنزنٌ کرد: فرستاد، یبٌ خَدش لعنت ن کٌیيو فشرد ٍ درحال یرا کالفٌ رٍ شیيا چشو
 «لعنت بًت ...گذرى یانَراتت نه ،ینکن  یکار خراب شٌیيه تا کٌ آٍا ببرن
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رفت.  رٍنیاز آسانسَر ب یا را نحکو گرفت ٍ عجلٌ َلَنشیٍ ی جعبٌ ی سَم، دستٌ ی اعالم طبقٌ با
دناغش  یتَ یبرخَرد کرد ٍ درد بد یبَد کٌ صَرتش بٌ جسو سفت دىیينَز قدم دٍم بٌ سَم نرس

 گذاشت، یيو ن یرا با درد رٍ شیيا ٍ يهانطَر کٌ چشو دیگفت ٍ ابرٍ دريو کش ی. آخ بلنددیچیپ
عقب برٍد، جلَتر  نکٌیا یچرا، جا دیدناغش گذاشت  ٍ خَدش يو نفًه یرا رٍ شیيا از دست یکی

را بٌ آن جسو نحکو کٌ کو  اش یشانیبَد، نالٌ کنان، پ دىیرفت ٍ يهانطَر کٌ دناغش را نحکو چسب
  .داد ٌیانداختٌ بَد، تک ٌیدخترک سا زیجحٌ ر ینداشت ٍ رٍ َاریاز د

  !آدم سبز بشٌ یکٌ جلَ پا نجایا نیگذاشت ی! گندتَن بزنن... چگٌید ریانَندى... آرٍم بگَاى ٍ-

تند ٍ  یيا تلخ ادکلن نردانٌ در نشانش؛ ٍ احساس نفس ی حٌیرا دنیچیپ با شد، تر کٌ کو دردش
! در آغَش کرد ین یچٌ غلط نجایفعال شد. ا شیيا آن يو درست کنار گَشش؛ تازى شاخک ،یعصب

 ٌیراحت بًش تک نکٌیيهٌ نردم... ٍ از يهٌ بدتر ا نیچشو ا یبَد! آن يو جلَ ستادىیا بٌیغر کی
 ...بَد یز یآخر  افتضاح ٍ آبرٍر گرید نیبَد ٍ قصد جدا شدن يو نداشت. ا دىدا

بَد ٍ  یشد. نگايش عصبان یجفت چشو لعنت کیقفل يهان  شیيا را کٌ بلند کرد، چشو سرش
 ی فاصلٌ نیاز ا شان، یدیسف یسرخ کانال تَ یيا ٍ رگ زدند یگش، برق نسبز خَشرن یيا لٌیبداخو. ت

ٍ فقط خدا  دیکش ینفس ن قیٍ عه یبَد. فکش ننقبض شدى بَد ٍ عصب دایپ یکو، بٌ خَب
ٍ  قیعه یيا بَد کٌ اٍ بازدم کیکٌ آرام باشد. آنقدر بٌ دخترک نزد کند یتالش ن رچقد دانست ین

 .کرد یحس ن اش زدى خیصَرت  یگرنش را کانال ٍاضح رٍ یيا نفس

 ...آن نرد پس

 ...يا نَر سبز چشو آن

 بَد؟ ايَرا

حس  یب یيا لب یرنگ جنگل شدى بَد، بٌ سخت ن  یخشهگ یيا کٌ نگايش نسخ آن چشو يهانطَر
 :ٍ سردش را از يو فاصلٌ داد ٍ گفت
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 ؟یکن ین کاریچ نجایتَ... تَ ا-

گَش  ینحکهش تَ یپاسخش را داد ٍ صدا شد، ین تر ظیٌ بٌ لحظٌ يو غليهان اخو، کٌ لحظ با
 :انداخت نیدخترک طن

 !بپرسو دیکٌ نن با ٌیسؤال نیا-

بٌ  نٌیچپ ايَرا بَد ٍ س یپا یراستش رٍ یخَدش شدى بَد! پا تیانگار کٌ تازى نتَجٌ نَقع آٍا
از  یا برگ نازک کاغذ بَد. لحظٌ کی ی فقط بٌ اندازى دیشا شان بَد. فاصلٌ ستادىینقابلش ا نٌیس

اٍ  ی نٌیس ی است! قدش تا قفسٌ زینرد کَچک ٍ ر نیتناٍر ا ی ذينش گذشت کٌ چقدر نقابل جحٌ
عطر  ی حٌی. راشد ینه دىیپًن، اصال د یيا ٍ الغرش، نقابل آن شانٌ فیٍ اندام ظر دیرس ینه شتریب

 ...بدتر گریدى بَد، کٌ دش بیيو ترک گارشیس یٍ با بَ برد یايَرا، يَش از سر ن

از اٍ دٍر شد. انگار نٌ انگار نحکو  یٍ قدن دیرا گز نشییديانش را قَرت داد ٍ نانحسَس لب پا آب
بٌ چٌ  تینَقع نیا یکردى بَد! تَ یبغلش بَدى ٍ کفشش را يو خاک یبٌ اٍ خَردى ٍ تا حاال تَ

 ...کردیکٌ فکر نه زيایچ

 !تَن زدم تَ بغل رجٌیش يَا یحَاسو نبَد ب دیببخش-

. انا کرد ین یعذرخَاي دی. قاعدتا يو االن بادیایگفتٌ بَد کٌ حساب کار دست آٍا ب یجهلٌ را طَر  نیا
 يا چشو نیايَرا. ا ر  ینفس گ یيا شد در چشو رىیکرد ٍ خ یچرا اخو کهرنگ دانست یخَدش يو نه

 ینقابلش گستاخ نطَریچرا دخترک با ٍجَد ترسش ا نکٌیا لیدل یحد ٍ اندازى ترسناک بَد ٍل یب
 !دانست یخَدش يو نه دیرا شا کرد ین

 ...کنٌ حفظ ٍ داشتٌ باش طرف نتَنٌ تعادلش نویتَقع ا یش یآدم سبز ن یجلَ ییًَی یٍقت-

 یتیچٌ عصبان دانست یکٌ ظايرا آرام بَد انا خَد  آٍا خَب ن یکرد ٍ با لحن زیرا ر شیيا چشو ايَرا
 :گفت نقدنٌ یاست، ب دىیخَاب پشتش
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 کنٌ یتلنگر دست ٍ پات شرٍع ن ٌیکٌ يربار با  یترس ین یاز چ ؟یکن یفرار ن تیگناي یچرا با ٍجَد ب-
 دن؟یبٌ لرز

 ...چند لحظٌ نات نگايش کرد. پس آن نرد ٍاقعا ايَرا بَد آٍا

 ...کٌ یاٍن... اٍن نرد-

 !نن بَدم-

 :را بٌ يو فشرد ٍ گفت شیيا آٍا را قطع کرد. دخترک لب ی پرتحکو بَد ٍ کالفٌ کٌ جهلٌ لحنش

 بیتعق یجا یتَنست ین ؟یچرا دنبالو راى افتاد گنايو یب ینطهئن بَد یٍقت ؟یپس چرا کهکو نکرد-
 ؟یتَنست ی. نهیبد یاساس ی  گَشهال ٌیکردن نن، اٍن دخترى رٍ 

بٌ حرف زدن آنًا  یادیز یيا نگاىبَدند ٍ  ستادىیا رینس یجلَ. انداخت شان بٌ اطراف ینگاي ايَرا
 ن  یشدى بَد. حرف زدن کٌ نٌ؛ درٍاقع نقابل يو گارد گرفتٌ بَدند. اخهش پررنگ شد ٍ آست رىیخ

  .کرد تشیيدا َارید ی آٍا را گرفت ٍ بٌ گَشٌ ی  يَد

 نٌیس یرا رٍ شیيا از اٍ فاصلٌ گرفت ٍ دست ی. ايَرا قدنستادیداد ٍ طلبکارانٌ ا ٌیتک َاریبٌ د آٍا
 :قفل کرد ٍ گفت

 ندادم؟ شیکٌ گَشهال یيهٌ نطهئن نیاز کجا ا-

بَد ٍ خَد  اٍ  ستادىیا شیرٍ رٍبٌ نجایرا باال انداخت. خب، از آنجا کٌ ايَرا االن ا شیابرٍ یتا کی آٍا
اٍل کٌ نبَد... پس راست  ی شندى بَد؟ از يهان لحظٌ یبَد. انا از ک   دىیرا شن شیپايا یصدا
 چارىیآن دختر ب یرادلش ب یا بَد ٍ بعد آندى بَد دنبال آٍا. لحظٌ دىیآن دختر را رس. حساب گفت ین

ٍ  یحد ٍ اندازى عصبان ینرد ب نیا ریگ یباران یدر يَا کیتنگ ٍ تار ی آن کَچٌ یتَ یسَخت. طفلک
 تر؟ ٍحشتناک نیاز ا یز یترسناک افتادى بَد. چٌ چ

 ؟یکرد رشیدستگ-
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ٍ  یدادیاگر تَ نجال ن نکٌیکارٍ نکردم. اٍل ا نیا لیببرنش بازداشتگاى؛ ننتًا بٌ دٍ دل تَنستو ین-
بَدم. انا  تینیٍ ننو شايد ع یکن تیکٌ ازش شکا یندرک داشت ٌی ،یپا بٌ فرار نزاشتٌ بَد یاٍنجَر 

 ...یبا رفتنت، ٍرق رٍ بٌ ضرر خَدت برگردٍند

 ینفس تَ ،یلعنت ی حٌیآن را دنیچیکٌ با پ ستادیا کَتاى کرد ٍ جلَتر رفت ٍ رخ بٌ رخ آٍا ینکح
  .دخترک حبس شد ی نٌیس

زدى بَد. يرچند  یبر  بیٍ ج یدزد بٌ دست ش بَد کٌ بخاطر خانَادى یآدم نعهَل ٌیٍ دٍم... اٍن -
 کرد، رايش سربٌ ٍ داد ش با دٍ تا کلهٌ حرف پاترسٌ شٌ ین یانا تا ٍقت شٌ، یکارش جرم نحسَب ن

 یکیبشٌ  قبتشعا ٍ بدى ادانٌ ٍ ٍ کاراش رىیبگ نٌیکنو کٌ تا عهر دارى از نأنَر جهاعت ک یکار  چرا
 ن؟یشرٍ ی لنگٌ

درٍغ  تَانست یبَد... بٌ خَدش کٌ نه دىیرا نفًه شیيا نصف جهلٌ دی. شاکرد یفقط نگايش ن آٍا
ش را کانال نسلط ٍ ٍ کلهات زد یقشنگ ٍ نردانٌ بَد. نحکو ٍ آرام حرف ن یادیايَرا ز یصدا د؛یبگَ

. اٍردیرا بٌ زبان ب یا با لکنت کلهٌ ایبَد ايَرا تپق بزند  دىیبار ند کی. اصال تا حاال کرد یشهردى ادا ن
يو، تازى چشهش افتادى  گریبَد. يو رفتارش ٍ يو حرف زدنش. از طرف د قیدق ینطَر یيه شٌیيه

 یابرٍ تَ یطرف چند تارش تا باال کیشدى بَد ٍ از  سیايَرا کٌ در اجر باران خ یبَد بٌ نَيا
نتَجٌ شدى بَد رنگ  یحت! بَد کردى تر جذاب را اش بَد ٍ يهان چند تار، چقدر چًرى ختٌیصَرتش ر

چٌ  دانست ی. خَدش يو نهزند ین ییبٌ خرنا ینَر، که یٍ تَ ستین ینشک شینَيا ٍ ابرٍيا
. آند یَط بَد انقدر بٌ چشهش نکٌ بًش نرب یز یٍ يرچ کرد یيهٌ بٌ اٍ دقت ن نینرگش شدى کٌ ا
ايَرا کٌ با آن  گاریدٍد س یبَ کرد یيو نتنفر بَد، حس ن گاریکٌ از اسو س ییتا آن حد کٌ آٍا

 !را دٍست دارد شَد ین ختٌیتلخ عطرش در يو آن ی حٌیرا

  ...سرش را تکان داد ٍ چشو از ايَرا گرفت. دخترک پاک عقلش را از دست دادى بَد نانحسَس

 تیشخص گرید یرٍ دیبَد، شا دىیکٌ ازش شن ییيا ايَرا تهرکز کند. با حرف یيا جهلٌ ید رٍکر یسع
نرد  نیفرنان ننطق ا دیخَب باشد. شا تَانست یاٍ يو ن نکٌینشخص شدى بَد. ا شیايَرا برا
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يو رايش را بٌ سهت احساسات کج کند. يرچند، اگر رفتار انرٍزش را  ینغرٍر ٍ سفت ٍ سخت، گاي
آٍا فقط  دیبَد. انا شا تر نیعقل سنگ ی باز يو کفٌ گذاشت، یعقل ٍ احساس ن یترازٍ یٍر
. ستیٍ از جنس سنگ ن احساس یايَرا آنقدريا يو ب دیخَدش را گَل بزند ٍ بگَ خَاست ین

ندارد.  اش یاحساس در زندگ یجا برا یا ذرى ،یخینرد با آن قلب  نیا دانست یيرچند خَدش يو ن
 .اٍ از نحاالت بَد ررخنٌ کردن د

 :ايَرا آرام شدى بَد، گفت یکٌ از آرانش  صدا یخشکش را با سر زبان تر کرد ٍ با لحن یيا لب

ٍ االن  یچرا دنبالو اٍند ،یدید ٍ یخَدت يهٌ چ یٍ با چشها یدٍنست ین ٍ تیخب تَ کٌ ٍاقع-
 ؟یانداخت رمیگ نجایا

 ...ندارى. دنبالت اٍندم؛ چَن بايات کار داشتو ٌیبٌ اٍن قض یربط نجامینن االن ا نکٌیا-

 ؟یچٌ کار -

باشد ٍ  ادشی شیپايا ی  درد ٍ خستگ نکٌیٍار، بدٍن ا کیاتَنات يو آٍا ٍ افتاد راى يا سهت پلٌ ايَرا
 :دیرا شن شیپشت سرش رفت ٍ در يهان حال صدا کند، یبپرسد چرا از آسانسَر استفادى نه

 ...ینینفرٍ بب ٌی دیبا-

 شٌ؟ ین ی. پس پرٍاز انشب چ..یٍل-

 !کنسلٌ-

 .ٍ پرتحکو پاسخ دادى بَد. آٍا با بًت نگايش کرد یا کلهٌ کی

 آخٌ چرا؟ یکنسلٌ؟ ٍل ؟یچ-

 کنو ین ٌیتَص بًت پس. نربَطٌ خَدم بٌ يو چراش. شد اجرا ٍ دادم ٍ چَن نن خَاستو. دستَرش-
بًت  یخبط ٍ ربط چیکٌ ي ییسؤاال دنیٍ پرس دنیسرک کش یسرت بٌ کار خَدت باشٌ ٍ بٌ جا

 . نفًَنٌ؟شٌ یکٌ بًت گفتٌ ٍ ازت خَاستٌ ن یباش ییزایچ عیندارى، نط
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نؤاخذى  رشیبَد کٌ حداقل فقط بابت تأخ یدلش االن عرٍس ی. يرچند تَدیلب ٍرچ ظیبا غ آٍا
انا آن تصَر خَب چند لحظٌ  کند، یشايپَر را تحهل نه یيا ٍ سر  کنسل شدن پرٍاز يو حرف شَد ین
  .سابق بَد یزٍرگَ ی دندى کینرد يهان  نی. ادیاز ايَرا کال از يو پاش ششیپ

را بٌ دست گرفتٌ بَد ٍ خَاست قفلش را باز کند کٌ با  نیناش هَتیساختهان خارج شدند ٍ ايَرا ر از
 .آٍا، سرش را سهت اٍ چرخاند ی جهلٌ دنیشن

بار حرف زٍرت برم. پس ازم تَقع  رینٌ نجرم کٌ ازت بترسو ٍ يربار ز ٍ نٌ نتًو ٍ ردستتوینن نٌ ز-
 ...ندٍنو، نحالٌ کٌ انجانش بدم ٍ یز یچ لیچَن ٍ چرا نداشتٌ باش جناب سرگرد! نن تا دل یاطاعت  ب

 یشانیپ یتَ شتریب شیکرد کٌ نَيا لیبٌ سهت چپ نا یشد ٍ سرش را که زیر یايَرا که یيا چشو
 .ختیبٌ يو ر یا تپش قلبش لحظٌ تویپخش شد ٍ آٍا بٌ ٍضَح حس کرد ر

 بٌ زٍر تَ نخت فرٍ کنن، نٌ؟ ٍ یز یيرچ یعادت دار -

 نٌ؟ ،یبٌ رخ بکش تَ یقلدر  یطیتحت ير شرا یتَئو عادت دار -

آخر يو باعخ  ،یعطر لعنت نیخَدش جهع شد. ا یتَ یکٌ آٍا که ستادیاش ا نٌیبٌ س نٌیس ايَرا
 !بگذارد ابانیر بٌ بس شد ین

با  ایلینجرم  چهَش ٍ حرف نفًو طرف باشو. ٍگرنٌ خ ٌیکٌ با  ٌیٍقت یٍ حرف زٍر، فقط برا یقلدر -
 .شن ین رفًویٍ ش فًهن ین زادٍیيو زبَن آدن گٌید یيا راى

 .دیابرٍ در يو کش آٍا

 !ستوینن نجرم ن-

گرٍگان بَدن دست آرتا ٍ فرار از دست  ن،یشرٍ یی  نایبردن يشتاد درصد  ب نیدرحال حاضر، با از ب-
 ی  لیٍ نسبت فان دیبا جاٍ یيهکار  ست،ین یشب حبس رٍ شاختٌ... اگر يو کاف ٌینأنَر قانَن، اقلکو 
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دادگاى  ٍ نکناى آب خ ٌیبرٍ برگرد  یکٌ اٍنَقت ب ویکن ین اضافٌ جرائهت بٌ يو ٍ باياش کتینزد
 ؟یدار  یگناي ی... بازم اظًار بکنٌ یبرات رد ن

بَد ٍ  یا پا خالفکار حرفٌ کیخَدش  یاالن برا گفت، یکٌ ايَرا ن نطَری. اکرد یبا بًت نگايش ن آٍا
 !کشاند ینرد حکهش را بٌ اعدام يو ن نیا ستاد،یا یآنجا ن گرید ی قٌیاگر دٍ دق دیشا

 یا لحظٌ ،ی. چَن نطهئنو اگٌ داشتیکن رمیدستگ یکٌ بخَا ینن ندار  ٌیبرعل یبًرحال، االن تَ ندرک-
 ...جلَت نشستٌ بَدم ییٍ االن کت بستٌ ٍ دستبند بٌ دست تَ اتاق بازجَ یکرد یدرنگ نه

 شتریعَض کردن بحخ ٍ جرم ب یبًش فرصت حرف زدن بديد، برا نکٌیا یپَزخند زد ٍ آٍا ب ايَرا
 :خَدش، گفت یبرا دنینتراش

 ٌ؟ی... خب؛ اٍن کنوینفرٍ بب ٌی دیبا یگفت-

 ریرا ز هَتیاست. ر شیرٍ شیپ یطَالن ییکٌ ناجرا دیفًه نید ٍ آٍا از يهش ظیاخهش غل ايَرا
 :انگشتش فشار داد ٍ رٍ بٌ آٍا گفت

 .گو یسَار شَ بًت ن-

بٌ دنبال داشت ٍ آٍا  ینغلَب شیبرا شٌینخالفت با ايَرا يه شَم؟ ینٌ سَار نه دیداشت بگَ جرعت
 .کل کل کردن با اٍ داشت یٍقت برا یکاف ی حرف سَار شَد. بٌ اندازى یداد ب حیبار را ترج نیا

*** 

 «ايَرا»

 یقرار داشت. بَ شیبٌ ابرٍ کینزد ییجا اش پنجرى گذاشتٌ بَد ٍ سر انگشت اشارى ی را لبٌ آرنجش
نتٌ  نیع کرد یانا ايَرا حس ن ن،ینرم بَد ٍ دلنش نکٌیبَد. با ا دىیچینشانش پ یعطر گل نرگس، تَ

آن  یبَ کٌبديد بل نییرا پا شٌیش ی. خَاست کهزدیر یش را بٌ يو نٍ اعصاب رٍد ینغزش فرٍ ن یتَ
بٌ آٍا انداخت. دخترک  یچشو نگاي ی کار، از گَشٌ نیا از قبل انا. شَد جا با يَا جابٌ یعطر که
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 یتَ بَد، دار نو یکه ينَز کٌ دارش نَج یبَد ٍ نَيا سیخ شیيا نعلَم بَد سردش است. لباس
 .خَدش جهع شدى بَد یتَ ینشستٌ بَد ٍ تا حدٍد نٌیبَد. دست بٌ س ختٌیصَرتش ر

 :دیايَرا رنگ گرفت ٍ آرام پرس یشانیپ یرٍ اخو

 سردتٌ؟-

حرص  اش ینزد ٍ فقط سرش را باال انداخت. دخترک لجباز بَد ٍ لجباز  ی. انا حرفزد ین خیداشت  آٍا
 .آٍرد ینرد جَان را باال ن

 ...ٍشن کنور ٍ یاگٌ سردتٌ بگَ کٌ بخار -

 .گفتو کٌ... نٌ! خَبو-

بار يو کٌ شدى، با  کیبَد  نیسنگ یادیز شیبَد لرز دارد انا انگار برا دایحرف زدنش پ دىیبر دىیبر از
 .نرد نغرٍر نحل خَدش رفتار نکند نیا

داد. حاال کٌ خَدش  نییپا هٌیرا تا ن شٌیش تفاٍت، ینگايش کرد ٍ بعد ب یا بااخو لحظٌ ايَرا
 .کرد ین تشیيو کهتر اذ حٌیآن را ینطَر ینٌ، اٍ چرا نراعات کند؟ حداقل ا گفت ین

کف  یيا زىیسنگ ر ی  کی یکی تَانست ین خَاست یکٌ اگر ن قینرد  دق نیبا حرص نگايش کرد. ا آٍا
رفتار  یطَر  دیرس یديد، پس چرا بٌ اٍ کٌ ن حیيرکدام را تَض یيا یژگیرا بشهارد ٍ نَع ٍ ٍ ابانیخ
 دارد؟ ییبٌ راينها ازیکٌ انگار ن کرد ین

 ی را باال آٍرد ٍ قسهت پاشنٌ شیحساس است، پايا نشیناش یبداند ايَرا چقدر رٍ نکٌیا بدٍن
 کرد یسخت تالش ن کٌیبغلش جهع کرد ٍ درحال یرا تَ شیقرار گرفت. زانَيا یصندل یکفشش رٍ

  .داد ٌیبٌ يو نخَرد، سرش را بٌ آنًا تک شیيا دندان

را نگٌ داشت ٍ نگايش را سهت آٍا چرخاند. دخترک  نیبَدند ٍ ايَرا ناش دىیچراغ قرنز رس پشت
کهرنگ شَد. انا باز يو دلش رضا نشد  یفقط که ،یايَرا که یيا ٍ باعخ شد اخو دیلرز یداشت ن
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بٌ  ٌیيو شب طیشرا نیدر بدتر یحت ،یٍ دلسَز  ینًربان ایرا باال بکشد. خَب بَدن  شٌیخَدش ش
 نبَد! بَد؟ ايَرا

 د؟یدختر جاٍ ستیينَزم سردت ن-

 !ايَرا کرد ین تشیبا حرص سرش را بلند کرد. چقدر اذ آٍا

 یش ینتَجٌ ن ؛ینهٌ ٍا کن ٌی ٍ یباياشَن بٌ آدم تشر بزن یاگٌ اٍن چشات کٌ فقط بلد ؟ینیب ینه-
 ...ستیکٌ سردم ن

 :بلندتر ادانٌ داد ٍ

 !زنو ین خیدارم  یبٌ لطف جناب عال-

خط ٍ نشان  شٌینحل يه ی. حتکرد ی. اخو نزد یاٍ يو نتقابال داد ن دی. باشد ین یعصبان دیبا َرااي
خندى دار يو  شیلحنش برا چ،یکٌ نکرد ي اش یحرف دخترک عصبان دی. انا آن لحظٌ، شادیکش ین

 :را باال داد ٍ گفت شٌیرا بٌ يو فشار داد ٍ اخهش را حفظ کرد ٍ ش شیيا بَد! نحکو لب

کٌ ينَز نتَجٌ  ییسر بٌ يَا یپررٍ ی تَ دخترى فًهٌ، ینه چَقتیٍ ي نٌیب ینه ٍ یز یکٌ چ یاٍن کس-
ٍ فقط  شٌ یدٍر ن يا تیاز ٍاقع ،یٍ لج ٍ لجباز  یبا زبَن بٌ دين گرفتن ٍ پنًَن کار  یيرکس ینشد

 !رى یٍ دٍدش بٌ چشو خَدش ن کنٌ یخَدشٌ کٌ ضرر ن

کٌ برخالف  نوینَجَد سنگدل بش ٌیبخت بد، نجبَرم يهجَار . انا از ستوین ینن آدم ايل ضرر -
 خَاد یيا... نه نٌی. نٌ کٌ نتَنٌ بببندى ین تیٍاقع رٍ ٍ بٌ کل چشهاش رسٌ ین کٌ نن بٌ ياش، نَعظٌ
 !نٌیکٌ بب

گذاشت  شیزانَيا یٍ نفس زنان تهام کرد، دٍبارى سرش را رٍ دىیبر دىیبر ،یرا کٌ بٌ سخت اش جهلٌ
 .شدى بَد رنق یرا بست. از سرنا ب شیيا ٍ چشو
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 فیلرزش نحسَس  اندام ظر دنیبزند کٌ با د یبٌ اٍ انداخت ٍ خَاست حرف ینگاي وین ايَرا
 ستویبَد برد ٍ س شان یيردٍ نیکٌ ب یا شد. ناخَدآگاى، دستش را سهت صفحٌ هانیدخترک، پش

 شیيا يهانطَر کٌ با انگشتٍ  دیکش شینَيا یتَ یرا فعال کرد. کالفٌ دست اش یصندل ی  شیگرنا
  .دٍخت شیرٍ ضرب گرفتٌ بَد، نگاى بداخهش را بٌ چراغ رٍبٌ نفرنا یرٍ

ننجهد  یيا چٌیرا داشت، حس کرد ناي یاٍ حکو رٍح زندگ یگرم، کٌ برا یبا احساس آن يَا آٍا
 شیپا ی. سرش را از رٍآند ین رٍنیب یزدگ خیشدى اش کو کو حس گرفتند ٍ داشت از آن حالت  

بت   نیاکار را کردى؟ اصال نگر  نیا یحس  دلسَز  یباٍر کند اٍ از رٍ یعنیبرداشت ٍ ايَرا را نگاى کرد. 
  بسَزد؟ یکس یداشت کٌ بخَايد برا نٌیس یيو تَ یدل ،یسنگ

بزند ٍ بٌ  خیدخترک از سرنا  خَاست یچَن خَدش با اٍ کار داشت نه حتهلیدلش پَزخند زد.  یتَ
کند، صاف نشست ٍ بٌ  یلبش جار  یتشکر ناقابل رٍ کی نکٌیا ی. بخَاست ین را اش اصطالح زندى

 سیخلَت ٍ خ هٌین یيا ابانیداد ٍ سرش را سهت پنجرى چرخاند. نگايش بٌ خ ٌیتک یصندل ی  پشت
بَد کٌ اٍ را نَش آب  دىیشدى بَد. آسهان االن صاف  صاف بَد. انگار فقط آن لحظٌ بار رىیاز باران خ

 .کند ٍ آتَ دست ايَرا بديد دىیکش

 دیرا بٌ حرکت درآٍرد کٌ انگار از اسارت آزاد شدى است. شا نیبٌ سرعت ناش یسبز شدن چراغ، طَر  با
کو از بند ٍ اسارت  یز یکارش بٌ آٍا افتادى بَد ٍ نجبَر بَد کنارش تحهلش کند، چ نکٌیيو ٍاقعا ا

 ترش نیخشهگيو  نیرا پر کردى بَد ٍ ا نیناش یفضا شترینداشت. از آن گرنا، عطر نرگس ب شیبرا
 لیدل شک یٍ سرعت انشبش، ب تیعصبان نیانا ا کرد ین یپرسرعت رانندگ شٌی. نحل يهکرد ین
باز کرد؟  یباز  نیدخترک را بٌ ا ینگر خَدش نبَد کٌ با قبَل کردن حرف آٍا، پا یداشت... ٍل یگر ید

کنسل شدن  لیدل بَد؟بٌ حرف آٍردن آرتا، دنبال اٍ آندى  یبَد کٌ خَدش برا نیاز ا ریاالن يو نگر غ
يهٌ خشو  نیا لیداشت. دل ازیٍ بٌ نحرک ن زد ینبَد؟ آرتا حرف نه نیپرٍاز خَدش ٍ آٍا يو نگر يه

دختر بٌ عنَان طعهٌ استفادى کند. کٌ  نیاز ا خَاست یبَد کٌ ن نیفقط ٍ فقط بابت ا دیايَرا، شا
 ...کرد ین ترش کالفٌ شد، یبت بٌ آٍا قائل نيو کٌ ذينش نس یضیتبع نیيه
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 سؤال بپرسو؟ ٌی شٌ ین-

آند. دخترک از گرنا جان گرفتٌ بَد ٍ باز يَس بلبل  رٍنیآٍا، از افکارش ب فیظر یصدا دنیشن با
بزند، فقط  یحرف نکٌیا ی. بیبَد ٍ کالفٌ ٍ عصبان حَصلٌ یبٌ سرش زدى بَد. برعکس  ايَرا کٌ ب یزبان

 .نَافقت تکان داد ی شانٌسرش را بٌ ن

 :دیپرس بعد ٍ شد جا جابٌ یکَتاى نکخ کرد ٍ که آٍا

 ؟یبر  ین یدار  کجا ٍ نن-

 !بازداشتگاى-

 :تَانست لب باز کند ٌیخشک شد ٍ بعد از چند جان شیسر جا یا نحکو گفتٌ بَد کٌ آٍا لحظٌ یطَر 

 ؟یبازداشتگاى کن ی  راي ٍ جرم ٍ گناى آدم ینگٌ شًر يرتٌ کٌ ب-

. انا شدن ینردم نه ی  ٍ قاط رفتن یراى نه ابَنیاگٌ شًر يرت نبَد کٌ دزدا ٍ کالشا راست راست تَ خ-
 ...ستینگران نباش! بازداشتگاى بردن  تَ بخاطر جرائو خَدت ن

شدى بَد  رىیدرشتش ننتظرانٌ بٌ اٍ خ یيا بٌ صَرت آٍا کٌ چشو ینگاي ویرا کج کرد ٍ ن سرش
 :انداخت ٍ ادانٌ داد

 ...ینفرٍ بکش ٌیزبَن   ریز خَام ین-

 :کَتاى یبا نکح ٍ

 ؟یتَن ین-

  کند؟ یحرف کش یاز کس خَاست یٍاقعا از اٍ ن یعنیساکت بَد.  آٍا

 گٌیحضرت آقا! د یندار  اریبٌ کهک ٍ دست ازیٍ ن یاستاد نٌیزن نیتَ ا یتَ کٌ خَدت بٌ اندازى کاف-
 کار؟یچ یخَا ین ٍ نن
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 .بدٍن سرشاخ شدن با يو حرف بزنند تَانستند یدٍ نفر نه نیتنگ شد. انگار ا شتریايَرا ب یابرٍ گرى

 ی. نن يرگز بٌ کسرٍنیکٌ تَ نغزتٌ رٍ بٌ کل پاک کن ٍ بنداز ب ینعن یربط ٍ ب یب یزایاٍن چ-
بٌ  یدشهن رٍ از ٍ بٌ دل دارى، نهکنٌ زبَنش نٌیکٌ ازت ک یندارم. انا حضَر تَ نقابل کس اجیاحت
 کنو؟ شیحالج دیبا ایکنٌ کٌ تا بٌ حال از ترس نن نگفتٌ باشٌ. نفًَم بَد  باز ییزایچ

 :را بفًهد ٍ بعد گفت شیيا چند لحظٌ نگايش کرد تا حرف آٍا

 دشهن  نن؟ نیيست حاال ا یک-

 .آرتا-

 .را گرد کرد شیيا چشو دخترک

 جناب تو بشو؟ شرٍنندىيو کلَم  یرٍان ض  ینر ی  دٍزار  ی کٌیبرم با اٍن نرت یخَا یتَ از نن ن ؟یچ-
 ...ستوینن ن گٌیدفعٌ رٍ د نیا... سرگرد

. یکن یٍ تنت ن یدٍز  یٍ ن یبر  یخَدت ن ینخَاست کٌ برا تیٍ اعالم رضا دیازت سؤال نپرس یکس-
 !یاطاعت کن دیبا ،یچٌ نخَا یگرفتٌ شدى ٍ تَ چٌ بخَا ویتصه

را  شیيا داد ٍ دست ٌیتک یصندل ی  ايَرا، بٌ پشت ی  بٌ لحن پرتحکو ٍ عصبان تَجٌ یپَزخند زد ٍ ب آٍا
 :گذاشت ٍ گفت نٌیبٌ س

انجام  ٍ یجناب! کار  رم یبار حرفات نه ریزٍر بگَ ٍ حکو صادر کن. انا نن ز خَاد یيرچقدر دلت ن-
 یعرٍسک  کَک ٌی نیتَ ع ی قٌیٍ سل لیکٌ دلو بخَاد ٍ خَدم انتخابش کردى باشو نٌ کٌ بٌ ن دم ین

 ...چشو قربان بلٌ قربان بگو ٍ عانٌینط

شد  دىیشن شیيا از چرخ یٍحشتناک ژیغ یصدا ن،یچنان نحکو ترنز کردى بَد کٌ با تَقف ناش ايَرا
بازداشتگاى  یناند. جلَ هٌیبرگشت ٍ حرفش نصفٌ ن یصندل یٍ آٍا بٌ جلَ پرت شد ٍ دٍبارى رٍ

 .بَدند دىیرس
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ٌ  گلَ اش، ٍ نفس حبس شدى زد یکَچکش تند تند ن قلب . درٍغ چرا؟ کرد ین ینیسنگ شیينَز يو ت
 د،یرا نقابل صَرت خَدش د انگرشیعص ن  یخشهگ یيا کٌ صَرت ايَرا ٍ چشو یبَد ٍ ٍقت دىیترس
 .دیحد خَدش رس نیترس بٌ باالتر نیا

صَرتش  یفاصلٌ از اٍ، تَ نیآٍا گذاشت ٍ با کهتر ی  ننقبض شدى بَد ٍ دستش را پشت صندل فکش
 :گفت

کت بستٌ  انیبگو ب ای ؛یش ین ادىیٍ بدٍن شلنگ تختٌ انداختن پ یبند ین ٍ آدم، دينت یٌ بچ نیع-
 ٍ بٌ زٍر ببرنت؟

اٍ سر ير  یايَرا برٍد. تا ٍقت یيا ییبار زٍرگَ ریز تَانست یآٍا از ترس بند آندى بَد. انا نه نفس
 .داد یاش ادانٌ ن یآٍا يو بٌ سرسخت گفت، یٍ زٍر ن کرد ین ییقدرت نها یز یچ

 ...امیکٌ ب خَاد یچرا؟ چَن دلو نه یدٍن ی! نامیبکن؛ انا نن نه خَاد یدلت ن یيرکار -

 :گفت ظیسرخ نگايش کرد ٍ بعد با غ هٌین ن  یخشهگ یيا چند لحظٌ با يهان چشو ايَرا

 ...یایب کنو یپس نجبَرت ن ارخب؛یبس-

را دٍر زد ٍ  نیشد. ناش ادىیرد ٍ پآٍا، در طرف خَدش را باز ک ی دىینتعجب ٍ ترس یيا نقابل چشو ٍ
 نیٍادارش کرد از ناش ش،یبٌ تقاليا تَجٌ یدر  طرف آٍا را باز کرد ٍ نچ دستش را نحکو گرفت ٍ ب

  .شَد ادىیپ

کند،  شیريا گفت ین دادیبا داد ٍ ب کٌیٍ آٍا را درحال رفت یبلند ٍ نحکو راى ن یيا ٍ با قدم عیسر
 یصندل یبَد، از رٍ یدر نسئَل نگًبان یکٌ جلَ یکٌ گذشتند، نأنَر  اطی. از حکشاند یپشت سرش ن

  .ايَرا احترام گذاشت یبلند شد ٍ با تعجب نگايشان کرد ٍ برا

 يستن؟ یسرٍان زند-
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بَد گرفت ٍ رٍ بٌ اٍ  ستادىیبرج زيرنار کنار ايَرا ا نیع کٌ آٍا صَرت از را اش زدى نگاى بًت سرباز
 :گفت

  .ب... بلٌ قربان-

 :آب ديانش را قَرت داد ٍ ادانٌ داد عدب

 اٍندى؟ شیپ یجسارتا قربان؛ نشکل-

 ی نحکو ٍ کَبندى یعقب رفت ٍ با صدا یاز ترس قدن چارىیبداخو نگايش کرد کٌ سرباز  ب ايَرا
 .گفت یآران« چشو»لب  ریانداخت ٍ ز ریايَرا، سرش را ز

 .ندارى. سرت بٌ کار خَدت باشٌ یبٌ تَ ربط-

ٍ  لیطَ ییگذشت ٍ ٍارد رايرٍ یٍ از در فلز  دیدر را باز کرد ٍ ايَرا دٍبارى دست آٍا را کش سرباز
 :بلند گفت شد، ین دىیشد. آٍا يهانطَر کٌ پشت سرش کش کیتار یتاحدٍد

 ...کن ٍل ٍ ... دستوگٌید امی! خَدم دارم نیٍلو کن رٍان-

 .يات اعتهاد کنو یباز  یٍ کَل يا یبٌ چهَش دیتجربٌ جابت کردى نبا-

 یکٌ تَ یا ٍ با جرقٌ شد یايَرا فشردى ن یيا انگشت نیدستش کرد کٌ ب کیبٌ نچ بار ینگاي آٍا
را  شیيا را بست ٍ دندان شیيا چشو ،یفکر  چیي یسرش را خو کرد ٍ ب یا ذينش زدى شد، لحظٌ

  .دست ايَرا فشار داد ٍ نحکو نچش را گاز گرفت یرٍ

ا بٌ يو فشرد ٍ نحکو دخترک را بٌ عقب ُيل داد ٍ اٍ سٌ چًار قدم عقب ر شیيا چشو ظیبا غ ايَرا
آشکار  یجلَ رفت ٍ با خشه یگرفتٌ بَدند ٍ ايَرا قدن گریرا با دست د شانیيا رفت. يردٍ نچ دست

 :گفت

  ؟یباز يار شد ؟یٍحش ی دخترى یکن یچتٌ چرا رم ن-
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 :گفت زد ینفس نفس ن کٌیيو نحل خَدش گارد گرفت ٍ درحال آٍا

  ؟یببر  شیپ از ٍ بٌ ضرب ٍ زٍر کار خَدت یخَا یشدى ن یتَ کٌ بٌ ير شکل ایيار ننو -

 یجلَ آند یبٌ چشو ن شیايَرا رٍ یيا انگشت یدستش را کٌ کالنال سرخ شدى بَد ٍ جا بعد
 :صَرتش گرفت ٍ گفت

 ...جناب سرگرد ریبگ لیتحَ ٍ تیبفرنا! کاردست-

زد ٍ ايَرا يهانطَر کٌ سهت در  نقابلشان بٌ جلَ  غیٌ اٍ بلند جرا گرفت ک شیبازٍ ظیبا غ ايَرا
 :گفت یعصبان کرد، ین تشیيدا

فکر  دیبا ،ینکرد غالف ٍ گل کرد ٍ زبَن درازت تیباز یٍ ٍحش یدیبا زبَن  آدم حرف نفًه یٍقت-
  ...احهق ی دخترى یکرد ین نجاشویا

 :در را باز کرد ٍ دخترک را داخل ُيل داد ٍ ادانٌ داد بعد

 !دیدختر  جاٍ ارمیبٌ سرت ن نویبدتر از ا ست،ین یز یکٌ چ نیا-

 شیزدى بَدند. برگشت ٍ با حرص نَيا رٍنیکالى ب ریبلندش از ز یٍسط سالن پرت شدى ٍ نَيا آٍا
 ی قفسٌ سهت را اش گشت اشارىجلَ رفت ٍ ان یقدن زد، یکرد. يهانطَر کٌ نفس ن تیرا بٌ عقب يدا

 :ايَرا گرفت ٍ گفت ی نٌیس

ت فرٍ کن حضرت آقا؛ نن نٌ اٍنقدرا ضع ٍ نیا- کٌ  عرضٌ یٍ نٌ بٌ اٍن اندازى کٌ تَ ذينتٌ ب فویتَ گَش 
  ...ٍ نگايت کنو نویٍ ساکت ٍ آرٍم بش یار یسرم ب یخَاست ییير بال

 :اداشارى کرد ٍ ادانٌ د شیيا دندان یبا ابرٍ بٌ جا ٍ

 !ینساٍ کی ک،ی! ینیب یاالنو کٌ ن-
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برد ٍ رٍ بٌ آٍا کٌ با نفس حبس شدى نگايش  نیرا از ب شان نیب ی قدم بلند، فاصلٌ کیبا  ايَرا
 :دیبا خشو غر کرد، ین

ت کن دخترى ی زىیآٍ ٍ نیتَئو ا- ٍ زبَن  یار یزبَن نفًو؛ ير دفعٌ کٌ ٍاسٌ نن ادا اطَار در ب ی گَش 
 ،یاطاعت  اجبار  کیعالٍى بر  ،یچشو نگ  گویکٌ بًت ن یز یَچک ٍ چَنٌ در نقابل چ یٍ ب یکن یدراز 

آرتارٍ  یفا... انشب ينَز تهَم نشدى، حرید ین پس ٍ ٍ تقاصش یش یصَرت نجازات ن نیبٌ بدتر
 ات يزاربار از کردى یکٌ رٍز  د؛یدختر  جاٍ ارمیسرت ن یی... بالرسٌ یکٌ بشنَم، بعدش نَبت تَ ن

 ... نفًَنٌ؟یبش هَنیپش

 .اٍردیبَد انا باز يو کو ن دىی. تا سر حد نرگ ترسکرد ینگايش ن تیبا اخو ٍ عصبان آٍا

 یبرا یندرک نیکٌ کَچکتر یشًرٍند  عاد ٌیٍ ننو  ی! تَ آدم  قانَنیبکن یتَن ینه یغلط چیي-
 ...نکن دیتًد ٍ  راى بٌ راى نن یي   ٍ ننداز سرت رٍ ٍ صدات خَدی... پس بیندار  اش نحاکهٌ

آٍا حس کند از  شد یٍ باعخ ن زد یشدى کٌ نَر سبزش برق ن زیر یيا سرش را خو کرد ٍ با چشو ايَرا
 :دیدندان غر یشد ٍ از ال رىیآٍا خ ی گرد شدى یيا چشو یافتادى، تَ نشیآست یترس قلبش تَ

 باد بٌ با ٍ رازتتقاص زبَن د ی. ٍقتتیگناي یبٌ ب یکرد خَش ٍ خَدت ال  یننظَرم قانَن نبَد کٌ خ-
نن يو  یبار گفت ٌیبکنٌ...  تَنٌ ینه یغلط چیکٌ ي ٌیک یفًه یاٍن ٍقتٌ کٌ ن ،یداد پس سرت دادن  

 ...بشٌ لیتبد قتیکٌ حرفت بٌ حق یپس بترس از ٍقت ؟یذات  شايپَرم، نگفت

 رىیخ شیيا چشو یتَ دیکش یٍ بلند نفس ن یٍ ايَرا يهانطَر کٌ عصب کرد یبا ترس نگايش ن آٍا
 دایاش پ ین ین یٍ يهان غو  سَزان، تَ دیکش یرا بٌ رخ ن تشیدٍبارى نظلَن شیيا شدى بَد. چشو

  .شدى بَد

 ...جناب سرگرد-
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يردٍ بٌ آن سهت  کرد، یبَد ٍ نات نگايشان ن ستادىیکٌ بًت زدى ٍسط  اتاق ا ،یزند یصدا با
گنگ  یٍ بغض اٍردیزبان ب یرٍ را يا حرف نیا نجایشد کٌ آٍا ٍادارش کردى ا تر یبرگشتند. ايَرا عصبان

 .انداخت ریآٍا نشست ٍ سرش را ز یگلَ یتَ

 :دیپرس یٍ رٍ بٌ زند دیکش شینَيا نیب یدست کالفٌ

 ست؟ آرتا آنادى-

 ...یی  بلٌ قربان. تَ اتاق بازجَ-

بَد از رفتار ايَرا ٍ آن دختر سرتق. ايَرا نگايش را سهت آٍا چرخاند کٌ اٍ سر بلند  جیينَز گ یزند
 :ٍ پرتحکو گفت دٍاریکرد ٍ ايَرا تًد

 ...یانجام بد ٍ خَام یکٌ ن یٍ کار  یخَدت، برٍ تَ تا دٍبارى بٌ زٍر ٍادارت نکردم بر  یخَدت، با پا-

 :کٌ تَ دلش بَد، لب زد یم حرص ٍ غهيو فشار داد ٍ با تها یرا رٍ شیيا نحکو دندان آٍا

  ...یازت نتنفرم ايَرا پناي-

رفت ٍ خَاست  ییاز جانب ايَرا شَد، سهت اتاق بازجَ یننتظر کالن ایبزند  یگر یحرف د نکٌیا یب ٍ
 .ستادیا شیسر جا یزند یدرش را باز کند کٌ با صدا

 ...قفلش باز بشٌ دیبا نجاستیا دشیخانو. کل دیاجازى بد-

  .چرخاند یقفل ن یرا تَ دیبَد کٌ کل یزند یيا بَد ٍ نگايش فقط بٌ انگشت ریر بٌ زس آٍا

کرد، اصال  دتَنیتًد یبٌ ير نحَ ای دیدیاز جانب نتًو د یٍ شنَد دارى. پس اگٌ حرکت نیاتاق دٍرب-
 ...ویایبٌ کهکتَن ن عیسر و،یباشٌ ٍ نا نتَجٌ خطر بش یخاص طیچَن اگٌ شرا دینترس

  .کٌ عقب رفت، ٍارد اتاق شد یفقط سرش را تکان داد ٍ زند حرف یب آٍا



 www.Novel98.ir 196               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

گَشش  یرٍ ٍ برداشت را يا از يدفَن یکیٍ اٍ کٌ داخل اتاق رفت،  کرد یبا اخو نگايش ن ايَرا
را بٌ کهرش گذاشت ٍ تهام  شیيا ٍ دست ستادیا ییاتاق بازجَ یلینستط ی شٌیگذاشت. پشت ش

 .حَاسش نعطَف آٍا ٍ آرتا شد

يدفَن دٍم را برداشت ٍ پشت سرش  کرد، یهانطَر کٌ ينَز يو با بًت ايَرا را نگاى ني ،یزند
جرعت  یاست انا نگر زند یايَرا نعلَم بَد چقدر عصبان یيا رفتن  شانٌ نیی. از باال ٍ پاستادیا

 یالنکٌ اگر ک دانست یبپرسد نشکلش با آن دختر چٌ بَد؟ ن تَانست یداشت با اٍ حرف بزند؟ نگر ن
. بٌ خصَص گذارد یسرش ن یکارش دخالت کند، ايَرا بازداشتگاى را رٍ یتَ ایباياش صحبت کند 

 .يو بَد یکٌ االن عصبان

دختر از دستَراتش  نیيربار ا نکٌیٍ کَچک آٍا زٍم بَد. از ا فیاندام ظر یسرکش ايَرا، رٍ یيا چشو
شايرگش  یٌ پا بَد ٍ خَن تَدلش طَفان ب یتَ ديد، یپاسخش را ن یٍ با سرتق کند ین یچیسرپ

را  دبَد! ٍ آٍا... با جَاب دادنش نر نیسفت شدى بَد. ايَرا سرکش بَد ٍ زٍرگَ. اصال ذاتش يه
  ...کرد ین نیخشهگ

را باال  شیآٍا بٌ ٍضَح تعجب کرد ٍ ابرٍيا دنیکٌ در را بست، آرتا سرش را باال گرفت. از د آٍا
 .انداخت

 نجا؟یا یایاجازى دادن تک ٍ تنًا ب ی... چطَر اصال ؟یکن ین کاریچ نجایتَ ا-

 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد با پَزخند گفت آٍا

 لیتَ قفس زر زر کردنت يو تعط یکردن سگ نگًبان! خَب االن کٌ افتاد یچیق ٍ کٌ دنت نویب ین-
  .بٌ غلط کردن یشدى ٍ افتاد

 ینشت یطرفش کبَد شدى ٍ باال آندى بَد ٍ نعلَم بَد جا کیکٌ  اش یبا دست بٌ صَرت زخه بعد
 :نحکو است، اشارى کرد ٍ ادانٌ داد

 !شدى ٍ کانل از خجالتت درٍندن... دنشَن گرم ییرایخَبو کٌ ازت پذ-
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 .نگايش کرد تیبا عصبان آرتا

 ٍ َرت... حاال گیدیخب د یلیسرم اٍندى ٍ ٍضعو چطَرى؟ خ ییچٌ بال ینیبب ؟یکٌ چ نجایا یاٍند-
 !ادیز عزت. چاک بٌ بزن ٍ کن گو

 .اخو کرد آٍا

... اٍندم کٌ ستوین نجایا ارزى یيو نه یپاپاس ٌیکٌ  یدٍزار  ض  یتَ نر ل  یشکل ٍ شها دنیبخاطر د نن
 .بايات حرف بزنو

 :با پَزخند گفت آرتا

 .ندارم ینن با تَ حرف-

بادنجَن   ٌی ادیکٌ ب کنو یصداش ن ٍ ی... ٍگرنٌ سرگرد پنايیبد ٍ جَابو دیانا نن دارم ٍ تَئو با-
باز  ی... اگٌ دٍست دار یکیاٍن  ی نٌیطرف صَرتتو بکارى. درست يو قد ٍ قَارى ٍ قر نیخَشگل ا

 کٌ بًش بگو؟ يَم؟ یبچش ٍ ضرب شستش

آٍا نحل رٍز رٍشن  یبرا نیٍ ا دیترس ینگايش کرد. از ايَرا ن دییسا یدندان بٌ دندان ن کٌیدرحال آرتا
 .بَد

 ...بٌ جًنو نیبايو بر کٌیتَ ٍ اٍن نرت-

بَد نشست ٍ صَرتش نخالف  نٌیکٌ از طرف آنًا آ یا شٌیٍ پشت بٌ ش یفلز  زین یرٍ الیخیب آٍا
 .ايَرا قرار گرفت

نداشتٌ باشٌ، خَدم  تی... انا شک نکن اگٌ اٍنو کارویر یتَ نگران جًنو رفتن نا نباش؛ بٌ ٍقتش ن-
کٌ  یطَنیاٍن ش شیپ نیکٌ بايو بر کنو یجًنو ن ی  راي  کحافطت س  یرئ اٍن با ٍ قبلش تَئٌ کالش

 ...نیریگ ین ازش ٍ خط بٌ خط درساتَن

 :گفت ظیبا غ آرتا
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کٌ  نٌی! ایٍ تَ آزاد رىی! نن تَ بندم ٍ پام حاال حااليا گیپررٍ... حقو دار  ی دخترى یزن یحرف ن یلیخ-
 .کردى ٍا ٍ زبَنت

شد. با چند لحظٌ  فشیرخ صَرت ظر ویسرش سهت را سهت آرتا کج کرد ٍ ايَرا نگايش زٍم  ن آٍا
 :نکخ گفت

  ؟یدیدزد ٍ چرا نن-

 یلحنش را جد تَانست یبغض يو داشت! خَب ن یاست. حت نیدخترک غهگ یحس کرد صدا ايَرا
بَد کٌ االن  شدى شیيا حرف یايَرا بٌ ٍضَح از يهان اٍل نتَجٌ غو ٍ نارحت یحفظ کند، ٍل

 .بَد شدى تر سَزان

 ی الف بچٌ ٌینبَد، نن از خدانٌ تَ  م یَ کنو... دستَر بد ستتیدستَر گرفتٌ بَدم کٌ ببرم ٍ سر بٌ ن-
 ...فتٌیسرت کشتار راى ن گٌیکٌ د ینحَ ش نیاز رٍ زن دى یخَن ن یکٌ دستات بَ یٍجب وین

 :با تعجب گفت آٍا

شايپَر دست نداشتو ٍ دخالت  یتَ کارا چَقتیحهال! نن ي ی کٌینرت یگ یسر نن؟ چرا نزخرف ن-
 ...نکردم کٌ االن بخَام بخاطرش جَاب پس بدم

گفتٌ ٍ  سوی... رئستیحرف، حرف نن ن نی. اچرخٌ یقصٌ دارى رٍ انگشت تَ ن نیا ی. ٍلینٌ نداشت-
 .ننو قبَلش دارم

تعجب  ی  ينَز چاشن شیيا چشو. ستادینقابل آرتا ا نٌیٍ دست بٌ س دیپر نییپا زین یاز رٍ آٍا
 .داشت

 ...از چٌ قرارى انیجر بدٍنو بزار! آرتا کن شفاف ٍ ننظَرت-

 :پر از غو آٍا قفل کرد ٍ گفت یيا چشو یپر نفرتش را تَ یيا کٌ زد، چشو یبا پَزخند آرتا



 www.Novel98.ir 199               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

بٌ  ینن حت شو؟ ینن آزاد ن ای شٌ؟ یاالن با دٍنستن  تَ، رستاک زندى ن کنٌ؟ ین یچٌ فرق گٌید-
... کل نقشٌ یچ بٌ يهٌ یتَ با ٍجَدت گند زد یکردم! ٍل انتیبٌ يانَن يو خ انیجر نیخاطر ا

 نآٍا؛ چَن بخاطر تَ اٍن گرٍى بٌ خَ یگنايکارتر  یبخاطر تَئٌ حرٍنزادى خراب شد... از ير کس
سَختٌ  ی کنٌ... نن بخاطر تَ نًرى ریگ نجایا پام االن کٌ کنار گذاشت ٍ يو نن یشد ٍ افع دىیکش
 ...شدم

. نگايش يهانطَر با بًت بٌ آرتا بَد کٌ اٍ دیگَ یآرتا چٌ ن آٍرد ی. سر در نهکرد یگنگ نگايش ن آٍا
آرتا  زد،یزد ٍ تا خَاست بگر یبلند غیبرداشت. دخترک ج زیبلند شد ٍ سهت آٍا خ شیاز جا نقدنٌ یب

 :کرد ظیگَشش غ ریٍ زفشرد  شیاز پشت سر دستبندش را دٍر گردنش انداخت ٍ نحکو بٌ گلَ

 نیزن یٍجَدت از رٍ دیبا یکحافط... بخاطر دستَر افع ی دخترى یر یبه دیبٌ خاطر ٍجَد نحست با-
 ...ینابَد بش دیپس تَئو با د؛یسَختٌ شدم ٍ پام لب  گَر رس ی نحَ بشٌ. نن بٌ خاطر تَ نًرى

 هٌیبَد. ديانش ن دىیآرتا را چسب یيا ٍ با يردٍ دست نچ دست دیکش ین نیزن یرا رٍ شیپايا آٍا
 .شدى بَد یجار  شیيا باز بَد ٍ اشک از چشو

 غیيو صبر نکرد ٍ يهان لحظٌ کٌ آٍا ج ٌیجان کی یتأنل، حت یا ايَرا ننقبض شد ٍ بدٍن لحظٌ فک
را با  یفَت ٍقت، در آين یداد ٍ ب یگَشش برداشت ٍ دست زند یزد ٍ آرتا بلند شد، يدفَن را از رٍ

ٍ  يا فاز شنَد شدن حر خبر یگرد شد. چَن ب شیيا چشو یا اٍ لحظٌ دنیکرد. آرتا با د شدت باز
 ...دیایخَدش بَد، تَقعش را نداشت ايَرا سر بزنگاى داخل اتاق ب دنید

با چند قدم بلند خَدش را بٌ آنًا رساند ٍ با  داد، یرا بٌ يو فشار ن شیيا يهانطَر کٌ دندان ايَرا
 :صَرت آرتا فرٍد آٍرد، بلند داد زد یکٌ تَ ینشت نحکه

 کحافط؟ ی کٌینرت یکن ین یچٌ غلط-

را  شیکٌ کو شد، آٍا نحکو کف پا شیيا آرتا بٌ سهت نخالف ضربٌ خو شد ٍ فشار دست صَرت
  .ٍ اٍ آخش بٌ يَا رفت ٍ دستش کانل شل شد دیآرتا کٌ صندل بٌ پا داشت کَب یپا یرٍ
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دٍر کهر آٍا افتاد ٍ اٍ را از آرتا دٍر کرد ٍ  گرشیا گرفت ٍ دست دآرتا ر یيا دست، دست کیبا  ايَرا
پست سر ايَرا  کرد، یسرفٌ ن کٌیٍ درحال دییدٍ ینعطل یچسباند ٍ بعد ب اش نٌیاٍ نحکو خَد را بٌ س

  .ستادیا

 یاز ال ظیٍ ايَرا با غ دیکش ادیکٌ اٍ بلند فر چاندیپ یآرتا را رٍ بٌ عقب چرخاند ٍ که یيا دست ايَرا
 :دیغر اش شدى دیکل یيا دندان

 نجایبدٍن بٌ يه ی... ٍلیکن یغلط نیکٌ يهچ یباعخ شد اٍنقدر بٌ خَدت جرعت بد یچ دٍنو ینه-
 !جَيرلق ی حرٍم لقهٌ ارمیدرن ٍ بٌ ٍقتش پدرت شٌ؛ یختو نه

. از خَرد یآن ن یپرتش کرد کٌ اگر خَدش را کنترل نکردى بَد، نحکو با سر تَ َاریبا شدت سهت د ٍ
صَرتش لهس شدى  کرد یبَد کٌ حس ن نیٍ آنقدر ضرب دستش سنگ دیترس یايَرا تا سر حد نرگ ن
 َد،نردانٌ ب ی  قَ یيا تَسط آن پنجٌ شیيا دست چاندنیپ از حاصل کٌ اش ٍ از درد بازٍيا ٍ شانٌ

بَد ٍ  . فقط با اخو ٍ ترس بٌ ايَرا کٌ نقابلشدیسخن بگَ یکالن تَانست ینه یالل شدى بَد ٍ حت
 .کرد ینگاى ن دیکش ینفس ن یعصب

را بٌ  شیيا نحکو چشو د،ید یخَدش ن ی  قدن کیبار نرگ را  نیچند قدم جلَ رفت ٍ آرتا کٌ ا ايَرا
 کرد؟ یخالصش ن یراحت نیيو فشرد ٍ آب ديانش را قَرت داد. انا نگر ايَرا بٌ يه

 یصندل یکرد ٍ رٍ تشیکشان کشان بٌ جلَ يدا زد، ین ادیاٍ بلند فر کٌیٍ درحال دیرا کش شینَيا
کٌ آن  یا کٌ از لحظٌ ینخالف قانَن بَد. انا از خشهش بَد. از نفرتش بَد. نفرت شینشاندش. کاريا

 دانست یيو شدى بَد. خَدش يو نه شتریآٍا شدى بَد ٍ جسارت بٌ خرج دادى بَد ب کینردک نزد
ٍاقعا طرف در  یتا ٍقت ،ییيا زنان نیدى بَد! نعهَال در چنحد آنپر چسبان نیچرا، با آزار  آن دختر تا ا

. ايَرا کٌ نحال بَد خَدش جلَ شد یٍارد عهل نه سیپل گرفت، ینرگ قرار نه ای ینعرض خطر جد
ٍ آشفتٌ، با  هٌیزدى ٍ ايَرا آنطَر سراس غیبار... آٍا فقط ج نیبَد. انا ا یبا زند شٌیکار يه نیبرٍد. ا

يو  هانیلحظٌ پش کیدلش  یتَ یحت دیسراغ آرتا آندى بَد! شا انگرشیاک  عصتَپ ُپر ٍ نگاى يَلن
 ...آٍا را بٌ آنجا آٍردى بَد نکٌیشد از ا
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 خیس چارىیب یکٌ نَ بٌ تن آرتا یصَرتش تکان داد ٍ با لحن یجلَ دٍاریتًد را اش اشارى انگشت
 :گفت کرد، ینگايش ن تشیرعب آٍر ٍ سرخ از عصبان یيا با آن چشو کٌیدر حال کرد، ین

کنو، بدٍن فَت ٍقت، چاک  ادىیرٍ رٍت پ گٌید یيا نجبَر بشو رٍش نکٌیآدم، بدٍن ا ی بچٌ نیع-
 ٍ قتلش یٍ چرا افع ٌیچ یدختر ٍ شايپَر بٌ اٍن گرٍى لعنت نیربط ا یگ یٍ ن یکن ین ٍا ٍ دينت
 کنو؟ رفًهتیالزنٌ بٌ سبک خَدم ش ای بَد؟ نفًَم... خَاستٌ

نداشت،  یا ايَرا گرفت. چارى انگر  یعص یيا ترس، آب ديانش را قَرت داد ٍ نگاى از چشو با آرتا
آن دم ٍ  یبٌ حالش داشت؟ بٌ قَل آٍا، نقش اٍ تَ یدفاع کردنش، چٌ سَد یداشت؟ اصال از افع

ٍ اطاعت انر  گرفت ی! اٍ فقط پَل نستیک یافع دانست ینه یحهال بَد! حت کیدستگاى فقط 
  ...سَختٌ شد ٍ بٌ کل کنار گذاشتٌ شد ی آٍا يو کٌ نًرى ختن  ی... بعد از گرکرد ین

اشارى کرد ٍ با  کرد، ین ٌیٍ آرام گر صدا یحرص بٌ آٍا کٌ اکنَن بغضش شکستٌ بَد ٍ دٍر از آنًا ب با
 :بلند گفت یصدا

يانَن ٍ  نیبَدى ب قَل ٍ قرار ٌی ی. ٍلدٍنو یٍ نه... چطَر ٍ چراشنٌیبخاطر ا یچ ! يهٌنیبخاطر  ا-
 خَاست ینه یافع یشايپَر. دستَر قتل رادنس از طرف  شايپَر بَد ٍ تَسط يانَن انجام شد... ٍل

بٌ يانَن  پشت ٍ گرفتو ٍ پَلو ننو... کنو پاش کلٌ رٍ دخترى نیاٍنارٍ از دست بدى؛ بٌ نن گفت ا
 ...یکردم ٍ رفتو طرف  افع

بَد کٌ گفتٌ بَد. يرچند گنگ ٍ  نیيه قتیغ نبَد. حقاز درٍ یچند لحظٌ نگايش کرد. خبر  ايَرا
گردنش را گرفت ٍ ٍادارش کرد بٌ  ظی. ايَرا با غدانست یحد ن نیانا اٍ فقط تا يه هٌ،ینصفٌ ن
  .نگاى کند شیيا چشو

 ...یرٍ ازم پنًَن کردى باش یبٌ کفشت باشٌ ٍ کالن یگیبٌ رٍزگارت آرتا اگر ر یٍا-

 :با حرص بلند داد زد آرتا
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بٌ  یرسها خلعو کردى ٍ االن حت یسَختو! افع ی کارم... نن نًرى چینکـــردم! بٌ خدا نن خَدنو ي-
ر بگو؟ دیندارى. چرا با اجیاحت يو ام جنازى  ٍ ر ٍ   ش 

 زین یرا ريا کرد، سرش را رٍ شیشد ٍ ايَرا کٌ گلَ یاشک از چشهش جار  د،یحرفش کٌ رس اٍاخر
يو  ینرد یٌ ی. گرکرد ی. ايَرا با اخو نگايش نکند ین ٌیبَد گرنعلَم  شیيا گذاشت ٍ از لرزش شانٌ

 ...بَد دىینردک بٌ آخر خط رس نیبا ا گری. کارش دکرد یسن ٍ سال خَدش، ننزجرش ن

از اشکش،  سیصَرت خ دنیکٌ با د د،یبگَ یز یباز بَد کٌ بٌ آٍا چ هٌیرا چرخاند ٍ ديانش ن سرش
بَدند، بٌ سهتش قدم برداشت. آٍا بغض آلَد، با  رىیو خي یيا چشو یلب فرٍ بست. يهانطَر کٌ تَ

 :نگايش کرد ٍ لب زد اش یباران یيا چشو

 .گنايو یدرٍغٌ... بخدا نن ب-

نحکو بٌ قلبش چنگ انداخت. بٌ  یز یلحن  آٍا، چ نیشد ٍ حس کرد از ا تر ظیپررنگ  ايَرا غل اخو
کار کردى بَد. حاال يو  یٍقت بَد قلبش را از کار ب یلینحال بَد... اٍ خ اش؟ زدى خیقلبش؟ بٌ قلب 

را خَب  نیبَد ٍ ايَرا ا گناى ی. آٍا بکرد یدختر دٍبارى بًش تَجٌ ن نیبا دٍ قطرى اشک ا دینبا
بٌ دخترش يو رحو  یحت ش،یيا یگندکار  یبَد کٌ برا یی. انا شايپَر آدم يزار سر ٍ سَدادانست ین
با يانَن عَض  بٌ قتل رساندن   یا زدى ٍ نعانلٌ ی. پس حتها حرفشتگذا ین ٌیٍ از اٍ يو نا کرد ینه

قت انر چٌ بَد را فقط یحق نکٌیآن بَدى است. ا طیآٍا يو از شرا حتهلیرادنس انجام دادى کٌ 
 .دیرس یبٌ آن ن دیٍ ايَرا با جلب اعتهادش با دانست یشايپَر ن

 :آرام گفـت یدر اشارى کرد ٍ با لحن بٌ

 .رٍنیبرٍ ب-

بَد ٍ نگاى  ستادىیپشت در با فاصلٌ ا یخارج شدند. زند یسهت در رفت ٍ يردٍ از آن اتاق  لعنت ٍاآ
 :گفت دیخَدش د یايَرا را کٌ رٍ

 جناب سرگرد؟ نید ین یچٌ دستَر -
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بفرست دادسرا. بٌ عنَان شايد يو از اعترافات سَرنا  ییگرفتن حکو نًا یکن ٍ برا لیتکه شَ پرٍندى-
اٍنا ارزش  یٍ نٌ برا خَرى ینٌ بٌ درد نا ن گٌی. ددىیآخرش رس ی استفادى کن. آرتا بٌ صفحٌ کسایٍ ن

 ...بدى انجام ٍ دارى. يرچٌ زٍدتر، نجازاتش

 :ٍ گفت دیکش یقینفس عه یزند

 .اطاعت قربان-

 صدا یدادى بَد ٍ آرام ٍ ب ٌیتک شٌینشستٌ بَدند. آٍا سرش را بٌ ش نیناش یدر سکَت تَ يردٍ
. تند داد ین رٍنیانگشتانش گرفتٌ بَد ٍ دٍدش را از پنجرى ب نیرا ب گارشیٍ ايَرا، س ختیر ین اشک

بَد از  هانیبَد. پش رینبَد. ذينش درگ یاش خبر  یشگیيه ٍار َانٌیانا انشب از آن سرعت د رفت ین
بٌ  یخاص زی. چشد یخراب نه نطَریا زیچ آٍردن آٍا. کاش اصال پرٍاز را کنسل نکردى بَد کٌ االن يهٌ

 ی بابت تهام شدن  قصٌ الشیبَد. تنًا خ یيهان اطالعات قبل بایتقر شیيا بَد ٍ دادى اٍردىیدست ن
  ...آرتا راحت شدى بَد ٍ بس

کند کٌ تقاص  یادآٍر یدٍبارى بًش  خَاست ین ایآٍا شدى بَد. انگار دن یٌ یباعخ گلَ درد ٍ گر فقط
نبَد؟ چرا  یيهٌ آرام بَد؟ چرا عصبان نیدادند. پس چرا ا پس ٌیرا بازيو بق اش یغرٍر ٍ خَدخَاي

 د؟یایباال ب نیاشن ینَا یکٌ دٍبارى داد  نَتَر ب رفت یچرا سرعت نه د؟یکش ینه ادیسر خَدش داد ٍ فر

از  اشٌ ی. ردیکش یکند. فقط درد ن یخال یز یخشهش را سر چ خَاست ینه شٌ،یبرعکس يه انگار
خشو، خَدش يو  ایاز درد بَد  شیيا شدى بَد. چشو نیٍ قلبش سنگ زد یسَز ن دنیکش گاریس
. نستحق درد دانست ی. خَدش را نستحق نکرد ین تشیٍ اذ سَخت ین یانا بدجَر  دانست، ینه
چشهش  شیپ لویف نیبد ٍ اشتباياتش ع یکاريا ی يهٌ سال، يهٌ نیبعد از ا ٌ. انگار کدنیکش
آزارديندى  شیدختر برا نیا یٌ یگر ی .. کدام از آنًا بٌ اندازى. انا.شد ین یکاٍر یر شیٍ برا گذشت ین

 بَد؟
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! بٌ اٍ چٌ کرد یکٌ ن کرد ین ٌیانداخت. اصال دختر گر رٍنیرا از پنجرى ب گاریس لتریف ط،یخشو ٍ غ با
اگر  د؟یکش یعذاب ن دینٌ ايَرا! پس چرا اٍ با کرد، ین ٌیداشت؟ دخترک از دست آرتا بَد کٌ گر یربط

  بًش تلنگر بزند؟ ٌنشدى بَد ک داریٍجدانش از خَاب ب نیا يا سال  نیا ی  ٍجدان داشت، پس چرا ط

را بستٌ بَد ٍ  شیيا عهارت شايپَر نگٌ داشت ٍ سرش را سهت آٍا چرخاند. چشو یرا جلَ نیناش
 ریٌ از زخَش حالتش ک یدادى بَد. صَرتش رٍ بٌ ايَرا بَد ٍ نَيا ٌیتک یصندل ی  سرش را بٌ پشت

 صَرت. خَرد یآرام آرام تکان ن ،یز ییبَد ٍ با ٍزش باد پا ختٌیصَرتش ر یزدى بَد، تَ رٍنیکالى ب
 اش استخَان گَنٌ یآن نَر اندک، رٍ ریبلندش ز یيا نژى ٍ بَد شدى تر نعصَم شٌیاز يه اش یعرٍسک

رد  یبَد. نگاى ايَرا  رٍ قشینشان از خَاب عه د،یکش یکٌ ن یبلند یيا انداختٌ بَد. نفس ٌیسا
شد ٍ  دىیکشرا خط انداختٌ بَد  شیکٌ گلَ یسرخ ی ٍ يالٌ کرد ین ییصَرتش خَدنها یکٌ تَ یاشک

فرٍکش کرد ٍ کدر شد. انگار کٌ... انگار کٌ  یقدر  شیيا شد ٍ جنگل چشو ظیدٍبارى اخهش غل
 ...ناراحتش کردى بَد

بٌ  گرید ی قٌیدق کی. اگر دیپرپشتش کش ینَيا نیب یيو فشرد ٍ دست یرا رٍ شیيا خشو، چشو با
ٍقت بَد نردى بَد را بٌ عقل ٍ  یلیکٌ خ یٍجدان ٍ احساس یٍ پا داد یتفکرات احهقانٌ ادانٌ ن نیا

دختر نتنفر  نی. االن اٍ از اشد یکنترل ن رقابلیٍ غ زد  یازش سر ن یقطعا ير حرکت کرد، یننطقش باز ن
سهتش يجَم  ضیيهٌ حس ضد ٍ نق نیبخاطرش عذاب ٍجدان بکشد ٍ ا نکٌیباشد! نتنفــــر! نٌ ا

  ست؟یرفتٌ بَد اٍ ک ادشی... اٍردیب

 یيا بٌ دٍر نردنک یخیفرٍ رفت ٍ دٍبارى يهان حصار  یشگیيهان غالب سرد ٍ خشک يه یتَ
ٍ بعد از چندبار پلک  دیکش قیعه یشد. چند دفعٌ دخترک را صدا کرد تا اٍ اٍ نفس دىیشفافش کش
 .را باز کرد شیيا زدن، چشو

 دىیکش نیناش تالیجیتا ساعت د ايشیبٌ س لینا ی  ا قًَى یيا بٌ ايَرا انداخت ٍ نردنک ینگاي
 ینشست ٍ يهانطَر کٌ نَيا شیآن نَشتٌ شدى بَد، صاف سر جا یکٌ رٍ 1:65عدد  دنیشد. با د
 :گفت داد، یکالى جا ن ریفرش را ز
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 ...کشٌ ین ٍ حتها شايپَر نن گٌیدفعٌ د نیشدى! ا رید م یَ لیشدى... خ رید-

 :گفت کرد، یيهانطَر کٌ با اخو نگايش ن ايَرا

 !ستیشايپَر تًران ن-

شد ٍ با تعجب  دىیکش ايَرا آلَد   اخو ی چًرى یٍ نگايش رٍ ستادیاز حرکت ا یا آٍا لحظٌ یيا دست
 :دیپرس

  پرٍازا کنسل شدى؟ ینگٌ نگفت ست؟یکٌ ن یچ یعنی-

 م شدن ٍ تا االنَ  هایسر ساعت سَار يَاپ ایگفتو کنسل شدى؛ ننتًا فقط نال نن ٍ تَ! شايپَر ٍ نان-
 ...دنیرس قطعا

از  اینرد تنًاست بخندد،  نیفردا باز يو با ا نکٌیاز ا دانست  ی. نهکرد ینات نگايش ن یيهانطَر  آٍا
آٍا، خَد   یبزند. نبَدن  شايپَر، برا غیبلند ج کند یانشب شايپَر سؤال جَابش نه نکٌیا ی  خَشحال

بپرسد چرا  کردشاد بَد از نبَدن نلک  عذابش کٌ اصال فرانَش  یخَد  بًشت بَد! دخترک بٌ حد
 .شايپَر را قانع کردى بدٍن آٍا برٍد یايَرا پرٍازيا را کنسل کردى است ٍ چطَر 

 .رنگ باخت یايَرا قدر  ی جهلٌ دنیلبش بَد کٌ با شن یپًن ٍ پررنگ رٍ یلبخند

 ویتنظ ٍ برسَندت فرٍدگاى، پس زنانت 5:31. بٌ حسام سپردم ویدار طیصبح بل 6فردا رأس ساعت -
 ...جهع ٍ جَر کن ٍ لتیکن ٍ ٍسا

 :شَد کٌ ايَرا گفت ادىیسرش را تکان داد ٍ خَاست پ آٍا

 کجا؟-

 :گفت اش را سهت اٍ چرخاند ٍ يهزنان با باال انداختن  شانٌ سرش
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رٍ  گٌید یکیزبَن   ریکٌ ز یازم استفادى کن یخَا ینکنٌ اٍنقدر کارم خَب بَدى کٌ باز ن. گٌیبرم د-
  برات بکشو؟

عقب برداشت ٍ  یصندل یرا از رٍ َلَنیٍ ی شد ٍ جعبٌ لیبٌ عقب نا یايَرا رنگ گرفت ٍ که اخو
 :سهتش گرفت ٍ گفت

ٍجَد ندارى. فقط از  یدٍن ی فعٌپس نطهئن باش د یستیکار قابل اعتهاد ن نیعنَان تَ ا چیتَ بٌ ي-
 ریز ابَن،یٍسط خ یرفت ٍاسٌ چ ادتی دىیجهعٌ، بٌ دٍ ساعت نکش یادیکٌ حَاست ز ییاٍنجا

  .یکرد یٍ فرار ن یدییدٍ یبارٍن ن

 :با چشو بٌ جعبٌ اشارى کرد ٍ ادانٌ داد بعد

بٌ  ادیز ی  ٍ از خَش حَاس ینن داشت نیيو برات باارزشٌ، تَ ناش یادیکٌ از قرار نعلَم ز یانانت ٌی-
 ...یار یب م اسهَش  یکل فرانَش کرد

بَد  بیعج شیشد. برا ادىیچًرى نشاند ٍ جعبٌ را گرفت ٍ در را باز کرد ٍ پ یکهرنگ رٍ یاخه آٍا
را  شیاالن آرام باياش حرف زدى بَد. انا خَدش يو صدا دنیايَرا بعد از آن يهٌ خط ٍ نشان کش

 ...نشدى بَد ری. از جانش کٌ ساٍردیدر ن

انا نگفت... خَاست سهت خانٌ برٍد کٌ  گفت؟ ین ریحداقل شب بخ ای کرد؟ ین یخداحافظ دینبا االن
ٍ از پنجرى بٌ  ستادیسهت اٍ برگشت ٍ کنار در طرف رانندى ا کند، یايَرا حرکت نه دید یٍقت

لب  ٍاحرفش را بزند. آ یعنیسرش را کج کرد کٌ  ینگاى کرد. ايَرا که اش زدى خیشفاف ٍ  یيا نردنک
 :را تر کرد ٍ گفت نشیریز

شبارٍ  دٍنو یکٌ ن ییچَن از اٍنجا ؛یزٍدتر استراحت کن یبر  کنو ین ٌی... بًت تَصیرسَند کٌ ٍ نن-
 !...آ یش داریاز خَاب ب ینتَن 5:31ٍ تا  یصبح خَاب بهَن ترسو ین ،یخَاب ین رید

 :پاسخش را داد اش ین سرد ٍ جدبا لح کرد، یيهانطَر کٌ با اخو نگايش ن ايَرا
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کٌ شب تا صبح پلک رٍ يو  چینسخٌ ٍاسٌ خَدت بپ ٌیبرٍ  ،یبٌ فکر زنان خَاب نن باش نکٌیا یجا-
 ...یش یيو ن ٌیٍ نزاحو خَاب  بق یزار  ینه

 :نکخ کرد ٍ بعد ادانٌ داد یکه

 .عجلٌ کن یینگران فردا یلی... پس اگر خرم یتَ، بعد ن یبر  نَنو یننتظر ن-

 ی جهلٌ بَد کٌ يهٌ کی نیيه دنیآٍا نشست. انگار فقط ننتظر شن یيا لب یرٍ یکهرنگ لبخند
ٍ  ردیبگ ینحبت ریتعب تَانست یايَرا، ن ی جهلٌ نیانشب را فرانَش کند. از يه یيا یسخت
از جانب  یننتظر پاسخ نکٌیا یگفت ٍ ب یکَتاي ریببرد. شب بخ رٍنیرا بٌ کل از دلش ب اش یناراحت
  .شَد، سهت در باغ رفت ٍ داخل شد اايَر

 یقیٍ بعد با نفس عه ستادیيهانجا ا ،یٍ يدف لیدل چیبدٍن ي قٌیاز رفتن آٍا، ايَرا حدٍد دى دق بعد
 .را رٍشن کرد ٍ از آنجا دٍر شد نیناش د،یکٌ کش

 یپرسرعت تَ یرفتن بٌ آنجا نداشت. حداقل با رانندگ یيو برا یلیخانٌ رفتن نداشت. دل ی حَصلٌ
 یپرٍا بٌ ير سهت یذينش کٌ افسار پارى کردى بَد ٍ ب یجلَ تَانست ین یجَر  کی يا، ابانیخ
. انگار کٌ آٍردند یسهتش يجَم ن رحو یب ی. انا با خانٌ رفتن، باز دٍبارى فکرياردیرا بگ رفت ین
  .اٍ را ببلعند خَاستند یخانٌ ن کیتنگ ٍ تار یَارياید

سبز  کَنیآن انداخت ٍ آ ی بٌ صفحٌ یگرفت ٍ نگاي ابانیاز خزنگ تلفن يهرايش، چشو  یصدا با
 :دیچیگَشش پ یتَ دیخَش ٍ خندان سع ینزدى بَد کٌ صدا ی. ينَز حرفدیرا کش

از سرنا! باز صد رحهت  زنٌ ین خیآدم درستٌ  نجایا یسالم پسرخالٌ! حال ٍ احَالت چطَرى؟ جات خال-
ٍسط آبان  رى یاز آسهَن! اصال تَ، تَ َکتت ن بارى ین خیبرف،  یانگار جا نجایبٌ تًرٍن  خَدنَن... ا

 یاین یايَرا... دار  آ گو یبرفو کٌ نٌ... کَالک  چشو کَر کن  استخَان شکن! ن اد؟یبرف ب ییناى جا
 یٍل و،ی... نا کٌ گَل خَردیکٌ سًو نن ٍ شًرانو بد اریبردار ب یکت ٍ کاپشن تَ کهدت دار  یيرچ

 !ینکن ریگ رينیال پ ٌیٍ سرنا با  ینا ٍسط بدبخت نیع ایب ازیتَ با لَازم نَرد ن
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 ...شب از اٍنجا نَندنت بگذرى بعد زبَنت ٍا شٌ ٌی یزاشت یاقلکو ن ؟یٍ بدنست الٌیاٍل پ-

ٌ  گلَم... ند خیٍا شدى؟ زبَنو -  رم؟یکال بگ َیدیٍ یصدام عَض شدى؟ باٍر ندار  یدیزدى نَندى ت

ر  یَدر  يهٌ نیا ی. جاخَاد ینه- رٍ راش بنداز کٌ از سرنا  نٌیاٍن شَن اریب زمیگفتن برٍ از انبار ي یٍَ
 .انشب نیینچا

 ؟ینظرنَن دار  ریز یگذاشت نجایا ٍ ناتیاز اٍن دٍرب یکینکنٌ  ؟یانبار  زم؟یي نٌ؟یشَن-

نلک   تیرا نداشت. آن سَئ دیسع یيا ینسخرى باز  ی عنَان حَصلٌ چیاخو کرد. بٌ ي ظیغل ايَرا
 .کرد ین یاٍ را عصبان شیيا سؤال نیٍ ا دانست یرا ن نیاحتهاال ا دیايَرا بَد ٍ سع

 شًرام اٍنجاست؟-

 .با خندى پاسخش را داد دیسع

از  ریشب بخ ٌیتا بلکو  کشٌ ین ٍ خانَنش نیریآرى يهنجاست. فرياد  دل خستٌ دارى ناز ٍ نَز  ش-
از دستش ُعُنق شدى!  ینجَر یطفل نعصَم ا ن  یریکردى کٌ ش کاریچ ستی... نعلَم نادیزبَنش در ب

نن  ٍنَقتا کنٌ، یٍ حال ن زنٌ یحرف ن نشیریپسرخالٌ؟ شًرام خان دارى با ش ینیب یعدالت خدا رٍ ن
 ...یکٌ زنگ زدم تَ بَد یکس نیبٌ اٍل

  .گفت، کانال نشخص بَد دیکٌ در پاسخ سع یا حَصلٌ یب ی از جهلٌ نیکالفٌ بَد ٍ خستٌ ٍ ا ايَرا

کٌ  نیبخَاب کٌ فردا يه ریبَدن برت دارى، برٍ بگ یکٌ فاز  کهد ینیندام يهجَار کهد بش نکٌیا یجا-
 ...ویانجام دادن دار یکار برا یپام برسٌ اٍنجا کل

 :ٍ گفت دیکش یپَف بلند دیسع

 ...کٌ فیتَ برجک آدم... ح یبزن یتَئو کٌ فقط بلد--
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را بٌ اٍ  یگَش گفت یشد کٌ ن دىیشن شًرام از آن طرف خط یحرفش تهام نشدى بَد کٌ صدا ينَز
 :تند تند گفت دیبديد. سع

 اىیفرستادى کَى دنبال نخَد س رٍ چارىیدست بٌ سر کردى ب ٍ نیریانشب ش نکٌیفرياد  کَى کن نحل ا-
 ی  خسرٍ نیا ی بخت برگشتٌ ی پسرخالٌ زارى یبگردى ٍ خَدش با خسرٍ خان ٍعدى دارى... االنو نه

 ...دٍ کلَم باياش اختالط ٍ حال ٍ احَال کنٌ ،یرٍز دٍر  ٌیعد ب اعصاب یبداخالق ٍ ب
 

 .دیابرٍ در يو کش ايَرا

خسرٍ نزدى کاسٌ  نیتا ا یٍل ،یگ ین نزخرف ر   بٌ ر   کٌ کردى کَک ٍ حالت ینجَر یا یچ دٍنو ینه-
بدى بٌ  ٍ ی! االنو گَشدارشیخر شیپ ببر بردار ٍ کن جهع ٍ خَدت بساطت ختٌ،ینر يو بٌ تَ کَزى

ٌ  تَ یب ی  چرت ٍ پرتا دن  یشن تا ترى شًرام کٌ کارم با اٍن ٍاجب  ...سر ٍ ت

صبرش از نسخرى  ی ٍ نهکن است ير لحظٌ کاسٌ ستیسر دناغ ن ادیکٌ نتَجٌ شد ايَرا ز دیسع
 :ٍ بٌ اصطالح آنپر بچسباند، بٌ عنَان کالم آخر گفت دیایاٍ سر ب یيا یباز 

بدٍن،  ی... ٍلرى ین ادتیعالو ٍ آدم  فتٌین دىیفرياد  ٍر پر نیهت بٌ اچشو خسرٍ خان! تَ کٌ تا چش-
  !نا يو بزرگٌ یخدا

را  شیصدا یا گرفت ٍ با تک سرفٌ دیرا از سع یگَش د،یخند ینزد. آن طرف شًرام کٌ ن یحرف ايَرا
  .صاف کرد

 .سالم ايَرا-

 پسر  سر بٌ يَا؟ نیا گٌ ین یچٌ خبرى اٍنجا؟ چ-

... گٌ ین فیبند اراج ٌیگذاشتٌ رٍ سرش ٍ  ٍ تیاز سر شب سَئ ؟یپرس یخَدتٌ؛ از نن ن ی پسرخالٌ-
 .ننو نجبَرم تحهلش کنو
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 کرد، ین تیيدا نگیرا داخل پارک نیرا باال داد ٍ يهانطَر کٌ ناش نگیپارک ی  لیدر ر هَتیبا ر ايَرا
 :گفت

 رى؟ ین شیکارا چطَر پ-

ٍ شنَديا کانال  نیدٍرب ا،یٍ نان دیقبل از ٍرٍد جاٍ ،یخَاست ی! يهَنطَر کٌ نٌیعال یچ يهٌ-
نصب شدن ٍ  ،ینشخص کردى بَد الیکٌ از ٍ ییجايا قایدق ،یافراد خَد ی لٌینانحسَس ٍ بٌ ٍس

در  رٍیيهٌ ن نیا کٌ دارى ٍ يَات یلیخ سردار. س نستقر در کلبٌ یرٍيایتحت کنترل ن یچ يهٌ
 .دى یآٍا اٍن کارا رٍ انجام ن یکٌ گفت ،یتیانن ستویگذاشتٌ... االن فقط نَندى اطالعات س ارنَنیاخت

 داد؟ انجام ٍ کٌ ازش خَاستٌ بَدم یکار  دیخَبٌ. سع-

قرار گذاشتٌ ٍ خَاستٌ  ٌیفردا يو  یتهاس گرفت. اٍنو ظايرا برا ایآرى. انرٍز با نان گٌ یخَدش کٌ ن-
کر ت ٍ نحرنا  ایبٌ يدف خَردى ايَرا! يانَن ٍ نان وینستق رتی... تنٌینٌ تَ رٍ بببٌ صَرت کانال س 

 ...تَ دست گذاشتن یرٍ دىیينَز از راى نرس

عنَان قابل  چی. بٌ يیباش اینراقب نان یٍ چًار چشه یکن جهع ٍ حَاست خَام یگَش کن شًرام، ن-
 یيست کٌ از ير در  نویيه خاطر بٌ دارى؛ نقشٌ اش از ظايرش تَ چنتٌ شتریب یلیٍخ ستیاعتهاد ن
 ...از دستهَن رفتٌ ویلحظٌ غفلت کن ٌی. شٌ یزن ختو ن نیتًش بٌ ا ویش یٍارد ن

 :ٍ گفت دیکش یقینفس عه شًرام

 ...رسٌ ین ایبٌ نان ٌیخاطرت جهع، حَاسو يست. خَدنو شک ندارم آخر قض-

  .کاناپٌ انداخت یدر ٍاحدش را باز کرد ٍ کتش را رٍ ايَرا

کار دستهَن ندى...در  دیسع یيا ییفردا صبح اٍنجام. ننتًا تَ نبَد نن، نراقب باش سر بٌ يَا-
 ...تَ جهع ٍ جَرش کن ستوی. تا نن نپلکٌ یدٍر دخترا ن ادیضهن، ز

 :ٍ گفت دیخند شًرام
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لَ ندى يست. انا تَ نَرد دٍم شرنندتو!  ٍ تیٍقت دستٌ گل آب ندى ٍ نأنَر ٌی نکٌیحَاسو بٌ ا-
 ...ايَرا ستیجَرى قابل کنترل ن چیي تَن زدىشا

نهکن است بدٍن ارتباط با سٌ چًار تا  ریيرجا برٍد غ دیسع دانست یشد. ن تر ظیاخهش غل ايَرا
بًرحال سر ٍ گَشش  یفقط در حد َچت ٍ تهاس بَد. ٍل شیيا ٍاقعا يو رابطٌ دیدختر برگردد. شا

  .ايَرا بَد کرد، یکنترلش ن شٌیٍ يه شد ین فشیکٌ حر یٍ تنًا کس دیجنب ین

. ی  کیٍ بهش  ریٍ ز ستین یی. آدم ناتَیکٌ چرا انتخابش کرد دمیاالن فًه ،یاز شَخ یجدا یٍل-
  .ویخَا یباشٌ کٌ نا ن یيهَن شٌ یباعخ ن شویرٍش حساب کرد... زبر ٍ زرنگ شٌین

 :پاسخش را داد کرد، یرا باز ن راينشیپ یيا يهانطَر کٌ دکهٌ ايَرا

 ...یرس ینن ن یندت بٌ حرفا ٌیبعد  شٌیهَن اٍل بًت گفتو. ننتًا تَ يهاز ي-

 ...حق يو داشت دیبَد ٍ خب؛ شا یتکان داد. ايَرا طبق نعهَل از خَد راض یلبخند زد ٍ سر  شًرام

. از يهٌ يو بدتر، خدا بًت رحو ادىی. استراحت کن کٌ فردا کار ت زقیرف رمینگ ٍ ٍقتت نیاز ا شتریب-
 ...یسر ٍ کلٌ بزن دیبا سع دیکنٌ کٌ با

کَتاى داد ٍ تهاس را قطع کرد.  ی  خداحافظ کیشًرام را با  ر  ینزد ٍ پاسخ شب بٌ خ یحرف ايَرا
بَد کٌ نگايش  دىیگذاشت. ينَز دستش را عقب نکش زین یيهرايش را بٌ پاٍربانک ٍصل کرد ٍ رٍ

اخهش دريو رفت. سر ٍ  دینچ دستش حک شدى بَد لغز یکٌ رٍ یدندان فیدٍ رد یجا یرٍ
دلش پَزخند زد. دخترک  جسَر! انشب کٌ  یٍ تَ دیکَچک آٍا کش یيا دندان یجا یرٍانگشتش را 

 ...داد یزٍد حساب کارش را پس ن ای ریگذشت، انا قطعا د

را بست.  شیيا گذاشت ٍ آرام چشو اش یشانیپ ی. نچ دستش را رٍدیکاناپٌ دراز کش یرٍ يهانجا
 ی دکهٌ اٍرد،یسهتش يجَم ب الیباز يو فکر ٍ خ نکٌیقبل از ا دیتا صبح نهاندى بَد. با یادیز زیچ

turn off ستدیبادٍ ساعت را استراحت کند کٌ فردا بتَاند سر پا  یکی نیذينش را بزند ٍ حداقل ا.  
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کانال  باد ی زٍزى یسرنا غرق شدى بَد ٍ صدا یتَ ک،یتار ی نعهَل، پنجرى را نبستٌ بَد ٍ خانٌ طبق
 .دیرس یٍاضح بٌ گَش ن

 ...ٍ سر بَد زدى خی شٌیيه نجایا

 ...شیيا چشو نحل

 ...اش یزندگ نحل

 ...اش یخینحل قلب  ٍ

*** 

 «آٍا»

شايپَر آن را با  یعنی. چهدانش آنجا نبَد. ستادیدر اتاقش ا یباال رفت ٍ جلَ یکی یکیرا  يا پلٌ
دختر يو دل   نینحال بَد! آن نرد نستبد ٍ بداخالق، کٌ از قضا از ا یز یچ نیخَدش بردى بَد؟ چن

 ش،ببرد. پس حتها در نبَد ییرا با خَدش حهل کند ٍ جا لشیبَد ٍسا رنهکنینداشت، غ یخَش
  .از خدنتکاريا آن را داخل اتاقش گذاشتٌ یکی

 یدختر  دنیرا باز کرد کٌ با دبَد، در اتاق  بند ویلبش ن یکٌ رٍ یا ازىیخه با زنان ٍ يو آند ین خَابش
  .دستش فشار داد ریبرق را ز دیٍ کل دیکش یبلند غیتختش نشستٌ بَد، ج یکٌ رٍ

 .تخت بلند شد یٍ از رٍ دیبلند بلند خند دلناز

 ؟یدینگٌ جن د ٍَنٌ؟یچتٌ د-

 :زد ٍ گفت یپلک زد، ینفس نفس ن اش یا يهانطَر کٌ از ترس لحظٌ آٍا

رٍ  دینَيا ٍ لباس سف نیيو تَ رٍ با ا گٌیساعت، يرکس  د نی! ایيو از جن ندار  یدست که-
 ...شد یشک نکن قبض رٍح ن د،ید یتختش ن
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 .بًش چشو غرى رفت دلناز

 .یساز  یاز کاى، کَى ن کیاتفاق کَچ ٌیخب حاال تَئو... با -

 یخشک شدى بَد، انا برا بایتقر شیيا گذاشت. لباس َارید ی را گَشٌ َلَنشیدر اتاق را بست ٍ ٍ آٍا
دلناز  یصدا د،یکش ین رٍنیرا از تن ب اش یيَد کٌیگذاشت ٍ درحال اتَریراد یکاليش را رٍ نانیاطه
 :دیرا شن

 تا حاال؟ یکجا بَد-

ٍ رٍ بٌ  دیکش شینَيا نیب یرا بٌ تن کرد. دست شرتشیرا يو کنار کاليش گذاشت ٍ ت اش یيَد
  .ستادیدلناز دست بٌ کهر ا

 ؟یکن هویج نیشب از دستش راحتو، نَبت تَئٌ کٌ س ٌی ٍاسٌ ٍ کردى گو ٍ حاال کٌ شايپَر گَرش-
 ؟یبد گزارش بًش ٍ ٍ قرارى کارام یشد یاٍن حسام  ٍانَندى نأنَر نخف نینکنٌ تَئو ع

  .گشادى شدى نگايش کرد یيا با چشو دلناز

 ؟ینگاى بٌ ساعت انداخت ٌیگزارش کدٍنٌ... اصال  ؟یشناخت ینجَر یا ٍ تَ دختر! نن یگ ین یدار  یچ-
 !نینن فقط نگران خَدتو... يه

 :گفت د،یکش یتخت دراز ن یرٍ کٌیکنارش نشست ٍ درحال آٍا

 ...شٌ ینه ویزی. نن چینگران نن باش خَاد ینه-

 نشدى؟ تیزیکٌ چ نٌیپس زخو گلَتو بخاطر ا-

را باال  شیابرٍ یتا کیدلناز دٍخت کٌ اٍ  صَرت بٌ را اش نشست ٍ نگاى بًت زدى شیسر جا زیت
 یسرش را باال گرفت ٍ يهانطَر کٌ با اخو دستش را رٍ یٍ که ستادیا یقد نٌیآ یجلَ عیانداخت. سر

 :زنزنٌ کرد د،یکش ین شیگلَ ی  سطح یلیخ یلیزخو خ
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 ....سرم آٍردى کٌ ییچٌ بال نیبب یتَ اٍن رٍحت آرتا... عَض یا-

رنگ باخت ٍ آرام  یکه ظشیغل اخو. ناند ناتهام اش دستش افتاد، زنزنٌ یرٍ یکٌ بٌ سرخ نگايش
ٍ دخترک  خَرد یآن بٌ چشو ن یچًار انگشت نردانٌ، بٌ ٍضَح رٍ یآٍرد. جا نییآرام دستش را پا

را دٍر  گرشی. دست دستین یدیبع زیکبَد شدنش يو چ یاٍ، حت ف  یبا ٍجَد پَست ظر دانست ین
 یرٍ یٍاکنش خَدش، لبخند ی  ادآٍر یکرد. با  یذينش تداع یلحظٌ را تَنچش چرخاند ٍ دٍبارى آن 

شفاف  سبز رنگ   یيا لٌیکٌ از ت یبا ٍجَد تهام ترس ،یآن نرد سنگ یجلَ دانست یلبش نشست. نه
! اگر آٍرد یرا از کجا ن یيهٌ نخالفت ٍ سرکش نیجسارت  ا انداخت، یبٌ جان  دخترک ن شیيا چشو

از  ی. ٍلدیلرز ین شیيو دست ٍ پا ی. بدجَر برد یدرٍغ بَد. ازش حساب ن ترسد، یاز اٍ نه گفت ین
بار زٍر برٍد...  رینبَد کٌ ز ی. اٍ آدنگرفت ین جرعت آٍا کٌ بَد اش حد ٍ اندازى یٍ غرٍر  ب يا ییزٍرگَ

 ...مٍ آرا ریسرکش بَد؛ نٌ سر بٌ ز شی. دخترک خلق ٍ خَگریچٌ ايَرا، چٌ يرکس  د

 :لبش گفت یگشت ٍ با يهان لبخند رٍدلناز بر  سهت

 ...کنٌ ننو از دستش فرار کردم توینفر خَاست اذ ٌی... ستین یز ی! چیدل الیخیب-

 دٍنو ینه یآٍا! ٍل آ یکن ین یغلط ٌی یکنٌ... تَ دار  ریبٌ خ ٍ اتیجنگَلک باز نیا با ٍ خدا آخر عاقبتت-
 ...یگ ینه ٍ  چرا راستش

 .تخت انداخت یٍ خَدش را رٍ دیخند آٍا

 َند؟ین یشد انرٍز نن نبَدم؟ کس یبًت بعدا... تَ بگَ؛ چ گو ین-

برق زد ٍ سهت آٍا برگشت ٍ رٍ بٌ اٍ چًار  شیيا افتادى باشد،چشو ادشی ینًه زیانگار کٌ چ دلناز
 :پر ذٍق گفت ییزانَ نشست ٍ با لبخند ٍ صدا

 !اٍندى بَد؟ یحدس بزن ک-

 .شانٌ باال انداخت الیخ یب آٍا
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 !شايپَر ی  از يو قهاش يا گٌیغَل تشن  د ٌی... البد دٍنو ینن چٌ ن-

 :چپ چپ نگايش کرد ٍ بعد دٍبارى با ذٍق گفت یکه دلناز

داشت!  ییچٌ چشها یدٍن یآٍا نه یبَدنش... ٍا دىیبَد. نن اصال تا بٌ حال ند دیجد یکی نیا-
يو زدى بَد کٌ نگو  یعطر  ٌیبَد... قدبلند، چًارشَنٌ...  رشیپاچٌ گ ی  النصب از اٍن سگ دارا

  ...برات

  ...ٍ يهٌ راى نیا رى ین یاٍٍٍٍى! ک-

اخالق نخالق کال تَ بند  اش،یعَض يهٌ خَشگل یبَد النصب... ٍل یگر یچٌ ج یدینرض! تَ کٌ ند-
کلَم گفت  ٌیط ... فقداد ینحل نه یچکیاصال بٌ ي نیا ٌ،یبق ی  ایزبازیٍ بساطش نبَد. برعکس ي

 ترف دٍنو یيستن؟ ننو گفتو آرى... بعدشو کٌ رفت اتاق  ارباب... ٍقت رفتنش يو نه دیجناب جاٍ
کنٌ. حق يو داشت! طرف  سیخ ٍ بَد از ترس شلَارش کینزد چارىیبٌ حسام گفت کٌ ب یچ
 ...دیلرز یچًار ستَن  بدنت ن کرد ینگايت ن ینجَر یيه

 :ٍ گفت دیکش یپَف آٍا

 ...ریجَگ ی کٌیچشاش سگ دارى... سگ  اخالقشٌ کٌ رفتٌ تَ چشاش نرت یپس بگَ چرا گفت-

 ٍ نی. بعد تَ کٌ اگٌید کنٌ ین کیآنت کٌ شَنٌ اخالق سگ نینردا رٍ يه نیتَ خرى؟ ا یگ ین یچ-
کل عهارت  زد، ی... اصال اٍن لحظٌ کٌ با حسام حرف نَندیبٌ يو ن یبدجَر  ش افٌیاخالق ٍ ق ؛یدیند

 ...زدن ین دشیبَدن از پشت پنجرى د دىیدست از کار کش

 .دیخند آٍا

 ...نايشَن يو جَر شد نیا بت  یحرف زدن ٍ غ ی سَژى گٌ؛یخَبٌ د-

 :دیٍ آٍا پرس دیيو خند دلناز

 ؟یدیبَد حاال؟ نفًه یاسهش چ-
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 ...ادین ادمی االن کن صبر... آ گفت بًو نایچرا... ن-

شد ٍ  رىیخ یا انداخت ٍ بٌ گَشٌ نیرا چ اش یشانیپ کند، یفکر ن یز یکٌ انگار دارد بٌ چ یبٌ حالت ٍ
 :زد ٍ با لبخند رٍ بٌ آٍا گفت یبشکن قٌیدق کیبعد از 

 !اٍند... ايَرا ادمیآيان! -

 :نشست ٍ گفت شیاسو ايَرا، صاف سر جا دنیبا شن کرد، ینگايش ن الیخیکٌ تا آن لحظٌ ب آٍا

 بَد؟ نجایايَرا ا ؟یچ-

 ...رفت ٍ زد ٍ صبح بَد کٌ اٍند. با شايپَر حرفاش 11ٍ  9 بایتقر .گٌیآرى د-

صَرتش نشست. دلنازعافل  یتَ یآٍا، کو کو شل شد ٍ طرح لبخند ی بًت زدى ی چًرى یيا چٌیناي
 :دینگايش کرد ٍ با شک پرس حانٌیاندر صف

 ش؟یشناس ی... تَ ننویبب-

ٍقت شب با ايَرا  نیتا ا گفت ی. االن اگر بٌ اٍ نردینگ اش را نحکو بٌ يو فشرد کٌ خندى شیيا لب
 ...شد ین یچٌ حال چارىیبَدى، دختر ب رٍنیب

شايپَرٍ بًتر از نن  ی  نًهَنا ٍ ُشرکا زیبٌ ر زیآنار ر دیاٍندى بَد... تَ کٌ با شیدٍ يفتٌ پ ی  نًهَن-
 !یداشتٌ باش

 :را کج کرد ٍ گفت شیيا لب یکه دلناز

ل بگ دىید ادینه ادمینٌ، نن - ٍ  کنو یخراب شدى رٍ کٌ نن ير رٍز تَش جَن ن نیا رنیباشهش. گ 
 ...جنبو یبٌ خَدم ن رید شٌیسرم کجا گرنٌ کٌ يه ستینَاقع نعلَم ن نجَریا یٍل ام؛یٍ ن رمین

 .شد شاد اش دٍبارى حالت چًرى عیسر بعد

 بايات حرفو زد؟ نویبب-
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با دخترک سر جنگ  شترینرد جَان ب د،یآٍا نقش بست. حرف کٌ چٌ بگَ یيا لب یرٍ یتلخ ی خندى
 ...داشت آن شب

 افٌیق نیقَرتش داد. يهچ شٌ یبا صد َنن عسل يو نه ،ی  آدم  بدعنق یلیدٍ کلهٌ... خ یکیآرى، -
 ...رد شٌ م َش یلَنتریجرعت نکنٌ از شعاع يزار ک یکٌ کس رىیگ ین

 :ٍ گفت دیخند دلناز

 ...گٌید شٌیتلخ نیٌ يهب تشیخرى جذاب-

 ...ینجَر ینداشتٌ باشٌ ا تیجذاب اىیصد سال س خَام یبخَرى تَ سرش. ن-

 :را چنگ زد ٍ گفت شیبٌ حرف اٍ، با ذٍق ٍ شَق بازٍ تَجٌ یب دلناز

 چکسیبٌ ي دم،یکٌ نن د یا السلطنٌ خَدخَاى نیتَ دختر! ا یدار  یتَ رٍحت آٍا... چٌ شانس یٍل-
... داد ین جر ٍ جَ تَجًش داشت خَدش ٌیٍاسٌ  اینان ینیبب ی. انرٍز نبَددى یخَش نشَن نه یرٍ
 ...کٌ بًش بندازى ینگاى خشک ٍ خال ٌیاز  غیايَرا در یٍل

 :ٍ دلناز ادانٌ داد دیآ ین ايَرا بٌ «السلطنٌ خَدخَاى». آٍا فکر کرد کٌ چقدر لقب دندیخند يردٍ

حاال کٌ اٍن چراغ سبز دادى، تَئو دٍ  ٍَنٌ؟ید نیتر از ابً یچ! زدى م بايات حرَف  یگ ین یحاال تَ دار -
 ...نشَ الشیخ یبچسب ٍ ب یدست

 :چپ چپ نگايش کرد ٍ گفت آٍا

آدم  ل  ینگاى بٌ شکل ٍ شها ٌی ادیدلت خَشٌ يا! بٌ قَل خَدت اٍن زٍرش ن ؟یچراغ سبز کدٍنٌ دل-
 نخ بدى؟ یبٌ نن  دٍزار  ادیبندازى، اٍنَقت ب

 :تلخ ادانٌ داد یبا لبخند بعد

 !ٍ بس نٌیبب ٍ بتَنٌ سر  دناغش تینًا یدلناز. اٍن نرد  از خَد راض امینن اصال بٌ چشهش نه-
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 :ٍ گفت دیکش یپَف دلناز

 یگ یتَ آخٌ کٌ بٌ خَدت ن یدار  یرادیٍ ا بینکن تَئو... چٌ ع ینینشدى عقب نش یچیحاال ينَز ي-
... تنًا نشکلت نٌینظر تَ رٍ بب ٌی کٌ بدى ٍ حاضرى جَنش ادیيانَن، ير دفعٌ ن کٌیاٍن نرت ؟یدٍزار 

ر ٍ غهزى رٍ از اٍن نان ٌی! شٌ ین یکٌ اٍنو بٌ نرٍر اٍک   ،یٍ ناست خینهٌ  ٌی نٌیا  ادی دىیٍرپر یایذرى ق 
 ...کٌ بًت نٌ بگٌ ٌیک نیخردى يو بٌ خَدت برس ٍ تَ چشو ايَرا باش... اٍنَقت بب ٌی ر،یبگ

 :نگايش کرد ٍ کالفٌ گفت یبا اخو کهرنگ آٍا

گند ٍ  یکٌ از دٍر يو بَ یا افادى ی کٌیبارى پاشو برم ٍر دست اٍن زن ٌینَندى  نی! يهیٍلو کن دل-
 ...پاس کنو وینگاى التهاس کن کی یٍ اصَل  چگَنٌ بٌ نردان برا ستویٍا کنٌ ین م کحافطش خفٌ

 ...اصال الیخیگفتو، ب یز یچ ٌیحاال؟ نن  یار یٍا چرا جَش ن-

 :افتادى باشد، تند تند گفت ادشی یز یتازى چ نکٌینزد ٍ از جا بلند شد ٍ دلناز نحل ا یحرف آٍا

 گٌ؟یشهال د ادیيهرايتَن ن-

  .آٍا شد ی کٌ باعخ تک خندى دیکش غیج یسرش را تکان داد ٍ دلناز با سرخَش آٍا

  ...گٌیکارش د یپ   برى بزن ٍ شدى نخش یيرجَر  ٍ بساز ٍ دختر؟ يهَنجا کارش ٌیغهت چ گٌیپس د-

 دىینظر د کیدختر ايَرا را فقط  نیا. بَد گرفتٌ اش خندى اش بٌ دل  خَش  دلناز ٍ تفکرات سادى آٍا
دارد؟ در  اش نٌیس یتَ خیتکٌ  کیقلب،  یٍ جا ستین شتریب یآدنک  سنگ کی دانست یبَد، چٌ ن

بَد، پس حق داشت فکر کند آٍا  خبر یب اش یقعٍا تیٍ از يَ شناخت یاٍ کٌ ايَرا را نه ،یجان
اٍ را داشتٌ باشد.  تَانست یبَد، راحت آٍا ن یگر یاگر نرد د دیقلبش جا باز کند... شا یتَ تَاند ین

  .بزرگ بَد رنهکن  یغ کیانا ايَرا 

 :دیدلناز را شن یافکارش غرق بَد کٌ صدا یتَ
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ندارى!  رینظ یسادگ ن  ینگاى بٌ صَرتت بنداز، بٌ خدا در ع ٌیآٍا.  یدست کو گرفت یادیز ٍ تَ خَدت-
يهٌ  ،یبخَا ٌینگو... فقط کاف گٌی... سر ٍ زبَنتو کٌ دیکٌ يست لویاستا کَچَلَ نَچَلَ ٍ خَش

 ...شکنن ین دست ٍ سر ات ٍاسٌ

 :با چشو براندازش کرد ٍ با لبخند ادانٌ داد یکه بعد

! اصال انگار ٍاسٌ يو ساختٌ یایبٌ ايَرا ن م یَ لیخ نویب ین کنو، ینگات ن قیتازى االن کٌ دارم دق-
 ...نیشد

نشاند ٍ دستش را بٌ  یشانیپ یکهرنگ رٍ یٍ اخه دیخند یحرف دلناز بٌ تلخ نیدلش بٌ ا یتَ آٍا
 :کهرش زد ٍ گفت

ٍراج  طَن  یش نیٍ ع یزن ین رج ٍ تن ٍبدن  نن یٍلو کن دلناز! ساعت سٌ شبٌ، اٍنَقت تَ نشست-
دٍ  نیا ٍاسٌ نَ پاشَ... پاشَ برٍ بخَاب کٌ ننو کپٌ ؟یخَن یاز راى بٌ در کن ن یيا گَشو ٍسَسٌبغل 
بٌ کل دٍد  یچ ٍ يهٌ ینَندى بزارم. فردا صبح زٍد اگٌ فرٍدگاى نباشو، سفر ٍ شهال ٍ نخ زن یساعت

 ...ارىین در جا از نَ تلخ  سگ اخالق يو درستٌ کلٌ یايَرا نیيَا! ا رى ین شٌ ین

 :ٍ گفت نییپا دیتخت پر یبا ذٍق از رٍ دلناز

 !نینگَ کٌ قرارى با يو بر-

 .تلخ پَزخند زد آٍا

 ...از بخت  بد نجبَرم باياش برم-

 یجا م، در خَنٌ َندیشانس ن ینجَر یبخت بد کدٍنٌ خنگ خدا؟! نن اگٌ بخت تَ رٍ داشتو ٍ ا-
 هتیگفتن، خر چٌ داند ق ویهَن قد... ننتًا از يکردم یجفتک زدن بًش با چنگ ٍ دندٍن حفظش ن

 ...یجفتک بزن يات تینقل ٍ نبات! تَ رٍ کال خدا خلقت کردى کٌ بٌ نَقع

 :گفت داد، یدلناز را سهت در ُيل ن کٌیٍ درحال دیکش یپَف آٍا
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 ٍ نن اى  یس اقبال   ٍ بخت کن شکر ٍ برٍ خدات ی! ٍلدىیباشٌ اصال نن االغ، تَ آدم  عاقل ٍ بالغ ٍ فًه-
! ٌیٍاسٌ يفتاد ٍ يفت پشتو کاف کنو، یيو خَن بَدن  شايپَرٍ تحهل ن بت  یکٌ نص نی... يهیندار 

... االنو تَ رٍ رى ینه یکیجَرى تَ کت  نن  چینبند، کٌ ي شویبٌ ر گٌید ٍ بدعنق  گند دناغ یاٍن ايَرا
 ...خردى بخَابو ٍرٍرى جادٍ ٌیبرٍ بزار  زتیجَن  عز

 :چند قدم از اٍ دٍر شد ٍ يهزنان با باز کردن  در گفت د،یخند یيهانطَر کٌ ن دلناز

 کردن باز جا ات ٍاسٌ نَنٌ یآب خَردن ن نیع ،یبًش فکر کن آٍا... نطهئنو اگٌ بخَا یجَن  دل یٍل-
 ...ینرد  نغرٍر  از خَد راض نیا دل   تَ

 یند تَسهت دلناز پرتش ک خَايد یکٌ ن یبرداشت ٍ طَر  زین یبا حرص لپ تاپش را از رٍ آٍا
 .دستش گرفت کٌ اٍ با خندى پشت در رفت

 !ری... رفتو؛ شب بخیٍحش ی خب بابا، دخترى یلیخ-

گذاشت ٍ ينَز سرش را بلند نکردى بَد کٌ  زین یرٍ را تاپ لپ. بَد گرفتٌ اش در را بست. آٍا خندى ٍ
 .درگاى قرار گرفت انیدٍبارى در باز شد ٍ صَرت دلناز ن

 ...آ ینرى بًش فکر کن ادتی. ..ینیبب ییايَرا یخَابا-

 یقیعه نفس آٍا. رفت ٍ بست را اتاق در بجنبد، خَدش بٌ آٍا تا ٍ بَد گفتٌ را اش تند تند جهلٌ دلناز
. رفتار دلناز دیتخت دراز کش یلبش، النپ را خانَش کرد ٍ رٍ یٍ با يهان لبخند کهرنگ رٍ دیکش
نرم ٍ قابل  ینجَر یقابل فًو بَد. دخترک پاک عقلش را از دست دادى بَد کٌ ايَرا را ا ریغ شیبرا

از جنس کدام  کرد یکٌ آٍا درک نه ینبَد... اٍ ايَرا بَد! نرد نی! اٍ کٌ يانَن ٍ شرٍدید یانعطاف ن
  .اندازد یخط ٍ خش نه شیرٍ یز یچ نینحکو ٍ باصالبت است ٍ کَچکتر نیچن نیسنگ است کٌ ا

نرد  نیرا بست. ا شیيا ٍ چشو دیکش باال اش چانٌ کیٍ پتَ را تا نزد دیراستش چرخ یپًلَ یرٍ
 اش، یا شٌیسرد ش یيا آن چشو ریٍ تصَ رفت یذين  دخترک رژى ن یيو ندام تَ ینجَر یيه ،یخی

آتش... خدا بٌ  یدلناز يو شدى بَد نفت رٍ یيا . حاال حرفشد یچشهش پاک نه یاز جلَ یا لحظٌ
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دٍ ساعت  نیا یتَ دیبا ،یر یٍ ذين درگ الیيهٌ فکر ٍ خ نینغز آٍا برسد انشب! کٌ با ا داد
 ...از نغزش بَد شتریب یلیخ یلی. يرچند، درد ٍ آشَب  دلش، خکرد یٍ ذينش را آرام ن دیخَاب ین

*** 

را  شیبَد، پا اش یکهرنگ بٌ ساعت نچ ینشستٌ بَد ٍ يهانطَر کٌ نگايش با اخه یصندل یرٍ
چهدان کَچکش  ی بَد ٍ دستٌ ستادىی. حسام کنارش اداد یرا بٌ يو فشار ن شیيا ٍ لب داد ین نتکا

 رابَد ٍ ايَ 5:46االن ساعت  یآنًا فرٍدگاى بَدند ٍل 5:31سر ساعت  قایرا بٌ دست گرفتٌ بَد. دق
 گریکردى ٍ از طرف د ریچطَر شدى انرٍز د ویآن تا شٌیيه ینگران بَد ايَرا یبَد. از طرف اندىیينَز ن

 .يهٌ عجلٌ کردى بَد کٌ زٍد برسد نیکٌ چرا خَدش ا خَرد یرا ن نیحرص ٍ جَش ا

 .دیچیگَشش پ ینردانٌ ٍ نرتب تَ یيا قدم یکٌ صدا دیرس ین 51شهار داشت بٌ  قٌیدق ی عقربٌ

 یار زبانش ج یکٌ آنادى بَد رگبار حرف را رٍ ینشست ٍ تَپ پر  شیيا لب یکٌ رٍ یلبخند کج با
باز ناند ٍ بٌ کل فرانَش کرد چٌ  هٌیيهانطَر ن شیيا ايَرا، لب دنیبا د یکند، سرش را چرخاند. ٍل

 ...دیبگَ خَاست ین

اٍل  ی را تا آرنج باال دادى بَد ٍ دٍتا دکهٌ شیيا نیبٌ تن داشت ٍ آست یا نردانٌ ینشک راينیپ
دستش  کی یگذاشتٌ بَد. کت اسپرت چرنش را رٍ اش قٌی یرا رٍ اش یآفتاب نکیباز بَد ٍ ع اش قٌی

. دیکش ین نیزن یچهدانش را گرفتٌ بَد ٍ آن را پشت سرش رٍ ی دستٌ گر،یانداختٌ بَد ٍ با دست د
غرٍر، نرتب ٍ آراستٌ قدم  تیٍ با نگاى رٍ بٌ جلَ، در نًا خَرد یکهرنگ بٌ چشو ن یصَرتش اخه یرٍ
 یکه شب،ینسبت بٌ د ششیال شانٌ کردى بَد ٍ تٌ ررا نرتب ٍ رٍ بٌ با شی. نَياداشت یبرن
  .بَد تر پشت کو

آٍا را پر کرد ٍ دخترک تازى حَاسش جهع شد ٍ تَانست  یياٌ یعطر تلخش ر د،یآنًا کٌ رس نقابل
شدى  رىیدلش بٌ خَدش لعنت فرستاد کٌ آنطَر بٌ ايَرا خ یٍ از جا بلند شَد. تَ ردیچشو از اٍ بگ
  !داد ینرد جَان را درستٌ قَرت ن داشت یبَد ٍ بٌ عبارت
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خو کرد ٍ با  یيَل شد ٍ سرش را که یشد، نرد قدر  دىیصَرت حسام کش یرٍ بٌ کٌ آلَدش اخو نگاى
 :لکنت گفت

 !س... سالم ايَرا خان-

رنگ  یيا لٌیت شتریب ینطَر یا دانست یرا تنگ کرد. انگار خَدش يو ن شیيا چشو یکه ايَرا
 .برد یازش حساب ن شتریٍ طرف ب شَند یجنگلش رعب آٍر ن

 داخل نردک؟ یایبٌ تَ گفت ب یک-

از حسام گرفتٌ کٌ  یآب ديانش را با ترس قَرت داد. آٍا نتعجب بَد کٌ ايَرا چٌ زيرچشه حسام
 .دادى یرا بٌ نَش نردگ شیجا ینطَر یٍ جسارتش ا ییپررٍ

 ...آٍردم ٍ جسارتٌ آقا. چ... چهدٍن  خانَم-

 !خَد یب-

 یلیخ شیتن  صدا نکٌی. با ادیترس یا بَد کٌ عالٍى بر حسام، آٍا يو لحظٌ دىیغر یعصبان یطَر  ايَرا
 .رفت ین تینًا یخشو ٍ تحکهش تا ب ی درجٌ یبلند نبَد ٍل

پر از خشو  اٍ دٍخت. اصال  یيا با ترس نگايش را بٌ چشو چارىیشد کٌ نرد ب کیبٌ حسام نزد یقدن
قادر بٌ چشو گرفتن از آن نبَد. بٌ  گرید شد، یدر آن غرق ن یکس یبَد کٌ ٍقت یطَر  شیيا چشو

  .قرار داشت تینَقع نیدر بدتر چارىیيو بَد ٍ حسام  ب یخصَص کٌ االن عصبان

پس  ارى،یبَد کٌ خَدش نتَنٌ ب نیٍ نٌ چهدٍن  خانَم اٍنقدرا سنگ ینٌ تَ اٍن چاکر  دست بٌ خدنت-
 ...نن ندى لینزخرف تحَ

صَرتش پرتحکو ٍ  یرا تنگ کرد ٍ تَ شیيا کٌ ايَرا باز چشو کرد یگايش نفقط ن حرف یب حسام
 :تشر زد دٍاریتًد



 www.Novel98.ir 223               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

بٌ  یپس ٍا کنو، ین کنترل ٍ . خطترٍنیب یکن ین گو ٍ ٍ گَرت یش یاز جلَ چشهو گو ن عیسر-
نًهل بگَ،  یکالن یاز طرفت بٌ شايپَر بشو... جرعت دار  ییگَ اٍىی نیرٍزگارت اگر نتَجٌ کَچکتر

ن ب ای ارمین ٍ ٍ َدر َدم دخلت شو ین لیدستام، عزرائ نیخَدم، با يه نیبب ٍقت ناٍ حَل ٍ  عدنٌ... ن 
 دٍارمی! انستیکٌ نن رحو تَ کارم ن یش یاز يهٌ بدتر، سر راى  خَدم سبز نه ایٍ  یپلک یحَش  آٍا نه

 خَراک سگ بشٌ نردک  پادٍ... نفًَم بَد؟ گَت ادىیدلت نخَاد زبَن  حراف ٍ ز

  .جرعت حرف زدن نداشت چارىی. بکرد یبَد ٍ با ترس بٌ ايَرا نگاى ن دىیرنگش پر حسام

 ؟ینٌ راپَرتچ ای! نفًَم بَد دمینشن-

 :ٍ بعد گفت دیلرز شیسر جا یا غرش ايَرا، لحظٌ با

 ...نیبلٌ. بلٌ ايَرا خان. نطهئن باش-

 گو کن؟ ٍ نگٌ نگفتو گَرت ؟یستادیٍا نجایاگر نفًَم بَد پس چرا ينَز ا-

سر تکان داد ٍ  کیستریي ینحکو ايَرا کَر شدى بَد، تند تند ٍ با حالت یکٌ نطقش با صدا حسام
  .دستش گرفت یچهدان آٍا را ريا کرد کٌ ايَرا فَرا آن را تَ ی دستٌ

 .ریخ بٌ سفر... تَن رفتو آقا. با اجازى-

از بابت رفتن اٍ راحت شد، سرش را سهت آٍا  الشیخ یدنبالش کرد ٍ ٍقت یبا چشو تا خرٍج ايَرا
  .قفل شد شانیيا بَد کٌ يهزنان اٍ يو سر چرخاند ٍ چشو اش شٌیچرخاند. نگاى دخترک بٌ در ش

 :با شک لب زد آٍا

 حسام نخبر  شايپَرى؟ یدٍنست یتَ از کجا ن-

نشت   ست،ین یز ی... حسام کٌ چشناسو یبًتر از خَدشَن ن ٍ دنیکٌ انجام ن ینن ذات آدنا ٍ اعهال-
 !رٍز، رٍشن نیٍقتٌ کٌ ٍاسٌ نن باز ٍ صافٌ ٍ ع یلیگندى تراشو خ
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 حاال ٍاقعا خطش کنترلٌ؟-

تصَراتشَن باشٌ ٍ ازش  یگفت کٌ فرا ییزایالزنٌ چ یگاي ییآدنا نینٌ. انا ٍاسٌ ترسَندن  يهچ-
 .دم بشنآ کیکٌ با دٍ تا تشر کَچ ننیحساب ببرن. ٍ ا ال پررٍ تر از ا

 :لبخند زد ٍ گفت آٍا

 !ننو باٍرم شد... دنت گرم یکٌ حت یعی. انقدر طبیخَب بًش گفت یلیخ یٍل-

يو شدى بَد، نگاى کرد ٍ بعد اخو کرد  تر نیچند لحظٌ صَرت آٍا را کٌ با آن لبخند  کهرنگ دلنش ايَرا
  .دیکش یقیٍ نفس عه

 ...ویکرد رید یکل م َش ینجَریبجنب کٌ يه-

 :کٌ ايَرا نانع شد ٍ گفت ردیچهدانش را بگ ی سرش را تکان داد ٍ خَاست دستٌ آٍا

 .ارمیچهدٍنارٍ خَدم ن ر،یبگ ٍ نی. تَ اخَاد ینه-

کٌ  یساعدش برداشت ٍ برخالف تهام تالش یکتش را از رٍ حرف یبا ابرٍ بٌ کتش اشارى کرد. آٍا ب ٍ
 فیانگشتان ظر ریاٍ ز ی دست قطَر ٍ نردانٌ یا برخَرد نکردن دستش با ساعد ايَرا کرد، لحظٌ یبرا

کٌ آن ٍقت  صبح  یرا باال انداخت. برخالف باد شیٍ کَچک آٍا قرار گرفت ٍ دخترک از تعجب ابرٍ
 :دیگرم بَد! ايَرا کٌ نتَجٌ ٍاکنشش شدى بَد، پرس یادیدست نرد جَان ز د،یٍز ین

 شد؟ یچ-

 :دندان گرفت ٍ بعد گفت ریلبش را ز یا نٌ. لحظٌ اینگايش کرد. دٍ دل بَد بپرسد  آٍا

 ؟یندار  یز یچ ،یحالت خَبٌ؟ تب-

رفع ٍ رجَع  یبرا د،یبگَ یز یاٍ چ نکٌیٍ آٍا کٌ انتظارش را داشت، قبل از ا دیابرٍ دريو کش ايَرا
 :ربط خَدش گفت یحرف ب



 www.Novel98.ir 225               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ...... بخاطر يهَنزنٌ ین یبٌ قرنز  کنو یخردى چشهات قرنز شدى. صَرتت يو حس ن ٌیآخٌ -

ايَرا يو االن  یکردن افتضاح بَد ٍل ینقش باز  یکالفٌ حرفش را قطع کرد. دخترک تَ ايَرا
 .بحخ کردن با اٍ را نداشت ٍ حرفش را کَتاى زد ی حَصلٌ

 ...رىید فتی. راى بٌیخَاب بخاطر کو ستین ویزیچ-

. انا يو زیپر بَد از کلهات تند ٍ ت نشیآست شٌینزد. نٌ کٌ جَاب نداشتٌ باشد، اٍ يه یحرف گرید آٍا
از حد تابلَ بَد. ايَرا خَدش طبع گرم خَدش را  ادیجا ٍ زنان  نناسبش نبَد ٍ يو حرفش ز نجایا
نگاى صدق را از کذب  کیيو با  ینجَر ینحل اٍ کٌ يه یشخص یدرٍغ  آٍا، برا دنیٍ فًه شناخت ین

ايَرا  ریقع بٌ خاطر خَدش بَد. با تأخآب خَردن بَد! سکَت دخترک درٍا نیع داد، ین صیتشخ
سکَتش را جبران کند. البتٌ  نیدر طَل پرٍاز ا تَانست یکردى بَدند. در عَض ن ریيو د ینجَر یيه

 ...بٌ سبک خَدش

بٌ  یگر یعطرش، االن از يرٍقت  د ی. بَدیکش یقیدستش انداخت ٍ ناخَدآگاى نفس عه یرا رٍ کت
کٌ آن را نحکو بٌ صَرتش نچسباند ٍ  کرد یبَد ٍ دخترک سخت خَدش را کنترل ن تر کیاٍ نزد

سرش را تکان داد. پاک عقلش را از  یتلخش را بٌ جان نکشد. نانحسَس اخو کرد ٍ که ی حٌیرا
 ...بَد ىدست داد

*** 

 یيا چشو از ناز ٍ عشَى جلَ آند ٍ ییایکنار پنجرى نشستٌ بَد ٍ ايَرا کنارش. نًهاندار با دن آٍا
 :ٍ گفت دیصَرت ايَرا کش یرٍ یطناز  با را اش شدى شیآرا

 ن؟یالزم ندار یز ی. چیسفارش شهارٍ کردن جناب پناي یحساب تانی. کاپنیخَش اٍند-

بٌ اٍ انداخت ٍ فقط سر باال انداخت ٍ با دريو  ینگاي وین زد، یيهانطَر کٌ با تلفن حرف ن ايَرا
لبش نشست ٍ با يهان  یچرا لبخند رٍ دیيَرا، آٍا خَدش يو نفًهنًهاندار از ٍاکنش ا ی شدن  چًرى

 .ايَرا کشاند ی چًرى یلبخند نگايش را رٍ
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 ...ٍ پس لطفا بعد از اتهام نکالهٌ تلفنتَن-

 !خانو دٍنو ین-

عبَس،  یا آب ديانش را قَرت داد ٍ با چًرى چارىینحکو بَد ٍ پر از تحکو. نًهاندار ب شیصدا
شَد کٌ با  لیبٌ قًقًٌ تبد بندش ویاز کنارشان رد شد. آٍا کو ناندى بَد از خندى لبخند ن حرف یب

صَرتش خشک شد. اخو ايَرا از  یيو رٍ شیيا صَرت ايَرا سهتش، يهان يالل لب دنیچرخ
 ی حالت پرٍاز گذاشت ٍ نگايش قفل  چًرى یرٍ را تلفن اش، شد. با اتهام نکالهٌ تر ظیلبخند آٍا غل

 .شد دخترک

 ؟یخند ین یبٌ چ-

 .لبخندش را جهع کرد ٍ نگاى از اٍ گرفت آٍا

 !یچیي-

 تا بناگَش ٍا بشٌ؟ شتیانقدر جالب بَدى کٌ باعخ شد ن یچیي-

پرٍاز شرٍع شد ٍ  یيا بزند کٌ يهان لحظٌ اعالن یبا حرص نگايش کرد ٍ خَاست حرف آٍا
 نیتر را با کو شیيا لب ٍ شد جا جابٌ ینهکن است ايَرا نشنَد. پس که د،یبگَ یز یاگر چ دانست ین

 :فاصلٌ کنار گَشش برد ٍ گفت

 یعنَان ربط چیبٌ ي دنویخند نینن، بنابرا ی  ٍص لینٌ ٍک ،یاٍال کٌ، تَ در حال حاضر يهسفر نن-
بدم ٍ بازخَاست بشو.  حیبًت تَض کنو یکٌ ن یبًت ندارى. دٍنا، فکر نکنو الزم باشٌ بخاطر يرکار 

! رى یيو ن َت نَن پس لطف کن نٌ تَ کارام ٍ نٌ تَ حالتام دخالت نکن حضرت آقا... ٍگرنٌ باز کالى
 ...اٍنو از نَع بدجَرش

 ینقابلش زل زدى بَد. انا تهام حَاسش نعطَف صدا تَریبَد ٍ ظايرا بٌ نان شیرٍ ايَرا بٌ رٍبٌ نگاى
گَشش  ی آٍا کٌ بٌ اللٌ یيا . نفسشد یَاگَنٌ زنزنٌ ندخترک بَد کٌ کنار گَشش نج فیظر
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با خط آن نهاس  شیيا چنان تنگ شَد کٌ نژى شیابرٍيا ی باعخ شد فکش ننقبض ٍ گرى خَرد، ین
ٍ سرش را سهت اٍ چرخاند کٌ آٍا با  دی. حرف دخترک کٌ تهام شد، دستش را بٌ گَشش کشَندش

را از رٍ بستٌ بَد  ریدختر رسها شهش نیانرٍز ا داست،یپ کٌ نطَریکهرنگ، ابرٍ باال انداخت. ا یلبخند
 تصَر یکند. نگايش تَ ٌیباياش تصف نجایرا يه شبشیجبران جسارت د آند یٍ ايَرا يو بدش نه

حبس ٍ لبخندش نحَ  نٌیس یصَرت آٍا کٌ حاال نفسش تَ یاٍ دٍ دٍ زد ٍ سرش را خو کرد ٍ تَ
 :شدى بَد گفت

تحت  ،یچٌ نخَا ،یکن. انا در حال حاضر، چٌ بخَا یَن ٍ زبَن دراز گربٌ برقص یخَا یيرچقدر ن-
ت بشٌ. ير سؤال ی زىینَ بٌ نَ آٍ دیٍ حرفام يو با یکنترل نن عَضش تَقع  پرسو، یيو کٌ ن یگَش 

 نبًت نشَ شبی! دستین یحرف ،یبچرخ یخَا ی... اگر يو نیٍر  یجَاب  درست درنَن دارم، نٌ در 
نٌ نن بٌ تَ! نٌ دفعٌ  یکٌ بٌ نن نحتاج ییبازم تَ تیدر نًا یپا بٌ پات بچرخو. ٍل تَنو یدادم کٌ ن

 ...بار نیاٍلٌ ٍ نٌ آخر

صَرت آٍا  ینفسش تَ یٍ بعد حرفش را ادانٌ داد. ينَز يو گرنا دیصَرتش را عقب کش یکه
 .نٌ بٌ شدت اٍل ی. ٍلشد یپخش ن

کفش بزرگتر از پات بٌ سرت نزنٌ، کٌ  دنیس  پَشٍ يَ یشراکت نیا یکجا ادیب ادتیگفتو، کٌ  ٍ نیا-
 ...زنٌ ین ٍ پات یبدجَر 

ٍ حساب  دیترس یکٌ دخترک ناخَآگاى ن زد یحرف ن یچند لحظٌ نات نگايش کرد. ايَرا طَر  آٍا
 دیبرعلت. انا بًرحال، نبا دیيو کٌ شدى بَد نز اش یتلخ عطر لعنت ی حٌیرا ٍ يا . حرارت  نفسبرد ین

 .آٍرد یکو ن یبت سنگ نیا یجلَ

بزار  ،یر یبگ دىیدٍ طرفٌ رٍ ناد یاقتضا نیا یخَا یشراکت! انا حاال کٌ ن یگ ین یخَدت دار -
تَ اٍن  تیکٌ درنًا ی... اٍنقدر امین پرٍاتر یب ،یبر  شیپ شتریب یيرچ... جناب کنو جهع ٍ خاطرت

 !نٌ نن شٌ، ین ویکٌ تسل یباش یکس
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لحن سفت ٍ سختش، يهان بَد  یآرام شدى بَد، ٍل یکردى بَد ٍ که رییتغ شیپَزخند زد. صدا ايَرا
 .کٌ بَد

! دیدختر  جاٍ خَرى ینه ات جسارتت اصال بٌ قد ٍ قَارى یبٌ دينت بزرگٌ ٍ ادعا یادیحرفات ز-
کٌ  فتٌیب یشراکت ببندم ٍ اٍنَقت اتفاق نیا رٍ کل بٌ ٍ کٌ بٌ عنَان تقاص زبَنت، چشهو یخَا ینه
 د؟ینبا

 .د لحظٌ با بًت نگايش کردچن آٍا

 ٌ؟یننظَرت چ-

 ...یفًه ین ٍ تَ کٌ بًتر از خَدم ننظَرم-

ٍ  گرفت ین دىی! شراکت را نادکرد ین دشینرد رسها داشت تًد نینگايش رنگ باخت. ا دخترک
ٍ  یآخر نانرد گرید نیا رٍد؟ ینه شیيا ییبار زٍرگَ ریآن يو چَن آٍا ز کرد، ینعانلٌ را فسخ ن

 بَد. نبَد؟ یخَدخَاي

 شٌ؟ ین یپس قَل ٍ قرارنَن چ-

 .دٍختٌ شد شیرٍ بٌ رٍبٌ الیخ یاش، سرد ٍ ب یا شٌیش یيا نشست ٍ نردنک شیصاف سر جا ايَرا

تهَم  گٌیبَد کٌ االن د یبَدى، در رابطٌ با اٍن نًهَن ینداشتو. اگر يو حرف یبا کس ینن قَل ٍ قرار -
 ...گذرى یيو ازش نه یشدى ٍ ندت که

انفجار  ی اٍ را بٌ نقطٌ یٍ گاي آٍرد یکفرش را باال ن ینرد بدجَر  نی. اکرد ینگايش ن یحرص آٍا
کٌ  دیطلب ین نیچن اش خَب بلد بَد نَضعش را حفظ کند. نقصر يو نبَد. حرفٌ یلی. خرساند ین

 .نديد یگزک بٌ دست کس

 نٌ؟ ،یدار  دیجد شرط ش ادانٌ یپس... پس برا-

  .بَد کردى نَافقت اش با نقشٌ اش یزرنگ نیَرا يو بخاطر يهاي دیبَد ٍ شا زیت دخترک
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 کنٌ؟ ی. نهکنٌ ین رییکٌ عَض بشٌ؛ شرٍط يو بٌ دنبالش تغ طیباالخرى شرا-

 آند یبٌ فکر خَدش ٍ کارش بَد. البتٌ آٍا يو بدش نه شٌیيه ،یاز خَد راض ی. ايَرادیکش یپَف آٍا
نٌ ٍ اگر  ایبٌ ضرر شايپَر يست  خَايد، یکٌ ايَرا از اٍ ن یکار  دیفًه  ین دیقبَل کند. انا قبلش با

 .داد یبَد، صد در صد انجانش ن

 ٌ؟یخب. شرطت چ یلیخ-

گرى خَرد،  یخیسبز   یيا لٌیآن ت یآٍا کٌ تَ یيا دٍبارى سرش را سهت اٍ چرخاند. چشو ايَرا
 ریفَرا پلک زد ٍ سر بٌ ز بردى... ادیٍ قدرت تکلو را از  شَد ین زمیپنَتیحس کرد دارد ي یا لحظٌ

 .دیايَرا را شن یانداخت کٌ يهان لحظٌ صدا

. بخاطر قیبَد ٍ نرتب ٍ دق زیبگو کارت ته تَنو یيکر، ن ٌی. بٌ عنَان یکرد جابت ٍ تَ قبال خَدت-
کٌ  ی. کٌ خب، با شناختشترىیخردى کار ت ب ٌیبار،  نیدٍبارى بًت اعتهاد کنو. ننتًا ا خَام ین نویيه

 ...یایاز پسش برن دٍنو یازت دارم ن

 .زدند یايَرا بٌ ٍضَح برق ن ی  ا شٌیش یيا سرش را بلند کرد. نردنک آٍا

 بکنو؟ دیبا کاریچ-

 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد لب زد ايَرا

. اٍنو در خَام یشايپَر رٍ ن یالیٍ یٍ راداريا  نیٍ دٍرب یتیانن یيا ستویس ی  کی یکیاطالعات  -
 درستٌ؟ ،یانجانش بد یتَن یفرصت... ن نیکهتر

 یبٌ طَر کانل تَ الیرا گرفت. اطالعات آن ٍ شیجلَ عیسر یکٌ لبخند بزند ٍل رفت یآٍا ن ی چًرى
شايپَر  ستو  یتابستان گذشتٌ کٌ بٌ س نینداشت! يه یبٌ دٍبارى کار  ازیبَد ٍ اصال ن رىیذخ تاپش لپ

بَد.  کردى یبرٍ برگرد يهٌ را در لپ تاپ خَدش کپ یکردى بَد، نتَجٌ آن شدى بَد ٍ ب دایدست پ
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نبَد. انا  یکار سخت یلیکٌ آن يو خ شد ین نطهئن يا از صحت آن دیفقط االن با حضَر خَدش، با
 دارد؟ یرا پنًان کند. چٌ اشکال قتیبار يو کٌ شدى حق کی. کرد ین ینَضعش را خال دیبًرحال، نبا

 رسٌ؟ یبٌ نن ن یعَضش چ-

 ؟یخَا ین یخَدت چ دٍنو، ینه-

 یا . با جهلٌدیاش د ین ین یرا تَ طنتیش یشد ٍ اٍ بٌ خَب رىیايَرا خ یيا چشو یدخترک تَ نگاى
 .رنگ باخت یا زبانش آٍرد، اخهش لحظٌ یکٌ آٍا رٍ

ٍ تحت ير  یاٍن، تَ کنارم باش یٍ بٌ جا یکن تیازم در نقابل يانَن حها خَام ی. نتیحها-
 ییدست ٍ پا  یکٌ نن آدم ب یدٍن ین ٍ نیا یدستش بًو برسٌ. خَدت بًتر از يرکس ینزار  یطیشرا
 ستد ننو پاشٌ، اٍن آدم، پرى از رذالت ٍ شايپَر يو يو ی. ٍلیکٌ بخَام التهاس کنو کهکو کن ستوین

 ستٌیدارم کٌ بتَنٌ کنارم ٍا ازین یحان ٌی... پس بٌ امیکنو، از پسشَن برنه دادیتنًا يرچقدرم داد ٍ ب
. نیيه ،یکن ین یفقط نقابل يانَن نقش باز  شٌ،یدستش بًو برسٌ. اٍنو نٌ يه یٍ نزارى اٍن عَض

 ...... پسیی. طرف حساب نن خَد  تَخَام ینه ٍ نیا گٌید چکسینٌ از يهکارات ٍ نٌ از ي

 !قبَلٌ-

 :نگايش کرد ٍ ادانٌ داد یظینحکو  ايَرا، آٍا ساکت شد. ايَرا با اخو غل ی کلهٌ با

 ٍ ی. پانَن کٌ بٌ تًران برسٌ نعانلٌ فسخٌ... در ضهن، نن نقش  کسویینجایکٌ ا یانا فقط تا ندت-
 یبًت گزند ینراقبو کس یخَا یيهَنطَر کٌ ن ،یحان ٌیٍ  ٌیسا ٌی. انا دٍرادٍر، نحل کنو ینه یباز 

 نرسَنٌ... نفًَنٌ؟

 رییتغ ٌ،یچند جان یفقط برا دیباعخ شد نگاى ايَرا، شا آٍا نشست کٌ یيا لب یرٍ یقشنگ لبخند
قفل شَد. آٍا با لبخند سر  شیيا چشو یسرخش نکخ کند ٍ دٍبارى تَ یيا لب یجًت بديد ٍ رٍ
 :تکان داد ٍ گفت
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 ...خَام ین ٍ نیا ویالنیکٌ گ یباشٌ. ننو فقط ندت-

کٌ  کنو ین ٍ رٍ... تهام تالشو نٌ نن تَ یشناس ین ٍ تهَنٌ. نٌ تَ نن یچ بٌ نحض برگشتن، يهٌ-
ٍ ٍاقعا  ستیبٌ تظاير يو ن یاز یصَرت، ن نیبدم. در ا لیسفر ببندم ٍ تحَ نیيه ی  پرٍندى رٍ ط

 ...شٌ یتهَم ن یچ يهٌ

 .سرش را تکان داد آٍا

  ...کردم نشییباشٌ، خَدم تع ادتیاگٌ  یبند اٍل قراردادنَن بَد... حت نی. ادٍنو ین-

تهام  دیبا زیچ يهٌ ،یٍ رٍ از اٍ گرفت. آٍا خَدش گفتٌ بَد بعد از آن نًهان دیکش یقینفس عه ايَرا
 یيردٍ دیشا خَاست؟ یرا ن نیا ینقصر بَد؟ ک یکردى بَد؟ ک دایيهٌ ک ش پ نیشَد. پس چطَر ا

. ايَرا داد یبَد کٌ ايَرا ٍ آٍا را سر راى يو قرار ن طیفقط شرا دی... شاچکدامیيو ي دیآنًا... شا
کٌ داشت، تحت  یتیارزشهند بَد ٍ آٍا يو با نَقع شیاطالعات آٍا برا کرد، یيو حساب ن یيرجَر 
 یعنیيو بَد؟  تیبٌ اطالعات ٍ حها ازشانیبَد. انا فقط ن زیچ نیبًتر شیبَدن برا سیپل تیحها

آٍا چٌ؟ فقط  داشت؟ یخَدش نگٌ ن کیآٍا را نزد ینطَر یبَد کٌ ا يا ستویايَرا فقط بخاطر آن س
ٍسط  نیا یز یچ کیبَد... پس چرا  ینطَر یداشت؟ اگر ا اجیدٍرادٍر ايَرا را احت تیٍ حها ٌیسا
 !د؟یلنگ  ین

آرتا يو نبَد، نحال بَد بگذارد آٍا با شايپَر  انی. اگر جردیدرٍغ بگَ تَانست یکٌ بٌ خَدش نه ايَرا
 نیفقط دنبال بًانٌ بَد کٌ ا دیدر دست يانَن شَد. شا ریبرسد اس النیبٌ گ شیبرٍد ٍ تا پا ایٍ نان

  .راحت شَد الشیدختر کنار خَدش باشد ٍ خ

فکر کردن نداشت.  ی داد. حَصلٌ ٌیتک یصندل ی  را بٌ يو فشرد ٍ سرش را بٌ پشت شیيا چشو نحکو
دختر، ير چٌ کٌ بَد، دختر   نیرا نداشت. ا یز یاز حد بٌ يرچ ادیپر ٍ بال دادن ز ی حداقل حَصلٌ ای

 ستیبعد از ب َرااٍ را نابَد کردى بَد ٍ اي یرذل، کٌ تهام زندگ ینرد خَن   شهنش بَد! يود نیتر بزرگ
بٌ دخترش يو داشتٌ باشد. آٍا يو از  یحس خَب تَانست یکردى بَد... پس نه دایاٍ را پ نٌ،یسال ک
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 نیا نشترک ٍ بٌ دنبالش ی نٌینفرت ٍ ک نیگفت ا شد یبٌ دل داشت. پس ن نٌیبَد ٍ ک زاریشايپَر ب
 ...قرارى دادى بَد رینس کی یآنًا را تَ یانتقام، يردٍ

باشد ٍ چٌ گنايکار، احساس ايَرا نسبت بٌ اٍ فقط  گناى یچٌ آٍا خَب باشد چٌ بد، چٌ ب بًرحال،
 !... نفــــــرتداشت یاسو ن کی دیبا

 نیبَد کٌ از ا یدیسف یبٌ ابريا يدفش یچانٌ گذاشتٌ بَد، نگاى ب ریيهانطَر کٌ دستش را ز آٍا
را دٍست نداشت  هاینسافرت با يَاپ یلی. دخترک خدندیرس یبٌ نظر ن فیارتفاع، نحل پر قَ نرم ٍ لط

 یقیعه نفسحالت ابريا بَد...  نیيه شیجالب برا زیتنًا چ دی. شاداد ین حیرا ترج یسَار  شٌیٍ يه
دادى بَد ٍ  ٌیتک یبٌ صندلرا بستٌ بَد ٍ سرش را  شیيا ٍ سرش را سهت ايَرا چرخاند. چشو دیکش

 ال  یبخَايد، بٌ خ نکٌیا یرٍ بٌ ايَرا نشست ٍ ب بایکج شد ٍ تقر ی. کهدید یرخش را ن ویآٍا فقط ن
نبَد. انگار خدا  ًرىچ نیدر ا یبیع چیصَرتش شد. ي یبا دقت نشغَل تهاشا دى،یايَرا خَاب نکٌیا

بلند بَد  شیيا نرد را بتراشد. نژى نیصَرت ا یياٌ یتهام ٍقتش را گذاشتٌ بَد کٌ حالت فک ٍ زاٍ
االن  شینَيا یی  . رنگ خرناشد ینتَجًش نه یکس یلیخ دیشا کرد، یاخو ن شٌیاز بس يه یٍل

 یکٌ کس خَاست یدقت ن یلی. خزد ین یکٌ بٌ نشک رىیت یلیخ یلیخ یی  ٍاضح ٍ نشخص بَد. خرنا
  .را نتَجٌ شَد اش یرنگ اصل

 ...شکل نشستن خطرناکٌ نیٍ ا رىیگ یاٍج ن های. االن يَاپدینیخانَم! لطفا درست بش-

 :نًهاندار، نگايش را از ايَرا گرفت. سرش را تکان داد ٍ رٍ بٌ نًهاندار گفت یصدا با

 ن؟یاریقًَى برام ب َانیل ٌیلطفا  شٌ یفقط... ن خَام، یبلٌ... نعذرت ن-

 ؟یحتها. چٌ نَع-

 :شانٌ باال انداخت آٍا

 ...تلخ نباشٌ ادی... فقط زایفَر نیز يهندارى. ا یفرق-
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 :گفت ٍ گرفت اش دخترک خندى ی  بٌ سادگ نًهاندار

 .ارمیاالن ن-

 رخ   ویزدن  ن دید ریبٌ اجبار از خ یٍل خَاست، ینه نکٌیکرد ٍ باا شیيا نًهان  لب ینتقابال لبخند آٍا
ٍ در طَل  دیخَاب یکو ن یلیخ يا ايَرا گذشت ٍ صاف نشست.حدس زدى بَد خَابش بردى چَن شب

ٌ  چشو شٌیيه ی. خستگکرد ین تیخَدش را اذ یلیرٍز يو خ  نَج شان با ٍجَد خشو یحت شیيا ت
  .زد ین

 نیرا ب یکیقًَى را از نًهاندار گرفت ٍ کَتاى تشکر کرد ٍ دٍبارى صاف نشست. در  پالست َانیل
 یبَد. اخه دىیفا یباز يو ب یٍل دیکش تر سفت بَد. دٍبارى نحکو یادیانا ز دیانگشتانش گرفت ٍ کش

 ینطَر یا یکیدر پالست کیاعصاب خراب کن بَد کٌ  شیصَرتش نقش بست. برا یرٍ یاز سر  کالفگ
را باز کند انا يربار ناکام ناند. انگار با چسب  یدستش انداختٌ است. چند دفعٌ تالش کرد آن در لعنت

 .آن را نحکو کردى بَدند

 ریز کٌیآن گذاشت. سرش را خو کرد ٍ درحال ی لبٌ یرا رٍ َانیتاشَ را باز کرد ٍ ل زیٍ ن دیکش یپَف
بَد، لعنت  یدنینَش نیا ی کنندى نصرف کٌ خَدش ٍ اٍل رٍز يهان از اش لب بٌ قًَى ٍ سازندى

در باز  یسع ٍبَد  ریانگشتانش گرفتٌ بَد ٍ بٌ شدت با آن درگ نیدر را ب گفت، یٍ ناسزا ن فرستاد ین
اطرافش غافل  یبَد کٌ بٌ کل از فضا یکیباز کردن آن در  پالست یکردنش داشت. آنقدر در تالش برا

 یدیتکان شد هایرا نتَجٌ شد کٌ يَاپ نیچٌ شد... فقط ا دیخَدش يو نفًه یا شدى بَد. لحظٌ
کرد ٍ با  اصابت زیقًَى، سرش نحکو بٌ ن َان  یخَرد ٍ با از دست دادن کنترل دستش ٍ کج شدن ل

 .قرارش داد یجسو نسبتا نرن یخو کرد ٍ رٍ شتریرا بست ٍ سرش را ب شیيا چشو یآخ  کَتاي

 ...افتادى یرا باز کرد، تازى نتَجٌ شد چٌ اتفاق شیيا بٌ خَدش آند ٍ چشو یٍقت

کف دست،  ی  بٌ بزرگ یا لکٌ ی نصفٌ بَد ٍ شلَار ايَرا از قسهت زانَ، بٌ اندازى َانیل یتَ ی قًَى
خَدش را  تی. نَقعدیچیدخترک کٌ کانال خو شدى بَد پ ی  نیب یتَ نشیکافئ یپررنگ شدى بَد ٍ بَ
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 شیگلَترس بٌ جانش افتاد ٍ آب ديانش را نحکو قَرت داد. آنقدر نحکو کٌ  یا لحظٌ د،یکٌ فًه
 یعنی نیکردى بَد ٍ يه یشلَارش خال یايَرا گذاشتٌ بَد ٍ قًَى را رٍ یپا یدرد گرفت. سرش را رٍ

 ...باشد یبَد کٌ لفظ دٍاری. البتٌ انگرید ی  شرٍع جنگ لفظ

ٍارد کردى بَد  شیٍ پًلَ نٌیس ی شدى بٌ قفسٌ دىیکٌ کهربند  کش یتا آن لحظٌ، نتَجٌ درد دیشا
را نحکو بٌ يو  شیيا جهع شد. چشو یکه شیبدنش درد گرفت ٍ ابرٍيا یا نشدى بَد انا لحظٌ

بلد  یاٍندى تَ؟! ٍقت ی! آخٌ قًَى خَردنت بٌ چیدست ٍ پا چلفت ی دخترى:»دیدلش نال یفشرد ٍ تَ
برج  نیاحهق... ا ی...! گندت بزنن آٍایبکش رٍنیٍانَندى ب َانیاز اٍن ل ٍ کیپالست کٌیت ٌی یستین

شک نکن حسابت با  یکٌ کرد یغلط نیخَردى داشت، حاال با ا شٌیبايات ش شوینجَریزيرنار يه
 «...یکٌ خَدت حض کن ارىی... چنان از تنت درش ننٌیکرام الکاتب

 نَازش را اش کٌ گَنٌ یگرن یانداختٌ بَد ٍ يَا نیگَشش طن کیکٌ نزد یعصب یيا احساس نفس با
 تر نحکو شد، ین دىیکٌ با لحن ٍحشتناک کنار سرش شن یا نردانٌ ی ٍ از يهٌ بدتر، زنزنٌ داد ین

 .خَدش را خَاند ی دلش فاتحٌ یرا بٌ يو فشرد ٍ تَ شیيا چشو

 دیکٌ ندام با یبٌ کَر  یزن ین ٍ خَدت ای ؟یدست ٍ پا؟ کَر  یاحهق  ب ی دخترى یکن ین یچٌ غلط-
 !يــــان؟ ؟یار یٍ گند باال ب یدستٌ گل بٌ آب بد

را باز کرد ٍ  شیيا دفاع داشت؟ آرام چشو یبرا ییاصال نگر از نظر ايَرا، کارش جا گفت؟ ین دیبا چٌ
سبز  خَشرنگ   یيا نردنک یفاصلٌ، تَ نیخَاست سرش را بلند کند کٌ نگايش از يهانجا، با کهتر

 ینيو تلخ ٍ عصبا یلیخ چ،یايَرا قفل شد. برعکس رنگ قشنگش، حالتش اصال قشنگ نبَد کٌ ي
 :دیکٌ غر یدخترک بَد ٍقت ی بَد...! صَرتش نهاس با چًرى

درازتر ٍ ناير  ی! دست ٍ پاتو کٌ بٌ ٍقتش از ير بندباز یستیپس کَر ن ٌ،نیب یظايرا کٌ چشهات ن-
 کٌ داد ٍ بًت جسارتش یچ دٍنو ی... ننتًا نهارمیدست ٍ پا ٍ يَل بٌ حسابت ب یترى کٌ بخَام ب

 ...ازت بر اٍند یغلط نیچیٍ يه یزد تیخر بٌ ٍ خَدت
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نرد   نیا یزانَ یداغش را رٍ ی بَدى کٌ قًَىايَرا، انگار کٌ فرانَش کردى باشد اٍ  ی جهلٌ نیبا ا آٍا
جا  یگذاشتٌ است، اخو کرد ٍ که شیپا یکردى ٍ االن يو سر رٍ یخال حَصلٌ یب ٍ حساس العادى فَق

نشست.  شیجاسرش را بلند کند، صاف نشست ٍ آٍا يو سر  خَايد ین دیبٌ جا شد. ايَرا کٌ فًه
 :شدى بَدند ٍ آٍا گفت رىیصَرت يو خ یيردٍ با اخو تَ

تکَن  ٌیکرد کٌ  کاریچ دٍنو ینه ًَیخلبان  نفًو  نیا ؟یکن یخب حَاسو نبَد! چرا انقدر شلَغش ن-
 ...ختیر َانویخردى قًَى از ل ٌیشد،  یچ دمی... ننو نفًهویخَرد دیشد

 :لب زد کرد یيهانطَر کٌ بداخو نگايش ن ايَرا

 حَاست نبَد؟ ن؟یيه-

 :کرد ٍ ادانٌ داد زیرا ر شیيا د ٍ چشوسرش را جلَ بر بعد

تَش  یجَر  ٌیکٌ  یکرد یتَ کٌ يهش دنبال سَراخ سنبٌ ن اینفًو؟  ی دخترى کنو ینن شلَغش ن-
 ٌی یکس یبدٍن، ٍقت ٍ نیا ؟یگرد یٍ با پاک کردن  صَرت نسئلٌ دنبال نقصر ن یبد جا ٍ خَدت
خفٌ خَن  ،یٍ زبَن دراز  یگردن کش یحرفشو بشنَى ٍ چَبشو بخَرى... پس جا دیبا کنٌ، ین یغلط
 ...بدترش نکن ٍ یکٌ زد یحداقل گند ،یستیيو بلد ن یر ٍ اگر نعذرت خَايیبگ

فاصلٌ نقابل يو گارد گرفتٌ  نیرنگ بٌ اخهش داد ٍ اٍ يو سرش را جلَ برد. االن در کهتر یکه آٍا
  .بَدند

 نیا گٌیبَد، د یانجام بدى. نن کٌ بًت گفتو سًَ ٍ یکٌ آدم بٌ عهد کار  ٌیٍاسٌ ٍقت ینعذرت خَاي-
 ٌ؟یحرفا ٍ رفتارت ٍاسٌ چ

 بديکار شدم، نٌ؟ میَ ز یچ ٌی نکٌینحل ا-

... یدار  خَد یب یٍ االنو کٌ ادعا یاٍند ریشد کٌ با تأخ تر نیسنگ تیبدي وی! از ٍقتیبديکار بَد-
 ...حسابهَن صاف شد ینگ یبگ ییجَرا ٌیاتفاق،  نیگفت االن با ا شٌ یحداقل ن
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 زد،یرا بٌ صَرت اٍ بر شیيا ٍ خَاست رگبار حرف کرد ینگايش ن تیسرخ از عصبان یيا با چشو ايَرا
 :دندینًهاندار را شن یکٌ يهان لحظٌ صدا

 ...دینیدرست بش ياتَن یصندل ینحترم! لطفا رٍ یخانَم! آقا-

 :بعد رٍ بٌ آٍا ادانٌ داد ٍ

 !...زمیند بار تذکر بدم عزچ-

بَدنش  یلب نشاند کٌ نصنَع یرٍ یايَرا گرفت ٍ بٌ اجبار لبخند ی برافرٍختٌ ی نگاى از چًرى آٍا
 .کانال نشخص بَد

 ...خَام یبلٌ، نعذرت ن-

يو  ی نگاى در چًرى یتکان داد ٍ از آنًا دٍر شد. با رفتن نًهاندار، دٍبارى يردٍ، برزخ یسر  نًهاندار
 :ايَرا دٍر نچ دست آٍا حلقٌ شد ٍ گفت ی دىیکش یيا دٍختند ٍ انگشت

 خَب م ! خََت برنت ی. ٍگرنٌ کشَن کشَن نیایٍ دنبالو ن یش یٍ داد ٍ غال بلند ن یباز  یبدٍن کَل-
 ...کنو یکارٍ ن نیشک ا یب فتٌ،یکٌ اگر پاش ب یدٍن ین

  .گرفت تر د ٍ آن را نحکوخَاست دستش را بکشد کٌ ايَرا اجازى ندا ظیبا غ آٍا

 ...امیجا نه چیي ٍَنٌید ی! نن با تَیٍلو کن رٍان-

 :کٌ بلند شَد، پاسخش را داد کرد یيهانطَر کٌ کهربندش را باز ن ايَرا

 ...فتی... راى ببرنت ی. ٍ ا ال بٌ زٍر نیایب ینجبَر -

دست نحکو نچ   کیندارد، کهربندش را باز کرد ٍ بٌ اجبار بلند شد. ايَرا با  یا چارى دیکٌ د دخترک
  .رفتند هایيَاپ یقًَى را برداشت ٍ با يو سهت انتًا َانیل گر،یآٍا را گرفتٌ بَد ٍ با دست د
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آن ُيل داد ٍ خَدش پشت  یتَ بایٍ درش را باز کرد ٍ آٍا را تقر ستادیا یبًداشت سیسرٍ یجلَ
 .سرش رفت ٍ در را بست

پخش شدى در صَرتش را  یراحت حرف بزند، با حرص نَيا تیبٌ دٍر از جهع تَانست یکٌ االن ن آٍا
 :شالش برد ٍ بلند گفت ریز

 ...تَ؟ نن کٌ گفتو فقط یکن ین نیچرا يهچ ٌ؟یچٌ کار نیزدى بٌ سرت؟ ا-

از ترس الل شد ٍ زبان بٌ  چارىیهتش قدم برداشت کٌ دختر بس تیچنان با حرص ٍ پر از عصبان ايَرا
کٌ کهرش  ییتا جا شد ین کتریايَرا بًش نزد رفت، ین شتریکام گرفت ٍ چند قدم عقب رفت. يرچٌ ب

نٌ اش یبٌ س نٌیبَد را يو جلَ رفت ٍ س شان نیکٌ ب یخَرد ٍ ايَرا قدم کَتاي َارید ی  بٌ سرد
 یا ٍ سرش را خو کرد کٌ دخترک لحظٌ دیکَب َارید یر سر آٍا رٍکنا را اش . دست نشت شدىستادیا

 ی کٌ يالٌ یسبز ٍحش یيا چشو نیاز ا دیترس ی. ندیچسب َاریبٌ د شتریبٌ تنش رعشٌ افتاد ٍ ب
. بَدشدى  رىیاٍ خ ی   رىیت یيا بٌ چشو نیشفافش نقش بستٌ بَد ٍ خشهگ یيا دٍر نردنک یسرخ

 :دیصَرتش تَپ یحال سراسر خشو بَد ٍ غضب، تَ نیآرام کٌ در ع یايَرا با لحن

از دستت  یکاف ی نکن کٌ بٌ اندازى نیبدتر از ا ٍ تتینفًو! خفٌ شَ ٍ ٍضع یفقط خفٌ شَ دخترى-
کٌ يَس جفتک  ارمیبٌ سرت ن ییچنان بال ،ینکن خفٌ ٍ ٍ صدات یر یشکارم... اگر زبَن بٌ دين نگ

 ...غلط کردم یر بگيزاربا یانداختن بٌ کل از سرت بپرى ٍ رٍز 

 :داد یپاسخش را ن ینلرزد ٍقت شیکرد صدا یسع یچند لحظٌ نگايش کرد. پر بَد از ترس، ٍل آٍا

 ٍ کٌ نن یدٍن ین یحد در ٍ کٌ خَدت یيست یک یيان؟ اصال فکر کرد یبکن یخَا ین یچٌ غلط-
 ؟یکن دیتًد

 یتَ شیيا ُيرم  گرم  نفس ش،یيا صَرتش را جلَ برد ٍ با يربار باز ٍ بستٌ شدن لب شتریب ايَرا
 :دیدندان غر ی. از الخَرد یصَرت آٍا ن
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شک  یب ٍ باشو داشتٌ نظر در ٍ  کٌ بخَام یز ی! چامیکٌ فقط لفظ ب ستوین یچرا؟ نن آدن دیتًد-
... بٌ خصَص کٌ طرف نقابلو پررٍ ٍ گستاخ يو باشٌ کٌ اٍن نَقع عزنو جزم تر يو دم یانجانش ن

 ...شٌ ین

ٌ  س یطَر  لحنش نبَد. انا انگار ايَرا  شتریپرٍاز دٍ ساعت ب نیحبس شَد. ا اش نٌیبَد کٌ نفس آٍا ت
 ...کند لیآٍا بٌ زيرنار تبد یدٍ ساعت  ناقابل را يو برا نیقصد کردى بَد يه

نتر  یلین کیايَرا  یکرد از خَدش دٍرش کند ٍل یٍاسع اٍ گذاشت ٍ سع ی نٌیرا تخت س دستش
  .نشد جا يو جابٌ

 ...برم، ٍگرنٌ یزار  یکنار ٍ ن یکش یاز جلَم ن ٍ کلتیاالن ي نیيه-

نشت شد ٍ  راينشیپ یآٍا رٍ یيا شد کٌ دست کیبٌ اٍ نزد شتریرا تنگ کرد ٍ ب شیيا چشو ايَرا
اش را از  َانٌیفلب د یيا بٌ کل کنترل تپش ش،یيا نفس ی تلخ ٍ لهس دٍبارى ی حٌیرا دن  یبا شن

 .دست داد

انا  ن،یٍ خشهگ دٍاریتًد یننقبض ٍ لحن یبا فک ،یلعنت ی  زشدىیدرخشان ٍ ر ی  يا با آن چشو ايَرا
 :آرام گفت

 د؟یدختر  جاٍ یکن ین یچٌ غلط ؟ یٍگرنٌ چ-

بکند؟ اصال چٌ از دستش  تَانست ین ینافذش نگاى کرد. ٍاقعا چٌ غلط یيا چشو یچند لحظٌ تَ آٍا
 :ٍ گفت اٍردی... انا کو نیچیآن يو در نقابل ايَرا! ي آند؟ یبرن

نسافرا ٍ کادر  ی  کی یکیکٌ  کنو یشاخ دار سر  يو ن یٍ درٍغا کشو ین غیاالن، چنان ج نیٍگرنٌ يه-
 ...نییارتفاع پرتت کنن پا نیٍ از يه انیب یخلبان

 .پَزخند زد ايَرا
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پنجرى نندازى  نیهي از ٍ کٌ قبل از اٍندن  نردم، اٍل تَ ٍ بعد خَدش ٌیک نیبزن، اٍنَقت بب غیتَ ج-
 !ٌی... انتحانش نجاننیکف زن

شدى  َانٌینرد د نیا. نبَد اش چًرى یدرٍغ تَ ای یاز شَخ ینشان چیبًت زدى نگايش کرد. ي آٍا
 بَد؟

 :سرش را تکان داد ٍ گفت ناباٍرانٌ

 ...نن فقط ؟یشد ٍَنٌید-

ٍ نًهل بٌ  یکن شیرٍ زبَن درازت جار نکٌیقبل از ا ،یار یتَ اٍن نغز پَکت ن ٍ یفکر  یتَ فقط ٍقت-
يزار  ،یکٌ بگ یکٌ صد برابر از تَ کلٌ خراب ترى ٍ يرچ یطرف یکٌ با کس اریب ادتی ٍ نیا ،یيو بباف

 ... نفًَم بَد؟ارىین سرت بٌ ٍ برابر بدترش

 .. آٍا از ترس ٍ ايَرا از آتش خشوزدند ی. يردٍ نفس نفس نکردند یفقط نگايش ن آٍا

تر کرد  یخشکش را با سر زبان که یيا نگايش کرد ٍ بعد لب رىیخ یحرف چیي یهانطَر بي ٌیجان چند
 :ٍ گفت

 ...خب. حاال برٍ کنار بزار برم یلیخ-

بار  نیجلَ رفت ٍ ا شتریخَاست دست اٍ را از کنار سرش بردارد ٍ رايش را باز کند کٌ ايَرا ب ٍ
 :ٍ گفتکنار سر دخترک قرار داد  یکهتر  ی نشتش را با فاصلٌ

 ريات کنو؟ یخَا ی! اٍنَقت ازم ندیدختر  جاٍ ینداد پس ٍ ينَز تقاص کارت ؟یکجا بر  ؟یبر -

داغ ايَرا، اصال حال درست  یيا  تلخ ٍ نفس ی حٌیکو ٍ را ی آب ديانش را قَرت داد. از آن فاصلٌ آٍا
  .نداشت یٍ حساب

حرفارٍ ندارى...  نیا گٌیقًَى کٌ تا حاال يزار بار خشک شدى کٌ د کٌیچ ٌیايَرا؟  یکن ین نیچرا يهچ-
 ...گٌید ای! کَتاى بالیخیبَد. تَئو ب یگفتو کٌ؛ ناخَاستٌ ٍ تصادف
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 :دیکٌ اٍ آرام غر یٍقت دیشد ٍ نبض گردنش چنان زد کٌ آٍا حس کرد رنگش پر ظیايَرا چنان غل اخو

ازش  یچ یفًه ینه چَقتیتارت ٍ زبَن  درازت کٌ يبخاطر رف دینفًو؟ تَ با ی قًَى کدٍنٌ دخترى-
 .ینجازات بش شٌ یخارج ن

. دیخَاست جَابش را بديد کٌ يهان لحظٌ در باز شد ٍ صَرت ايَرا ٍ آٍا بٌ آن سهت چرخ آٍا
  .سالٌ ٍارد شدند 15 باینَجَان، تقر یکٌ چادرش را بٌ کهر بستٌ بَد يهراى دختر  یرزنیپ

جا پا  ٌیاز آين درست کردى ٍ  ٍ یکَفت ی ارىیط نیکٌ ا یخبر  یاز اٍن از خدا بآخ آخ آخ... خدا نگذرى -
 ...گفتن ویاز زانَ درد االَنانو بٌ گَش  خدا برسٌ... از قد ینطَر ینذاشتٌ کٌ ا رزنیٍاسٌ نن  پ

 شیٍ حَاسش بٌ رٍ بٌ رٍ کرد ین ٌیخَدش ٍاگَ یٍ داشت برا دیکش یدستش را بٌ زانَ ن رزنیپ
کٌ سرش را بلند کرد، چشهش کٌ بٌ ايَرا ٍ آٍا خَرد، ساکت شد ٍ حرفش ناقص ناند  یا نبَد. لحظٌ

 :را گاز گرفت ٍ گفت نشییچرخاند. بعد لب پا شانیيا صَرت یٍ چند بار نگايش را تَ

 د،کر ینه ییيرجا ٍ یبَد آدم يرکار  ییایشرم ٍ ح ٌینا  ی خدا نرگو بدى... استغفراهلل! دٍرى یٍا یا-
 ...االن ٍسط رٍز رٍشن یٍل

 :رٍ بٌ باال انداخت ٍ لبش را گاز گرفت ٍ زنزنٌ کرد یناتهام ريا کرد ٍ نگاي هٌیحرفش را ن 

 ...تَبٌ ایخدا-

کٌ آنًا  یحق يو داشت با حالت چارىیبٌ يو انداختند. ب ینگاي رزن،یحرف پ نیٍ آٍا، با ا ايَرا
نفس... دست  کی ی بٌ اندازى دیاندک بَد، شا اریبس انشانین ی بکند! فاصلٌ یبَدند فکر بد ستادىیا

شدى بَد ٍ  بلند شیپايا ی پنجٌ یرٍ رزن،یپ دنید یبَد ٍ دخترک برا َارید یايَرا کنار صَرت آٍا رٍ
کَچکش نشت شدى  یيا دست ینرد جَان، تَ راينیساعد  ايَرا نشخص بَد ٍ پ یرٍ از اش چًرى
 .بَد
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لبش  کٌیٍ آٍا درحال دیکش شینَيا نیايَرا کالفٌ ٍ بداخو دستش را ب از يو فاصلٌ گرفتند ٍ عیسر
 .انداخت ریکٌ نخندد، سرش را ز دیگز یرا ن

ٍ  دیرس ین نظر بٌ اش کٌ يهرايش بَد ٍ نَى یدختر  بٌ خطاب ٍ کرد باز را يا از اتاقک یکیدر   رزنیپ
 :نگايش فقط بٌ ايَرا ٍ آٍا بَد،  گفت

نن ٍ تَ  یجا نجایکارنَن کٌ ا یپ   ویبر بکن ٍ کارت الفَر یدختر جَن؟! برٍ ف یکن ین گاین ٍ یچ یچ-
 ...ستین

خَدش ٍارد يهان اتاقک شد ٍ درش را بست. دختر نَجَان يو با لبخند چشو از آن دٍ گرفت ٍ  ٍ
  .ٍارد اتاقک دٍم شد

نشان  یرد ٍ ينَز ٍاکنشبٌ آٍا انداخت ٍ در اتاقک آخر را باز کرد. آٍا با بًت نگايش ک ینگاي ايَرا
 غی. آٍا خَاست جدیٍ اٍ را داخل برد ٍ نحکو در را بٌ يو کَب دیرا کش شیندادى بَد کٌ ايَرا بازٍ

 یدستش را جلَ کفباز بَد کٌ ايَرا  هٌیينَز ن شیيا ايَرا زٍدتر دستش را خَاند. لب یبزند، ٍل
شت. آٍا يردٍ دستش را دٍر دٍر چرخاند ٍ پشت بٌ خَدش نگًش دا کیديانش گذاشت ٍ اٍ را 

تا بلکٌ از  داد یدستش فشار ن یکَتايش را تَ یيا ناخن کرد، ینچ اٍ گذاشت ٍ يهانطَر کٌ تقال ن
تَالت گذاشت ٍ يردٍ  ی در  بستٌ یقًَى را رٍ َانیل چ،یکٌ نکرد ي شیدستش ريا شَد. انا ايَرا ريا

 یگرفت ٍ پشت کهر دخترک نگٌ داشت ٍ بٌ عبارت گرشیدست د یٍ کَچک آٍا را تَ فیدست  ظر
 :گَشش گفت یتَ آرام، ٍ ٍار خلع سالحش کرد. زنزنٌ

 ...یستیٍ سر جات ٍا یآدم ساکت باش ی بچٌ نیتا بٌ رٍش خَدم ٍادارت نکردم ع ریآرٍم بگ-

 صَرتش تر را بٌ يو فشرد ٍ نحکو شیيا با حرص کف دستش را گاز گرفت کٌ ايَرا نحکو چشو آٍا
 .تناٍر ايَرا قرار گرفت ی نٌیقفسٌ س یٍ سر دخترک رٍ دیسهت خَدش کش ستریرا فشار داد. اٍ را ب

کٌ  رزنیپ یبَدند کٌ با صدا ریبا يو درگ یکٌ خَدش را خالص کند ٍ حساب کرد یٍرجٌ ٍٍرجٌ ن آٍا
 .اٍ گَش دادند یيردٍ آرام گرفتند ٍ بٌ صدا یا لحظٌ زد، یبلند بلند حرف ن
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زٍج جَان از  الشیبَد ٍ بٌ خ سیسرٍ یشدن در، از در  اصل دىیکَب یفکر کردى بَد صداکٌ  رزنیپ
  .زدن حرف اش نَى با بلند بلند بَد کردى شرٍع اتاقک يهان داخل از اند، آنجا رفتٌ

رٍ  گٌینظر يهد ٌیشدى... زنان  نا پسر دختر جرعت نداشتن قبل عقد  یا پناى بر خدا! چٌ دٍرى زنَنٌ-
يهٌ جهاعت  نیٍ دم چشو ا ارىی... اٍنو کجا؟ تَ طکنن ی. اٍنَقت االن، بٌ تَالت يو رحو نه..ننیبب

بگو کٌ، خدا خَدش از سر  انقدربگٌ... فقط  یچ نَنٌ ین آدم ٍاال! االاهلل ... الالٌگٌ ین طَنٌیش! اهلل خلق
 ...يههَن بگذرى رات  یتقص

 .اتاقک جَاب نادربزرگش را داد یرا فشرد ٍ اٍ يو از تَ ٌیتخل ی دکهٌ اش نَى

کٌ  نایتازى عرٍس دٍناد باشن، از يه دی! اصال بندى خدا يا شاآ نیزن یٍا خانجَن! شها يو چٌ حرفا ن-
... ناشاهلل يردٍتا جٍَن ٍ خَشگل ٍ تَ َندنیرٍ ندارن... چقدرم بٌ يو ن گٌیاز يهد یطاقت دٍر 

 ...ندارى یاشکال چیزن ٍ شَير ير جا خلَت کنن ي گویدل برٍ. نن کٌ ن

تندى ٍ  ششَنیآت یلیخ اگٌ... دارى ٍ خَدش یجا یير کار  ؟یگ ین ٌیچ اتیجفنگ نیکن دختر! ا ایح-
بٌ  یبد طاقت ینجَر ینشن کٌ ا ارىیط نیاصال سَار ا رن،یبگ ٍ جلَ خَدشَن تَنن ینه دٍنن ین

 .... ٍاال! بار گنايانشَنو کهترفتٌیجَنشَن ن

 :سکَت کرد ٍ بعد ادانٌ داد یا لحظٌ

 یکٌ تا جا شٌ یکنٌ... نه کاریچ دیبدٍنٌ کجا با دیکارا کٌ نحرم نانحرم ندارى، آدم با نیبعدشو نادر، ا-
 ..بشن زٍنیاز سر ٍ گردن  يو آٍ عیسر ادیب رشَنیگ یخال

 !...يا رى ین نَن تیحیآبرٍ ح شنَنینَقع نردم ن ٌیحرف بزن خانجَن.  تر َاشی-

کٌ چشهشَن بٌ دينشَنٌ ٍ  ینردن نیکٌ آبرٍم برى ٍ بترسو از ا گو ینفن! نگٌ خطا نخب بش-
  دن؟ ینه صیالف رٍ از ب تشخ چَقتویي
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ٍ  ستادیا نٌیاتاقک اٍل دست بٌ س یرا خشک کرد ٍ از اتاقک خارج شد ٍ جلَ شیيا دست دختر
 :گفت

  گَشٌ ویکن نبات ٍ نقل ٍ نردم یآبرٍ ویکٌ بخَا ویستیاٍنا ن ی  ٍص لینا کٌ ٍک ی. ٍلیشها خطا نکرد-
نحرم   دمیفًه شَن افٌی. بٌ نا چٌ اصال. نن نطهئنو خانجَن، اصال از قوییبجَ خرچ خرچ ٍ دينهَن

 باشن؟ کیج َت کیج ینجَر یبا يو برن سفر ٍ ا بٌیدارى پسر ٍ دختر  غر یيهن... ٍگرنٌ چٌ نعن

 گو ین ،یشنف ی... انا از نن نیگ یباشٌ کٌ تَ ن یر نجَینن کٌ گفتو نادر، اصل کار غلطٌ. خدا کنٌ ا-
 ...ستین نشَنیب یتیسنخ چینشخص کرد ي دن،یگرخ نایکٌ ا نجَریا

 :است، گفت دىیفا یبحخ با نادر بزرگش ب دانست یکٌ کالفٌ شدى بَد ٍ ن دختر

 دادیدنبالت ٍ داد ٍ ب ادیکٌ باز آقاجَن ن ریبگ ٍ يست خانجَن... االنو زٍدتر ٍضَت گو ینن ن یٍل-
 ...راى بندازى

 ...رزنیشدن  اعهال ننٌ پ یدادن ٍ پا پ ریآقا جَنتو کٌ کار ٍ بار ندارى ا ال گ نیباشٌ نادر. ا-

 ردیگ یٍ ٍضَ ن دیشَ یرا ن شیدارد دست ٍ رٍ رزنیبَد کٌ پ نیاز ا یشاالپ شَلَپ آب، حاک یصدا
  .در، نشان از خرٍجش از اتاقک بَد یٍ صدا

 ...کنٌ تهَنیحیح یبا اٍلدٍرٍم بَلدٍرٍم ب َندىیتا آقاجَنت ن وینادر. بر ویرب-

دخترک را  عیخَدشان شدى باشند... ايَرا سر تیانگار کٌ تازى نتَجٌ نَقع ،یدر  اصل یصدا دنیشن با
قلب کَچکش شدت گرفتٌ بَد ٍ  یيا گر گرفتٌ از اٍ فاصلٌ گرفت. تپش یيا ريا کرد ٍ آٍا با گَنٌ

ايَرا  یيا ... نفسدینگاى کند. نعذب بَد؟ شا یا شٌیش یيا لٌیآن ت یتَ یا لحظٌ یحت َانستت ینه
کٌ  یا دلش از سَءتفايو نسخرى یبَد کٌ تَ یبخاطر خشه شتریيو بلند ٍ کش دار شدى بَد کٌ ب

  .گرفت یآندى بَد، نشأت ن شیپ رزنیپ یبرا

 :دیايَرا را شن یبرد کٌ صدا رىیدستش را سهت دستگ آٍا
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 کجا؟-

 :بٌ اٍ نگاى کند، آرام گفت نکٌیسرش را چرخاند ٍ بدٍن ا یکه کالفٌ

  نکنٌ ينَز نجازاتو تهَم نشدى حضرت آقا؟-

 :ٍ گفت ستادیا شیدرست رٍ بٌ رٍ ايَرا

دٍ نفر کٌ حداقل ٍاسٌ تَ  نی! برٍ خدارٍ شکر کن ٍ دعا بخَن بٌ جَن  ایتَ کٌ اصال نجازات نشد-
 ...شدن ریخ ی ٍاسطٌ

 !کرد یفکر ن ینطَر یآٍا ا ایايَرا گرفتٌ بَد،  لحن

 :ادانٌ داد کرد ین اش یسطل آشغال خال یقًَى را برداشت ٍ يهانطَر کٌ تَ َانیل

 ...نٌ تَ سطل آشغال شد، ین یرٍ لباست خال دیبا عینا نیٍگرنٌ کٌ ا-

شد. حس کرد  رىیخ شیيا جنگل  چشو یسر بلند کرد ٍ تَ یا گرفتٌ بَد. آٍا لحظٌ شیصدا ٍاقعا
 ...کدر شدى است یدرخشانش، که شٌیيه یيا نردنک

چشو ازش برداشت ٍ در را باز کرد ٍ  اش یباطن لیدٍست داشت جَابش را بديد، برخالف ن نکٌیا با
  .از آن اتاقک کَچک خارج شد

نردانٌ را کنار خَدش  یاٌ یکٌ سا کرد یاش نشست ٍ داشت کهربندش را نحکو ن یصندل یرٍ
نشانش پخش شد.  یبٌ آن حساس شدى بَد، تَ یبدجَر  گریکٌ د یتلخ ی حٌیکرد ٍ بعد را احساس

 یرا نگاى کند، انا سرش را سهت پنجرى چرخاند ٍ نگايش را بٌ ابريا رخش ویدٍست داشت برگردد ٍ ن
صال نبَد. ا یچیبٌ ي رىیيدفش خ یانا درٍاقع نگاى ب کرد، یرا نگاى ن رٍنیداد. بٌ ظاير ب انندپنبٌ ن

 ...دید یجا را نه چیي

ينَز يو گرم بَد. آن لحظٌ،  شیيا ٍ نچ دست کرد یصَرتش گز گز ن یداغ ايَرا رٍ یيا انگشت رد
کٌ االن  آندند یٍ نَى اش داخل نه رزنیکاش اصال آن پ یا کرد یچشهش بَد ٍ آرزٍ ن یسرى جلَ کی
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َرش کٌ  یايَرا گذاشتٌ بَد ٍ نَيا ی نٌیس ی. سرش را رٍفتدیحال ٍ رٍز ب نیدخترک بٌ ا کنار  ازف 
ٍ بٌ زٍر، انا در  ریاس کیصَرت ايَرا پخش شدى بَد. يرچند نحل  یزدى بَد، تَ رٍنیشالش ب

. کرد یقلبش را ٍاضح کنار گَشش حس ن ی بلند ٍ پرعجلٌ یيا کٌ تپش کیآغَشش بَد... آنقدر نزد
گر گرفتٌ  شیيا تنش، گَنٌ یٍ ناندى بَد ٍ از گرنا دىیچیدخترک پ یياٌ یر یتلخ ادکلنش تَ ی حٌیرا

ٍ  دیتاز ین پرٍا یداشت کٌ قلب ٍاناندى اش چطَر آن لحظٌ افسار پارى کرد ٍ ب ادیبَد. خَب بٌ 
 یيا نتَجٌ تپش یساعد ايَرا بَد ٍ اٍ بٌ راحت ریآن لحظٌ چقدر ناننظو بَد. نبضش ز شیيا تپش

 .تند  اٍ شدى بَد

فشرد ٍ  شینشت يا نیرا کٌ ايَرا کال فرانَش کردى بَد آن را از آٍا بخَايد، نحکو ب یچرن کت
کرد. االن ايَرا چٌ  نیرا سنگ شیناخَاستٌ گلَ یيو گذاشت. بغض یرا بٌ شدت رٍ شیيا چشو
حساب ترسش  یتپش يا را رٍ نیا ای داند؟ ین جنبٌ یب یاٍ را دختر  یعنی کند؟ یراجب اٍ ن یفکر 
بار بَد کٌ دخترک بٌ  نیايَرا! اٍل ایحال االنش چٌ بَد؟ ترس  نیا لیاصال نگر ٍاقعا دلگذارد؟  ین
دٍست پسر يو نداشتٌ  کیشدى بَد. اصال آٍا تا بٌ حال  کیيهٌ نزد نیٍ نانحرم، ا بٌینرد غر کی

حالش  ینطَر یتازى بَد، ا شیاتفاق برا نیچَن ا دیدرک کند... شا ایرا بداند  زيایچ نیکٌ بخَايد ا
 یکالس دٍست ٍ يو یٍقت شٌینداشت. يه زيایچ نیبٌ ا یلینٌ... اٍ کٌ اصال ن یننقلب شدى بَد. ٍل

. پس کرد ین شان  دلش نسخرى یٍ تَ شد یآٍا ننزجر ن گفتند، یاحساسات ن ایاز آغَش  شیيا
گرفتٌ را  بانشیٍ گر زد ین شیچنگ بٌ گلَ ینطَر یکٌ ا یحس لعنت نیبَد؟ ا یچٌ حس نیاالن... ا

ٍ با خَدش  زد یپسش ن یٍ اٍ بٌ سخت آند یٍ ن رفت یدلش ن یاحساس نزاحو تَ نیبَد... ندام ا
  .رفت یکلنجار ن

داغ ٍ بلند... اصال آن لحظٌ  یيا ٍاسع ٍ بازدم ی نٌیعطر تلخ... آن س ی حٌیرا آن... يا آن دست یگرنا
ايَرا قفل شدى بَد ٍ  ی آغَش گرم ٍ نردانٌ یانگار خَدش، خَدش را گو کردى بَد. جسو کَچکش تَ

يو بَد...  ندیآ خَش شیبرا ،یعالٍى بر تازگ يا، نیا ی انداختٌ بَد. يهٌ ٌیسا شیتناٍر اٍ، رٍ ی جحٌ
 !نبَد...؟
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شد.  دىیکش رٍنیب الیرا باز کرد ٍ از خ شیيا چشو کرد، یپرٍاز را اعالم ن انیکٌ پا ییصدا با
 یدبستان یيا دختر بچٌ نیصَرتش نشست. ع یرٍ اش کار نسخرىکهرنگ از اف ینانحسَس اخه

شدى بَد،  یناقابل آنطَر از دستش عصبان ی شدى بَد. ايَرا از اٍ نتنفر بَد ٍ سر  چند قطرى قًَى
دلش بٌ خَدش  ی. کهربندش را باز کرد ٍ تَکرد یخَدش ن شیپ یا ًَدىیب یاٍ چٌ فکريا نَقتآ

 .لعنت فرستاد

از  ،یکالن نیٍ يردٍ بدٍن کَچکتر دیکش رٍنیب را يا سرشان را باز کرد ٍ چهدان یالبا ی چٌیدر ايَرا
 .خارج شدند نیکاب

ٍ با يو از  داشت یايَرا قدم برن یپا بٌ پا داد، یانگشتانش حرکت ن ریکٌ کت نردانٌ را ز یيهانطَر 
 کرد ی. تا چشو کار نستادندیبَد ا یکٌ کنار خرٍج یکَچک بانیسا ریفرٍدگاى خارج شدند ٍ ز ی نحَطٌ

سرسبز پشت  یٌ قد بلند ٍ نحَط یيا درخت یی  بایاز ز یز یچ ز،ییپا یسرنا یيهٌ جا سبز بَد ٍ حت
آن ٍقت صبح   ی تازى یٍ يَا دیبار یکو نکردى بَد. باران نو نهک ن شد، ین دىیکَيستان کٌ از آنجا د

آسهان نقش بستٌ بَد ٍ سر   ی انٌیبند در نکهر کی ٌیکهرنگ، شب یرا نطبَع تر کردى بَد. نً النیگ
 کیخط  بار کینبَد ٍ فقط  دایپ یلیخاز آن فاصلٌ  اینحَ کردى بَد. در هٌیدرختان راش را انگار از ن

جان کانستبل  سو  یسبک ناتَرال یکردى بَد. درست نحل تابلَيا باتریٍ فضا را ز شد ین دىیازش د یآب
 ...يزاران بار زبردست تر ینقاش دست بٌ... تر يو نايرانٌ یلی... ٍ خباتریز یحت دیشدى بَد. شا

را بٌ  النیگ زیپاک ٍ ته یيَا ق،یعه یيو گذاشت ٍ باز کرد ٍ با نفس یرا رٍ شیيا آرام چشو آٍا
. دانست یرا دٍست داشت، فقط خدا ن شیشًر ٍ حال ٍ يَا نیچقدر ا نکٌی. ادیکش شیياٌ یر

ٍ باران  النیگ یيَا ی  با سرد افتاد، ینو  باران بٌ عطسٌ کردن ن کیبَد ٍ با  ییسرنا نکٌیدخترک با ا
سَز ٍ باد ٍ بارش  باران  نی. اکرد ینه یبینشکل نداشت ٍ غر یا ذرى یحت گايش یگاى ٍ ب یيا ٍ برف
 .بَد یدٍست داشتن شیيو برا



 www.Novel98.ir 247               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

خانو  نسافر بَد،  کیاز رانندى يا با  یکی ی آٍا با لبخند بٌ سهت چپ بَد ٍحَاسش پرت  نکالهٌ نگاى
از  ریبٌ غ اندیلًجٌ بٌ يهٌ ن نی. از نظر آٍا اکرد یکلهات را ادا ن بایز ی  لکیگ ی کٌ چطَر با آن لًجٌ

 .قشنگ را نداشت ی زبان ٍ لًجٌ نیشًر ٍ ا نیا اقتیبَد. اٍ ل یادیزبان  اٍ ز یآرتا. رٍ

 ی  ا شٌیش یيا در کاٍش بَد ٍ نردنک ابانیزرد رنگ آن طرف خ یيا یتاکس یايَرا رٍ یيا چشو
کرد.  شیدایننتظرش است. باالخرى پ نجایا دانست یکٌ ن گشت یآشنا ن یدرخشانش، بٌ دنبال فرد

ايَرا،  دنیبَد. با د ستادىیا ابانیچتر آن طرف خ ریبٌ تن داشت ٍ ز ینرد جَان، کاپشن کردم رنگ
  .لبخند زد ٍ جلَ آند

 :تٍ با لبخند گف ستادیا نقابلش

 .نیسالم جناب سرگرد. خَش اٍند-

شد ٍ بٌ  دىیصَرت آٍا کش یبٌ عادت نعهَل، فقط بٌ تکان دادن سر اکتفا کرد. نگاى  نرد، رٍ ايَرا
  .کهرنگ سرش را تکان داد یسر خو کرد ٍ آٍا يو با لبخند یاحترام، که ی نشانٌ

 :جَان چترش را بٌ سهت ايَرا گرفت ٍ گفت نرد

خَدم  نیچهدٍنا رٍ يو بد ست،ین یتا اٍنجا راي ياست یکینزد نیيه نیاشقربان. ن دییبفرنا-
 ...ببرم

جا داشت  اش یشانیپ یرٍ شٌیچشو بٌ آٍا اشارى کرد ٍ با يهان اخو کهرنگ کٌ يه ی با گَشٌ ايَرا
 :گفت

 .نشٌ یطَالن ریدٍر بزن کٌ نس ٍ نیناش ،یيهٌ نعطل نیا ی. بعدم برٍ جاشَنیچترٍ بدى بٌ ا-

گفت ٍ چتر « اطاعت» رلبیز ینخالفت ایحرف  نیکٌ انگار آشنا بَد با اخالق ايَرا، بدٍن کَچکتر نرد
 :را سهت آٍا گرفت

 .دیخانَم جاٍ دییبفرنا-
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کَتاى  یشد ٍ رنگ گرفت ٍ آٍا با تشکر  ظیبَدن  آٍا غل دیجاٍ ی  ادآٍر یحرفش، اخو ايَرا از  نیيه با
از يهان تَجٌ کَچک  ايَرا با  کرد ین یدلش چٌ  ذٍق یتَ چتر را از اٍ گرفت. چقدر خَشحال بَد ٍ

اٍ  یخ زدى، برای شٌیحرف نرد  بداخالق ٍ يه نیا دیداشتن آن ذات نغرٍر ٍ رفتار خشکش، بهاند! شا
 .را داشت زیچ نیتر حکو باارزش

 .شد هانینگايش کٌ بٌ صَرت ايَرا افتاد، پش یٍل رد،یسرش بگ یرا باز کرد ٍ خَاست آن را رٍ چتر

 شی. نَياخَرد یصَرتش ن یتَ جلَ از باران ٍ بَد پَشاندى را اش نردانٌ ی از جحٌ یهیفقط ن بانیسا
 شیبَد. قطرات باران از نَيا سیيو کهاکان خ شیيا بَد ٍ ابرٍ ٍ نژى ختٌیصَرتش ر یتَ یکه

پس  َدب بانیسا ری. آٍا کٌ کانل زختندیر یتنَنندش ن یيا شانٌ یٍ ُسر خَران، رٍ کردند یچکٌ ن
 سیباران خ ریعنَان دٍست نداشت ايَرا ز چیبٌ ي یبٌ چتر نداشت، ٍل یاز یٍ ن شد ینه سیاصال خ
 .شَد

صَرت آٍا کٌ بٌ  یچتر ٍ بعد رٍ یگرفت، نگاى ايَرا اٍل رٍ شیرا جلَ برد ٍ چتر را کٌ رٍ بٌ رٍ دستش
 .شد دىیکهرنگ شکفتٌ شدى بَد، کش یلبخند

 :لب زد کرد، یبَدنش ن رگذاریتأج یآرام کٌ تهام تالشش را برا یٍ با لحنشانٌ باال انداخت  دخترک

بَن، چَن  ٌیسا نیسر در  ا زدن ینهنَع ن انیآقا یاستفادى برا یتابلَ ٌیاز يهَن اٍل  دیبٌ نظرم با-
 ...... پسکنٌ ین تیبارٍن ينَزم تَ رٍ اذ یيا خَدش جا دادى، قطرى ریز ٍ راحت نن نکٌیبرخالف ا

 :سر بٌ چتر اشارى کرد ٍ حرفش را ادانٌ داد با

 ...ادیاز نن، بٌ کار  تَ ن شتریب نیا-

 اش یقیحق تیشخص نیبار بَد کٌ آٍا خَد  خَدش بَد. ا نیاٍل نیچند لحظٌ نگايش کرد. ا ايَرا
بٌ  ٌیٍ دعَا. بدٍن اخو ٍ تخو ٍ کل کل کردن. االن چقدر شب ی. بدٍن لجباز زد یبَد کٌ آرام حرف ن

 دیب ریکٌ ز یدل نرد یسازش، تَ یٍ نَا زد ین َلَنیپارک ٍ یشدى بَد کٌ جلَ ییيا ان ٍقتيه
آٍا چقدر  یاز ذين ايَرا گذشت کٌ صدا یا . لحظٌکرد ینشستٌ بَد، جا خَش ن شیجنَن بٌ تهاشا



 www.Novel98.ir 249               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 انیبٌ پا یفکر لعنت نیا نکٌیٍ قبل از ا عیاست ٍ حرف زدنش چقدر پر ناز ٍ دخترانٌ... انا سر فیظر
 :ٍ گفت دیشَد، بٌ اخهش رنگ پاش Save نغزش اىیجعبٌ س یبرسد ٍ تَ

 ،یبَن باش ٌیسا هچٌین نیا ریکٌ بٌ حساب ز یکن جهع ٍ گَشٌ خَدت ٌی نکٌیا ی. جاستین یاز ین-
. نن تحهل سرنا رٍ دارم، صبر ریچترٍ رٍ سر خَدت بگ ًَدى،یبذل ٍ بخشش  ب یٍ جا ستایراحت ٍا

دٍنٌ  چًارتا یتَن ی... انا قبال بًو جابت شدى، برخالف نن؛ تَ اصال نهارىیب ٍ نیناش یتا صارن کنو ین
 ...یفتیٍ زٍد بٌ لرز کردن ن یکن تحهل لباست رٍ ٍ آب ی قطرى

 آند یياليل تلخ بَد ٍ انگار زٍرش ن نینرد خَد  زير بَد. ع نیکهرنگ رٍ از اٍ گرفت. ا یبا اخه آٍا
ٍ بدٍن  وینکند. کانال نستق یٍ تلخ زبان یيهٌ سرد نیبار يو کٌ شدى آرام رفتار کند ٍ ا کی

ٍ آٍا را  َدبزند اشارى کردى ب خیکردى بَد دخترک  یکٌ خَدش کار  یبٌ آن شب یستیرٍدربا نیکَچکتر
  !دانست یيو نقصر ن

ٍ بٌ ٍقتش سر  داد ینپرٍرش  نشیآست یتَ شٌیدرشت، از آنًا کٌ يه ی داشت چًارتا کلهٌ دٍست
حرصش را  تَانست یيو ن گریشد. طَر د هانیايَرا ديد انا پش لیتحَ گرفت، ینردم رگبار ن

 .اٍردیدرب

 :گفت الیخ یسرد باشد، ب کرد ین یکٌ سع یبا لحن کرد، یرا نگاى ن شیرٍ کٌ رٍبٌ يهانطَر

باش حضرت آقا...  تیخردى بٌ فکر سالنت ٌیاشتباياتت،  یادآٍر ینغلطٌ ٍ لج کردن با خَدت ٍ  یجا-
ت بديکار ن ینن بخاطر خَدت گفتو ٍل  ....یخَا یٍ نه ستیحاال کٌ گَش 

پت ٍ پًن ٍ پر  یسرش گرفت ٍ با لبخند یخارج شد ٍ چتر را رٍ بانیسا ریجلَ رفت ٍ از ز یقدن
 :نٌ دادکٌ حاال تخس شدى بَد، ادا یرٍ بٌ ايَرا ابرٍ باال انداخت ٍ با لحن طنت،یش

 ٌینٌ  و،یآدم  عاد ٌینن  ،یدٍن یلرز کردم... خب آخٌ ن یدید ًَی. بٌ قَل خَدت رمیگ یخَدم ن-
 یر یتأج نیتر کیکَچ فتٌ،یيو ب یٍ آسهَن ببارى ٍ ير اتفاق نیاز زن یکٌ يرچ زدى خی ی  آدنک سنگ
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احساس دارن  ،یسنگ یيا برعکس بت ،یعاد یبشٌ... آدنا ٌیباعخ آزار بق یرٍش نداشتٌ باشٌ ٍ ي  
 !...حساسٌ جناب سرگرد ادیز یٍ تن ٍ بدنشَن بٌ سرنا

 نیاز جانب اٍ بَد، بدٍن کَچکتر یآٍا ننتظر حرف نکٌیچند لحظٌ با اخو نگايش کرد ٍ برخالف ا ايَرا
  .شد رىیاش بٌ نقابل خ یا شٌیش یيا رٍ از اٍ گرفت ٍ نردنک یکالن

کٌ آن  دانست یٍ نردم بَد، انا خدا ن يا یش بٌ تاکسيو سرش را چرخاند ٍ ظايرا دٍبارى چشه آٍا
از باران ايَرا شدى بَد.  سیصَرت خ ری. تهام يَش ٍ حَاسش درگدید یکجا را نه چیلحظٌ ي

 یکٌ ينگام اصابت قطرات باران ش،یيا لب حالت. اش آشفتٌ هٌین یٍ نَيا دىیبٌ يو چسب یيا نژى
. کردند یٍ کلهات را ادا ن خَردند یچطَر تکان ن خت،یر ین شان یرٍ بٌ حالتش خَش یاز نَيا ٌک

نرد نغرٍر را  نیا ی حد ٍ اندازى یب تینردانٌ ٍ جذاب ی از جذبٌ یا ذرى تَانست یباران يو نه یحت
 یحت دی... شاشد یايَرا نه ریدرگ ینطَر یکٌ ذين دخترک االن ا تَانست یببرد. اگر ن نیٍ از ب دیبشَ

 ...کرد یٍ جذاب ترش يو ن آند ینرد ن نیبٌ نظرش بارش باران بٌ ا

فکر ٍ ذکرش بٌ  ینطَر یکٌ ا ندیباران ايَرا را نب ریز چَقتیي گریدلش آرزٍ کرد د یٍ تَ دیکش یپَف
جفت ٍ جَر کند  یا بًانٌ دیٍ نجبَر بَد تحهلش کند، ير طَر شدى با دید ی... اصال اگر يو نزدیيو بر

 ...راندنرد جَان را از نظر نگذ ی رج بٌ رج  چًرى ینطَر ینکند ٍ ا یسرکش شیيا کٌ چشو

 ٍ داشت نگٌ شان را نقابل نیخَاندى بَد، ناش یبعد، يهان نرد کٌ ايَرا اٍ را صارن قٌیدى دق حدٍد
  .جعبٌ گذاشت ٍ سَار شدند یتَ را يا چهدان

نداشت ٍگرنٌ  یرانندگ ی انرٍز حَصلٌ کیعقب، کنار آٍا، انا با فاصلٌ نشستٌ بَد.  یصندل یرٍ ايَرا
. اصال نگر دست ندیاز خَدش پشت رل بنش ریغ یاگر حالش خَب بَد نحال بَد اجازى ديد کس

 !بديد؟ یا اجازى نیرا قبَل داشت کٌ يهچ یفرنان کس
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بَد ٍ  النیگ ی ٍ باران خَردى بایز یيا ابانیفرٍ برد. نگايش بٌ خ شیياٌ یرا بٌ ر قشینفس عه آٍا
بَد کٌ با عطر  یتلخ ی حٌیرا شیحَاسش پ یٍل بَدند شدى نتحهل يا سال نیا یکٌ ط یراتییتغ

 ...کرد ین الیقلب کَچکش ٍاٍ یشدى بَد ٍ تَ بیباران ترک

 نیاٍ دستش را کٌ ب یچشو نگايش را بٌ ايَرا دٍخت. ٍل ی کج کرد ٍ از گَشٌ یرا که سرش
طاقت نگاى ازش گرفت ٍ دٍبارى رٍ بٌ پنجرى نشست. اصال خَدش  یدخترک ب د،یکش شینَيا

 آٍرد؟ یحرکت چٌ بٌ رٍزگار آٍا ن نیکٌ با ا دانست ین

 :انداخت ٍ گفت یبٌ صارن یاز پشت سر نگاي ايَرا

 یسپردى بَدم شًرام حَاسش بًشَن باشٌ ٍل دن؟ ین انجام درست ٍ کارشَن يا اٍضاع چطَرى؟ بچٌ-
 ...ستٌیاٍنا ٍا یتهام ٍقت بپا تَنٌ یو يست، نهي ش گٌید فیچَن ٍظا

 :نگايش کرد ٍ پاسخ داد نٌیآ یاز تَ یصارن

بٌ  کیيا رٍ تَ کلبٌ نستقر کردى ٍ  رٍىین ی. سرگرد فتَحدینرتبٌ اصال نگران نباش یبلٌ قربان. يهٌ چ-
 اتیعهل یدادن کٌ ط دیيو دستَر اک یتحت نظرى. سرينگ پناي نیکٌ گفتٌ بَد ییجايا کی

  ...بزارى ارتَنینرکز يرچقدر کٌ الزم باشٌ نفرات در اخت شٌ،  یکٌ انجام ن یاحتهال

 :کرد ٍ ادانٌ داد رییتغ یلحنش که بعد

کٌ ٍقت  دم یدر جا گزارش ن نو،یبب یاز کس یاگٌ کو کار  دیقربان. باٍر کن تَنو ندىینن اٍنجا نها-
سر  و،یبر شیپ ینجَر یعٌ جناب سرگرد. اگٌ يه. حَاسو جهع  جهادین شیتَ کار پ ینکردى خلل ییخدا
 ...شٌ یٍ پرٍندى بستٌ ن ویکن ین نار ٍ تار ٍ يهٌ شَن دىیناى نکش ٌی

با درٍغ  خَاستند یٍ ن دندید یخَد را بزرگ ن عیگَ، کٌ سر ادىیز یيا . از آدمدیابرٍ در يو کش ايَرا
نغزش خط  یرٍ یٍ بدجَر  آند یکنند، اصال خَشش نه کیٍ الف زدن خَدشان را بًش نزد ییگَ
  .دندیکش ین
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. یٍ بعد حرف بزن یاٍل از نغزت استفادى کن ریبگ ادینَرد زدن،  یيهٌ حرف ب نیٍ ا یلغز خَن یجا- 
دلو  گٌ،یٍقت د چیباشٌ، پس نٌ االن ٍ نٌ ي ٌیٍ نٌ نافَق کٌ حَاست بٌ بق ییتَ اٍنجا نٌ بپا

 ...نفر بٌ دستو برسٌ ٌیاز تَ  یگزارش خَاد ینه

 ...گفتن یسرگرد فتَح یٍل-

برگشتنت ٍساطت کنٌ... اٍن  یبرا تَنٌ یيو نه چکسیٍ ي یاٍل عزل تیحرف نباشٌ. از نأنَر-
کٌ  یشد رفًوی... حاال شینیتَ خَاب بب دیبا السابق یرٍ کهاف رىیيو کٌ قرار بَد بًت تعلق بگ یعیترف
 ؟یچ یعنیبشنَم  خَام ینه نَرد یحرف ب گو ین یٍقت

 :نخالفت کند. فقط آرام گفت یجرعت نداشت کالن یحت چارىیبَد، کٌ نرد ب دىیچنان سرش غر ايَرا

 ...بلٌ قربان-

 :ادانٌ داد تر نییپا یکه ییايَرا با يهان اخو ٍ لحن نحکو، ننتًا با تن صدا ٍ

کٌ  ییٍ آدنا دیجاٍ تَنو یناى ن کیکٌ نن در عرض  یخَدت فکر کرد شیدر ضهن، چطَر پ-
ٍ آتَ  دى یدم بٌ تلٌ نه ایراحت نیبٌ يه یاٍن عَض دٍنو ین یکلٌ پا کنو ٍ بٌ خاک بزنو ٍقت ٍ دٍرشن

سر  د،یٍدر نبَد جا یحت دٍنو یکٌ ن یپرٍندى رٍ نختَنٌ اعالم کنو، اٍنو ٍقت زارى؟ یگرٍ نه یدست کس
 !زندى؟ ای ست نردى کٌینرت نیا گزى یيهچنان پا بر جان ٍ ککشَن يو نه یاصل یکردى يا

 خَايد یسفر ن نیبٌ اٍ نگفتٌ بَد در عرض يه هایيَاپ یباتعجب نگايش کرد. نگر خَدش تَ آٍا
دلش پَزخند  یچرا؟ تَ یدرٍغ گفتٌ بَد؟ ٍل یعنیحرفش چٌ بَد؟  نیپرٍندى را ببندد؟ پس االن ا

کند ٍ  تشیحها ایرا با آٍا بگذراند  یشتر یزنان ب خَاست ی... چَن نهگریاست... نعلَم بَد د
! آن ٍقت چطَر تَقع زانینتنفر بَد ٍ گر دیکنارش باشد... اصال اٍ از دختر شايپَر جاٍ الزنان ادامن

 یتَ کٌیٍ درحال دیکش یقیکٌ آٍا با خَدش فکر شراکت دٍبارى را نکند... نفس عه دیداشت درٍغ نگَ
 .کهرنگ غو نقش بستٌ بَد، نگاى از ايَرا گرفت ی يالٌ شیيا چشو
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از آن نگاى سبز  سرکش، سرش  ردی یکردن ايَرا ٍ نحل يهٌ، حساب ن یدستپاچٌ شد از تند کٌ یصارن
 :کج کرد ٍ گفت یرا که

 ...جناب سرگرد، نن فقط دیببخش-

 یحرف ی. ٍقتیکن ینه ییٍ اضافٌ گَ ید ین درست کلهات با ٍ کَتاى ٍ تَ فقط جَاب ير سؤال نن-
نٌ کهتر. پس دفعٌ آخرتٌ کٌ حرف  شتر،یکلهٌ جَاب  درست درنَن ٍ بٌ جا دارم نٌ ب ٌیتَقع  زنو، ین

 . نفًَم بَد؟ید ینن ن لیاضافٌ ٍ لفظ نًهل تحَ

 :چند لحظٌ نکخ کرد ٍ بعد گفت چارىیب نرد

  .بلٌ قربان-

 نکٌیا ا. بردیايَرا دانن اٍ را يو نگ تیدفعٌ نخندد ٍ آتش عصبان کینحکو لبش را گاز گرفت کٌ  آٍا
باشد. ايَرا با عالو ٍ آدم تلخ  تلخ بَد  تفاٍت یبٌ رفتارش نخندد ٍ ب تَانست ینه یبَد، ٍل ریازش دلگ

 ٌیفقط شب تارشباياش حرف زد. اخالق ٍ رف شد یيو ٍجَد نداشت. اصال نه ییاستحنا شیٍ برا
 !...خَدش بَد ٍ بس

بلند  یزد. آٍا سرش را که یٍ تک بَقشايپَر نگٌ داشت  یالیبزرگ ٍ اطیح یرا جلَ نیناش یصارن
 شیيا شد. چشو رىیرنگشان خ  ییطال یياٌ یبراق ٍ حاش دیسف یدرشتش بٌ آجريا یيا کرد ٍ چشو

 نیاٍل یبرا یبَد پنج سالٌ ٍقت یدٍر... کَدک یيا بَد بٌ سال دىیذينش پر کش یبٌ آن آجريا بَد، ٍل
ٍ  یکی یکیبا نادرش نرگس،  نشیری. خاطرات قشنگ ٍ شدیرنگ را نقابلش د ییدر  بزرگ طال نیبار ا

ٍ ٍجَد  کرد ینه تشیاالن اذ ی شد. آن زنان شايپَر بٌ اندازى یچشهش تداع شیپردى بٌ پردى، پ
سال بٌ سال  يوشايپَر  یبَد، انا با رفتن اٍ، آٍا تنًاتر شد ٍ آزاريا اش ینادرش يو باعخ دلگرن

 ...بدتر

کٌ از چشو  دیتنش نانحسَس لرز یاٌ یشد ٍ جان دىیکش رٍنیز گذشتٌ با ،یبَق دٍم صارن یصدا با
بَد ٍ نعلَم بَد دارد با  دىیرخ دخترک کج کرد. رنگ پر ویسهت ن یايَرا دٍر نهاند. سرش را که
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 را،نگاى ايَ ی  نینشَد. با احساس سنگ ریصَرتش سراز یاشک رٍ یيا کٌ قطرى جنگد ین نیسنگ یبغض
کٌ  یبا يو چشو تَ چشو شَند، با يهان اخو کهرنگ نکٌیسرش را سهت اٍ چرخاند ٍ ايَرا قبل از ا

  .دٍخت جلَ بٌ را نگايش ٍ گرفت رٍ اٍ از بَد، اش چًرى یتَ

در را گشَد ٍ  د،یکش یدست ن دشیبٌ نحاسن سف کٌیدرحال دى،یبا قد نتَسط ٍ قانت خه یرنردیپ
 کرد یايَرا سر خو ن یکٌ برا رنردیپ ی . آٍا نگايش را سهت چًرىبرد اطیرا داخل ح نیناش یصارن

 :دلش زنزنٌ کرد یلبش نشست. آرام تَ یکهرنگ رٍ یبرد ٍ لبخند

 !...نیحس دیس-

 یبَدند ٍ تَ الیٍ آشپز ٍ داریٍ يهسرش فاطهٌ سادات، سرا نیحس دیداشت. س ادیرا خَب بٌ  اٍ
 اریبس یلکیگ ی بَدند ٍ ينگام صحبت کردن، لًجٌ ی. از نردم نحلکردند ین یباغ زندگ ی گَشٌ یاتاقک

را  نستخدمآنجا بًرحال حکو  نکٌیخَش خلق ٍ نًربان. با ا اریبَدند بس یداشتند. زن ٍ نرد ییبایز
 يا، . آن ٍقتکرد یداشت کٌ نرگس با آنًا چقدر گرم ٍ با احترام رفتار ن ادیداشتند، انا آٍا خَب بٌ 

 نینشدى بَد. عاشق  فاطهٌ سادات بَد ٍ ا دیدست سف کیينَز  شینَيا ٍ بَد تر جَان نیحس دیس
باغ را  یيا َىین یٍقت شٌی. يهکرد یبَد ٍ تَجٌ آدم را جلب ن دایرفتارشان پ ی  کی یکینحبت، از 

فاطهٌ  یٍ برا کرد یسَا ن شان نیسرخ آبدار را دٍر از چشو شايپَر از ب یيا بیاز س یکی کرد، یجهع ن
 :خَاند ین شیٍ يربار برا برد یسادات ن

 دستٌ گل بٌ آب بدم ٌی خَام ین نن

 حباب بدم کیبٌ  ٍ آرزٍيام

 نویحسرت بچ ی از شاخٌ یبیس

 رٍ آسهَن ٍ تاب بدم بندازم

 بًارى دل نن ٍَن  یا گل
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 ...اللٌ زارى دل نن ابَنیب ٌی

 :گفت یناز نٍ با  گرفت یرا ازش ن بیٍ س دیخند یفاطهٌ  سادات ن بعد

 ٍ اللٌ زار باشٌ؟ ابَنینگٌ کٌ دلت ب ی! حسرت رٍ دل نَنددیدستت درد نکنٌ س-

 :کرد یٍ زنزنٌ ن کرد ینگاى ن شیيا عشق بٌ چشو یيو با کل نیحس دیس

 ٌیتَ دلو بهَنٌ؟ يهٌ رٍ  زایچ ٌیجا ٍاسٌ حسرت ٍ بق یحسرت کدٍنٌ خانَم جان؟ تَ نگٌ گذاشت-
 نیا دنیگاز بزن، کٌ د ٍ بیس تیبلَر یقربَن شکلت... پس فقط بخند ٍ با اٍن دندٍنا یتنٌ ُپر کرد

 ...فقط االن حسرت دل  الکردار ننٌ

 ...کردند یرا نصف ن بیٍ بايو س دیخند یفاطهٌ سادات باز ن ٍ

 یبَد ٍل دىیتابلَ کش یٍ فاطهٌ رٍ دیداشت کٌ نادرش چندتا طرح  رنگ رٍغن از س ادیخَب بٌ  آٍا
بَدند. ير  خبر یٍ کال از ٍجَد آنًا ب داد ینشان نه شیيا ندل بٌ را يا طرح چَقتیچرا ي دانست ینه

 دیٍ عهٌ سادات نبا دیچرا عهَ س ،ینانان نرگس:» دیپرس یگرد قشنگش ن یيا بار يو آٍا با آن چشو
ٍ  کرد یرا نَازش ن شینرگس با لبخند نَيا «؟یکرد شَنیتَ کٌ خَشگل نقاش نن؟یبب ٍ خَدشَن
بکشو... اٍن نَقع  ینن ازشَن نقاش نکٌینباشن بٌ ا یدل راض دیشا نکٌیبخاطر ا:»داد یپاسخ ن

بعدا  وکٌ نن ویٍ نگايشَن کن ویبدٍن خَدت ٍ خَدم فقط کٌ بًتر يهَن پس! الناس حق شٌ ین
 ی. بگفت ین« باشٌ»ٍ آٍا با لبخند قشنگش، کَدکانٌ « نانان؟ ی  بازخَاست نشو، باشٌ خانَم کَچَلَ

نادرش بَد ٍ  عی. اٍ فقط نطشَد یچٌ بازخَاست ن ینرگس برا ای ستیچ الناس اصال بداند حق نکٌیا
 ...رفتیپذ یچَن  ٍ چرا حرفش را ن یب

بغض تا  نیاصال ا شد؟ یآب ديانش را قَرت داد تا بلکٌ بغضش سبک شَد، انا نگر ن نحکو
 الیٍ نی... اداشت یدست از سرش بر نه شست، ینه را صَرتش اش ٍ قطرى بٌ قطرى شکست ینه

ٍ نبَدن نادرش  زد یداشت، خاطرات تلخش يو خار بٌ جان  دخترک ن نیریيهانقدر کٌ خاطرات ش
 ...داد ین ارشآز شٌیيو کٌ يه
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 :بٌ ايَرا انداخت ٍ گفت ینگاي نٌیآ یاز تَ یصارن

 چهدٍنا رٍ ببرم داخل قربان؟-

 ...کهکت انیتعداد از خدنٌ رٍ صدا کن ب ٌیببر، ننتًا نٌ دست تنًا. -

  .چشو جناب سرگرد-

 ت ... ٍگرنٌ پرٍندىیصارن نویازت بب یسًل انگار  نیکَچکتر خَام یبٌ نن نگَ. نه ٍ نیيو ا گٌید-
 ...خط بخَرى تیاسهت بٌ کل از نأنَر خَاد یکٌ نطهئنو دلت نه شٌ یٍ نجازاتت بدتر ن نیسنگ

 ی. صارنداد ین يا کٌ قشنگ حساب کار را دست طرف نقابلش نبَد ٍ نحکو. از يها یجد لحنش
 :گفت داد، یدستش فشار ن یدر را تَ ی رىیيهانطَر کٌ دستگ

 ...شٌ یاطاعت جنا... قربان! تکرار نه-

شد.  ادىیپ نیشَد، از ناش کرد یاز جانب ايَرا کٌ با اخو نگايش ن یگر یننتظر تشر د نکٌیا یب ٍ
 خَاست یعنَان دلش نه چیکٌ بٌ ي ییاز جانب اٍ نجازات شدى بَد ٍ از آنجا یانرٍز بٌ اندازى کاف

انکان  حدداشت را از دست بديد، يهان بًتر کٌ تا  یبستگ تینأنَر نیکٌ بٌ عهلکردش در ا یعیترف
 دشیتًد د،ید یکَچک از اٍ ن یحت ،یشک ايَرا اگر کو کار  یچشو ايَرا ظاير نشَد ٍگرنٌ ب یجلَ

 .دکر ین یرا عهل

 ییحس کرد گرنا یا شَد، کٌ لحظٌ ادىیپ نیبرد ٍ خَاست از ناش رىیدست چپش را سهت دستگ آٍا
اٍل بٌ  نشینتعجب، انا غهگ بایبٌ دست راستش يجَم آٍرد. سرش را چرخاند ٍ نگاى  تقر دیشد

 .رنگ جنگلش قفل شد یيا چشو یشد ٍ بعد باال آند ٍ تَ رىیدست ايَرا کٌ نچش را گرفتٌ بَد خ

 ...بايات حرف بزنو دیبا-

 :را باال انداخت شیابرٍ یتا کی آٍا

 !نجا؟یا-
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 .آند یايَرا رنگ گرفت ٍ لحنش يو بٌ اخهش ن اخو

 ...نجایيه قایدق-

نچش را از چنگال  کرد ینشست ٍ يهانطَر کٌ تالش ن شیسرش را کج کرد ٍ صاف سر جا یکه آٍا
 :دست نحکو ايَرا خالص کند، گفت

 ؟یاٍردین ریٍاسٌ زدنش گ نیناش ی  ٍ صندل الیٍ اطیح ی  کٌ جا بًتر از ٍرٍد ٌیچٌ حرف-

 .کرد تر دستش را دٍر نچش نحکو ی حلقٌ ايَرا

 .الیٍ نیا طی... ٍ نحیانجام بد دیکٌ با ٌیدر رابطٌ با کار-

 :ايَرا دٍخت ٍ اٍ ادانٌ داد یيا يو رنگ  تعجب داشت، بٌ چشو ینگاى ننتظرش را کٌ که آٍا

 نیٍ کَچکتر دىیخَنٌ تحت کنترل  جاٍ نیاتاق بٌ اتاق ٍ آجر بٌ آجر  ا ،یدٍن ینطَر کٌ خَدتو نيهَ-
از جانب نن ٍ تَ، در رابطٌ  یحرکت ایکٌ از چشهش دٍر بهَنٌ... پس ير حرف  ستین یا سَراخ سنبٌ
  .بشٌ دىیٍ شن دىیانجام ٍ د الیٍ نیا طیدر نح دیعنَان نبا چیبٌ ي گٌ،ید زیير چ ای ت،یبا کار، نأنَر

 :نکخ کرد ٍ بعد ادانٌ داد یکه

 قیرٍ از طر يا ستویاطالعات س زیبٌ ر زیکٌ ر یفقط تا آخر انشب فرصت دار  ات، فٌیٍ در رابطٌ با ٍظ-
کٌ ازت خَاستو، با ٍجَد  ی. کار کنو یرٍ يو قبَل نه یا عذر ٍ بًانٌ چیٍ ي یبزار  ارمیدر اخت لیهیا

 ٍ انجام بشٌ ٍ از اٍنجا کٌ قبال يو کارت دیبا یکو کار  نیدٍن کَچکترکٌ دارى، ب ییيا یتهام سخت
رفتن بٌ سرت بزنٌ؛ کٌ اٍن نَقع  یآب ریيَس  ز نکٌی... نگر ایایکٌ از پسش برن دٍنو ین دم،ید

 ست؟ین یاضافٌ کنو جرائهت ينَز يو پا برجاست... سَال دیقرارداد بٌ کل فسخٌ ٍ با

. انا در ٍاقع، داد یبا دقت گَش ن شیيا ايَرا بَد ٍ بٌ حرف یيا بٌ چشو اش یظايرا نگاى جد آٍا
ايَرا  ی کف دست نردانٌ ی  نچ دستش بَد کٌ از داغ ی  تهام حَاسش جهع  آن گرنا ٍ حرارت لعنت

 .ٍلَلٌ راى انداختٌ بَد یدلش بدجَر  یٍ بٌ اٍ ننتقل شدى بَد ٍ تَ گرفت ینشأت ن
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اطالعات را  دیکٌ انشب با دانست یبَد ٍ فقط انقدر ن دىیاصال نفًه حرف ايَرا را یآخريا نکٌیا با
 .تکان داد« نٌ» ی ارسال کند، سرش را آرام آرام بٌ نشانٌ

 یيا چشو یانداخت ٍ دٍبارى تَ رٍنیپشت سر آٍا بٌ ب ی کَتاى نگايش را از پنجرى یلیخ ايَرا
يانش را با شدت قَرت داد. آن جلَتر رفت ٍ آب د یکٌ آٍا که دیدخترک زل زد ٍ دستش را کش

 .کرد ین اش َانٌیبا آن گرنا، الحق کٌ د بشیتلخ، باز يو نشانش را پر کردى بَد ٍ ترک ی حٌیرا

نبَد جا ٍ رخ  یگ یکالم ن ٌیبَدى،  یکنسل شدن پرٍاز چ لیازت سَال کرد کٌ دل دیدر ضهن، اگر جاٍ-
 کن جهع ٍ پس خَب حَاست ،ی  آدم زرنگ دیٍ نٌ کهتر. جاٍ شتریپرٍاز... نٌ ب یيا دادن اشتباى در کارت

ٍجَد دارى.  یٍ قرار  ىرد ٍ بدل شد یا نن ٍ تَ نکالهٌ نیبَ ببرى ب دیجَرى نبا چیکٌ ي یند دستش آتَ
 !نفًَنٌ؟

در  یحرف زدى بَد کٌ باعخ شد اخو کهرنگ انٌیچند لحظٌ نگايش کرد. باز يو با تحکو ٍ زٍرگَ آٍا
 :دیبکشد ٍ بگَ رٍنیاٍ ب ی پنجٌ انیٍ نحکو دستش را از ن ندینشدخترک ب ی چًرى

 یبگو ٍ چ یچ دیٍ کجا با یٍ ک   ادیاز دينو در ن یحَاسو نباشٌ چ ستوی. بچٌ کٌ ندٍنو یخَدم ن-
برام ٍاضحٌ کٌ  نویبًتر از تَ از ٍجَد اٍنا خبر دارم ٍ ا یلیبگو نن خ دیيو با يا نینگو. درنَرد دٍرب

نا  نینبَد، ب نَندىٍا ینایدٍرب نیا انینن ٍ تَ رد ٍ بدل بشٌ. يرچند، اگٌ يو جر نیب دینبا یچیي
 چی. پس يدٍنٌ ین ٍ کار  خَدش ینشخصٌ ٍ يرک فشیجز اٍن شراکت ٍجَد ندارى کٌ اٍنو تکل یز یچ
بار تَ بگَ حضرت  نیٍر دلت ٍ بايات اختالط کنو... ا نویٍجَد ندارى کٌ بخَام بخاطرش بش یلیدل

 نفًَم بَد؟آقا، 

رعشٌ بٌ  ییبایز نیکٌ در ع انگریسبز عص یيا بداخو، با آن چشو یننقبض شدى ٍ نگاي یبا فک ايَرا
 :دیدندان غر ینگايش کرد ٍ از ال انداختند، یتن ن
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دٍبارى از طرف تَ  خَاد ین دلو نٌ ٍ دارم ٍ يات یگر  یيَچ ی نٌ حَصلٌ د،یگَش کن دختر  جاٍ-
تَ نخت  یدرست ٍ حساب گو؛ یبًت ن یز یٍ چ زنو یبايات حرف ن یقتساطع بشٌ... پس ٍ یدردسر 

 ...کنو رفًهتیش دیکٌ نبا یجاش بنداز ٍ حرف نفت يو پشت بندش نزن کٌ ٍادار نشو اٍنجَر 

ٍ نفسش گرفتٌ بَد،  زد یصَرت دخترک کٌ نبضش تند تند ن یرا گرفت ٍ سرش را تَ شیبازٍ بعد
 :شدى گفت زیر ییيا خو کرد ٍ با چشو

 ٍ یٍ لفظ نًهل چٌ عَاقب یکٌ زر اضاف یدیخَدت د یيا با چشو نٌیقبال کٌ بًت جابت کردم ٍ بٌ ع-
کٌ باياش  یبا رٍش خَاد یعنَان دلت نه چیپس پا رٍ دنو نزار دختر کٌ نطهئنو بٌ ي ندازى؟ یپات ن
ت نرس فشویٍ تا بٌ حال تعر ییناآشنا ببرم ٍ  خیتا ب خیب ٍ درازت  سر جا بنشَنهت ٍ زبَنت دى،یبٌ گَش 

... یگرفتن بش یخفٌ بشٌ ٍ تا ابد نحکَم بٌ الل نَن شٌیيه یکفت دستت بزارم کٌ صدات برا
 کنو؟ هشیتفً دیبا اینفًَم بَد؟ 

ٍ از آن  داد ین تیچًرى  ٍ يَ ر  ییتغ ٌیجان کینرد در عرض  نیاز ترس بٌ نفس نفس افتادى بَد. ا آٍا
 دانست یجز آزار اٍ نداشت. ن یکٌ کار  شد یٍحشتناک ٍ سنگدل ن یبٌ نَجَد لینأنَر جذاب، تبد

 یاز آزاريا تربد یلیخ شیٍ نجازات يا شَد ین تر خشن دیايَرا يزار بار از جاٍ فتد،یب شیکٌ اگر پا
 کشیبار پشت   کو یابرٍيا نیکهرنگ کٌ ب ینکرد ٍ با اخه یحال، نَضعش را خال نیاٍست. با ا

 :کرد ظیٍ غ دیايَرا کَب ی نٌیٍ کف ير دٍ دستش را تخت س دیرا کش شیحرص بازٍ نشستٌ بَد، با

نٌ کٌ  ای ارمیب ادتیالزنٌ  دٍنو ینباشٌ. نه ریلغز بخَن کٌ کار ت بًش گ یکی. برٍ ٍاسٌ یٍلو کن رٍان-
! پس بًترى ستیاصال سادى ن ،یخَا یيو کٌ ازم ن یتَئو ٍ انجام دادن کار  کیدر حال حاضرنن شر

 ،یفرانَش نکن ٍ فاتکٌ انقدر زٍد قَل ٍ قرار ٍ حر یکن تیتقَ ٍ خردى حافظت ٌیٍ ادعا،  ییزٍرگَ یجا
 ...یجناب پناي

کٌ با  یبٌ ٍضَح نشخص بَد ٍل شیيا سرخ چشو یيا را گرفت. رگ شیبا خشَنت يردٍ بازٍ ايَرا
 :زد ادیفر بایتقر ت،یعصبان
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 یکٌ يست، ابد یشراکت، يرچ نیاحهق کٌ ا ی دخترى ارمیب ادتین ن بزار ٍ ببند ٍ خفٌ شَ! دينت-
نن ناست چقدر  ٌی یفًه یٍ اٍن ٍقتٌ کٌ ن زارم ین دستت کف ٍ ٍ بٌ نحض اتهانش، حقت ستین

 ...فعال نجبَرم تحهلت کنو نکٌیا یرٍ بزار پا ید یجَلَن ن یاالن دار  نکٌیا... شٌ کرى

 ادیآن را فر شیيا کٌ چشو یرا آزاد کند ٍ در يهان حال، برخالف ترس شیيا بٌ تقال افتاد کٌ دست آٍا
 :اٍج گرفتٌ بَد گفت یکٌ که ییبا صدا زدند، ین

کٌ دلت خَاست بکن... يرچند،  یير غلط ٍَنٌید یخب. بزار کارنَن تهَم بشٌ، اٍنَقت تَ یلیخ-
 ...یکن اش نن استفادى ٌیکٌ بر عل یتَ دست ندار  یندرک چینطهئنو ي

 :گفت زد، ینفس نفس ن کٌیاشارى کرد ٍ درحال رشیاس یبا حرص بٌ بازٍيا عدب

خَاب  ی  ٍ کسر  دمینخَاب شتریدٍ ساعت ب ٍ شبیٍ دردسرات، د یاالنو ٍلو کن کٌ بٌ لطف جناب عال-
 ...برم تَ اتاقو استراحت کنو خَام یگرفتو. ن

تقال  شتریشد ٍ ب تر  ظیدرد غل یاز رٍبار  نیدخترک ا ی را فشرد کٌ اخو چًرى شیبازٍيا شتریب ايَرا
 یکَتاي «یيع»کٌ چَن آٍا تَقعش را نداشت،  دیسهت خَدش کش شتریکرد. ايَرا اٍ را جلَتر ٍ ب

شد.  هاسسهت راست اٍ ن ی با شانٌ اش یشانیايَرا خَرد ٍ پ ینحکو بٌ زانَيا شیٍ زانَيا دیکش
 دیبٌ خَدش جنب عیصَرت ايَرا پخش شد. سر یتَ یٍ که ختندیر رٍنیشال ب ریبلندش، از ز ینَيا

را گرفت  شیبازٍيا تر کٌ ايَرا نگذاشت ٍ نحکو ندیٍ سرش را عقب برد ٍ خَاست با فاصلٌ از اٍ بنش
بلند  یيا زدمٍ با زد یخو کرد. دخترک نفس نفس ن یخَدش نگٌ داشت ٍ سرش را که کیٍ اٍ را نزد

 :. آرام گفتشد یپخش ن شینَيا نیصَرت ٍ ب یٍ داغ  ايَرا، کانال تَ

 .کارم یٍلو کن ايَرا... بزار برم پ  -

  ٌ؟یکارت چ-

باشو ٍ دستو  ریاس نجایتا ا ؟یخَا ین ستهارٍیاطالعات س ی... نگٌ نگفتیکٌ خَدت ازم خَاست یکار -
 تَنو؟ یيک کنو، ن ٍ یاٍن اطالعات کَفت تَنو یبستٌ باشٌ کٌ نه
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 :گفت نیرا باال داد ٍ خشهگ شیابرٍ یتا کیزد ٍ  ییصدا یپَزخند ب ايَرا

 !...یبد انجام ٍ کٌ بًت نحَل کردم یکار  ـــدیٍ بـــا تٌ فٌیکٌ ٍظ ینتَجٌ شد تیپس درنًا-

 :بَد انا باز يو پرجسارت گفت دىیرا بٌ يو فشرد. تا سر حد نرگ ترس شیيا لب آٍا

 کٌ تَ برعکس   کٌ ست دٍ طرفٌ قرارداد ٌیندارم. انا بحخ  یتیٍ در قبال تَ نسئَل ستین ام فٌیٍظ-
 ...پاش بزارم ریز تَنو ینن نه ،یشکن ین ٍ قَلت ندام

 یفشرد کٌ اخه شیيا پنجٌ نیرا ب فشیظر ی. بازٍيادیصَرت ايَرا رنگ پاش یآٍا بٌ اخو رٍ ی جهلٌ
 :کرد ظیدندان غ یکٌ ايَرا از ال یصَرت دخترک نقش بست ٍقت یرٍ وینال

 رشیبزنو، نٌ ز یحرف یبهَنٌ؛ نن ٍقت ادتیکو ٍ کاست  یکٌ ب کنو یٍاضحش ن شٌیيه یبار برا ٌی-
 ٍ یز یشکستن چ شنَم یباشٌ کٌ ازت ن یپس دفعٌ آخر  کنو، یفرانَش ن شَیا کلهٌ یٍ نٌ حت زنو ین

نن  لٌ،نعان نی... تَ ادیدختر  جاٍ زنٌ یلق ن یادیکٌ بٌ دينت ز یزن ین یٍ حرف ید یبًو نسبت ن
 ٍ کارت دیچَن ٍ چرا با یٍ ب یندار  ییگَ ادىیقبَلش کردم. پس تَ يو حق ز ٍ یخَاست کٌ ازم یز یچ

چرا انقدر برات سختٌ کٌ يربار لقهٌ رٍ يزار دٍر، دٍر سرت  نیا دنیفًه فًهو ی... نهیبد انجام
 ...یچرخَن ین

ننو ننو  یٍ جا یبًو اعتهاد کن یخَا یبارم کٌ شدى نه ٌیتَ کٌ  ای چرخَنو؟ ینن لقهٌ رٍ دٍر  سرم ن-
 بدم؟ لتیٍ نرتب تحَ زیدست خَدم کٌ ته یکردن کارا رٍ بسپر 

باشٌ کٌ  دیشايپَر جاٍ ی شٌیالخصَص کٌ طرف نقابلو از رگ ٍ ر یاعتهاد ندارم. عل ینن بٌ احد-
 ...کنٌ یآدم از دستش چکٌ ن تینًا یخَن ب

 .پَزخند شانٌ باال انداخت ای آٍا

  .نشکل خَدتٌ، نٌ نن... بًرحال حرف نن يهَنٌ کٌ گفتو گٌید نیخب ا-
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 شٌیاز يه شتریاش کٌ االن ب یا شٌیسبز ش یيا سرخ از خشو دٍر نردنک یا يالٌ کٌیدرحال
آٍا کٌ برخالف ترس  ی رىیت یيا نردنک نیپر غضبش را ب یيا نقش بستٌ بَد، چشو دیدرخش ین

ٍ نبض  زد ین نفس نفس خشو زٍر از. کرد شان گستاخ بَد، چندبار چرخاند ٍ بعد جابت اش یدرٍن
درٍنش،  ی افتادى انیير لحظٌ نهکن بَد تار ٍ نار شدى ٍ خَن  بٌ غل ییکٌ گَ زد ین انشايرگش چن

 .گردنش رد سرخ بٌ جا بگذارد یبٌ رٍ

 :دیبَد، غر دنیفًه قابل یخشهش بٌ خَب یٌ یکٌ ٍلَنش باال بَد ٍ تٌ نا ییصدا با

يهٌ  نیکٌ باعخ ا یگ یحرف اضافٌ چشو نه یٍ ب یر یگ یبارم کٌ شدى، خفٌ خَن نه ٌی یچرا برا-
بايات بجنگو کٌ دٍ تا کلهٌ حرف سادى رٍ تَ اٍن نغز پَک  حرف  دیچرا ندام با ؟ینش ًَدىیبحخ ب

ر فقط نشکلت با ننٌ، رٍشنش ... انا اگچیکٌ ي یفًه ینه ٍ نفًهت فرٍ کنو؟ اگر کال حرف آدم جهاعت
 ...کنو ادىیرٍت پ ایشگرد نَ ٍ بٌ کار ب ٌیير بار بحخ،  یٍ جا ادیکن کٌ لو  کار دستو ب

ٍ برق  دیشعلٌ کش شیيا نردنک شد، تهام کٌ اش ٍ جهلٌ گرفت یاٍج ن شتریير لحظٌ ب شیصدا
 :زد ادیفر يَا یزد ٍ بعد ب یٍحشتناک

 احهق؟ ی دخترى ٌینشکل تَ چ-

 ریباياش گ ییزنگ زد. بدجا یا ٍ گَشش لحظٌ دیايَرا لرز یحس کرد چًار ستَن بدنش از صدا آٍا
 .نبَد کٌ بٌ دادش برسد نجایيو ا یاحد نیقیافتادى بَد ٍ قطع بٌ 

يو شدى بَد ٍ  تر نیغرش ايَرا سنگ نیبَد کٌ با ا اش یٍ بدتر از ترسش، بغض لعنت دیترس ین
 دی. ايل نبارزى بَد... پس باکرد ین ینیعقب نش دینبا نًا،یا ی يهٌ. انا با آٍرد ینفسش را بند ن

  .دیجنگ ین

در حد  یرا کٌ باال رفتٌ بَد آرام حفظ کند ٍ بلند، البتٌ نٌ بٌ شدت ايَرا، ٍل شیتن صدا نتَانست
 یايَرا، يهانطَر کٌ سع ی  بداخو ٍ عصب ی بٌ خَن نشستٌ ٍ چًرى یيا بٌ چشو رىیتَان خَدش، خ

 :داد زد یبغض دارش نلرزد، تا حدٍد یصدا کرد ین
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کنترل  شیرٍ تلخ چَقتیندارم... انا با لحن  زيرنارت کٌ ي ینشکل چیي ینن با تَ آدم  از خَد راض-
 شٌیچرا! تا دلت بخَاد ش ،یٍ بدٍن  تحکو ٍ دستَر دادن حرف بزن ینًارش کن یتَن یٍ نه یندار 

 ...خَردى دارم

نقص  یٍ درست ٍ ب ادیدر نه کشَنویٍ ج رنیگ یٍز دارن از نن دستَر نيزار نفر آدم، يررٍز ٍ يرر-
 ٌیبق از ٍ حسابت یکٌ تَقع دار  یخَدت کرد شیپ ی... اٍنَقت تَ... چٌ فکر دن ین انجام ٍ کارشَن

 !جدا کنو احهق؟ يــــان؟

را تحهل کند  اش ینیسنگ تَانست یجَرى نه چیي گریپَزخند زد. اکنَن بغضش آشکار شدى بَد ٍ د آٍا
تَانش  ی ٍ با تتهٌ ختیاشک نر یٍل د،یلرز ین اش یبغض لعنت ی  ر یبٌ ٍضَح از نفس گ شیٍ صدا
 :گفت

 ٍ کٌ يررٍز بٌ اجبار اخالق سگت ییاٍن بدبختا ی برخالف يهٌ یخَدم نکردم ٍل شیپ یفکر  چینن ي-
نن  گن، یٍ چشو ن رنیگ یاز ترس داد ٍ غالت خفٌ خَن ن شَن یباطن لین رغویٍ عل کنن ین تحهل

بٌ زٍر ازم  ٍ یز یٍ چ یبًو دستَر بد ی! پس حق ندار ترسو یٍ ازت يو نه ستویدست ٍ سربازت ن ریز
 ...یبخَا

از آن قسهت کٌ اٍ گرفتٌ بَدش  شینانتَ نیرا کٌ آست شینگايش کرد. بازٍيا رىیچند لحظٌ خ ايَرا
بَد کٌ باعخ  زشیغو تند ٍ ت شتر،یبَد ٍ از ترسش ب دىیآٍا ترس یيا چرٍک افتادى بَد، ريا کرد. چشو

کٌ برخالف  ینآتش چشهانش ينَز پا بر جا بَد، با لح نکٌیبکشد ٍ با ا شینَيا نیب یشد ايَرا دست
 :دیبگَ الیخیب ینبَد، کانال سرد، نحکو ٍ تاحدٍد نیخشهگ شیپ قٌیدق کی

 دیبا یشراکت احهقانٌ رٍ داد نیا شنًادیپکٌ  ی... انا اٍن زنانیستیدستو يو ن ریز ،یستیسربازم ن-
 .ینن ند لیبدتر از گناى تحَ ی کٌ االن عذر ٍ بًانٌ یکرد ین م فکر تهام جَانبَش 

 نکٌیدر برد انا قبل از ا ی رىیٍ پر از غو دخترک گرفت. دستش را سهت دستگ فیظر ی نگاى از چًرى بعد
 :دیاش را شن زدى خیسرد ٍ  یصَرتش را سهت اٍ کج کرد ٍ آٍا صدا یبازش کند، که
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 ...یٍ اطاعت کن یچشو بگ یٍ تَ خَاى ناخَاى، نجبَر  خَام ین ٍ تا شب اطالعات-

را بٌ يو  شیيا ايَرا بَد، نحکو لب یی  ًَیحالت  رییتغ نیا لیدل دنیفًه ریکٌ ينَز يو درگ آٍا
 .را گرفت شیشَد، از پشت بازٍ ادىیپ نکٌیفشرد ٍ قبل از ا

 فیظر یتأنل کرد ٍ صدا یباز کردن در که یبرا ش،یبازٍ یآٍا رٍ فیظر یيا انگشتبا احساس  ايَرا
 :دینشان دادنش داشت، را شن نیدر خشهگ یکار ناکام بَد، سع نیدر ا نکٌیآٍا کٌ با تهام ٍجَد، با ا

برٍ نا يو  تر َاشیذرى  ٌیايَرا خان!  آ یتاز  یٍ تختٌ گاز ن یبست ٍ چشهات ینجَر ی! يهنویصبر کن بب-
  ...ویبًت برس

 :جلَتر رفت ٍ با حرص حرفش را ادانٌ داد یکه بعد

 ...یرٍان ی کٌینرت زارم یدلت ن یرٍ ٍ حسرت چشو گفتنو-

 یننقبض ٍ لحن یبا فک د،یٍ بٌ آخر جهلٌ کٌ رس داد یرا گَش ن شیيا بداخو ٍ پرغضب حرف ايَرا
 :پاسخ دخترک را داد ،یکٌ پر بَد از خشو ٍ سرد

 ...احهق ی دخترى یبر  یرٍ با خَدت بٌ گَر ن یآزاد یا لحظٌ یآرزٍ-

بٌ  حتهلیشدند.  ادىیپ نیناش از زنان زنزنٌ کرد ٍ يردٍ بايو ٍ يو یرلبیز « دید ویخَاي» آٍا
کانال نتفاٍت رقو  یا قصٌ شان یسرنَشت برا نکٌیبَد. غافل از ا گرید یا شرٍع نبارزى نیا الشانیخ

 ...زدى است

 شد یرا کنارش نشت کردى بَد ٍ چنان اخهش دريو بَد کٌ با صد نن عسل يو نه شیيا دست ايَرا
کٌ ير آن نهکن بَد  د،ییسا ی! فکش سفت شدى بَد ٍ چنان دندان بٌ دندان ندیچش را اش نزى
 ن  یکتاب قَان نی. بختیر یاعصابش را بٌ يو ن یبدجَر  دخترک... شَد بلند شان شکستن یصدا

ٍرق از  کی یدختر حت نیا ینداشت. ٍل ییجا نیٍ نخالفت، کَچکتر یدن ٍ حاضر جَابآٍر ٌايَرا، ن
آن را نقض ٍ صفحاتش  ی کلهٌ بٌ کلهٌ زش،یبا زبان دراز ٍ تند ٍ ت چ،یآن کتاب را نخَاندى بَد کٌ ي
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بَد ... نعهَال خَب بلد اٍرد ینغرٍر را باال ن یيا، کفر ايَرا نیا ی ٍ يهٌ کرد یپا نچالٌ ن ریرا ز
بَد کٌ تا کنَن بٌ  یدختر، کس نیرا نشخص کند. انا ا فشانیبديد ٍ تکل ٌیحساب کار را دست بق

زدى را در  خی ی  نرد  سنگ نیجرعت نٌ گفتن بٌ ا چکسینشابًش برخَرد نکردى بَد. تا بٌ حال ي
 ...نکردى بَد دایٍ ٍجَدش را پ دىیخَدش ند

 ...آٍا یٍل

خَدش  نکٌیٍ ايَرا با ا نشاند ین یٍ حرفش را بٌ کرس ستادیا ین شیرٍ یٍ تَ گفت یراحت نٌ ن چٌ
گربٌ را دم  یٍ پاترسٌ دادن ٍ بٌ قَل دیتًد ی از يربٌ شد یکارش غلط است، ٍادار ن دانست یيو ن

 یگَش گرید رطَ دینداشت ٍ با ریآٍا تأج یرٍ يا نیاز ا چکدامیحجلٌ کشتن استفادى کند... يرچند، ي
آنطَر  گذارد یکٌ نه ستیچ دانست یخَدش يو نه تَانست؟ ینگر ن ی... ٍلددا یرا دست دخترک ن

شدن  یبدٍن ٍاقع شیديایآٍا را را کف دستش بگذارد ٍ ير بار، تًد یيا یحساب زبان دراز  د،یکٌ با
 ...ناند ین یباق

سبز  یبَد از دٍ طرف با فضا یخاکستر  ی سنگفرش شدى کیبار ی شانل جادى اط،یح نییپا ی نحَطٌ
 ٌیپا یيا . چراغشد ین دىیآنًا د نیب یچَب یيا قیشدى بَد کٌ آالچ دىیٍ درختان قد بلند راش پَش

 .بٌ باغ دادى بَدند باتریز اریبس ییرنگ دٍ شعلٌ، نها دیبلند سف

بلند بَد ٍ  شیيا . ايَرا گامداشتندیبرن قدم يا سنگفرش یٍ آٍا، شانٌ بٌ شانٌ ٍ کنار يو رٍ ايَرا
دخترک يهاينگ شدن با قدم  یبرا دیحد ٍ اندازى داشت ٍ شا یب یٍ آرانش، صالبت یتبنر نیدرع

 .سخت بَد یاٍ؛ قدر  ی برداشتن آراستٌ

 یيا کٌ از سال یرز سرخ ٍ زرد یيا بَتٌ گل یرا بٌ جستجَ َاريایآٍا دٍر تا دٍر نردى ٍ د یيا چشو
 نیحس دیس حتهلیآنًا شدى بَد ٍ  دنینانع از قد کش ز،ییپا یانا انگار سرنا دیداشت کاٍ ادیدٍر بٌ 

باغ بٌ چشهش  بلند َاریکٌ گَشٌ کنار د یکَچک رز زرد ی بَتٌ دنیبا د ت،یبَد. درنًا دىیيهٌ را چ
ننتظر ايَرا شَد، رٍ بٌ جلَ  نکٌیا ینداشت، با ذٍق لبخند زد ٍ ب شتریغنچٌ ب ییخَرد ٍ دٍ سٌ تا

آب ٍ يَا رشد کردى  نیکٌ در ا ییزرد رنگ بَد. بٌ خصَص رزيا یرزيا ی َانٌیقدم تند کرد. دخترک د
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دستبند ٍ تاج  شیبایز یيا از غنچٌ شیکٌ نرگس برا یخَششان را از زنان ی حٌیبَدند ٍ اٍ ينَز يو را
 .نحبَس نگٌ داشتٌ بَد شیيا ٌیدر ر ساخت، یگل ن

 اطیکَچک برد ٍ با  احت یيا از غنچٌ یکیرا سهت  فشیظر یيا بَتٌ نشست ٍ آرام، انگشت نییپا
در آن  گفت ی. اگر ندیخَشش را بٌ جان کش ی حٌیرا لهس کرد. سرش را خو کرد ٍ را فشیگلبرگ لط

شدى بَد،  دىیگذشتٌ کش یيا کٌ نشستٌ بَد را فرانَش کردى ٍ بٌ سال ییلحظٌ، بٌ کل خَدش ٍ جا
 ...درٍغ نبَد

اٍ  یٍ ٍقت دییدٍ ینادرش ن یجلَ ،یر یٍ کالى حص یَارک لبَد کٌ با شل یا يهان دختر بچٌ دٍبارى
کتاب نلت  یٍ ال دیچ یگل ن شیبا شَق ٍ ذٍق برا نشست، ین قیآالچ ریز هنینش یصندل یرٍ

نادرانٌ، از جانب نرگس  یپر نحبت ٍ نَازش یا کٌ در عَضش بَسٌ گذاشت ین خَاند یکٌ ن یعشق
اتاق  نادرش دستبند ٍ تاج گلش را از اٍ  یتَ ت،یشَد ٍ قلب کَچکش پر از شعف شَد ٍ درنًا شنحار
 ...ردیبگ

را گشَد. دستش را بٌ  شیيا ٍ چشو دیتنش لرز یا لحظٌ اش، گَنٌ یرٍ یا قطرى ی  احساس سرد با
 یٌ یگرقطرى بَد. سرش را کٌ باال گرفت، نتَجٌ  کیاز  شتریب یلیصَرتش خ ی  سی. خدیصَرتش کش

کردى ٍ بٌ زنان حال برش گرداندى بَدند.  یپرسخاٍت، با اٍ يهراي ی ابريا يو شد کٌ با آن قطرى
 .دیبٌ اٍج نخَايد رس گرید ی قٌینو نهک بَد ٍ نشخص بَد باران تازى آغاز شدى ٍ تا چند دق یبارش

کٌ از پشت سرش، پلک زد ٍ تند بٌ پشت سرش نگاى کرد  یٍاق ٍاق سگ یصدا دنیشن با
بَد ٍ تند تند دم ٍ  ستادىیکٌ با فاصلٌ از اٍ ا یکَچک یرنگ ياسک یآب یيا چشو یتَ شیيا چشو

شايپَر  آند ین ادشیکٌ  یی. تا جادیکش یاز سر آسَدگ یقیافتاد. نفس عه داد، یزبانش را تکان ن
بَدى  اریفقط بخت با آٍا  دیبار، شا نی. انا اکرد یحفاظت از باغش استفادى ن یاز دٍبرنن برا شٌیيه

 .بَد اندىیٍحشتناک از پشت سر سراغش ن یکَچک، دٍبرنن ی  تَلٌ ياسک نیا یکٌ بٌ جا

 دنش دٍبارى اش، ٍ با کهتر کردن فاصلٌ دییدٍان دٍان سهتش دٍ َانیکٌ ح کرد ینگايش ن يهانطَر
 دیسف یيا بٌ سهت کرک آٍا نقش بست ٍ آرام آرام دستش را ی چًرى یتَ یکهرنگ لبخند. داد تکان را
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 یا ندىخَدش جهع شد ٍ عقب رفت. لبخند آٍا بٌ خ یٍ تَ دیترس یکه یاٍ جلَ برد کٌ ياسک اىیٍ س
 :گفت شد ین کشیشد ٍ يهانطَر کٌ نزد لیکَتاى تبد

نازت کنو. آرٍم باش خَشگل   خَام یندارم. فقط ن تیکَچَلَ؟ نن کٌ کار یترس یاز نن ن یٍاسٌ چ-
  ...یچشو آب

 رٍنیاز شالش ب شیکج کرد ٍ نَيا یچند لحظٌ بٌ صَرت آٍا نگاى کرد کٌ اٍ سرش را که یياسک
کٌ  ینهاس کرد. ياسک َانینرم ح یرا آرام، با نَيا شیيا دستش را جلَ برد ٍ انگشت شتری. بختیر

 رک. لبخند دختدیآٍا کش یيا کفش یبَد، دٍبارى جلَ آند ٍ سرش را چند بار رٍ ختٌیانگار ترسش ر
بلند شد ٍ بٌ  شیپا یيو از رٍ َانیجان گرفت ٍ چند لحظٌ نَازشش کرد ٍ بعد از جا بلند شد. ح

کٌ آٍا  دیگرفتٌ بَد، چند بار دٍرش چرخ یجا اش زىیٍ نحبت اٍ کٌ در غر یپاسخ بٌ دٍست ی نشانٌ
  .خو شد ٍ دٍبارى نَازشش کرد یکه د،یخند

 ییيا شال بَد کٌ نگايش، قفل ايَرا شد. کنار پلٌ ریبٌ ز شیصاف کرد ٍ درحال نرتب کردن نَيا قد
دستش را بٌ کهرش زدى  کیبَد ٍ  ستادىیا کردند یباال ٍصل ن ی باغ را بٌ نحَطٌ نییکٌ قسهت پا

کٌ آٍا  ییجا ویدادى بَد ٍ نستق ٌیتک يا طرف بٌ نردى کی از را اش کج شدى بَد ٍ شانٌ یبَد. که
 دنیشال خشک شد ٍ حس کرد نفسش از د یرٍ یا آٍا، لحظٌ یيا . دستکرد یبَد را نگاى ن ستادىیا

 نیاز حد جذاب بَد. باد ب ادیز دیشا ستادنش،یکٌ گرفتٌ بَد ٍ حالت ا یقانت ايَرا گرفت. ژست
 تکان زنان دستش انداختٌ بَد يو يو یکٌ رٍ یٍ کت زد ین چرخ حالتش خَشرنگ ٍ خَش ینَيا
بَد ٍ دخترک شک نداشت باز يو  دایفاصلٌ يو پ نیبزش، از اس یيا . درخشش چشوخَرد ین تکان

حد ٍ  یرا ب تشیدر صَرت نردانٌ ٍ پرابًتش نقش بستٌ ٍ جد اش، یشگیيهان اخو کهرنگ يه
 .اندازى کردى است

ازش  یکه ی بٌ سهت اٍ قدم برداشت. بٌ فاصلٌ رد،ینقابلش بگ ی  خیبتَاند چشو از نرد  نکٌیا یب
کرد ٍ  ریگ يا سنگفرش یٌ یدرشت حاش یيا گیبٌ ر شیبَد کٌ چَن حَاسش نبَد، پا دىیرس

 د،یکٌ کش یکَتاي غیخَرد ٍ تا بخَايد تعادلش را حفظ کند، کنترلش را از دست داد ٍ با ج یسکندر 
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سرد ٍ  یيا اصابت صَرتش با سنگفرش یرا بستٌ ٍ صَرتش را جهع کرد ٍ خَدش را برا شیيا وچش
  .ردسفت آنادى ک

تلخ ٍ آشنا،  یا حٌیرا دنیکٌ با شن دیلرز یکٌ بًش ٍارد شدى بَد، ن ییًَیاز ترس ٍ استرس  ينَز
شدى بَد ٍ  دىیچیکٌ دٍر کهر ٍ شکهش پ ییصاف شد ٍ تازى نتَجٌ گرنا اش یشانیپ یيا نیچ

 ی لٌیجفت ت کیرا باز کرد. نگايش؛ بٌ  شیيا کٌ نحکو نگًش داشتٌ بَدند، شد ٍ چشو ییيا دست
پرپشت برق  ییابرٍيا یٌ یسا ریفاصلٌ از صَرتش قرار داشتند ٍ ز نیکٌ در کهتر یا شٌیش زسب
از آن يهٌ  کرد ین یسرکش تابانٌ یقلبش کٌ ب ٍار َانٌید یيا تپش ی  بَد ٍ حَاسش؛ پ   رىیخ زدند، ین

خو شدى بَد ٍ نحکو درٍاقع در آغَش گرنش نگًش داشتٌ بَد،  شیبٌ ايَرا کٌ کانل رٍ یکینزد
 خَرد یصَرت ايَرا ن یبا ٍزش باد، تَ نحابا یب شیرفتٌ بَد. شالش دٍر گردنش افتادى بَد ٍ نَيا

 .دیرنگ بٌ اخهش پاش یفر درشت اٍ ٍ استشهام عطر نرگس، قدر  یيا کٌ نرد جَان از اصابت نَج

ٍ با  دیکَب یايَرا را چنگ زدى بَد. قلب ايَرا بلند بلند ن یازٍياٍ نحکو ب زد ینفس نفس ن دخترک
 .نظر داشت ریشدى بَد، ز شان یآٍا را، کٌ اکنَن نتَجٌ رنگ فندق یيا سرکش، چشو یاخو ٍ نگاي

با عجز، بٌ  تیبزند، انا يربار؛ ناکام ناند ٍ درنًا یرا باز ٍ بستٌ کرد کٌ حرف شیيا چندبار لب آٍا
دراز  شٌیعاجز ناندن زبان يه یبرا یا قانع کنندى لیدل چیزل زد. ي کرد یاخو نگايش نکٌ بد ییايَرا

را باٍر  شیاي چشو ین یخجالت گنگ ن تَانست یعنَان نه چیدخترک ٍجَد نداشت ٍ ايَرا بٌ ي
... رفت یکٌ نه رفت یکت ايَرا نه یتَ يا نیجسَر  زبان باز؟ ا یآن يو آن آٍا ا؟یکند. آٍا ٍ شرم ٍ ح

قبَلش کند.  خَاست یشدى است، انا نه نیبٌ اٍ شرنگ ی  کیيو باٍر کردى بَد دخترک از نزد دیشا
 دیایشرم دخترانٌ بٌ حساب ب کیحسن،  نی. حاال چٌ اندیبب خَاست یآٍا را نه یيا ايَرا، ُحسن دیشا

 ...زد ی... بًرحال، ايَرا پسش نگرید زیچٌ ير چ

 :انداخت نیگَش آٍا طن یتَ اش یعصب یتاحدٍد دیو ٍ شانحک یکٌ صدا یننقبض بَد ٍقت فکش

 ...یایفرٍد ب نیبا نغز رٍ زن یٍ بخَا یيربار ٍا بر  ادیدختر؟ انگار بدت نه یکن ینه نگاى ٍ چرا جلَ پات-
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نحکهش کو کرد ٍ اٍ  یيا از فشار دست یتکان خَرد کٌ ايَرا قدر  یآب ديانش را فرٍ برد ٍ که آٍا
 :دیٍ بگَ ردیبگ یٍ نفس ستدیتَانست صاف با

 ...ینجَر یشد کٌ ا یچ دمیحَاسو پرت شد... خَدنو نفًه ًَی. دٍنو ینه-

خَن  کرد ینرتب کرد. حس ن یرا قدر  شیٍ نَيا دیناتهام ريا کرد ٍ شالش را پَش هٌیرا ن اش جهلٌ
حس گنگ ٍ نسبتا  شد، یتکرار ن شیاتفاق برا نیبار دٍم ا یبرا نکٌیٍ از ا دىییدٍ شیيا بٌ گَنٌ

  .داشت یبیغر

شد. سهت عقب برگشتند کٌ  دىیشن یياسک یصدا باز سر، پشت از کٌ رفتند يا سهت پلٌ يردٍ
 ویآٍا قا یٍ پشت پايا دییايَرا، ترسان دٍ ی  ٍحش یيا ٍ چشو ینگاى عصبان دن  یاز د چارى،یب َانیح

 :زد لب ٍار زنزنٌ یحَاس یبا ب د،یگَ یبداند چٌ ن نکٌیا یٍ ب دیشد. دخترک خند

گند اخالق بَدن يو  شیی. خداترسٌ یيو ازت ن یٍجب وین نیجناب سرگرد کٌ ا یکرد کاریچ نیبب-
ٍ با ترس ٍ لرز  برن یصَرتت ازت حساب ن ی  کَر کَفت ی دارى... عالو ٍ آدم از ترس اٍن گرى ییایدن

 ...شن ین یازت فرار 

  با خَدت؟ یگ ین یدار  یچ-

ٍاقعا  یعنیرا بٌ يو فشرد ٍ نگايش کرد.  شیيا ايَرا، حَاسش جهع شد ٍ نحکو لب یصدا با
جر ٍ بحخ ٍ خط ٍ نشان  ی باشد... چَن ٍاقعا دٍبارى حَصلٌ دىیبَد نشن دٍاریبَد؟ ان دىینشن
را نشان  یگر ید زیکالفٌ، چ ی چًرى نیٍ ا ظیغل یيا اخو نیرا نداشت. يرچند، ا شیيا دنیکش
  .داد ین

 :گفت نشیرینکرد ٍ با تر کردن لب ز ینَضعش را خال لبًرحا

 ...کرد ویقا ٍ ٍ خَدش دیگرخ ینجَر یکٌ ا ترسٌ یزبَن بستٌ يو ازت ن نیفکر کنو ا گو،ی. نیچیي-

 :گفت رفت ین يا سهت پلٌ کٌیچند لحظٌ يهانطَر با اخو نگايش کرد ٍ بعد درحال ايَرا
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 نٌیانا اگر ننظَرت ا ،یازش دار  یفیٍ چٌ تعر یکن ین یخَدت چطَر نعن شیترس رٍ پ دٍنو ینه-
 ...دى یاز دست ن ٍ شیبٌ کل نعن گرانیٍ ٍجَد د شٌ یيرجا نن يستو؛ حرف، حرف  نن ن

انداخت کٌ اٍ يو  رفت ین باال يا کرد، برگشت ٍ نگايش را بٌ سهت آٍا کٌ پشت سرش از پلٌ نکخ
 :شهردى ادانٌ داد شیيا چشو در رىیٍ يهزنان نگايش کرد. ايَرا خ ستادیا یا لحظٌ

 ٍ یز یتَ کٌ جز دردسر چ الخصَص یعل چکس،ینظر ي ن؛یقبَلش دارم ٍ خَدم انتخابش کردم. بنابرا-
 ،یار یزبَن ن یرٍ چیي ارینع یٍ از رٍ یاالبختک ٍ ٍ تهَم حرفات یکش ینه دکیپشت سرت 

 ...برام ندارى یتیايه نیکَچکتر

خب  یقصد جان دخترک را کردى بَد، آرام بَد ٍل نیناش یکٌ تَ شیپ ی قٌیبرعکس چند دق لحنش
 :دیکهرنگ بگَ یرا داشت کٌ باعخ شد آٍا دٍبارى سرتق شَد ٍ با اخه یشگیيه شیکالنش يهان ن

 ...یباش ریانتقادپذ یا ذرى یتَن یکٌ نه دى ینشَن ن ٍ تیخَدخَاي تینًا نیٍ ا-

 اٍىیجز  ینن، نفًهَن یبرا ،یزار  یرٍ رٍش ن یا گٌیير نزخرف د ایاسو انتقاد  یکٌ تَ دار  ییيا لفظ-
 ...کنو یارزشٌ، نًو ٍ پرنحتَا ٍ نفًَم تلق یکٌ ب ٍ یز یچ تَنو یعنَان نه چیندارى پس بٌ ي

 ٍار کتٌیکٌ د ینحکو بَد ٍقت شٌینحل يه ش،یبَد ٍ صدا یلحنش يهان لحن  کَبندى ٍ عصبان دٍبارى
  .زد یآرام، حرف ن یٍ تاحدٍد

کٌ قَل  یفکر نکن ات فٌیجز ٍظ یز یسرت بٌ کارت گرم باشٌ ٍ بٌ چ کنو ین ٌیبًت تَص ن؛یبنابرا-
 ...آرٍم بايات برخَرد کنو نطَریيو يه گٌید ی دفعٌ دم ینه

پرغرٍر ٍ رٍ بٌ  یاز جانب آٍا شَد، رايش را ادانٌ داد ٍ با نگاي یکالن نیننتظر کَچکتر نکٌیا یب ٍ
 یبلند ٍ نحکهش بدجَر  یيا کٌ با قدم یا نردانٌ ی  نشک یيا فشک ریاز ز یکی یکی را يا جلَ، پلٌ

 .گذراند یيهاينگ بَد، ن
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 را اش حد ٍ اندازى یب ی  ايَرا، خَدخَاي یيا حرف نینخندد. ا ییًَینحکو لبش را گاز گرفت کٌ  آٍا
 دىیٍ با ناد کرد ین ییغرٍر، خَدستا تیکٌ با علو بٌ اخالق تند ٍ رفتار سردش، درنًا کرد ین نشخص

ٍ  استبٌ خَدت نربَط  ،یدار  یاست کٌ يست! اگر يو نشکل نیيه گفت ین یگرفتنش بٌ عبارت
 ...ییایباياش کنار ب دیخَدت با

. دست دیکش یقیگرفت ٍ نفس عه دیسف ی نردى یدستش را بٌ انتًا دند،یپلٌ کٌ رس نیآخر بٌ
. کرد یرا پخش  صَرتش ن شیَياٍ ن داد یشالش گذاشت کٌ باد ندام تکانش ن ریرا ز گرشید

 دىید یرا احاطٌ کردى بَد ٍ از آن ارتفاع بٌ خَب الیکٌ دٍر تا دٍر ٍ یعیٍس یایدر ی  نگايش را بٌ آب
 .دٍخت شد ین

 یيا َاریکٌ از دٍ طرف بٌ دٍ تا رٍف گاردن بزرگ کٌ با د عیبَد ٍس یا باغ، نحدٍدى یباال ی نحَطٌ
 ک،یکٌ بر فراز ير  شد، یشدى بَدند، ختو ن یطراح کیش ییيا هنینش ٍ ترنٍَد پَش   ٍ کف یا شٌیش

 .در نرکزشان قرار داشت زیآٍ کیبلند تک شعلٌ ٍ  ٌیچًار چراغ پا

يَا، عالٍى  یکیتار ينگام در ٍ بعد بٌ غرٍب از کٌ را يا نحَطٌ یبایز ی  داشت نَرپرداز  ادیخَب بٌ  آٍا
بَد،  دایپ یا شٌیش یَاريایکٌ از پس د ییایبا در بیرکت در ٍ تر رٍشن را فضا يا، چراغ یی  بر رٍشنا
 .کردند ین تر جذاب

بَد،  دایپ یشايپَر، کٌ از پشت در باغ يو بٌ خَب یی  جلَ یالیساختهان ٍ دیسف ینها ت،یدرنًا
 .شد دایيَ

اطاعت از  ایايَرا بَد  یتهاشا یرنگ، برا یا سرنٌ ییيا نرد ٍ زن، با لباس فرم ی از خدنٌ یجهع
 یيا نگاى یٍ آراستٌ بَدند ٍل ریبَدند. بٌ ظاير سر بٌ ز دىیدر صف کش یدستَر شايپَر، جلَ

 .آٍا دٍر نهاند یايَرا ٍ حت یيا شان از چشو یيا ٍ پچ پچک یرچشهیز

استقبال؛  یپررنگ برا یشايپَر، با لبخند ی برنانٌ ریند دیشا ای ل؛ینشاٍر ٍ ٍک ،یطًهَر  رٍسیس
 شیيا لبخندش رنگ باخت ٍ چشو یا اخو ٍحشتناک ايَرا، لحظٌ دنیبَد کٌ با د ستادىیآنًا ا یجلَ
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 اگرم، کٌ ايَر یبشاشش را حفظ کرد ٍ جلَ رفت ٍ با لحن ی رنگ تعجب گرفت. انا يهان چًرى
 کرد، یرا از يو باز ن شیيا دست کٌیدرحال داد؛ ین صیآب خَردن تشخ نیبَدنش را ع یساختگ
 :گفت

  ...نیخَش اٍند یلی... خداریسالم جناب رادفر! نشتاق د-

 :رٍ بٌ آٍا ادانٌ داد ٍ

 .ریبخ دنی. رسدیعرض ادب خانَم جاٍ-

بَد با  ینرد یپاسخش را داد. طًهَر  یبا تشکر کَتاي رلبیفقط سرش را تکان داد ٍ آٍا ز ايَرا
، کاردان بَد ٍ دٍ درى باز. از ٍکال یلیبَد ٍ نحل خ یباطنش، نَذ ی. ٍلیٍ رسه دىیظاير اتَ کش

آلَد  لخَد از آب گ یبرا یناي دیبٌ فکر ص ،یطیير شرا یبَد کٌ تَ ییگفت، از آنًا شد یدرٍاقع ن
 .ستندیقائل ن گرانید یبرا یاند ٍ بٌ کل ارزش

 :نَدب گفت یرا سهت ايَرا جلَ برد ٍ با لحن دستش

 ...دیٍ نشاٍر جناب جاٍ لیيستو. ٍک یطًهَر  رٍسیخَشحالو نًندس. بندى س یلیاز نالقاتتَن خ-

 چی. بٌ يشناخت یايَرا اٍ را ن کرد، ینه یکَتاى با اٍ دست داد. اگر يو خَدش را نعرف یلیخ ايَرا
نحتاط  دیبا د،یجاٍ آٍردن از پا در یبگذارد. برا ییقدم بٌ جا قینبَد کٌ بدٍن تحق ییٍجٌ از آنًا

 .زد یگدار بٌ آب نه یٍ ب بَد ین

 :کٌ اٍ را خطاب قرار داد یسرد بَد ٍ نحکو ٍقت لحنش

 يستن؟ دینًندس جاٍ-

 ...شَنیبلٌ قربان. داخل اتاقشَنن. البتٌ ا-
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حرفش، نانحسَس از کنار چشو بٌ آٍا اشارى کرد داخل برٍند ٍ آٍا يو  ی بٌ ادانٌ تَجٌ یب ايَرا
ى افتاد ٍ در يهان يو پشت سرشان را یرفت. طًهَر  الیيهرايش بٌ سهت ساختهان ٍ حرف، یب

 :حال، حرفش را ادانٌ داد

ٍ نعلَم  دىیانباريا رٍ چک کردن؛ ظايرا بار ينَز نرس شبیاالن در حال استراحت اند. د دیجناب جاٍ-
شايپَر  یيا فیشها رٍ از تعر یاٍندى حل بشٌ. انا بًرحال، نًندس افخه شینشکل پ یک   ستین

. ستنینکردى حرف رٍ دٍتا کردن ن ییٍ خدا دنیٍ رٍ کش ریايل ز نیٍ نطهئن باش شناسن یخان ن
حل  یکنن... بٌ زٍد یدگیخَدشَن رس یافخه جناب قرارى ٍ درآٍردى دبٌ کٌ ست سازندى ٌیفقط 

 .ٍجَد ندارى ینگران چیي یٍ جا شٌ ین

بَد ٍ يهانطَر کٌ با سر بٌ اٍ  ستادىیا یکٌ خارج از در ٍرٍد دیکش ینگايش را سهت صارن ايَرا
 .شد الیرا داد ٍ ٍارد ٍ یرا رٍشن کند، پاسخ طًهَر  نیبرٍد ناش کرد یشارى نا

تنٌ  ٌیکٌ  شن ین یبٌ کَي لیتبد ت؛یٍ درنًا شن یيو جهع ن یکٌ رٍ اند کینشکالت کَچ شٌیيه-
ٍ بٌ يو خَردن نقشٌ ٍ شراکتا... ٍ  دنیعقب کش ی  باعخ ٍ بان شٌ یٍ ن کنٌ یقد علو ن یچ يهٌ یجلَ
 !بزرگ سکیر کی یعنی ،ییخَدش بٌ تنًا نیا

. بٌ ظاير آرام بَد، دیبَد کش ستادىیآنًا ٍسط سالن ا ینگايش را سهت آٍا، کٌ فارغ از گفتگَ بعد
چشو ازش  ،یفکر فرٍ رفتٌ. با تأن یتَ یشدى است ٍ حساب یز یچ ریانا ايَرا نتَجٌ شد ذينش درگ

 :حرفش را ادانٌ داد ،یگرفت ٍ رٍ بٌ طًهَر 

نشکل  نیا ستیٍجٌ يو برام نًو ن چیبٌ ي رى، یجَب نه ٌی یآبو تَ یٍ قانَن شکن ینظه یبا بنن -
چٌ اندازى بزرگٌ... بًرحال نن سر ساعت ٍ  ای کیچقدر کَچ ن؛یانداخت ایافتادى،  رینس نیکٌ ب یٍ سنگ

 ...خَام ین نَ طبق قرار نحهَلٌ

 :نکخ کرد ٍ ادانٌ داد یاندک ش،یيا تنگ کردن چشو با

 ل؟یجناب ٍک بخشٌ یبدى... ن ٌیآدم  نس یبٌ لقا بخشٌ یدست بٌ نقدٍ نه ی  نشتر  یآدم کٌ عطا-
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 ریدرگ کرد، یذينش جبت ن یايَرا را با خَدش تکرار ٍ تَ یيا حرف یيهانطَر کٌ نَ بٌ نَ یطًهَر 
گفتن  طرف نقابل اصال نٌ کٌی! طَرزند یٍ نسلط حرف ن ٍار کتٌیشدى بَد کٌ چقدر اٍ نحکو ٍ د نیا

شدى بَد،  رٌٍ بَد انا االن کٌ با خَد اٍ رٍب دىیايَرا را شن فیٍ نخالفت را فرانَش کند. قبال تعر
 .است فیتعار ٍ يا حرف آن تهام از تر سرسخت یلیخ یلیخ یٍاقع ینتَجٌ شدى بَد ايَرا

 :را با انگشت اشارى باال زد ٍ گفت نکشیع یرا تکان داد ٍ که سرش

 ریاتفاق اصال تقص نینداشتو، ننتًا خدنتتَن کٌ عرض کردم، ا یو قصد سَئقربان؛ بندى ي ریخ-
 .... پسستیاز طرف نا ن یعنی... ستین ینًندس افخه

 نیگزیرا جا یعصبان یٍ نگاي ظیغل یٍراج، اخه ل  یٍک نیا یيا یکٌ کالفٌ شدى بَد از پرچانگ ايَرا
 ايَرا. شد ساکت ٍ باخت را اش رنگ چًرى یا لحظٌ چارى،یب ی  طًهَر  کٌ کرد اش تنگ شدى یيا چشو

 :کرد ظیکٌ پر بَد از تحکو، غ ییصدا با

 ٍ ٍ بدٍن فَت ٍقت، اربابت یباال بزن یاز اتاقا یکیسر بٌ  ٌیبافتن،  چاریل یبًتر باشٌ جا کنو یفکر ن-
د؟ بَ نفًَم... ندارم ٍ پشت ديل ی نًهالت ترکٌ دنیشن ی عنَان حَصلٌ چی. چَن نن بٌ يیکن صدا

 ؟یکنو؛ جناب طًهَر  رفًهتیکٌ ش ازىین ای

. آب دیاسو خَدش يو ترس یاز ادا یا لحظٌ چارىیگفتٌ بَد کٌ نرد ب یرا طَر  «یطًهَر  جناب»
بٌ  یدست کرد، یايَرا نگاى ن یبداخو ٍ عصبان ی ديانش را با شدت فرٍ برد ٍ يهانطَر کٌ بٌ چًرى

 :ٍ گفت دیکش اش ژل زدى ینَيا

 ...دم ین اطالع ٍ ٍ ٍرٍدتَن رمیبلٌ، حق با شهاست. االن ن-

ٍ با  ستادیرفت ٍ نقابلش ا ایرٍ بٌ در ی را رٍشن کرد ٍ سهت پنجرى گارشیکٌ رفت، ايَرا س یطًهَر 
 .داد رٍنیکرد ٍ دٍدش را با نکخ ب نیرنگ را سرخ ٍ آتش دیسف لترینحکو، ف یپک

 یشدى بَد ٍ االن، داشت با تهاشا یٍرٍد تیيَ صیآٍا کٌ از بدٍ ٍرٍد نشغَل حسگر تشخ حَاس
کٌ جذب  ینحل آين شیيا بٌ کل پرت شد ٍ چشو کرد، یسنسَريا را رصد ن یدرٍاقع جا َنیدکَراس
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 زا یهین د،یشد. نَر خَرش دىیايَرا کش یا چًارشانٌ کلیي ٍ بلند قانت سهت خَد آينربا شَد، خَدبٌ
 رٍنیخاص ب یرا با ژست گارشی. دٍد سزد یبرق ن اش یا قًَى ینَيا ٍ بَد کردى تر رٍشن را اش جحٌ
 اتش،یٍ اخالق ٍ رٍح تیيو نحل شخص دنشیکش گاریدلش اعتراف کرد کٌ چقدر س یٍ آٍا تَ داد ین

 ...نتفاٍت است ٌیبا بق

بزرگ از سقف  یی. لَستريایا ٍ سبز نغز پستٌ یٍ کرن دیسف یيا نتشکل بَد از رنگ الیٍ َنیدکَراس
تراش  ییيا ستَن با کٌ يا از سالن کیير لیبَد. البتٌ ٍسا دىیشکَى بخش ال،یبَد ٍ بٌ سبک ٍ نزایآٍ

سبز  یيا ٍ پاف ینتفاٍت بَد. انا در کل، ست نبلهان کرن گریکدیخَردى از يو جدا شدى بَدند با 
 نیکَچکتر نششیشدى بَد ٍ چ دىیقبل چ یيا نرگس بَد کٌ درست نحل سال ی قٌیرنگ، نطابق سل

 یاز رٍ شٌیيه شیٍ کاريا کرد یفکر ن کیٍ کالس یبرخالف نرگس کٌ سنت ینکردى بَد. ٍل یر ییتغ
بٌ  یالتٍ تجه یناد اریبس دید شٌیلطافت بَد ٍ آرانش، شايپَر نذاقش تند بَد ٍ نرنَز ٍ يه

خالصٌ  یٍ خَشگذران الیبٌ ان یدگیجرٍت ٍ يَس ٍ رس یتَ زیچ داشت. از نظر شايپَر، يهٌ یزندگ
. آٍرد یبٌ دست ن یرقانَنینانشرٍع ٍ غ یيا از راى ؛ییٍ خالف ٍ زٍرگَ ایکٌ البتٌ يهٌ را يو با ر شد ین
يو  الیٍ َنیدکَراس از یحت شان،یيا تیشخص ٍ فکريا طرز تفاٍت. بَد گرا درٍن شٌینرگس يه یٍل
 یکٌ که یکَچک دست باف شهال یيا یقال ،ینعهَل یيا هنیٍ نبلهان ٍ نش یخنح یيا بَد. رنگ دایپ

بٌ چشو  َارياید یکٌ رٍ یرنگ رٍغن یرا پَشاندى بَد، بٌ يهراى تابلَيا یچَب یيا پَش کف
پر زرق ٍ برق  یذات اٍ ٍ لَستريا انگریب یينرنند نرگس بَدند، يهگ یيا ٍ حاصل انگشت خَردند ین

 ی قٌیاز سل یکار شدى بَد، حاک ویعظ یالیکٌ دٍ طرف ٍ یچیدر پ چیپ یيا ٍ پلٌ یبرنز  یيا ٍ نجسهٌ
 نیا ی ينرنندانٌ قیتلف یٍل زد ینَج ن یگانگیيو نفرت ٍ ب دنانشیدر چ یحت الیٍ نیشايپَر بَد. ا

را  راتییکاريا را بٌ اٍ سپردى ٍ تغ نرگسبَد کٌ شايپَر بعد از نرگ  یناير  نریزایآب ٍ آتش، کار د
 .بًش گَشزد کردى بَد

را  ییاینشستٌ بَد ٍ آرام آرام، جرعٌ جرعٌ سانگر یا کرم قًَى ی ستادىیکنار ساعت ا ی کاناپٌ یرٍ آٍا
قانت ايَرا  یزٍم بَد رٍ شیيا . چشوکرد یآٍردى بَد نزى نزى ن شیبرا شیکٌ خدنتکار چند لحظٌ پ

بٌ  ايپَر،ش ی نردانٌ یيا ترق ترق کفش یصدا دنیچیجذابش کٌ با پ تینًا یب دنیکش گاریٍ س
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پر از نفرت ٍ ترسش را از يهان  یيا گذاشت ٍ چشو زین یرا رٍ اش یدنیرٍ از اٍ گرفت ٍ نَشاجبار 
  .شايپَر دٍخت یيا فاصلٌ، بٌ خاکستر چشو

 یيا تنَنند ٍ رگ کلی. يآند ین نییطرح چَب را پا یيا پلٌ یکی یکیپر رنز ٍ راز،  یبا لبخند نردک
 یرا آزادانٌ رٍ اش یجَگندن یٍ نَيا کرد ین یکش رخ دیسف راينیپ یساعد ٍ گردنش، از تَ ی برآندى

 .شانٌ ريا کردى بَد

کٌ نشغَل نظافت بَدند، دست از کار برداشتند ٍ  یا خدنٌ يا، پلٌ نییبٌ پا دنشیبا رس يهزنان
از آنًا  یکی ی خو شدند کٌ اٍ با يهان لبخند از نقابلشان گذشت ٍ انگشتش را بٌ گَنٌ یکه شیبرا

را نحکو بٌ يو فشار داد ٍ سر  شیيا رٍ از آنًا گرفت ٍ چشو ظ،ی. آٍا با غدیبَد کش جَان یکٌ دختر 
خَد خَاندى ٍ اٍ  یتازى برا یبستر  يو ایبٌ دخترک نظر دارد ٍ  ایشايپَر  حتهلیانداخت.  ریبٌ ز

کٌ حس انزجار ٍ چٌ  چارىیدرک کند کٌ آن دختر ب تَانست ینجبَر بٌ اطاعت شدى است. خَب ن
 ...کند یدلش تحهل ن یرا تَ یدرد

. کند بلند سر کرد ٍادارش ٍ گذاشت اش چانٌ ریٍ دٍ انگشت اٍلش را ز ستادیا د،یآٍا کٌ رس نقابل
ٍ پر  دىیترس یيا ٍ نردنک دیلرز یشايپَر، نَر نَرش شد ٍ تنش قدر  یيا انگشت ی  گرن از دخترک

 نشآٍا گذاشت کٌ اٍ ت فیظر یيا شانٌ یرا رٍ شیيا شايپَر گرى خَرد. دست یيا نفرتش در چشو
 .کهرش نشست رکیت یسرد رٍ یبست ٍ با حرف شايپَر، عرق خی

چقدر خَشحالو کٌ  یدٍن ینه... بندازى تا ٍ تک از ٍ نن ینطَر یاز تَ، ا یرٍز دٍر  ٌی کردم یفکرشو نه-
 ...یدٍبارى کنارن

جلَ ٍ در آغَشش  دشیکش را نحکو فشرد ٍ شیيا کهرنگ بٌ چًرى نشاند ٍ شايپَر شانٌ یاخه آٍا
شايپَر  کیشد. چقدر نزد نیسنگ شیگلَ یتَ یدرد، غلظت گرفت ٍ بغض یگرفت کٌ اٍ اخهش از رٍ

 .کرد ین تشیبَدن اذ
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 یال از ٍ ٍار کٌ ايَرا نشنَد، زنزنٌ یخَدش طَر  الیرا نَازش کرد ٍ آرام ٍ بٌ خ شینَيا شايپَر
نجَايا را يو  نیبَد کٌ کَچکتر دىید ویتعل یايَرا طَر  ی. ٍلزد یدندان کنار گَش آٍا حرف ن

  .دیفًه یٍ بٌ طَر کانل ن دیشن ین

. ايَرا دىیاز نغزت خَاب یاٍن سر تً ریز یچ دٍنو یٍ نه خبرم یآشغال! فکر نکن از کارات ب ی دخترى-
با ... يرچند؛ شیباش دىیٍ چشو ابرٍ اٍندن سهت خَدت کش یگر  با يرزى نکٌیبا تَ ندارى، نگر ا یسنه

 ینجَر یکٌ ا یدستت گرفت یا بگَ چٌ يربٌ االی... ترى کٌ ازش دارم، از سنگ يو سرسخت یشناخت
 دنبالت راى افتاد؟

لب  ظیغ با اٍ ٍ داشت نگًش تر با حرص خَاست خَدش را از آغَشش جدا کند کٌ شايپَر نحکو آٍا
 :زد

يهسفر  ٌینن  یبدتر از تَ ندارم. ايَرا برا ی  عَض نیبا ا یکار  چیشايپَر! نن ي یضیٍلو کن! تَ نر-
 ...بَد یکَفت یی  هاینبَدش کٌ اٍنو نقصرش نن نبَدم ٍ يهش حاصل لطف اٍن شرکت يَاپ شتریب

 :گفت یکٌ شايپَر حرص یٍ اخو کرد ٍقت دیکش یکرد کٌ آٍا نفس شیآرام ريا شايپَر

کٌ  یچ یعنی دين ٍ فک از تر گندى یٌ لقه کنو ین تینفًو. حال ی دخترى کنو ین ٍا ٍ بٌ ٍقتش زبَنت-
 ...یکن خراب ٍ نن یيا ٍ نقشٌ یبزار  ستین ت کٌ يو قد ٍ قَارى یدست رٍ کس یجرعت نکن گٌید

 :دلش بَد، آرام لب زد یکٌ تَ یرا بٌ يو فشرد ٍ با تهام نفرت شیيا نحکو لب آٍا

 ...بٌ جًنو نیبر قهاشات خَدت ٍ يو-

سرخ از خشهش  یيا ٍ چشو دیبٌ صَرتش کش یکرد ٍ بعد، دست چند لحظٌ با خشو نگايش شايپَر
 یآٍا آرام آرام رٍ یيا ازش دٍر شد، اشک یکٌ شايپَر که نیآٍا گرفت. يه ی دىیرنگ پر ی را از چًرى

ٍ  ارازت نتنفرم شايپَر. از خَدت، از رفتارت، از تهَم آز:»دیدلش نال یتَ ٍ گشت رٍان اش گَنٌ
 «...تا سر حد نرگ نتنفرم کحافط هارتیٍ ب فی... از اٍن ذات کحتاتیاذ
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نگايش بٌ  یبَد ٍل کرد یکٌ تند تند پاکشان ن ییيا آٍا ٍ اشک یيا ترس  چشو ریايَرا درگ ذين
 .دستش را بٌ سهتش دراز کردى بَد یتصنع یشايپَر بَد کٌ با لبخند

 !ٌ يَل ٍ ٍال افتادى بَد؟ب یکٌ اٍنطَر  یبَد دىینادر نردى تَپ ی  پسر! چطَر بٌ طًهَر  ریبخ دنیرس-

اٍ کٌ نقابلش بَد،  یيا شايپَر تا انگشت یيا چشو از را آلَدش سرد ٍ نگاى اخو یيا چشو ايَرا
آن شب  ترساند؟ یيهٌ آٍا را ن نینرد ا نیا زیزل زد. چٌ چ شیيا چشو یانتداد داد ٍ دٍبارى تَ
... انا باخت یجسَر بَد ٍ خَدش را نه شٌیدرآندى بَد ٍ نقابل ايَرا يو يه نیآنطَر از خجالت شرٍ
ٍسط ٍجَد  نیا یز یقطعا چ کرد؟ ین ٌیٍ گر دیترس یٍ ن باخت یرنگ ن د،یرس یچرا  بٌ شايپَر کٌ ن

 ...بَد خبر یداشت کٌ ايَرا ينَز ازش ب

ظايرش را آرام حفظ کرد ٍ دستش را  زد، یشايپَر بٌ جانش چنگ ن دنیکٌ يربار از د ینفرت برخالف
 :نحکو گفت یسرد، ٍل یٍ با لحن جلَ برد

ٍ  رنیبگ دست ٍ فرنَن خَان ینشدى ن یچیٍ ينَز ي شکنن یکٌ حد ٍ نرز ن ییاز آدنا ادیخَشو نه-
بٌ در کردى ٍ  دٍنین از ٍ اٍل راى خَدش نیکٌ يه یبا کس تَنو یتختٌ گاز بتازن جلَ... درضهن؛ نن نه

 ؟یدٍن یشايپَر! نه یدٍن یخَب ن ٍ نن نیجدا، کار کنو... تَ؛ خَدت قَان ٍ رشینس
 

 :ٍ گفت دیخند شايپَر

! اگر انتخابت کردم، زارم یدست نه یيرکس رٍ نن... نٌ ٍ سرش ٌیسر  ناجرا رٍ گفتٌ  ٌی کٌینرت نیا-
  ...دارم هانیپس بدٍن بًت ا

 :در سکَت نگايش کرد ٍ اٍ ادانٌ داد ايَرا

نن ناخَنک بزنن،  یيا بٌ نحهَلٌ خَاستن یبَد کٌ االن رفع ٍ رجَع شدى. ن کیکَچ یسر ٍ صدا ٌی-
 ...بشن ٍ دم بٌ تلٌ بدن ویتسل یکٌ بٌ راحت ننیا از تر انا خب؛ افراد نن کارکشتٌ
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 :را باال انداخت ٍ شايپَر با پَزخند لب زد شیابرٍ یتا کی ايَرا

 ...کٌ بار نیا نویٍ ا نیشرٍ انتیدٍر برش داشتٌ، اٍن از خ کٌینرت-

 !کردى زیبرات دندٍن ت یکٌ ير کس از طرف یا پس خَدتو نتَجٌ-

 :سرش را تکان داد ٍ ايَرا ادانٌ داد شايپَر

 ٌ؟یکار ک یدیفًه-

ٍ ننتظر  کشن ین يا نن نقشٌ نسیزیجرٍت ٍ ب یيستن کٌ نحل کفتار برا یادیز یينَز نٌ؛ انا آدنا-
 ...فرصت نناسبن

 ٍ يا انتقال نحهَلٌ قیکارات باخبرى ٍ ساعت دق زیبٌ ر زیکٌ از ر ینبَدى. شخص بٌیکار  غر بار، نیا-
 !کٌیقطعا بًت نزد دٍنٌ، یانبارٍ ن ی  نشَن

 .دیانداخت ٍ دستش را بٌ صَرتش کش یشانیبٌ پ ینیچ شايپَر

 .اشٌداشتٌ ب ٍ قیآنار دق تَنٌ یيرگز نه بٌیغر ٌیرکب خَردم... حق با تَئٌ،  یرٍ از خَد دفعٌ نیا-

 .یحساب کن ٌیٍ بٌ ٍقتش، باياشَن تصَ یر ینظر بگ ریبًتر ز ٍ انتیاطراف دیبا-

 .داشت یزد کٌ اخو ايَرا را در پ انٌینَذ یلبخند شايپَر

 ...بزارى دستشَن کف ٍ حقشَن تَنٌ ین یَقَدر، بٌ راحت فیحر ٌیرٍ تَ دست گذاشتو.  نویبخاطر يه-

 شیانتقانش. چٌ برا ی نفر از نقشٌ نیدلش پَزخند زد. شايپَر شخص چًارم بَد ٍ آخر یتَ ايَرا
سال  ستیبرساند ٍ تقاص ب شیاٍ را بٌ جزا تَانست ین تر راحت ینطَر یبًتر بَد از اعتهاد اٍ؟! کٌ ا

 .بکشد رٍنیعذاب را از جانش ب

  ...یرٍم حساب کن یتَن ین-
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 ی  ايَرا را فشرد کٌ اٍ فکش ننقبض شد ٍ نفرتش بٌ سرخ یبازٍ ظ،یغل یبا لبخند شايپَر
 .دانن زد شیيا چشو

 یتَن یشدن ٍ االن تَ انبارن... انا ن دیتَل کهال ٍ تهام يا . در حال حاضر نحهَلٌستیدرش ن یشک-
 .راحت بشٌ التیکٌ خ ؛یبزن دیبازد یسر برا ٌیٍ خَدتو  یتنًا بٌ حرف نن اکتفا نکن

 .بٌ دست داشت را سهتش گرفت کٌ یدیسف ی پَشٌ بعد

 ؛یکٌ تَ انجانش بد ینَ ال درز کار  دٍنو یدرج شدى. ن نجایا یدار  ازیکٌ ن یتهَم ندارک ٍ اطالعات-
 ...رى ینه

لبخند بٌ لب  شايپَر، سرد ٍ نحکو  ی با يهان اخو کهرنگ، پَشٌ را ازش گرفت ٍ در نقابل چًرى ايَرا
 :رفت ٍ در يهان حال گفت یسهت خرٍج

ن ٍ کن ٍا ٍ . تَ يو چشهاتکنو یکارٍ ن نیحتها ا- کٌ نداد  ینرى کس ادتی. بپا بًتر ٍ اطرافت بعد ن 
 ی  يو خَدش قربان یرٍز  ٌی زنٌ، یاسلحٌ رٍ طرح ن ٌیٍ  یرگیٍاسٌ ساختن ت رىیگ یدستش ن اىیس

 ...شٌ یيهَن اسلحٌ ن یيا گلَلٌ

کردى بَد  افتیٌ با پر ٍ بال دادن بٌ يانَن درننظَرش را اشتباى ٍ در رابط دینزد. شا یحرف شايپَر
بٌ فکر انرٍز يو  دیآلَدى کرد با گناى یب یيا کٌ دستش را بٌ خَن یبَد کٌ زنان نیايَرا، ا ی طعنٌ یٍل
ديد. يرچند، نحال  ستقاص گنايانش را پ کانش،یاز نزد دنید ییکٌ با نارٍ خَردن ٍ دٍرٍ بَد ین

نبَد.  یبد زیآزاريا يو چ نیاز خَدش گرفتٌ شَد؛ انا ا ریغ یبٌ دست کس دیبَد بگذارد جان  جاٍ
. تا جان دادنش کرد یرا از ٍجَد نحس اٍ پاک ن ایايَرا بَد کٌ با دست خَدش دن تیبًرحال، در نًا

 ...شد ینه سردتر اش سالٌ چند ی نٌیک نیحس نفرتش کهتر ٍ آتش ا نیا د،ید یرا با چشو خَدش نه

. ندینخَاست بب ای. دیايَرا ند یدخترک، پر از التهاس بَد. ٍل ی  نگاى باران شد، یکٌ رد نآٍا  یجلَ از
 ...ندیصَرتش را بب خَاست ینخَاست برگردد. نخَاست نگايش کند. نه
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 دنینبادا با د نکٌی! ترس از ادیترس ی. ندیکش یٍجَدش زبانٌ ن یتَ یا بار، ٍايهٌ نیاٍل یبرا دیشا
آرتا، قدنش سست شَد ٍ نتَاند نٌ  یالیٍ ینحل يهان رٍز؛ تَ ش،یآٍا ٍ نگاى پر تهنا یيا اشک

  ...شَد تشیٍ دخترک باعخ خلل در نأنَر اٍردیب

قبَل کند،  خَاست یحس را بٌ عنَان ترس يو نه نیاالن، اگر ا یبٌ ايَرا نبَد. ٍل ٌیشب چگاىیي ترس
  .اسهش باشد تَانست ین شیتشَ ایدلًرى 

کٌ نحکو بٌ يو  یشد ٍ در  دىیکش شینَيا یبَد کٌ ال یدست ب،یحس غر نیا ی جٌینت ت؛ینًا در
 .دیشد ٍ تن خدنتکار از ارتعاشش لرز دىیکَب

را زنزنٌ کرد. ايَرا کٌ بَد، « نانرد» ی دلش کلهٌ یگرفت ٍ تَ دنیبار یشتر یآٍا با شدت ب یيا اشک
کٌ تهام  یاز نرد دیترس یاندازى ٍحشت داشت. ن یبا شايپَر، ب یی  گرم بَد. انا از تنًا یدل اٍ يو که

 ...کرد ین ىرا از بغض ٍ قلبش را از نفرت آکند شیسال آزارش دادى بَد ٍ ندام گلَ 19 نیا

نتَانستٌ بَد. ايَرا  یبزند ٍ از ايَرا خَايش کند نرٍد؛ ترکش نکند. ٍل ادیبلند فر تَانست ین کاش
نغرٍر نگر اصال اٍ را  یچٌ سَد؟ ايَرا گفت، یاکت بَد. اصال اگر يو نرفتٌ بَد ٍ اٍ ينَز يو س

 د؟ید ین

از  عیشد ٍ آٍا تَانست سر یبَد کٌ شايپَر نشغَل حرف زدن با طًهَر  نیشانس دخترک ا تنًا
 ضرب بٌ ٍ يا ٍ تًهت چاريایبدٍ ٍرٍدش بٌ باد ل نیاز يه خَاست ینه دلش ٍاقعا. برٍد باال يا پلٌ

 ...پَر گرفتٌ شَدشاي یيا نشت

اتاق نهنَعٌ  نجای. استادیشد ٍ نقابلش ا دىیکٌ قبال نتعلق بٌ نادرش بَد کش یسهت اتاق نگايش
بازيو  یبَد. ٍل نیحس دیس دیشا ایتنًا بٌ دست خَد  شايپَر،  ن،یقیيو قطع بٌ  دشیبَد ٍ کل

 ...انتحانش کٌ ضرر نداشت

تلفن  انکیيشدار پ یرا لهس نکردى بَد کٌ صدا رىیينَز دستگ یلرزانش را جلَ برد ٍل دست
 .يهرايش بلند شد
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اسو  دنی. با ددیکش رٍنیب شینانتَ بیرا پاک کرد ٍ يهراى را از ج شیيا پشت دست، اشک با
 یبٌ رٍ یيا را ٍارد کرد ٍ چشو نیشد ٍ تند تند پ شتریبٌ ٍضَح ب اش زدى خیايَرا، لرزش دست 

 .دیلغز انکیپ ینحتَا

 .ندى ٍ يهَنجا بهَن رییتغ ٍ خَدم، جاش ی  دست کنار اتاق ببرٍن ٍ دٍنتسپردم چه-

 .کرد افتیرا در یبعد انکیبعد، پ یا لحظٌ ٍ

 ٌی... گفتو نحل ادنٌیبا يانَن نالقات داشتٌ باشو. انا شرطو  دینتَنستو کنارت بهَنو، چَن با-
 کشَنو ین الیشايپَرٍ از ٍ گٌیساعت د ٌی. تا دمیپا بٌ پا انا دٍرادٍر نراقبتو، پس انجانش ن ٌ،یسا
... در یایبَ نبرى. شک ندارم خَدت از پسش برن ینراقب باش دیکٌ با یطًهَر  نَنٌ یفقط ن رٍن،یب

 ...یبٌ کارت برس یتَن ین یتیاذ نینبَد شايپَر، بدٍن کَچکتر

 ی صفحٌ نیا یاز تَ یايَرا، حت ی  نقش بست. لحن نحکو ٍ دستَر  شیيا لب یرٍ جان یب یلبخند
 .تصَرش کند تَانست یکَچک يو نشخص بَد ٍ آٍا چقدر خَب ن

 .حرکت داد بَردیک یرا رٍ شیيا حالت لرزش گذاشت ٍ با سرعت انگشت یرا رٍ تلفن

بافتٌ  یبَ برد ٍ زد ناکارم کرد ٍ يرچ یدید ًَی. رنشیکٌ بخَام دست کو بگ ستین یآدن یطًهَر -
 ؟یپنبٌ شد... اٍنَقت چ ویبَد

کرد کٌ با قفل  نییبار باال ٍ پا کیرا  رىیگذاشت. دستگ بشیج یرا ارسال کرد ٍ تلفن را تَ انکیپ
  .ٍ ازش فاصلٌ گرفت دیپر از غو کش یقیبَدنش، نفس عه

  .رفت اش یٍ خَدش بٌ اتاق کنار  دیاز خدنتکاريا اتاق ايَرا را پرس یکی از

 .دیلحظٌ تلفنش لرزرا باز کرد کٌ يهان  شیانداخت ٍ نَيا زین یرا رٍ شالش

 بٌ ٍ . پس خَب حَاستستین ٌیٍ نجازاتت کهتر از بق یش ین یتَ يو عضَ گرٍى تلق نصَرتیدر ا-
 ...یانجام بد تَ فٌیکن ٍظ یسع ،یالک الیفکر ٍ خ یجا ٍ بدى کار
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دستَر پشت دستَر  یٍ ي   یکن یرٍ نگاى ن ٌیخَدخَاى  زٍرگَ... چٌ خبرى ندام از باال بق:»دیلب ٍرچ آٍا
 «!ایبابا کَتـــاى ب نٌ؟یبش یکٌ تًش حرفت بٌ کرس یکن ین فیرد

بٌ  شتریب ،یبد نشَن گنايکار ٍ نن یتالش کن شتریب یبدٍن، يرچ ٍ نیحضرت آقا، انا ا خب یلیخ-
گز  ادىیکٌ پ یایکنار نن راى ب ادىیٍ پ نییپا یایاز نرکبت ب نٌیپس بًتر ا برم ین یخَدم پ ی  گناي یب

 ...شترىیکردن حالشو ب

 :کرد پیايَرا کٌ پاسشخش را نداد، دٍبارى تا یگل کردى بَد باز. ٍل طنشیش

 ؟یگرد یبرن یخَدت ک  -

 .دیکٌ يهرايش لرز دیطَل نکش شتریب یا قٌیدق

 .کنو یيرطَر شدى تا شب کارارٍ تهَم ن-

  .ٍ لبخندش رنگ باخت دیکش یقینفس عه آٍا

 .بدم لتیتحَ ٍ کٌ اطالعات نَنو ین داریب ،یایکٌ ب یپس تا زنان-

 شیياٌ یرا بٌ ر النیگ یباران یيَا ق،یعه یبا نفس کرد، یرا نگاى ن ایرا گشَد ٍ يهانطَر کٌ در پنجرى
. رفت ین ایلب در دیرا باز کرد ٍ آن را کنار شالش انداخت. انرٍز حتها با شینانتَ یيا ٍ دکهٌ دیکش

  .ناند ین شیابر یادیٍ تا برگشتن ايَرا قطعا زنان ز دیکش یطَل نه ادیگرفتن اطالعات ز

 .را باز کرد انکیزالل گرفت ٍ پ ی  احساس لرزش يهرايش، چشو از آن آب با

 لشَنیهیا یتَن ی. نیبهَن داریتا اٍن نَقع ب ستین یاز یبرنگردم. ن رٍقتینهکنٌ طَل بکشٌ ٍ تا د-
 .یکن

! دخترک گفت ین یز یچ کی. ايَرا يو دیآن دراز کش یٍ سهت تخت رفت ٍ رٍ دیکش یقیعه نفس
کَچک دٍرش  یآرزٍ نیزدن از ا لیهیبا ا خَاستیآنَقت اٍ ن گشت، ین دنشید یدنبال بًانٌ برا

 آٍا؟ کرد یکند؟ نگر قبَل ن
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 ...هَنویکٌ طَل بکشٌ، ننتظرت ن یتا ير زنان ست،ینًو ن-

 یگر ید انکیچَن پ یکَتاى ارسالش کرد. چند لحظٌ ننتظر ناند ٍل یکهرنگ، با نکح یبا لبخند ٍ
   .گَشش گذاشت یرا تَ یٍيندزفر  دینکرد، پتَ را تا کهرش باال کش افتیدر

جز تَجٌ ايَرا، چٌ  ،یداغ نیداغ شدى است. ا شیيا گَنٌ کرد یآٍا حس ن یسَز داشت، ٍل يَا
 داشتٌ باشد؟ تَانست ین یلیدل

سر جا  شیيا یٍ ُغد باز  یکدندگیبا آٍا بًتر بَد! نبَد؟ يرچند  شیيا انکیپ یَرفتار ايَرا ت چقدر
بَد!  سیپل کیاز اٍ سراغش نداشت... بًرحال ايَرا  یداشت کٌ کس هتینال یبَد، انا باز يو قدر 

برٍد.  شینحکو پ شٌیتداخل نديد ٍ يه یاحساس را در زندگ کرد یتقاضا ن گايشیشغل ٍ جا
يو  هتینال یآٍا گاي یشغلش خَ گرفتٌ بَد؛ ٍل یاز حد نعهَل با سرنا ادتریز یلیيرچند، ايَرا خ

 .بَد دىیازش د

 ...باشد ینطَر یيو رفتارش يه یٍاقع یایدن یتَ شد ین کاش

 ...شد ینه یٍل

 .خَاست یيو نه دیشا

 ...نتفاٍت بَد شٌیاالنش، با يه یيا خب، حرف انا

راى بَد ٍ از  ی يو گذاشت. خستٌ یرا آرام رٍ شیيا کرد ٍ چشو یآينگ را پل ق،یعه ینفس با
دٍ ساعت يو کٌ شدى، استراحت  یکی یبرا کرد ین یسع دیسردرد داشت. با یکه شبید ی  خَاب کو

  داد؟ یخَاب ن ی اجازى یا ايَرا، بٌ اٍ ذرى الینگر فکر ٍ خ یکند. ٍل

 .شد ین یايَرا پشت پلکش تداع ریتصَ بست، یرا ن شیيا کٌ چشو نیيه

 چیچنان در قلب ٍ نغز دخترک رخنٌ کردى ٍ جا گرفتٌ بَد، کٌ اٍ بٌ ي اش، یسبز ٍحش یيا چشو
  .عنَان تَان نقابلٌ باياش را نداشت
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حَاس  یب ینطَر یکٌ ا ستیچ دانست ی... نهشیبا خَدش، با قلب سرکش ٍ احساس نَپا دیجنگ ین
  ...کند یخَابش ن یٍ ب

رشد نکردى بَد کٌ  یينَز جَانٌ بَد ٍ آنقدر  دی. شاکرد ینه دایپ شیبرا یاسه کرد، یفکر ن يرچٌ
 ...کند. انا يرچٌ کٌ بَد، دخترک از درکش عاجز بَد دایپ یحینام صح شیبخَايد برا

 

 (ینحسن چاٍش-آينگ خَاب)

 خَاب یتَ انا گرفت ٍ زد ٍ دستام لبخند

 ٍ خراب داریشدم ب دارینشدى ب فردا

 اٍند ٍ رٍنیقاب ب یباز از تَ زین یرٍ عکسش

 قاب یتَ ویگرفت بايو دٍبارى رفت ٍ دستام

 بشو خَابو بپرى داریاگٌ ب دمیترس

 خَابو نبرى زین ینکنٌ اصال رٍ گفتو

 قاب ٌیخَاب با اٍن تَ  یتخت تنًا تَ یرٍ تنًا

 افتاد ٍ شکست زین یکٌ بست قاب از رٍ ٍ چشهاش

 ننٌ ریتعب ٍ خَاب نن نینفر ا ٌی حاال

 کنٌ ریینن تغ ی  خَاب یب یساعتا تا

 کنٌ ریتعب ٍ خَاب نن نینفر ا ٌی حاال

 کنٌ ریینن تغ ی  خَاب یب یساعتا تا
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 یکیشدى بَدند ٍ نغز آٍا،  بیخَانندى ترک یٍ با صدا کردندیباران آرام آرام، چک چک ن یيا قطرى
 .کرد ین یکاٍر یايَرا را ر یريایتصَ یکی

ٍ  زدند یبٌ جانش چنگ ن شتریب گَن گَنٌ یفکريا زد، ین َارید ٍ در بٌ را خَدش تر باران نحکو يرچٌ
 .در قلب کَچکش شد ین تر ايَرا، پررنگ

 ...دیبار یٍ ن دیبار ین يهاينگ يا نو نهک ٍ آرام با قطرى ش،یيا چشو ٍ

 

 پس داد زدم نن پشت درم َندین بارٍن

 باد آيستٌ گذشت از پشت سرم ی ازىیخه

 َندیشدم بارٍن ن داریٍا نشدى ب در

 خبرم ینکنٌ فردا شدى ٍ نن ب گفتو

 پشت درى یپس داد زدم ک َندین بارٍن

 نکنٌ خَابو نبرى یگفت یشد داریب

 قاب اٍند تَ اتاق در ٍا شدى بَد یاز تَ لیس

 شدى بَد ایاز بس کٌ اتاق در ویغرق شد نا

  کنٌ ریتعب ٍ خَاب نن نینفر ا ٌی حاال

 کنٌ ریینن تغ ی  خَاب یب یساعتا تا

 کنٌ ریتعب ٍ خَاب نن نینفر ا ٌی حاال
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 کنٌ ریینن تغ ی  خَاب یب یساعتا تا

*** 

. دیکش شینَيا نیب یدست ٍ بست را تابش فشرد ٍ لب شیيا چشو بٌ را اش شصت ٍ اشارى انگشت
  .شیيا خستٌ بَد چشو یزل زدى بَد ٍ االن بدجَر  تَریاز صبح تا غرٍب بٌ نان

  .يرجا بخَايد برٍد تَانستینبَد، پس راحت ن الیکٌ در ٍ شايپَر

 .رفت رٍنیٍ شال عَض کرد ٍ از اتاق بٌ نقصد باغ، ب یرا با يَد شیيا لباس

ٍ بدٍن ترس باياش  شناختش یکٌ االن کانل ن ییکَچَلَ ی  ياسک با ٍ بَد نشستٌ يا چهن یرٍ
 :دیزنانٌ از پشت سرش شن ییکٌ صدا کرد، ین یدٍست شدى بَد؛ باز 

خدا رٍ نجس  ٍَن  یجان، پاشَ... ٍل کن ح جایپاشَ ک ؟یکن ین یخانَم جان! چکار دار  یيا-
 ...یش ین

با لبخند بلند شد. بدٍن  آند، یکٌ بٌ سهتش ن ینسبتا تپل انسالیزن ن دنیٍ با د دیعقب چرخ سهت
 .آٍرد ین ادشیفکر کردن يو بٌ 

 :آرام گفت د،یکٌ بٌ نقابلش رس زن

 !فاطهٌ سادات-

 .را تنگ کرد ٍ دستش را بٌ کهر زد نشاند شیيا چشو یکه زن

 دینٌ فاطهٌ سادات! جز س کنن،ین صدا خالجان ٍ يهٌ نن نجایبدٍن کٌ ا یدٍن یدختر جان، نه نیبب-
 ؟یکن یصدا ن نیيهچ ٍ کٌ نن یباش یک یجداست... اٍنَقت جناب عال ٌیکٌ اٍن حکهش از بق

 .ٍ جلَتر رفت دیخند آٍا

 ...دیسرخ  عهَ س ب  یس کنو یصدات ن یکٌ دٍست دار  یخالجان. اصال يرجَر  گو یچشو، ننو ن-
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 :کٌ آٍا با يهان لبخند گفت دیزن از تعجب باال پر یابرٍيا

  رفتٌ؟ ادتیآخٌ؟ ننو... آٍا...  ادینه ادتی ٍ خالجان!چطَر نن آ یشد یگل یناي-

 :ٍ آٍا ادانٌ داد کرد ینگايش ن یسادات يهانطَر  فاطهٌ

خاطر يو  نیگَير يو طالست، بٌ يه نیتر دلش نحل گَيرى ٍ باارزش یگفت ین ادتٌیگس! دختر نر -
 ؟یکرد یخانَم طال صداش ن

 ییيا ديانش گرفت ٍ با چشو یآٍردى باشد، دستش را جلَ ادیرا بٌ  یز یچ نکٌیسادات نحل ا فاطهٌ
 :گفت زد ینَج ن شیکٌ ذٍق تَ ییگرد شدى ٍ صدا

 ؟یٍجب ویآٍا؟ دختر خاخَر نرگس؟ يهَن فسقل  ن-

 .دیبا خندى سر تکان داد کٌ فاطهٌ سادات يو خند آٍا

... ناشااهلل ناشااهلل از نرگس نهتیچرخ بزن بب ٌی... یتَ! چٌ عَض شد یدیکش یبال نردى چٌ قد یا-
 ...یخَدت طالتر ٍ تر خانَم ُگل

 .کرد ین دنیار بٌ چرخرا ٍاد دیخند یٍ آٍا کٌ ن زد یتند حرف ن تند

 .ینَن یقرص ناى ن نیاز خَدتٌ کٌ چشهو کف پات ينَزم ع یخالجان خانَم. گل نٌیب یچشهات گل ن-

 :تکان داد ٍ با لبخند گفت یسادات سر  فاطهٌ

  ...گٌیخانَم جان، از نا کٌ گذشتٌ د یا-

 :کَتاى، ادانٌ داد یبعد از نکح ٍ

 ٌیچرا قبلش  دم؟ینن ند یاٍند یگل دختر، يهَن فاطهٌ سادات بگَ... ک   یخالجان بگ خَاد یتَ نه-
 طال خانَم يو باياتٌ؟ نو،یبب یيا! راست ؟یخبر نداد

 .چاندیرا در يو پ شیيا دست نیغهگ یبا لبخند آٍا
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 ...ستیبا نن ن گٌیسالٌ کٌ د یلینٌ فاطهٌ سادات. خانَم طال رفتٌ... خ-

 کٌ رفتٌ؟ کجا رفتٌ؟ یچ یعنی ؟یگین یچ یٍا! بال بٌ دٍر دختر جان چ-

 :بغضش نشکند، گفت کرد یتالش ن کٌیٍ درحال دیکش یقینفس عه آٍا

 .... نانانو يهَن سال فَت شدگٌید یایدن ٌی-

از  سیپر بغض، کٌ کو کهک سر باز کرد ٍ صَرتش را خ ییصدا با ٍ زد چنگ اش سادات بٌ گَنٌ فاطهٌ
 :اشک نهَد، گفت

 ...دمید یرٍزٍ نه نیکٌ ا کشت ین ٍ خدا نن یخدا نرگو بدى... آخٌ چرا؟ ا یٍا-

گفت. فاطهٌ سادات نحکو بغلش کرد ٍ يهانطَر کٌ  یا« خدانکنٌ»لب  ریکرد ٍ ز ٌیيو آرام گر آٍا
 :گفت کرد ین ٌیگر

 ی غصٌ بَد، سنگ صبَرم بَد ٍ يهدنو... نجایکٌ ا ینانانت طال نبَد، فرشتٌ بَد... تهَم اٍن ٍقت-
 یرٍز  ٌی دٍنست ی... چٌ نخَرد ین ٍ بعدش ی  ٍ اجاق کَر  دنویرٍز د ٌیتصادف نن ٍ داغ  خَنَادى تَ 
 ...کشٌ ین یر یسیٍ  دى ین دست از ٍ دختر خَدشو نحل نن، نادرش

 :ٍ فاطهٌ سادات ادانٌ داد کرد ین ٌیگر حرف یب آٍا

 ؟یکرد تحهل ٍ  داغ نیر تک ٍ تنًا ايهٌ سال، چطَ نیتَ ا یداشتو... ٍل دٍینن حداقل بعدش س-
 !دٍ سر؟ َیبا اٍن د یدٍٍم آٍرد یاصال چطَر 

 يو بَد کٌ شايپَر را نشناسد؟ یکس یعنی ایشدت گرفت. خدا اشٌ یگر آٍا

نانانو، تحهلش کردم! نانانو از آب ٍ گل درم  نیکرد؟ ننو ع کارینانانو چ اٍردم؟یدٍٍم ن دیچطَر با-
 ...ستادىیشها ٍا یکٌ جلَ رٍ ینیٍ شدم ا نجایبٌ ا دمیشو خدا خَدش بزرگو کرد. تا رس یآٍرد، نا بق

 :ٍ گفت دیرا باال کش اش ینیسادات از اٍ جدا شد ٍ آرام ب فاطهٌ
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يو يهش از  یيهٌ نسافت ٍ دٍر  نی. ٍاال بخدا نا با اکیخانَم کَچ فتٌیدرد ٍ بالت بٌ جَنو ب-
ٍ  یحان یاٍنو ب ،یخدا بٌ تَ رحو کنٌ کٌ ندام جلَ چشهش گٌی... دویلرز یٍ ن ویترس یيَل  ارباب ن

قسو بٌ  یعل یکنارم نباشٌ؛ بٌ ٍال دینکردى زبَنو الل س ییرٍز خدا ٌینن، اگٌ  نی...! يهبانیپشت یب
 .دارى اجیاحت گر تیآدم جهاعت بٌ يهدم ٍ حها یعنی گو، ین نکٌی... ارىیجَنو درن دىینکش قٌیدق

 :گفت طنتیرفتن از آن جَ، با ش رٍنیب یرا پاک کرد ٍ برا شیيا اشک آٍا

 یلیچٌ ل دینرفتٌ با عهَ س ادمی ينَز... خالجان نزن دٍر کٌ ٍ يان؟ نن گٌ،ید گر تیکلک! حها یا-
 ...آ نیبَد ینجنَن

 .دیسادات يو خند فاطهٌ

 ...ندارى تیخَب شنفٌ ین یکی ٌ؟ینجنَن چ یلیتَ دختر! ل یر یبال نگ-

  نداشتٌ باشٌ؟ دٍست داشتن ٍ عشق بدى نگٌ؟ تیچرا خَب-

 .دیکش یقیسادات نفس عه فاطهٌ

... اصال آدم یگ یدٍست داشتنٌ کٌ ن نیٍجَد داشتٌ باشٌ، يه ایدن نیا یخَب تَ زیدٍنٌ چ ٌیاگٌ -
 دل   يو صَرتش، يو. تر ٍ شاداب شٌین تر جٍَن گذرى، ین یکٌ دختر جان! يرچ شٌ ینه ریبا عشق پ
 ...جلَ رفتن یجا کنٌ ین گرد عهرش بٌ کل عقب یانگارک. الکردارش

 :با خندى گفت آٍا

خالجان! نگَ  آ یتکَن نخَرد یٍاسٌ چ گویبگَ نٌ... ن یي   ،ینَن یقرص قهر ن نیع گویاٍنَقت نن ن-
 .یکٌ خَشگل ٍ ترگل ٍرگل نَند دىیس عهَ نعجزات از اش يهٌ

 یيا ٍ درنقابل چشو دیخَدش را عقب کش بکشد کٌ فاطهٌ سادات شیخَاست دستش را بٌ بازٍ ٍ
 :گفت ظیانداخت ٍ با غ یشانیبٌ پ ینینتعجب آٍا، چ
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 گو ین دیدختر جان... صد دفعٌ بٌ س خَنو ین نهاز نن! شدى نجس نن بٌ ٍ نکن نکن! نزن دستت-
 یتَلٌ سگ جَن بٌ جَنش کن رى؟ ینگٌ بٌ خرجش ن یٍل آ، جک ٍ جَنَرا رٍ ٍل ندى تَ باغ نیا

 ...یش زىیپاک ٍ پاک ٍ دستت بکش اهلل بسو ٌیتَ جَنت نرفتٌ،  شیفینجسٌ... تَئو برٍ تا کح

 .خندى کٌ فاطهٌ سادات چپ چپ نگايش  کرد ریچند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد بلند بلند زد ز آٍا

 :ذينش گفت یتَ یز یبا جرقٌ زدن چ د،یکٌ خند خَب

 ؟یار ینهاگٌ ازت بخَام، نٌ  یز یچ ٌیخالجان؛  آ گوین-

 :سادات با شک پاسخش را داد فاطهٌ

 حاال؟ یخَا ین یچ ینٌ، چ ای ادیاز دستو ن نویبب دیباشٌ دختر جان! با ریخ-

 :را بٌ يو فشار داد ٍ بعد گفت شیيا لب یکه آٍا

 دى؟یدست عهَ س خَام، ین ٍ اتاق سابق نانانو دیکل-

 .انداخت یشانیبٌ پ ینیسادات چ فاطهٌ

 .ازش ساخت ٍاسٌ خاطر خَدش یکپ ٌینرتبٌ ارباب  ٌیدارم  ادی. انا دىیدست س حتهلیآرى -

 بٌ نن؟ شیبد ،یر یبگ دیاز س یجَر  ٌی یتَن ین-

 ...کردى غدقن ٍ آخٌ؟ ارباب اٍنجا رفتن ادیبٌ چٌ کار ت ن-

 .داد دٍیبٌ دلش افتاد کل دیبگَ، شا دیحاال تَ بٌ عهَ س-

 ٍ خَدت حرف باز تَ اٍنَقت نزارى، اٍنجا ٍ پاش یٌ کسارباب گفت گوین ؟یالعقل نگٌ ناقص جایٍا ک-
 نگٌ؟ یگرد یشر ن ی  پ ؟یزن ین

 .ٍارد شد اش یاز رٍش بعد شَد، یقانع نه ینطَر یفاطهٌ سادات ا دیکٌ د آٍا
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 :گفت آلَد بغض یبا لحن ر،یرا بغل کرد ٍ سر بٌ ز شیبازٍيا زدى، غو یا چًرى با

کٌ بٌ نانانو نربَط بَد رٍ ازم پنًَن کردى. ٍ خب... باالخرى  یساال يرچ نیتهَم ا یآخٌ، شايپَر ط-
 ...بشو کیخردى يو کٌ شدى، بًش نزد ٌیاٍن اتاق پر خاطرات نانانهٌ... خَاستو 

 :قطرى اشکش ادانٌ داد دنیيهزنان با چک بعد

 ...صالحٌ ینجَر ی. البد اخب یلیخ شٌ، ینه یگ یٍ ن یار یانا حاال کٌ نٌ ن-

 یقیحق ی  قیحق شیيا گرفتٌ بَد ٍ اشک اشٌ یکند، انا کو کو، گر ینقش باز  خَاست یندر ابتدا  دیشا
 :گفت ٍ کرد نَازش را اش بَد. فاطهٌ سادات چند لحظٌ پکر نگايش کرد ٍ بعد جلَ رفت ٍ شانٌ

 ...ادیبًت ن شتریطال خانَم! خندى کٌ ب ی دردٍنٌ یکن ٌیگر خَاد یخب حاال نه-

 :نگايش کرد کٌ فاطهٌ سادات چند لحظٌ پکر بًش زل زد ٍ بعد گفت یبا صَرت اشک آٍا

يو کٌ  َنیسال ٍ سال ی  ازش بخَام، بنا بٌ عادت يو نفس دٍیاگٌ کل دٍنو یحرف بزنو. ن دیبا س رم ین-
 ...ارىیشدى، رٍ حرفو نٌ نه

 .ٍ آرام تشکر کرد دیتپلش را بَس ی را پاک کرد ٍ نحکو گَنٌ شیيا با ذٍق اشک آٍا

يَاست  ی  کیتار کینزد نکٌیبٌ دست سهتش آند ٍ با گَشزد کردن ا دیبعد، فاطهٌ سادات کل یحظاتل
 .ٍ نهکن است ير لحظٌ شايپَر سر برسد، آن را بٌ دستش سپرد

دلش  یترس، تَ یباال رساند. استرس داشت ٍ قدر  ی طبقٌ بٌ را خَدش ٍ رفت باال يا تند از پلٌ تند
 دیشا زد، ی. فقط حدس نستیسر ننشأ ترس نبًهش از چ نستدا ینشستٌ بَد. خَدش يو نه

آن اتاق پنًان کردى کٌ رفتن بٌ آنجا را  یتَ یز یشدى کٌ بفًهد شايپَر چٌ چ نیا ریدرگ یلیچَن خ
 ...بَد یعاد یاسترس گرفتٌ کٌ خب آن يو انر  ینطَر یکردى است؛ ا هنَعن
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ٍ  دندیدست از کار کش یا آٍا، لحظٌ دنیبَدند کٌ با د لیکردن ٍسا زینفر از خدنتکاريا نشغَل ته سٌ
آنًا را  گشت ین یدنبال راي دیبا. داد را شان پاسخ یاجبار  یبًش سالم کردند کٌ دخترک با لبخند

  .ٍارد اتاق شَد تَانست یبفرستد برٍند، ٍگرنٌ نه

  .جلَ رفت یٍ چند قدن چاندیيو پ یرا تَ شیيا دست

 گردى؟یبرن یَر ک  شايپ نیشها اطالع ندار-

 :از آنًا گفت یکیبٌ آٍا نگاى کردند ٍ  دختريا

 ...کنن یزنان رفت ٍ برگشتشَن رٍ نعلَم نه چَقتینٌ خانَم. ارباب ي-

 .سرش را تکان داد آٍا

 9. يرجا کٌ برى ٍ يرچقدر يو کٌ کار داشتٌ  باشٌ، رأس ساعت دٍنو ین ٍ درستٌ؛ انا نن عادتش-
 ...خَدش ی خَنٌ گردى یٍاسٌ شام ٍ استراحت برن

ٍ يرٍقت  رفت ین خَاست یدرٍغ شاخدارش، خَدش يو در تعجب بَد. شايپَر يرٍقت ن از
 یبرا اش یشخص یالیاز شام بَد ٍ نٌ استراحت... صرفا از ٍ ینٌ خبر  گرید گشت،یبرن خَاست ین
 .آزار ٍ بازخَاست کردن آٍا یبرا ای. کرد یدادن استفادى ن ینًهان اینحرنانٌ  یيا نالقات یکسر ی

 یبٌ زبان آٍردى بَد ٍ دختريا يو از رٍ یعاد یراحت ٍ با لحن یلیبَد درٍغش را خ نیجالب ا انا
  .اند بَد حرفش را باٍر کردى دایکٌ بٌ يو انداختند، پ ییيا نگاى

 :را صاف کرد ٍ حرفش را ادانٌ داد شیگلَ گرفتٌ، اش نقشٌ دیکٌ د آٍا

نظو ٍ نرتب باشٌ.  یاز رٍ ــدیبا زشیچ يهٌ شٌی! يهزاریب ینظه یٍ از ب ٌینقرراتشايپَر بٌ شدت -
ٍ ٍقت يدر  ایزکاریته نیا یبٌ نظرم بًترى جا خَاد؟ ین خَاد، ینه یخدا کٌ نهاز صبح فردا رٍ از کس

انجام  نیتَن یکارا رٍ بعدا يو ن نی.. انینیبچ ٍ شام زیٍ ن نیبرس شیبٌ اتاق شخص نیدادنا، بر
 ...نیبد
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 :آرام گفت چالند، یدستش را ن ی از دختريا، يهانطَر کٌ کًنٌ یکی 

ٍ  شٌ ین یکفر  و،ی. اگٌ خالجان بفًهٌ نصفٌ رياش کردویانجام نداد ٍ نَن فٌیانا خانَم نا ينَز ٍظ-
 ...کنٌ ین ًهَنیتنب یحتها يو کل

 .را باال انداخت شیيا شانٌ آٍا

 یيا نجازات یٍجٌ بٌ گرد پا چیسخت باشٌ، بٌ ي ًاشیکنٌ... نطهئنو يرچقدر يو تنب ٌیخب تنب-
 ...يهٌ سال نیا بعد دستهٌ  ... بًرحال نن دخترشو، اخالقشرسٌ یشايپَريو نه

 :سهت اتاقش رفت ٍ گفت ش،یپرتشَ یانا با درٍن ال،یخ یب یبا ظاير  بعد

يو  نیتَن ین ؛ینیبب ٍ تَنیکار کو یٍ بعدا يو جزا نیبهَن نیتَن ی. ننیدٍن یحاال يرطَر خَدتَن ن-
کنن... انتخاب با  ستیراست ٍ ر ٍ یچ کٌ زٍدتر يهٌ نیخبر بد ٌیٍ اقلکو بٌ آشپزخَنٌ  نییپا نیبر

 !وخشو شايپَر بش شیآت ریاس خَاست یخب اگٌ نن بَدم، ٍاقعا دلو نه یخَدتَنٌ... ٍل

. دعا دعا کردند ینگاى کرد کٌ داشتند بايو پچ پچک نبرگشت ٍ دختريا را  د،یدر اتاقش کٌ رس یجلَ
  .يو شد نطَریزٍدتر برٍند کٌ يه کرد ین

از  شیيا آٍرد. دست رٍنیب بشیرا از ج دیزد ٍ تند سهت اتاق نهنَعٌ رفت ٍ کل یپت ٍ پًن لبخند
را داخل  دیکٌ بَد، کل یسرخ  سرخ بَد. با ير بدبخت شیيا بَد ٍ گَنٌ زدى خی جانیفرط استرس ٍ ي

بعدا  کٌدر گذاشت  یرا يهانجا رٍ دیقفل چرخاند ٍ ٍارد اتاق شد. درش را از داخل قفل کرد ٍ کل
  .فرانَشش نکند

نات ناند ٍ يهانجا جابت  یا اتاق خَرد، لحظٌ یدر بَد کٌ برگشت ٍ چشهش کٌ بٌ فضا یجلَ
  .قدرت راى رفتن را از دست دادى بَدند شی. اصال انگار پاياستادیا

 ٍاقعا يهان اتاق نادرش بَد؟ نجایا

 ...بَد نردى ياست اتاق يو، درست نحل صاحبش، سال نیا انگار
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 .آزرد یرا ن ینیب یخاک، طَر بد یاتاق نشستٌ بَد ٍ بَ یيا عنکبَت گَشٌ تار

 ٍ بَد شدى خاک ٍ گرد از پر ناندى، بالاستفادى يا سال نیبَد در ا دایرنگ نادرش کٌ پ یگلبً تخت
  .ٍ پارى پارى بَد دىیپَس شیباال ریحر

ير کدام، راحت  یپخش ٍ پال بَدند ٍ رٍ یرنگ رٍغن کٌ بٌ طرز نانرتب یتخت، پر بَد از تابلَيا یرٍ
 .سٌ انگشت خاک نشستٌ بَد

کٌ حاصل شکستن  خَرد یبٌ چشو ن شیرٍ ییيا خردى شٌیبَد ٍ ش فیاتاق بٌ شدت آلَدى ٍ کح کف
انا خدا  چارىیاز گل نرگس قرار داشت. گل  ب ،یهیقد یطاقش، گلدان یبَد کٌ رٍ یا پنجرى ی شٌیش
زرد  شیيا حال ٍ رٍز افتادى بَد. ساقٌ ٍ برگ نیشدى کٌ بٌ ا یدگیبًش رس یبار ک   نیآخر دانست ین

 نیزن یکٌ ازش رٍ یزرد ی دىیبٌ اسو گلبرگ، نداشت جز چند گلبرگ چرٍک یز یبَد ٍ کال چ دىیٍ خشک
 .بَد ٌختیگلدان ر یٍ پا

کٌ با يهان تهاس کَچک، برگ  دیکش شیيا از برگ یکیآرام بٌ  یلیح یلیجلَ رفت ٍ دستش را خ آٍا
از  فیشد. ح دىیگَلٌ گَلٌ شدى افتاد ٍ نگاى پکر آٍا سهتش کش یيا خاک یشکست ٍ رٍ دىیخشک

  فتد؟یحال ٍ رٍز ب نیگل نرگس نبَد کٌ بٌ ا نیا

را  دیکج کرد ٍ کل یخَرد کٌ پشت گلدان افتادى بَد. سرش را که یرنگ ییطال دیبٌ کل نگايش،
نتعلق بٌ  دیبٌ جستجَ نداشت کٌ بفًهد کل ازین ادیز یاتاق چرخاند ٍل یرا تَ شیيا برداشت. چشو

  .ستیچ

 یاز تابلَيا یکیطرح   ،یا کٌ لحظٌ رفت، یاتاق بَد ن ی کٌ گَشٌ یرنگ یسهت صندٍق چَب داشت
  .گذاشتٌ بَد، تَجًش را جلب کرد شیرا بٌ نها یخ صَرت نردر  ویتخت، کٌ ن یرٍ

  .برش داشت اطیرفت ٍ با احت جلَتر

يو آشنا نبَد. انا...  یا ذرى ی. حتشناخت یکرد ٍ بادقت نگايش کرد. اٍ را نه زیرا ر شیيا چشو یکه
 .آٍا بَد ٌیشب ینگ یبگ شیيا حالت ٍ رنگ چشو
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 یخاکستر  یراينیکٌ پ ینشک یرنگ ٍ نَيا یفندق یيا نرد جَان با چشو کیاز  رخ ویبَد ن یر یتصَ
 .بٌ تن داشت

 .خَش نَشتٌ شدى بَد، جلب شد یبا خط ر،یکٌ دٍر تا دٍر تصَ یتَجًش بٌ شعر  آٍا

 کٌ ننتظرت باشو ،یدٍر  نٌ»

 کٌ بٌ آغَشت کشو ک،ینٌ نزد ٍ

 ردیگ نیکٌ قلبو تسک ،یاز آن  نن نٌ

 کٌ فرانَش کنو بو،ینص ینٌ از تَ ب ٍ

 «...یز یچ يهٌ انیدر ن تَ

 ٍ شعر؟ ریتصَ نیرا از خَدش دٍر کرد. ننظَر نرگس چٌ بَد از ا ریتصَ زدى، بًت

 .کند داینرد جَان پ نیاز ا گر،ید ی  نقاش کیتابلَيا را نگاى کرد تا بلکو  یٌ یتند بق تند

 ...نبَد انا

 .بَد زیتابلَيا يهٌ چ نیب

 خلق کردى بَد؛ ییبایز اریبس یعیبَد ٍ نناظر طب دىیچندتا پرترى کش یاز يرکس نرگس

 ...از آن نرد، نٌ انا

 !بَد ٍ بس یکی يهان

  .قفلش چرخاند یرا تَ دینشست ٍ کل شیرفت. جلَ یرا ريا کرد ٍ سهت صندٍق چَب تابلَيا

  .آٍا شد ی ازش باعخ سرفٌ یناش ادیصندٍق کٌ باز شد، گرد ٍ خاک ز در
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رنگ رٍغن ٍ  یيا ینختلف ٍ قَط یزيایقلهَ در سا یادینبَد. فقط تعداد ز یخاص زیٍق چصند یتَ
 .دادى بَد یدلش جا یرا تَ یعیگل نرگس طب کیکٌ  یا شٌیش ی. بٌ عالٍى گردنبندیطراح ینداديا

 یشهی ی  چرن جلد با  دفترچٌ کیکف  صندٍق چشهش بٌ  ت،یدرنًا کٌ کرد جا آنًا را جابٌ یقدر  آٍا
  .دیکش رٍنیبٌ پاسپَرت شد. يردٍ را از آنجا ب ٌیشب بایتقر گر،ید یا رنگ ٍ دفترچٌ

 ...پاسپَرت نبَد، شناسنانٌ بَد. آن را گشَد ٍ دفترچٌ،

  .ٍا رفت یا آن شخص لحظٌ ی  خانَادگ نام ٍ نام دنید با

 تکٌ کاغذ  کَچک؟ نیا گفت ین چٌ

 :کرد زنزنٌ خَدش با را يا آرام، اسو آرام

 ...ی... نام نادر، نرگس نالک1379نرداد ناى  16... نتَلد یلیا سًآٍ-

 :بَد گانٌیب شیکٌ برا د،یلغز یاسه یچشهش رٍ ٍ

 ...یلینام پدر... آرش سً-

 ؟یدار یب ایبَد  ایرٍ قت؟یحق ایدرٍغ بَد  نی... اصال ادیفًه یرا نه اش ینعن

  ست؟یٍاقعا... آٍا دختر شايپَر ن یعنی

 !گرفتٌ بَد؟ یالهحن ی شناسنانٌ شیشايپَر برا نی... پس بخاطر يهپس

 یيا از صفحٌ یکیرا فَت کرد ٍ  شیگذاشت ٍ دفتر را برداشت. خاک رٍ یرا بست ٍ کنار  شناسنانٌ
 .اٍلش را باز کرد ٍ شرٍع کرد بٌ خَاندن

 1378آذر ناى، سال  26»

 یزندگ و،یدیکٌ کش ییيا یٌ... باٍجَد تهَم سختنن ی  رٍز زندگ نیباتریبگو ز تَنو یبٌ جرعت ن انرٍز،
 و،یاعتهاد بنا کرد یَاريایعشق ٍ با د یياٌ یپا یکٌ نن ٍ آرش بٌ دٍر از چشو شايپَر، رٍ یکیکَچ
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 کیکَچ ی رشتٌف ٌی دنینفس کش نیکٌ دادم، نحبت بَد! ٍ ا یشی... جَاب آزناشٌ یدارى گستردى ن
 ...کنٌ ین دییرٍ در درٍن نن تأ

دٍ نفرنَن  ی  زندگ ی  قشنگ رٍ چاشن یٌ یيد نیبگو شکرت. ازت سپاسگزارم کٌ ا تَنو یفقط ن ا،یخدا
کٌ خَدت،  دٍنو ی... نسراً یُ  الُعسر   إَن نعَ  یکٌ گفت شٌ ین شتری. رٍز بٌ رٍز اعتقادم بٌ کالم  حقت بیکرد
 .یدار  ینگٌ ن ٍربٌ د ویشَم  شايپَر رٍ از زندگ یٌ یٍ سا یدار یرٍ بٌ نرٍر برن يا یسخت

 ...آرش ٌیخَشگل، درست شب یدختر کَچَلَ ٌی. باشٌ دختر نَن بچٌ دٍارمیان

آٍا...  زارم ین ٍ بَد، پس اسهش یقیکالس نَس یٍ تَ َلَنیٍ یيا نت ینا دٍتا، از آٍا یی  آشنا
تا ُنٌ  کٌ از االن یینن ٍ آرش... دختر کَچَلَ ینا... آٍا یآٍا. دارى دٍست ٍ نطهئنو آرش يو انتخابو

بزرگش  کنٌ، ین قیکٌ پدرش بٌ قلبو تزر ینحبت ی رىیٍ بعد، با ش دم یبا عشق پرٍرشش ن گٌ،یناى د
 «...کنو ین

 را يا بار نَشتٌ نیبار، نٌ دٍ بار، کٌ چند کی. نٌ دیلغز یکلهات ن یآٍا، رٍ ی زدى بًت یيا چشو
 ...شکل بَدتصَرش يو ن ینهکن نبَد... حت شیبرا کردنش، باٍر انا... خَاند

 ست؛ین شیيا رگ ی. شاد بَد کٌ خَن  شايپَر، تَدانست یرا خَدش يو نه نیناراحت؟ ا ایبَد  شاد
. کردند یقلبش را تکٌ تکٌ ن ز،یت ییچاقَ ن  یع يا نیانا... غو نداشتن پدر، درد از دست دادن  نادر... ا

 اش زدى خیصَرت سرد ٍ  یداغش، تند ٍ تند رٍ یيا شد ٍ اشک نیسنگ اش ییاز تنًا شیبغض گلَ
 .رٍان گشت

 ...خاطرات نادرش است ی دفترچٌ، دفترچٌ نیبَد ا دایکًنٌ بَد ٍ پ اریبس يا برگٌ

 سد،ینَ یداخلش ن ییزياینرگس چ یبَد گٌ گاي دىی! قبال دشناخت یدفترچٌ را ن کرد، یکٌ فکر ن االن
 .نًو نبَد شیبرا یلیانا چَن بچٌ بَد ٍ سَاد يو نداشت، خ

 یا زرد شدى را ٍرق زد ٍ نشغَل خَاندن نَشتٌ یيا تند ٍ تند چند تا از برگٌ کرد، ین ٌیکٌ گر طَريهان
 .شد گرید
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 1383نرداد ناى، سال  12»

ير  یدید یٍ ن یکاش بَد یانرٍز، رٍز تَلد  دخترنَن بَد. آٍانَن انرٍز پنج سالٌ شد ٍ ا زم،یعز آرش
. انرٍز نویبًتر ندازىیتَ ن اد  ی ٍ نن دنش،یخند ٍ يا . حالت چشوشٌ ین باتریچقدر ز گذرى، یرٍز کٌ ن

 یبٌ خَب تَنو یکٌ نه زنٌین َلَنیٍ قشنگ انقدر ات دادم. دردٍنٌ ادی بًش رٍ ات نَرد عالقٌ ی  نلَد
درست نحل  د،یسف یبا اٍن لباسا دى، یٍ آرشٌ رٍ حرکت ن بندى ین ٍ چشهاش یکنو. ٍقت فشیتَص

 ...باینًربَن ٍ ز اریکَچَلَ ٍ بس یٌ فرشت ٌی! ياست فرشتٌ

 ٍ پاک قلبت، ٍسعت  رفتارت آرٍم ٍ بٌ ی بزرگش کنو. بٌ اندازى یيهَنطَر کٌ خَاست دم، یقَل ن بًت
. انا... االن کٌ رىینگ ادی ٍ یبد ادیبًش  یکٌ دٍست داشت ییزاینبَدت باعخ بشٌ چ زارم ی... نهبینج

دست  رینن، تا ابد اس لنح ات دٍنٌ ٌی یکی یبراش دعا کن. از خدا بخَاى آٍا ،یتر  کیاز نا بٌ خدا نزد
بٌ  ٌیشايپَر نشٌ ٍ بتَنٌ از خَدش دفاع کنٌ ٍ بٌ ٍقتش نحکو باشٌ. درست نحل خَدت، شب

 «...پدرش... جسَر، انا نًربَن

زد، تا بٌ  شد ٍ با تهام شدن صفحٌ، دفترچٌ را دٍبارى ٍرق دىیخط آخر کش ریلرزانش، ز یيا دست
  .دینَشتٌ رس ی  حاٍ ی صفحٌ نیآخر

تحهل زندان  شايپَر رٍ ندارم. تا آخر انشب ير طَر کٌ شدى،  گٌیننٌ. د ی  رٍز زندگ نیآخر انرٍز»
يو کٌ  گٌید یایدن ٌی یتَ تَنو ی. حداقل با نرگ نکنو ین خالص ٍ ٍ خَدم کنو یتهَم ن ٍ یچ يهٌ

آٍا،  دیبٌ خدا... شا سپارنش یآرش... ن ی  بابت آٍاست. انانت وینَ بسازم. تهَم  نگرٍن ی  زندگ ٌیشدى، 
 «...بگردٍنٌ ٍ شیبًتر بتَنٌ زندگ ییتنًا

  .گذراند ین نظر از را يا نَشتٌ س،یخ ییيا ديانش بَد ٍ با چشو یجلَ اش زدى خی  دست

در  دیالن زنان خَاندنش را نداشت، انا بادفتر را ٍرق زد. پر بَد از دستخط نرگس. ا گرید ی دفعٌ چند
  .خَاند یفرصت، تهام خاطرات نادرش را ن نیاٍل

 .افتاد شیپا یدفتر سر خَرد ٍ پشت ٍ رٍ، رٍ یاز ال یهیقد یعکس د،یآخر کٌ رس ی صفحٌ بٌ
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! دیترس یعکس، نشتش کرد. ن کیگذاشت ٍ دستش را جلَ برد. انا... نزد نیزن یرا رٍ دفتر
شناسنانٌ  دنید قتایرا در بر دارد. حق یر یچٌ تصَ داند یکٌ خدا ن یآن عکس لعنت دنید از دیترس ین

 .را نداشت گرید یبَد... طاقت شَک نیسنگ یکاف ی بٌ اندازى شیبرا يا، نَشتٌ نیٍ خَاندن  ا
 

سخت بٌ  ینَقع انجام کاريا شٌیرا کٌ يه «ویالرح الرحهن اهلل بسو»را آرام بست ٍ ذکر  شیيا چشو
زد ٍ عکس را  ایرا گشَد، دلش را بٌ در شیيا چشو ق،یعه یزنزنٌ کرد ٍ با نفس آٍرد، ین ادی

 رشبٌ س نیاز ا شتریب خَاست یعکس چٌ ن کی دنید گریرفتٌ بَد، د شیپ نجایبرداشت. اٍ کٌ تا ا
 ...... يرچٌ بادا بادکرد ینگايش ن اٍرد؟یب

 دىیشد کٌ آنجا د ییيا نات آدم سش،یخ یيا ناند ٍ چشو باز هٌین شیيا لب یا لحظٌ دنش،ید با
 شبايت ینرد، ب نیقدبلند. ا ی   رىیت ابرٍ بَد دٍنفرى از نرگس ٍ يهان نرد چشو ی. عکس، عکسشد ین

گرفتٌ  سترا بٌ د َلَنشیرنگ بٌ تن داشت ٍ ٍ دیسف یراينیرنگ رٍغن تابلَ نبَد. نرگس پ ی  بٌ نقاش
 ريا اش شانٌ یبٌ رٍ پرٍا ینَاجش، ب یهرش حلقٌ شدى بَد ٍ نَيابَد ٍ دست راست نرد، دٍر ک

  .کردى بَدند کیرا بٌ يو نزد شانیٍ سريا زدند یلبخند ن نیدٍرب بٌ يردٍ. بَد

 در يا . آن زنان باب بَد چاپ نَشتٌدیعکس لغز نییرنگ پا دیسف ی نَشتٌ یآٍا، رٍ یيا چشو
 .يا عکس ی  نییپا قسهت

 دارد دنیغزل درد کش داریدارد      ٍى کٌ د دنیغزلو شَق پر تیب تیب»

 «دارد دنید کدى یحرم ٍ ن نیب یسع      نکند پرستو بادى ات نرگس شدى چشو

  .نشست نیزن یافتاد ٍ عکس، تلَ تلَ خَران ريا شد ٍ رٍ شیزانَيا یرٍ یحس یبا ب شیيا دست

 یبٌ رٍ یگر یپس از د یکی ش،یيا بَد ٍ اشک شیرٍ رٍبٌ دیسف َاریدخترک، بٌ د رٍح یب نگاى
  .شد یشدى بَد؛ رٍان ن دىیپر ٍ رنگ دیصَرتش کٌ بٌ شدت سف
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 َارشیخَدشان را بٌ در ٍ د یآرام ٍ قرار نداشت ٍ افکار لعنت یا بَدن، لحظٌ یخال نیدر ع ذينش
  .دندیکَب ین

 ...بَد یادیز شیٍاقعا برا گرید نیا

 !...؟کرد یدرکش ن دیبا یچطَر  اصال

 خَاست یاالن چطَر ن شناخت؛ ین یآسهان ی فرشتٌ کی عنَان بٌ را نادرش يا کٌ سال یدختر  آٍا،
 کردى؟ شیقبَل کند کٌ نادرش، بٌ خَاست خَد اٍ را تنًا گذاشتٌ ٍ بٌ انان خدا ريا

  کردى باشد؟ انتیداشتٌ باشد ٍ نادرش ٍاقعا بٌ اٍ خ قتیشايپَر حق یيا نکند حرف اصال

 ...نٌ انا

شايپَر  ی شدن سر ٍ کلٌ داینَشتٌ شدى، ازدٍاج نرگس با آرش، قبل از پ یداديایٍ رٍ يا خیتار طبق
 ...ٍ اسارتش در چنگال اٍ بَدى اش یدر زندگ

 ...نحل شايپَر، باٍر کند یآدن یيا آٍا بخَايد بٌ حرف نکٌیحهاقت بَد ا چقدر

 .بَد ٍ نرگس يو آن را ننَشتٌ بَد اطالع یٍسط بَد، کٌ آٍا ازش ب نیا یز یچ کیقطعا  یٍل

 حتهلیبَد بٌ نام آرش!  یاش نبَد ٍ آٍا از نرد یبَد کٌ شايپَر پدر تن نیکٌ ٍاضح بَد، ا یز یچ
 .آٍا نبًو بَد یبرا تشیکٌ يَ ینادرش... کس ی نعشَقٌ

 ...سر ٍ تٌ یب یياٌ یفرض ٍ سَال پر بَد از عالنت ذينش

 ٍردى بَد؟شايپَر درآ یالیسر از ٍ یچطَر  نرگس

 گذاشتٌ بَد؟ چطَر ُنردى بَد؟ شیآرش چرا تنًا اصال

 ...چرخد یاتاق دٍر سرش ن کرد یشدى بَد، کٌ حس ن نیسرش سنگ آنقدر
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بٌ يق  لیآرانش تبد یٌ یفرٍ برد ٍ گر شینَيا نیٍ دستش را ب دیکش غیپلک زد ٍ بلند ج نحکو
 :دیکٌ نال یيق شد ٍقت

دل  یز یچ ٌیبٌ  امیداشتو... پس چرا ير بار تا ن هانیخـــدا! نن کٌ باٍرت کردى بَدم... بًت ا-
 ی  بًتر درک کنو بٌ نعن یخَا ین ؟یکن ین رٍ ام ٍاسٌ دینشکل جد ٌیتَ ذٍقو ٍ  یزن یخَش کنو ن

جًنو  نیا یتَ دیبا یچــــرا؟! بٌ چٌ گناي ا؟یندارم؟ چرا خدا اتیتَ دن ییجا چیبدبختو ٍ ي یٍاقع
چرا بايام  ؟یکن ینه تویٍ حها ید ینه نشَن بًو ٍ خَبت یبارم کٌ شدى، رٍ ٌیبسَزم ٍ دم نزنو؟ چرا 

يهٌ بال ٍ  نیا ٌ؟یيهٌ نفرت تَ بخاطر چ نینن کٌ باٍرت دارم، نن کٌ دٍستت دارم، پس ا ؟یقًر 
 درد ٍ غو ٍغصٌ تقاص کدٍم جرم ننٌ؟

را پشت سرش انداخت ٍ نگاى لرزانش بٌ در دٍختٌ  شیَيان رٍن،یاز ب ییيا قدم یصدا دنیشن با
ٍ آٍا نتَجٌ  زد یانا نردک آرام حرف ن شد، ین دىیبَد شن ینردانٌ کٌ نتعلق بٌ طًهَر  ییشد. صدا

  .کلهاتش نشد

. دفترچٌ ٍ عکس ٍ شناسنانٌ را دیرا پاک کرد ٍ شالش را پَش شیيا اشک یکف دست، تاحدٍد با
  .اٍل گذاشت یرا سر جا دشیگذاشت ٍ صندٍق را قفل کرد ٍ کل بشیج یبرداشت ٍ تَ

در را باز کرد ٍ از اتاق خارج  ست،ین رٍنیب یراحت شد کس الشیخ یرا بٌ در چسباند ٍ ٍقت گَشش
دٍر شد ٍ  یاز آن اتاق لعنت شد یکٌ ن ییکرد. تا جا دنییشد. تند تند قفلش کرد ٍ بعد شرٍع بٌ دٍ

کٌ  یهٍ استرس ٍ غ دنییداد. نفسش از دٍ ٌیکو درش را بست ٍ بًش تکشد ٍ نح گرید یٍارد اتاق
نگاى کند کجا  نکٌیا یب زد، ینفس نفس ن کٌیشدى بَد، گرفتٌ بَد ٍ درحال تر نیدلش االن سنگ یتَ

 ...يو گذاشت یرا رٍ شیيا آندى، چشو

*** 

 «ايَرا»



 www.Novel98.ir 303               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

گذاشتٌ بَد ٍ ناگاى، حس کرد با  ششیيهرايش بٌ نها ی بَد کٌ صفحٌ یبٌ نتن رىیخ شیيا چشو
 یتَ بَد، بخش لذت دیيو شا یٍ ناآشنا، کٌ قدر  بیغر یگفتن  دخترک، حس «نَنو یننتظرت ن»

 کارت ویکردن س رفعالیپسش زد ٍ بعد از غ ع،یاز يو باز شد. انا سر شیيا ٍ اخو دیچیٍجَدش پ
را  دیسع یٌ يهان لحظٌ صداگذاشت ک بشیج یرا فشرد ٍ يهراى را تَ on/off ی دکهٌ اش، یشخص

 :دیشن

 ...ايَرا آ گو ین-

 .حرفت را بزن یعنیبًش انداخت کٌ  یدر سکَت از بغل چشو نگاي ايَرا

 ...بگَ ٍ جَن پسرخالٌ راستش ش؛ییخدا یٍل پرسو، یسَال ازت ن ٌی-

 .بپرس-

 .بًش انداخت ٍ بعد لبخند زد ینگاي وین دیيو آرام. سع یايَرا نحکو بَد ٍ که یصدا

 رٍ يو، نٌ؟ نیختیخالٌ نًتاب جَاب دادى... با شازدى خانَم ر ی فکر کنو آش  ابَالفضل ٍ سفرى-

فَرا لبخندش را خَرد.  دینگاى تندش را بٌ صَرتش انداخت کٌ سع ت،یچنان اخو کرد ٍ با عصبان ايَرا
 :فشرد ٍ لب زد یصَرتش را جهع کرد ٍ فرنان را که

 ...غلط کردم-

 :کرد ظیننقبض، سرش را چرخاند ٍ غ یبا فک ايَرا

 ...یکن ین یغلط نیدفعٌ آخرت باشٌ يهچ-

ٍ پشت بندش بٌ باد چندتا  کرد ینحارش ن ینشت دیايَرا را نگاى کرد. االن نبا رخ ویبا شک ن دیسع
را يو بلند نکردى بَد؟ رد  شیصدا یپس چرا حت گرفتش؟ یدرشت، از آنًا کٌ فقط خَدش بلد بَد ن

در  یشک نیکَچکتر دینشست. آٍا کار خَدش را کردى بَد ٍ سع دیصَرت سع ینگ تَکهر یلبخند
  .نداشت را سابق خشَنت ٍ بَد شدى تر م نداشت. ايَرا ٍاقعا اخالقش آرا نیا
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بٌ  دیجرعتش را نداشت. شا یٍل بزند، حرف اش نَضَع با پسرخالٌ نیدٍست داشت راجب ا یلیخ
بًرحال، اٍ ايَرا  یٍل د،یرس یبٌ نظر نه نیاش سرخ ٍ خشهگ یا شٌیش یيا ظاير آرام بَد ٍ نردنک

سرش  یرا رٍ شیٍ صدا چسباند یتلنگر کَچک آنپر ن کیدفعٌ با  کیبَد کٌ نشناسدش؟  یبَد! ک
يو جانش را دٍست داشت. پس يهان  دیانداخت ٍ آنَقت خدا يو جلَدارش نبَد... باالخرى سع ین

 .ديد ی. قطعا ٍقتش کٌ برسد، ايَرا خَدش، خَدش را لَ نکرد یبًتر کٌ فعال سکَت ن

 َاریچٌ با د ،یتفاٍت یکٌ بتَان پنًانش کرد... چٌ پشت ظاير سرد، چٌ با ب ستین یز یچ عشق؛
 ...... ننتًا در زنان نناسب خَدشداد یيو کٌ شدى نشان ن یغرٍر... عشق خَدش را يرطَر 

ٍ  دیرا کش یبَد، نتَقفش کرد. دست دایآن پ انیدر ن کٌ یا کلبٌ یرا داخل جنگل برد ٍ جلَ نیناش
 :گفت

قرار اٍل؛  طٌیخ یادیز شییٍاسٌ قرار ٍ ندار گذاشتن بايات انتخاب کنٌ؟ خدا اینبَد نان نیجا بًتر از-
 ...ٍسط کلبٌ؛ اٍنو با دٍتا دٍنٌ سر خر نزاحو گذاشتٌ بشٌ

 .را باز کرد نیبا اخو در ناش ايَرا

 .شَ تا خَدم نبستهش ادىیپ ٍ ببند ٍ بافتن، دينت چاریٍ ل یحراف یجا-

  .ٍ سرش را تکان داد دیکَتاى خند دیسع

آن  دنیفقط در صَرت شن دانست یکٌ ن یٍ ايَرا، بٌ يهان سبک ستادندیا یچَب ی دٍ نقابل کلبٌ ير
 .دیکف دستش را بٌ در کَب شَد، یدر باز ن

آن نشخص گشت.  ی انٌیدر ن یالغر اندان انسالیکٌ در باز شد ٍ نرد ن دیطَل نکش شتریب یا قٌیدق
ٍ  رىیگَد رفتٌ ٍ پَست ت یيا الغر، چشو کل  یٍ ي دىیتک ی بَدنش از چًرى یٍ عهل دیشد ادیاعت
چًل،  دیبَد. شا دایايَرا خو شد ٍ حرف زد پ یبرا یکه نٌیکٌ دست بٌ س ینازکش، ٍقت یصدا
ٍ دست کو دى  داد یفرتَت نشان ن یرنردیاٍ را چَن پ اد،ینداشت. انا اعت شتریسال سن ب ٍپنج چًل
 .سنش بردى بَد یرٍ یسال
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قَل چًار قبضٌ دادم  نویٍاس خاطر يه ن،یارین فی. خانَم گفتن تشرویچاکر یلیسالم ايَرا خان؛ خ-
 تیحیح یشها ب ینکردى ناغافل سر پست خَاب نهَنو ٍ جلَ رٍ ییخدا ًَی کٌ بسازم ٍ تَپ خَدم

 ...داخل دیآقا... بفرنائ دیبشو... بفرنائ

پشت  دیداخل شد. سع یحرف چیي ینگايش کرد ٍ ب یشگیفقط با يهان اخو کهرنگ يه ايَرا
 :سرش رفت ٍ رٍ بٌ نرد گفت

سرنَن  ریچرا؟ نا خ گٌیازت گذشتٌ د ینن؟ تَ کٌ سن ٍ سال زیعز یٍاسٌ خَدت ساخت ٌیچٌ بساط-
ٍ  دنیچیتَ کار رٍل پ دیبا یباشٌ کٌ از دى دٍازدى سالگ ینجَر یپس؟ ا ویریالگَ بگ دیبا یجٍَنا از ک

 ...ویدم ٍ دٍد باش

بٌ در   ٌیشب یدر  چٌ،یقال ریکٌ کف کَنٌ را پَشاندى بَد کنار زد. ز یسرخ رنگ ی چٌیٍ قال دیخند نرد
 کرد، یرا بازن نیرزنیشدى بَد. يهانطَر کٌ در  ز ٌیتعب یهیقد یلیخ یلیخ یيا نیرزنیانبار ٍ ز ایگنجٌ 

 :گفت دیدر پاسخ سع

جٍَنٌ  یجٍَن، ٍقت ٌی! جَن پسر س کٌ تَ سن ٍ سال نن کالت پس نعرکٌ یچیرٍل بپ یاگٌ از بچگ-
 االتشیٍ جنو کار کردن داشتٌ باشٌ... اٍن ٍقتٌ کٌ خ ستٌیخَدش ٍا یکٌ رٍ پا کنٌ، ین یٍ جٍَن

 ...ننقل ٍ بافَرى رى، یکٌ نه یز یسهت تنًا چ

ٍ ٍاس خاطر چندرغاز  ینَند یسن نَکر باق نیخَاست ٍ تا ا یٍقت ینخَاد، ٍل یچکیٍاسٌ ي خدا
 ...رى ین ادتیاٍنَقتٌ کٌ خَدتو  ؛یکرد ٍ نردم یی  پادٍ

 گٌید ستٌ،یجنس کٌ بتَنٌ سر پا ٍا کٌیت ٌیکٌ يهٌ يو ٍ غهش شدى  یپسر! کس ستویالگَ ن نن
 !جٍَن نردم بَدن یسٌ بٌ الگَچٌ بر شٌ یحساب نه یچیٍاسٌ پسر خَدشو بٌ ي

 :شدى بَد اشارى کرد ٍ رٍ بٌ ايَرا گفت دایکٌ پ یا پلٌ با سر بٌ راى بعد

 ...نجاستیآقا... رايش از ا دیبفرنائ-
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ٍاردش شَد،  نکٌیيو اطاعت کرد. انا قبل از ا دیاشارى کرد کٌ اٍل اٍ برٍد ٍ سع دیبا سر بٌ سع ايَرا
 :رٍ بٌ نرد گفت

ٍاسٌ  یبا خَدت پدر جان... يرچقدرم کس نیپسرت! نکن يهچ یٍ ننو جا یدار  ٍ شها حکو پدر نن-
 ٌیکار شها، زندى بٌ گَر نیبٌ قتل نفس! ا کنٌ یحکو نه تینردم کار کنٌ، باز آدم  ٍ شأن ٍ شئَنت  آدن

  ...پا اٍن ٍر ترى ٌیيو  یکٌ از خَدکش

 .زد ٍ از جا بلند شد دیسع ی ٍ دستش را بٌ شانٌ دیتلخ خند نرد

 دىید چیدر پ چیپ ی  چَب ی پلٌ راى کی یرا نگاى کرد. ابتدا نییکٌ رفت، ايَرا جلَ رفت ٍ از باال، پا دیسع
 .یايینبَد جز س یز یٍ بعدش چ شد ین

 :از آنجا گرفت ٍ رٍ بٌ نرد گفت نگاى

کلبٌ  نیارد اٍ ،یخَد ریٍ چٌ غ یچٌ خَد چکس،یکٌ انرٍز ي یکن یدٍنگ جهع ن شیش ٍ حَاست-
 ...ندارم ٍ نزاحهت ی عنَان حَصلٌ چیٍ بٌ ي ٌینًه ی نشٌ... جلسٌ

بَد، نحکو آب ديانش را فرٍ برد. گهان  دىیٍ نحکو ايَرا ترس یعصبان یکٌ از صدا چارىیب نرد
 ...است ینطَر یيه شٌیلحن ايَرا يه دانست یشدى است. چٌ ن یاٍ عصبان ی  از پرچانگ کرد ین

 :ٍ با لکنت گفت دستپاچٌ

 ...حَاسو جهع  جهعٌ یچ... چشو آقا. چًار چشه-

 دنشانینرد از د یيا . چشودیکش رٍنیب بشیتراٍل از ج یا رفت ٍ دستٌ کشینزد یچند قدن ايَرا
 .دیدرخش

 ی . نگاى  نتعجب نرد، بٌ جنگل  پنًان در يالٌدیکٌ ايَرا دستش را عقب کش ردیبگ را يا پَل خَاست
 :گفت آٍرش ايَرا دٍختٌ شد ٍ اٍ با يهان لحن نحکو  رعب یيا سرخ چشو
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تهام گفتگَيا  اتیٍ تا حد انکان جزئ رنیٍ ن انین نجایکٌ ا ییيرگَنٌ رفت ٍ آند، آنار تک تک آدنا-
... کارت کٌ خَب باشٌ، یبٌ رابط ندار  یاز یپس ن رمیگ ی! خَدم بايات تهاس نخَام یرٍ ازت ن

 ٍ دستت یبًتر ٍ باالتر  یٍ يانَن، جا ایانحال نان یٍ خو ٍ راست شدن جلَ ینطهئن باش از دربان
 ...کنو ین بند

 .حرف را از جانب ايَرا نداشت نیتَقع ا قتایچند لحظٌ باتعجب نگايش کرد. حق نرد

 ٌ؟ینن چ فینکٌ، اٍنَقت تکل یحاج یحاج یاااگٌ اطاعت کردم ٍ شها رفت یج... جسارتٌ آقا... ٍل-
 ...کٌ شو یٍر نَندى ٍ از اٍن ٍر رٍندى ن نی... از اکن یرحو نه یچکیبٌ ي نایا

 :چنان نگايش کرد کٌ نطق نرد خفٌ شد ٍ اٍ گفت ايَرا

ٍ  یر یگ ی. پس خفٌ خَن نستین یعنَان نبلغ که چیبٌ ي دم یکٌ بًت ن یگَش کن نردک! پَل-
کلَم درٍغ ازت بٌ  ٌی ایبٌ رٍزگارت اگر گزارش درٍغ  یچشو! ٍا یگ یکالم ن ٌیبدٍن لفظ اضافٌ، 
بزن بٌ جَنت کٌ سر پا نگًت دارى ٍ  یزيرنار  ٌی ،یکن دٍد ٍ دار ٍ ندارت نکٌیا یدستو برسٌ... جا

 ...یبکش کیکش د،یاٍنجَر کٌ با یبتَن

 :دادگرد شدى بَد، ادانٌ  اش دىیترس یيا کٌ چشو یکرد ٍ رٍ بٌ نرد زیرا ر شیيا چشو یکه بعد

 دٍست ٍ اگٌ جَنت ،یینجایبگو نن از اٍن يزار بار بدترم! پس االن کٌ ا دیبا ،یترس یاگٌ از يانَن ن-
ساقطت کنو ٍ خَدم  یاز يست قٌیدق کیآب، در عرض  َانیل ٌیخَردن  ی  بٌ سادگ یخَا یٍ نه یدار 

 ... نفًَم بَد؟یزن یٍ حرف اضافٌ يو نه یکن یاجلت بشو، اطاعت ن

 ی چًرى نیا یتَ یشَخ یحت ایٍ درٍغ،  ایاز ر یعنَان رد چی. بٌ يکرد ینگايش ن يهانطَر نرد
  .ٍ نگاى سبز  نحکهش نبَد یجد

 برد، یحساب برد ٍ با ترس سرش را تکان داد. يهانطَر کٌ بزاق ديانش را با ترس ٍ نحکو فرٍ ن نرد
 :لب زد
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... خاطر شها جهع  نیخَا ین یچ نلتفتو... نَن تَ نغز ٍانَندى دینفًَم بَد آقا. ب... بدجَرم چپ-
 ...امیجهع، از پسش برن

را بٌ دستش  يا نیتا ا دانست ین ايَرا ٍ بَد يا چند لحظٌ نگايش کرد. نرد چشهش بٌ پَل ايَرا
 ايَرا ٍ کرد نگايش تعجب با اٍ کٌ گذاشت دستش کف را يا سَم پَل کی. کند ینديد، اٍ اطاعت نه

 :بديد، گفت یکٌ حساب کار را دست آن نردک عهل یا اخو ٍ لحنب

 یٍ نشَن بد یبد انجام درست ٍ کٌ کارت یبهَنٌ ٍاسٌ ٍقت شینابق ننتًا. خَدتٌ سًو اش يهٌ-
 ...یر یگ یکار، کارنزد ن تیفیچقدر بارتٌ... نطابق ک

   .کرد نچالٌ را يا ٍ اسکناس دینرد خند 

 ...بًرى از ٍ کارش هَرینباش... ت یچینن نَکرتو يستو... نگران يبدى آقا،  لٌیت یشها فقط ناي-

 :گفت گذاشت، ین بشیج یٍ يهانطَر کٌ تَ دیبَس را يا اسکناس بعد

  ...ايَرا خان ییآقا یلیاهلل برکت! بٌ نَال خ-

 :با اخو رٍ از اٍ گرفت ٍ پر تحکو گفت ايَرا

 ...یاگر در دسترس نباش ايٌی... رٍزگارت سشٌ یبايات تهاس گرفتٌ ن 11رأس ساعت -

 ...غالم دربستت يو يستو چ،یچشو آقا، حلٌ. در دسترس کٌ ي-

 .نرد، باز سهتش برگشت یصدا دنیاٍل بگذارد کٌ با شن ی پلٌ یرا رٍ شیپا خَاست

انا  ؛ییآدنا نیا نیچرا ب دٍنو ی... نهیجسارتٌ آقا، نن غلط بکنو گندى تر از چاک دينو زر بزنو؛ ٍل-
  ...جهاعت سَاست نیٍ رايت از ا یستین ًشَنیهعٌ کٌ تَ شبج الویخ

 چارىیُبراق نگايش کرد، کٌ آن ب ند،یکٌ بٌ خَن بنش رفت یکٌ ن ییيا ٍ با چشو ظیچنان با غ ايَرا
دلش بٌ  یبَد ٍ تَ دىینرد ترس نیعقب رفت. بدجَر از ا یٍ با ٍحشت قدن دییحرفش را جَ ی ادانٌ
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بٌ گرٍى  ازىنرد ت نیبَد، با ا دایکٌ پ نطَریا. بَد زدى را يا خَدش لعنت فرستادى بَد کٌ آن حرف
ٍ با نگايش خط ٍ نشان  ستینگر یيهٌ را ن یسخن گفت. طَر  شد یٍ نٌ بد نه کینٌ ن َستٌ،یپ
  .انگار کٌ بٌ خَن تهام جهاعت تشنٌ بَد د،یکشین

يات از  ییگَ یکٌ اضاف کنو ین خفٌ ٍ صدات ینکن، ٍ اال طَر  یدراز سرت تَ کار خَدت باشٌ ٍ رٍدى -
 ...ادیخرٍاريا خاک يو در ن ریتَ گَر ٍ ز

 :خَدش جهع شد ٍ با ترس گفت یتَ شتریبَد، کٌ نرد ب دىیچنان تَپ ايَرا

  ...کردم شها ببخش یچ...چشو آقا. شرنندى... غلط اضاف-

رد ٍ بعد چشو ازش گرفت ٍ رايش را ادانٌ داد ٍ تند نگايش ک یچند لحظٌ عصبان حرف، یب ايَرا،
 .رفت نییپا را يا تند پلٌ

 آن نرد از عذاب ايَرا؟ دانست ین چٌ

 ...قانَن، دستش بٌ خَن آلَدى بَد گاىیدر جا نکٌیا از

 نیقدم در ا صفت، طانیآدم، حاال يرچقدر يو پست ٍ ش کیانتقام ٍ گرفتن جان  یاالن يو در پ ٍ
 ...گرٍى شدى بَد نیراى گذاشتٌ ٍ ٍارد ا

 .را باال انداخت شیابرٍ یتا کیاٍ  دنیبَد ٍ با د ستادىیا يا پلٌ نییپا دیسع

 جناب؟یيهٌ نعطل کردن داشت عال نیچًارتا دٍنٌ پلٌ ا-

کٌ سهت چپشان قرار داشت را باز کرد ٍ  ینزد. در  چَب یحرف یٍل دیبٌ اخهش رنگ پاش یکه ايَرا
 .خل شدنديردٍ دا

 .نقابلش نگاى کرد کیپشت سر ايَرا رفت ٍ با بًت بٌ اتاق بزرگ ٍ ش دیسع
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اتاق از  یی  شدى بَد ٍ رٍشنا دىیکٌ دٍر تا دٍر چ دیال سف یيا ٍ ٍ نبل رىیت ی  چَب یيا َارىید
  .سقف بَد یيا ینًتاب

يو  گریداشت. طرف ددر آن قرار  یدنینَش یبَد کٌ انَاع برنديا یبار نشرٍب ی اتاق، قفسٌ ی گَشٌ
 اینان ی دىیٍ رختکن کنارش، کٌ اندام الغر ٍ کش یا شٌیدٍش ش کیبَد بٌ عالٍى  یکَچک یَار یکهد د
  .شد ین دىید یبٌ خَب يا شٌیش  بلَندش از پشت یٍ نَيا

 باشد؟ یيهان آلَنک چَب ن  یزیقسهت ز نجا،یا شد یباٍرش ن یٍاقعا ک 

  .بَد نجایکلبٌ، يه قتیحق درٍاقع

بَد  ینبل نشستٌ بَد، با ٍرٍد آنًا از جا بلند شد ٍ جلَ رفت ٍ با ايَرا دست داد. نرد یکٌ رٍ يانَن
 .ٍ نافذ، درست بٌ رنگ شب اىیس ییيا چًارشانٌ ٍ قدبلند، با چشو

 ...نرد بخَاد ٍ اٍن بتَنٌ بًش نٌ بگٌ ٌیاز  ٍ یز یچ اینحالٌ نان دٍنستو ی... نیپس باالخرى اٍند-

 :آشکار گفت یظیايَرا رنگ گرفت ٍ با غ اخو

 ...ٌیحرف حسابت چ دمیفًه ین دیدنبالو ٍ با یارد ناشتا ندى! اٍندم؛ چَن آدم فرستاد خَد یب-

 :ٍ گفت دیخند يانَن

 ...ندارم. انا طرف حسابهَن عَض شدى ینن کٌ حرف-

 .کرد زیرا ر شیيا چشو ايَرا

  ٌ؟یننظَرت چ-

سرش را چرخاند ٍ يهزنان رد  د،یکٌ از پشت سر شن ییپا یبزند، انا با صدا یخَاست حرف يانَن
  .کرد ریینگاى ايَرا يو تغ
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جهع شدى بَد،  اش نٌیس یکردى ٍ از باال رٍ انیرا کانال نها شیکٌ پايا یکَتاي دیسف ی با حَلٌ اینان
د ٍ صَرتش بدٍن بَ ختٌیدٍرش ر سشیبلَند خ ی. نَياآند یسهت آنًا ن اش بندىیبا لبخند فر

  .زد ین یبٌ گندن یتاحدٍد کاپین

 .گذاشت اش شانٌ یدستش را رٍ ،یگر  ٍ با عشَى ستادیايَرا ا نقابل

ن بعد ننو-  ...طرف حساب تَ ن 

 .را باال انداخت شیابرٍ یتا کی ايَرا

ٍ کسب ٍ کارم با يانَن صرفا رٍ  دىیبستٌ باشو! طرف نن جاٍ یبايات قرارداد ادینه ادمیتَ؟ -
 ...شتریحساب رفاقتشَن با يهٌ، نٌ ب

 ی  ا شٌیش یيا لٌیبٌ ت ویرا نستق شیيا ٍ جلَتر رفت. چشو دیرنگ بٌ لبخندش پاش یکه اینان
کٌ فقط ايَرا بشنَد حرف زد. رفتارش بٌ شدت  یطَر  ٍار، آرام، زنزنٌ یسبزرنگ ايَرا دٍخت ٍ بالحن

 .بگذارد رینرديا تأج یرا بٌ رخ بکشد ٍ رٍ شیيا ییبایخَب بلد بَد چطَر ز یلیکنندى بَد ٍ خ دایش

نن ٍ  دیبا دى، ین تکَن رٍ يا کٌ نًرى یٍسط. کس دمیکش ٍ انا نن خَدم؛ خَدم ،ینٌ تَ قرار نزاشت-
 ...ايَرا ویتَ باش

 :گفت دیرٍ بٌ سع اینان ٍ کرد  تنگ یرا که شیيا چشو ايَرا

 ؟یز یر ین یدنیبرانَن نَش-

 .سرش را تکان داد دیسع

 .حتها خانَم-

 .ویحَاس پرتهَن نکنٌ... قرارى نذاکرى داشتٌ باش ادیسبک کٌ ز زیچ ٌی-
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گذاشت. اٍل بٌ  ینیس یکرد ٍ رٍ رنگ یب یعیبلند را پر از نا ٌیپا َانیسهت بار رفت ٍ سٌ تا ل دیسع
 ایگرفت. نان اینقابل ايَرا ٍ نان را ینینبل نشستٌ بَد تعارف کرد ٍ بعد س یيانَن کٌ دٍبارى رٍ

 .را نقابل ايَرا گرفت یکیگرفت ٍ  اش دىیانگشتان کش نیرا ب َانیيردٍ ل

 ...َندمین نجایا رنَفیخَردن اسه ینن برا-

 :را خهار کرد ٍ کنار گَشش گفت شیيا چشو اینان

 ...یرد کن دینبا ٍ انا دست نن-

 .را ازش گرفت یستالیکر َانیشد. انا بٌ اجبار، ل تر ظیايَرا غل یيا اخو

قرنز ٍ  یيا ناقص کٌ با رنگ ییبا فاصلٌ از يانَن نشست. ينگام راى رفتن، تاتَ یلبخند زد ٍ که اینان
کهرش بَد کٌ با ٍجَد حَلٌ، طرح  یرٍ اش بَد ٍ ادانٌ دایتنش پ یبرينگ یزدى شدى بَد، رٍ اىیس

 .نانهکن بَد ست،یچ یصلطرح ا نکٌیا دنینبَد ٍ از آن چند خط فًه دایکانلش پ

راستش انداخت.  یپا یچپش را رٍ یگذاشت ٍ نچ پا شیجلَ یعسل یرا دراز کرد ٍ رٍ شیپايا
 :نشرٍبش را نزى نزى کرد ٍ رٍ بٌ ايَرا گفت

 ...نعانلٌ عَض شدى-

 ...کنٌ ینه رییتغ یز ینن چ ی بدٍن اجازى-

 :يانَن بَد کٌ گفت بار نیا

 ...یایکنار ب دیجد طیٍ با شرا ویکٌ نشَرت کن یینجایاستحاء ٍجَد دارى. االن ا ٌیبار  نیانا ا-

 ...ندارم ٍ ر يا نبش قبر گفتٌ ی عنَان يو حَصلٌ چی. بٌ يشٌ یحرف نن دٍتا نه-

 :تند گفت ایبرٍد کٌ نان رٍنیگذاشت ٍ خَاست ب زین یرا رٍ َانیل بعد
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بَدن؛  دىیفا یٍ گَش کن، اگٌ بٌ نظرت اشتباى ٍ ب اٍل حرفام ؟یش ین یخب ايَرا چرا عصبان یلیخ-
 ...یکٌ تَ بگ شٌ یاٍنَقت يهَن ن

 :کَتاى گفت یسهتشان برگشت ٍ با نکح یبا تأن ايَرا

 !شنَم ین-

 .دینَش اش یدنیاز نَش یگر یبا لبخند قلَپ د اینان

يو بَدن ٍ يرگز  بینٌ، انا تا بَدى ٍ بَدى، يانَن ٍ شايپَر رق ای یيست انیتَ در جر دٍنو ینه-
 ان،یخط افتادن ٍ بٌ ظاير دارن بايو کنار ن ٌی یاالن بايو تَ نکٌیرٍ نداشتن. ا گٌیيهد دنیچشو د

  ...ستین ادیکٌ بٌ نظر ن یسادگ نیبٌ ا زیچ چیدارى ٍ ي یا گٌید لیدل

 :شدى بَد، ادانٌ داد لیبٌ درخشش تبد شیيا چشو یيا یبرق عسل کٌینکخ، درحال یبا که بعد

ٍرق رٍ بٌ سهت تَ يو برگردٍنو... ننتًا اگر  تَنو یننو! بٌ نفع يانَن کار کردم، پس ن ل؛یاٍن دل ٍ-
 ...یبًو اعتهاد کن

 ی جهلٌ نیيه از تر کنندى قانع ٍ تر نحکو یلیچٌ دل»نگايش کرد ٍ از ذينش گذشت:  ٌیچند جان ايَرا
 «است؟یدرٍاقع نان ،یٍجَد داشت کٌ جابت کند افع اینان

 :گفت اخو يهان با بديد، اش بٌ چًرى یر ییتغ نیکَچکتر نکٌیا یٍ ب ستادیا نٌیبٌ س دست

 ...اٍل بگَ نیيه ٍ حرف آخرت-

 .ستادیا نٌیبا لبخند از جا بلند شد ٍ نقابل ايَرا، نحل خَدش دست بٌ س اینان

 ...ايَرا یا تَ ايل نعانلٌ-

 :يو از جا برخَاست ٍ بٌ سهت آنًا رفت ٍ گفت يانَن

 ...ست نحل نندر-
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دٍ نفر  نیا دیفًه ین ،یا دىیقبل از ير حرف نسنج دینزد. با یحرف یبًش انداخت ٍل ینگاي وین ايَرا
 :دیچیگَشش پ یتَ ا،ینان یبرسند. صدا خَايند یبٌ چٌ ن

 ...پاداش ینعانلٌ دربرابر نعانلٌ، کار در برابر کار، پاداش بٌ ازا-

 ؟ینعانلٌ کن یخَا ین یسر  چ-

 :ٍ يهزنان با يانَن گفتند دیدرخش ایانن چشهان

 !...آٍا-

شد ٍ با  ظی. اخهش بٌ شدت غلداد یرا نشان نه نیعنَان ا چیخَرد. يرچند، ظايرش بٌ ي کٌی ايَرا
 .کرد زیر یرا که شیيا ننقبض، چشو یفک

  آٍا؟-

 :سر تکان داد ٍ يانَن گفت اینان

 یبرا ازش تر باارزش یز یچ ایدن نیا یتَ یعنی نیا ٍ شايپَرى خَن   ... آٍا يوخَام ینن اٍن دخترٍ ن-
قَلش  ریبَدش ٍ ز اٍردىیشايپَر ٍجَد ندارى... قبال قرار بَد دخترى رٍ بًو بدى، انا يهراى خَدش ن

کنٌ...  ویآٍا رٍ تسل یبرسٌ کٌ خَدش دٍ دست ییکٌ شايپَر بٌ جا نٌیا خَام، یکٌ االن ن یز یزد... چ
 !اٍنو بٌ نن

 :ادانٌ داد حرفش را اینان ٍ

کٌ بٌ  ی... کشتویریگ یکارٍ ن نیجَش خَردن  ا یکٌ شدى، جلَ یضرر کنٌ. يرجَر  دیشايپَر با-
با  ی  کٌ نساٍ یراى ننفجر بشٌ. انفجار  نیب دیبا شٌ، یخارج ن نجاینقصد نسکَ فردا آخر شب از ا

 ...شايپَر ی تهَم شدن  دٍرى

 :حرفش گفت دییکٌ سکَت کرد، يانَن در تا اینان
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کنٌ، کٌ خب اگر  یبخَاد تالف نکٌی... نگر اادیسهتش نه گٌید نٌ،یبب انتیخ ایشايپَر کٌ از جانب نان-
دارى...  نٌیجهع ٍ جَر کردن خَدش، دٍ تا گز ی... اٍنَقت براادیاز پسش برنه و؛ینا سٌ نفر بايو باش

... ٍ بعد کنو ین احبٍ درنقابل آٍا رٍ تص کنویاز جا بلندش ن یکه ،یکهک سَر  کینن ٍ تَ! نن با 
 ست  یٍ تهَم يست ٍ ن شٌ یٍ اٍنَقتٌ کٌ نقش تَ آغاز ن زنو ین نشیناجرايا، زن نیا ی از اتهام يهٌ

 ...یر یگ یشايپَرٍ تهام ٍ کهال ازش ن

 :را باال انداخت ٍ گفت شیابرٍ یتا کی ایشدن حرف يانَن، نان باتهام

... يانَن بٌ آٍا، تَ بٌ جرٍت ٍ نفَذ شايپَر... ٍ ویرس یيرسٌ نفر نا بٌ يدفهَن ن تی! درنًاینیب ین-
ازم خَاستٌ ٍ ننو نَظف بٌ  یکٌ استادم؛ افع ی  کردن شايپَر! درٍاقع کار  ستینن، بٌ سر بٌ ن

 ٌ؟یاطاعتو... حاال نظرت چ

ٍ يانَن بَد. يردٍ از نظر خَدشان خَب بلد بَدند ايَرا را دٍر  اینان ی ايَرا، بٌ چًرى ی  عصبان نگاى
بَد ٍ  یعاد یشنًادیپ شیبرا یدر حالت عاد دیشا. بَد تر زرنگ يا حرف نیخب، اٍ از ا ینند، ٍلبز
... نگر از انداخت یٍ از يهٌ بًتر، شايپَر را بٌ دانش ن کرد یبردن پرٍندى کهک ن شیيو بٌ پ یلیخ

 خَاست؟ یرا نه نیاٍل يه

 ...بَد انیآٍا درن ی... انا االن... کٌ پادیاٍل شا از

 .کردى بَد رییتغ زیچ يهٌ

 ...باشد... قرار ٍ شراکت... نعانلٌ... تبادل اطالعات تَانست ین یز یيرچ لش،یدل

 ...کردیحسش ن یکٌ بٌ تازگ ینیآن حس ناآشنا ٍ سنگ ای

 بًرحال؛

 .کند وینحال بَد آٍا را تسل ايَرا
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 چیبَد يردٍ بدٍن ي يردٍ نتَجٌ شدى یيا انرٍز، از حرف نیبَد ٍ ايَرا يه دیدشهن جاٍ يانَن
 آنًا ارتباط کنَن تا. يستند خَد سَد فکر بٌ يرکدام ٍ اند بزرگ نشستٌ ی نعانلٌ نیا یپا یاعتهاد

ٍ پدر يانَن  دیجاٍ نیحساب رفاقت ب یٍ فرٍش دالر ٍ قاچاق آدم بَدى کٌ آن يو رٍ دیخر درحدٍد
 ایرا نان یباز  نید تهام ااند ٍ کانال نشخص بَ انتیيردٍ بٌ فکر خ نبار،یا یبَدى است. ٍل

 .گرفت یخط ن یاز افع ویکٌ طبق حرف خَدش، نستق ی... کسچرخاند ین

کٌ دشهن اٍست دراز کند.  یيانَن یيرچقدر يو شکست بخَرد، نحال است دست بٌ سَ دیجاٍ
  !ٍجَد داشت. ايَرا نٌیگز کیيردٍ طرف فقط  یٍسط، برا نیپس ا

بٌ درد بخَر  یز یننجالب، چ نیا انین نیاز ا تَانست یيانَن، ن شنًادیايَرا با قبَل کردن پ پس
قانَن ديد ٍ پرٍندى را ببندد؛ يو طبق قَلش، نراقب  لیتحَ را يا آن ی يو يهٌ تیکند ٍ درنًا دیص

 ...بًش نرسد یآٍا باشد کٌ دست کس

 .شد ینطهئن ن زیچ کیاز  دیقبلش با ننتًا

کٌ  یسبز براقش، االن سرشار بَد از نفرت بٌ کس یيا شويانَن انداخت. چ یيا چشو یرا تَ نگايش
 .بٌ خَدش جرعت بٌ زبان آٍردن اسو آٍا را دادى بَد یبٌ راحت

 ...شرط کیننتًا بٌ  کنو، ینقشٌ رٍ قبَل ن-

 .دیشب رنگ  يانَن بٌ ٍضَح درخش یيا نردنک

 ...کٌ باشٌ یيرچ-

 :چند لحظٌ نکخ کرد ٍ بعد گفت ايَرا

 ٌ؟یخَاستن  اٍن دختر چ یبرا لتیدل-

 .نیرا داشت بٌ جز ا یز یجا خَرد. تَقع يرچ يانَن

 ...یحساب شخص ٌیتصَ ٌیتَ فکر کن بخاطر -
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 نی... ٍگرنٌ کَچکتریکن یٍ نطهئنو ن یگ ین ٍ لشیتنًا بٌ فکر کردن اکتفا کنو. دل تَنو ینتأسفانٌ نه-
 ...ستیدرکار ن یشراکت

 قتیبَد گفتن حق یبتی. چٌ نصستادیصلٌ گرفت ٍ ٍسط اتاق اٍ کالفٌ از اٍ فا دیکش یپَف يانَن
  .را در کنارش داشتٌ باشد یدختر  تَانست ین کرد، یکٌ يرٍقت ارادى ن ییاٍ یبرا

  .ٍ حَاس ايَرا کانال جهعش بَد رفت یراى ن کیستریي

 :ٍ بلند گفت ستادیٍ رٍ بٌ ايَرا ا دیرا بٌ صَرتش کش دستش

... ریبگ ٍ سَدش یباز  آخر ٍ بکن ٍ تَ کارت ؟یخراب کن ٍ یچ يهٌ ات ًَدىیبا سَال ب یخَا یچرا ن-
 ؟یدٍن ینه ٍ شراکت نینگٌ قَان

 :زد ادیدستش را نشت کرد ٍ نتقابال فر ايَرا

نحالٌ  ٌ،یخَاستن اٍن دختر چ یبرا لتیدل ندٍنو تا! خَر نردک  نفت دم یباج نه ینن بٌ احد-
 ...نَافقت کنو

 :ايَرا زد ی شدى بَد. جلَ آند ٍ دستش را نحکو بٌ شانٌ یکفر  يانَن

 لویٍ پَچ شلَغش نکن... دل چیپس سر ي اد؛یب شیپ یر یدرگ نهَنیب یاٍل کار  نیيه خَاد یدلو نه-
 !رد کارت، تهام یر  یٍ تَ ن شٌ یندارى... آٍا نال نن ن یارتباط نیٍ بٌ تَ کَچکتر ٌیشخص

 :گفت اش شدى دیکل یيا دندان یرا گرفت ٍ از ال اش قٌیٍ نفرت، از دٍ طرف  ظیبا غ ايَرا

 نیا یتا نن ندٍنو بخاطر چ شٌ ینه چکسی. انا...! آٍا نال يستوین نجایا یکش قٌی یاتفاقا ننو بر -
 ...یيهٌ تَ يپرٍتش

 :دیيَلش داد ٍ يانَن کٌ تَقعش را نداشت، پرت شد ٍسط اتاق ٍ ايَرا بلند غر بعد

 !ن؟يانَ ٌید  بنال دردت چ-
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 ییايَرا دٍست داشت تاجا ی اٍ يو بٌ اندازى  شان،یبرعکس ادعايا دی. شازد ینفس نفس ن يانَن
 نی... حداقل نٌ تا قبل از تهام شدن  اتَانست یصَرتش نشت بزند. انا نه یتَ خَرد، یکٌ ن

جان ايَرا  نناسبش نبَد ٍ االن يو زنانش نبَد. قطعا بٌ ٍقتش زير انرٍز را بٌ یجا نجایناجرايا... ا
  .يو دٍر نبَد یلیٍ آن زنان خ ختیر ین

 :ٍ گفت دیلبش کش ی را صاف کرد ٍ شصتش را گَشٌ کتش

 ؟یدختر بگذر  نیاز ا یتَن یانقدر برات نًهٌ کٌ نه لشیچرا؟ چرا دل-

 دیبا و،یکش ین ٍ گرفتنش ی بايو نقشٌ ویندارى... انا االن کٌ دار یارزش نینن کَچکتر یدختر برا نیا-
 !ــــدیبـا ؟یفًه ی... نٌیخَاستنش چ یبرا لتیبدٍنو کٌ دل

کٌ  یٍقت شد یرا بست ٍ باز کرد. لحنش بلند ٍ بلندتر ن شیيا ٍ چشو دیکش یکالفٌ نفس يانَن
 :گفت

... نتَجٌ ارىیاٍن شايپَر حرٍنزادى ندام سرش دبٌ درن یسالٌ کٌ دنبالشو ٍل یلی! خخَانش ین-
ٍ آخرشو  دى یآٍا بًو ن ی بٌ بًَنٌ کیکار کَچ ٌیيست کٌ يربار  نوینقطٌ ضعفو شدى ٍ بخاطر يه

 ...کنٌ یدست بٌ سرم ن

بَد ٍ يانَن  دیيو بٌ دستَر جاٍ« رادنس»قتل گرٍى  نایقیيهانطَر با نفرت نگايش کرد. پس  ايَرا
پرٍندى بٌ  ی يهٌ یٌ یٍ پا دانست یکٌ آرتا نه یز یکردى بَد. چ شیيو بٌ خاطر تصاحب آٍا اجرا

 نیب یندشه ی  خَدش بداند، شدى بَد باعخ ٍ بان نکٌیا یبنا شدى بَد، درٍاقع آٍا بَد... ب شیرٍ
 ...شايپَر ٍ يانَن

 ...بَد دىیبَد ٍ نٌ استادش، کنار يو چ ایخَد  نان حتهلیکٌ  ،یرا يو افع يا نیتهام ا ٍ

نرد يَس باز بَد کٌ  کیاٍ صرفا  يو خبر نداشت. اش یر یآرتا ٍ دستگ یيانَن از کاريا یحت دیشا
پس حکو قتل  خَاست، یرا نه نیا ی. انا افعاٍردیبٌ دستش ب خَاست یآٍا چشهش را گرفتٌ بَد ٍ ن
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. آٍرد یپا در ن زٍ يو شايپَر را ا کرد یآب ن ریسر يانَن را ز دیيو با ،یآٍا را دادى بَد... درٍاقع افع
 ...آند یبرن ایچَن نان یکار تنًا ٍ تنًا از پس زن نیکٌ ا

 ...ايَرا کانل شدى بَد پازل

ٍ چرب ٍ  نیخَش خط ٍ خال، بزرگتر یبا ظاير  ،یافع کی نیبَد کٌ ع ییایايَرا، نان ی  اصل فیحر
 ...کرد ین شکار را يا طعهٌ نیتر نرم

 ٌ؟یبگَ حرف آخرت چ ،یدیخب؛ حاال کٌ فًه-

 :نگايش کرد ٍ بعد گفت یقدر  ايَرا

 .کنو ینه هشیٍ پَچ تسل چی... سر يیصبَر باش یتا آخر  باز  دیت، ننتًا بادخترى نفت چنگ-

 .پَزخند زد يانَن

  ...ارمیٍ بٌ دستش يو ن خَام ین ٍ ... نن فقط اٍنکنو یرٍ يو تحهل ن ش یتا حاال صبر کردم، نا بق-

*** 

از  ق،یعه یيا بَد ٍ با پک رىیدادى شدى بَد، خ نییپا هٌیکٌ تا ن یا شٌیش یبٌ آن سَ شیيا چشو
 یگاريایتلخ ٍ س ی قًَى گرید. بَد کردى اش خستٌ اندازى ی. خستٌ بَد. انرٍز بگرفت یکام ن گارشیس

تنًا  شک یشايپَر برسد، ب یالیکٌ بٌ ٍ شیخَابش نبَد. پا ی  يهٌ کسر  نیا یيو پاسخگَ نیسنگ
سرخ  سرخ  اش یا شٌیش یيا وندت از فقدانش، چش نیکٌ تهام ا یخَاب ٍ است خَاب يدفش تخت

... ٍ چقدر ناند ی... دخترک گفتٌ بَد ننتظرش ندید یآٍا را ن دیشدى بَد. انا قبل از استراحت، شا
 .کردیانا قبَلش يو نه شد؛ یکردى بَد. ننکرش نه ریاٍ، ايَرا را درگ ی  لعنت ی دٍ کلهٌ نیيه

 قرارش یب شٌیذين  يه یجز انتقام ٍ کار ٍ پرٍندى، تَ یبار يو کٌ شدى، يدف کی یبرا دیشا نکٌیا
عنَان  چی. خَدخَاى بَد ٍ بٌ يرفت یکت  ايَرا نه یآرانش کردى باشد، تَ دیکردى ٍ شا یینها رخ
بخَايد قلبش را  نکٌیدر ذين اٍ داشتٌ باشد... چٌ برسد بٌ ا ییدختر، جا کی ردیبپذ تَانست ینه
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انجام  یايَرا کار  یرا برا اتیح ی ٍ ادانٌ دنیجز تپ یال بَد کٌ نقشس یلیعضَ، خ نیکند! ا ریيو درگ
سفت ٍ سختش، بٌ  نیٍجَدش ٍ قَان ی  خی یَاريایبَد. د یبابت راض نیٍ خَدش کانال از ا داد ینه
 کیکٌ  ی... فرصتقشیعهقدنت درد  یبٌ ازا ی. زنان الزم بَد. زنانگسست یاز يو نه يا یسادگ نیا

 دن  یخشک ی اندازى بٌ دیداشت، با ازیخشک قلبش ن نیزن بندان   خیجَانٌ زدن در  یاحساس، برا
 ادیبَد، کٌ ز ايشیس یای. در حال حاضر؛ ايَرا آنقدر غرق خَدش ٍ دنبَد یتنَنند نفرتش ن ی شٌیر

  ...کردیکَچک تَجٌ نه ی بٌ آن رٍزنٌ

خستٌ بَد ٍ خب حق يو داشت. تا . انداخت اش پسرخالٌ ی پکر ٍ گرفتٌ ی بٌ چًرى ینگاي وین دیسع
. انا دىیخَاب یک   دانست یيو خدا ن شبیکردى بَد ٍ د دیبازد يا يَا يهراى شايپَر از نحهَلٌ ی  کیتار
غرق   ینطَر یکردى است کٌ ا ریذينش را درگ یز یچ شک ینبَد. ب یحالت  ايَرا، فقط از خستگ نیا
 .ردیگ یرنگ ن دیسف لتریاز آن ف قیعه یيا خَدش شدى ٍ پشت يو کام یایدن

از  یز یيو چ یآن يهٌ خستگ دینحکهش، کٌ شا یانداخت ٍ صدا رٍنیرا از پنجرى ب گارشیس ايَرا
 :دیچیپ دیگَش سع یصالبتش نن نکردى بَد، تَ

 ن؟یکرد با ناش کاریچ یصارن-

جا خارج شًر گو ٍ گَرش  ٌیسپردش دست شًرام... شًرام يو برد  ،یيهَنطَر کٌ خَاستٌ بَد-
 ...کرد

بَد ٍ بٌ خاطر  ادیتَسط شايپَر، ز ن،یآن ناش بیٍ تعق یابیسرش را تکان داد. احتهال رد ايَرا
  .پالک ٍ بعد يو انتقالش گرفتٌ بَدند ضیبٌ تعَ ویايَرا ٍ شًرام تصه ن،یيه

 شًرام تَنست با سردار قرار نالقات بزارى؟-

 ٍ کارتت ویحتها س الیٍ ویدی... رسنتتیبب خَاد یبزنٌ؛ سردار خَدش گفتٌ بَد ن یحرف نکٌیقبل از ا-
 .ستویکارا ن انیدر جر ادیز نن... ات دارى ٍاسٌ ادیرايش بنداز، شًرام خبر نبر ز
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يو گذاشت کٌ  یرا رٍ شیيا داد ٍ چشو ٌیتک یصندل ی  نگفت ٍ سرش را بٌ پشت یز یچ گرید ايَرا
  .سَخت ین یبدجَر  شیيا د. چشوافتا نیچ یکه اش یشانیپ

يو شدى، با  شیعَض کردن حال ٍ يَا یبرا دیگرفتٌ است، شا یبدجَر  اش پسرخالٌ دیکٌ د دیسع
 :گفت طنتیش

 !...يا ٌیزیيو خَب چ اینان نیا-

 :را باز کند گفت شیيا چشو نکٌیا یب ايَرا

 ...ٌیخال اینان یجا فقط دختريات دٍست َنیالحق يو کٌ تَ کلکس-

 :ٍ پاسخ داد دیخند دیسع

نن اٍنقدرا يو نغز خر  یٍل ست، خام خَردى ر  یش زادیآدن گن ینزاح نفرنا ايَرا خان! درستٌ کٌ ن-
 ...نوینخَردم کٌ برم باياش برنانٌ بچ

نشَنت بدم چٌ  یکن ی... باٍر نهنییپا ختیر یآدم کرک ٍ پرش ن زد، یحرف ن ینجَر یيه النصب
 !َنیاٍپالسصاف ٍ صَف شدم... خَد  خَد  

 .انداخت یشانیبٌ پ ینیچ ايَرا

 ...دیسع ٍ ... جهع ٍ جَر کن خَدتیگ یچقدر نزخرف ن-

 .دیکَتاى خند دیسع

! البتٌ، چشو خالٌ نًتاب رٍشن! چٌ در ٍ یسر ٍ کلٌ بزن دیبا ییخدا بًت رحو کنٌ داداش، با چٌ کسا-
دست  نٌینا، ينَز تَ فکر ا ی سادى ی خالٌ اٍنَقت... اش دٍنٌ ٌی یکیدٍر  شاى پسر  ختٌیکٌ نر ییدافا
 ...رٍ بزارى تَ دست تَ دایٍ

 :دٍبارى گفت دینزد ٍ سع یحرف ايَرا
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 ...بَد یرنگ خاص ٌی... یدٍن یاز رنگ نَياش خَشو اٍند، ن یٍل-

َد نسخرى کٌ نعلَم ب یٍ لحن طنتیبزرگراى انداخت ٍ با ش یرا تَ نیٍ ناش چاندیفرنان را پ بعد
 :ادانٌ داد کند، ین

از اٍن  کنٌ، یعقد ن لیفان یيست؛ يرکدٍم از دخترا یرنگ بلَند ٌیبدم...  حیتَض گٌیندل د ٌیبزار -
بد  دیسف پیٍ رژ قرنز ٍ ت ییطال یبا النگَ بشی! ترکیبلَند  عقد گن ی... بًش نکنٌ ینَع بلَند ن

   ...شٌ ین یسه

با خندى  دیصَرت ايَرا نشست کٌ باعخ شد سع یلبخند نحَ تَ کیکهرنگ، از  یلیخ یلیخ یرد
 :ادانٌ ديد

پدر ٍ نادر!  یب ات ٍاسٌ َندیيو ن یا نگو برات... چٌ عشَى گٌیکٌ د دٍیسف ی ٍ حَلٌ یبلَند عقد-
 ٌی شد ین ی! بابا غرٍرت تَ حلقو، چیبَد ستادىیٍا جلَش سخت ٍ سفت يهٌ نَندم تَ چطَر اٍن

  ...دل  دختر طفل نعصَم شکست بخدا ؟یَندینهٌ کَتاى ن

تَ  یدار  یا يو بَد با اٍن يهٌ ناز ٍ ادا تا االن يزار دفعٌ آب شدى بَد... نَندم چٌ ارادى خیتَ  جَن  
 !...ايَرا

 یرٍشن کرد کٌ دٍبارى صدا یگر ید گاریکهرنگ، در سکَت س یرا گشَد ٍ با اخه شیيا چشو ايَرا
 :دیرا شن دیسع

 ...یکن ریخاکش ٍ نَن کاسٌ کَزى یبزن ینش یباز عصبان دیجَن  سع یپسرخالٌ؛ ٍل گو ین یچ ٌی-

 ...یبگ یخَا ین یا یٍر  یچٌ در  گٌید نویرٍش! بگَ بب نویا ،یکرد یيهٌ ٍراج نیتَ کٌ ا-

 :بًش انداخت ٍ بعد گفت ینگاي ویبا لبخند ن دیسع

ل ناتحتش بٌ جلز ٍ ٍلز افتادى بَد ٍاسٌ  ،ینشَن نداد ایخَش بٌ نان یتَ رٍ یيرچ- ََ اٍن يانَن  َي
 ...یخانَم  بلَند  عقد
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پرتش کرد  ظیزد ٍ با غ گارشیشد ٍ پک آخر را بٌ س ظیاسو يانَن، دٍبارى اخهش غل دنیبا شن ايَرا
 .را نداشت دیسع یيا یباز  نسخرى  يا یسخنران ی حَصلٌ نیاز ا شتریيو ب قتای. حقرٍنیب

 ...کَفتٌ شدى باشٌ یکٌ خَدش قبال حساب شٌ، یاز جلز ٍ ٍلز نردم باخبر ن یکس-

نحارش کند، آب ديانش را باشدت فرٍ برد. اخالق  یکٌ ننتظر بَد االن درشت دینگايش کرد ٍ سع بعد
 یباز يو باياش سر شَخ یچٌ جرعت یرٍ دینعلَم نبَد سع یيهٌ شناختٌ شدى بَد... ٍل یايَرا برا
 .فتدیبٌ ترس ٍ لرز ب ینطَر یتا باالخرى ا دکریرا باز ن

 :برخالف تصَر اٍ گفت ايَرا

 یر  ین ای ،یکن یکافٌ التٌ نًهَن ن یبر  ین یدار  یاٍن باال دخترارٍ برن یر ین ایفکر نکن خبر ندارم -
ت باز  کینزد نییاٍن پا  ...یخَابگاى دخترٍنٌ چ 

  .گرد شدى نگايش کرد ییيا با چشو دیسع

نکنٌ  ایپسرخالٌ؟  یگذاشت ام ... بپا ٍاسٌنٌیآنال ن  یخَد  خدا... ناشااهلل اطالعاتت يو کٌ يهٌ آنال ای-
 ؟یبًو ٍصل کرد ناتینَرب نیدٍتا از اٍن دٍرب یکی

 :بااخو گفت ايَرا

 تا... ندارم ٍ آنارت یٍ فکر کن یبکن یيرغلط یتَن ینکن! فقط گفتو کٌ يَا برت ندارى کٌ ن یلَدگ-
ن بعد ن انرٍز باز جرعت   نویجلَ چشو خَدم. اٍن نَقع بب د،یجاٍ یالیٍ یایکٌ ازت دٍر بَدم؛ انا ن 

 ...نٌ ای یدست از پا خطا کردن دار 

 تَ رگ؟ ویبزن ٍ دستپخت شًرام ییخَدت سٌ تا ت  یسَئ ویبر ٍ نگٌ قرار نبَد انشب د؟یجاٍ یالیٍ-

 ...ویاٍنجا بر شٌ یاالن نه-
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 قیرف نیکٌ عالو ٍ آدم بفًهن ا امیبترکَنو با استَر نستارٍیا دیبا... دارم اش نقشٌ ٍاسٌ یچرا؟ کل-
 دیٍ سف اىیدست بٌ س ستین یاز ین دارى؛ ٍ ... خَش بٌ حال  يالٌ! تا شًرامٌینرد زندگ یعال جناب
 ...بزنٌ

 :بداخو ٍ نحکو گفت ايَرا

... در ضهن؛ اگر کنٌ ینه یکارشناس رٌٍ یبق ی  زندگ کشٌ، ینه شتریيفتٌ ب کیکٌ عهر رٍابطش بٌ  یکس-
 ...بهَننیدر تعق یش ینتَجٌ ن ،یکن ٍا ٍ چشهات

 قبشانیدر تع یا ینشک 415بٌ پشت سرش انداخت. حق با ايَرا بَد.  یجلَ نگاي ی نٌیاز آ دیسع
 . پس خَدش چطَر نتَجٌ نشدى بَد...؟آند یبَد ٍ با حفظ فاصلٌ، خط بٌ خط دنبالشان ن

 .شانٌ باال انداخت الیخیب

 ...ٍ ویش ین جا لحظٌ جابٌ ٌی... شَنیچَنیبپ یخب باشن! تَ کٌ خَب بلد-

 .نحکهش حرفش را قطع کرد ی با کلهٌ ايَرا

 !شٌ ینه-

 چرا نشٌ؟-

بٌ کفشو  یگیر تا نن اٍنَقت. بدن بًش ٍ عدى بپا فرستادى کٌ اگر نن کج رفتو راپَرتش ٌی اینان-
ٍ  ياٌ یبٌ تهَم اٍن فرض کَبو ین دییدارم نًر تا یعنی بزارم، شَن اگر قال .چَنهشَنیپ ینباشٌ کٌ نه

 ...امیخائن بٌ حساب ن ٌی

 :بٌ پشت سرش انداخت ٍ ادانٌ داد یبغل نگاي نٌیاز آ بعد

... دم یپَئن  نحبت بٌ خَدم ن ٌی درٍاقع بکنن؛ ٍ کارشَن بدم اجازى ٍ راى اٍن بٌ بزنو ٍ انا اگر خَدم-
...! ننو بٌ دیجاٍ یالیاز نحهَلٌ ٍ برگشتن بٌ ٍ دیبازد خَان، یکٌ ن ننیب ین ٍ یز یاٍنا يهَن چ

 ...زارم ین ششینها
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 .را باال انداخت شیابرٍ یتا کیٍ  دیکَتاى خند دیسع

 ...آ یرنظانیٍ غ یا رحرفٌیغ گٌ یشًرام ر بٌ ر بٌ نن ن نٌیبابا دنت گرم! يه-

 ...دم ینه صیرٍ از ب تشخ ایباز سیپل نینن ينَز الف ا نگَ

 ...تنًا تنًا گز نکن گو یيست کٌ بًت ن نویرٍ حساب يه-

تیبٌ ر چسبو ین شیریس نیع ،یبٌ بعد در خدنت  خَدتو. يرجا بر  نیبٌ چشو! از ا یا- ... انرٍز ش 
 س؟یبَدم جناب سرگرد. نبَدم نگٌ جناب رئ یخَب ی کٌ بچٌ

 :داد ٍ گفت نییرٍشن کرد ٍ پنجرى را تا آخر پا یگر ید گاریس د،یسع یيا یکالفٌ از لَدگ ايَرا

 ؛یکٌ تَ دار  یَبی. با نغز نعیکو نکن رٍینس کٌ رٍت جلَ بٌ بدى ٍ ٍ ادا اطَار حَاست یٍراج یجا-
 ...یکرد القهر انگار کٌ شق ،یبد صیتشخ بزرگراى از ٍ چًارراى

 .با خندى نگايش کرد دیسع

 ...چشو ٍ چارم کٌ سر جاشٌ َبٌ،یايَرا... نغزم نع آ یگ ین یچ ٌی-

 ...بپزى یرزاقاسهین گرفت ین ادیشد... شًرام تازى داشت  فیانشبهَن ح شییخدا یٍل

 د،یکش ین گاریرا ادانٌ داد ٍ ايَرا يهانطَر کٌ آرام آرام س شیيا یپرچانگ دیسع ال،یبٌ ٍ دنیرس تا
 .کرد یٍ اخو ن داد یسر تکان ن ای گفت یکَتاى ن یدر پاسخش کالن یگاي گٌ

پنجرى را  یال یٍ که دیانداخت ٍ پردى را کش یبعد، در اتاقش را باز کرد ٍ کتش را پشت صندل یلحظات
حد ٍ  یب ،یايیٍ س یکینبَد. تار گانٌیب یکیالنپ را رٍشن نکرد. ايَرا با تار شٌ،یباز کرد. نحل يه

 .بَد شدى لیتبد خیاز جنس  یبا قلب یبٌ نرد نطَریاندازى در ٍجَدش رخنٌ کردى بَد کٌ ا

 .آب سرد گرفت ریسرش را ز شٌ،یحهام راى افتاد ٍ نحل يه سهت
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ٍ  یاز سرکش یفقط که ؛یکه دیقطرات آب با پَست داغ ٍ نلتًبش، در تضاد بَد ٍ شا یخنکا
  .کرد یخشو درٍنش را کو ن یيا زبانٌ

بَد  ستادىیٍ قال ا لیپر ق ی نعرکٌ نیا یکجا ا،یدن نیا یيو فشار داد. کجا یرا نحکو رٍ شیيا چشو
بٌ  شیيا کٌ چشو یشدى بَد ايَرا؟ از زنان ینطَر یا یکٌ سًهش فقط نفرت ٍ باران خَن بَد؟ از ک  

ٍ از يهان  فشردرا  یکهر  ی سن نهکن، ناشٌ نیکٌ در کهتر یاز زنان ایقتل دعَت شد؟  ی  شیتئاتر  نها
  لحظٌ فکر انتقام، نحل خَرى بٌ جانش افتاد؟

  ...شد ین تهام کاش

 ...شد یتهام ن یطَر  کیعذاب،  نیا کاش

 .کند ین یادینرد يو ز کی یيا شانٌ یدرديا برا یتحهل بعض ،یگاي یبَد، ٍل نرد

در نقابل  یستادگی... ٍ چقدر سخت بَد؛ اخَرد یخو نه یبَد، درد داشت، ٍل نیايَرا سنگ یيا شانٌ
بَد  یکٌ نٌ گفتن یضعف... ٍ تحهل غه یا ذرى دنید یکٌ چشو بًش دٍختٌ بَدند برا ییيا نگاى گرگ
 ...یدنیٍ نٌ فًه

 یبٌ تن کرد ٍ رٍ ش،یيا ٍ بدٍن بستن دکهٌ دیرگال کش یرا از رٍ راينشیرا خشک نکرد. پ شینَيا
با قطرات درشت آب را دٍست داشت. سرنا ٍ  النیگ ی  ز ییپا یيَا یسرنا بیتخت نشست. ترک

 .شدى بَدند کٌ ايَرا باتهام ٍجَد، با آنًا ُاخت شدى بَد ییزيایٍقت بَد تنًا چ یلیخ ،یايیس

کَچک يجَم آٍردند ٍ اٍ  ی بٌ آن صفحٌ يا کال سیٍ ن يا انکیپ لیرا کٌ فعال کرد، س کارتش ویس
 تیدر اٍلَ شیبرا شٌیيه اش را نداد. خانَادى یگر یپاسخ کس  د دا،ی. جز آکرد ینخَاندى يهٌ را رد ن

کٌ  دا،یآ خصَصترازٍ قرارشان ديد. بٌ  ی کفٌ کی یتَ گرانیبا د تَانست یعنَان نه چیبَدند ٍ بٌ ي
بَد کٌ از  یيهٌ کَي یبرادرش را داشت. اگر برا تینحبت ٍ حها شٌیٍ يه شٌیيه یاز کَدک

انن بَد کٌ نحال بَد  یگايٌ یکَى تک نیا دا،یآ یبرا بردند، یٍ حساب ن دندیيراس ین بتشیي
  .از دست ديد یرا رٍز  اشٌ یسا
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 دیلبش نقش بست. در اسرع ٍقت با ینحَ رٍ یتَلد سَگل، طرح لبخند یيا پیعکس ٍ کل دنید با
 ش،یيا بَد کٌ با تَجٌ یاخالقش طَر  ی. گرچٌ خَدش آنجا نبَد، ٍلکرد یرا پست ن اشٌ یيد
 .اش ییدا یيا از تَجٌ کرد ین یفیٍجَدش را پررنگ نشان ديد ٍ سَگل چٌ ک شٌیيه

 یشد. با اخه دىیزنگش شن یکنار تخت بگذارد، کٌ يهان لحظٌ صدا ی  عسل یيهراى را رٍ خَاست
کَتاى،  یٍ با نکح دیکش یقینفس عه ؛یاسو سرينگ نلک دنید با ٍ کرد نگاى را اش کهرنگ، صفحٌ

 .دیسبز را کش کَنیآ

 .سالم جناب سرينگ-

 !رمیگ یتهاس ن بايات دارم کٌ ست دفعٌ نیتَ پسر؟ از صبح چند ییکجا ؟یپناي-

 .فشرد شیيا چشو بٌ را اش انگشت شصت ٍ اشارى ايَرا

بًتر  ٍ نیقربان. شها کٌ ا کردم ین خارج دسترس از ٍ تلفنو دیبَدم ٍ با تیدرحال انجام نأنَر-
 ...نیدٍن ین

تعارف  ی. نرد جَان کال با کسزد ی. ايَرا رک ٍ راست حرفش را ندیکش یقینفس عه سرينگ
 .نداشت

 نرتبٌ؟ زیچ يهٌ-

کٌ ينَز پا برجاست،  ی. ننتًا نشکلویر ین شیپ ویکردى بَدم دار ینیب شیيهَنطَر کٌ پ قایدق-
 ...ی  افع ت  یيَ

 ؟ینظنَن نشد یبٌ کس-

 .شرح ناٍقع نبَد یبرا یٍ االن ٍاقعا زنان نناسب گرفت ین یادیشدى بَد. انا گفتنش ٍقت ز نظنَن

 .کنو یرج شدى ٍ تا آخر انشب، حتها براتَن ارسال ند شدى، ویگزارش  تنظ لیفا یتَ زیچ يهٌ-
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گفتن نداشتٌ  یبرا یگر یکند آدم حرف د ینکخ کرد. ايَرا خَب بلد بَد با چند کلهٌ، کار  سرينگ
 .گرید يرکس چٌ باشد، اش باشد. حاال چٌ نافَق ٍ فرناندى

... انرٍز فرستادنش یسر بًش بزن ٌیحتها  دیننتظرتٌ! با یکهال شٌ؟ ین یفرداشب چ اتیعهل فیتکل-
 ...ادیب

 :در کنترلش داشت، گفت یسع شدت کٌ بٌ ییشد ٍ با صدا ظیغل اش یشانیپ یايَرا، رٍ یيا اخو

بزارى کٌ بٌ  یا پرٍندى تَ ٍ پاش دیعنَان نبا چیبٌ ي یدادم جناب سرينگ. کهال حینن کٌ قبال تَض-
...! ارخبیبس د؛یبًش ٍاگذار کرد ٍ اتیٍ عهل ادیب دشیدست نن ٍ شًرام سپردى شدى... اگر فرستاد

شًرام رٍ  ٍنن  یاستعفا ی در اسرع ٍقت، نانٌ الطلَع یٍ فردا صبح عل شٌ یپرٍندى ٍاگذار ن نیا
 .زتَنٌین

... حدس زدن دیرس شیبرسٌ کٌ سٌ سال پ یبست ببرى ٍ باز بٌ يهَن بن شیخَدش کارا رٍ از پ بًترى
 ٍ  ... شرط رستیدٍر از انتظار ن یلیبٌ عًدى داشتٌ باشٌ، خ ٍ شیفرناندي یکٌ کهال یتیعاقبت  نأنَر

 د؟ینکرد فرانَش کٌ

يو اصال  شیشَخ ؟یزن یحرف از استعفا ن ینجَر یکٌ يه ی  نگٌ بچٌ باز  ؟یپناي یگ ین یدار  یچ-
 ...نیتهَم کن ن،یکٌ شرٍع کرد ٍ یکار  دیبا ی... تَ ٍ فتَحستیجالب ن

قصد  يات یسرکش ٍ يا کٌ با نخالفت ییتَ نی؛ ظايرا ادارم ادیشرط رٍ تهام ٍ کهال بٌ  نن
 ...یدار  ٍ شکستنش

کٌ يستو نَش بدٍٍنٌ ٍ  یینخَاد جا یکس نکٌیاتفاقا ننو قصد دارم تهَنش کنو؛ ننتًا بٌ شرط ا-
شها ٍ  ی  بَد کٌ پرٍندى دست نن ٍ شًرام باشٌ، بٌ فرناندي نیتَ کارم دخالت کنٌ... از اٍل قرار بر ا

 ...ادم رفتٌیکٌ شرط رٍ  ستوینن ن نینبَد! پس ا ینحل کهال یاز شخص یتحت نظارت سردار... خبر 

نزاحو بًش  ٌی یعنَان پا چیبٌ ي خَام ینه کنو، تهَم خَدم ٍ گفتو اهلل کٌ براش بسو یاگر قرارى کار 
 !باز بشٌ... فقط نن ٍ شًرام
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 .شد دىیايَرا کالفٌ شدى، شن یيا یدندگکیبَد کٌ از  نیاز ا یپَف سرينگ کٌ حاک یصدا

 ٍ اقتشیسپردم، چَن ل یپرٍندى رٍ تهام ٍ کهال بٌ تَ ٍ فتَح نیا تینن نسئَل ،یگَش کن پناي-
 یبٌ کهال ٍ اتیعهل نیا ی  ... انا نجبَرم فرنانديستین ياتَن ییدر تَانا یشک نیٍ کَچکتر نیدار

 ؟یستیبسپرم! چرا نتَجٌ ن

در  یپ یيا انتیٍ خ یرٍ کٌ در تهام طَل خدنت، نتًو بٌ فساد اخالق یکس ٍجَد دارى یچٌ اجبار -
 سراغ نن؟ دیبَدى رٍ بفرست یپ

 ...! نٌ دٍتایکیدارى... اٍنو  ازیريبر ن ٌیبٌ  اتیعهل-

  .لب ايَرا نقش بست ی نحَ گَشٌ یپَزخند

 تَنو یعنَان نه چی. نن بٌ يکنو ین رد ٍ بار انتخابتَن نیبگٌ ا دیکٌ براتَن قائلو، با یبا تهام احتران-
 .ست يهٌ جابت شدى یکٌ برا یبشنَم! بٌ خصَص کهال یانر ٍ نً یاز کس

دارى ٍ نٌ  یٍ نٌ سَاد نظان یکٌ نٌ تَان  جسه ی. بٌ نظرم کسدیخَد  شها بَد شٌیگرٍى نا، يه ريبر
کارٍ بسپرى بٌ  ٍ نٌیيهَن بًتر کٌ خارج گَد بٌ تهاشا بش دٍنٌ، یدرست رٍ ن ی  استراتژ  ی نحَى
 !...ايلش

 .باال رفت یسرينگ که یصدا تن

 !یاٍن نافَق تَئٌ پناي-

 :دیدندان غر یانا کنترل شدى، از ال یعصبان ییبا صدا ايَرا

رٍ  یعنَان حضَر کهال چیبٌ سَاد آدنٌ... تا پرٍندى دست ننٌ؛ بٌ ي ست،ینافَق بَدن بٌ درجٌ ن-
ن  یاحد ردستیبشٌ... نن تا بٌ حال ز نیگزیجا دیباشٌ، با دیدار وی. اگر تصهرمیپذ ینه نبَدم ٍ ن 

 ...کنو یقبَل نه ٍ یز یچ نیبعد يو چن
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... اگر بٌ خَدم اعتهاد دم یشها ن لیبستٌ تحَ ت،یٍ درنًا کنو یٍ تهَنش ن دارم یرٍ نگٌ ن پرٍندى
 !نحال بَد قبَلش کنو شناختو، ینه ٍ نداشتو ٍ شًرام

 :نکخ، افزٍد یبا اندک ٍ

 ٍ جَانب ی يهٌ کنو یباشٌ. خَايش ن یبد شنًادیپ ،یدر فرستادن کهال دنظریتجد کنو ینهفکر -
 ...ویبدٍن ٍ خَدنَن فیکٌ نن ٍ شًرام يو تکل دیاعالم کن ٍ تَن یینًا ویٍ بعد تصه دیریبگ درنظر

جسارت  یٍل کرد، ین ریگفت. شجاعت ايَرا را تقد یرلبیز « االاهلل الالٌ»ٍ  دیکش یقینفس عه سرينگ
اعالم کردى بَد انا  یاز اندازى بَد. يرچند؛ شًرام يو نخالفتش را با حضَر کهال شینرد، ٍاقعا ب نیا

ناير، کٌ در  رکارشنأنَر جَان نٌ فقط د نیايَرا نبَد. ا یيا بٌ ٍضَح  ُارد دادن شیيا خب، حرف
 یيا حرف گذشت؛ ینه ٍ نغرٍر بَد. يرچند، اگر سرينگ از حق یخَدرأ اریيو بس اش یقیحق یزندگ

را، کٌ سردار بابت  ینحل کهال ینبَد ٍ اشتباى از خَد اٍ بَد کٌ از يهان اٍل شخص قتیايَرا جز حق
اعزام  النیبٌ گ اتیعهل ی ازش در دل داشت، بٌ عنَان فرناندى حد یب ینفرت ششیشکست سٌ سال پ
کنترل ايَرا ٍ شًرام  یرا برا یعتهادبٌ ريبر باشد، سردار خَدش فرد قابل ا یاز یکردى بَد! قطعا اگر ن

تَسط  اتیتهام عهل خَاست یبَد کٌ دلش ن نیا ،ینشکل سرينگ نلک دی... ننتًا شافرستاد ین
نگر  یانجام ديد... ٍل یینها قدرت یبرا رنترقبٌ،یغ یکار  یخَدش انجام شَد ٍ بٌ عبارت یرٍياین

 ویعظ یايَرا چَن سد کرد، یاگر شًرام را يو قانع ن یحت کرد؟ یشًرام قبَل ن ای گذاشت یايَرا ن
 یادیز یسرينگ نلک ی. از دست دادن ايَرا برااٍردیحرفش نٌ ب یرٍ تَانست ینقابلش بَد کٌ نه

 یبرا یگر یٍ دنبال راى د دیکش یخط ن ارا نقد یپس يهان بًتر کٌ دٍر کهال شد، یگران تهام ن
آنًا  ی پرٍندى نی. بًرحال اندیایکٌ ايَرا ٍ شًرام يو باياش کنار ب یراي گشت، یبٌ سردار ن یینها رخ

 ...بهاند نیزن یرٍ شٌیيه یبرا یسرينگ نلک یبَد استعفا ديند تا کاريا یبَد... کاف

 حرف آخرتٌ؟ نیا-

 .پاسخش را داد ینحکو ٍ جد ايَرا
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 ...حرف اٍل ٍ آخر-

  .دیکش یقینفس عه سرينگ

 ...نٌ ای رم،یدرنظر بگ یکهال یرٍ برا یا گٌید ی فٌیٍظ وتَن ین دید دی. باخب یلیخ-

 .دیتخت دراز کش ینحَ زد ٍ بٌ کهر رٍ یپَزخند ايَرا

 ...نا نباشٌ قربان ی در رابطٌ با پرٍندى فٌیبًترى اٍن ٍظ-

  .قدرتش را نشان ديد یطیسرش را تکان داد. ايَرا خَب بلد بَد تحت ير شرا سرينگ

 ...ننتظر اطالعاتت يستو-

 ...کنو ین لیهیفرصت نناسبو. تا آخر شب براتَن ا کیننتظر -

سفارشات کٌ ايَرا خَدش يهٌ را از َبر بَد، شب خَش گفت ٍ ايَرا تهاس را  یکسر یبعد از  سرينگ
  .خاتهٌ داد

 را بست. شیيا گذاشت ٍ چشو یشانیپ یانداخت ٍ نچ دست چپش را رٍ یعسل یرا رٍ يهرايش
 ...خَاب فرٍ رفت ی خلسٌ یکو کو تَ دى،یآنقدر خستٌ بَد، کٌ بٌ سٌ شهارى نکش

شد ٍ نحکو انگشت  زیخ وین شیرا باز کرد ٍ سرجا شیيا چشو عیشدن در، سر دىیکَب یبا صدا 
  .چشهانش فشرد یرٍ را اش شست ٍ اشارى

 اش، ٍ دست  نشت شدى عنَق ینزاحهت  ب نیبَد از ا دىیدٍ شیيا خَن بٌ چشو دیبَد ٍ شا یعصبان
کٌ بٌ خَدش جرعت دادى سر شب، بدٍن در  یصَرت کس یشدن تَ دىیکَب یبرا کرد ین یقرار  یب

 امکٌ ٍاقعا ته یدر شب قایزدن ٍ اجازى گرفتن؛ پا بٌ اتاقش بگذارد ٍ نانع استراحتش شَد. آن يو دق
... انا بًرحال؛ ايَرا يو کرد ین شاندیپ شیکٌ بٌ ندرت برا یداشت. اتفاق ازیٍجَدش بٌ استراحت ن

 یبا سٌ ساعت خَاب، تهام طَل رٍز را سر پا نهاند ٍ با کل تَانست ین ی... کٌیانسان بَد، نحل بق کی
 تَاند؟را تحهل کند...! کٌ اٍ ب یيهٌ فشار عصب نیآدم  رنگارنگ سر ٍ کلٌ بزند ٍ ا
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دادى  ٌیکٌ بٌ در اتاقش تکرفت  یفیٍ شهردى ٍ نرتب، سهت جسو ظر نینحکو، خشهگ یيا قدم با
 دنید د،ینشکل بَد انا نقابلش کٌ رس تشیيَ صیتشخ ،یکیتار ی. تَدیلرز ین ٍضَح بَد ٍ بٌ
از  یکه زانیبستٌ، باعخ شد ن یيا با آن چشو تشیٍ پرنعصَن فیظر ی فر درشت ٍ چًرى ینَيا

نفس  ینطَر یبَد کٌ ا دىیترس یز یٍحشتناکش کو شَد. دخترک بٌ ٍضَح از چ اریبسغلظت اخو 
 ...کرد ین ٌیٍ گر زد ینفس ن

کٌ کنار صَرتش  یعصب ی  اپیپ یيا نفس دنیبَد ٍ شن ستادىیکٌ نقابلش ا یاٌ یبا احساس سا آٍا،
کٌ نقابلش بَد،  یا شٌیسبز رنگ ش یيا لٌیبرق ت دنیرا باز کرد. با د شیيا آرام چشو شد، ین دىیکش

 راخارج شدى ٍ نشدى بَد کٌ ايَ شیيا لب یاز ال هٌین بلندش نصفٌ غیگرد شد ٍ ج شیيا چشو
 دیدر کَب یرٍ فشیظر یيا کنار شانٌ ییديانش گذاشت ٍ دست چپش را جا یدست راستش را جلَ

  .تن دخترک شد ی  از آن، باعخ لرزش آن یناش بینً یٍ صدا

 :کنار گَشش گفت ت،یپر از عصبان یرا جلَ برد ٍ با لحن صَرتش

 ...ری! چٌ خبرتٌ؟ آرٍم... آرٍم بگــشیي-

کو  ی با ٍجَد فاصلٌ یايَرا ٍ احساس ُيرم داغ تنش کٌ حت یآشنا یصدا دنیدخترک، با شن نفس
 دیحبس شد ٍ تپش قلبش چنان شد نٌیس ی...؛ تَکرد ین تیاٍ سرا ی زدى خیراحت بٌ تن  انشان،ین

گرنا، تنًا  نینحکو ٍ ا یصدا نیا دی. شاکرد یاحساسش ن یشدى بَد کٌ قطعا ايَرا يو بٌ راحت
  .نبَد گانٌی. با ايَرا بداد یآزارش نه ط،یشرا نیبَد کٌ در ا ییزيایچ

ايَرا را نشت کرد.  راين  یباال آند ٍ دٍ طرف پ ینشًَد ٍ بٌ سخت یسردش، با لرزش یيا دست
 دیدست ايَرا رٍان شد، نرد جَان سرش را عقب کش یبلندش رٍ یيا نژى یال کٌ از البٌ شیيا اشک

  .آٍا نگاى کرد ی دىیلرزان ٍ ترس یيا چشو یفاصلٌ، تَ نیٍ با کهتر

يو فشردى  یٍ بعد رٍ دیلرز یآٍا که باز هٌین یيا کٌ لب دیرنگ گرفت ٍ دستش را عقب کش اخهش
 .يق يق بلندش، سکَت سرد اتاق را شکست یشد ٍ صدا
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 .داد یدخترک آزارش ن یياٌ یگر ،یلیا نشت کرد. بٌ يردلر گرشیدست د ايَرا

گَش دخترک  یتَ کرد، یباال نرفتنش ن ینحکهش، کٌ تهام تالشش را برا یشد ٍ صدا ظیغل اخهش
  .دیچیپ

صَرت آٍا پخش شد ٍ باعخ شد اٍ با رخَت پلک بزند ٍ يق  یکٌ لب گشَد، نفس داغش تَ ايَرا
 .ردیيقش آرام بگ

  کردى؟ تتیاٍندى ٍ اذ نجایا یشدى؟ تَ نبَد نن، کس یز یرسَندتت دختر؟ چحد ت نیتا ا یچ-

. چٌ داد ین صیاٍ صَرت ايَرا را کانال تشخ یبَد ٍل کیتار جا با بغض نگايش کرد. يهٌ آٍا
اصال اگر درٍغ  کرد؟ ین یکار  پنًان ایکٌ خَدش را رسَاتر کند؟  گفت یرا ن قتیحق د؟یبگَ تَانست ین
را  شپاسخ نطلَب تیتا درنًا د،یپرس یٍ ن دیپرس ی... آنقدر نکرد ینه شیکٌ ايَرا ريا گفت ین
 .ردیبگ

 یتالشش، بغض ی جٌیانداخت ٍ نت ریبزند، انا نتَانست... سرش را ز یٍ خَاست حرف دیلرز شیيا لب
رٍان ساخت. فقط  اش یصَرت نًتاب یرٍ صدا یرا آرام ٍ ب شیيا بَد کٌ دٍبارى شکست ٍ اشک

 :تَانست آرام زنزنٌ کند

  ...شايپَر-

 .ٍاکنش آٍا نیشد از ا شتریايَرا ب تیعصبان

 ریشايپَر بهَنٌ ٍ آزارت بدى، ز زارم یشايپَر؟ شايپَر کٌ تهَم طَل رٍز يهراى نن بَد! بًت گفتو نه-
جَاب سؤالو  در یدرست ٍ حساب لیدل ٌینن ندى! فقط  لیحرفو يو نزدم... پس پرت ٍ پال تحَ

 ...کن نگاى ٍ با تَئو آٍا! نن ٌ؟یچ یبرا ياٌ یگر نیا خَام؛ ین

  .کرد یبدترش ن ٍقفٌ یب یيا اشک نیبَد ٍ ا یکو کو اٍج گرفتٌ بَد. ذاتش عصب شیصدا
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را  شیايَرا گرى خَرد، دٍبارى صدا ی  کٌ در نگاى سبز  عصبان سشیخ یيا سرش را بلند کرد ٍ چشو آٍا
 :دیشن

 حال ٍ رٍز انداختٌ؟ نیبٌ ا تَ رٍ یچ-

 :دیکٌ ايَرا پر خشو غر کرد یبَد. آٍا ينَز در سکَت نگايش ن تر یعصبان بار نیا

 !؟ید  بگَ بدٍنو چٌ نرگتٌ لعنت-

پر از تهنا،  یرا بٌ يو فشرد ٍ باز کرد. آرام ٍ با نگاي شیيا نحکو ٍ بلند اٍ، آٍا نحکو چشو یصدا از
 :لب زد

 ...فقط بزار برم-

 :کٌ گفت یينَز يو باال بَد ٍقت شیشد ٍ ُتن صدا ظیغل شدت ايَرا بٌ اخو

 ٍ ٍ ينَزم جَاب سَالو یاتاق گذاشت نیٍرٍد، پا بٌ ا یخَدت ٍ بدٍن گرفتن اجازى برا یتَ با پا ؟یبر -
 !یکن ینه يو ٍ اتاق نیرفتن از ا رٍنیچتٌ، فکر ب ی... تا نگینداد

 ...خردى گرفتن ٍ بازخَاست کردن یآٍردى بَد برا ریکالفٌ شدى بَد. ايَرا يو ٍقت گ آٍا

 را اش شدى خشک یيا آرام آرام انگشت کٌیايَرا را کٌ نحکو چنگ زدى بَد، ريا کرد ٍ درحال راينیپ
 :گفت کرد ین بستٌ ٍ باز

 یبٌ کس یچٌ نرگتٌ کٌ بخَا یدٍن ی. خَدتو نهستیحالت خَب ن لیدل یيست، کٌ ب ییٍقتا ٌی-
تَان پس  گٌیکٌ د کنٌ، ین یرٍ شیٍ انقدر پ فتٌیخَرى بٌ جَنت ن نیع یز یچ ٌی... یبد حشیتَض

 ...یٍ جلَش زانَ بزن یخو بخَر  نش،یکٌ نقابل درد سنگ یی. تا جایباش نداشتٌ ٍ زدنش

 :زدٍد ٍ ادانٌ داد یرا که شیيا ٍ اشک دیکش اش گَنٌ یرا رٍ شیيا از دست یکی کف
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. نخصَصا کٌ قبال شٌ یکٌ نه شٌ یدرست نه ،یار یٍ ننطق براش ب لیيو کٌ دل یيزار  رى،یدلت کٌ بگ-
 ...داشتٌ باشٌ یيو شکستگ

 ...... پس ٍلو کن! بزار برم ٍستینن گرفتٌ، بدم گرفتٌ! حالو خَش ن ی کٌیت کٌیدل  ت االن،

شد ٍ  دىیدر کَب یبرٍد کٌ دست راست ايَرا، نحکو از کنار کهرش يو رٍ گریخَاست از سهت د ٍ
 یز یچ دیشد. االن شا کیبًش نزد شتریدخترک را لرزاند. ايَرا ب زیٍ ر فیبلندش، باز تن ظر یصدا

 لیيا شان نیايَرا ٍ ضربان تند قلب کَچک آٍا، ب ی زدى خیقلب  ن  یبلند ٍ خشهگ یيا تپش نیجز طن
  .نبَد

يهٌ  نیتاب ا قتایخَدش جهع شد ٍ تا حد نهکن خَدش را از اٍ دٍر کرد. حق یتَ یقدر  دخترک
آن يهٌ گرنا از پا  ی کبارىیبٌ ايَرا را نداشت. نحکو دستش را بٌ در گرفت کٌ نبادا از يجَم  یکینزد
 کند؟ یچٌ کار دارد ن داند ی. اصال ايَرا خَدش نفتدیب

 نیچًرى ٍ ا نیا فًهو یخَب ن یکیندٍنٌ، نن  ینگَ کٌ يرک یٍر  یٍ در  سیٍاسٌ نن لکچر ننَ-
 ...َنٌیدرن یبزرگتر  زیچ یٍ پا ستیى نساد ی  ر یدلگ ٌیاشکا، از 

 :کَتاى، ادانٌ داد ینبَد. بعد از نکح ینحکو بَد ٍ سرد. انا عصبان شیصدا 

کٌ  ییبٌ جا یبدٍز  ٍ تیلعنت یٍ چشها یر یتَ چشهام نگاى کن! نٌ کٌ رٍ بگ زنو؛ یبايات کٌ حرف ن-
 ...نهشَنینتَنو بب

ايَرا قفلش کرد.  یيا جنگل سَزان چشو یٍ تَ دینحکو پلک زد ٍ آرام آرام نگايش را باال کش آٍا
 .سَختند یسرخ، ن ی آتش  آن يالٌ ان  یبٌ خَن نشستٌ بَدند ٍ درن اش یا شٌیزالل  ش یيا نردنک

گَش  یکٌ دٍبارى جسارت گرفتٌ بَد، تَ فشیظر یانداخت ٍ صدا نیرا چ اش یشانیپ یکهرنگ اخو
 :دیچیيَرا پا
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يهٌ آزارم  نیچرا ا ست؟یحالو خَش ن ینیب ینگٌ نه یلعنت ؟یزٍر بگ یطیتَ ير شرا یچرا عادت دار -
 ؟ید ین

 ...یبگ ٍ قتیفقط ازت تَقع دارم حق-

ٍ  ویانداختٌ رٍ زندگ ٌیکٌ نحل بختک سا یا گذشتٌ... شت گفتو. درد نن از گذشتٌ ٍ قتینن حق-
ناخَدآگاى گذشتٌ، يربار  ی  کاٍر ینهکنٌ! ر رینن؛ غ ی. الاقل براستین یا ازش يو اصال کار سادى ییريا
 ...رٍ سرم شٌ یعذاب ٍ يَار ن شٌ ین

ٍ لرزش  گشت ین رٍان اش گَنٌ یرٍ اش یفندق یيا اشک از چشو یا قطرى گفت، یکٌ ن یا ير کلهٌ با
 .شد یحس ن شیصدا ی  نسب

باز لحنش  کٌیشد ٍ بعد درحال رىیايَرا خ یيا چشو یکٌ تهام شد، نکخ کرد. چند لحظٌ تَ اش جهلٌ
 :جسَر شدى بَد گفت

ٍ  یريام کن یخَا یبدم؟ نه حیتَض شتریالزنٌ ب ایجناب سرگرد؟  دیاعترافاتو بٌ حد نصاب رس ٌ؟یکاف-
 برم حضرت آقا؟ یبزار 

  .چند لحظٌ در سکَت نگايش کرد ايَرا

 ن،یغهگ فیصَرت ظر نیٍ ا سیخ یيا چشو نیا دنیٍسط جَر نبَد... د نیا یز یچ کینظرش،  بٌ
 ...گذاشت ین یقلب ايَرا بٌ جا یرٍ زیتند ٍ ت یآتش ایاز حرارت... گرنا...  یرد

 ی  ٍ سرخ سَزاند یسبزش را ن یيا کٌ ندام طراٍت چشو یخشه یيا زبانٌ از تر سرکش اریبس یآتش
  .گذاشت ین شیخَدش را بٌ نها

 یز یبٌ جانش افتادى بَد؛ چ یکٌ تازگ یسَزش نیٍ ا گرفت یآٍا ن یيا کٌ قلبش از چشو یحرارت نیا
  ...بَد نداشتٌ را نشابًش حس حال بَد نتفاٍت! اصال ايَرا تابٌ

 ...بَد گانٌیيو ب یقدر  ل،یاٍا دیتازى بَد... نَپا بَد... شا شیيا آتش، شرارى نیا
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 نیٍ ايَرا چقدر خَب ا افتاد ین شا یقلب سنگ خبندان  یبٌ جان   شتریٍ ب شتریب گذشت، یيرچٌ ن انا
 یخَب نتَجٌ گرنا یلیترک بر نداشتٌ بَد؛ انا اٍ خ یخی َاریينَز آن د دی... شاکرد یرا احساس ن
 ...َتب شدى بَد نیحاصل از ا

 ...نبَد بٌیغر گریآتش، د نیا

 یيا کٌ از آن نردنک یحال، رعب آٍر  نیغرق نگاى پرجذبٌ ٍ در ع کرد یکٌ آٍا حس ن یٍقت درست
 .را بست ٍ ازش فاصلٌ گرفت شیيا بَد شدى است، ايَرا چشو رىیبًش خ یا شٌیش

نفس  کیشد  اش جٌیتلخش از تن لرزان دخترک، نت ی حٌیرفتن ايَرا ٍ دٍر شدن گرنا ٍ را عقب
کند  شی. بٌ اٍ گفتٌ بَد ريادیچیآند ٍ يهزنان، سرنا در جانش پ رٍنیآٍا ب ی نٌیکٌ از عهق س قیعه
. نگر بَدافتادى  یدلش بٌ خَد خَر  یچند قدم را باياش فاصلٌ گرفتٌ بَد، آٍا تَ نیاالن کٌ يه یٍل
يو درٍاقع بخاطر حس خَبش بَد کٌ از اٍ فرار  دیشا داد؟ یبًش ن یايَرا بَدن حس بد کینزد
 ...کرد ین

 دىیشن شیيا نفس یجز صدا یز یَ شدى بَد ٍ چفضا نح ی  کیتار نیب کٌیپشت بٌ آٍا، درحال ايَرا
 ینحکو ٍ تاحدٍد یٍ صدا دیکش شینَيا انیبَد. کالفٌ دستش را ن ستادىیٍسط اتاق ا شد؛ ینه

 :دیچیگَش آٍا پ یتَ اش، گرفتٌ

 ...بايات حرف بزنو خَام ین نیبش ریبگ-

 .اخهش بٌ شدت رنگ گرفت د،یچیگَشش پ یآٍا کٌ تَ یصدا

 !تَنو ینه-

 :دیٍ غر دیسهت اٍ چرخ ظیغ با

دٍ  نیٍ يه کنو یٍگرنٌ خَدم ٍادارت ن ،ید یرٍ تخت ٍ تا آخر بٌ حرفام گَش ن ینیش ین یر یگ ین-
 ...یدٍست داشتٌ باش ادیکارٍ ز نیا کنو ی... کٌ فکر نهکشَنهت ین نیزن رٍ ٍ قدم
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 :را باال برد شیصدا یبااخو که آٍا

يو  دیٍ تًد یٍسط اتاق، انر ٍ نً یستادیٍا یکرد خانَش ٍ النپ ؟یگ ین یچ یفًه ین چیي-
 ...زنٌ ینه یننطق ریحرف نانعقَل ٍ غ رشویجناب! يرچند؛ آدم بٌ اس یگرفت رینگٌ اس ؟یکن ین

 نیا تَ بتَنو کجا از السلطنٌ؟ جناب خَدخَاى یکرد فرض خفاش ٍ نگٌ نن»دلش ادانٌ داد:  یتَ ٍ
 «!بدم د  آخٌ عقل کل؟ صیتشخ ٍ تختت ریظلهات، نس

 یادیجرعت ز قتایحق یبزند، ٍل ادیرا نحل خَدش بلند بلند فر يا نیا تَانست یکاش ن کرد ین آرزٍ
 ...حدش را نداشت نیکٌ؛ آٍا تا ا خَاست ین

ٍ  دیکش شیيا را رٍشن کرد. آٍا دستش را پشت پلک شیرفت ٍ آباژٍر رٍ یسهت عسل ايَرا
 یيا چشو یتَ ت،یايَرا انتداد داد ٍ درنًا ی تا قانت بلند ٍ چًارشانٌ ن،یزن ینگايش را از رٍ

را رٍشن  یُگر گرفت. کاش اصال ايَرا آن آباژٍر لعنت یقفلش کرد. تن ٍ بدنش بٌ آن اش یٍحش
 .کرد ینه

باز بَد ٍ پَست برنزى  شیيا بٌ تن داشت کٌ دکهٌ یا رىیت اریبس ی  ا قًَى ی زىییپا راينیجَان، پ نرد
بَد ٍ  سیخ یکٌ که شیگذاشتٌ بَد. نَيا شیٍ رٍشن اتاق، بٌ نها کیرا در تار اش دىیعضالت ٍرزٍ 

 قرار یدل ب یتَ کرد یکٌ غَغا ن یٍا اش؛ بَد ٍ صَرت خستٌ ختٌیر اش یشانیپ یشلختٌ، رٍ یتاحدٍد
 ...آٍا

کند ٍ يربار، نفس  لیتحل ٌیآٍا ير حالتش را تجز نکٌیا ینرد را ساختٌ بَد برا نیانگار خدا ا اصال
 .تشیاز ابًت ٍ جذاب فتدیبٌ تک ٍ تا ب ینطَر یا اش ٍ دل  ٍاناندى ردیبگ یتنگ

 :کٌ گفت دیچیگَشش پ ینحکو ايَرا تَ یصدا

 ...خب، حاال کٌ نشکلت حل شد-

 :چشو بٌ تخت اشارى کرد ٍ ادانٌ داد ی از گَشٌ ٍ
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 ...نیبش ریبگ-

از آنجا کٌ بٌ داد ٍ غال  ی. ٍلندینش ینه دیگَآٍا دٍست داشت جسارت بٌ خرج ديد ٍ ب چقدر
 یشانٌ پشت سرش انداخت ٍ جلَ رفت ٍ رٍ یرا از رٍ شینَيا د؛یارز یايَرا نه ی دٍبارى یيا کردن

  .تخت نشست

 .کرد ینگايش ن رىیدرست نقابلش بَد ٍ خ ايَرا

  ؟یکن دایپ یدسترس خَاستو یکٌ ن یبٌ اطالعات یتَنست-

 :فقط سرش را تکان داد کٌ ايَرا گفت آٍا

 اش؟ جٌیخب؟ نت-

 ریحرف بزند...! قطعا سر بٌ ز یچطَر  تیٍضع نیانداخت. حاال با ا نییچند لحظٌ سرش را پا دخترک
بَد کٌ فقط بٌ  نینگايش کند. تنًا راى حل ا کرد یٍادارش ن یچَن ايَرا باز با غرش تَانست، یکٌ نه
 ...بَدند ىنسحَر کنند یبدجَر  ییيو بٌ تنًا یا شٌیش یيا لٌیآن تنگاى کند. يرچند؛  شیيا چشو

 دیآرام کردن  گرٍنپ گرٍنپ  قلبش کش یبرا یقیرا بٌ خدا سپرد ٍ سرش را بلند کرد. نفس عه خَدش
را با سر زبان تر  اش دىیخشک یيا لب ،یلعنت طیشرا يهان با ناچار، از آب در آند ٍ بٌ ًَدىیب یکٌ کار 

 :کرد ٍ گفت

حسگر  ٌی. ستین نیب ذرى ریاٍنقدريا يو تحت کنترل سفت ٍ سخت ٍ ز نجایتًران، ا یالیبرخالف ٍ-
ٍ  شٌ ین تیکار شدى کٌ اطالعاتش يررٍز آپد یتَسط چًرى، درست قسهت در ٍرٍد تیيَ صیتشخ

 بٌٍرٍد دادى شد، انا  ی اجازى ویَندیيو انرٍز بٌ نن ٍ تَ کٌ تازى ٍارد بٌ حساب ن نیبٌ خاطر يه
 ...نٌ یصارن

بٌ  ظ،ینسبتا غل یشدى ٍ اخه زیر ییيا را بٌ کهرش زد ٍ با چشو شیيا کٌ نکخ کرد، ايَرا دست آٍا
  .حرفش بَد ی انتظار ادانٌ



 www.Novel98.ir 340               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

سردش را در يو  یيا نگاى نکند، انگشت شیيا را جز چشو ییجا کرد ین یسع کٌ چنان يو دخترک
 :گرفت ٍ ادانٌ داد یٍ نفس چاندیپ

تحت کنترل  چکدٍمیي يا باال ٍ اتاق ی طبقٌ یٍل شدن، کار يا يو تَ سالن یتیَر اننسنس یسر  ٌی-
کٌ اٍنجا  ،یپشت اطیح نَنٌ ی... نشٌ ینٌ، چک نه اشٌ یباغ يو تحت نظرى، انا بق ی  . ٍرٍدستنین
 یرٍياین رىنکردم، انا بٌ نظرم بًت یابیرد ٍ یز یچ نن! باغ تا دارى ٍ خلَتگاى  انن ٌیحکو  شتریب

 ...کنن یخَدتَنو بررس

 :لب زد ٌیجان کیسکَت کرد ٍ ايَرا بعد از  آٍا

 بَد؟ نیيهش يه-

 ...يو نَندى گٌید زیچ ٌینٌ، -

 .ستادیا نٌیدست بٌ س ايَرا

  .شنَم ین-

ٌ   یز یچ کرد یاش؛ حس ن یا کلهٌ کی یيا جهلٌ نیرا داشت کٌ آٍا از ا شٌیيهان تحکو يه لحنش ت
  .زدیر یفرٍ ن اش نٌیس

 نینبَد. انا... ا یسخت ادیکٌ زدن ردش کار ز شٌ ین یبررس شنیکیاپل ٌیکٌ گفتو، تَسط  یینایتهَم ا-
 ...فًهو یيست کٌ نه یز یچ ٌیٍسط 

  .تخت کنارش نشست یکو رٍ یلیخ ی با نکخ، جلَ آند ٍ با فاصلٌ ايَرا

 ٌ؟یٍ اٍن چ-

ٍ  دیکش شیياٌ یايَرا را بٌ ر یشگیتلخ ادکلن يه ی حٌیرا ق،یعه یبٌ صَرت نانحسَس، با َدن آٍا
 :گفت
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کٌ گفتو  یاٍن َاپ قیطر از شَن کنترل ٍ  کٌ ننبع شرفتٌیپ نی. سٌ تا دٍربیٍجَد سٌ تا دستگاى خارج-
 ...شن یکنترل ن گٌید ی. از جاستین

 کجايا کار گذاشتٌ شدن؟-

  !يو تَ اتاق نن یکی... ٍ الیسالن آخر ٍ یکیتَ باغ،  دٍنٌی-

 :رخ اٍ نگاى کرد ٍ آٍا شانٌ باال انداخت ٍ ادانٌ داد ویکٌ بٌ ن یٍقت دیدرخش یايَرا که یيا چشو

بَ بردن ٍ  نایيو کار بلدى! چَن نٌ ا یلیشايپَر باشٌ، ظايرا طرف خ یاز دشهنا یکیکار  کنو یحس ن-
 گٌی. دددا یتالش کردم، پشت يو ا رٍر ن یکنو... يرچ دایپ ٍ اطالعات ننبعش ز  ینٌ نن تَنستو ر

ٍ بدٍن  ویقکردم، تَنستو بٌ صَرت نست دایپ ٍ اتاق خَدم ن  یدٍرب یشدم... فقط چَن جا الشیخیب
 ...کنو رفعالشیغ ستویَيک س

  .بَد یايَرا االن ٍاضح  ٍاضح بَد. آٍا در کارش عال یيا چشو برق

 یخَد  ايَرا کار شدى بَد ٍ عالٍى بر ابزار کنترل خَدشان بٌ رٍ ی طبق خَاستٌ يا نیدٍرب درٍاقع
  .کارش را انجام دادى بَد یآٍا کٌ اٍ بٌ خَب یبَد برا یاٍضاع، نحک

  ٍصلٌ؟ ییيا چٌ دستگاى یرٍ کنن؟ یچک ن ایک ٍ اٍن َاپ ینتَجٌ شد-

 :سرش را تکان داد آٍا

 ...یيو طًهَر  یکینسخٌ تحت نظر شايپَرى؛  ٌی-

 یبلندش يهزنان با تکان دادن سرش رٍ یبٌ ايَرا نگاى کرد کٌ نَيا یا لبخند پت ٍ پًنب بعد
 :را باال انداخت ٍ ادانٌ داد شیابرٍ یتا کی. ختیر اش شانٌ

 ...ننٌ تاپ   نسخٌ سَم يو دارى، کٌ رٍ لپ ٌیدر حال حاضر -
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 عیکٌ سر ندیايَرا بنش صَرت یرٍ یآٍا ٍ حالت صَرتش، طرح لبخند طنتیناندى بَد از لحن  پرش کو
   .ٍ اخو کرد ٍ سر چرخاند دیکش شیيا دستش را بٌ لب

 ...رمیگ ین لیکن، بٌ ٍقتش ازت تحَ لیفا ٍ کار ت خَب بَد. اطالعات-

 گریکردى. حداقل د شرفتیپ اٍ با اش در رابطٌ یآٍا که یعنیگفتن  ايَرا، « کار ت خَب بَد» نیيه
 ...است اش فٌینگفتٌ بَد ٍظ

 :نختص بٌ خَدش گفت طَنیکٌ با لحن  ش یآٍا پررنگ بَد ٍقت لبخند

انجام دادم،  نقص یب ٍ ٍ نَ بٌ نَ گفتو ٍ کارم قیدق ٍ اطاعت قربان! فقط حاال کٌ نن جَاب سؤالتَن-
  بپرسو؟ ٍ خَدم يو سؤالو نیرخصت بد شٌین

 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد گفت ايَرا

 .بپرس-

  .نشست چًارزانَ ايَرا، بٌ رٍ ٍ شد جا جابٌ شیسر جا یکه آٍا

 درستٌ؟ ،ینیبب ٍ قرار بَد انرٍز يانَن یگفت-

رنگ استرس گرفتٌ بَد،  یکه شیپ قٌیکٌ برخالف چند دق یتنًا سرش را تکان داد ٍ آٍا، با لحن ايَرا
 :گفت

يانَن شايپَر ٍ  نیب یچ ٌ؟یٍسط چ نینن ا فیتکل نٌ،یشد؟ ننظَرم ا یچ اش جٌیخب... نت-
 نٌ؟ رم؛یبگ یجد ٍ خطرش دیبا گذرى؟ ین

ٍ رٍشن اتاق  کیرنگ جنگل نرد جَان، در تار یيا نگايش کرد. برق سبز چشو رىیچند لحظٌ خ ايَرا
سرش را جلَ  ی. کهدندیدرخش ین یا شٌیش دینحل دٍتا نرٍار شیيا ٍ نردنک آند یبٌ چشو ن شتریب

 :کند، آرام لب زد جادیا اش در چًرى یحالت رییتغ نیکَچکتر نکٌیا یبرد ٍ ب
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 ؟یر یبگ شیٍ جد یازش بترس دیبا ؟یکن یفکر ن یخَدت چ-

خَدش جهع شد ٍ با  یتَ یکه ش،یيا نفس یايَرا ٍ گرنا یکیکٌ دستپاچٌ شدى بَد باز از نزد آٍا
بَد را پشت گَشش  ختٌیصَرتش ر یکٌ تَ شیاز نَيا یا نخصَص بٌ خَدش دستٌ یایشرم ٍ ح

 :کشاند ٍ گفت

 با ٍ نن تَنٌ ی. بٌ خصَص کٌ شايپَر ير زنان کٌ بخَاد ندیترس دینحل يانَن با یخب... از آدن-
 ...پس... بزنٌ تاخت خَدش ننافع

 یلرزانش تَ یيا شد، حرف دخترک نصفٌ ناند ٍ نفسش حبس شد. نردنک تر کیکٌ نزد ايَرا
 اش نحکو ٍ نردانٌ یصدا ٍ شد غرق بَد کردى اش جذبٌ یچاشن وینال اریبس یاٍ کٌ اخه یصَرت جد

 .نفسش آرام پلک زد یاز گرنا د،یچیگَشش پ یتَ کٌ

 ؟یاز نن چ-

 :ٍ لب زد دیخَد را عقب کش یناخَدآگاى که آٍا

 !؟یاز تَ چ-

 .شد کشینزد شتریب ايَرا

 ؟ینیب یننو ن یکن یکٌ بٌ يانَن نگاى ن یبٌ يهَن چشه ؟یترس یاز ننو ن-

بًش  ینطَر ینرد؟ نکند قصد جان دخترک را کردى بَد کٌ ا نیا گفت یبٌ ٍضَح جا خَرد. چٌ ن آٍا
کٌ اٍ جا ٍ نکان خَدش را فرانَش کند ٍ غرق جنگل  دیپرس ین یسَال نیٍ چن شد ین کینزد

ٍ  یزيَشیبٌ ت ینحال بَد نأنَر  د؟یفًه یخَدش نه د؟ید یخَدش نه یعنیشَد...!  شیيا چشو
 یآٍا را بفًهد ٍ حالش را درک کند. اٍ کٌ خَدش بًتر از يرکس یيا نتَاند چشو ٍا یر یزٍدگ
نرتبٌ قرارش  کیآٍا با عالو ٍ آدم نتفاٍت است ٍ دخترک يرگز يهراى يانَن در  یبرا دانست ین
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ٍ احساس  لیبرخالف ن یچٌ بَد کٌ اٍ يو نجبَر شَد پاسخ یسَال برا نیا گری... پس دديد ینه
 !!دديب اش یدرٍن

 یر یباشٌ... اگٌ ننظَرت بٌ حرف ننٌ کٌ گفتو درٍنت با شايپَر تَف یاز ترس چ فتیدارى تعر یبستگ-
اگٌ بحخ سر  یدلو يست! ٍل یذات اٍنٌ، ينَز سر حرفو يستو ٍ ترس از ذاتت تَ نیندارى ٍ ذاتت ع

بگو  دیبا ،یر چَن ٍ چرا دا یٍ تَقع اطاعت ب یگ یٍ زٍر ن ینداز یکٌ کٌ داد ٍ يَار راى ن یی  ٍقت يا
 ...ترسو یعنَان ازت نه چینٌ؛ بٌ ي

  ندارم، نٌ؟ یبرات با يانَن فرق یبگ یخَا ین-

 ...نبَد نیننظَر نن ا-

 !کن یساز  شفاف ٍ ننظَرت عیسر یلیپس خ-

خَدش را جلَ  شتریايَرا ب رفت، یعقب ن شتریدخترک بٌ تاج تخت خَرد چَن يرچٌ ب کهر
انشبش  یيا حرف ٍ رفتار. بَد گرفتٌ اش ٍ دار بٌ تحکو ايَرا خندى ریط آن گ. دخترک ٍسدیکش ین

نزد کٌ نرد جَان  یٍ حرف دی! لبش را آرام گزکرد یفکر ن ینطَر یآٍا ا ایشدى بَد  بیٍ غر بیٍاقعا عج
 کیتاج قرار داد ٍ صَرتش را  یدخترک، با فاصلٌ رٍ فیٍ ظر زیر ی ير دٍ دستش را دٍ طرف جحٌ

 یيا لٌیآن ت یدرشتش تَ یيا صَرت اٍ نگٌ داشت کٌ نفس آٍا حبس شد ٍ چشو ینتر  یلین
  .شد رىیحسادت يو داشتند، خ یکٌ حاال نو نهک یا شٌیش

دشهن  نیبٌ اجبار قصٌ ٍسط زن یتَ ٍل ی جبًٌ تَ االن قضا بر دست کٌ شايپَر، ذات آدم  يو نیاگر ا-
 اٍنَقت دارى؛ ٍ ٍ يَات نَنٌ یکٌ گذاشت نراقبت ن یر طبق قرا اشٌ یراى، سا نیبگٌ تا آخر ا ستادى،یا
 ؟یچ

اٍ چرخاند ٍ بعد ادانٌ   یفندق یيا نردنک نیرا ب شیيا دٍر چشو کیفقط نگايش کرد ٍ ايَرا  آٍا
 :داد
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ن باب اعتهاد یلیدل چیي ؟یترس یبازم ازش ن- قرارداد عقد بشٌ،  نیطرف نیب دیکٌ با یٍجَد ندارى ن 
 ؟یچَبشَن نزن ٌیٍ بٌ  یيانَن جدا کن ی شدى پر خط چَب از ٍ حسابش

 ی نٌیبگذارد، ير دٍ دستش را تخت س ابانیتلخ کو ناندى بَد سر بٌ ب ی حٌیکٌ از آن گرنا ٍ را آٍا
الن يالٌ نبَد ٍ ا کیفقط  گریتنش، د یبدتر شد... گرن ینطَر یٍاسع اٍ گذاشت کٌ پسش بزند، انا ا

د ٍ با یکش یقی. نفس عهشد ین قیٍ لرزان دخترک تزر زدى خی یيا بٌ کف دست ویبٌ صَرت نستق
  .عقبش براند ٍ راى نفسش را باز کند یاٍ فشرد بلکو قدر  ی نٌیرا بٌ س شیيا تهام قَا دست

 یرٍ رفاقت نبَدى، از یٌ ی... در ضهن؛ قرار نا از اٍل بر پانیستین یکینن کٌ گفتو تَ ٍ يانَن -
 یا عنَان کار سادى چی... اعتهاد بٌ يرى ین شیپ یاپایيو تا آخر بٌ صَرت پا نطَریشراکت بَدى ٍ يه

 ...بًت اعتهاد کنو... حاال يو برٍ کنار، بزار برم تَنو یپس نه ستین

 !اگٌ نزارم؟-

 داشتٌ باشد.  یقصد شَخ آند ینه يو اش با بًت نگايش کرد. ايَرا اخو نداشت انا بٌ چًرى آٍا
  .گرفتٌ یبَد ٍ تا حدٍد ینگايش جد

 :داشت نلرزد گفت یکٌ سع ییصدا با ٍ نشاند پشتش کو یابرٍيا انین یهیاخو نال دخترک

 دٍر بنداز کل بٌ ٍ ب َکن ذينت از ٍ برٍ کنار گفتو... فکر کج گذاشتن پات ؟ینگٌ دست تَئٌ کٌ نزار -
 !سرگرد جناب

پشت کهرش برد ٍ  ش،یتقاليا انیخَدش گرفت ٍ درن یيا دست یيردٍ دست کَچک اٍ را تَ ايَرا
دخترک، نگاى  ی نٌیبٌ س نٌیبرد ٍ س نیرا يو از ب شان نیب ی ذرى فاصلٌ کیيهانجا نگٌ داشت. يهان 

 د،یترسین دیدٍخت کٌ آٍا خَدش را نحکو بٌ تاج چسباند. االن با شیيا را بٌ چشو اش یسبز ٍحش
خَدش را  کرد یبَد ٍ تقال ن رىیايَرا خ یيا شفاف چشو یيا لٌیا نگايش يهچنان پر جسارت بٌ تان

 خَاست یاز ايَرا را نه یحالش عَض شدى بَد. دٍر  ،یکیاز دستش خالص کند. از آن يهٌ گرنا ٍ نزد
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 دی. فقط بادقابل تحهل نبَ شیاصال برا انداختش، یحال ٍ رٍز ن نیبٌ ا یبَدن يو ٍقت کشیانا نزد
  .رفت ین رٍنیاتاق ب نیٍ از ا ختیگر ینرد ن نیاز دست ا یطَر  کی

 ینن آدن ،یرفتن داشتٌ باش یرآبیبدٍن کٌ اگٌ قصد ز ٍ نی... ٍلو کن بزار برم... ایٍلو کن رٍان-
 ...جلَت ٍ نگات کنو نویننگَال بش نیع ٍ بزارم باز برات ٍ کٌ راى ستوین

صَرتش جهع شد. با  یفشار داد کٌ دخترک که یست گرفت ٍ کهد کیيردٍ دستش را با  ايَرا
کٌ  یبا لحن فشردشان، یکٌ نحکو بٌ يو ن ییيا دندان انین از ٍ گرفت را اش نحکو شانٌ گریدست د
 :کرد ظیرا باال ببرد، غ شیصدا خَاست یبَد انا نه یعصبان

 ٍ رفتن بٌ ذينو خطَر کنٌ! راى خَدم یرآبیکٌ فکر ز ذیلذ یا ٍ نٌ تَ طعهٌ ام ینٌ نن شناگر ناير -
 شن یعدى سنگالخ ن ٌیٍسط  نیبَدم... حاال ا یخَب ی دٍندى شٌیيه ادنٌیکٌ  ییچَن تا جا رم ین

عاقبت  آخربٌ سرت نزنٌ کٌ  ًَدىیب الیکٌ شدى کنارشَن بزنو؛ پس فکر ٍ خ یکٌ نجبَرم بٌ يَ نحَ
 ...ندارى یخَبنن اصال نجازات  نیتَ قَان دنیچیرٍل پ ینزخرف ال

را تنگ  شیيا نکخ کرد ٍ بعد چشو یا نگايش کرد کٌ ايَرا لحظٌ زد یيهانطَر کٌ نفس نفس ن آٍا
 :کرد ٍ ادانٌ داد

  ؟یکنیکارٍ ن نیا نیانا تَ بگَ چرا ا-

 :تَانش را يو جهع کرد ٍ لب زد ی تتهٌ یٍل افتاد، یداشت از فرط آن يهٌ گرنا از پا ن دخترک

 !نٌ نن ،یزار  یپا ن ریز ٍ حد ٍ حدٍدت یکدٍم کار؟ در حال حاضر تَ دار -

قلب  ی دىیتند ٍ بر یيا ٍ بلند بلند بَد ٍ تپش دىیکش شیيا چند لحظٌ نگايش کرد. نفس ايَرا
  .کرد یحس ن یبٌ خَب اش یيَد ریآٍا را از ز ی زدى جانیکَچک ٍ ي

کٌ از  یکن ین ٍ ٍ تهام تالشت یستیا یزت نقابلو نچرا ير بار با زبَن درا ؟یگ یچرا بًو درٍغ ن-
 دختر؟ ٌیقصدت چ ام؟ینَضعو کَتاى ب
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  .کردى بَد کٌ آٍا بٌ ٍضَح نتَجًش شد انیب یآخرش را بلندتر ٍ با حرص خاص ی جهلٌ

 دى، یٍ ندام دستَر ن دٍنٌ ین ٌیبق از سرتر ٍ کٌ خَدش یکس ا،یاٍال کٌ نن بًت درٍغ نگفتو. جان-
 ...ع نخالفت داشتٌ باشٌتَق دمیبا

 ...نداشتٌ یجسارت نیتا بٌ حال چن چکسیي-

 :را باال انداخت کٌ ايَرا ادانٌ داد شیابرٍيا آٍا

ٍ از نظر نحَ  یدٍ یٍ بعد نحل باد ن یزن ین ٍ حرفت یٍحش یآيَ ٌی نیبٌ جز تَ! کٌ ع چکسیي-
 ...یش ین

 کٌ قصد داشت  یخَدش را گرفت ٍ با لحن یحال جلَ نیا با بَد، گرفتٌ اش ايَرا خندى ٌیاز تشب آٍا
 :باشد، گفت یجد

 السلطنٌ رٍ يو از جناب خَدخَاى ٌیحق ٍ حقَق بق یٍحش یآيَ نیپس خَشحالو کٌ حداقل ا-
 یيهٌ جا ی کٌ خالقش بٌ اندازى ستادىیا ییایتَ دن ارىین ادشیبار يو کٌ شدى،  ٌیٍ ٍاسٌ  رىیگ ین

 ...برتر بدٍنٌ ٌیبق از ٍ شخَد دیخلق کردى ٍ نبا یخال

دستش شل شد کٌ آٍا فَرا از غفلتش استفادى کرد ٍ  یرا باال انداخت ٍ که شیابرٍ یتا کی ايَرا
 :بًش فرصت حرف زدن بديد، گفت نکٌیا یٍ ب دیکَب اش نٌیدٍبارى تخت س

 ...بزار برم جناب-

  ؟یکجا بر -

 بَد، نبَد؟ یخَاستن یايَرا، بدجَر  ی زنزنٌ

يهٌ  نیبرم اتاقو کٌ استراحت کنو... فقط برٍ کنار... راحتو بزار، ا دی... شانجای! يرجا بٌ جز ادٍنو ینه-
 ...نباش کوینزد
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 کنٌ؟ ین تتیبٌ نن اذ یکینزد-

  بَد؟ یچٌ برداشت گرید نیبا تعجب نگايش کرد. ا آٍا

 اشٌ ینا يو خشو در تٌ یکدر شد ٍ با يهان لحن نحکو ٍ گرفتٌ، کٌ تا حدٍد یسبزش که نگاى
 :داشت، دٍبارى گفت

يهٌ  نی! فقط برام سَالٌ کٌ چطَر با ٍجَد ادى یکٌ حضَرم آزارت يو ن دمیپس عالٍى بر ترس، فًه-
 !کنو تتیحها ٌیسا ٌیکنارت باشو ٍ نحل  یازم خَاست ،یاحساس ننف

  .ٍ پاسخش را پر جسارت داد اٍردیجَرٍاجَر بَد، کو ن یيا پر از جَاب نشیآست یطیکٌ در ير شرا آٍا

ٍ از  یستادیحق ا گاىیچٌ نٌ، تَ جا ادیخَب، چٌ ازت خَشو ب ای یيرچقدر بد باش یچَن جناب عال-
خَدم نطهئن  ی  کینأنَرش ٍ حضَرش در نزد تیاز حها دیقانَن طرفدار ننٌ، با دٍنو یکٌ ن ییاٍنجا

 ...شدم ین

 کی یبٌ عقب يَلش داد. ايَرا حت یٍ فشرد ٍ کها یيا بٌ شانٌ راينیپ یرا از رٍ شیيا دست بعد
 :حرص دار گفت یتکان نخَرد ٍ آٍا با لحن نچیا

 ...برٍ کنار بزار برم رد کارم ،یحاال اگٌ قانع شد-

  .حرف زدن کٌ... يهان لحظٌ در اتاق باز شد یايَرا از يو فاصلٌ گرفتٌ بَد برا یيا لب

  .از خدنتکاريا بَد یکی. دیيردٍ سهت در چرخ صَرت

عالٍى بر خدنتکار لرز بٌ تن  شیکٌ تن صدا یبا اخو ٍ نگاى ترسناکش، بًش زل زد ٍ بلند؛ طَر  ايَرا
 :دیآٍا يو انداخت؛ غر

 احهق؟ یکن ین یچٌ غلط نجایا-
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سبز  بٌ  یيا چشو نی. اکرد ین نگايش زدى ٍحشت یٍ چشهان دىیپر یيهانطَر با رنگ چارى،یب دختر
 .لب از لب باز کند تَانست یخَن نشستٌ، تهام جرعتش را ازش گرفتٌ بَدند ٍ نه

 ؟یاٍند یچ ی  د  بنال پ ؟یَکـــر -

تخت بلند شد، آٍا از پشت سر بٌ قانت  یدٍنش، برق را از سر خدنتکار پراند. ايَرا کٌ از رٍ ادیفر با
نگران  چارىیآن دختر ب یدلش برا یکرد ٍ تَ ترسناک شدى بَد نگاى تیاز جذاب شتریبلندش کٌ االن ب

 ...بَد. خدا بٌ حالش رحو کند

 :خشک  شدى بَد، با تتٌ پتٌ گفت شیيهانطَر کٌ سر جا خدنتکار

 ...دیبا... ب... گفت تَن رانندى... تَن قربان... را... رانندى دیب... ببخش-

 :گفت ظیپرغ بديد، را اش جهلٌ حیصح یبٌ اٍ فرصت ادا نکٌیا یب ايَرا

ل ک  نییپا ینداز ین ٍ ٍ بعد سرت یر یگ یٍرٍد ن ی قبلش اجازى ،یبزن یخَا یکٌ ن یير زر - ل ک ٍ ي  ٍ ي 
 ...تَ اتاق نن یاین

 :دیبلند غر د،یٍ نقابل دختر کٌ رس رفت یجلَ ن یقدن گفت؛ یکٌ ن یير کالن با

 شد؟ رفًویش-

برٍد، چند بار لب زد،  شیتا نرز سکتٌ پ نهاندى بَد یز یکردى ٍ چ یکٌ از ترس غالب تً چارىیب دختر
 :ٍ باعخ شد ايَرا بلند داد بزند اندیباال ن شیصدا تیانا درنًا

 نفًو؟ ی کنو دخترى تیحال یدرست حساب ایبَد  رفًوی! شدمینشن-

 :لرزان گفت خدنتکار

 ...شٌ یتکرار نه گٌید نین... نٌ آقا... غلط کردم... با... باٍر کن-

 :کرد ظیغ نیخشهگ یدندان با لحن یاز ال ايَرا
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جلَ  الیٍ نیا یتَ گٌیبار  د کیبار، فقط  کیبٌ رٍزگارت اگر  یبشٌ! االنو بزن بٌ چاک... ٍا دمینبا-
 ...شٌ داتیچشهو پ

حرف  نیچنان پا بٌ فرار گذاشت کٌ انگار تهام ندت ننتظر يه د،یلرز یيهانطَر کٌ ن چارىیب دختر
  .ٍ بٌ آشپزخانٌ پناى ببرد دزیايَرا بَد کٌ از دستش بگر

 حتهلی. دیرس یرا يو ن دیٍ در را بست. قطعا بٌ ٍقتش حساب سع دیدستش را بٌ صَرتش کش ايَرا
سر  ینطَر یتَر کردى تا ا یا ٍ خدنتکار را بٌ ير بًانٌ زند یايَرا با آٍا حرف ن دىیپسرک سر بٌ يَا فًه

 ...آب بديد یٍ گَش

 :بٌ لب داشت برگشت ٍ با اخو رٍ بًش گفت یٍ لبخند کهرنگ ستادىیآٍا کٌ ٍسط اتاق ا سهت

  ؟یخند ین یدار  یتَ بٌ چ-

بٌ داد ٍ يَار جناب »دلش زنزنٌ کرد: یايَرا درستٌ قَرت داد ٍ تَ ی  لبخندش را از لحن  عصبان آٍا
 کاریرٍ از کارش ب چارىیٍ خدنتکار  ب دى ین یفرار  اش خَنٌ از ٍ نَش چطَر کٌ السلطنٌ خَدخَاى

 :ندزبان را یخالف حرف دلش رٍ یانا در پاسخ ايَرا، کالن!« اعصاب ی... نغرٍر  بکنٌ ین

  .نبَد ینًه زیچ ،یچیي-

 :يو فشار داد ٍ ادانٌ داد یرا تَ شیيا انگشت بعد

 برم؟ تَنو ین-

 :گفت یبا تان ايَرا

  ؟یبر  یخَا یکٌ ن یگرفت ٍ نگٌ جَاب سؤالت-

 :آرام ٍ با شک گفت ی. با لحنستادیايَرا ا ی  جلَ رفت ٍ در دٍ قدن یکه آٍا

 ؟یبگ بًو ٍ يانَن یحرفا یخَا یٍاقعا ن-
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 ...زنان نناسب ٌی یننتًا االن نٌ... تَ گو، یبًت ن-

از غلظت اخهش کو  یکه زانیاٍ، ن یيا بٌ لب نشاند ٍ ايَرا حس کرد از يالل  لب یلبخند کهرنگ آٍا
  .شد

 !جناب سرگرد ینزار  گردٍ پَست تَ ٍ ٍ آخر سر دستو یدست بٌ سرم نکن دٍارمیان-

 :چند لحظٌ با اخو  نسبتا کهرنگش نگايش کرد ٍ بعد گفت ايَرا

 .نَنو یحرفو ن یپس شک نکن پا گو، ی. اگر گفتو بًت نستوین یگر  ینن ايل سالَس-

! کاریچ َادخ یتا زنان نناسبش صبر کنو! اصال زنان نناسب ن تَنو یاالن بگَ... نن نه نیخب يه-
 نگٌ؟ ٌیزد، حاال يرجا ٍ يرٍقت؛ فرقش چ دیبا ٍ یحرف  زدن

  .دیکش ینفس بلند ايَرا

... شد ینشخص نبَد کٌ سنگ رٍ سنگ بند نه یدختر؟ اگٌ جا ٍ نکان ير حرف یگ یچرا پرت ٍ پال ن-
 خیٌ بحرفاش چ دٍنٌ ین یکنٌ، چَن فقط اٍنٌ کٌ بًتر از ير کس دییصاحب سخن تأ دیبا ٍ حرف یجا
 ...داشتٌ باشٌ تَنٌ یکٌ نه ییيا  شٌیٍ ر

انداخت ٍ دٍبارى نگايش کرد. نعلَم نبَد ايَرا  ریلبخند نزند، سرش را ز کرد ین یسع کٌیدرحال آٍا
 ی  فندق یيا ٍ رفتارش پر بَد از تناقض. نردنک داد یحالت ن رییانشب چش شدى بَد کٌ يرلحظٌ تغ

 :خاص خَدش گفت طنتیبَد ٍ با ش رىیاٍ خ یآٍا بٌ صَرت جد

تا اٍن ٍقت ٍ نکان   دیبا ایاالن بگٌ؟  دٍنٌ یحضرت آقا؟ صالح ن ٌیخب حاال نظر صاحب سخن چ-
  کنو؟ یشهار  نناسب ساعت

 ...یندار  يا بٌ شهردن ساعت ازیيو ن یکن ی... انا اٍنطَر يو کٌ فکر نشٌ یاالن نٌ؛ نه-

را يو جلَ رفت ٍ نفس  دخترک، باز  شان نیب ی ناندى یدم باقکٌ ايَرا ق کرد یيهانطَر نگايش ن آٍا
 .بٌ اٍ گرفت ی  کیيو از نزد
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 ...گو یٍ بعدش ير اٍنچٌ کٌ الزنٌ رٍ بًت ن دیخر ویر یفردا صبح ننتظر تهاسو باش، با يو ن-

  .را باال داد شیابرٍيا آٍا

 ٌ؟یخبر ؟یچ د  یخر د؟یخر-

  ...دخترٍنٌ دارم ی قٌیسل ٌیبٌ  اجیاحت اشٌ یتً یکٌ برا ٌ،یيد ٌی د  یخر-

ايَرا شدى کٌ  یٍارد زندگ یکس یعنیشدى!  یدخترانٌ؟ نکند خبر  ی قٌیباتعجب نگايش کرد. سل آٍا
  نهکن است؟ یدٍر از تصَر  زیچ نیبخرد؟ اصال نگر چن ٌیٍ يد یادگار ی شیبرا خَايد ین

از خَدش  ریغ یدختر  نکٌیتصَر ا یحتپرش خَردى بَد.  یتَ یآرام نگايش را از اٍ گرفت. بدجَر  آرام
  !سر بٌ جنَن بگذارد شد ینرد باشد يو باعخ ن نیا ی  زندگ یتَ

 :نگايش کند گفت نکٌیکالفٌ، بدٍن ا یلحن با

بگو کٌ آدم ٍاسٌ دختر  نَرد  دیکٌ ند نظرتٌ فرق داشتٌ باشٌ ٍ با ینن نهکنٌ با شخص ی قٌیسل-
 ...بپرسٌ ٍ بخرى، نٌ کٌ نظر شخص سَم ٌیيد دیبا خَدش اش عالقٌ

 :نکخ ادانٌ داد یبا که ٍ

 برم؟ تَنو یحرفات يو کٌ شدى، قبَلٌ... حاال ن دنیحال، ٍاسٌ شن نیانا با ا-

 ی سرش را بلند کرد ٍ نگايش بٌ چًرى زند، ینه یحرف دی. آٍا کٌ دکرد یدر سکَت نگايش ن ايَرا
 ،یبَد، سرد يو بَد، انا عصبان یاخو نداشت. جد یا ذرى یحت شٌ،یافتاد کٌ برخالف يه یا نردانٌ

بًش  يوحالتش  نیکٌ اٍ را بٌ اسارت گرفتٌ بَد... ٍاقعا چقدر ا شیپ قٌیچند دق نینٌ... نحل يه
 ...آند ین

 ...یکٌ االن بخَام بفرستهت بر  اٍردنتینن ن ،یاٍند نجایخَدت بٌ ا اریاز اٍلو بٌ اخت-
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 شیايَرا از جا نکٌیا یپًنش تنٌ زد کٌ بٌ جا ی گهرنگ، سهت در رفت ٍ بٌ عهد بٌ شانٌ یبا اخه آٍا
خَدش درد گرفتٌ بَد، کٌ باعخ شد لبش را نحکو  ی شانٌ فیتکان بخَرد، استخَان ظر یا ذرى یحت
 ...داند یخدا ن ؟یبفرستد. حاال بٌ ک یٍ لعنت ردیدندان بگ ریز

پا  ی پاشنٌ یسهت در برگشت کٌ رٍ شد، ینه دىید اش چًرى ینحَ، کٌ اصال تَ یبا لبخند ايَرا
 کینردد شد. خَاست برگردد ٍ  یا . قبل از رفتن، لحظٌرفت ین رٍنیب اش ٍ آٍا از آستانٌ دیچرخ ین

ذينش حک کند... انا... نحکو  یسرد  سبز رنگ را تَ یيا شٌیآن ش یی  بایقبل از خَاب، ز گر،یبار د
  .دیٍ سهت اتاق خَدش دٍ دینشت کرد ٍ در را بٌ يو کَبرا  اش زدى خیدست کَچک 

*** 

احاطٌ  یخرس یيا کٌ با عرٍسک نشیسرد در  چَب یکٌ رٍ ینتعجبش را از فرٍشگاى بزرگ یيا چشو
 :اسهش حک شدى بَد، گرفت ٍ رٍ بٌ ايَرا گفت ی  حاٍ ی  شدى بَد، تابلَ

  نجا؟یا-

 ٌ؟یآرى خب، اشکالش چ-

 ...خب... آخٌ یکٌ ندارى! ٍل یاشکال-

 .را خاراند اش یشانیپ ی گَشٌ یٍ دٍبارى فرٍشگاى را نگاى کرد ٍ که برگشت

 ...باشٌ یکار درست ٌ،یخانَم نحترم بٌ عنَان يد ٌیٍاسٌ  دنیخر یباز  اسباب کنو یٍاقعا فکر نه-

 شبیدٍر از حدس نبَد کٌ آٍا از د یلیايَرا نقش بست. خ یيا از لبخند، سَک لب ینحَ یلیخ رد
 دارد، یاٍ قدم برن ی دارد، تا االن کٌ شانٌ بٌ شانٌ اجیدخترانٌ احت ی قٌیبَد ايَرا بٌ سل دىیکٌ شن

 ...نرفتٌ است شیخَدش چٌ فکريا کٌ نکردى ٍ ذينش تا کجايا کٌ پ شیپ

 :پاسخش را داد اش شٌیلحن سرد ٍ نحکو يه با
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کٌ ند  یانتخاب کنو. پس نگران نباش، دختر  ٍ یز یندٍنو؛ نحالٌ براش چ ٍ یکس ی قٌینن تا سل-
 !دٍست دارى... بٌ خصَص عرٍسک یباز  حد ٍ اندازى اسباب ینظرنٌ؛ ب

 ،یرا بپرسد. فضَل شیيا تهام سَال خَاست یچقدر دلش ن دانست یچند لحظٌ نکخ کرد. خدا ن آٍا
ک رسها حسادت . دختر داد یاصال بًش نجال آرام بَدن بًش نه ،یيهان بٌ قَل خَدش کنجکاٍ ای
 :بَد کٌ گفت دایپ شیيو از چًرى ٍ يو از لحن ٍ صدا نیٍ ا کرد ین

  شدى؟ یراض عرٍسک بٌ کٌ س کج ٍ کَلٌ ش قٌیکٌ انقدر سل ٌیک یبگ یخَا ینه-

کٌ  ییزایاتفاقا چ ست،یيو ن قٌیکج سل نیسنش؛ يهچ یاقتضا یپا ویبزار ٍ قشیعال ویاگر بخَا-
ٍ طبق  زنن یحرف ن دىیندٍنستٌ ٍ نسنج ایلیخ نٌی... ننتًا نشکل اادیيو بًش ن یلیخ خَاد ین

 ...کنن ین جا نعهَل، قضاٍت نابٌ

 :نکخ، ادانٌ داد یبا قدر  ٍ

 ...سالٌ وین ٍ سٌ سٌ، حدٍد. س دختر بچٌ ٌیٍاسٌ  ٌیيد-

آغشتٌ بٌ بًتش بٌ  ی درشت شدى یيا کٌ گفت، سرش را چرخاند ٍ چشو یا«ٍاقعا»يهزنان با  آٍا
 یرٍ بندش ویسرش را کج کرد. باز يهان اخو ن یشد کٌ با احساس نگايش، که رىیايَرا خ رخ   وین

 .صَرتش برگشتٌ بَد

 انقدر تعجب دارى؟ شیچ-

را پشت گَشش راند. ٍاقعا جا خَردى بَد. تَقع ير  شیخَدش را جهع ٍ جَر کرد ٍ نَيا یکه آٍا
آن دختر بچٌ شدى  ریدرگ یلیرچند، االن ذينش خ! يزیچ کی نیرا از جانب ايَرا داشت، ا ال ا یپاسخ

 الشٍاقعا خَشح ست،ین انیايَرا در ن ی  در زندگ یدختر  یبَد پا دىیکٌ فًه نیبَد، انا خب يه
 .دختر بچٌ راحت تر بَد کی. حداقل کنار آندن با کرد ین

 :زد ٍ گفت یکهرنگ لبخند
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بًت  جَرى چیي نکارایراستش؛ ا یعنی! یباش دنیدادن ٍ کادٍ خر ٌیايل يد کردم یخب... فکر نه-
  ...دختر بچٌ ٌی ی! اٍنو براادینه

 ...داشتٌ باشٌ، انا تَ یفیلط یٌ یرٍح دیبا کنٌ؛ ین یکار  نیکٌ يهچ یکس

نگايش کرد.  زد یحرف ن شیيا با چشو کٌیٍ در سکَت، درحال دیبٌ ايَرا شانٌ باال انداخت ٍ خند رٍ
 شییکٌ خدا یٍ تلخ نزاج ینأنَر جد ٌینغرٍر ٍ  ی لطنٌالس خَدخَاى ٌی»دلش زنزنٌ کرد: یتَ

  «!فقرى ٌی نیاال ا خَرى، یدريو بريهت ن ی افٌیبٌ قد ٍ قَارى ٍ ق یز یيرچ

ٍ چشو از صَرت خندانش  دیبٌ ٍاکنش  آٍا لبخند بزند، دستش را بٌ صَرتش کش نکٌیقبل از ا ايَرا
 دیسف نینرنر ی سٌ تا پلٌ کٌیگرفت ٍ سهت فرٍشگاى رفت. آٍا يو يهرايش بٌ راى افتاد ٍ درحال

 :دیايَرا را شن یصدا رفتند، یفرٍشگاى باال ن ی  رنگ  ٍرٍد

ُبرشَن  ٌیبا بق تَنو ی! نٌ ننطَرىینن ا یجداست... الاقل برا ٌیاز بق شٌیآدنا، يه یسر  ٌیحساب -
  ...بکنو نکارٍیکٌ ا خَام ینو ٍ نٌ نبز

الزم  یطیبزند چٌ شرا ادیچقدر دٍست داشت فر دانست یحرف، آٍا دٍبارى نگايش کرد. خدا ن نیا با
دستٌ،  نیاحتهال ٍرٍدش بٌ ا یرٍ تَانست ین يو آٍا اصال شَد؟ يا آدم نیجزء ا یاست کٌ کس

  باز کند؟ یحساب نیکَچکتر

  .زبانش را گرفت یبٌ نَقع سکَت کرد ٍ جلَ انا

 یفکر  یيا یٍ باز  یباز  لیپر از انَاع ٍسا یيا فیرد نیيَشهند گذشتند ٍ ب ی  ا شٌیدر ش از
 :کٌ آٍا گفت گذشتند ین

 نیدر ا بٌیغر ٌیٍ  یبخر  ٌیبًترى خَدت يد زى،یکٌ انقدر برات عز یٍاسٌ کس یکن یاٍنَقت فکر نه-
  رابطٌ اظًار نظر نکنٌ؟

 :کَتاى، پاسخ داد یشلَارش گذاشت ٍ با نکح بیج یدستش را تَ ايَرا
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 ...ندادم ٍ یا اجازى نیچن یا بٌیغر چیننو بٌ ي-

 ...نن یٍل-

 !یستین بٌیتَ غر-

خشک شد. ايَرا  شیسر جا یا کالنش گفتٌ بَد، آٍا لحظٌ ان  ینحکو ن یحرف  ايَرا، کٌ با لحن نیا با
  .دیدٍ قدم از اٍ جلَتر بَد کٌ با نکحش، سهت اٍ چرخ

شک کردى  شیيا . بٌ گَشکرد یبًتش را پنًان کند، نات نگايش ن کرد ین یسع کٌیدرحال دخترک
حرف را  نیعَض کردى کٌ ا یگر یايَرا نغزش را با شخص د ایبَد انگار! نکند نعجزى شدى است؟! 

  !زدى؟

 ییيهان سٌ کلهٌ از زبان ايَرا دنیشن بَد بخش لذت شیارزش داشت ٍ چقدر برا شیبرا ادیز چقدر
درٍغ  ا،یتهام دن ی بٌ اندازى گفت ی...! اگر نکرد ینه یکس دیعا یز یچ ش،یاديایکٌ جز اخو ٍ تخو ٍ فر

االن، رفتارش  تا شبی. چَن از دکرد ینگايش نه بٌیغر کیبٌ چشو  گریٍاقعا يو ايَرا د دینبَد! شا
باشد  دٍاریان تَانست ین یعنیخطابش نکردى بَد.  «دیجاٍ دختر  » تر، با اٍ بًتر شدى بَد ٍ از يهٌ نًو

نهکن  ریکٌ جنسش از سنگ سخت است، آنقدريا يو غ ینأنَر جد نیا ی  خیرخنٌ کردن در قلب 
 ست؟ین

 :کٌ نرد جَان با اخو گفت کرد یايَرا را نگاى ن رىیخ يهانطَر

گَشٌ  ٌینٌ کٌ  ،یکن انتخاب ام بٌ درد بخَر  دخترٍنٌ ٍاسٌ ز  یچ ٌیا ناتت بردى دختر؟ آٍردنت کٌ چر-
 ...یب ر ٍ ب ر بٌ نن زل بزن یستیٍا

جلَ رفت.  داد، ینشان ن باتریرا ز فشیکٌ صَرت کَچک  ظر یپلک زد ٍ با لبخند ق،یعه یبا نفس آٍا
 ...تعجب داشت یيو جا يا نیاز ا شیحرف ايَرا بتابلَ بَد؛ نبَد؟ يرچند، ٍاقعا  یادیحرکتش ز
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 ات، قٌیبٌ سل َلیبگٌ ا ینشَن بد یيرک بٌ کٌ کنو انتخاب ات ٍاسٌ یخفن زیراحت! چنان چ التیخ-
 ...دستت درست آٍا خانَم

  .شد يا یباز  اسباب ینزد ٍ آٍا بادقت نشغَل تهاشا یحرف ايَرا

ٍ عرٍسک دخترانٌ ٍ پسرانٌ،  یباز  بَد کٌ از کَچک تا بزرگ، يهٌ ندل اسباب یبزرگ اریبس فرٍشگاى
آن  نیآٍا سخت کردى بَد. ب یبرا یانر يو انتخاب را که نیشدى بَد ٍ يه دىیچ شیيا قفسٌ یتَ

 .بَد یکار نشکل شان نیبَدند، انتخاب بًتر یٍاقعا يو عال یيهٌ عرٍسک رنگارنگ کٌ يهگ

کٌ  یا لٌیاٍ، چشهش بٌ ٍس ی برٍد کٌ از سرشانٌ یبعد فیست سهت ردايَرا برگشت ٍ خَا سهت
  .ٍ با لبخند بٌ آن سهت قدم تند کرد دیدرخش اش یفندق یيا گذاشتٌ بَدند افتاد ٍ نردنک زین یرٍ

 یٍ کنارش، عرٍسک شد یازش پخش ن ینیدلنش ی  بَد کٌ نلَد ییتاشَ یبایز اریبس ی  صَرت ی قلعٌ
  .گذاشتٌ شدى بَد نیزن یرٍ ییطال یٍ نَيا یتا کهر آٍا، با لباس ٍ کالى صَرت بایبزرگ، تقر

فرٍشندى بٌ سهتش آند ٍ با لبخند  یيا از خانو یکیکٌ  کرد یيهان لبخند کهرنگش، قلعٌ را نگاى ن با
 :گرم گفت یٍ لحن

 ارٍیلیا حاال يو دل  خبگو، ت دیبا ٍ. نَنٌ اجناس نیدتریاز جد کالینَز ی ! قلعٌزمیعز ٌیانتخابت عال-
 ...بردى

 :بَد، گفت ستادىیٍ رٍ بٌ ايَرا کٌ پشت سرش ا دیرنگ بٌ لبخندش پاش یکه آٍا

  نٌ حضرت آقا؟ ایحرف دارى  ام قٌیخب، حاال سل-

درشتش  یيا ٍ دٍبارى بٌ چشو دیکَتاى از صَرت  آٍا سهت قلعٌ کش یلیبا نکخ، نگايش را خ ايَرا
 :ُگر گرفتٌ، لب زد شیيا گَنٌ کرد یاٍ حس ن ی رىیدخترک از نگاى  خ کٌینگاى کرد ٍ درحال

 ...ست نردٍنٌ ی قٌیفقط بًتر از سل دیشا-
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بَد کٌ  اش یاز خَدخَاي ایکند،  ریتقد یٍاقعا بلد نبَد از کس ایٍ سرش را چرخاند. ايَرا  دیخند آٍا
دٍم  ی نٌیالبتٌ از نظر آٍا، گز .آٍرد یٍ فقط خَدش را بٌ حساب ن دید یرا نه ٌیبق ی  خَب چَقتیي

 ...بَد تر حیصح

 :شد دىیَبو ٍ لحن سردش، شن یبٌ فرٍشندى نگاى کرد ٍ صدا اش، یبا اخو ٍ نگاى جد ايَرا

  .بٌ تًران ارسال بشٌ یزنان نهکن، با پست سفارش نیتر کیدر نزد خَام ین-

انا اٍ، طبق نعهَل  کرد ین انیبا خَايش ب ای یسؤال را اش جهلٌ دیپر از تحکو بَد. درٍاقع با لحنش
  .در غالب دستَر حرف زدى بَد

 :سرش را تکان داد ٍ گفت فرٍشندى

 دىینرس نصاب حد بٌ يا انرٍزنَن ينَز حرکت نکردى، چَن سفارش یيا کیاز پ یکیبلٌ حتها. اتفاقا -
 .لَازم شها رٍ يو بزارم جزء سفارشات انرٍز تَنو یبَد. ن

 :بَد اشارى کرد ٍ ادانٌ داد شخَانیکٌ پشت پ یبٌ نرد جَانبا دستش،  بعد

نربَطٌ رٍ انجام  یکاريا شَنیا د،یبگ ینحهد یصندٍق، آدرس کانل رٍ بٌ آقا دیببر فیتشر-
 ...دن ین

 .بٌ آٍا نگاى کرد ،یگر یحرف د چیي یب ايَرا

 .ینعطل نش نجایکٌ ا ینیبش نیتَ ناش یتَن ین دم؛ یتا کارا رٍ انجام ن-

لباس، نچ دستش را گرفت ٍ با  نیآست یبکشد کٌ آٍا از رٍ رٍنیب بشیرا از ج چیخَاست سَئ ٍ
 :کهرنگ گفت یلبخند

 ...ویبا يو بر نَنو یيرچقدر يو طَل بکشٌ؛ ننتظر ن ست،ین یاز ین-
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باز نگايش بٌ  نکٌی. قبل از ازد یحرف را ن نیبار بَد کٌ ا نیچند لحظٌ نگايش کرد. دٍن ايَرا
را از اٍ گرفت ٍ سهت صندٍق بٌ راى  اش یا شٌیش یيا شَد، نردنک یآٍا طَالن ی  فندق یيا چشو
 .افتاد

ٍ قانت بلند ايَرا شدى بَد. راى رفتنش نحکو بَد ٍ در  عیٍس یيا آٍا از پشت سر، نات  شانٌ نگاى
  .داشت یصالبت، آرام ٍ نرتب گام برن ن  یع

  شَيرتٌ؟-

 :بَد برگشت ٍ با تعجب پاسخ داد دىیل پرسفرٍشندى کٌ با لبخند ازش سؤا سهت

 !شَيرم؟ نٌ... نعلَنٌ کٌ نٌ-

 البد نانزدتٌ؟-

 .بار لبخند زد نیا آٍا

 ...اٍنو نٌ-

 !کلک! پس حتها دٍست پسرتٌ یا-

 :نزد کٌ فرٍشندى ادانٌ داد یٍ حرف دیخند آٍا

ٍ  ام بٌینن کٌ غرخدا بٌ دادت برسٌ دختر! اخالق نخالق کال تَ بند ٍ بساطش ندارى انگار! -
 64ازش حساب بردم... چٌ برسٌ بٌ تَ کٌ  ینگايو کرد ٍ بايام حرف زد کٌ کل یطَر  اش، کارى چیي

 .یتحهلش کن دیساعت با

 :زد ٍ ادانٌ داد یچشهک بعد

 ...دٍست پسرت ی  گر یبٌ اخهاش! بد ج ارزى ین اش افٌیٍ ق پیخَبٌ يا... ت ت قٌیسل یٍل-

 :آندى گفت شیرفع سَءتفايو  پ یٍ بٌ اجبار، برا دیخند آٍا
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 ...ستنیدٍتا يو ن یکیيهکارنٌ! خدا ببخشٌ بٌ خاطرخَاياش کٌ  ست،یدٍست پسرم ن-

 .دیخند فرٍشندى

نَن   ،یبٌ فکر خاطرخَاياش باش نکٌیا ی! جاآ کنٌ ینه یيرکس بیيهکارا خدا نص نیاز ا ن؛یبب-
 !تنَر بٌ بچسبَن ٍ خَدت

  .شد یيهرايش از فرٍشگاى خارج ن دیلحظٌ ايَرا کارش تهام شد ٍ بانزد. چَن يهان  یحرف گرید آٍا

را  خَايد یکٌ ن یحرف نکٌیا یٍ آٍا، نردد برا کرد ین یرانندگ اد،ینسبتا ز یدر سکَت ٍ با سرعت ايَرا
صحبت  »بٌ قَل خَدش  یدٍختٌ بَد. خب نگر از يهان اٍل، برا رخش وینٌ، نگايش را بٌ ن ایبزند 

 کرد؟ ین ازداشت اگر آٍا خَدش سر حرف را ب یپس چٌ اشکال رٍن؟یبَد ب اٍردىیآٍا را ن« نفصل

 ...کٌ تَ دلتٌ رٍ بگَ یيرچ ؟یبپرس یخَا ین یچ-

  .از بغل چشو يو نگايش نکردى بَد یبًت زدى نگايش کرد. حاضر بَد قسو بخَرد کٌ ايَرا حت آٍا

 :َر کرد کٌ ايَرا دٍبارى گفتخَدش را جهع ٍ ج یکه

اٍنَقت  خَام، یکٌ ن ییاٍنجا ویصبَر باش ٍ بزار برس یفقط انقدر  گو، ین ٍ یچ گفتو کٌ بًت يهٌ-
 ...یش یکانل نتَجٌ ناجرا ن

خاص خَدش بَد ٍ الحق کٌ  زشیچ نرد يهٌ نیآب ديانش را فرٍ برد ٍ چشو از ايَرا گرفت. ا آٍا
  !انگار خَاند ینغز آدم را ن. آند ینأنَر بَدن چقدر بًش ن

ٍ  زیته اریبس ابان  یچرخاند ٍ نگاى آٍا، با شَق ٍ ذٍق نحَ خ دانیرا سهت سبزى ن نیفرنان ناش ايَرا
چٌ بازار  ،یچَب یيا هکتیباران خَردى ٍ ن یيا رنگ  آنجا شد کٌ با درخت یپًن  طَس یرٍيا ادىیپ

  .را ساختٌ بَدند یقشنگ

 ختٌینردانٌ بٌ تن نانکن آٍ کیبَت کی نیتریکٌ پشت ٍ یا چًارخانٌ راينیسهت پ شیيا چشو
 بیبا يو ترک یبَد کٌ بٌ طرز قشنگ دیزرد ٍ سف ،یطَس ،یخاکستر  ،یا خطَط سرنٌ ی  شدى بَد ٍ حاٍ
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چًارخانٌ بٌ  راينیپ نیذينش آند کٌ چقدر نهکن است ا یشد ٍ ناخَدآگاى، تَ دىیشدى بَدند؛ کش
 یآن رخ کش یتَ عشیپًن ٍس یيا بٌ تن کند ٍ شانٌ یز یايَرا چ شد ی نگر ن. اصالدیایايَرا ب ن  ت

  نکنند؟

بَد. سرد   دىیبٌ تنش د یخنح یيا رنگ شٌیيه کرد؟ یرٍشن استفادى نه یيا رنگ چَقتیچرا ي یٍل
اخالقش را بٌ  ی  رگیت ٍ سرنا بَد کردى عادت انگار. زدنش حرف حالت   ٍ يا چشو نیسرد؛ ع
 یيا رنگ بَد. يرچند، با رنگ ینَک نداد ٍَرشیاالن يو، پل نیيه یبزند. حت َندیيو پ شیيا لباس

  د؟یپَش یداشت اگر رٍشن يو ن یانا خب چٌ اشکال شد؛ یٍاقعا جذاب ن رىیت

برد ٍ يهانجا نتَقفش  ابانیخ یٌ یرا بٌ حاش نیتفکرات خَدش غرق بَد کٌ ايَرا ناش یتَ دخترک
 :کرد ٍ گفت

 !ویدیرس-

ٍ  ٌیداشت ٍ حاش یبٌ رنگ نشک یرٍانیش یکرم رنگ کٌ سقف ی  چَب یبَد دٍ طبقٌ با نها یاٌ کاف
 .بَد سقفش رنگ بٌ يو اش پنجرى یيا نردى

کٌ با  زد یبا تلفن حرف ن شخَانیٍ دٍ سٌ سالٌ، پشت پ ستیجَان، حدٍد ب یکٌ شدند، پسر  ٍارد
بَد سالندار است. جلَ آند ٍ با  دایتهاسش را قطع کرد. پ عیايَرا، بٌ يَل ٍ ٍال افتاد ٍ سر دنید

  .رزرٍ کردى بَد زین قبل از ايَرا ظايرا. گفت آند گشادى خَش یصَرت

آٍا  یبَد! ٍ باٍرش برا دیاز ايَرا بع یادیکاريا ز نی. ارٍد یخَاب راى ن یدارد تَ کرد یاحساس ن آٍا
 ...بَد رنهکنیسخت ٍ غ اریبس

 یَارياید یسالن بَد، نشستند ٍ آٍا نگايش را رٍ ی کٌ گَشٌ یرنگ یا قًَى ی  گرد  چَب زین پشت
  .کار شدى بَد چرخاند نیزاید یکٌ برا یقشنگ یآجرنها ٍ  قاب ٍ تابلَيا

 یباز کار شدى بَد ٍ رٍ دانیسبزى ن ابانیقرار داشت کٌ درست رٍ بٌ خ یبزرگ ی آنًا، کنار پنجرى زین
  .کَچک کاکتَس گذاشتٌ بَدند یيا سر تا سر گلدان اش،ٌ یحاش
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بَد کٌ چقدر  دایپ شتریارتفاع، ب نی... از ادانیرا نشانٌ گرفت. سبزى ن شٌیدخترک، خارج  ش یيا چشو
بٌ  ش،یيا یقشنگ دنیدرشت  آٍا از د یيا .... سبز بَد ٍ پرطراٍت! ٍ چشودیآ ین طشیاسهش بٌ نح
  .شد یهن ریباران خَردى، اصال س ی کافٌ ٍ از پشت پنجرى و  ینال ی  با نلَد بیخصَص در ترک

 اش ینعهَل یيا ابانیخ یحت ش،یيا تا درشت نکان زیشًر، خَد  خَد  بًشت بَد. از ر نیکٌ ا الحق
 ...ییایرؤ اریبَد ٍ بس بایيو جذاب ٍ ز

سر کردى  یر یٍ دٍد، در عهارت شايپَر با اس یتًران پر از شلَغ یکٌ تهام عهرش را تَ  ییآٍا یبرا
شَد ٍ از  داریعنَان دٍست نداشت ب چیکٌ دخترک بٌ ي یخَاب  خَش بَد. خَاب کینحل  النیبَد، گ

 ...دستش بديد. بٌ خصَص حاال کٌ، حضَر ايَرا يو، بًترش کردى بَد

يو  یرا تَ شیيا گ، دستکهرن یاخه با ايَرا کٌ بَد رفتٌ ٍ بَد گرفتٌ را يا تازى سفارش شخدنتیپ
 دیکٌ با دیحالتش، فًه نیشد. دخترک از يه رىیگذاشت ٍ بٌ آٍا خ زین یقالب کرد ٍ نقابلش رٍ

  .شَد شیيا حرف دن  یشن ی آنادى

کٌ  ییبپا ایفارغ از ير شنَد  ،ینزاحهت نیبدٍن کَچکتر خَاستو یچَن ن نجا،یا ویایخَاستو ب-
کٌ  ستین ییجا نجا،یيو کٌ ا ییاٍنجا از ٍ... بزنو ٍ ، حرفامنظرنَن داشتٌ باشٌ ریاحتهالش يست ز

بٌ خاطر خَدت يو کٌ شدى؛  ت؛یباطن لیبرخالف ن یٍ نجبَر  یٍ پنجَل بکش یَکل بنداز  یباز بخَا
 ...یفًه ین تر راحت ٍ گویکٌ ن یاحتهاال يرچ ،ینیگَشٌ بش ٌیآرٍم 

شدى بَدند؛  انیب اش شٌیبا لحن  نحکو يه ٍار، کتٌید ٍ پرتحکو سرد، کٌ يا؛ جهلٌ نیا دنیبا شن آٍا
 نیسابق بَد. ا یخام خَدش پَزخند شد. ايَرا يهان ايَرا االتیدلش بٌ تهام تفکرات ٍ خ یتَ

. بًرحال دیایبَدى کٌ دخترک قبَل کند يهرايش ب نیا یبرا حتهلیرفتارش يو،  ی  بًبَد  چند درصد
داشتٌ باشد تا از طرف  یچٌ رفتار  دیبا ی! خَب بلد بَد ک  اش یا نأنَر بَد، آن يو از نَع حرفٌ کیاٍ 

  .کند افتیبازدى را در نیشترینقابلش ب

 :گفت ٍ نشاند پشتش کو یابرٍيا نیب و،ینال یاخه
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 یيربار با غلدر  یباعخ شدى فکر کن یبدٍنو ک خَاد یگَش کن جناب سرگرد! نٌ برام نًهٌ ٍ نٌ دلو ن-
 گو ٍ کٌ طرف نقابلت دست ٍ پاش یبنشَن یکرس بٌ ٍ حرفت یطَر  یتَن یگرفتن، ن شیٍ دست پ

  !ستویبدٍن، نن از اٍناش ن یٍل... بگٌ قربان چشو ٍ کنٌ

 :کرد ظیٍ غ دیرنگ بٌ اخهش پاش یپَزخند زد ٍ که ايَرا

ت ،یکٌ عادت بٌ سر شاخ شدن دار  دٍنو ین- ٍ حساب  کارٍ  کنو ین خَرد چنان ٍقتش بٌ ٍ انا شاخ 
 زی! يرچقدرم پنجَالت تدیدختر  جاٍ یار ین رٍنشیب بتیاز ج یسهتت کٌ تا عهر دار  کنو یحَالٌ ن
کٌ  فتیل. تکیر یگ ین گَش ٍ حرفام یحرف  اضافٌ، نَ نَ بٌ نَ یب پس... ترى نن ُبَرندى غیباشٌ، ت

 ... نفًَم بَد؟یبر  نجاینکخ؛ از ا یا بدٍن ذرى یرٍشن شد، نختار 

ٍسط  نیا گر،ید زیچ کیرا از رٍ بستٌ بَد. انا  رینشست. ظايرا باز ايَرا شهش نٌیدست بٌ س آٍا
 نیا ش  یبَد، ن دىی... حاال کٌ اصل ناجرا را  فًه«دیدختر  جاٍ». باز ايَرا گفتٌ بَد کرد ین تشیاذ

 تَانست ی. اٍ کٌ درٍاقع دختر  شايپَر نبَد. کاش نزد یبٌ جانش درد ن شتریايَرا ب ن  یحرف  زيرآگ
  ...شد یکٌ نه فی... حشد ی! انا نهستوین یبزند نن دختر آن کفتار  لعنت ادیفر

 کرد، ین دایپ یناٍرائ یکند، بٌ خصَص نقابل  ايَرا، جرعت ینینش آنجا کٌ اصَال عادت نداشت عقب از
 :نشست ٍ گفت نٌیدست بٌ س

 یيا تیٍ نٌ آزار ٍ اذ کردم یدريو ٍ اخالق  گند تَ رٍ تحهل ن ی افٌینٌ ق تَنستو، ینطهئن باش اگٌ ن-
ٍ  یببند رٍ خَدت پرٍندى ی تهَم بشٌ ٍ طبق گفتٌ یسفر لنتع نیشايپَرٍ! نگران نباش، فقط نعطلو ا

 ٌی رم یٍ ن زارم ین ر... پا بٌ فراشو یاٍنَقت ننو از دستتَن خالص ن ،یکن یيلفتَن ی  شايپَرٍ راي
نفس  ٌیبار يو کٌ شدى،  ٌیٍ ٍاسٌ  فتٌین چکدٍنتَنیچشهو بٌ ي گٌیر دٍر کٌ ددٍر، اٍنقد ی  جا

 !راحت بکشو
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 شیيا خَدش جهع شد ٍ چشو یتَ یکٌ آٍا که ظ،یبٌ چًرى نشاند. آنقدر غل یاخو ٍحشتناک ايَرا
 یرٍ بٌ جلَ خو شد ٍ با لحن یگذاشت ٍ که زین یرا رٍ شیيا رنگ  ترس گرفت. کف دست یقدر 

 :دیغر اش شدى دیکل یيا دندان ینبدل نشَد، از ال ادیبٌ فر کرد یٌ تهام تالشش را نک ن،یخشهگ

رٍ  ت ًَدىیفکر ب نیتصَر ا یحت ٍ بزار کج ٍ قدم پات ٌیقدم، فقط  ٌیاحهق!  ی دخترى یکن یتَ غلط ن-
 ...نٌ ای کنو ین خَرد ٍ قلو پات نیکن، اٍنَقت بب یٍاقع

 :صَرتش پخش شدى بَد، پشت گَش راند ٍ گفت یرا از سهت چپ تَ شیکالفٌ نَيا آٍا

اٍنَقت نن  شٌ؛ یکار نن ٍ تَ با يو تهَم ن ایقضا نیبعد از تهَم ا ؟یگ ین یدار  یچ یفًه ین چیي-
 ...آزادم کٌ

ايَرا بٌ  یيا ناند. چشو هٌیٍ حرفش ن دیکٌ دخترک آرام لرز دیکَب زین یرا رٍ شیيا دست ايَرا
 :ٌ کردکٌ زنزن یخَن نشستٌ بَد ٍقت

 یرآبیکٌ شرٍطش تهام ٍ کهال دٍطرفٌ بَد، پس دندٍن  لق  ز یبست یقرار  ٌیٍ  یداد یقَل ٌیتَ -
حرف از  یکٌ نن نگفتو، حق ندار  یا ب َکن بنداز دٍر! از االن، تا لحظٌ شٌیاالن از ر نیرفتن ٍ فرار رٍ يه

 ییجا فرستهت ین َدم... کارم کٌ بايات تهَم شد، خیبزن گٌیرفتن ٍ نهَندن ٍ نبَدن ٍ ير نزخرف د
 راحت باشٌ... نفًَم بَد؟ تتیبابت انن الویکٌ خ

با خَدش يو  فشیايَرا تکل کرد یشدى بَد. ٍاقعا حس ن تر ینًتاب شٌیآٍا، از يه د  یسف صَرت  
 :. آرام لب زدزند یحرف ن کیکٌ يربار  ستینعلَم ن

 ...انا نن-

 :دیکرد ٍ غر یچیحرفش را ق ايَرا

 یٍل ستین ینٌ...؟ اگر آرى کٌ نشکل ای آرى ست؛ کلهٌ ٌی! جَاب نن ویٍ نٌ آٍردن ندار یانا ٍ اگر ٍ ٍل-
 ...کٌ بشٌ آرى کنو یٍ کانال شفاف، نفًَنش ن رمیگ یدست ن ٍ شیاگر نٌ، رٍش حالج
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نخالفت کند  خَاست یکند. ن ریيو فشار داد. خدا انرٍزش را بخ یرا تَ اش زدى خی یيا انگشت آٍا
 نجا،یانا ا کرد یايَرا جر ٍ بحخ ن یبَدند، پا بٌ پا الیٍ یانا االن نکان نناسبش نبَد. اگر تَ

بَدند با شک  ٌکٌ با فاصلٌ از آنًا نشست یدٍ زٍج  جَان ز،ین یايَرا بٌ رٍ دنیيو با کَب ینجَر یيه
 شیيا باشد کٌ ايَرا داشت دانٌ یز یٍ آٍا اصال دٍست نداشت نسبب آبرٍر کردند ینگاى نگايشان ن

  .کاشت یرا ن

 :گفت ناچارا

 دیبا ،یکن یخطابو ن دینرفتو! اگٌ دختر  جاٍ یینن کٌ فعال جا ؟یکن ین نیچرا يهچ خب؛ یلیخ-
راحت باشٌ  التیکٌ خ کنٌ ینه تیکفا نیيه! پدرش تا دخترشٌ بان   زندان شتریکٌ شايپَر ب یبدٍن
 الست؟ینن حاال حااليا يهَن ٍ ی  جا

نظلَنش  ی حالت چًرى زد، یآٍا آرام آرام حرف ن یچند لحظٌ نگايش کرد. چقدر ٍقت ايَرا
حالت  دخترک، درست نحل  نیا از ايَرا. بَد تر يو قشنگ شیصدا ی... حتشد ین یداشتن دٍست

نداشت... ايَرا آرانشش را  یر یتَف دیيو بزند، شا ی. ير حرفگرفت یزدنش، آرانش ن َلَنیٍ
 !اشتدٍست د

 یيا نشست. نردنک شیآٍا را نگاى کرد ٍ بعد صاف سر جا رىیيهانطَر خ قٌیدٍ دق حدٍد
 :کٌ لب زد یرنگ  دخترک را نشانٌ گرفتٌ بَد ٍقت یفندق یيا يهچنان چشو اش یا شٌیش

 !خَاد یيانَن تَ رٍ ن-

 :کٌ ايَرا دٍبارى گفت دیلرز یکه شیيا از يو فاصلٌ گرفت ٍ چشو یآٍا قدر  یيا لب

 ...ننو نَافقت کردم-

  .کرد نگايش زدى بًت آٍا
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نراقبتو، حَاسو  یاٍن يهٌ ادعا شٌ؟ ین یتَ ٍاسٌ خَدت؟ پس قَل ٍ قرارنَن چ یگ ین یدار  یچ-
ٌ  نانرد نیا ؟یکن یکالش  عَض ی کٌیاٍن نرت و  یتسل ٍ بَد؟ کٌ نن نیبًت يست، يه جناب  ی  کٌ ت

 ...سرگرد

 :نگ گرفت ٍ کالفٌ گفتدلخَر  آٍا، اخو ايَرا ر یصدا از

 بعد. کنو تهَم ٍ بزار حرفو ریبزار ٍ آرٍم بگ گرتیخردى دندٍن سر ج ٌی ،یبٌ يو بباف چاریل نکٌیا یجا-
 ...رٍ ٍسط بکش یٍ نانرد ینرد ی  پا

 :در سکَت نگايش کرد کٌ ايَرا ادانٌ داد آٍا

 ...آٍا یا طعهٌ ٌیانا نٌ بخاطر خَدت! تَ  خَاد، یيانَن تَ رٍ ن-

 ی  باز  کی ی حَصلٌ قتایکهرش نشست. حق یعرق  سرد، رٍ یيا ٍ حس کرد دانٌ دیدخترک پر گرن
 را يا سفارش شخدنتیرا فاصلٌ داد کٌ حرف بزند؛ انا چَن يهان لحظٌ پ شیيا را نداشت. لب دیجد

  .کرد سکَتش بٌ ٍادار ٍ آٍرد باال را دستش کف نانحسَس ايَرا بَد، آٍردى

 :رٍ بٌ جلَ خو شد ٍ گفت یکٌ رفت، که شخدنتیپ

 ؟یچ یطعهٌ برا ٌ؟یننظَرت چ-

تلخش گذاشت ٍ يهانطَر  ی قًَى فنجان دٍر را اش نردانٌ ی دىیکش یيا پلک خَاباند ٍ انگشت ايَرا
 :گفت کرد، یکٌ بخارش را کف دست حس ن

 ست؟ پدرت چٌ کارى یدٍن ین چیتَ ي-

را  شیيا نجبَر بَد سکَت کند ٍ فقط نحکو لبانا  خَرد یگفتٌ بَد پدرت. آٍا خَن  خَدش را ن باز
  .بٌ يو بفشارد

 خبر اش . تنًا از کارخانٌدانست یکٌ نگايش کرد، دخترک سرش را باال انداخت. ٍاقعا يو نه ايَرا
 نبَد، بَد؟ یشايپَر کٌ فقط کارخانٌ دار  ی  اصل کار انا. داشت
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 ویٍ يانَن، پشتش قا دیکٌ انحال جاٍ ی  کیف ی  شرکت ٍاردات صادرات، الفاظ ٍ اسان ٌیدالر ٍ نَاد ٍ -
  ...ست گٌید زیچ ٌیشدند. انا اصل  کار 

  .چاندیشدى بَدند، در يو پ حس یرا کٌ از سرنا ب شیيا انگشت یکه آٍا

  خبرم؟ یکٌ نن ازش ب ٌیبزن... چ ٍ تیايَرا؛ حرف اصل یکن ینگرانو ن یدار -

طعو را انا با  نیرا نزى نزى کرد. دٍست نداشت ا اش یٍ تلخ دینَش را اش از قًَى یا جرعٌ ايَرا
قًَى،  نیا ی  . تلخکرد ین یادآٍر یتلخ، خَدش را بٌ خَدش  ی نزى نیبَد ٍ يربار با ا نیٍجَدش عج

کٌ  اش نٌیسهت چپ س ی چٌیبَد کٌ بٌ قلبش يو رخنٌ کردى ٍ رسَبش در آن ناي اش یزندگ ی  تلخ
 کی ن،یخشهگ شٌینرد يه نیشًر بَد، از ا نیيه ی دىیبرف پَش یيا کَيستان ی  اکنَن بٌ سرد

  .تلخ نزاج ساختٌ بَد ی  خیآدنک  

شد. دخترک نگران بَد انا ينَز يو  رىیدرشت آٍا خ یيا گذاشت ٍ دٍبارى بٌ چشو زین یرا رٍ فنجان
 ؛یادیٍ تاحدٍد ز نیریٍجَدش، گرم بَد ٍ ش یقًَى ٍ سرنا ی  نگايش، در تضاد  با آن تلخ

  .بخش آرانش

 ...بهَنٌ یباق یسؤال انیٍ نٌ در پا ویرٍ يدر بد یادیکٌ نٌ زنان  ز گو یسادى ن-

 :ادانٌ داد قیعه یرا دٍر فنجانش گذاشت ٍ با نفس شیيا دست ٍ

کرد.  یراى انداز  TSM بٌ نام یانحراف ی فرقٌ ٌی ،یاالسالن خیبٌ اسو  ساسان ش ینرد ش،یپ يا سال-
ٍ از  گرفت ین یٍ رٍشنفکرانٌ، اعتقادات نردم رٍ بٌ باز  نیبٌ قَل  خَدشَن نَ یيا کٌ با رٍش یا فرقٌ
ٍ  یرٍحان هاتیتعال یسر  کیبدن،  یٍ باز کردن چاکرايا َگاینشابٌ  بایتقر ییيا رٍش قیطر

 شتریب یٍ يرچ کردن یبٌ خدا، انسان رٍ از خدا دٍر ن ی  کی. بٌ اسو  نزدداد ین ویتعل یرٍانشناس
. فرقٌ کار ش بٌ شدن ین گانٌیخارج ٍ نسبت بٌ خدا ب نیاز د شتریب ویافراد تحت تعل گذشت، ین

تَسط سٌ نفر استاد  ٌکار آٍردى بَدن، ک یرٍ یاصل ی حلقٌ تا صَرت حلقٌ حلقٌ بَد ٍ اٍن زنان، سٌ
 ...َدب یجَان اٍج در زنان اٍن کٌ بَد، شايپَر يا، از حلقٌ یکی. استاد شد ین ییراينها
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آدم کارکشتٌ  با سن  ٌی ازنندین شٌیيه دیخلق  خدا، شا ی  زندگ دنیافتادن تَ باتالق ٍ بٌ گند کش ریگ
کار گرى  نیببرى... شايپَر فطرتش با ا شیذات آدنا اٍنارٍ تا کجا پ نٌی... نًو استین ادیٍ سال ز

 ...يو جَر بَد یلیخَردى بَد ٍ جَر بَد. خ

نردم بٌ  یپا کٌ بَد زنندى الفاظ گَل نیبٌ يه ٌیشب ییزایبٌ خدا ٍ چ یکیاٍن فرقٌ در ظاير نزد کار
از  یلیخ ٌ،یترک فرستادن ین گانیيو چَن بعد از خبرى شدن اٍنارٍ را یطرف از... بشٌ باز شَن فرقٌ
  ...فتادنین شَن بٌ دام یبَدن بٌ راحت یکٌ دنبال نًاجرت ٍ گرفتن پنايندگ ییآدنا

ير  یٍ برا هتیبَد... قاچاق انسان! اٍنو بٌ ير ق یا گٌید زیٌ اصال کارش چفرق نیا نکٌیاز ا غافل
 ...افراد يو شانل جٍَنا بَدن نیا شتری... کٌ بیا استفادى

آن رٍزيا عذاب بَد  ی  ادآٍر ی. زد یخاطرات خَدش را برش ن دیبٌ بعد، با نجاینکخ کرد. از ا یا لحظٌ
 !! عــذابشیبرا

 :پر دردش فرٍ برد ٍ ادانٌ داد یرا، بٌ گلَ اش یتلخ  يو طعو زندگ ی از قًَى گرید یا جرعٌ

 اد،یکرد، البتٌ نٌ ز یشرٍیپ ییجاياٌ یتا  سینَپاشَن لَ رفت ٍ پل ی فرد  ناشناس، فرقٌ کیتَسط -
تهَم اتفاقات  تیشايپَر، درنًا ی حساب شدى ی نبَد کٌ دم بٌ تلٌ بدى ٍ با نقشٌ یچَن ساسان آدن

 یشخصٍ خصَنت  یبَد کٌ شايپَر باياش دشهن نیافتاد کٌ تنًا جرنش ا یگناي یگردن  نرد ب
  ...داشت

 :لب زد کرد، یيهانطَر کٌ نگايش ن آٍا

  شد؟ یسران فرقٌ چ فیپس؛ تکل-

فرقٌ، با گذشت زنان دٍ نفرشَن کشتٌ شدى. تنًا بازناندى شايپَرى کٌ بٌ ٍقتش،  ی  کن شٌیبعد از ر-
 ...شٌ ین دىیرس در زنان نناسب حساب اٍنو

 :کَتاى ادانٌ داد یبعد از نکح ٍ
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 یاعهالش، بٌ دب ی ٍ يو ادانٌ اش یزندگ حفظ بخاطر يو اش، بعد از لَ رفتن فرقٌ یاالسالن خیش-
، «ننصَر»اسهش بٌ  ض  یٍ تعَ دار نیآدم تَاب ٍ نسلهان  د ٌی ی نًاجرت کرد ٍ با ساختن چًرى

با  ٍ ياش تیراحت فعال یلیبٌ يو بزنٌ.  با نفَذ خَدش ٍ داشتن شايپَر، خ یدیجد نسیزیتَنست ب
 یاز یکنو، چَن ن ادیرٍ ز اتیجزئ خَام یيهَن يدف سابق ادانٌ داد... نه ینتفاٍت انا در راستا یغالب

 اریحزب بس ٌی ی درحال حاضر شايپَر سرکردى یکٌ بدٍن نٌیيه ٌی. اصل قضیبٌ دٍنستنش ندار 
 ٍجَد نن، نظر از انا... دان فلسفٌ فکر، فرض کن... نجايد، رٍشن یخَا ین یٍ يرچ سرکشٌ. اسهش

... اٍنا برى ینردم رٍ يو بٌ تاراج ن یتهَم زندگ ،یزدگ نید بر عالٍى کٌ ست سو  کشندى ٌیحزب  نیا
 نیکٌ براش ساختن... ا ینیدرٍغ ی ٍ با چًرى خَان یکٌ ن یانا در غالب دن، ین شیخدا رٍ بًت نها

 ،یٍ فکر  یرٍح ی بر حهلٌ ىکٌ عالٍ شٌ ین لیتبد ینرگبار  یيا بٌ نرٍر بٌ اسلحٌ هات،یافکار ٍ تعل
 ٌی ایٍ اٍن،  نیبٌ ا یفرٍختٌ شد ای ،یایيو تا بٌ خَدت ب تی... درنًادى یجسو رٍ يو يدف قرار ن

 ...یبش یباق ارید ی  راي لیدست تَ دست عزرائ دیبا ای یيست یا حرفٌ کش   آدم

 بٌ گندى کلٌ یادیتهَم  قدرت ٍ نفَذ  ننصَر رٍ دارى ٍ ز ییيو يست کٌ شايپَر بٌ تنًا نیاطر يهخ بٌ
 ...یدٍن یخَب ن یلیخ ٍ نی... کٌ خَدت ایا نٌیاٍنو تَ ير زن اد،ین حساب

 گردى یدنبال  قدرت  شايپَر ن یٍل ادیننصَر يو بٌ حساب نه ی کٌ نَچٌ یآدن ٌیتازى ٍاردى؛  ٌی يانَن
دٍ نفر درحال  نیا ی  دشهن ی. بٌ عبارترىیانَر رٍ بٌ دست بگ ی کٌ از سر راى کنارش بزنٌ ٍ خَدش ادارى

 ...ی  طلب حاضر صرفا نبرد قدرت

صادر کردن  یبٌ عبارت ای فرٍش کار   تَ دالر، جعل بر نٌ، انا يانَن عالٍى ای یيست انیدر جر دٍنو ینه
... انا ستین نطَریآدنا فقط نتَجٌ دخترياست، اصال ا نیبگو خطر ا نکٌیدختريا يو يست... نٌ ا

 ...رٍ بًش دادى فٌیٍظ نیچَن ننصَر اٍنقدرا يو قبَلش ندارى ٍ ا نٌ،یکار يانَن ا

 نکٌیا یٍ ب دیزدى بَد. انا ايَرا ند خیشدى بَد ٍ تنش  تر یايَرا نًتاب یيا آٍا، از حرف دیسف صَرت  
ٌ  حال بد  دخترک باشد، ادانٌ داد  :نتَج
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 شن، یفرستادى ن یننصَر بٌ دب یبٌ انر شايپَر ٍ تَسط افرادش برا جیکٌ بٌ تدر ییآدنا لیس-
کٌ بٌ درد کار بخَرن ٍ کو  یی... پسرياشن ین یتیجنس کیاٍل تفک یا پاشَن کٌ اٍنجا برسٌ، در ٍيلٌ

نَاد ٍ  یفرٍش خردى ی  پ   شَن فرستن ین ای کنن، یل عام نقت ایرٍ  ٌیٍ بق دارن ین نگٌ رٍ باشن تر سن
... دريرحال کنن یگزاف نعانلٌ ن یيا هتیبدنشَن رٍ بٌ ق یاعضا ایبٌ عنَان کَدکان کار؛  یگار یب

 ...سرنَشتٌ نیاٍنا بًتر ینرگ برا

 شن، یفرستادى ن ایسراسر دن یستیترٍر یيا حزب در اٍندن، بٌ گرٍيک دییيو کٌ بٌ تا گٌید یاٍنا
سال کٌ  یٍ بٌ س شٌ یساختٌ ن یا قاتل  حرفٌ ٌیازشَن  جیکٌ بٌ تدر رنیگ یقرار ن ییيا ویتحت تعل
 ...ارنیتهام ع ی  کش آدم نیناش ٌیبرسن؛ 

ٍ  الیخ یکٌ ب شٌ یٍ اٍنقدر ذينشَن از رذالت پر ن شن یدادى ن ینغز  یآدنا درٍاقع شستشَ اٍن
 ...بدٍنن ٍ لشیدل نکٌیبدٍن ا کشن، یآب خَردن آدم ن نیع

 يا نیدانستن ا دیآٍا شد ٍ اخهش کهرنگ شد. شا ی دىیسرش را کٌ بلند کرد، نتَجٌ رنگ پر ايَرا
 یيَا قتیبدٍن دانستن حق تَانست یکٌ آٍا نه گفت؛ یبَد، انا اگر نه نیسنگ یادیدخترک ز یبرا

  .خَدش را داشتٌ باشد

 آٍا؟ ستیحالت خَب ن-

 :گفت کٌ ايَرا با اخو گفت یرلبیز«  خَبو»تکان داد ٍ  نیتنًا سرش را بٌ طرف آٍا

  !دختر یخَب یبگ یتَن ی! چطَر نیرنگ بٌ رٍ ندار -

راى، نحکو نچ دست چپش  ی هٌیسفارش ديد کٌ آٍا در ن ینیریش زیدستش را باال برد ٍ خَاست چ ٍ
 ی  آٍا از داغ ی زدى خیتان  تر شد ٍ سر  انگش   ظیانگشتانش، اخو در نگاى  ايَرا غل ی. از سرنادیرا چسب

 .دست اٍ، بٌ گز گز افتاد

 ...بدٍنو شٌَ یبق خَام یندارم... فقط ن اجیاحت یز یايَرا. بًت کٌ گفتو، خَبو؛ چ کنو یخَايش ن-
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 :را تنگ کرد ٍ گفت شیيا چشو یچند لحظٌ با اخو نگايش کرد ٍ بعد که ايَرا

پشت بندش کرٍر کرٍر نخالفت ٍ  خَاد یبزرگ؛ دلو نه ای کیحاال يرچقدر کَچ زنو، ین یحرف یٍقت-
 گٌیپس نطهئن باش خرابٌ... د ست؛یخَب ن گو ینٌ، نن کٌ ن اینٌ آٍردن بشنَم! حالت خَب باشٌ 

 بشنَم... نفًَنٌ؟ ینخالفت نیبارى کَچکتر نیدر ا خَام یيو نه

 شیيا حرفش نحکو لب نیا اايَرا بًش ٍارد کردى بَد، ب یيا کٌ حرف یٍ با فشار  طیدر آن شرا آٍا
ٍ کهرنگ بٌ چًرى نشاند ٍ ايَرا با  یظاير  یانداخت ٍ اخه ریرا بٌ يو فشار داد کٌ نخندد. سرش را ز

  .را صدا کرد شخدنتیيهان اخو، نگاى ازش گرفت ٍ پ

. انگار ينَز ايَرا را نشناختٌ بَد. اٍ دیایلبش ک ش ن یرٍ بندش ویسخت در تالش بَد کٌ لبخند  ن آٍا
 یدراز  . قطعا زبانآند ینه نییٍ از نرکب  غرٍرش پا کرد یرا ريا نه شییيو زٍرگَ طیشرا نیدر بدتر

ٍ يو دخترک  ندبَد یعهَن یکٌ يو در نکان فیبَد؛ انا ح شیيا یغلدر  یبرا یخَب فیآٍا حر یيا
 ...نداشت ٍ نجبَر بٌ سکَت بَد یحال ٍ رٍز خَب

 :را بٌ صَرت ايَرا دٍخت ٍ گفت شیيا کٌ سفارش را گرفت ٍ رفت، آٍا چشو شخدنتیپ

 ...ٍاقعا الزم نبَد، نن کٌ گفتو حالو خَبٌ-

نشَد،  ادیبٌ فر لیکٌ تبد کند یبَد سخت کنترلش ن دایکٌ پ ییسهتش خو شد ٍ با صدا یکه ايَرا
 :گفت

 آخر تا تَ قًَى ارى،یکنٌ پس تهَنش کن. تا سفارشارٍ ن دایادانٌ پ گٌید خَامیبًت گفتو نه-
 ...ناجرا ی سراغ ادانٌ ویر ی... حالت کٌ جا اٍند، اٍنَقت نیخَر  ین

دلش چٌ  یتَ دانست ی. خدا ندینگاى بداخو  ايَرا نَش ر  یز را اش ٍ چند جرعٌ از قًَى دیکش یپَف آٍا
ٌ   هچٌین نیکردى بَد از يه یذٍق   .آٍرد یخَدش نه یايَرا، انا بٌ رٍ تَج

  .را باال انداخت شیابرٍ یتا کیگذاشت ٍ  زین یرا رٍ فنجان
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 ...بگَ جناب شٌَ یبق یشد یخب، حاال اگٌ راض-

 یبٌ صَرت رنگ، یاز آن حالت  ب شیيا فقط نگايش کرد. ظايرا حالش بًتر شدى بَد. چَن لب ايَرا
ايَرا  یيا حرف ی  ادآٍر یفرٍغ گرفتٌ بَد. آٍا انگار کٌ دٍبارى از  یيو که شیيا رنگ دادى ٍ چشو رییتغ

 :را در يو فشار داد ٍ گفت شیيا دلش بٌ تب ٍ تاب افتادى بَد، انگشت

 اد؟ین کنٌ شَن بٌ سر اٍن دخترا، کٌ يانَن قرارى نعانلٌ یچ-

 :نکخ گفت ٌیدٍ جان یکیبعد از  ايَرا

 ایازدٍاج، بعض د  یبا ٍعدى ٍع ای. بعضشن یيانَن ن یآدنا ر  یاس یبکن ٍ کٌ فکرش یدخترا بٌ ير راي-
 ياشَن یلی... خنگینحل نانکن ٍ ندل یٍ ايداف یپرٍاز  ایرؤ یيو از رٍ یبخاطر کار کردن ٍ تعداد

 ای یکشت قیطر از اٍنو ٍر، برن اٍن کنن یراغبن، انا اکحرا رٍ با يزار داستان سر يو کردن، ٍادار ن
 .ی  دب يا یکشت تهام نقصد درٍاقع انا آلهان، نقصد بٌ ظاير در... کش نفت

 یيا عرب فرٍختٌ ٍ نحکَم بٌ استفادى خیش ٌیباشٌ، يهَنجا بٌ  اریبخت باياشَن  یلیخ اگر
  ...شن ین یدٍن یکٌ خَدت بًتر از نن ن گٌیٍ نَارد د یغاتیتبل

کٌ تحت نظارت شايپَر ٍ  ن،یٍ ضد د پرست انطیش یيا فرقٌ ٍ گرٍى یسر  کیصَرت، بٌ  نیا ریغ در
ٍ با  شن ین يا عضَ يهَن گرٍى جی. بٌ تدرشن یدادى ن لیشدن، تحَ لیبٌ دستَر ننصَر تشک

 ...ندارى یبازگشت چیي گٌیکٌ د فتنین یراي یتَ يا، بٌ اٍن فرقٌ یبندیپا

بعد از  ،ینفرشَن رٍ بٌ عنَان قربان 13کٌ دارن،  یير نحفل یٍ ط ٌیاٍنا عدد نقدس یبرا 13
 ...سَزٍنن یزندى زندى ن ح،یفج اریٍ بس یگرٍي یتجاٍزيا

فرار بٌ  ای رییکنن ٍ فکر تغ یچیيستن کٌ از دستَرات سرپ یاز افراد سرکش يا، یقربان نیاکحر ا 
غرق فسق ٍ کحافط کنن ٍ  ٍ چشو بستٌ خَدشَن دیزندى بهَنن، با خَان یسرشَن بزنٌ... درٍاقع اگر ن

 ...لجنزار غرق شن نیا یتَ ٌ،یبق یتا آخر، پا بٌ پا
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 :ديانش گرفت ٍ زنزنٌ کرد یايَرا کٌ تهام شد، آٍا دست سردش را جلَ ی جهلٌ

 !نن... چٌ ٍحشتناک یخدا-

 ییزيایبَد. حاال چ یدخترک کاف یاطالعات برا نقدرینزد. يه یحرف گریٍ د دینفس بلندش کش ايَرا
بٌ  یاز یبَد کٌ ن یيو ازش شخص ییيا نحرنانٌ بَد ٍ بخش يا نیاز ا شتری. بدانست ین دیرا کٌ با

  .نبَد گرید چکسیآٍا ٍ ي یبرا اشانیب

نانحسَس   ی سفارش را آٍرد ٍ باز ايَرا با اشارى شخدنتیبزند کٌ يهان لحظٌ پ یخَاست حرف آٍا
 .دستش، ٍادار بٌ سکَتش کرد

 :گفت ايَرا بٌ رٍ ٍ گذاشت آٍا نقابل را پانا ٍ کن چاکلت يات شخدنتیپ

  قربان؟ ستین یا گٌیانر د-

 ...یبر  یتَن ینٌ؛ ن-

 .حرف بزند ردستشیبَد. انگار کال عادت داشت با يهٌ نحل ز ینحکو ٍ دستَر  لحنش

 :دیآٍا پرس عیکٌ رفت، سر شخدنتیپ

 ٌ؟یٍسط چ نیحاال نقش نن ا-

  .د ٍ سرش را رٍ بٌ جلَ خو کردرا دريو قفل کر شیيا انگشت ايَرا

... قصد يانَن رىیاز شايپَر بگ ٍ تشیکٌ يانَن ننتظرى حاکه یبٌ جًنه دیکل ٌیدختر!  یدیکل ٌیتَ -
 ...کنن زدن شايپَر ازت استفادى  نیزن یٍارث، برا ایبٌ عنَان نقطٌ ضعف،  ایکٌ  نٌیا ایٍ نان

خَاب داشتن تَ رٍ  دیيرچند تا نن زندى باشو، با»کرد: فیرد یا ذينش جهلٌ یتَ ظیدر ادانٌ؛ با غ ٍ
 «...ننیبب
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با  یندت، دست شستن  يانَن از دشهن نینگايش کرد. حق با ايَرا بَد. تهام ا دىیپر یبا رنگ آٍا
راجب دخترک  از  یفیکح اریبد ٍ بس االت  یشايپَر، درٍاقع بخاطر دٍست داشتن  آٍا نبَد. نردک خ

 برسد؟ شیيا بٌ نقشٌ گذاشت ینگر ايَرا ن یدر سر داشت. ٍل خبر یب جا يهٌ

 :را فشرد ٍ خَاست بلند شَد کٌ ايَرا تشرٍار با اخو گفت اش یگَچ ف  یک ی دستٌ

  کجا؟-

 ...وی. بٌ نظرم بًترى برگردویزد کٌ ٍ حرفانَن-

 :نقابلش اشارى کرد ٍ گفت یيا َانیبا چشو بٌ ل ايَرا

  ...ویر یبعد ن ،یخَر  یآخر ن ی يهٌ رٍ تا ذرى-

 یبٌ رٍ نکٌیا یانا ب د،یگفت ٍ نشغَل شد. ايَرا شن یرلبیز ی«زٍرگَ»را بٌ يو فشرد ٍ  شیيا لب آٍا
حالش بد  ای فتدیراى آٍا فشارش ب ی هٌین خَاست ینگاى ننتظرش را بٌ اٍ دٍخت. نه اٍرد،یخَدش ب

 .شَد

*** 

 نکٌیبا ٍجَد ا کرد، ینگاى ن یشًردار  دیهان سفاز باران، بٌ ساخت سیخ ی شٌیکٌ از پشت ش يهانطَر
 :کردى است، گفت یالپَشان یرا نگفتٌ ٍ پرٍندى را قدر  زیايَرا يهٌ چ دانست ین

 لیتحَ ٍ نن ینسائل، قبَل کرد نیچرا با ٍجَد تهَم  ا دٍنو یبَد، انا نه نقص یحرفات کانل ٍ ب-
 !یيانَن بد

 :شد ٍ گفت ظیغل اش چًرى یايَرا، رٍ اخو  

عقد  شراکت با يانَن. نکنٌ  یبَد برا کیلفظ  ف ٌی. اٍن حرف صرفا دم ینه لیتحَ ینن تَ رٍ بٌ کس-
  راى انداختو؟ ٍ یباز  نیا یچ یرفتٌ از اٍل برا ادتی



 www.Novel98.ir 375               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  .ايَرا کشاند رخ   ویبرداشت ٍ سهت ن شٌیٍ پلک زد ٍ نگايش را از ش دیکش یقینفس عه آٍا

ٍقتا نجبَرم دٍبارى  یگاي ،یستین یا ینیب شیکٌ اصال آدم قابل پ یینرفتٌ... ننتًا از اٍنجا ادمینٌ؛ -
 ...از بابتش راحت شٌ الویباز کنو کٌ خ ٍ یهیقد یيا سر  بحخ

را  شان نیکٌ سکَت ب یز یتنًا چ ال،یبٌ ٍ دنینزد ٍ تا رس یحرف گریپاسخش را نداد ٍ آٍا يو د ايَرا
 یبدجَر  شیيا بَد کٌ ايَرا با صدا ٍ آينگ یا ٍ خَانندى یز ییباران  پا یصدا شکست، ین

 رفتٌقلبش جا گ یآٍا تَ دنید ی کٌ از لحظٌ یحس ی  نیسنگ کٌ االن، خصَص . بٌکرد ین یيهزادپندار 
  .کرد ین دشیيو تشد داد یيو شدى بَد ٍ عطر نرگس دخترک کٌ نشانش را نَازش ن شتریبَد، ب

با تهام ٍجَد، انتقام خشهش را از نَتَر  شٌ،یبکشد، سرعت برٍد ٍ نحل يه گاریس خَاست ین دیشا
خشو، از  نیبَد. انا ا نیبَد. خشهگ یگر ی. انا انرٍز... حالش طَر  دردیبگ گاریس یلتريایٍ ف نیناش

آن  زقلبش بَد. ا ی  نیخشو از دست خَدش بَد. از سنگ نینبَد. ا اش شٌیٍ نفرت يه تیعصبان
آٍا بٌ  فیدرشت ٍ صَرت نعصَم ٍ ظر یيا ساز ٍ االن از چشو یبَد، کٌ قبال از صدا یآرانش  لعنت
آرانش نبَد؟ نگر انتقانش يو از سر  آرام گرفتن رٍحش نبَد؟ پس  ی... نگر اٍ در پ  شد یجانش القا ن

  چٌ بَد؟ یبرا تشیکردى بَد؛ عصبان دایرا پ شیایاالن کٌ تنًا ننبع آرانش دن

 ...ستدان یسَال را خَدش يو نه نیجَاب ا دیشا

بَد کٌ چرا با ٍجَد نتن قشنگش،  نیا ریٍ تهام ذينش درگ داد یبادقت نتن آينگ را گَش ن آٍا،
 !است نیيهٌ غهگ نیا

دٍختٌ بَد، انا درٍاقع، تهام حَاسش بٌ  النیگ سبز ٍ خَردى باران یيا ابانیظاير نگايش را بٌ خ بٌ
بٌ  ق،یعه یبار، عطر تلخش را با دن کی قٌیبَد ٍ ير چند دق دیکش یکٌ ايَرا ن یبلند یيا نفس

  .کرد ین اش رىیٍ يهانجا ذخ دیکش ین شیياٌ یر

 گر،ید لیبٌ ير دل ایبَد  نشیسنگ یيا ايَرا بٌ ٍضَح انرٍز باياش بًتر بَد، حاال بخاطر حرف رفتار
 .آٍا نًو نبَد یبرا



 www.Novel98.ir 376               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 پدرش. نبَدن شايپَر نژاد يو ٍ خَن شاد بَد از يو تینًا یب دانست، یرا ن تیکٌ االن ٍاقع دخترک
 .داد ین حشیچَن شايپَر ترج یٍ نشناختٌ بٌ نَجَد دىیند ٍ داشت دٍستش آٍا بَد، کٌ يرکس

 

 (ینحسن چاٍش-در یب َارید)

 ایخدا دمیخَنٌ پَس نیا یتَ

 در ندارى نجایا َارید نگٌ

 عشق نیتحهل کرد ا دیبا چقدر

 ندارى کریدر ٍ پ ایدن نگٌ

 کردم ٌیگر بس از شد سَ  کو چشام

 رم یخَنٌ ن نیاز ا یک   دٍنو ینه

 ٍ چشو انتظارم پَسو ین دارم

 رم یٍ از رٍ نه رمین ین دارم

 رتریگ گَشٌ یي   رتر،یز سربٌ یي   تر، راى سربٌ یي  

 رتریپ لحظٌ ير تر، تلخ لحظٌ ير تر، خستٌ يرلحظٌ

 زندٍن  نؤننٌ گن، ین یٍل ایدن ،یینن تَ یایدن

 رنهکنٌیغ نیتَ بگذرم، ا ر  یاز، خ یچجَر  آخٌ

  یکٌ رفت یبار  نیاز اٍل درست

 کٌ ُنردم یبار  نیاز اٍل درست
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 یکٌ باخت یبرگ نیاز آخر درست

 کٌ ُبردم یدست نیاز آخر درست

  یاز رٍز اٍل رفتٌ بَد درست

 کٌ نن از دست رفتو یرٍز  يهَن

 بَد نن بست عشق تَ بن زمیعز

  رفتو بست تا آخر بن ننو

 رتریگ گَشٌ یي   رتر،یز سربٌ یي   تر، راى سربٌ یي  

 رتریپ لحظٌ ير تر، تلخ لحظٌ ير تر، لحظٌ خستٌ ير

 زندٍن  نؤننٌ گن، ین یٍل ایدن ،یینن تَ یایدن

 رنهکنٌیغ نیتَ بگذرم، ا ر  یاز، خ یچجَر  آخٌ

 

بٌ  ظیغل یبا اخه هشیبَد ٍ نگاى نستقرا زدى  نیرا کٌ باز کرد، سهت ايَرا کٌ قفل ناش کهربندش
 :باغ بَد برگشت ٍ گفت یانتًا

 تَ؟ یایخَدت نه-

 .پاسخش را داد یديد، سرد ٍ جد رییرد نگايش را تغ نکٌیا یب

 ...انجام دادن دارم ینٌ؛ چندتا کار  ناتهَم برا-

انا  انسال،ین بایتقر یزٍم  شايپَر شد کٌ کنار دست  زن شیيا خط نگاى ايَرا را گرفت ٍ چشو آٍا
زن، خو شد ٍ  ی نستانٌ یيا خندى انینشستٌ بَد ٍ يهان لحظٌ، در ن قیآالچ ریپَش ز کیش اریبس
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زن از نگاى ايَرا ٍ آٍا دٍر ناند کٌ چطَر با لبخند گَش بٌ  یيا کٌ برق چشو دیدستش را بَس
  .شايپَر سپردى بَد یيا حرف

را بٌ يو  شیيا سرخ بَد ٍ آٍا، با انزجار چشو شیيا ايَرا، از نفرت ٍ خشو ننقبض بَد ٍ چشو فک
  .نحار شايپَر کرد «یلعنت ریکفتار پ»دلش  یفشرد ٍ تَ

کٌ  شیيا غضبناک  ايَرا انداخت کٌ اٍ يو يهان لحظٌ سرش را چرخاند ٍ چشو رخ   ویبٌ ن ینگاي
 :قفل نگاى دخترک شد، لب زد

 .... حضَر تَ يو ٍاجبٌدادى بیترت ینًهَن ٌیيانَن بٌ نناسبت ٍرٍدش انشب -

ٌ  س یز یرنگ باخت ٍ حس کرد چ یا آٍا لحظٌ صَرت  دىی. دخترک بٌ ٍضَح ترسختیفرٍ ر اش نٌیت
حضَر در نحافلش را  ی با شايپَر... ٍ يو از شرکت در بزم  يانَن! قبال سابقٌ ییبَد. يو از تنًا

 هتاز س تیانن یا ذرى کٌ نخصَصا. بگذارد يا داشت ٍ اصال دٍست نداشت باز پا بٌ آن ندل نکان
 ...کرد یحس نه چکسیي

 :ايَرا، گفت یيا سبز  شفاف  چشو ی  يا لٌیدر ت رىیخ ب،یغر یآرام ٍ تاحدٍد یلحن با

 اٍنو تک ٍ تنًا؟ ام؟یب یبفرست شايپَر با ٍ نن یخَا ین-

ٍ  نیقلبش نشست ٍ اخهش از صَرت غهگ خ  ی یرٍ و،یعظ یاٍ، حس کرد ترک فیظر یاز صدا ايَرا
  .کهرنگ شد یقدر  اش، گرفتٌ

  بَدى؟ نیا رینگٌ تا حاال غ-

ٍ حَاست بًو  ینَن یبٌ بعد رٍ سر  قَلت ن نجاشیاز ا کردم ینبَدى؛ انا فکر ن نیا ریتا حاال غ-
 ...يست
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 ایقضا نیيهٌ جَرى يو تا ير جا کٌ ا ،یدار  ٍ توینن سر  قَلو يستو! گفتو دٍرادٍر نراقبتو ٍ حها-
ٍ دنبال  ید یبٌ يو ربط ن یالک ٍ یچ يهٌ یچرا دار  فًهو ی... ننتًا نهنَنو یطَل بکشٌ، پاش ن

 ...یگرد ینقصر ن

  .انداخت ریز سر بٌ یحرف چیي یٍ بعد ب ستینگر را آلَدش نگاى اخو ٌیچند جان آٍا

 :نبَد، گفت اش شٌیيه ٌیعنَان شب چیکٌ بٌ ي یصَرتش را جلَ برد ٍ با لحن آران یکه ايَرا

 ...آٍا کن نگاى ٍ نن-

 یيا چشو یتَ ش،یيا ٍ نردنک دیبزاق ديانش را فرٍ برد ٍ نرم نرنک نگايش را باال کش دخترک
  .ايَرا قفل شد

 تَنٌ ینه ینًهَن ٌیدختر؟  نویب یرٍ تَ نگايت نه شٌیچرا جسارت يه ٌ؟یترس  نگايت از چ نیا-
 ...نکن یبگَ ٍ بًَنٌ تراش ٍ تیباشٌ، پس درد اصل ختٌیر ت بٌ يو   ینطَر یا

نغرٍر   یايَرا یچٌ نرگش است کٌ برا گفت یٍ ن کرد ین انیدرد دلش را ب یآٍا؟ چطَر  گفت ین چٌ
 !دخترک را درک کند...؟احساس  تَانست یباشد...؟! اصال اٍ نگر ن یدنیسندگل، فًه

 :تَانست آرام لب بزند تنًا

راجبش  ٍ قتی. بٌ خصَص االن کٌ تهَم حقنیبا شايپَر تنًا باشو، يه خَام ینن فقط نه-
  ...دٍنو ین

 شتریب یيرچ کنن، ین یندام نقش باز  شَن یٍاقع ی  . آدنا تَ زندگستین یبد زیچ قتیدٍنستن حق-
 !فقط بٌ نفع خَدتٌ ،یبش کینزد شَن یٍاقع ی ٍ بٌ چًرى ینقابارٍ بشکاف

 .تکان داد نیسرش را بٌ طرف یبٌ نرن آٍا

  ...ٍجَد نداشتٌ باشٌ یتیاصال ٍاقع ید ین حیانقدر ٍحشتناکٌ کٌ ترج قتیٍقتا دٍنستن حق یگاي-
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ٍ جفت  یدیچ یخَدت بغل دست يو ن ٍ ياش کٌیکٌ ت ایرؤ ٌیخَاب بَد!  ٌیفقط  ،یتهَم  زندگ کاش
 ٌیسا اتیدن یبختک، رٍ نیدنبالت بکشٌ ٍ ع شٌَ یکر ریتصَ تیٍاقع نکٌی... نٌ ایکرد یٍ جَر ن
 ...بندازى

  .دیکش یقینفس عه ايَرا

رٍ دنبال  یيدف یباد يَا گام بردارى ٍ جلَ برى؛ اگر کس یٍ رٍ يدف یکٌ ب ی  آدن یبرا ا،یخَاب ٍ رؤ-
بٌ ظاير  دیبندازى ٍ رٍ در رٍ باياش بجنگٌ... خَاب شا یزندگ قت  یحق ی پنجٌ تَ پنجٌ دیبا کنٌ، ین
 تیٍاقع کٌی... درحالارىیبار ت نه د،یاٍنطَر کٌ با چَقتیٍ ي ی  انا پَشال اد،یبٌ نظر ب یخَب زیچ

 ...بندازى یخراش نینتَنٌ رٍ تنت کَچکتر یچیي گٌی! اٍنقدر کٌ دکنٌ یپَست کلفتت ن

ٍ سرشاخ بَدن با شغلش،  یزندگ ی  کٌ چقدر سخت دیشیندفکر کرد ٍ ا شیيا چند لحظٌ بٌ حرف آٍا
 یایدن قیٍ تحکو در رفتارش، اگر تهام حقا یيهٌ سرسخت نیا دیاٍ را عَض کردى. شا دگاىید
 .آند یيو باياش جَر در ن یلینبَد ٍ خ یبیعج زیاصال چ دانست، یرا ن ايشیس

 :گفت شیيا چشو یا شٌیش یيا لٌیدر ت رىینکخ، خ یاز قدر  بعد

 شايپَر؟ جَار نتصل کنو؟ با نَندن يو قتیبٌ حق کردم یدنبالش ن ایرؤ یرٍ کٌ تَ یيدف یچطَر -

کو ٍ  یرا از نظر گذراند ٍ بعد ب نشیغهگ یيا رنگ  چشو یفندق یيا کَتاى، نردنک یبا نکح ايَرا
 .پاسخش را داد دیکاست، آنطَر کٌ با

اگر پاش افتاد، با  ی... حتیٍارد عهل بش یرٍش از ير دیبردن يدفت، با شیٍقتا، ٍاسٌ پ یگاي-
 ...یبزن نشیفرصت نناسب، زن ٌی یتَ ت،یٍ درنًا یستیجبًٌ ٍا ٌیٍ باياش تَ  یدشهنت دست بد

 ست؟ین انتیخ ؛یستادیکٌ يهپاش ٍا یزدن کس نیاٍنَقت زن-

 انتیشدى، اسهش خ تیزندگ ی  تباي ی  ٍ باعخ ٍ بان دىینک ٍ خَنت يا کٌ سال یزدن کس نیزن-
 !انتقانٌ! تقــاص ست؛ین
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کردى بَد ٍ  انیجهلٌ را پر نفرت ب نیکٌ چقدر ا کرد یدرشتش، صَرت ايَرا را نگاى ن یيا با چشو آٍا
 ...گفتٌ بَد یرا با چٌ حرص« تقاص»

ايَرا  یيا چشو ین ین یآٍا، تَ یاز غو ٍ درديا تر نیسنگ یحت ن،یکًنٌ ٍ سنگ اریبس یا نٌیک انگار
 یبایز یيا لٌیت در ٍرش، از آتش شعلٌ یکٌ تازى آٍا نتَجًش شدى بَد. رد سرخ یا نٌیافتادى بَد. ک

 ...بَد ظینفرت غل نیيو، يه اش یشگی. انگار علت خشو يهدیکش یشرارى ن شیيا چشو
 

عقب چتر  یبَد کٌ اٍ از صندل شیيا چشو ی ٍ نشغَل ترجهٌ کرد یصَرت ايَرا را نگاى ن يهانطَر
  .را برداشت ٍ سهتش گرفت یا نردانٌ اىیس

 ...یخَر  یبارٍن، بدٍن چتر، سرنا ن ری. زستین یر یکو نس الیتا ٍ نجایاز ا-

 :دیايَرا را شن ینحَ دستش را جلَ برد ٍ چتر را گرفت کٌ يهان لحظٌ دٍبارى صدا یبا لبخند آٍا

باشٌ ٍ  ادتی ٍ نتَنستو، حرفام اینشد  یلیدنبالت. انا اگر بٌ ير دل امیانشب خَدم ب کنو ین یسع-
حرف تَ، ُپر از دى تا جَاب نحکَم  کیير  یشايپَر برا ی نکن کٌ چنتٌ لیدل یجا ٍ ب ینخالفت ب

 ...ست کنندى

  .را باز کرد نیسرش را تکان داد ٍ در ناش آٍا

بٌ ذينش خطَر کرد، در را بست ٍ  یکٌ ناگًان یز یگذاشتٌ بَد کٌ، با چ رٍنیرا ب شیپا کی ينَز
 :اغراق، دٍستش داشت، لب زد یکٌ ايَرا ب یکرد ٍ آرام، با لحن لیسهت ايَرا نا یرا که رخش وین

کٌ بدٍن  یدار  یخَد اری ٌیدشهنت،  ی باشٌ، تَ جبًٌ ادتیتَئو نراقب خَدت باش جناب سرگرد. -
 ...ادیزدى برب هٌیخ شیرٍ زندگکٌ  یطانیتَ نحالٌ بتَنٌ از پس گرفتن انتقام از اٍن ش

سرش گرفت  یشد ٍ چتر را رٍ ادىیپ نیاز جانب ايَرا شَد، تر ٍ فرز از ناش یننتظر پاسخ نکٌیا یب ٍ
  .قدم تند کرد الیٍ سهت ٍ
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 یکرد ٍ با نفس بیپلٌ ٍ نحَ شدن از نظرش، تق نیرا تا باال رفتن از آخر فشیايَرا، اندام ظر نگاى  
 ن،یناش ی. با يهان نفس، عطر نرگس بٌ جا ناندى در اتاقک فلز دیکش شینَيا نیدستش را ب ق،یعه

 دٍد با يا کٌ سال ییياٌ یتند ٍ آزارديندى نبَد... ر شیبرا گرید حٌیرا نی. ادیچیدر نشانش پ گریبار د
ن نرگس، آ نیگرم ٍ دلنش ی حٌیرا، انگار فقط را سَختند یتلخ خَ گرفتٌ بَدند ٍ ن یيا ٍ ادکلن گاریس

 یادیسازش، کٌ زنان  ز ی... درست نحل صداداد ین نیٍ تسک دیبخش ین امیيو فقط از جانب آٍا، الت
  ...بَد شدى پردردش قلب بخش بَد آرام

*** 

با شاخ ٍ برگ درختان استتار شدى بَد، نگٌ داشت  ،یا حرفٌ اریکٌ بس یکَچک ی را نقابل کلبٌ نیناش
  .شد ادىیٍ پ

قفل  یٍ تَ دیکش رٍنیکتش ب بیکٌ نتعلق بٌ آنجا بَد را از ج یکَچک دیرا کنار زد ٍ کل يا شاخٌ
  .چرخاند

را چرخاندى، بٌ  دیکل یچٌ کس نکٌیاز ا خبر یبَد، ب ستادىیکٌ داخل کلبٌ درست نقابل در ا شًرام
ٍد ايَرا، ٍ رٍ بٌ نقابلش نشانٌ گرفت. با ٍر دیکش غالف از را اش اسلحٌ عینحض باز شدن در سر

 :با لبخند گفت گذاشت ین شیٍ يهانطَر کٌ اسلحٌ را سر جا دیکش یا نفس آسَدى

 !ویدیايَرا خان! چٌ عجب نا شها رٍ د ریبخ دنیرس-

نشستٌ  ستویکٌ پشت س یبا شًرام دست داد ٍ در نقابل احترام نأنَر  حرف یجلَ رفت ٍ ب ايَرا
  .بَد، تنًا بٌ تکان دادن سر اکتفا کرد

رنگ  یٍ اخهش که دیکش زد یبالکن خَش ٍ خندان تلفن حرف ن یکٌ تَ دیرا سهت سع شیيا چشو
 :گرفت ٍ رٍ بٌ شًرام گفت

  کنٌ؟ ین کاریچ نجایا دیسع-
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  .انداخت دیسهت سع ینگاي وین شًرام

 ...یچ نکٌیانا ا دى؛یسرش خَاب ریز یز یچ ٌی زنٌ یداد ن اش افٌی! از قنجاستیاز صبح ا-

 :را باال انداخت ٍ ادانٌ داد شیيا شانٌ ٍ

 !اهلل ٍ اعلو-

را داشت، حاال کٌ اٍ  دیدادن سع یبحخ را ادانٌ نداد. اٍ کٌ بًرحال قصد گَشهال نیا گرید ايَرا
  .بَد شدى تر آندى بَد، کاش راحت نجایخَد ا یخَدش با پا

 نرتبٌ؟ یچ يهٌ رى؟ ین شیکارا چطَر پ-

  .داد ٍ سرش را تکان دیکش ینفس بلند شًرام

. کنن رصد ٍ اطالعات نجایاز ا ویدٍ نفرٍ گذاشت فتٌ،ینه یاتفاق خاص الیٍ یخَبٌ... تَ یچ يهٌ-
 ...زنو یبًشَن سر ن امین گاى گٌ خَدنو

 .انداخت تَریبٌ نأنَر پشت نان ینگاى کَتاي ايَرا

 ...نفرى ٌیکٌ فقط  نیا-

... ننیب ینه ٍ رنگ آفتاب نجانیبند ا ٌی يا چارىی. بارىیب رىیبگ ٍ رٍ فرستادم برى نايارشَن یکیاٍن -
 ...رفتن ٍاسٌ عَض شدن حال ٍ يَاشو بد نبَد رٍنیب

 :گفت رفت، ین تَریسهت نأنَر پشت نان کٌیدرحال ايَرا

کٌ   یباالست. نحل  بعد شییکلبٌ احتهال شناسا نی. اویکن یخال ٍ گاىیجا دیانشب با یبعد از نًهَن-
درصدم اگٌ احتهال لَ رفتن ٍجَد  ٌیان بزار جلَ در نراقب باشن، چَن نشخص شد، دٍ نفرم نگًب

  ...انیاز پس خَدشَن بر ب تَنن یداشتٌ باشٌ چًار نفر بًتر از دٍ نفر ن
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خَاست بٌ احترام ايَرا بلند شَد  ستویتکان داد ٍ نأنَر  پشت س دییتأ ی سرش را بٌ نشانٌ شًرام
  .کارش نهانعت کرد نیا از ٍ گذاشت اش شانٌ یکٌ اٍ دستش را رٍ

 :ٍ در يهان حال گفت دیکش تَریسبزش را سهت نان نگاى

ٍ بدٍن فَت  یاالن بٌ صَرت شفاي نیندت رٍ يه نیگزارش کَتاى انا شفاف ٍ کانل از اتفاقات ا ٌی-
 ...ٍقت بًو ارائٌ بدى

 .بَد حرکت داد دایصفحٌ پ یکٌ رٍ یا نقشٌ یگفت ٍ نشانگر نَس را رٍ یرلبیز«  چشو قربان» نأنَر

رٍ نَ بٌ نَ ٍ بٌ  ریتصاٍ تیفیک نینا سٌ جا نتصلن ٍ با بًتر یيا ابیرد د،یجاٍ یالیدر رابطٌ با ٍ-
نکالهات يو در  زیبٌ ر زیر نیشنَد يو دارن بنابرا تیقابل يا نی. دٍربکنن یارسال ن ق،یصَرت کانال دق

تحت رصد نا  يا تقسه نیٍ ا دن ینه پَشش رٍ يا . البتٌ؛ انَاج آشپزخَنٌ ٍ اتاقارنَنٌیاخت
 ...ستنین

 ی  بٌ خط تلفن عایاز چشههَن دٍر نَندى باشٌ رٍ سر یکٌ اگر اتفاق و،یدار الینفر يو رابط در اٍن ٍ سٌ
  .گزارش ارسال کنن دیدر طَل رٍز چًاربار با ،یاطالع بدن ٍ بٌ طَر کل گاىیپا

  ستن؟یکٌ ن تتَنیٌ يَنتَج-

 یبار جاسَس ریراحت ز یلیپَل خ یيستن کٌ با پرداخت نقدار  الیٍ یجناب سرگرد. از خدنتکارا ریخ-
 .اطالعن یشها يو کانال ب تیندادن... از يَ ویيست ینا ک نکٌیبٌ ا ییرفتن ٍ اصال يو بًا

 .سرش را تکان داد ايَرا

 ...ادانٌ بدى-

 :برد ٍ ادانٌ داد یبعد ی نشانگر را سهت نقشٌ نأنَر

 ٍ . افراد دٍرتادٍرششٌ یاٍنجا برگزار ن یيانَن افخه یکٌ انشب نًهَن ٌیهیقد یالیيهَن ٍ نجایا-
ن باب عهل زیچ يهٌ ٍ دادن پَشش  يو يا . در رابطٌ با انبار ٍ نحهَلٌاستیانشب آنادى ٍ نً اتین 
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انر سردار،  قنطاب زیچ ٍجَد ندارى. يهٌ ینشکل چیٍ ي دیناظر بَد ویبٌ طَر نستق رٍزید خَدتَن کٌ
 ...تحت کنترلٌ

را باز کرد ٍ  یتکان داد ٍ نأنَر فَلدر  دییتا ی را نگاى کرد ٍ سرش را بٌ نشانٌ الیبا اخو نکان ٍ ايَرا
 :دیاٍ را شن یايَرا نشغَل چک کردن اطالعاتش بَد کٌ صدا

قسهت جبت شدى  نیدر ا گٌ،یٍ درشت د زیرٍ ير اطالعات  ییَیدیٍ ریٍ تصاٍ ینَارد صَت زیبٌ ر زیر-
 ...اطالعات بٌ نرکز يو ارسال بشٌ د،یکٌ اگر انر کن ویٍ فقط ننتظر دستَر شهائ

 :دیٍ پرس دینگايش را سهت شًرام کش ايَرا

 ٌ؟ینظر تَ چ-

  .شلَارش گذاشت بیج یرا تَ شیيا دٍ قدم جلَ آند ٍ دست شًرام

رٍ کٌ الزم بَد بٌ خَد   ییيا کار فعال نحرنانٌ بهَنٌ، بٌ ٍقتش قسهت اتیجزئ دٍنو ینن صالح ن-
 ...ویکن یارائٌ ن یدادستان

 :نأنَر کشاند ٍ گفت ی کهرنگ سهت چًرى یبا نکخ، نگايش را با اخه ايَرا

 ی نسخٌ چگَنٌینگٌ دار، ي ستویس نیيه یرٍ تَ نهَر  يا لیبًترى. فعال تهَم فا نطَریاز نظر نن يو ا-
خَدت ٍ  ی... حترىیقرار بگ یا گٌیدر دسترس شخص د دیعنَان نبا چیازشَن بٌ ي یکپ ایدٍم 

 ...نن ٍ شًرام ایيهکارت! 

 ... نفًَم بَد؟رمیگ ین لینناسبش کٌ برسٌ، خَدم شخصا يارد رٍ ازت تحَ زنان

  .سرش را تکان داد نأنَر

  .اطاعت جناب سرگرد-
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 یتهاسش را خاتهٌ دادى ٍ تلفن را تَ دیتَجٌ شد کٌ سعنگاى از نأنَر گرفت ٍ يهان لحظٌ ن ايَرا
. اخهش رنگ گرفت ٍ خَاست سهتش دیآ یبالکن ن ی  ا شٌیکاپشنش گذاشتٌ ٍ سهت در  ش بیج

 :نأنَر ی دٍبارى یصدا دنیيهزنان شد با شن شیباز شدن در، برا یصدا دنیبرٍد کٌ شن

کٌ طبق  يانَن نیاز دٍرب یکیبعدازظًر  یحَال رٍزیرٍ اطالع بدم؛ د یا گٌید زیقربان فرانَش کردم چ-
 ویتَنست ین!افتاد کار از کانل طَر بٌ بَد، شدى گذاشتٌ کار يا خَاب از اتاق یکیشها داخل  ی خَاستٌ

ٍ بعد  نیایشها ب ویصبر کن ٌک نٌیانر کردن صالح بر ا یانا سرگرد فتَح و؛یدٍبارى ارتباط رٍ برقرار کن
 قربان؟ ٌیدستَر چ. ویبد انجام ٍ کار درست

 ییرٍزيا نحال بَد جا نی. اصال ادیکش اش اخو کرد ٍ دستش را بٌ چانٌ شب،ید یادآٍر یبا  ايَرا
ازش غافل شَد، فکرش از نَ خَدش را بٌ  خَاست یاز آٍا آنجا ٍجَد نداشتٌ باشد. تا ن یبرٍد کٌ رد

  .دیکَب یذينش ن َاریدر ٍ د

 ...کنٌ ین تیکفا ابی. دٍتا ردستیبٌ ارتباط دٍبارى ن یاز ین-

 :چند لحظٌ بٌ ايَرا نگاى کرد ٍ بعد گفت نأنَر

  .دیلیچشو قربان. ير طَر کٌ شها نا-

  .درضهن؛ تا آخر انرٍز اطالعات کانل رابط يا رٍ برام ارسال کن-

  .اطاعت جناب سرگرد-

سر  شیيا طنتیٍ شًرام از دست ش دیخند ین کٌیدرحال دیکٌ دٍبارى نشغَل بٌ کارش شد، سع نأنَر
 :از اٍ فاصلٌ گرفت ٍ سهت ايَرا آند ٍ با لبخند گفت داد، یتکان ن

 ییخدا ایايَرا خان؟  ینا از کلبٌ سر درآٍرد! راى گو کرد ی عنبر آٍرد! پسرخالٌ یبـــٌ! باد آند ٍ بَ-
  ش؟ ی  پ   یاٍند یازنَن دار  یز یچ ینکردى طلب
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ٍ دٍبارى  دیکش نییرا تا دست اٍ کٌ نقابلش دراز شدى بَد پا شیيا چشوبا اخو نگايش کرد ٍ  ايَرا
 :کرد ظیٍ غ شیيا شد بٌ چشو رىیخ

تا دندٍنت جرٍاجرش نکردم. فکر نکن اگر  شیٍ ش یير س کَندن  یتا خَدم با ش دیسع ٍ شتیببند ن-
 ...یکرد یچٌ خبط شبید رى ین ادمی ،یبٌ در  لَدگ یبزن ٍ خَدت

 :آرام گفت یلیٍ خ دیلبخندش را جهع کرد ٍ دستش را پشت گردنش کش دیسع

تَ  دٍنو ی. بعدشو؛ نن نشدم یاگٌ بايات کار ٍاجب نداشتو کٌ نزاحو نه د؛یشَ جَن  سع الیخیب-
يست؟ باالخرى تَئو  ست،یخار ن یکٌ ب یگل چی... ننتًا يیستیٍ االنشو ن ینبَد يا برنانٌ نیايل ا

  ...گٌید یافتاد ر شیگ

 :را بٌ يو فشرد ٍ گفت شیيا دندان ايَرا

کٌ  رٍنیب اینکن ٍ ب ادىیپس لفظ نًهل ٍاسٌ نن پ ش؛ ی  دارم کٌ اٍندم پ   یطلب حتهلی یخَدت گفت-
 ...یحساب بًو بديکار  ٌیتصف ٌی

ايَرا  ی  کهرنگ از سرسخت یٍ با لبخند دیکش یپَف دیخَدش از کلبٌ خارج شد. سع دیقبل از سع ٍ
 .دادتکان  یسر 

 :ٍ گفت ستادیکنارش ا شًرام

 یبکش شیبٌ آت ٍ شیآت یتَن ینکن! تَ نه یباز  ریکلٌ خراب نباش ٍ با دم ش حت؛یاز نن بٌ تَ نص-
 ...یسَز  یخَدت ن تیپس دٍر غرٍرش پرسٌ نزن کٌ درنًا شٌ،یپسر... ايَرا خَد  آت

 :رنگ گرفت ٍ رٍ بٌ شًرام گفت دیسع لبخند

افتادى بٌ جَن  آقا  ٌیياٍ ش  یآت یخبر ندار  یٍل ستو،یشًرام خان؟ نن کٌ جرقٌ يو ن یکار  یکجا-
 ...شٌ داریب خَاد ینه ٍ خَاب بٌ زدى ٍ ... ننتًا خَدشرىیش

 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد با شک گفت شًرام
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 ٌ؟یننظَرت چ-

  .ز کلبٌ خارج شدٍ ا دیکاپشنش را تا آخر باال کش پیبزند، ز یحرف نکٌیا یٍ ب دیخند دیسع

کلبٌ برداشت ٍ بعد از سفارشات الزم بٌ  َاریشدى بٌ د دىیکَب ی  لباس چَب یکتش را از رٍ شًرام
کٌ نسئَل جبت اطالعات بَد، اٍ يو از کلبٌ خارج شد. دٍر از حدس نبَد ايَرا چرا  ینأنَر  ،یغالن
ٍ  چرتبرعکس اٍ يهٌ ندل  دیسع یحرف زدن نبَد ٍل ادیبَد. ايَرا ايل ز دىیکش رٍنیرا ب دیسع
 ردستشیرا نقابل ز شان یعنَان حاضر نبَد پسرک تخس نسائل شخص چی. ايَرا بٌ يگفت ین یپرت
 شناخت؟ ین را اٍ اش ٍ چند سالٌ نیچند قیبًتر از رف یکند. نرد جَان نغرٍر بَد ٍ غد ٍ چٌ کس انیب

را رٍ بٌ عقب  دیبٌ ايَرا شد کٌ دست سع رىینتعجبش خ یيا نحض خرٍجش از کلبٌ، چشو بٌ
 ییٍ صدا یعصبان ییيا اٍ کٌ صَرتش جهع شدى بَد، با چشو یيا آخ ٍ نالٌ انیبَد ٍ در ن چاندىیپ

 :دیغر یدندان ن یپر از خشو، از ال

 یکن ین کفشو تَ ٍ ٍ پات یکن یبٌ يو بند ن چاریٍ ل یایدفعٌ آخرت باشٌ بغل گَش نن سَسٌ ن-
رٍ چطَر حَالٌ  ینجازات دخالت ٍ نزخرف گفتن افراد خاط یدٍن ین یًتر از ير کس! خَدت بدیسع
 زبَناگر خَدت با  کنو یطرفشَن کٌ تا عهر داشتٌ باشن ٍرد زبَنشَن بشٌ غلط کردم... فکر ن کنو ین

ل گرفتنش بٌ دست نن خفٌ یلیخ یببند ٍ خَش دينت  نٌ؟ ؛یر یبگ خَن بٌ نفعتٌ تا با گ 

 :گفت کرد یٌ آخ ٍ نالٌ نيهانطَر ک دیسع 

 ...یٍل یشد یشاک یتَ از چ دٍنو یايَرا؟ نن کٌ ن گو ینگٌ بد ن ی... ٍلخب یلیخ-

 .ناند هٌیٍ حرفش ن دیکش یرا فشرد کٌ اٍ آخ بلند دیدست سع شتریب ايَرا

کرد ٍ  یر یجلَگ اش نانحسَس بًش اشارى کرد ٍ از نداخلٌ یلیبزند کٌ ايَرا خ یخَاست حرف شًرام
 :بلند گفت ییٍ ايَرا با صدا ستادیا شیاٍ بٌ ناچار سر جا
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 رسٌ یکٌ کجٌ، بٌ ننزل نه یفقط ٍ فقط از دست خَد  بچٌ پررٍتٌ کٌ اعصابو خرابٌ. بار  بار نیاتفاقا ا-
نکن  یخَدت ٍ انقدر بٌ اطرافت فضَل ی چنتٌ تَ کن فرٍ ٍ سرت ٍ بدى کارت بٌ ٍ پسر! پس حَاست
 یز یچ ی  پا تَ کفش نن کردن نساٍ یٍ جزا شٌ یيبط اعهالت ن ،ینن سرک بکش کٌ اگر سهت الک
 ...ستیجز خط زدنت ن

 :داد ادانٌ تر آرام ظ،یبا غ ٍ

 فشیکٌ از پس ٍظا یندارى! آدن یارزش نیکَچکتر ،ییٍ نٌ دٍست ٍ آشنا یلینن نٌ فک ٍ فان یبرا-
با کو  یتَن ی... نیکن ین نییتع ٍ خَدت گاىیکٌ جا یخَدت بدٍن پس! ست نَجَد اضافٌ ٌی اد،یبرن
يو  یتَن ین ؛یانداختٌ بش رٍنیآب خَردن ب نیع پا،یت ٌیٍ با  یخراب کن ٍ یير اٍنچٌ کٌ دار  یکار 
ٍ  یر یبگ ٍ دست آخرم اجرتش ،یکٌ بًت نحَل شدى رٍ انجام بد یآدم ساکت ٍ آرٍم کار  ی بچٌ نیع
 ...رد کارت یبر 

کٌ نن فردا پس فردا  کنٌ یجَن نه یرام  بدبخت تک ٍ تنًا تَ اٍن گالر برم ايَرا. بً خَام یننو نه-
 ...ششیبرگردم برم پ یدست خال

فرٍ بردن،  یسَراخ ير تَ ٍ سرت یٍ جا یش یيو کٌ شدى، اصالح ن تیٍ گالر قتیپس بٌ خاطر رف-
رٍ از انحال  یکالن گٌیبار د کیبٌ حالت اگر  یٍا د،یبٌ حالت سع ی... ٍایکن یرفتار ن دیاٍنطَر کٌ با

کٌ بٌ  کشٌ یهطَل ن ٌیاز سٌ جان شتریاٍنَقت ب ؛یار یرٍ زبَن ب دىییقبل، نجَ قٌیخزعبالت چند دق
 ...کنو اىیس ابد تا ٍ دستام، رٍزگارت نیٍ با يه یراحت

 :صَرتش را جهع کرد شتریب دیبلندش، سع ادیبا فر ٍ

 شد؟ رفًویش-

 :کو کند ٍ در يهان حال گفت یدرد دستش که کٌ از دیعقب کش یناالن خَدش را که پسرک

رٍ کٌ بٌ دندٍن  شٌ یکٌ با دست باز ن یا خرفًو يو شد! د  داداش نن، گرى چ؛یکٌ ي رفًویش-
ل کن ارنیگ ینه  ٍ  ...نا رٍ ی دست ٍانَندى نی... 
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 ویٍ االن صرفا از ب کند یرا تکرار ن شیيا يَلش داد. پسرک نعلَم بَد باز دٍبارى حرف ظیبا غ ايَرا
  .اٍست کٌ ساکت شدى ٍ زبان بٌ کام گرفتٌ است

بدٍن  زدى، یانگار نٌ انگار تا االن ايَرا تشرش ن د،یکش ین شیيهانطَر کٌ دستش را بٌ بازٍ دیسع
 :نگاى کند گفت شیيا چشو یتَ نکٌیا

 تَ ٍ پاش رجینخَام، ا . ننورمیگ یتهام ٍ کهال ازت ن نٌَ ینشدى باشٌ، ٍگرنٌ د شیزیچ یار یشانس ب-
 ...گفتو یک   نی... حاال ببکشٌ ین رٍنیب ات پاچٌ از شدى يو زٍر بٌ ٍ ٍ تا قرٍن  آخرش کنٌ یکفش ن ٌی

 .پاسخش را داد کرد یرا رٍشن ن گارشیس کٌیدرحال ايَرا

 ...یزٍر ٍ زٍرکش خَاد یٍجَد ن-

 .را باال برد شیُتن  صدا یکَتاى شانٌ باال انداخت ٍ که یا با خندى دیسع

 ...رى ین ادشی نٌیکٌ نن ندارم... بابام يو تَ رٍ بب-

ٍ  یيو بًَنٌ بتراش یايَرا خان... يرچ امینه نیینن از حرفو پا یٍل»نجَا کرد: رلبیبا خَدش ز بعد
 «...دىی! بد يو دزددىیدزد ٍ دلو رٍشنٌ کٌ شازدى خانَم قاپت ،یبزن رشیز

نحکو، سهت  اریبلند ٍ بس ییيا با قدم ال،یخ ینداد ٍ ب تیايهٍ  دیشن ای. دیرا نشن شیصدا ايَرا
  .نشست دیرفت ٍ پشت رل بٌ انتظار شًرام ٍ سع نیناش

 :ٍ با اخو گفت دیکش را اش رفت ٍ شانٌ دیسهت سع شًرام

خدا ٍ خرنا  گٌیکٌ بشٌ د یايَرا عصبان یدٍن ینه د؟یسع یزار  یعقلت کهٌ کٌ سر بٌ سرش ن-
 !کنٌ؟ ینه

 :تکان داد ٍ شًرام دٍبارى گفت یبا خندى سر  دیسع

 آنپر چسبَند؟ ینطَر یکٌ ا یزد یچٌ گند-
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  .را بٌ کهرش زد شیيا را باال انداخت ٍ دست شیابرٍ یتا کی دیسع

کدٍنٌ نرد نؤنن؟ نن اگٌ بٌ  یگندکار  ؟ینیيهکارت بٌ عالو ٍ آدم بدب نیا نیجناب سرگرد تَ چرا ع-
کٌ با  کنو ین ی! کٌ اٍنو ٍاضح نگفتو، فقط دارم بًش حالنٌیيه حرف حساب زدى باشو؛ ٌیعهرم 

 ...خر فرضهَن نکنٌ یبارک ٌیٍ  ستیجهاعت  دراز گَش طرف ن

  .چند لحظٌ نگايش کرد شًرام

 ...شدى یدرست حرف بزنو بدٍنو چ-

  .لبخند زد طنتیبا ش دیسع

 !کردى تَ قصر  شايپَر، شًرام خان ریگ پاش نَن شازدى-

 یادیز دیسع شبیکٌ د خَرد یچرخ چرخ ن دىیا نیذينش ندام ا یبا بًت نگايش کرد. تَ شًرام
 .بافد ین اٍىیٍ االن  دىیُگل کش

 رى؟یکٌ پاش گ یچ یعنیپسر!  یکن ین فیچرا چرت ٍ پرت رد ؟یگ ین یدار  یچ-

 .کاسٌ چرخاند یرا تَ شیيا دٍر چشو کیٍ  دیکش یپَف دیسع

نشت  ٌیايَرا ٍاسٌ خاطر  گفتو، یاگٌ نن چرت ٍ پرت ن ؛یکارآگاى فتَح بنداز کار بٌ ٍ د  آخٌ نغزت-
  بٌ جَنو؟ فتادیٍ ن کردش ین یبٌ قَل خَدش لفظ نًهل، آب رٍغن قاط

 :داد ادانٌ تر آرام بعد

؛ینفر تَ زندگ ٌیکٌ  شٌ ین یدٍ سال- ننتًا نٌ بٌ اٍن صَرت... دٍرادٍر حَاسش بًش يست... ننو  ش 
... االن يو جربزى بٌ خرج دادم تا دى ینه یٍگرنٌ ايَرا کٌ گزک دست کس دمیفًه ٍ نیخَدم ا ی  با زرنگ
 ...ٌیشد طرف ک رمیدستگ
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باٍرش کند.  خَاست یانا نه دیگَ یچٌ ن دیسع دیفًه ی. نکرد یيهانطَر بًت زدى نگايش ن شًرام
  !آند ینَرد با ننطقش جَر در نه کی نیاصال ا

بًتر از اٍ  یکنار يو بَدند. ک نیریتلخ ٍ ش یرٍزيا یکی یکیرام در سال بَد کٌ ايَرا ٍ شً نیچند
بَد. ايَرا نٌ ايلش بَد ٍ نٌ اصال بًش  گریکدی دست در نَ بٌ نَ شان اخالق شناخت؟ یايَرا را ن

کٌ از  دیدر نلک جاٍ یشدن باشد... بٌ خصَص نسبت بٌ دختر  یاحساسات ایايل دل بستن  آند ین
آنًا  یبَد گهراى کٌ در حال حاضر يردٍ یسیبَد نکار ٍ ابل یدشهن دیقضا يو خَن  اٍ يو يست! جاٍ

شًرام بٌ ٍضَح نتَجٌ نفرت گنگ ٍ نرنَز  ن،یگذاشتٌ بَدند. عالٍى بر ا اش ینابَد یتهرکزشان را رٍ
 يا پا بٌ تهام نقشٌ شتنحال بَد ايَرا پ کرد، یحساب ن یايَرا از شايپَر شدى بَد. پس با ير ننطق

بشَد... يرچند، عشق کٌ ننطق ٍ حرف حساب  یاٌ یحاش نیچن ریبزند ٍ درگ شانیيا یيهاينگ ٍ
 !شَد؟ ین شَد؛ یسرش نه

  .بٌ خَدش آند د،یسع یشدى بَد کٌ با صدا رىینانعلَم خ یا غرق بَد ٍ بٌ نقطٌ الشیفکر ٍ خ یتَ

 کهک؟ ادیب نجات بفرستو قیجناب سرگرد؟ غر یکجا غرق شد-

 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد نانطهئن ٍ دٍ بٌ شک گفت شًرام

 د؟یسع یتَ از کجا نطهئن-

نبَد. انا ايَرا  یا کٌ فکر کردن بًش يو کار سادى یتئَر  ٌیننو سخت بَد، در حد  یباٍرش برا لیاٍا-
... ضرب ٍ شتو شٌ یننفجر ن کیجرقٌ کَچ ٌیٍ با  شٌ یآرٍم ن یتَ فکر، الک رى ین ادیکردى. ز رییتغ

  ؟یچ یعنیيهٌ  نایانن... حاال تهَم  یاالیتهَم فکر ٍ خ یزد پا ینشت دیینًر تأ ٌیانرٍزش يو کٌ 

االن  دیاتفاق خَبٌ! نن ٍ تَ با ٌی نیٍ ا شٌ یاحساس ايَرا کو کو دارى نتزلزل ن یياٌ یپا یعنی
فقط  ،یل ٍ رٍز ٍ برگشتنش بٌ زندگحا نیآٍردن ايَرا از ا رٍنی... بویقشیحَاسهَن بًش باشٌ کٌ رف

بار  ریخَاد ز یکردى... فقط نه دایرٍ پ دیکٌ با یدختر نهکنٌ. حاال يو خَدش اٍن کس ٌی یبٌ دستا
 ...برى
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. گفت یيو نه راىیپر ب دیسع دی. شادیکالفٌ نفسش را فَت کرد ٍ دستش را بٌ صَرتش کش شًرام
. کرد یدختر خطَر نه کیايَرا شدى بَد. انا فکرش يو بٌ ٍجَد  یيا حالت رییخَدش يو نتَجٌ تغ

 ریٍ درگ فتدیبٌ فکر دل بستن ب یکٌ رٍز  آند یدستش بَد ٍ اصال بًش ن زیبٌ ر زیاخالق ايَرا ر
در  دیاز ايَرا داشت؛ انا بًرحال سع یشتر یشًرام شناخت ب نکٌیاحساسات شَد. يرچند، با ٍجَد ا

  .تٌ تر از شًرام بَد! پس احتهالش باال بَد کٌ حق با اٍ باشدکارکش یلینَارد خ نگَنٌیا

 :راى افتادند ٍ شًرام پچ پچک کرد نیکٌ ايَرا زد، يردٍ سهت ناش یتک بَق با

 ...دیسع یرٍ برام رٍشن کن ٌینفصل قض دیباشٌ بعدا با ادتی-

 :زد شخندین طنتیبا ش دیسع

 ...ایشفاف ساز نیبٌ چشو! تا باشٌ از ا یا-

 شتریب یلیبَد، حداقل خ ادیرا از جنگل خارج کرد. سرعتش نسبتا ز نیسَار شدند ٍ ايَرا ناش يردٍ
خشهش بَد،  زانین انگریکٌ ب شیيا چشو ی  سرخ اش، یآفتاب نکیسرعت نجاز داخل شًر. از پشت ع

 .داد ین رٍنیٍ دٍدش را از پنجرى ب دیکش ین گاریس ق،یعه یيا با پک ینعلَم نبَد ٍقت

 پیتا یز یبَد ٍ تند تند چ یگَش یانداخت کٌ سرش تَ دیبٌ سع ینگاي ویبغل ن نٌیآ از شًرام
 :ٍ بعد رٍ بٌ ايَرا گفت کرد ین

 ؟یبر  یانشب کاٍى رٍ با خَدت ن-

  .گذاشت شینَيا یرا رٍ اش یآفتاب نکیسرش را تکان داد ٍ ع ايَرا

 جَش رٍ يا ٍ نعانلٌ کنٌ یجَر ن سشیکنو کٌ جنس ٍاسٌ رئ یرٍ باز  ینن نجبَرم نقش دالل-
  ...جزم شٌ یيهکار  یباشٌ کٌ شايپَر از ٍجَد سازنان نطهئن ٍ عزنش برا دیفرد جالخ با ٌی زنٌ؛ ین

ير  دیبا يا نحهَلٌ نی. انشب اادیتَ کارا بٌ ٍجَد ب دینبا یقصَر  چیکردى، ي دیرٍش تأک یسردار کل-
 ...برى نیطَر کٌ شدى از ب
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 :نحکو گفت ییصَرتش، با صدا یرد ٍ با يهان اخو کهرنگ رٍرا کج ک نیفرنان ناش ايَرا

 دارى درٍاقع بزنٌ دٍر ٍ کٌ بخَاد نن یکس. ترم ننتًا نن از اٍنا زرنگ نٌ،یيو يه ایقصد يانَن ٍ نان-
 ...چرخٌ ین خَدش دٍر

 :لب زد اش یشگیيه یزد ٍ ابرٍ باال انداخت ٍ با آرانش ذات یلبخند کهرنگ شًرام

انا بًرحال، با ٍجَد تهَم  شناسهت؟ یکٌ از کف دست بًتر ن یگ ین یبٌ نن دار  برننکرش لعنت!-
کٌ بٌ  ستین یآدن ای... ناننیکن جهع ٍ حَاستَن دیبا نهَنٌ،یکٌ ب یا ٍ اعتهاد دٍ طرفٌ يا یکار  نحکو
 ...بشٌ ازش گذشت ٍ دست کهش گرفت یسادگ

تَ کار بٌ ٍجَد  یخلل و،یکٌ دار یقبل ی  ز یر ٍ برنانٌ یانا با ٍجَد يهاينگ ویریگ یدست کهش نه-
 ...دن ین ٍ خَدشَنو چند نفر آدم دارم کٌ ر بٌ ر راپَرتشَن نیب نن تر . از يهٌ نًوادینه

از انبار  یٍ سٌ ساعت بعد با اتهام نًهَن شن ین نعانلٌ انشب 11 ساعت رأس يا قرار نحهَلٌ طبق
نستقر در ننطقٌ دست بٌ کار  یرٍيایٍ ن ... يهَن ٍقتٌ کٌ تَکنن ین شَن یبٌ نقصد اسکلٌ راي

 ...نیش ین

 ...ویبساز ٍ کارش ویتَن یانجام بشٌ يهَنجا ن یتَسط طًهَر  ییجا اگٌ جابٌ-

 ایزندى  یطًهَر  کٌینرت نی... در ضهن؛ اویکٌ فعال باياش کار دار ن  یشرٍ ی بر عًدى شٌیانتقاالت يه-
گرٍى تجسس قرار دادم ٍ با زدن رد  اریدر اخت لیفا ٌیکٌ  ویخَا ین ٍ اطالعاتش ست،ین نًو اش نردى

کٌ  استینان ،یافع ی  لباشٌ رابط اص ادتی... رىیدٍر يو انکان پذ ی کار از فاصلٌ نیا ش یپ یآدرس ا
 کو بدٍنٌ ٍ يو جاش یطًهَر  نکٌی... پس احتهال اکٌینزد شدت بٌ شايپَر با اش در حال حاضر ربطٌ

 ...ستین

 شان یسردرگه نطَریرا نفًهند، يه یافع یاصل تیکٌ يَ یَت کرد. تا زنانف قینفسش را عه شًرام
 یٍجَد ندارد کٌ نقاب افع یيردٍ نطهئن بَدند اصال ننصَر  ی. يرچند، تاحدٍدناند ین یپابرجا باق
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 تر کٌ راحت کند یالقاب استفادى ن نیخَدش از تهام ا اینان اد،یز اریبٌ چًرى بگذارد ٍ بٌ احتهال بس
  .نکند دشیتًد یخطر  ٍ شَد ٍاقع اعتهاد نَرد

... تا ز-  شٌینٌ بٌ ننصَر، نٌ بٌ ر ،ینشٌ؛ نا نٌ بٌ افع یشايپَر خال یپا ریٍ ينَز يو دٍر از دسترس 
کٌ  نٌینجازات براش ا نیآدم کهتر نی... اویرس یٍ از پا درآٍردن شايپَر نه یاٍن حزب لعنت ی  کن

ٌ  تًش  فتٌیدست قانَن ب  ...ببندن ششیرٍز بٌ ر کیابد ٍ  ٌیٍ ت

کاش  یا کرد یفرنان نشت شد. آرزٍ ن یرا بٌ يو فشار داد ٍ دستش رٍ شیيا با نفرت دندان ايَرا
صَرت آن کفتار  یتَ اش نشت شدى یيا بَد ٍ دست دىیکش شیشايپَر را بٌ ن ی االن خرخرى

 ...بَد ازیکٌ بٌ صبر ن فی... صد حفی. انا حآند یصفت فرٍد ن طانیش

ن قبل اطلبٌ ین ٍ زنان نناسب خَدش یز یير چ- حضرت اجل سراغش  نکٌی. ٍقتش کٌ برسٌ، خَدم ن 
ر در  تَنٌ ی... از دست نن نهکنو یٍ قانَن دست بٌ کار بشٌ، ٍالحهد الزنش ن ادیب س  ُسر بخَرى ٍ ق 

 ...ستیبرى! ننتًا فعال ٍقتش ن

 :دیکان داد. چند لحظٌ سکَت کرد ٍ بعد پرسکهرنگ سرش را ت یبا اخه شًرام

  دٍنٌ؟ ین ٍ انیجر ؟یبا آٍا حرف زد-

نکردى بَد  رییاسو آٍا نگاى کرد. تغ دنیشن ينگام را اش ٍ بادقت ٍ نَشکافانٌ چًرى دیايَرا چرخ سهت
 ...نیيو عَض نشدى بَد. فقط پلک زدى بَد، يه شیيا رنگ نردنک یٍ حت

 :ٍ پاسخ داد دیرنگ بٌ اخهش پاش یکه ايَرا

باشٌ بٌ نفع  انیکهتر در جر یبهَنٌ بعدا... يرچ شیبدٍنٌ رٍ بًش گفتو. نابق ازىیکٌ ن یاٍنقدر -
 ...فتٌیبٌ خطر ب شیزندگ اتیجزئ ادیبا دٍنستن ز خَام یخَدشٌ... نه

 .بَد سابقٌ یايَرا ب یيا بَد. تَجٌ دینزد. حق با سع یحرف گرید شًرام

 !بَد؟ شدى  نًو شیدشهنش برا ینژاديا يو ٍ يا ٍ جان نتًو یزندگ یک   از



 www.Novel98.ir 396               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 تیايه یز یبٌ چ شیيا بردن پرٍندى شینبَد کٌ جز بٌ اعترافات آنًا ٍ پ یايَرا يهان کس نگر
 !داد؟ ینه

يو کٌ شدى، تابش  یا ذرى یايَرا، حت ی  خیبار، آفتاب از نغرب درآندى بَد ٍ قلب  نیٍاقعا ا دیشا
  ...َدب دىیاحساس را فًه

  .شدند ادىیرا نقابل ستاد پارک کرد ٍ ير سٌ پ نیناش ايَرا

کنارشان گام  یبٌ آران دیٍ سع آند یستاد فرٍد ن یٍرٍد یيا سنگ ینرتب ايَرا ٍ شًرام، رٍ یيا قدم
. پسرک کو کرد یاز اخالق ٍ رفتار گنگشان اٍ را کالفٌ ن شتریدٍ نفر، ب نی. راى رفتن نحتاط اداشت یبرن

 یادیز شیبرا دیشا ،یکینزد نیاطالعات آن يو بٌ ا یحَصلٌ بَد ٍ عجَل ٍ بَدن در کنار نأنَريا
  .بَد رنعهَلیغ

کرد ٍ نانع  شیاز پشت سر صدا دیدر احترام گذاشت ٍ ايَرا خَاست ٍارد شَد کٌ سع یجلَ سرباز
  .شد

 ...بًت بگو دیصبر کن پسرخالٌ؛ چًارتا کلهٌ حرف يست کٌ با-

 حتهلیاست ٍ  یکٌ قصد گفتنش را دارد خصَص یز یبَد چ دایسهت اٍ انداخت. پ ینگاي وین ايَرا
 :. پس سرش را سهت شًرام چرخاند ٍ گفتکند یدر حضَر شًرام لب از لب باز نه

 ...امیٍ ن شنَم یرٍ ن دیسع یننو حرفا د،یکن دنیشن ی ٍ سردار رٍ آنادى دینیتا تَ ٍ کاٍى نقدنٌ بچ-

 یآن دٍ را با يو تنًا گذاشت ٍ داخل رفت. ايَرا تا ٍقت یحرف چیي یباال انداخت ٍ ب ییابرٍ شًرام
براق ٍ شفافش را بٌ  یيا ٍ باياش نشغَل صحبت شد، با نگاى دنبالش کرد ٍ بعد چشو دیبٌ کاٍى رس
 :گفت اش یدٍخت ٍ با لحن خشک ٍ جد دیصَرت سع

 ...بزن ٍ حرفت یلفتش بد نکٌیٍ بدٍن ا عی! فقط سرشنَم ین-
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پا ٍ آن پا  نیا یبَد، ي ریکٌ انگار با خَدش درگ یبَد ٍ اٍ طَر  دیپکر سع ی ننتظرش بٌ چًرى نگاى
را بداند،  شبشید ی نکالهٌ ٍ يا حرف دیايَرا با نکٌی. بابت اانداخت ین یشانیبٌ پ نیٍ چ کرد ین

ختو  کجابٌ  دانست یدا نقصٌ بَد کٌ خ تینداشت. انا ترسش فقط ٍ فقط از نًا دیترد یا ذرى
  .تهاس، تنًا آغاز ناجرا بَد نیٍ ا شَد ین

کت بٌ کهر زد ٍ با  ریرا از ز شیيا ٍ دست دیکالفٌ از ٍقت تلف کردن اٍ، بٌ اخهش رنگ پاش ايَرا
 :نانحسَس بٌ تحکهش اضافٌ شدى بَد گفت یتیکٌ اکنَن عصبان یلحن

کٌ يو نالقات با سردارٍ از دست بدم ٍ يو تَ  یکن یانقدر دست دست ن ایشدى  یچ یبگ یخَا  ین-
 ؟ینگس بپرٍن تیکف گالر یرٍ بفرستو بر 

 :ٍ گفت دینگايش کرد ٍ بعد دستش را بٌ صَرتش کش ٌیچند جان دیسع

 ...کٌ شبٌیراجب د-

 .با اخو حرفش را قطع کرد ايَرا

 ...یر یرٍ از سر بگ دىیدٍبارى اٍن بحخ پَس خَاد ینه-

 یرٍ بگو... ٍاقعا فکر کرد ٌیقض یاصل لیدل خَام ینبَد! ن یکن یکٌ تَ فکر ن یز ینٌ؛ ننظَرم اٍن چ-
 ینفر رٍ بفرستو تَ اتاق شخص ٌی یٍ سرک کش یکٌ رٍ حساب فضَل ویشعَرینن انقدر آدم ب

 کنٌ؟ ینیخبرچ ام ٍاسٌ کٌ ام پسرخالٌ

پسر  نیاز ا زیچ چیشدى ٍ ننتظر نگايش کرد. ي زیر ییيا نزد ٍ فقط يهانطَر با چشو یحرف ايَرا
بخَاند کٌ دارد  شیيا از چشو تَانست ینداشت؛ انا ايَرا ن یتهان شیيا طنتینبَد ٍ ش دیبع
  .نبَدى ًَدىیب یيا یٍ ٍاقعا قصدش کنجکاٍ دیگَ یرا ن قتیحق

فرٍکش کردى بَد، آرام  یکٌ قدر  ییرا با سر زبان تر کرد ٍ با صدا شیيا . لبدیکش یقینفس عه دیسع
 :گفت
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 ...بًو زنگ زد نیران شبید-

  .نییرا از کهرش ُسر داد پا شیيا رنگ باخت ٍ دست یايَرا که یابرٍيا انیکَر ن گرى

 ن؟یکدٍم ران ن؟یران-

. بَد شدى رگٌ دٍ ، نرٍر صفحات گذشتٌ ایبَد  نیران ی شدن سر ٍ کلٌ دایاز خشو دٍبارى پ لحنش
 یکند انا اٍ با پاسخش، باعخ شد با اخه یرا نعرف یگر ید نیران دیسع کرد یدلش آرزٍ ن یتَ دیشا
سرخ  ی باز آن يالٌ ش،یيا يو فشار ديد ٍ يهزنان با باز کردن چشو یرا رٍ شیيا نحکو پلک ظ،یغل

  .سبزش نقش ببندد ی  ا شٌیش یيا تنفرش دٍر نردنک

 !یعال جناب اسبق قطار گرنابٌ گلستان ٍ يو قیداداش نن؟ رف وینگٌ دار نیکال چندتا ران-

 کٌ بخَاد بًت زنگ بزنٌ؟ ٌیکارش با تَ چ-

بٌ  نیران یجا بٌ را اش ير آن ايَرا دست نشت شدى کرد یشدى بَد ٍ حس ن هانیانگار کٌ پش دیسع
 یجَر  کی شد یرا خاراند. کاش ن اش یشانیپ ی انداخت ٍ گَشٌ یشانیبٌ پ ینیچ زند، یصَرت اٍ ن
 ییيَراٍ ننتظر پاسخش بَد، ايَرا بَد! ا ستادىیکٌ نقابلش ا یانا کس اٍردیرا يو ب ٌیسر ٍ تٌ قض

گفتٌ نشدى را از چشهان طرف نقابلش  یيا کالم شٌیدست بٌ سرش کند ٍ يه تَانست ینه یکٌ کس
  .گفت یرا يو ن اشٌ یبق دیآندى بَد پس با نجای. اٍ کٌ تا ادیفًه یٍ ن خَاند ین

کٌ االن  یسنگ ازش خَاستٌ بَد ٌی شیٍقت پ یلیبعد گفت خ یاٍلش فقط حال ٍ احَال... ٍل-
 ...شخصا بٌ خَدت بگٌ خَاد یاطالعات دارى کٌ ن یسر  ٌیکبَد! گفت  اقَتیکردى؛  داشیپ

  .کرد نشت تر را بٌ يو فشرد ٍ دستش را نحکو شیيا نحکو دندان ايَرا

کٌ بٌ سَدشٌ  یی... عادتشٌ ير جافتٌیگرفتٌ کٌ پس ن شیفرصت طلب! دست پ ی کٌیغلط کردى نرت-
بٌ يانَن ٍصلٌ؛ خَاستٌ بٌ  ییجَرا ٌیٍ  یبا نن نجایخبر دارى تَ ا حتهلی. بکشٌ ٍسط ٍ خَدش
 ...باشٌ دىینحالٌ دستش بٌ اٍن سنگ رس دٍنو یٍ ا ال نن کٌ ن رىیبگ السکَت حق اقَتی ی ٍاسطٌ
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 :دیلحظٌ نکخ کرد ٍ بعد پرس چند

 ...ندارى یجاسَس از تر نَجٌ یلیدل چیي ش ییًَیهاس نٌ؟ چَن ت ایخبر دارى  تیاز نأنَر یدینفًه-

  .دیکرد ٍ دستش را پشت گردنش کش یرا يالل شیيا لب یکه دیسع

 ...صداش کٌ نشَن نداد بَ بردى باشٌ؛ انا-

 :ادانٌ داد دیترد یتنگ شدى نگايش کرد ٍ اٍ با شک ٍ که ییيا با چشو ايَرا

نا اسپانسرش بشٌ، گفتو عکسارٍ  یگالر  خَادیدارى کٌ ن غاتیتبل یسر  ٌیجَايراتش  یگفت برا-
برى با بًرام  دیٍ با ستویقرار بزارى، ننو نجبَر شدم بگو تًران ن یتلگرام کنٌ انا خَاست حضَر 

 ...صحبت کنٌ

نفس  یگفت ٍ يهانطَر کٌ عصب یبلند بایتقر «یلعنت»ٍ  دیکَب َارید یبا خشو، نشتش را تَ ايَرا
 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد گفت دی. سعدیکش شینَيا نیبدستش را  د،یکش ین

 ...يَا رٍ برى ياتَن ايَرا؟ نکنٌ َشر بشٌ کل نقشٌ ٌیسنگ چ نیا انیجر-

 نکٌیپازل را نرتب کرد. ا یيا ذينش تکٌ یسر کفشش را بٌ سنگ کَچک نقابلش زد ٍ تَ ايَرا
 یحزب ریدرگ یآٍردى ٍ درست ٍقتسردر نیران ی سنگ از جَايرات شعبٌ نیچطَر بعد از شش سال ا

کند،  ویٍ حاضر شدى آن را بٌ ايَرا تقد آٍرد یرا درن شیکٌ شايپَر بٌ جان نردم انداختٌ شدى صدا
  !نبًو بَد ٍ نعها شیبرا

تهاس،  نیٍ با ا افتٌیسنگ را  یيندٍستان کردى بَد ٍ ٍاقعا اتفاق ادی لشیيو نردک ف دیشا
 !شیبَد برا یخَب اریبس زبانیدٍبارى ضرب شست ايَرا را بچشد کٌ در آن صَرت ايَرا ن خَاستٌ ین

بَد کٌ  یرخَايیآدم خ نیحساب اتفاق ٍ احتهال بگذارد... نٌ ران یرا رٍ زیچ يهٌ تَانست ینه انا
 یاتفاق نیاز کنار چن الیخیب تَانست یايَرا ديد ٍ نٌ ايَرا ن لیرا تحَ ییبًا سنگ بٌ آن گران
 رینداشتٌ باشد چَن در غ ایننصَر ٍ نان الخصَص یحزب ٍ عل نیبٌ ا یبَد ربط دٍاریبگذرد... فقط ان
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 دست از باز بَد نحال اش، گذشتٌ یایخَدش بَد ٍ با تَجٌ بٌ اعهال ٍ خطا یخَنش پا نصَرت،یا
 ...زدیبگر زندى ايَرا

 :دیرا شن شیازش فاصلٌ گرفت ٍ يهان لحظٌ صدا یقدن دیبداخو نگايش کرد کٌ سع ايَرا

 ٌیاز خجالتش درآم ٍ  ییيو خَدم بٌ شخصٌ ٍ بٌ تنًا دیکٌ با ٌینسئلٌ شخص ٌی ست،ین ینًه زیچ-
 ...سکٌ رٍ يو نشَنش بدم یاٍن رٍ گٌیبار د

 یٍ با لحن دٍاریشد ٍ طبق نعهَل تأک رىیبراقش بٌ صَرتش خ یيا نزد ٍ ايَرا با چشو یحرف دیسع
 :گفت یدستَر 

 فرستو یٍ چند نفرٍ ن کنو یشَ. با بًرام يو خَدم يهاينگ ن رشیگینٌ بًش زنگ بزن ٍ نٌ پ-
بٌ  یکن یٍصلش ن الفَر یدٍ نرتبٌ بايات تهاس گرفت، ف نیران اگر... باشن داشتٌ ٍ دٍرادٍر يَاش

يو کٌ در رابطٌ با  ینٌ. يرچ ایراحت شٌ با يانَن در ارتباط يست  الویخ ٍ زد ٍ نن کٌ بشٌ ردش
 بًش ندارم... نفًَنٌ؟ یاز ین گٌیکبَد گذشتو ٍ د اقَتی ریکالم بگَ نن از خ ٌیسنگ گفت، 

 :زد ٍ گفت یلبخند کهرنگ دیسع

 ٌی ،یٍ رٍم کن ریتَ کتو رفت کٌ اگٌ با لَدر يو ز ینفًَم بَد، بد يو نفًَم بَد جناب سرگرد. طَر -
 ...شٌ ینه جا کلَنش جابٌ

بَدند. کاٍى کٌ نتَجٌ نگاى اٍ شد،  ستادىیرا سهت شًرام ٍ کاٍى کشاند کٌ دٍر از آنًا ا نگايش ايَرا
سالم باال برد ٍ ايَرا در پاسخ تنًا بٌ تکان  ی يهانطَر کٌ لبخند بٌ لب داشت دستش را بٌ نشانٌ

  .دادن سر اکتفا کرد

 شتریب تینأنَر نیا یيا پازل ٍ يا گرى رٍند، ین شیپ شتریيرچٌ ب نکٌیبَد از ا ختٌیبٌ يو ر اعصابش
خطَط  یينَز رٍ ی. رد خَن سٌ نفر قبلکرد ین رٍ شان چشو شیپ یدیجد زیٍ يربار سَرپرا شد ین

نبَد ٍ حاال  نًاتهام کردن کار آ ی  برداشتن شايپَر، بٌ آسان انیناندى بَد انا انگار از ن یدستش باق
 اش یخی. انا باالخرى اٍ يو نرد نبرد بَد. از يهان اٍل کٌ آتش انتقام را در قلب برد یحااليا ٍقت ن



 www.Novel98.ir 401               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

با اٍ  ایرا در نظر گرفتٌ بَد. يرچقدر دن یباز  جَانب ٍ بَد کردى فکر نشکالت تهام بٌ ساخت، ٍر شعلٌ
االن کٌ ... رفت یقدرتهندتر از قبل جلَ ن ٍ دیکش یايَرا پا پس نه ندازد،یب شیپا شیلج کند ٍ سنگ پ

بَد، رٍا نبَد دست  افتٌینادرش را  یيا ٍ اشک شان یعذاب زندگ یسال، باعخ ٍ بان ستیبعد از ب
ر در برٍد ٍ سرش را ز ریشهش زیت غیکند ٍ بگذارد از ت اش یراي یخال س  قصاص،  نیَتیگ ریانتقانش ق 
... دنیکش یسختبَد کٌ بَد! ايَرا عادت داشت بٌ  ت... سخکرد یجدا نه زشینفرت انگ کریاز پ

 نینًو ا ست؛یزٍدش نًو ن ای ری... دکرد یشدى را، با خَن شايپَر پاک ن ختٌیبًرحال رد آن خَن ر
 یٍ شايپَر را بٌ جًنه سازد یرا نقدر ن ریايَراست کٌ تقد بار نیٍ ا رسد یاست کٌ آن رٍز باالخرى ن

 ...گناى یاست ب ییيا آى آدم زنشیکٌ ي فرستدین

گرفت ٍ رد  شیرا نشت کرد ٍ چشو از يهکاريا شیيا دست د،یکٌ کش یبا نفس عصب يهزنان
 :داد ٍ گفت رییتغ دیسع ی نگايش را بٌ سهت چًرى

 ...یر یبگ لیلباس آٍا رٍ تحَ ینرى بعدازظًر بر  ادتی-

 .را باال انداخت شیابرٍ یتا کی دیسع

قد  یبٌ جا خَاد ینطهئنو شازدى خانَم يو دلش نه جناب؟یعال یر  یخَدت چرا نه یبٌ چشو. ٍل یا-
 گو؟ ی... بد ننٌیبب اتاقش در پشت ٍ قناص نن کلیٍ قانت تَ، ي

 :جلَ آند ٍ با چند لحظٌ تأنل گفت یاخو کرد ٍ که ايَرا

حرف اضافٌ ازت بشنَم پس  خَام یگلَت بچٌ! بًت گفتو نه پرى ین کٌ ٍ نکن کلهاتت خَار یطَط-
 ...کالم بگَ چشو ٌیگفتن،  یٍر  یدر  یتَئو جا

 کرد، ین دییاحساسش بٌ آٍا را تأ شیيا حرکات ايَرا ٍ ٍاکنش یکی یکی. بَد گرفتٌ اش خندى دیسع
را ريا کند ٍ  اش یخَدخَاي ی  بار يو کٌ شدى، کرس کیباٍرش کند ٍ  خَاست یننتًا خَدش نه

  .نرٍد ییپدال غرٍر بردارد ٍ تختٌ گاز سهت زٍرگَ یرا از رٍ شیپا

  قربان؟ نیبا نن ندار یا گٌیچشو! انر د-
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 :نکخ کرد ٍ بعد گفت ٌیچند جان ايَرا

برگشتت خَدشَن  یٍ اٍنجا يو برا ستین یادیراى ز کیتا بَت نجایبهَنٌ، از ا جا نیبزار يه ٍ نیناش-
دنبالش... نٌ  رم یآنادى باشٌ، خَدم ن 8رأس ساعت  یگ ین ،یداد بًش کٌ ٍ دارن... لباس سیسرٍ

 کیکن کٌ يشت بشٌ يشت ٍ  دیتأک نوینشٌ... رٍ ا الیاٍن ٍ یراي گٌید چکسیبا شايپَر ٍ نٌ با ي
 ...ستین یاز نًهَن یخبر  قٌیدق

 :شد دٍاریتًد یکرد ٍ لحنش که زیرا ر شیيا چشو یکه بعد

 ٌی! کافرٍنیاز دينت بپرى ب یا ٍ حرف اضافٌ ادیبٌ ذينت ب یاگر قصد سَئ د،یبٌ حالت سع یٍا-
 ...ٍ تَ دٍنو یکٌ اٍنَقت نن ن ،یدٍرت ُبر ش بزن یبا دخترا یبخَا

بٌ چًرى نشاند.  یکش آند ٍ طرح لبخند یکه شیيا . لبردیخَدش را بگ ینتَانست جلَ گرید دیسع
 ...بَد ناآشنا چقدر اش پسرخالٌ یبرا د،یجد یايَرا نیا

 یدیآ نٌ ٍ بزنو ٍ کٌ نٌ نخش کنو ین ٍ بٌ چشو. خاطرت جهع  جهع باشٌ پسرخالٌ. تهَم تالشو نویا-
 ست؟ین یا گٌیک ش برم... انر د ٍ نستاشیٍ ا سبَکیف

 ...یبر  یتَن ین-

 دنیکَب نیدفعٌ آنقدر اشتبايش ح نیطبق نعهَل کانال غلط گذاشت کٌ ا ،یاحترام نظان دیسع
نانحسَس سهت  یلیخ یلیخ شیيا از يو باز شد ٍ لب شیيا َرا اخونحرض بَد، اي نیبٌ زن شیپا

  .باال کج شد

  .ستاد شد ی نحارش کرد ٍ ٍارد نحَطٌ یی«پررٍ بچٌ» رلبیکٌ از آنجا فاصلٌ گرفت؛ ز دیسع

 :دٍستانٌ جلَ رفت ٍ با اٍ دست داد ٍ گفت یبا لبخند کاٍى

تا دلت  یکی! پارسال دٍست انسال آشنا! بنازم پا قدم تَ ٍ شًرام رٍ کٌ ٍاسٌ نن یسالم جناب پناي-
 ...بخَاد خَب آٍردى
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 :کهرنگ گفت یرا باال انداخت ٍ شًرام با لبخند شیابرٍ یتا کی ايَرا

، اٍنَقت راست راست ٍا ینیریطلبهَنٌ؛ آقا فرداشب ش ینیریش ٌی-  َانیل ٌیٍ  نجایا ستادىیخَرٍنش 
 ...دى یتهَن نهآب يو دس

 :گفت ٍ کاٍى تشکر کرد ٍ با خندى رٍ بٌ شًرام گفت کیتبر اش یشگیيه یبا لحن جد ايَرا

 ...ازش رمیبگ یبخَام نژدگَن دیشًرام خان؟ د  آخٌ نن شا یر یبار زبَن بٌ دين بگ ٌیتَ  شٌ ینه-

 .شانٌ باال انداخت الیخ یب شًرام

 ٍ خَدت یدست یدست یدار  یفًه ینه ی. االن داغیندارى نرد حساب ینرغا شدن کٌ نژدگَن یخبر قاط-
...  نی... زن اینداز  ین یيچل چٌ تَ تَ  ،یایٍ تا بٌ خَدت ب بتیبٌ ج زنٌ یٍ ن گٌ ین یاعلیزنَنٌ آفت 

 !کچل ٍ چًل پنجاى سال عهر پَل بدى ٍ دم نزن ی کلٌ ٌیٍ  ینَند

از سر  یشگیيه یيا یپرس تکان داد. حال ٍ احَال نیٍ ايَرا فقط سرش را بٌ طرف دیکَتاى خند کاٍى
ايَرا ٍ شًرام خَب سر بٌ سر کاٍى گذاشتند، ير سٌ ٍارد ساختهان ستاد  نکٌیگرفتٌ شد ٍ بعد از ا

  .شدند

*** 

 «آٍا»

نردانٌ از  ییصدا دنیاتاقش برد کٌ با شن ی رىیباال رفت ٍ دستش را سهت دستگ یکی یکیرا  يا پلٌ
  .سهت عقب برگشت یٍ بٌ تند دیکش یآران «یيع»پشت سرش، 

 آشغال ٍلگرد؟ ی دخترى زد سرت بٌ دٍدٍر ددر يَس کردم ٍل ٍ ! باز تا افسارتریبخ دنیرس-

شايپَر دٍخت کٌ تک  نیخشهگ یيا ترس بزاق ديانش را فرٍ برد ٍ نگايش را بٌ خاکستر چشو با
االن داخل باغ نبَد؟ پس  نیردک نگر يه. نگذراند یٍ از نظر ن زد یصَرت ٍ تنش را رج ن یتک اجزا

اٍ  َدند،کٌ ايَرا ٍ آٍا گرم حرف زدن شدى ب یزنان دیباال؟ شا دیایفرصت کو ٍقت کردى ب نیچطَر در ا
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باال رساندى کٌ سر راى دخترک ظاير  ی کٌ در کنارش بَد را دست بٌ سر کردى ٍ خَدش را طبقٌ یزن
  .کند رشیشَد ٍ غافلگ

 :گفت ظیچند قدم جلَ رفت ٍ با غ زند، یسکَت کردى ٍ حرف نهآٍا  دیکٌ د شايپَر

 یجلَ ايَرا کٌ خَب بلبل زبَن ؟یاحهق فرضو کرد ای نویکَرم کٌ رفت ٍ آند يات رٍ نب یفکر کرد-
 ،یزن یٍ زر نه یسکَت گرفت ی رٍزى دی... بٌ نن کٌ رسیَندیادا اطَار ن نشیٍ تَ ناش یکرد ین

 يــان؟

بلند، طاق  ییٍ در را چنان باز کرد کٌ با صدا دیباز يو سکَت کرد کٌ شايپَر نحکو دستش را کش آٍا
ٍ  دیشايپَر، گَشش سَت کش ادیتن آٍا بلرزد ٍ با فر یاٌ یجان یباعخ شد برا ن،یبٌ طاق شد ٍ يه

  .يو فشار داد ینحکو رٍ کرد، یرا تهنا ن ٌیٍ گر سَخت یکٌ ن ییيا چشو

َنن آش چقدر  ٌی کنو ین تیحال ؟یيرزى! دٍ رٍزى کنترلت نکردم ٍاسٌ نن دٍر برداشت ی برٍ تَ دخترى-
 ...کحافط؟ برٍ تَ گفتو ی... نگٌ کـــر ٌیکردن چ یالَات ی جٌیکرى شٌ ٍ نت

  .دخترک را گرفت ٍ داخل اتاق پرتش کرد یدٍنش، نحکو بازٍ ادیفر با

 شیکٌ برا یچتر  خَاست یعنَان نه چیخت. بٌ ياندا َارید ی ٍ چتر را گَشٌ ستادیٍسط اتاق ا آٍا
  .شَد ریبخَرد ٍ خَرد ٍ خاکش فشیشايپَر، بٌ تن ظر یيا باارزش بَد تَسط دست

 :فرٍ برد ٍ رٍ بٌ دخترک گفت بشیج یرا تَ شیيا در را بست ٍ دست شايپَر

 ...شنَم ین-

 :را کنترل کرد ٍ لب زد شیلرزش صدا یبٌ سخت آٍا

 ...ٍاسٌ گفتن ندارم یز ینن چ-

  .زد ٍ سهتش قدم برداشت یپَزخند شايپَر
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 یلب چشهٌ ٍسط خنکا برم یتَ رٍ ن نیصدتا ع ی! د  آخٌ احهق؛ نن رٍز یٍاسٌ گفتن ندار  یز یکٌ چ-
 ٍ نن یخَا یالف بچٌ ن ٌی... اٍنَقت تَ کنو یٍ دست آخر تشنٌ رياشَن ن رنشَنیگ ین یآب بٌ باز 

 !؟یبزن دٍر

بٌ چًرى نشاند  یاٍ فشرد کٌ دخترک با انزجار اخه یيا شانٌ یير دٍ دستش را رٍ د،یکٌ رس نقابلش
  .کج کرد یٍ سرش را که

 ظیپر از خشو، غ یبا لحن فشرد، یالغرش را ن یيا شايپَر کنار گَشش رفت ٍ يهانطَر کٌ شانٌ سر
 :کرد

قد علو کنٌ کٌ تَ  دینقابل شايپَر جاٍ یزبَن دراز؟ ينَز از نادر زادى نشدى کس ینگٌ پررٍ یتَن ین-
  ...یکن ین یدٍ رٍز از تخو سردرآٍردى حراف ی جَجٌ

 ی تَلٌ نیٍ حرٍم سگش کنو، ع ارمیاز جا در ب ٍ تیخَدم دست بٌ کار شو ٍ زبَن دٍنتر نکٌیاز ا قبل
  ...گشادت بچرخَنش شٌیتَ دين يه یٍ درست حساب ایب حرف بٌ ٍ کن ٍا ٍ دينت زادیآدن

 کیریت یرا فشار داد کٌ صدا شیيا تر شد. با تهام قَا شانٌ یينَز ساکت بَد کٌ شايپَر َجر  اآٍ
بلند،  ییبٌ خَن نشستٌ ٍ صدا ییيا صَرتش با چشو یٍ تَ دیاستخَانش راحت بٌ گَش رس کیریت
 :زد ادیفر

 !د  بنال-

 :داد زد یاٍ يو تا حدٍددرد داشت، اخو کرد ٍ  شیيا شانٌ نکٌیبا حرص نگايش کرد ٍ با ٍجَد ا آٍا

 ؟یبرس یکٌ بٌ چ یکن یٍ يارت ٍ پَرت ن یستادیسگ يار جلَم ٍا نیبگو يان؟ ع یچ یخَا یازم ن-
 ...عشق ٍ حالت یصبر برٍ پ یا لحظٌ بدٍن بعدم ٍ بپرس ٍ سَالت یدرست ٍ حساب ،یاگٌ آدن

 :با پَزخند اضافٌ کرد ٍ
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االن بٌ  ،یزد ین سیٍ لگرگ گرسنٌ دستش ٌی نیکٌ ع یا کردى تانیپ تانیش ی کٌیشک ندارم اٍن زن-
کٌ اٍنو خَب   یٍ خدنتش برس یایاز خجالتش درب ،یببر  فیحالت تَ اتاقتٌ ٍ ننتظرى تشر نیبدتر

 ...کَک کنٌ ٍ فتیخَب ک

صَرت  یاتاق اکَ شد، تَ ی در نحَطٌ شیکٌ صدا ینحکه ی دىی، کش«خفٌ شَ» ادیبا فر شايپَر
 یرٍ شینَيا ی رىیدخترک زد ٍ سر اٍ رٍ بٌ سهت چپش کج شد ٍ چند قدم جا بٌ جا شد. شال ٍ گ

رٍحش،  یآزردگ ایشايپَر بَد  یلیصَرتش را پَشاند. از درد س اش یا بلند قًَى یافتاد ٍ نَيا نیزن
رتش صَ یشدن بَدند، رٍ یجار  یتلنگر کَچک برا کیگرنش کٌ از بدٍ ٍرٍد ننتظر  یيا اشک

  .ختندیر

صَرتش  ینشت گرفت کٌ صَرت دخترک از درد جهع شد ٍ اٍ تَ یرا تَ شینحکو نَيا شايپَر
 :دیتَپ

فقط ٍ فقط بٌ خَدم نربَطٌ ٍ  کنو، یدعَت ن المیرٍ کٌ ٍ یٍ ير کس امیٍ ن رم ین ینن با يرک-
کردن با ايَرا خلَت  یکٌ ندام دنبال فرصت برا ییيرجا اشیع ی با تَ دخترى یارتباط نیکَچکتر

 از قبل شَ خفٌ خَدت ٍ ببر ٍ ندارى! پس صدات شیٍ سهت خَدت بکش یبزن ٍ کٌ نخش یگرد ین
 گٌیکٌ د امیاز خجالت تَ بچٌ پررٍ درب یطَر  کٌ،یاٍن زن یاٍنقدر نشت بٌ صَرتت بکَبو ٍ جا نکٌیا
  احهق؟ یدی... فًهینداشتٌ باش یزبَن دراز  ینا

  .با نفرت نگايش کرد آٍا

 یز یکٌ از نرگ چ ؛یُبُکش ٍ نن نٌیا تشی... نًاترسو یبکن! نن ازت نه ،یبکن یخَا یکٌ ن یير غلط-
صفت راحت  طانیش ٍَنینن ٍجَد ندارى... الاقل از دست تَ ح یبرا ایدن نیا تَ تر بخش بًتر ٍ لذت

 ...شو ین

 نیزن یرد ٍ رٍتخت خَ ی لٌیبٌ ن شیدخترک را سهت تخت يَل داد کٌ ساق پا نیخشهگ شايپَر،
ديانش حس کرد ٍ  یخَن را تَ یگلَ خفٌ کرد. شَر  یافتاد ٍ آخش را با گاز گرفتن نحکو لبش تَ
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 ادیصَرتش فر یشد ٍ نردک تَ ریشايپَر اس یيا دست یتَ فشیظر یيا دست  يهان لحظٌ، نچ
 :زد

ٍ خالصت کنو  یر یبه یاجازى بدم نفتک يات یباز  یاز دست کَل ییريا یکٌ برا ینینگٌ بٌ خَاب بب-
رٍح ٍ جسهت ندام عذاب بکشٌ،  ی ذرى بٌ ذرى کنو ین یدستام، کار  نی! خَدم با يهیٍحش ی دخترى

  ...بدى ٍ بتیبًت برسٌ ٍ ترت لینحالٌ بزارم دست عزرائ یٍل

دفاع از خَدش يو کٌ  یبرا داد یبَد کٌ اجازى نه ادیآنقدر ز شی. درد پاختیر یآرام فقط اشک ن آٍا
  .خارج شَد شیيا لب انیاز ن یشدى، کالن

کَچکش را فشار داد کٌ اٍ نحکو  یيا آٍا ساکت شدى، با تهام قدرتش نچ دیکٌ د شايپَر
 :دیشايپَر را شن زینفرت انگ یرا بست ٍ بٌ يق يق افتاد ٍ يهان لحظٌ صدا شیيا چشو

... چند بار تا یداد یيو تَ اتاقش جَلَن ن شبیداشت؟ خدنتکار بًو گفت د کاریبگَ ايَرا بايات چ-
 ینطَر یبَدى کٌ ا یا خَب ٍ حرفٌ یادیيان؟ فکر کنو کار ت تَ تخت خَاب ز یدیحاال تَ بغلش خَاب

ش شد چهَش  متهَ رغویٍ تَنستٌ عل دىیيو برعکس؛ اٍن کاربلدى ٍ قلق تَ رٍ فًه دی... شایران 
 گو؟ یآدنت کنٌ... درست نه يات یباز 

جهع کرد تا  شیگلَ یناندى بَد را تَ یٍجَدش باق یکٌ تَ یَانبا نفرت نگايش کرد ٍ تهام ت آٍا
 :بزند ادیتَانست فر

تَئٌ فاجرم کٌ  نیننو ع یيست یخَدت ير گند یفکر کرد ؟یگ ین نزخرف چرا! شايپَر ببند ٍ دينت-
 ٌفیيو ح ٍَنایاسو ح یالشخَر... نٌ! حت ٌی... یکفتار  ٌیتَ کحافط ٍ گناى خالصٌ کنو؟ تَ  ٍ یيهٌ زندگ

بٌ  ٍ کٌ رٍحش یکس ؟یفًه ین یستین یچینحل تَ گذاشتٌ بشٌ... تَ ي ینَجَد پست یکٌ رٍ
 ٍَنیح شٌ ین نٌ ٍ گذاشت آدم ٍ اسهش شٌ یفرٍختٌ ٍ يزار بار از اٍن بدتر شدى، نٌ ن طانیش

 ...خطابش کرد
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کٌ  دیفرٍ برد ٍ نحکو کش شینَيا نیرا ريا کرد. دست چپش را ب شیيا با حرص دست شايپَر
  .را فشرد شیدخترک صَرتش جهع شد ٍ دست راست شايپَر گلَ

 ؟ید یرٍ ن یفیاراج نیکردن چن ریسر ٍ پا! چطَر بٌ خَدت جرعت بٌ يو زنج یب ی خفٌ شَ دخترى-
کٌ  ٌیيَا برت داشتٌ دٍرش خبر ایآشغال؟  یکن ین یگر  یٍ يَچ یکردى کٌ زبَن ٍا کرد ر تیايَرا ش

 تَلٌ سگ؟ یافسار پارى کرد ینطَر یا

 ادیرا فشرد ٍ چنان فر شیرا ريا کرد ٍ با يردٍ دست گلَ شیکٌ زد، نَيا یيهزنان با پَزخند بعد
  .دخترک بٌ رعشٌ افتاد فیکٌ تن ظر د،یکش

آشغالٌ  ٌی ،یبراش بٌ يَل ٍ ٍال افتاد ینطَر یکٌ ا ییايَرا ؛یعَض ی راحت کنو يرزى ٍ التیبزار خ-
 ...يو بدتر یلیخ ایبٌ نن...  ٌیدرست شب ؟یفًه ینن! ن نیع

 ٌی ی  جذابش، قلب سنگ ی کٌ در قالب چًرى یتیاز عفر یيزار برابر بترس دیبا یدٍن ین طانیش ٍ نن اگٌ
 ی! اٍن آدندىینشدن ٍ ايَرا خَنشَن رٍ نهک ابیيهَن سنگ آس ریکٌ ز ییدارى ٍ چٌ آدنا ٍ هنیاير

! پس حاال کٌ اٍن فًون ی کردى، خَد  خَد  ننٌ دخترىٍ تا تَنستٌ ازت استفادى  یکٌ تا حاال باياش بَد
 يا سال نیتهَم ا ی... طیننو باش ی بردى دیکنٌ، با هتیٍ تسل ارىیتَنستٌ َچو ٍ َخو تَ رٍ بٌ دست ب

 سر ات دٍرى گٌیانا د ،یرفت ٍر ٍ اٍن ٍر نیٍ ا یدستو ُسر خَرد ریاز ز یناي نیزدم ع یحرف ير يربار
 ...زبَن دراز ی دخترى اٍندى

آغَش ايَرا  یکٌ آغَش اٍنو کو از گرنا یفًه یدادم، ن لتیبٌ يانَن تحَ شٌیيه یکٌ برا انشب
 ...ارىیب دست بٌ ٍ خَب بلدى دلت یلیندارى ٍ خ

 یيا را بٌ پنجٌ جانش یب یيا . دستزد یخشک شدى بَد ٍ نفس نفس ن باز، هٌیدخترک ن یيا لب
تنفس  ی کند ٍ بًش اجازى شیريا نها تا بلکو آن نردک بختکچنگش زد  یشايپَر فشرد ٍ تاحدٍد

  .بديد
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را  شیرا ريا کرد. آٍا بٌ سرفٌ افتاد ٍ يهانطَر کٌ گلَ شیبٌ صَرتش انداخت ٍ گلَ ینگاي شايپَر
  .دیبلع یٍ يَا را ن دیکش ین قیتند تند نفس عه داد، یناساژ ن

بَدن  یسَ ٍ ترس از ٍاقع کیٍ اساس شايپَر از  ٌیپا یب یيا تًهت ٍ يا تحهل حرف عذاب
 شیيا اشک چشو شد یٍ باعخ ن آٍرد یدخترک را بٌ درد ن ی دل شکستٌ گر،ید یاز سَ دشیتًد

  .قطع نشَد یا لحظٌ

بَد نگاى کرد ٍ  ستادىیبٌ شايپَر کٌ بلند شدى ٍ نقابلش ا ظیغل یبًتر شد، با اخه یکٌ که حالش
 :گفت

 یارتباط نینن ٍ ايَرا کَچکتر نیاشتبايٌ، ب ضتیرٍشنش کنو کٌ فکر نر ٍ نیا بزار یز یقبل از يرچ-
  ...یٍجَد ندارى ٍ طبق نعهَل تَيو زد

نگايش  یٍ بٌ طرز ديشتناک دیکش ینفس ن یٍ عصب یٍحش اریبلند شد ٍ نقابل اٍ کٌ بس بعد
 :ٍ ادانٌ داد ستادیا کرد، ین

از خَدت بدتر؟ نگٌ  ی دست اٍن نرتکٌ یبسپر  ٍ نن یالک یشًر يرتٌ کٌ الک یبعدشو، نکنٌ فکر کرد-
نن رد بشٌ، اٍنَقت  ی  از دى قدن یاٍن يانَن عَض ٌیفقط کاف ؟یکن ام نعانلٌ ینن کاالم کٌ بخَا

 ...نٌ ای یکن جهع ٍ نعشش یکٌ با کاردک يو نتَن پرم یچنان بًش ن نیبب

 شیکٌ انگار آٍا برا دیخند یلند، چنان نخندى. بلند ب ریچند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد زد ز شايپَر
از آن  یهیکٌ ن اش یٍ خاکستر  دیسف یبٌ نَيا یکردى بَد. چند لحظٌ کٌ گذشت، دست فیجَک تعر

 :ٍ گفت دیشانٌ ريا کردى بَد، کش یرا رٍ گرشید ویرا بستٌ ٍ ن

 ات قلنبٌ سلنبٌ بٌ قد ٍ قَارى ی! حرفادىیيو کش ییکار ت بٌ گندى گَ یکٌ عالٍى بر زبَن دراز  نویب ین-
  ...یٍجب وین ادینه

  .حرفش را ادانٌ داد ست،ینگر یدخترک را ن یيا جلَ رفت ٍ يهانطَر کٌ چشو یقدن بعد
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  ...نن ندى لینحال نکن ٍ شر ٍ ٍر تحَ یپس ادعا ؛یکٌ از خَدت دفاع کن یاز اٍن تر فیتَ ضع-

  .دیکش صَرتش کنار ٍار دستش را نَازش بعد

 ،یایکٌ با ايَرا ب دم ین یبی... ترتنینیب یرٍ ن گٌیعجلٌ نکن، انشب يهد یلیيانَن خ دنید یابر-
  رٍ دٍرم جهع یشتر یب یٍ يو نن آدنا شن ین لیبٌ دٍتا تبد یکی از يات در اٍن صَرت يو طالب

رٍ بٌ نفع  جٌینت تَنٌ یٍقتا ن یگاي ت،یذات ی  انا خَشگل ،یٍ بدقلق باش یٍحش یادیز دی... شاکنو ین
 ...نن عَض کنٌ

اٍ بٌ دٍر باشد ٍ در يهان حال آرام ٍ  فیکج کرد کٌ از دست کح گریسرش را بٌ سهت د ظیبا غ آٍا
  «نردى شَر تَ ٍ يانَن ٍ ايَرا رٍ با يو ببرن»لب زد: رلب،یز

َد. نب یا گذاشتٌ. انا چارى نیاطیش نیکٌ اسو ايَرا را کنار ا نیخَدش يو ناراحت بَد از ا دیشا
 یٍل بَد يا حرف نیا از تر . يرچند نردک شکاککرد ین یشک نیبٌ آن دٍ نفر کَچکتر دیشايپَر نبا

ٍ نأنَر بَدن ايَرا شک  یٍ اصال بٌ نفَذ رفت ین شیپ یخب ذينش فقط سهت نسائل انحراف
 ...از خَد ٍ حزبش نطهئن بَد یادی. انگار زکرد ینه

شد ٍ  یبٌ نرگس، عصب اش یدخترک را نگاى کرد ٍ باز از شبايت نسب فیچند لحظٌ صَرت ظر شايپَر
ٍ  ستادیا باز هٌیدر  ن ی ٍ سهت در رفت ٍ بازش کرد. يهانجا در آستانٌ دیدستش را بٌ صَرتش کش

 :نگايش کند، گفت ایسهت آٍا برگردد  نکٌیبدٍن ا

! ٍ دختر نن جزء انَالو بٌ ی... دخترنیستیفرانَش کردم بگو کٌ تَ کاال ن نا،یا ی عالٍى بر يهٌ-
کنو بفرستهت... تَ تا  اریٍ يرکجا کٌ اخت  رمیبگ ویبرات تصه تَنو ین ی... پس بٌ راحتادیحساب ن

فرانَش  چَقتیي ٍ نیکٌ نن ارادى کنو... ا یش یسَق دادى ن یٍ بٌ سهت ینن ریاس ،یا کٌ زندى یرٍز 
 ...نَنٌ ین یاقنکن، کٌ پدرت نالک تَئٌ ٍ تا ابد اربابت ب

 رٍنیٍ از اتاق ب دینزدى بَد کٌ اٍ در را بٌ يهو کَب یبا نفرت از پشت سر نگايش کرد ٍ ينَز حرف آٍا
ٍ ...« ستوین یعَض ی لقهٌ حرٍم تَ خَن   نن دختر ٍ يو»زد: ادیدلش فر یرفت. دخترک با حرص تَ
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احهق ٍ نادان فرضش  ینطَر یبزند کٌ ا ادیصَرتش فر یرا بلند تَ نیا تَانست یکاش ن یآرزٍ کرد ا
 دیبگَ تَانست ی... فعال نهشد یرا در سر پرٍرش نديد. انا نه تشینکند ٍ فکر سَءاستفادى از نَقع

حبس کردى بَد تا بٌ ٍقتش آن را برنال کند ٍ ٍقتش آن  نٌیس یراز را تَ نی... اداند یرا ن قتیحق
را ببندد. آنَقت آٍا  دىخَدش بٌ بند بکشد ٍ پرٍن یيا است کٌ ايَرا، شايپَر را با دست یزنان
 .ردیصَرت ازش بگ نیبدتر بٌ را اش ٍ چند سالٌ نیانتقام عذاب چند تَانست ین

تحت  یيا از نگًبان یکیٍ  دىیپَش یکٌ سرتاپا نشک یکلیکٌ از اتاق خارج شد، رٍ بٌ نرد ي شايپَر
 :انرش بَد، دستَر داد

بٌ حالت اگٌ نتَجٌ بشو دخترى  ی... ٍایزار  یبًت نگفتو تنًاش نه کٌ یٍ تا زنان ینَن ین نجایيه-
 ...لحظٌ تنًا نَندى ٍ دست از پا خطا کردى ٌی

 :ترسناک بَد، پاسخ داد یکٌ کلفت ٍ تاحدٍد ییتکان داد ٍ با صدا یسر  نگًبان

 ...پانش ین یراحت چًارچشه التَنیچشو ارباب. خ-

زدن  نیدست بٌ سر کردن ٍ زن ریتهام فکرش درگ کٌیدرحال ن،یبداخو ٍ خشهگ یشايپَر با نگاي ٍ
درنگ  یٍ ب دیکش رٍنیب بشیج از را يهرايش. رفت يا يانَن ٍ دٍر زدن ايَرا بَد، سهت پلٌ

گرفت. از زٍر خشو، خاکستر  شد، یبا ننصَر نحسَب ن اش یاصل یرا، کٌ پل ارتباط اینان ی  شهارى
بَد.  ختٌیر یشانیپ یتَ اش یجَگندن ید تار از نَياشدى بَد ٍ چن دىیبٌ آتش کش شیيا شوچ
از خشهش را سر آٍا  یکبَد، خلقش تنگ شدى بَد ٍ االن که اقَتیخبر گو شدن  دنیاز شن شبید

 ی  ادآٍر یبٌ پدرش نبَد کٌ شايپَر ير بار با  ٌیدختر، انقدر شب نیکردى بَد. کاش چشهان ا یخال
 ...خَدش کند انیخشو ٍ عص ی  اٍ را قربان ٌ،گذشت

 یانداخت کٌ حساب شیيا بٌ نچ دست ینشستٌ بَد، نگاي نیزن یآٍا کٌ ينَز رٍ َار،ید یآن سَ در
 یرٍ یاز سر گرفتٌ شد ٍ بٌ سخت اشٌ ی. گرکردند یحرکت ن ادیٍ با درد ز یکبَد شدى بَدند ٍ بٌ سخت
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تش را پَشاند کَچکش صَر یيا راستش انداخت ٍ با دست ی شانٌ یرا رٍ شیتخت نشست. نَيا
  .دیچیاتاق پ یفضا یيق يقش تَ ٍ

را پاک کرد. اگر  شیيا آرام شد ٍ اشک یکه د،یکٌ بٌ ذينش رس یا لحظٌ کٌ گذشت، با جرقٌ چند
پدر ٍ نادرش را از  ی شدى هالیٍ انتقام خَن پا زدیبگر یطَر  کیزندان  نیاز ا خَاست یٍاقعا ن

 نشانشايپَر ضعف  یرحه ینقابل قدرت ٍ ب دیرا بفًهد، نبا قتیحق تر، ٍ از يهٌ نًو ردیشايپَر بگ
 کیخَد،  یيا بار عالٍى بر نحبت نیخدا ا دیتنًا نبَد... شا گری. بٌ خصَص االن کٌ دخترک دداد ین

  ...از شايپَر سر رايش قرار دادى بَد رٍنندترین اریبس گر تیحها

 ٌینادرش بٌ اٍ يد شیپ يا کٌ سال یا«اهلل»دخترک نشست ٍ پالک  یيا لب یرٍ یکهرنگ لبخند
را داشت.  شیيَا شٌی. يهدید یاٍ را ن شٌی. خدا يهدیدادى بَد، را از دٍر گردنش باز کرد ٍ آرام بَس

 یيا رفالفاظ ٍ ح یسر  کی شد یٍ باعخ ن کرد ین رشیکٌ دلگ افتاد ین یاتفاقات يا ٍقت یگاي دیشا
ٌ  دلش، درٍن قلب رٍنیبچگانٌ از ديانش ب  نگًش گرم خدا خَد   يا سال نیکٌ تهام ا یبپرد، انا ت

تهام دريا  کند یکٌ حس ن یدرست ٍقت السابق یکهاف دانست ین ٍ داشت اعتقاد اٍ بٌ بَد، داشتٌ
 یدر ظلهات، دست نًربانش را رٍ یپشت سرش خَرد شدى اند، چَن نَر  یيا بستٌ شدى ٍ تهام پل

  .ديد ین اش یار یٍ  کشد ین شینَيا

 کیانتقانش از شايپَر، تنًا با کهک  یایکٌ رٍ دیشیٍ دٍر گردنش بست ٍ اند دیرا دٍبارى بَس ریزنج
 ...کٌ ییايَرا... ايَرا شَد؛ ین لیتبد قتینفر بٌ حق

بٌ ايَرا فکر کند ٍ  خَاست یتکان داد. در آن  ٍاحد يو نه نیٍ سرش را بٌ طرف دیکش یقیعه نفس
ٍ تنش ُگر  دیبخش یبَد کٌ نحل آتش، بٌ جانش گرنا ن ینخَايدش... حس تَانست یيو نه

 ...از آن گرفت ین

بستٌ شدى  یيا کٌ ايَرا طناب یٍجَدش رخنٌ کردى ٍ شعلٌ پراکندى بَد؟ از زنان یتَ یحس از ک   نیا
 الیيو از ٍ اٍ کردى ٍ با یکٌ دخترک دستش را قفل بازٍ یاز ٍقت ایرا باز کردى بَد؟  زشیر ی بٌ دٍر جحٌ

کٌ نحکو در آغَشش گرفت ٍ از چنگ آرتا نجاشش داد... ينَز يو از  یيو از زنان دیخارج شدند؟ شا
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ٌ  س یز یچ کرد یٍ حس ن انداخت یگل ن شیيا کَتاى، لپ یٌ یتصَر آن چند جان . زدیر یفرٍ ن اش نٌیت
بَد...  دىینفًه دیاٍ شافشردى؟  نٌیدخترک را بٌ س یاصال آن لحظٌ، ايَرا خَدش نتَجٌ  بَد چطَر 

دست ايَرا بديد کٌ اٍ  یا بًانٌ گر،ید ربا کی نکٌیا یبرا کرد ین یقرار  یاز دل آٍا کٌ ينَز ب یٍا یٍل
  ...ردینجبَر شَد در آغَشش بگ

رنگ گرفت.  یقدر  نشست، یصَرتش ن یاز فکر کردن بٌ اٍ تَ شٌیکٌ نحل يه یلبخند کهرنگ طرح
 یٍ نگاى نغرٍر، از چٌ زنان یا شٌیسبز ش یيا طرح آن چشو دانست ینه قیٍاقعا خَدش يو دق دیشا

 تَاند ینطهئن بَد کٌ االن ن نیبَد... فقط از ا دىیکش بند بٌ را اش ذرى بٌ ذرى احساسات پاک دخترانٌ
 ...احساسش اسو بگذارد یرٍ تیبا قطع

تهام  یٍ رٍ زد یاٍ حرف نتازى با بًرام آشنا شدى بَد، ندام از  دایکٌ آ یداشت زنان ادیبٌ  خَب
. کرد یبزرگ ن اریرا بس شیيا یٍ خَب دید یرا نه شیراديایٍ ا بی. عکرد یرفتارش تهرکز ن اتیجزئ
ير  َرکٌ چط گفت ین شیٍ از احساس نَپا داد ین تکست آٍا بٌ صبح چًار ٍ سٌ ساعت تا يا شب

يو کٌ در کنار آٍا  یزنان ی... حتکند یرا گو ن شیٍ دست ٍ پا شَد یزدى ن جانیدفعٌ نقابل بًرام ي
 کرد، ین شیآٍا صدا یکٌ ٍقت شد، ینحَ ن االتشیخ یٍ گٌ گاى چنان تَ کرد یبَد، ندام بٌ اٍ فکر ن

ٍ  دیخند یٍ آٍا ن« يان؟:»گفت یٍ ن کرد یشدى نگايش ن داریکٌ تازى از خَاب ب ینحل کس
بزارى ٍ از  ابَنیبخاطر تَ سر بٌ ب دیٍن بانحَ شدى در عشق نجنَن؟ د  آخٌ ا ی  لیتَ ل ییکجا:»گفت ین

 ٍ ٍ خَدت یغرق بش الشیتَ، تَ بريَت فکر ٍ خ نکٌینٌ ا نٌ،یبب ٍ بشٌ ٍ ندام خَابت ٍَنٌیعشقت د
 نیکٌ اصال ا ییتَ انقدر سر بٌ يَا:»داد یٍ پاسخ ن دیخند ین دایآنَقت آ...« یخَاب ٍ خَراک کن یب
پا  ٌیٍاسٌ خَدش  تَنٌ ین ی! يرکسشناسٌ یٍ نجنَن نه یلی... عشق کٌ لیکن یدرک نه زارٍیچ

چٌ  رى، ین ادتیخَدتو  ،یندارى کٌ... عاشق کٌ بش یربط تیجنس بٌ باشٌ؛ عاشق ٍ خستٌ نجنَن دل
ٍ سر بٌ  دیخند یٍ آٍا چقدر ن...« ینش الشیٍ ر بٌ ر غرق فکر ٍ خ یکن حفظ ٍ غرٍرت یبرسٌ بخَا
 ...گذاشت یسرش ن
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 ی. ٍقتزدند یبرق ن یبیکٌ آن زنان بٌ طَر عج کرد یرا فرانَش نه شیيا چشو حالت چَقتیي انا
ٍ قشنگ احساسات  شد ین داریسبزش پد یيا نردنک یتَ یبیحس ٍ حال عج آند، یاسو بًرام ن

کٌ  یقلبن. احساست يرچ ی نٌییآ يا چشو:»گفت ین شٌی... خَدش يو يهداد یرا لَ ن اش یدرٍن
اگٌ  گن یيو يست کٌ ن نی... بخاطر يهزنن ین ادشیٍ فر دن یراحت لَش ن هاتباشٌ، چش

 ستنیطرف نقابلت زل بزن، چَن اٍنا بلد ن یيا بٌ چشو ،یرٍ بفًه یراست ٍ درٍغ حرف یخَا ین
  «...درٍغ بگن

چٌ  شیيا چشو دیپرس یبَد، ازش ن نجایا دایرا بست ٍ باز کرد. کاش االن آ شیيا با لبخند، چشو آٍا
 رىیدا یاحساساتش را رٍ یٍ نَ بٌ نَ کرد ین شان ٍ اٍ راحت ترجهٌ ديند ین را نشان یز یچ
قلبش  یرٍبٌ  اش ینیاز سنگ یٍ قدر  گفت ین شیرا از ابتدا تا کنَن برا ای. بعد يو تهام قضاختیر ین

  .کرد یکو ن

کرد. انا  ویتنظ یسلف یرا رٍ camera ٍ دیکش رٍنیب فشیک یيهرايش را از تَ عیفکر، سر نیا با
 دیآن کش یلبش شد. دستش را آرام رٍ ی نتَجٌ زخو کَچک گَشٌ د،یخَدش را د ی کٌ چًرى نیيه

 َرادٍبارى لبخند زد. چٌ کردى بَد اي عیآن جهع شد. انا سر ی  از درد نسب شیسَخت ٍ ابرٍيا یکٌ که
را در آن ٍاحد کنار بگذارد ٍ با  شینکند ٍ تهام درديا ٌیگر گرید شد یفکرش يو باعخ ن یبا اٍ کٌ حت

 !يو کٌ شدى، لبخند بزند یا لحظٌ یاٍ، يرچقدر نهنَع ٍ دٍر از دسترس، برا الیخ

االن  طشیبگذارد. شرا دایحرف زدن ٍ نشَرت با آ ریداد از خ حیانداخت ٍ ترج فشیک یرا تَ یگَش
از کند... پس يهان بًتر حساب ب یا ذرى یاحساس حت نیدٍطرفٌ بَدن ا ینبَد کٌ بخَايد رٍ یطَر 
. داد ینشانش نه چکسیٍ بٌ ي داشت ینشتش نحکو نگٌ ن یقلبش را فعال تَ ی صندٍقچٌ دیکٌ کل

 ی زدى خیکٌ نَفق شَد بذر احساس را در ٍجَد  ی! ٍقتشد یصَرت باز ن کیصندٍقچٌ، فقط در  نیا
 یرا بردارد ٍ تَ دیاز کند ٍ کلراز دلش را بخَاند ٍ خَدش، نشتش را ب شیيا ايَرا بکارد ٍ اٍ از چشو

بَد،  یکٌ ينَز در ٍجَد اٍ سنگ ٍ سرد یا صندٍقچٌ یدرست رٍ راينش،یسهت چپ پ بیج
 ...گذاردب
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ٍ از جا بلند شد ٍ سهتش  دیاتاق افتادى بَد کش ی کٌ گَشٌ یسیخ ی را سهت چتر نردانٌ نگايش
  .رفت

باران  یتلخ دلچسب کٌ با بَ ی حٌیٍ با استشهام يهان را دیآن کش یرا رٍ اش ینیب ناخَدآگاى،
با  یطَر  حٌیرا نی. ادیبٌ جان کش تر قیرا بست ٍ يرم جذابش را عه شیيا شدى بَد، چشو بیترک
 ناز آ چ،یکٌ ي کرد ینه یگانگیبا آن احساس ب یا ذرى یشدى بَد کٌ دخترک حت نیآٍا عج یياٌ یر

 ...عنَان سراغ نداشت چیي بٌ تر، بخش آشناتر ٍ آرانش ینسکن

 نیالتًاب ٍ يه نی... عشق کٌ شاخ ٍ دم نداشت... يهگریعاشق شدى بَد؟ عاشق شدى بَد د ٍاقعا
 نغرٍر، نرد آن بٌ نسبت اش احساسات دخترانٌ دییتأ یبرا يا، ٍ دل دل کردن یقرار  یب نیعطش، يه

 نبَد؟ یکاف د،یتپ یٍ تند تند ن افتاد ین کردن صدا ٍ سر بٌ دخترک کَچک قلب يو زدنش حرف با کٌ

چتر  نیسراغ ا گریبَد ايَرا د دٍاریرا باز کرد ٍ چتر را يهانجا گذاشت کٌ خشک شَد. ان شیيا چشو
آن  یبَد عطر تلخش يو رٍ دىیچَن آٍا نحال بَد پسش ديد... بٌ خصَص حاال کٌ فًه ردیرا نگ

  ...ى استکرد اش کنندى َانٌید ی حٌیاتاقش را پر را ینشستٌ ٍ فضا

شد کٌ يهان  شیتخت نشست ٍ نشغَل بستن نَيا یبرداشت ٍ رٍ نیزن یرا از رٍ اش رىیٍ گ شال
  .بٌ در اتاق خَرد یا لحظٌ تقٌ

  بلٌ؟-

 :نردانٌ از آن طرف در گفت ییصدا

 ...آٍردم ٍ خانَم، لباستَن-

 دنیرسانداخت. حدس زد طبق نعهَل شايپَر بدٍن پ شینَيا یٍ شالش را رٍ دیکش یپَف
کردى  دنشیچک ٍ چانٌ زدن؛ ٍادار بٌ اطاعت ٍ پَش یلباس سفارش دادى ٍ اٍ را ب شیبرا اش قٌیسل

نرد را نسئَل  کیخراب شدى کٌ شايپَر  نیخدنتکار زن آندى بَد در ا ی  است. اصال نگر قحط
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البد آن طفل نعصَم  رفتٌ؟یانر را پذ نیبَد! شايپَر بٌ کنار، فاطهٌ سادات چطَر ا دىکر شیيا لباس
  ...نزدى است یيو از ترس شايپَر زبان بٌ کام گرفتٌ ٍ حرف

لب ٍ رد اشک  ی ٍ يهانطَر کٌ خَن  گَشٌ دیکش رٍنیب اش جعبٌ یاز تَ یبرگ دستها کاغذ کی
 :گفت کرد، یرا پاک ن شیيا چشو

 ...تَ ایب-

 طنتیکهرنگ بٌ لب ٍارد شد. صَرتش غرق ش یبا لبخند دى،یقد بلند ٍ کش ،یباز شد ٍ پسر جَان در
  .گذاشت نیزن یرنگ دستش را رٍ ییطال ی آٍا را نگاى کرد ٍ بعد جعبٌ رىیچند لحظٌ خ یبَد ٍقت

  د؟یندار ی. با نن انر دییبفرنا-

 .خَرد یبَد ٍ با ير حرکت، تکان تکان ن ختٌیصَرتش ر یلختش تَ ینَيا

  .سرش را تکان داد آٍا

  .یبر  یتَن ینٌ. ن-

 ینطهئن شَد، در را بست ٍ قدر  یز یاتاق انداخت ٍ بعد انگار کٌ از چ رٍنیبٌ ب ینگاي ویجَان، ن پسر
 :گفت طنتیٍ با ش ستادیا نٌیٍ دست بٌ س دیرنگ بٌ لبخندش پاش

 ...برم! اٍندم کٌ بايات حرف بزنو تَنو یاتفاقا نه-

 :با شک نگايش کرد ٍ گفت آٍا

 ؟یيست یاصال تَ ک ؟یچٌ حرف-

 :گفت طنتیباال انداخت ٍ پرش ییابرٍ پسرک

 ام نقدنٌ ٌیٍ دنبال  کنو ین چک ٍ ات ٍ دارم قد ٍ قَارى نجامیاالن ا نٌیباشو؟ نًو ا یدارى ک یچٌ فرق-
 ...ترى نیریش يو نبات ٍ نقل از کٌ صحبتام سر کردن باز ٍاسٌ
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سهتش رفت ٍ  ،یشگیجسارت يه پر از يهان ییبٌ اخو نشستٌ ٍ صدا یاز جا بلند شد ٍ با صَرت آٍا
 :گفت

بشٌ...  ویناشناس باعخ اعصاب خراب ٌی ادیٍاسٌ تَ َشر بٌ پا کنو ٍ نٌ خَشو ن خَاد ینٌ دلو ن نیبب-
 !جَيرلق ی کارت پسرى یپ   برٍ ٍ کَلت رٍ بزار ٍ دنت! بدٍن ٍ پس حد خَدت

  .بار نگايش رنگ تعجب گرفت نیخندى کٌ آٍا ا ریجَان بلند زد ز پسر

 ؟یير ٍ کرى راى انداخت یستادیٍا نجایبچٌ پررٍ؟ بًت گفتو بزن بٌ چاک، اٍنَقت ا یخند ین یبٌ چ-

 :تَجٌ بٌ حرف آٍا، گفت یٍ ب دیدستش را بٌ صَرتش کش د،یخَب کٌ خند اٍ

  شايپَر خان؟ یالیٍ دخت   شاى گذاشتٌ، بپا ات آق بابات ٍاسٌ یدٍن ین چیي-

  .را بٌ کهرش زد شیيا دست آٍا

  بپا کدٍنٌ؟ ؟یکن عَض ٍ کٌ بحخ یگ یچرا چرت ن-

 :کند کٌ اٍ تند تند گفت رٍنیرا بکشد ٍ پسرک را ب اش رىیکٌ دستگ رفت یسهت در ن داشت

... االنو زد یچَب ن ٍ اتیٍ زاغ س دیکش ین کیکٌ تا االن پشت در اتاقت کش ی  ابَنیبپا يهَن غَل ب-
 ...ٍل کنت نبَد جَرى چینن دست بٌ سرش کردم، ٍگرنٌ ي

از آنجا کٌ از  گفت؟ یراست ن یعنینرم نرنک برگشت ٍ با شک نگايش کرد.  ستاد،یا شیسر جا آٍا
  ...احتهالش کو يو نبَد آند، یبرن زیچ شايپَر يهٌ فیذات کح

 :ابرٍ باال انداخت ٍ گفت طنتیبا ش کند، یآٍا نگايش ن دیکٌ د پسرک

آدم  چیٍ ي یرٍ بًو بديکار  ین اٍن غَل تشن راپَرتچَدک کرد ٌی ،یيو حساب کن یپس يرجَر -
 ...کنٌ ینه رٍنیب اتاقش از ٍ طلبکارش یعاقل

 .ستادیاخو کرد ٍ نقابلش ا آٍا
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  برى؟ شیفرستاد یدٍر بر ندار! چطَر -

دٍر ش کنٌ ٍ بٌ تک ٍ  اش فٌیاز کار ٍ ٍظ تَنٌ ین زیچ ٌینا نردا کٌ فقط  ی  انان از دل ٍ احساسات قَ-
 ...زتشتا بندا

 :کٌ اٍ شانٌ باال انداخت ٍ گفت کرد ینگايش ن یيهانطَر سَال آٍا

حرم سرا راى انداختٌ  نجایا ٌیدختر خَشگل نَشگل  بَ بلَند! کٌ ناشااهلل يزارناشااهلل پدر سرکار عل ٌی-
 ...شٌ ین دایپ اش دٍنٌ ٌی یٍ يرجا چشو بگردٍن

 :ٍ گفت دیگفت کٌ اٍ شن یرلبیز«  نکبت» ظینگايش کرد ٍ با غ ظیغل یبا اخه آٍا

 !نکن فرضهَن َکر! دخت شاى آ یگفت یچ دمیشن-

 تَانست یآن کلهٌ را بٌ شايپَر نسبت دادى بَد انا حاال کٌ پسرک بٌ خَدش گرفتٌ بَد، اٍ يو ن آٍا
آدم پررٍ بَد کٌ ٍسط اتاقش  کیبزند چَن از نظر دخترک، درحال حاضر اٍ  دییتصَرش نًر تا یرٍ
  .کند ین یاٍ، زبان دراز  ی بٌ خَاستٌ تَجٌ یبٍ  ستادىیا

ٍجدانش بًا ندى ٍ پشت گَش  یکٌ بٌ صدا ٌیکٌ نادرزاد ناشنَا باشٌ؛ اٍن ستین یآدم َکر، اٍن-
  ...بندازدش

 :اٍ اشارى گرفت ٍ ادانٌ داد ی نٌیس سهت را اش جلَ رفت ٍ انگشت اشارى یقدن بعد

 ٌیتا  ،ینزن یادیحرف ز دیکٌ نبا ییجا یستینرد، کٌ ينَز بلد ن هچٌیتَ ن نینردا ع ی فکر نکن يهٌ-
 ایلیخ ينَز يات، کاسٌ ! اتفاقا برعکس تَ ٍ يورینخ فتٌ،ین آب شَن لب ٍ لَچٌ ننیب یدختر خَشگل ن

! یخَد یب َرتکلهٌ دارن، نٌ يارت ٍ پ یٍاقع یٍ شرف رٍ بٌ نعنا رتی... غنیيستن کٌ نرد ٍاقع
 ...یزندگ اصل ٍ ٍجدان از شن غافل ٍ کنٌ کرشَن ٍ کَر کٌ شَن نفس دست نسپردن ٍ عقلشَن

 یتَ ٍ انحال تَ... نرد اٍنٌ کٌ نردٍنگ ی بٌ قد ٍ قَارى زنٌ ینکن؛ اسو نرد زار ن تیبٌ خَد  دٍزار نگاى
 ...داد رییتغ شٌیعهل يو ن ٌیکٌ با  ٍ تیداشتٌ باشٌ! ٍگرنٌ جنس
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آٍا گَش  یيا کهرنگ بٌ حرف یبا اخه ری. سر بٌ ززد یه. لبخند يو ندیخند ینه گریجَان، د پسر
بار بازش کرد ٍ يهانطَر کٌ با  نیا ٍ رفت در سهت دٍبارى اش ٍ دخترک بٌ نحض اتهام جهلٌ داد ین

 :ادانٌ داد کرد یاشارى ن رٍنیسر بٌ ب

 یدارى تَ اتاقو باشٌ ٍ حرفا یکٌ طرز فکر نسهَن ینیآدم ظايرب نیيهچ خَاد ی! دلو نهرٍنیاالنو ب-
 ...بدى لویغاز تحَ ٌیصد نن 

دست آٍا ٍ بستن در  انیاز ن رىیدستگ دنیکش رٍنینَفق بٌ ب ینفسش را فَت کرد ٍ بٌ سخت پسرک
 :شد ٍ گفت

حق کانال با تَئٌ!  ٌ؟یچ یدٍن یاصال ن ؟یکن ین نیزدم تَ چرا يهچ یحرف ٌینن  ال،یخیب خب یلیخ-
  ؟یبٌ جنس خَدم بَد... حاال قانع شد نیاٍل تَي ی ٍ حرفو درٍاقع در ٍيلٌاشتباى از نن بَد 

 .با اخو نگايش کرد ٍ پَزخند زد آٍا

 !حرف از تٌ دلت باشٌ شرطٌ نیاگٌ ا-

  .دیکش شینَيا نیب یدست پسرک

پا نزاشتٌ  ریز ٍ ٍجَد دارى کٌ عزت نفسش یينَز نرد ٍاقع ویاز حق نگذر ش،ییاز تٌ دلو بَد. خدا-
 !باشٌ... اٍن حرفو صرفا جًت نزاح بَد

 ...نانرد ٌیبَد... بٌ خصَص از زبَن  یا ینعن ینزاح نسخرى ٍ ب-

... زد پرم تَ بد ٍ کرد رٍ ام ٍاسٌ ٍ ناجنسش یشازدى خانَم! ننتًا زنَنٌ آدنا ستوین یننو آدم نانرد-
بًش بًا  خَام ینه گٌیننتًا د فًهو، ی! نستین ویفکر نکن حال ،یالیخ یزدم بٌ در ب ینیب ین اگٌ

بٌ باد دادى کٌ  ٍ احساسو یطَر  کٌ تَ جنس يو ٌی! اٍنو از دىیچرا؟ چَن چشهو ترس یدٍن یبدم... ن
قضاٍتش  ،یدٍن ینه ٍ یکس یزندگ ی قصٌ قتیحق تا پس... کنو جَر ٍ جهع ٍ خَدم تَنو یينَزم نه

 ...نکن ٍ نانردش نخَن
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 :چند لحظٌ نکخ کرد ٍ بعد گفت آٍا

 یب یزخه چی... انا نطهئن باش يرى یٍ در ن زنٌ یکٌ ناتَ باشٌ، ن یکس ستن؛یآدنا نحل يو ن ی يهٌ-
چَب حراج بٌ احساست  نکٌیانا ا ،یکن ین دایپ  راى حل ٍاسٌ ترست ٌی... باالخرى تَ يو ستینريو ن

نگايت  نردنا ٌیکٌ يهٌ بٌ چشو  نٌیتًش ا ...ستین یدست يَا ٍ يَس، راى درست شیٍ بسپر یبزن
 یخَب یقاض کنو یقضاٍت نبَد، چَن فکر نه یکنن... درست نحل نن... در ضهن؛ حرف نن بٌ نعن

 ...باشو

 :ٍ يهزنان گفت دیکش یجَان پَف پسر

... شٌ ینحل رٍز اٍل نه چَقتیشکستٌ يو ي َانیل ٌیباشٌ،  ادتی ٍ نیکرد؛ انا ا هارشیبشٌ ت دیشا-
 !خَد دارى یدل آدنا کٌ جا

 :نزد ٍ اٍ بعد از چند لحظٌ نکخ گفت یحرف آٍا

ندام  ای! یکٌ دٍ کلَم بايات حرف حساب بزنو؛ اگٌ گذاشت نجاینن... اٍندم ا ی گذشتٌ الیخیحاال ب-
  ...فتٌیکٌ کال زبَن تَ دينو از چرخش ب یایچپ درن یعل ی از کَچٌ ای یکن یاخو ٍ تخو ن

 :دیپرس دار شک یبا لحن د؛یرا کٌ دسکَت آٍا  ٍ

  نٌ؟ ایحاال بگو -

 :سرد گفت یلیرا با چشو رصد کرد ٍ بعد خ شیچندبار سرتاپا آٍا

 ...با تَ ندارم ینن حرف-

 :با اشارى بٌ در ادانٌ داد ٍ

 !خَشحال شدم، حاال برٍ رد کارت-
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دختر چطَر  نیکٌ ا دیفًه یبًتر ن گذشت، ین شتریبٌ لب نشاند. يرچٌ ب یناخَدآگاى لبخند پسرک
 یاز حد ادیز ییپرٍا یيو کٌ شدى، ُشل کند. جسارت ٍ ب یا تَانستٌ حصار سفت ٍ سخت ايَرا را، ذرى

 .نحکو بَد یادیتاحدٍد ز شیيا بَد ٍ حرف اش یا درشت قًَى یيا چشو ین ین یتَ

 :قدم جلَ رفت ٍ گفت چند

بٌ  رینکن شازدى خانَم کٌ نٌ دشهنتو ٍ نٌ بدخَايت کٌ شهش یٍ نشناختٌ با نن تند دىیند نیبب-
 ...تویکنو... االنو ٍاسٌ نشَن دادن حسن ن یدست اٍندى باشو ٍ بخَام رٍدى دراز 

 :را باال برد ٍ ادانٌ داد شیيا دست ٍ

 !تن بٌ تن نبرد نٌ ست، ٍ قصدم فقط نذاکرى ام یآدم چشو ٍ دل پاک ی! کٌ بفًهشو ین ویتسل-

  .انداخت نییرا پا شیيا را باال انداخت ٍ دست شیلبخند، ابرٍيابا  بعد

  .را بٌ کهرش زد شیيا چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد دست آٍا

 ٌ؟یحرف حسابت چ نویبگَ بب خب؛ یلیخ-

ٍ سهت تخت  دیرنگ بٌ لبخندش پاش گرید یاٍ بَد، که ی جهلٌ نیجَان کٌ انگار فقط ننتظر يه پسر
  .نشست شیرفت ٍ رٍ

حدسش  دیٍ تَ با ام یکٌ نن ک نٌیا نجًَلهَن االنو! ست نعادلٌ اش حساب کٌ حرف ندارى، يهٌ-
 ...یبزن

 :نگايش کرد ٍ گفت یحرص آٍا

 ایباال  یداد یقر ٍ قاط کینکنٌ پ ؟یپرس ین یاز نن دار   یبد ٍ جَابش دیکٌ با یتَ؟ سَال یگ ین یچ-
 ؟یگ یبند شر ٍ ٍر ن ٌیٍ  یافتاد حال ٍ رٍز نیکٌ بٌ ا یدیچیرٍل پ یال یجنس تقلب
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نن  یر یگ یتَ نه نٌی! ننتًا نشکل ادیبًو چسب يو یلیخ یاتفاقا جنسش جنس بَد ٍ اصل! جات خال-
 ...گو ین یچ

 ی. نَياستادیکٌ اٍ بلند شد ٍ نقابل دخترک ا کرد یٍ برافرٍختٌ نگايش ن یيهانطَر گنگ ٍ کفر  آٍا
 :بَد، کانل با دست باال زد ٍ گفت ختٌیصَرتش ر یلختش را کٌ تَ

 بٌ نظرت شايدخت؟ زنو ینهَرى آشنا نه ٌی ؟یحدس بزن یتَن ینه ؟یحاال چ-

از يو باز شد ٍ نگايش رنگ تعجب  شیيا چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد، نرم نرم ٍ کو کهک اخو آٍا
کٌ نشخص بَد،  چًرى ٍ رنگ چشو، یدگینحل کش ییيا از تفاٍت یپسر، جدا نیا ی چًرى گرفت. تٌ
 !بٌ ايَرا بَد ٌیچقدر شب

  .را ريا کرد شیٍ نَيا دیخند پسرک

 !دیايَرام؛ سع ی نن پسرخالٌ-

انداخت ٍ  اش یشانیبٌ پ ینیچ یفَر  دیبزند کٌ سع یرا از يو فاصلٌ داد ٍ خَاست حرف شیيا لب آٍا
 :را رٍ بٌ اٍ گرفت ٍ گفت شیيا کف دست

 نکٌی... حاال اشٌ یخَشحال ن دنویاز د نٌیب ین ٍ نن ی... کال يرکدٍنو یخَدم ن دٍنو، ین-
ٍ خَدم  شو ینتَجًش ن یندت طَالن ٌیکٌ نن بعد گذشت  کنن ین ویکجا قا ٍ شَنیخَشحال
 !دٍنٌ یرٍ فقط خدا ن دم ین دستشَن شَ غنچٌ

 :گفت دیٍ سع دیکَتاى خند یلیخ آٍا

 ٍا شد، نٌ؟ شتیدرٍندم نايَرا از آب  لی! حاال کٌ فک ٍ فانطَنیش یا-

 چکدامیبَد تا بٌ آسهان! با ي نیاز زن د،یايَرا ٍ سع نیرا جهع کرد. تفاٍت ب شیيا لب عیسر آٍا
 .راحت حرف زد شد ینه
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نن نَرد احترانٌ، قبَل؛ انا  ی... ايَرا براٌیخبر دمیبار تَ رٍت خند ٌیدٍر برندار ٍ فکر نکن  نیبب-
 ...بٌ تَ يو يهَنقدر احترام بزارم شٌ ینه لیدل

  .دیخند دیسع

کردن دارى؟ تَ تا  انیبٌ ب ازیچٌ حاجت ٍ ن انٌ،یکٌ ع یز یآخٌ؟ چ یکش ین شیپ چرا ٍ حرف احترام-
بارى ُگل از ُگلت شکفت...  ٌی ،ی! انا االن کٌ شناختیداد ین قَرت ٍ درستٌ نن یداشت شیپ قٌیچند دق

  کٌ خَدم ختو رٍزگارم؟ یرٍ نفًهو؟ اٍنو نن ٌینن عهق قض یاٍنَقت تَقع دار 

پسرک سر بٌ يَا ٍ  نیا نکٌیبَد ٍ ترس از ا دىیپاش شیيا رنگ سرخ بٌ گَنٌ یکٌ که یبا شرن آٍا
 :سرش را کج کرد ٍ نکخ کردى بَد کٌ اٍ گفت یدست دلش را بخَاند، که طنتیپرش

 اش دفعٌ ٌیاز  یتا حاال حت یٍل شو یچند بار عاشق ن ینن رٍز  ٌ؟یٍاسٌ چ دنتیخجالت کش الیخیب-
 ...ویستیدل دارى! نترسک کٌ ن گٌ،ید آدنٌ... نشدم خجل يو

 :کهرنگ گفت یٍ نگايش کرد ٍ با اخه دیکش یپَف آٍا

 ...یکن یکیرٍ با خَدت  ٌینکن بق ینکن ٍ سع یالک الیفکر ٍ خ کنو یازت خَايش ن-

درشتش انقدر  یيا رجَع کند، انا چشو رفع ٍ خَاست یبٌ ٍاکنش اٍ لبخند زد. دخترک ن دیسع
  .بَد دایبَدن کلهاتش کانال پ یشیکٌ نها دادند یقشنگ حرف دلش را لَ ن

 :را با زبان تر کرد ٍ با شک گفت شیيا لب د،یرا د دیکٌ سکَت سع آٍا

  ؟یبگ یخَا ین یچ ینگفت-

 کٌ بدزدى ٍ نَن سال، تَنستٌ قاپ پسرخالٌ یبعد س ی... فقط خَاستو خاطرم جهع شٌ کیچیي-
 ...راحت  راحت شد الویخ

آٍا را نداشت؛  دنیپسر زدى بَد بٌ سرش؟ ايَرا چشو د نیيهانطَر بًت زدى نگايش کرد. ا آٍا
 ...زند ین یبیٍ غر بیعج یيا آنَقت اٍ چٌ حرف
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 ستادیا باز هٌیگاى در  ندر  ینتعجب آٍا گذشت ٍ سهت در رفت ٍ تَ یيا از نقابل چشو ال،یخیب دیسع
 :ٍ گفت

ٍ يشت نشٌ يشت ٍ  ینکن ریدنبالت... فقط حَاست باشٌ تأخ ادین 8گفتٌ رأس ساعت  جنابیعال-
ٌ   از کل بٌ ٍ اٍندن ینًهَن دیق دیکٌ اٍن دارى، با ی! ٍگرنٌ با خلق قرم قاطآ قٌیدق کی  ...یبزن شٌیر ت

 :برگشت ٍ دٍبارى گفت د،یایب ادشی یز یچ نکٌینحل ا دفعٌ کیجلَتر رفت ٍ  یقدن بعد

... گفتو بًت بگو  نوی! کٌ البتٌ انیآرن گن یبٌ نن ن نجایبگو، ا نویا-  ٍقتٌ ینطابق دستَر ايَرا خان 
 ...یند ینَت یسَت

 :گفت طنتیزد ٍ باش اش یشانیپ ی گَشٌ بٌ را اش انگشت اشارى بعد

 !جنزا تلخ جناب  یشازدى خانَم  عال وی... نا رفتادیعزت ز-

آن را بست ٍ از اتاق خارج  دیدخترک ينَز بٌ در بَد ٍ فرصت نکردى بَد لب از لب باز کند کٌ سع نگاى
  .شد

دٍتا پسرخالٌ انگار کال  نیبَد رفت. ا نیزن یکٌ رٍ یا با لبخند سر تکان داد ٍ سهت جعبٌ دخترک
 یيا یٍ پرچانگ يا یطَنیيو از ش نیايَرا؛ ا ی زدى خیٍ لحن  یحرف نرنال نبَدند! آن از اخالق تند ٍ کو

 ...نیبٌ قَل خَدش آرن ای! دیسع

ٍ « شايدخت» د،یدرٍغ بگَ تَانست یتصَرات اٍ را باٍر نکردى بَد، انا بٌ خَدش کٌ نه یا ذرى يرچند
 ...بٌ دلش نشستٌ بَد یخَاندن خَدش ٍ ايَرا، بدجَر  «جابیعال»

 .شد تر ايَرا پررنگ یيا ٍ لبخندش از تَجٌ دیجعبٌ کش یینخهل طال یرا نرم، رٍ انگشتش

 .از داخل جعبٌ خارج کرد اطیباال رفت ٍ لباس را بااحت یقدر  شیجعبٌ را کٌ گشَد... ابرٍيا در

*** 
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خطاب  د،یکش یافتادى بَد ن ٌیٍ بٌ گر دیلرز یکٌ از ترس ن یدختر  ی چانٌ ریکٌ دستش را ز يهانطَر
 :گفت ایبٌ نان

 گٌ؟ ین یچ-

راست انداختٌ بَد تکان  یپا یچپش را کٌ رٍ یپا کٌیگذاشتٌ ٍ درحال زین یرايش را رٍيه اینان 
 :ٍ گفت دیکش اش را کنار گَنٌ اش دىیالغر ٍ کش یيا انگشت داد، ین

 ...بکن ٍ . کارتَندىیبٌ تَ ن ش یفضَل-

  .را باال انداخت شیبرگشت ٍ با اخو نگايش کرد کٌ اٍ ابرٍ يانَن

  ؟یفرانَش کرد ٍ گايتیٍ جا ٌیخبر یباز دٍ تا کار کٌ سپردم دستت، فکر کرد ٌ؟یچ-

در بٌ انتظار  یکٌ جلَ نیچَن ران یا بٌینقابل غر ایدستش را نشت کرد. دٍست نداشت نان يانَن
  .صحبت کند نطَریبَد، با اٍ ا ستادىیدختريا ا دییتا

شد ٍ يهانطَر کٌ  رىیخ اش ینرنَز عسل یيا چشو ینسبتا کو، تَ ی قدم جلَ رفت ٍ با فاصلٌ چند
 :آيستٌ لب زد د،ییسا یدندان بٌ دندان ن

 فتویٍ چطَر ن شو ین یشیکٌ اگٌ بخَام، چٌ آت یدٍن یحرف نزن! ن ینطَر ینردک با نن ا نیجلَ ا-
 ...دم ٍ دستگاى نیبٌ جَن ا

بَدند رفت  ستادىیکٌ ٍسط اتاق ا ییکٌ زد، از جا بلند شد ٍ سهت دختريا یيهزنان با پَزخند اینان
 :ٍ پاسخش را داد

از  دیکن کٌ با یصرف دشهن ٍ شتیآت یشنَ ی! انا از نن نینختار  ،یشدن دار  شیتَ اگٌ قصد آت-
  ...انداختٌ بشٌ رٍنیگَد ب

  .پرتش کرد ٍ اٍ نحکو گرفتش نیاز دختريا را گرفت ٍ سهت ران یکی ی شانٌ بعد
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ازت  چیانشب، دى ي ی  کردن نشتر  فیبا رد دى،یايَرا ينَز از راى نرس ؛ینگَل بز یتَن ینه کٌ ٍ خَدت-
  ...کنٌ یپاش لٌ ن ریجلَ افتادى... اٍنقدر کٌ اگٌ ارادى کنٌ، شايپَر رٍ يو ز

. انگار يهانقدر کٌ ايَرا کرد ین اش یاسو ايَرا يو عصبان قتای. حقدیرنگ بٌ اخهش پاش یقدر  يانَن
  .در طلب گرفتن جانش بَدبٌ خَنش تشنٌ بَد، اٍ يو 

 ازشیکٌ آٍا نال نن بشٌ ن ی... فعال تا زنانرسٌ ین انینعانلٌ، بٌ پا نیکار نن ٍ ايَرا با تهَم شدن ا-
 ...کنو ین قطع ٍ نفسش دى،یدارم... انا انشب بٌ صبح نرس

 :ٍ گفت دیخند ایکلهاتش را ادا کردى بَد. نان ظیغ با

بٌ آٍا  یاز یزندى بهَنٌ... دٍنا؛ ن دیبا حااليا حاال ايَرا کن؛ اش آسٌ يهٌ تند نرٍ ٍ آسٌ نیاٍال کٌ ا-
  ...شٌ ینفَذش خَد بٌ خَد نال تَ ن د،یبا سقَط جاٍ ،یندار 

  ٌ؟یننظَرت چ-

زد  یسهت اٍ برگشت ٍ چشهک ای. نانکرد ین ادا را اش کٌ جهلٌ یشک داشت ٍقت یيانَن چاشن لحن
 :ٍ گفت

بدى ٍ  ادمیحزب رٍ  ی ٍ بو ادارى ری! نن خَب بلدم ننصَر رٍ قانع کنو کٌ زریرٍ دست کو نگ یزير افع-
 ...بٌ دست خَدم نابَد بشٌ تیدرنًا

 کٌیناندى برگشت. درحال یدختر باق نیسهت آخر اینگايش کرد ٍ نان رىیيهانطَر خ يانَن
 :فش را ادانٌ دادحر زد، یٍ اندانش را رج ن گذراند یرا از نظر ن ايشیس یيا چشو

... ویاز دست دخترش يو خالص بش دیبا د،یجاٍ یيهزنان با نابَد ؛یصَر  ی نعانلٌ نیا یانشب ط-
انبار، از  یٍ يهزنان با آتش سَز  شٌ یبٌ نفع خَدنَن برداشتٌ ن نیشرٍ دست بٌ يهٌ يا نحهَلٌ

  ...ویکش ین ششیافتاد، بٌ آت ریگ يا از اتاق یکی یاٍن کفتار تَ یٍ ٍقت ویگذر یيو ن الیٍ نیا ریخ
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 یکٌ از شرکا ویزن یدٍر ن دیدٍ يدف زدنٌ؛ يو ايَرا ٍ سازنانش رٍ بٌ اسو جاٍ ریت ٌیکار نا با  درٍاقع
 ،یکار  ی ضربٌ نی... با اویکن یسلب ن دیاز جاٍ شٌیيه یخَدنَن بشن... ٍ يو اعتهاد ننصَر رٍ برا

کٌ در  شٌ؛ یتَ ن ٍببرى! فَقش دست بٌ دانن نن  شیاز پ یکار  تَنٌ یاگٌ زندى يو بهَنٌ، نه یحت
 ...گردىیاٍن صَرت بازم ٍرق بٌ نفع نا برن

 ...شد ین یعال یلیخ ویاریايَرا رٍ يو از پا درب ویتَنست یاگٌ ن-

 ...بشنَم ٍ نیدٍبارى ا خَام یکٌ نن تصاحبش نکردم، نه یتا زنان-

  .دستایبا اخو نگايش کرد ٍ جلَ رفت ٍ کنارش ا يانَن

 ؟یز ینقشٌ رٍ بٌ يو بر ی  بخاطر يَس خَدت يهٌ یخَا ین-

  .دیيانَن چرخ اىیس یيا چشو یتَ نانندش یبا لبخند نگايش کرد ٍ نگاى افع اینان

سازنان گرم بشٌ،  ٌیکٌ بٌ خَدش جرعت نفَذ در حزب ننصَر رٍ بدى، يرچقدر يو پشتش بٌ  یکس-
نا  ی نًرى دی! بًت کٌ گفتو، اٍن باستیکنار زدن نقابل  یٍ بٌ راحت ٌیٍ بايَش یشک نکن آدم قَ

يو کٌ  یا چٌیبدى... باز شیکٌ بتَنٌ جلَ بکشدش ٍ باز وینحرک دار ٌیبٌ  ازیکار ن نیا یبشٌ... انا برا
 ...نقطٌ ضعفش باشٌ، االن در دست ناست تَنٌ ین

 :گفت د،یبخش یلبخند سَک لبش را غلظت ن کٌیٍ درحال دیکش نیرا سهت ران شیيا چشو ٍ

  ن؟یران گو یدرست نه-

را پشت کهرش قفل کرد ٍ  شیيا بَد. دست ستادىیدر ا یٍ شق ٍ رق جلَ یيهانطَر جد نیران
 :پاسخش را داد

ايَرا  یٍ يو برا دیجاٍ یکانال اننٌ... اٍن سنگ يو برا اقَتی یبلٌ خانَم، حق با شهاست... جا-
 !شتریب یلیايَرا خ یباارزشٌ... انا برا

 :لب زد ایانداخت ٍ بعد رٍ بٌ نان نیبٌ ران یبا شک نگاي يانَن



 www.Novel98.ir 428               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ...بشٌ یکیسنگ با نا  ٌیايَرا بخاطر  ی  بٌ سرسخت ینحالٌ آدن ن؟یا گٌ ین یچ-

  .زد اش سر شانٌ اینان

بٌ  یگر  یٍ نٌ نن تَ کارم ناش ٌیسنگ نعهَل ٌیسنگ،  نی... نٌ استین دیبع ایدن نیتَ ا زیچ چیي-
خالص  ریت اقَت،یسنگ  نی! پس بًو اعتهاد کن... نن دنبال رٍح ايَرام ٍ با استفادى از ادم یخرج ن

 ...زنو یرٍ بٌ قلبش ن

شک  یا ذرى یٍ بايَش بَد حت ینَذ اریبس اینان نکٌی. در اکرد ین نگايش آلَد يهانطَر اخو يانَن
 ای. االن زنان نخالفت با نانندیچشهش بب یايَرا را جلَ نیاز ا شتریب خَاست ینداشت. انا دلش نه

 ی از صفحٌ شدىٍ ير طَر  کرد یاضافٌ ن انینبَد. انا انشب، يانَن خَدش ايَرا را يو بٌ جهع قربان
... بٌ خَدش کٌ شد ین ٌیقض نیٍارد ا دی. از نظر اٍ ايَرا از يهان اٍل يو نبازد یکنارش ن یباز  نیا
تصاحب آٍا يو بَد... با شاخ ٍ  ،یٍى بر رقابت کار خصَنت اٍ با ايَرا، عال د،یدرٍغ بگَ تَانست ینه

نرد  نیبَد کٌ نکند ا دىیيانَن لرز لد یکه د،یکش شیکٌ آن رٍز ايَرا با آندن اسو آٍا برا یا شانٌ
از انشب بٌ بعد  نکٌیا یآٍا نظر داشتٌ باشد ٍ دخترک يرگز سًو اٍ نشَد! پس بٌ جا یخَدش رٍ
 ...بشَد، بًتر است از شر ايَرا خالص شَد یسًو کسٍجَد نداشتٌ باشد کٌ  ییاصال آٍا

 یز ینجاب کردنش بٌ چ ستین یساختٌ شدى! کار آسَن خیقلب ايَرا از سنگ ٍ  د،یانا فرانَش نکن-
 ...خَاد یکٌ نه

 ایٍ يانَن نگايش کردند. نان اینان يهزنان کٌ بَد کردى ادا را اش گلَ صاف کردى ٍ جهلٌ نیران
 :کٌ يانَن نشنَد، زنزنٌ کرد یتهام، طَر  یسهتش قدم برداشت ٍ کنار گَشش با لَند

 یگر یآب کردنش با د یبرا ازىیکٌ ن یانا درجٌ حرارت شٌ، یذٍب ن یرٍز  ٌی ا،یدن نیا یتَ یخیير -
دارى... نن خَب بلدم اٍنقدر  یقلق ٌیدنبال ننفعتٌ ٍ  تیيو درنًا ینتفاٍتٌ! ير آدم سفت ٍ سنگ

خَد   نیبشن... يه هویجلَم سپر بندازن ٍ تهام ٍ کهال تسل تیبٌ خشخاش نرديا بزارم کٌ درنًا نتٌ
 ؟یبرندار  تیهیدٍست قد یٍاقع ی ٍ پردى از چًرى ینقابل نن خَددار باش یتَ؛ تَنست
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 یٍ دستش را رٍ دیکش ین نیران گَش  گردن ٍ اللٌ یرا رٍ شیيا لب عهد بٌ اش، با زنزنٌ يهزنان
  .داد یتنش حرکت ن

زن  نیا یايَرا را برا تیيَ ،ینفت نفت، در حالت نست نکٌیرا بٌ يو فشرد ٍ از ا شیيا چشو نیران
  .دلش بٌ خَدش لعنت فرستاد یتَ شَد، اش بردى نطَریفاش کردى بَد کٌ االن ا

دٍ را تلکٌ کند ير  قتیحق نیبا دانستن ا تَانست ین زنان ٍ يو کرد یشايپَر يو کار ن یکٌ برا ییاٍ
دستش رٍ شدى ٍ  اینقابل نان ،یخَد یلحظٌ غفلت ٍ از خَد ب کیٍ سر دست بدٍاند، چٌ راحت با 

  .نغلَب شدى بَد

يرچٌ زٍدتر  قتیاالن با دانستن حق ایبَد نان شیاز خدا دیبَد ٍ شا ادیز ايَرا از اش کًنٌ نفرت
را لَ دادى بَد، ناراحت ٍ  زیچ قدر راحت يهٌان نکٌیکند؛ انا ا اش یباق یسرا یٍ راي زدیخَنش را بر

  .کرد ین اش یعصبان

 :ٍ ادانٌ داد دیبًش چسب شتریب ایيهانطَر ساکت ناندى بَد کٌ نان نیران

کٌ  یيو نحل تَ، يرچ تیهیقد قی... پس شک نکن رفیکرد یساز  نن شفاف یايَرا رٍ برا تیتَ يَ-
 ...کنو ین حلش خَدم کٌ تَئٌ از تر خردى سرسخت ٌی... فقط ارىیٍ نٌ نه دى ین انجام ٍ بخَام

کٌ سکَتش  ای. نانشیيا زن ٍ زنزنٌ نیا یکی. تهام تنش انگار ُگر گرفتٌ بَد از نزدزد ینه یحرف نیران
 یيا ٍ چشو بایبا لبخند ز د،یکش یصَرتش ن یاز اٍ فاصلٌ گرفت ٍ يهانطَر کٌ دستش را رٍ د،یرا د

  .دنگايش کر رىیخ اش کنندى نجذٍب

انا راجبش نترس... چَن اگٌ نالک  ،ینگران پاداش دٍنو ینن ٍتَ! ن نیرازى ب ٌیباشٌ؛ ايَرا  ادتی-
 ...ناسٌ یيو بٌ تَ ن یز یچ ٌینبدل شٌ، قطعا از سَدش  قتیحق بٌ يام نرد بشو ٍ نقشٌ نیا

 یپررنگ ٍ صَرت یرا بٌ اخه حشینل ی حالت چًرى ایبزند کٌ نان یلبخند زد ٍ خَاست حرف نیران
از درد، گرى خَرد ٍ  نیاٍ گذاشت. اخو ران یپا یبلندش را رٍ ی داد ٍ نحکو پاشنٌ رییترسناک، تغ

 اشتبلند ک یيا دستش گرفت ٍ کحکو ناخن نیب را گردنش سر، از پشت ایحرفش در گلَ خفٌ شد. نان
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را بٌ يو فشرد.  شیيا دندان نحکو ٍ شد تر جهع ن،یگَشتش فرٍ برد کٌ صَرت ران یتَ را اش شدى
  ...ٍ دلربا باشد، ترسناک ٍ خَنخَار يو بَد بایز تَانست یيهانقدر کٌ ن اینان

 یاصل تیاز يَ دینبا چکسیاز نن، ي ریغ ؛یذينت جبتش کن یکٌ خَب تَ کنو یتکرار ن گٌیبار د ٌی-
حساسو... پس نَاظب باش دينت  یلیاسرار خ یکٌ؟ نن رٍ یدٍن یببرى... ن ییبَ نیايَرا کَچکتر

کٌ اٍنَقت تنًا  کنو ین سفت ٍ ياش ٍ نًرى چینکنٌ کٌ اگٌ لق بزنٌ، خَدم پ ییَشل نشٌ ٍ يرزى گَ
 پادٍ؟ ی چارىیب ی... نتَجٌ شدلٌیعزرائ اش شنَندى

  .سرش را تکان داد یبا يهان اخو، بٌ سخت نیران

 ...نَنٌ ین یراز باق ٌیٍ  فًهٌ ینه یز یچ ٌیقض نیاز ا گٌید چکسیي دیبلٌ خانَم. نطهئن باش-

  .را با پَزخند صاف کرد ٍ ازش دٍر شد اش قٌیدٍبارى لبخند زد ٍ دستش را برداشت ٍ  اینان

  .دینفسش را فَت کرد ٍ دستش را پشت گردنش کش نیران

لب  یٍگ بلَ را رٍ گارینخ نازک از س کیبلند سهت پنجرى رفت ٍ يهانطَر کٌ  یيا با قدم اینان
  .دختريا را رٍشن کند فیبٌ يانَن اشارى کرد کٌ تکل گذاشت، ین

کٌ بٌ فرٍش برسند ٍ  شدند ین انتخاب شان، آنًا، طبق قانَن حزب یتا زدىینفر بَدند کٌ س ستیب
 یيا عضَ گرٍيک نیاطیيَس، بٌ ش یارضا یبرا آنَز دست ییيا بٌ عنَان عرٍسک ،یچًار نفر بعد

  .شدند یى نداد لیتحَ شان یستیترٍر

 :بَد ٍ گفت ستادىیدر ا یانداخت کٌ بٌ انتظار دستَر، يهانجا جلَ ن،یبٌ ران ینگاي يانَن

خَب  دیتا اٍن نَقع با اد،ین شَن یدار یخر یبرا یناف خیناى ش نی. آخر يهدنیینفر تأ زدىیس نیا-
 رکسانا، بٌ بسپر رٍ کارا... کنن جلب ٍ کٌ بتَنن نظرش انیدرب ییدست ٍ پا یب نیٍ از ا ننیبب ویتعل
درآٍرد ٍ دل بٌ کار نداد،  ی... يرکدٍم يو چهَش باز دى ین ادشَنیٍ اصَل رٍ  ادیبرن پسشَن از اٍن

  ...بدى ادشی رٍ درست رفتار ٍ برس ٍ بٌ رٍش خَدنَن حسابش
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 :بٌ دختريا انداخت ٍ بعد رٍ بٌ يانَن گفت ینگاي وین نیران

  ن؟یبا نن ندار یا گٌیشو آقا. انر دچ-

بهَنن... بعد ننتقلشَن کن  نجایاستحنائا بٌ انشب رٍ ببر تَ انبار ا و،یندار ینٌ؛ فقط چَن انبار خال-
  ...یکن ین شرٍع باياشَن ٍ تاالر... از فردا صبح يهراى رکسانا کارت

 .قربان شٌ یاطاعت ن-

 شان ٍادار بٌ سکَت دىیيهانطَر کٌ با نشت ٍ کش نیران ٍ التهاس افتادند ٍ یٍ زار  ٌیبٌ گر دختريا
کٌ حکو  ییلَیس سهت را يا يانَن، آن یيا از نَچٌ گریدر اتاق را باز کرد ٍ بٌ کهک چند نفر د کرد، ین

 دانست یداشت ٍ ن ادی ٌخَب ب یلیخ نیرا ران لَیدرندشت را داشت، رٍانٌ کرد. آن س یالیٍ نیانبار ا
 ...برد ینه ادشیکٌ ايَرا يو يرگز از 

 یعنیٍ تهام فکرش نزد ايَرا بَد. اگر اٍ ٍاقعا نأنَر بَد، پس  دیکش ین گاریبا فاصلٌ از آنًا، س اینان
يو،  نیران نیيه یدٍرش، حت یيا ٍ يرکدام از آدم شَد ینفر نه کیتهام ناجرا فقط ختو بٌ خَدش 

. يرچند، آتش داشتن ايَرا بٌ کرد یحَاسش را جهع ن یلیخ دیبا نیباشند. بنابرا ینهکن است نفَذ
 نیخَد داشتٌ باشد، انا اگر حرف ران یجانش افتادى بَد ٍ دٍست داشت يرچٌ زٍدتر اٍ را برا

پَئن نحبت  کیاز آن بٌ عنَان  تَانست یاحساس، ن نیدرصَرت دٍطرفٌ شدن ا داشت، ین قتیحق
 ویدٍست ٍ نعشَق بَد! ننتًا در ت کیدر گرٍى اٍ نبَد...  ینفَذ کی گریاستفادى کند ٍ آنَقت ايَرا د

  ...شد یبٌ نفعش يو ن نینقابل... کٌ ا

اٍ کٌ تَانستٌ شايپَر را  ی  زيَشیبٌ ت یشک نأنَر  یکهرنگ خانَش کرد. ب یرا با لبخند گارشیس
 ینٌ ننصَر...! الک ،ستیٍاقع یافع ایکٌ نان داند یشدى ٍن یافع یاصل تیگَل بزند، تا االن نتَجٌ يَ

 نین اتفاقات، بًتریخَب بلد بَد از بدتر یلیخ ایندادى بَد... نان یکٌ استادش، ننصَر، بٌ اٍ لقب افع
 یٍ احتهاال آٍا دیکردن جاٍ ستیاستفادى را ببرد... بعد از سر بٌ ن نیشترینکات را استخراج کند ٍ ب

 ...دیرس یايَرا ن ینزاحو، نَبت بٌ اغَا
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 گذاشت، ین زین یرا رٍ کشیکهربار ی شٌیش کٌینرگسش را کنار نَيا ٍ گردنش زد ٍ درحال عطر
 یشال ٍ نانتَ، برا دنیکشاند. قبل از پَش داد، یرا نشان ن 7:41ساعت يهرايش کٌ  ینگايش را سَ

 سهتفرنچ کٌ ق ی قٌینگاى کرد. لباسش بلند بَد با  یقد نٌیآ یتَ اش حک شدى ریبار بٌ تصَ نیآخر
 ،یسادگ نیدر آن قسهت کار شدى بَد. لباس در ع ییبایٍ ز فیظر یا نقرى کهربند ٍ بَد تر کهرش تنگ

 ٍ بَد دادى سفارش را آن ايَرا کٌ خصَص بٌ. داشت دٍست را اش بٌ تنش نشستٌ بَد ٍ جلَى
 .کردى بَد تر یداشتن دخترک دٍست یلباس را برا ن،یيه

ت  یتاحدٍد فشیظر ی شت ٍ گَشَارى ٍ دستبند نقرىاش را بٌ گردن دا«اهلل» ی نقرى پالک با آن س 
  .آندند یبَدند ٍ بٌ يو ن

 .ٍ سادى بَد حیصَرتش يو نل شیسر جهع کردى بَد ٍ آرا یبلندش را باال ینَيا

جعبٌ بَد  یسهت راستش کار شدى بَد ٍ يهراى لباس تَ ی گَشٌ  کیپر بار کیکٌ  یرنگ یا نقرى نقاب
 یخَدش رٍ دنیگذاشت. طرح لبخند، از د شیيا چشو یانتحان، رٍ یرا بٌ دست گرفت ٍ برا

  .صَرتش جهع شد

پاشنٌ بلند  یيا گذاشت. کفش اش یدست فیک یٍ نقاب ٍ تلفن يهرايش را تَ دیکش یقیعه نفس
نانتَ، شال نازکش  دنیز پَشبَد را، بٌ پا کرد ٍ بعد ا دایپ زیر دیيرکدام سٌ نرٍار یکٌ رٍ یرنگ یا نقرى

بَد،  ىسادى درستش کرد یلی. يرچند خزدیبٌ يو نر چششیانداخت کٌ پ شینَيا یرٍ اطیرا بااحت
  .انا بًرحال دٍست نداشت آشفتٌ بٌ نظر برسد

استرس نداشتٌ باشد  تَانست یانرٍز شايپَر، نه یيا نجلس، نجلس يانَن بَد... ٍ طبق حرف نیا
ٍسط باعخ  نیکٌ ا یز ینزند. تنًا چ خی شیيا ٍ دست ردیبٌ ذينش را بگ ینفيجَم افکار ن یٍ جلَ
جو  نارشاز ک یاٌ یجان یبرا یحت دینبا یحضَر ايَرا درکنارش بَد... تا آخر نًهان شد، ین اش یدلگرن

 ...خَرد ین
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سالن  یتَ تَاند یندت زنان کو را ن نیبٌ ساعت يشت ناندى بَد ٍ آٍا فکر کرد ا قٌیدى دق حدٍد
 .ننتظر ايَرا بهاند

کٌ پشت بٌ اٍ نشغَل  یٍ بلند زن کیاندام بار یبَد کٌ نگايش با تعجب، رٍ دىیپلٌ رس نیآخر بٌ
 یایاز در یشد. تابلَ نقش دىیبَد، کش َاریشدى بٌ د دىیرنگ رٍغن کَب یاز تابلَيا یکی یتهاشا

ٍ  ینبَد بٌ قصد خَدکش دای. پبَد دنیدر حال دٍ اىیبا لباس س یخرٍشان بَد کٌ در ساحلش، زن
گرفتٌ است.  شیٍ غو خط آن را در پ یاز خستگ ایقدم تند کردى،  یآنچنان ٍحش ییاینرگ سهت در

 ا،یٍسعت ٍ بخشش در یرا نقض کردى ٍ بٌ جا اش یشگیيه  یآب، کٌ زالل یا ٍ سرنٌ اىیس یيا رنگ
 یبَد، يارنَن دایناپ اش کٌ چًرى پَش اىیبَد، با زن س دىیکش ریتصَ بٌ را ترسناکش ٍ بار نرگ یرٍ
يو قفل کرد ٍ  یرا تَ اش زدى خی یيا تن آٍا را لرزاند. دست یا کردى بَد کٌ لحظٌ جادیا یبیعج

 یداخل نقاش یزن تنًا یخَدش را جا یا . لحظٌدیدانن بلندش کش یرا از تابلَ، رٍ شیيا چشو
پنًان  ا،یاز دن سًهش دیباشد، چقدر با دىیبر ایتنًا ٍ از دن دینفر با کیکٌ چقدر  دیشیتصَر کرد ٍ اند

 اتیٍ ح یکٌ پاک ییایپر باشد، کٌ از در یرگیقلبش از غصٌ ٍ ت دیباشد ٍ چقدر با دىیٍ بٌ اٍ نرس
 ،یکس یب فرط از ٍ ببندد نفس قتل بٌ کهر ٍ بسازد آسا نرگ یٍرد زبان يهگان است، غَل اش یبخش

  ...ا بٌ تن کندخَدش، رخت عز یخَدش برا

. ستین چکسیحق ي یسرنَشت نیرا فشرد ٍ نگاى از لباسش گرفت. چن شیيا چشو ق،یعه ینفس با
رٍحش، خَد را بٌ  ی  کٌ، از افسردگ فتدیبٌ غربت ب نطَریدچار شدى ٍ ا ییبٌ نرض تنًا دینبا چکسیي

ٍ تا ابد نعلق خَايد  ستیاٍ نشخص ن یبرا یگايیيو جا گرید یایبسپارد کٌ در دن یچنگ نرگ
 ...دنان

شد ٍ  دىیکش رٍنیآن تابلَ ب یگرى خَرد، از فضا ایٍ نرنَز نان یعسل یيا نردنک یکٌ تَ شیيا چشو
 یبٌ سر ٍ گردن داد ٍ سهت آٍا قدم برداشت، دخترک داننش را باال گرفت ٍ نابق یکٌ اٍ تاب یٍقت
  .رفت نییپا يو را يا پلٌ

 :اٍ را از نظر گذراند ٍ گفت فیٍ ظر زنقشیقانت ر یٍر، سرتاپانهلَ از غر یبا نگاي اینان
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اصال جزء قرار  یز یچ نی... درٍاقع چنینراسو دعَت شدى باش نیحضَر در ا یتَ يو برا کردم یفکر نه-
  ...نبَد

 شٌیاز آنًا کٌ يه یدٍست داشت درشت نکٌیيو فشار داد ٍ برخالف ا یرا رٍ شیيا دندان یکه آٍا
کٌ  یکهرنگ بٌ لب نشاند ٍ با لحن یکند، لبخند یزن ازخَدراض نینحار ا داد یٍرش نپر نیآست یتَ
 .پاسخش را داد زند، یآتشش ن یٍ تاحدٍد ختٌیحسادتش را برانگ دانست ین

کٌ يانَن افتتاح کردى ٍ انحال تَ ٍ شايپَر  یبٌ شرکت در نًهَن لینا یلیراستش خَدم يو خ-
رش يست  دمیايَرا شخصا ازم درخَاست کرد انشب يهرايش باشو، د ینبَدم... انا؛ ٍقت نیَنن ج 

 ینًهَن نیشدم کٌ کنارش تَ ا یراض ام، یقلب لین رغویعل ٍ کنو رد ٍ درخَاستش ستیدرست ن
 ...باشو اشتٌحضَر د

کردنش کارساز بَدى،  یعصبان یبرا شیيا حرف دیٍ اٍ کٌ د کرد یکهرنگ نگايش ن یبا اخه اینان
 :نختص بٌ خَدش ادانٌ داد طَنیٍ با لحن ش دیرنگ بٌ لبخندش پاش یقدر 

 نیٍجَد داشتٌ کٌ تَان زن یکس کنو یبزارى، ٍ خب؛ فکر نه یايَرا دست رٍ کس ادین شیبٌ ندرت پ-
 نٌ؟یاز ا ریغ... باشٌ داشتٌ ٍ نحٌ اٍن یانداختن خَايش نرد

آن را نشان  یبٌ خَب اینان یيا گذاشتٌ بَد کٌ چشو ینقطٌ ضعف یخَاستٌ ٍ خَدآگاى، دست رٍ آٍا
بَد دخترک قصد  دایجهع کرد. پ شتریبخَرد، اخهش را ب یدختر باز  نیاز ا خَاست یٍ اٍ کٌ نه داد ین

دختر  نیدادن نبَد... ا یآدم کو آٍردن ٍ گزک بٌ دست کس ا،یباال آٍردن حرص اٍ را دارد، انا نان
بًا  شیيا کٌ اصال بخَايد بٌ حرف شد ینحسَب نه یعدد اش یذات استیاٍ ٍ س یجَان کٌ برا

 دایپ اش کلٌ ٍ سر جا ٍ يهٌ شٌینَجَد نزاحو بَد کٌ يه کیاٍ فقط در حکو  یبديد... آٍا برا
 ...شد ین

 :نبَد بٌ لب نشاند ٍ گفت شخندیبٌ ن شبايت یکٌ ب یرا نرم نرنک نحَ کرد ٍ لبخند اخهش
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 ٌی یفرانَش نکن، برا چَقتیي زٍیچ ٌیازت خَاستٌ... انا  یز یچ نیجالبٌ کٌ ايَرا چن یلیخ نیا-
  ...کنٌ آرٍم اٍنا با ٍ يستن کٌ بخَاد يَسش یادیز یيا نٌیگز شٌینرد، يه

 :بٌ گَشش آرام گفت کینزد ییٍ از پشت سر، جا دیدٍر دخترک چرخ بعد

نحل ايَرا  ینرد ی عشَقٌن یباشٌ! ٍقت نیعشق آتش ٌی نیگزیاٍنا جا یبرا تَنٌ ینه زیچ چیانا ي-
 یفًه یٍ کو خَايان ندارى، اٍنَقتٌ کٌ ن ندازىین ایلیٍلَلٌ تَ دل خ اش زدى خیکٌ با نگاى  ،یباش

  ...یچ یعنیکلهٌ  ی  ٍاقع یبَدن، بٌ نعنا یٍ در کنار کس یيهراي

 :ادانٌ داد زد، یبٌ قلب دخترک ن ریکٌ انگار ت یبا لحن د،ینکخ کرد ٍ سکَت آٍا را کٌ د یکه

 نژاد از ٍ خَن بٌ تَ نگاى کنٌ... يو یا گٌیشًَت، با چشو د ی نطالبٌ یايَرا جز برا دٍنو ین دیبع-
 ٌینفرى! ٍ اٍن  ٌیبٌ دنبال دارى... انا نالک قلبش فقط  یادیاٍن نرد ننفعت ز یبرا تَ، بَدن   شايپَر
 شٌینحکهن ٍ ر شش انقدر پاياکردى ٍ نطهئن با تیدلش تحب یتَ یخَب بٌ ٍ خَدش گاىینفر، جا

  ...دى یٍرٍد نه یا دٍٍندن، کٌ بٌ نفر دٍم اجازى

را نحکو حفظ کرد ٍ  شیسخت شدى، بٌ زحهت پايا شیبرا ستادنیسر پا ا کرد یکٌ حس ن آٍا
 شد یخارج ن اش حانٌیآغشتٌ بٌ لبخند خب یيا لب انیاٍ را کٌ از ن یٍ باز صدا دیچرخ ایسهت نان

 :دیشن

 تَنستو یکنار گذاشتو... چَن نه ٍ ویزندگ ینرديا یٌ یشايپَر ٍ بق دنش،یاٍل کٌ د ی از يهَن دفعٌ-
 !...شکل گرفتٌ بَد نٌ بگو نهَنیکٌ ب یا بٌ احساس دٍنفرى

 :کٌ گفت ی. لحنش خاص ٍ نتفاٍت بَد ٍقتدیآٍا کش ی گَنٌ یرٍ یدستش را با بدجنس بعد

جَجٌ  یباش داشتٌ ٍ خَدت یيَا کنو ین شنًادی.. پس پايَرا نهکنٌ انشب سرش شلَغ باشٌ.-
 ی کٌ تشنٌ یایدرن ییکفتاريا  بٌ اسارت چنگال ای... ٍ یش ین لٌ يا گرگ یپا ریز ایکَچَلَ... ٍگرنٌ 

  ...خَن انحال تَئن دنینک
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را باال انداخت ٍ از نقابلش گذشت  شیکلهٌ سخن گفتن بٌ آٍا بديد، ابرٍ کی ینًلت حت نکٌیا یب ٍ
  .رفت يا ٍ بٌ سهت پلٌ

انداخت، آٍا دستش را بٌ  نیطن الیٍ یکٌ در فضا شیيا بلند کفش ی ترق ترق پاشنٌ یصدا
 یعنیداشتٌ باشد...  قتیحق اینان یيا آن نشست. اگر حرف یرٍ رنق ینبل گرفت ٍ ب نیتر کینزد

ايَرا در نقابلش نسبت بٌ قبال  نکٌیبَد فکر کردن بٌ ا ىًَدیب داد؟ ین دیبٌ خَدش ان یدخترک الک
 شبیايَرا د نکٌیراجب ا کرد یاشتباى ن ست؟یبٌ فکر کل کل کردن با اٍ ن گریدارد ٍ د ینسب انشآر

  شدى بَد؟ کیعهدا بٌ اٍ نزد

ٍ  یطانیحزب ٍ اعهال ش نیچٌ؟ اصال نگر يدف ايَرا سرنگَن کردن ا دیدرٍغ بگَ ایاگر نان انا
  داشتٌ باشد؟ یا ٍ با اٍ رابطٌ زدیيو بر یزن رٍ نیداشت با ا یلیضدبشرشان نبَد! پس چٌ دل

ٍ  یگر  نقابل عشَى تَاند ینرد است! ٍ کدام نرد ن کی... قصد ايَرا يرچٌ کٌ باشد، بًرحال انا
  خَددار باشد کٌ ايَرا بتَاند؟ اینان ییبایٍ ز یطناز 

ٍ  دیغلت اش چانٌ یتا رٍ شیيا نژى انیدرشت ٍ زالل، از ن یا قطرى شیيا با بستن چشو يهزنان
نن ٍ  نیٍ ب دىیکٌ پا برينٌ جلَ دٍ ییایاحساس، از نان نیازت نتنفرم ايَرا... از تَ، از ا»زنزنٌ کرد:

رٍ تَ  یحس نیيهچ توبار تَنس نیاٍل یناکانو ٍ االن کٌ برا شٌیيه نکٌیتَ قرار گرفتٌ نتنفــرم! از ا
... شدم یبايات آشنا نه چَقتی... کاش يخَرى یرکب خَردم، حالو بٌ يو ن ینطَر یکنو ا دایٍجَدم پ
 نی... لعنت بٌ تَ ٍ ازىیکٌ االن بخاطرت انقدر فکر ٍ ذکرم بٌ يو بر دنتید ینه چَقتیکاش ي

 «...بخَرى نیزن ت یخیقلب  ی پشت درٍازى دیاحساس نهنَع کٌ، با

شدى. از جا بلند شد ٍ با حرص، کف دستش را بٌ  سیتهام صَرتش از اشک خ یک   دیيو نفًه خَدش
بگذارد. بٌ خصَص  ینًهان نیرا پاک کرد. انشب نحال بَد پا بٌ ا شیيا ٍ اشک دیصَرتش کش
 ...دانست یرا يو ن قتیحاال کٌ حق
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کٌ بٌ  یار باز شدن در ٍ خدنتک یصدا سر، پشت از کٌ بَد نرفتٌ يا پلٌ ریينَز سهت نس شیيا قدم
  .دیرا شن گفت ین آند خَش یکس

شد.  دىیحد ٍ اندازى جذاب نقابلش کش ینرد ب ی دريو ٍ خستٌ ی تا چًرى نیاز زن شیيا چشو
جنگل  انیدر ن شتریدخترک ب آند، ین جلَتر اٍ يرچٌ ٍ کرد نگاى را آلَدش صَرت اخو رى،یخ یا لحظٌ
  .شد یگو ن شیيا چشو

ذينش شرٍع بٌ  یتَ اینان یيا تلخ ادکلنش، حرف ی حٌیيهزنان با استشهام را د،یکٌ رس نقابلش
  .کهرنگ بٌ چًرى  نشاند یزنگ زدى کرد ٍ اخه

 یبَدن کٌ حت ویتا کردنت سر آن ینحترم؟ نٌ بٌ اٍن يهٌ ٍسَاس ٍ غلدر  یآقا یینعلَم يست کجا-
 نییکٌ تع یٍ ير ساعت یدار  ریتأخخَدت ندام  نکٌینٌ بٌ ا ،ید یبٌ خرج ن تیيو حساس قٌیدق ٌیرٍ 
  ...یرس یساعت بعدش سر ن وین یکن ین

 شیاز صدا یٍ خستگ یحَصلگ ی. لحنش گرفتٌ بَد ٍ بدیکش شینَيا نیکالفٌ دستش را ب ايَرا
 .کرد یچکٌ ن

  ...ویفتیبعدش راى ن رم،یبگ یتهاس فَر  ٌی دی. چند لحظٌ صبر کن بادیکارم طَل کش-

 :نگايش نکند گفت کرد ین یسع کٌیدرحال آٍا

 ...امینه یینن انشب با تَ جا ست؛ین یاز ین-

  .را گرفت ٍ نانع از رفتنش شد شینانتَ نیآست پشت از ايَرا کٌ برٍد يا خَاست سهت پلٌ ٍ

 ؟یاینگٌ دست تَئٌ کٌ ن ؟یکن یٍ تنت ن یدٍز  یٍ ن یبر  ین یچ-

با  شیيا بٌ چشو رىیکٌ خ یٍ سهتش برگشت. اخهش دريو بَد ٍقت دیبا حرص دستش را کش آٍا
 :بلندتر از حد نعهَل رفتٌ بَد، گفت یکٌ تاحدٍد ییصدا

  ...امیارادى کنو يو نه ام،یٍلو کن! نعلَنٌ کٌ دست خَدنٌ... دلو بخَاد ن-
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دخترک  یدٍبارى سرکش نکٌیاز ا شیيا کٌ ايَرا زٍتر رايش را سد کرد. اخو دیسهت نخالف چرخ باز
  .زد یبرق ن اش یا شٌیش یيا دريو بَد ٍ چشو یدر نقابلش گل کردى بَد، بٌ طرز ٍحشتناک

 یزارتان زٍرتان کردنا ٍ ادا اصَال نبَد... حاال چ نیاز ا یرٍ زدم، خبر  یانرٍز کٌ بايات حرف نًهَن-
 اٍل ٍ زبَن درازت ٍاسٌ نخالفت افسار پارى کردى؟ ی سر خَنٌ یشدى کٌ باز برگشت

 .نگايش کرد یاٌ یجان بَد، نشستٌ پشتش کو یابرٍيا نیکٌ ب یبا يهان اخه آٍا

 صرفا ٍ ٍ نن یگذاشت گٌینفر د ٌیقرار ٍ نداريات رٍ با  یعال جناب دٍنستو یچَن تا اٍن نَقع نه-
 ...یکشَن یدادن بٌ يانَن دنبال خَدت ن لیتحَ بخاطر

از حرف زدنش کانال  نیشو بٌ جانش افتادى بَد ٍ ابَد ٍ خ ی. عصبستادیبٌ اٍ ا تر کینزد یکه ايَرا
  .بَد دایپ

کٌ با گذشتن  کردم ین فیکَرد تعر نیحس ی قصٌ َارید ٍ در  دختر؟ انرٍز ٍاسٌ یگ یچرا نزخرف ن-
دست يانَن بًت برسٌ، بًت گفتو  یخَا یکٌ نه نٌیرفتٌ؟ اگر دردت ا ادتیچند ساعت يهٌ رٍ 
 راىحرفو نبَد، نحال بَد يه نیا بخاطر اگر االنو... بزارى کج ٍ پاش یاحد زارم یحَاسو يست ٍ نه

  ...ببرنت ینًهَن نیخَدم بٌ ا

 ٍ فیکٌ بتَنو تکل یبگَ کٌ حداقل بدٍنو چرا يارت ٍ پَرت راى انداخت ست، گٌید زیاگر نشکل چ انا
  ...نشخص کنو

 :گفت یفقط نگايش کرد کٌ ايَرا با خشو ٍ کالفگ آٍا

زدى ٍ  یشايپَر حرف ای ؟یار یاز خَدت درن یباز  ٍ گرفتٌ ت لج   قٌیدى دق نیدن نن ٍ ااٍن ریسر د-
  حال ٍ رٍزت شدى؟ نیکردى کٌ ا دتیتًد

 ...شايپَر بَد یيا نزد ٍ سکَت کرد. کاش نشکل اٍ فقط حرف یباز حرف آٍا
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 یرفت ٍ بازٍيارا جلَ  شان نیناندى ب یاز سکَت آٍا، کنترل خشهش را از دست داد. قدم باق ايَرا
 :زد ادیدخترک را گرفت ٍ فر

 !د  بنال چٌ دردتٌ دختر-

کٌ  یفرٍ بردن بغض سرکش یبرا شان، را بٌ يو فشرد ٍ يهزنان با باز کردن شیيا نحکو چشو آٍا
 یعصبان یيا چشو یبَد، نحکو بزاق ديانش را فرٍ برد ٍ تَ شینشستن در گلَ یبرا  ننتظر بًانٌ
 .ايَرا زل زد

 ...... حداقل نٌ با تَامیب یکَفت ینًهَن نیبٌ ا خَام یکٌ نه نٌیدردم ا-

 :کرد ادا را اش جهلٌ ینقش بست ٍ عصب شیيا لب یرٍ صدا یايَرا، ب پَزخند

  ٍ بٌ سٌ سَت پرتت کنٌ طرف يانَن؟ یفتیکٌ دست شايپَر ب یایبا نن ن-

 د،یرس انیايَرا کٌ بٌ پا ی تَان داشت. جهلٌ نجایفقط تا يه ،ینگٌ داشتن آن بغض لعنت یبرا آٍا
 :رٍان شد ٍ بلند گفت شیيا گَنٌ یدخترک رٍ یيا اشک

 یتَ ندام خر فرضو کن نکٌیبا شايپَر برم ٍ پرت شو سهت جًنو يانَن تا ا دم ین حیآرى! اصال ترج-
  ...یٍ بًو درٍغ بگ

چند  شیيا گنگ داشت کٌ از چشو ايَرا دٍر نهاند ٍ نتَجًش شد. چشو یغه اش، جهلٌ یانتًا
 حتهلیآندى ٍ دخترک  شیپ ینشکل کی. شک نداشت دیآٍا چرخ یٌ یاز گر سیصَرت خ یلحظٌ تَ

  .زند ین را يا حرف نیکٌ ا دىید ای دىیشن یز یچ

کٌ شراکت نَ بٌ نَ  نٌیا ریکٌ بًت زدم درٍغ ٍ دغل بَدى؟ غ ییاز حرفا یکیحالت خَبٌ آٍا؟ کدٍم -
 ؟یکن یسر ٍ تٌ ٍقت تلف ن یب یيا ٍ حرف یباز  با بچٌ یکٌ دار  ییتَ نیاجرا شدى ٍ االنو ا

 شیيا کف دست کٌیبکشد ٍ درحال رٍنیاٍ ب یيا را از اسارت انگشت شیبا حرص تقال کرد بازٍيا آٍا
 :گفت د،یکَب یاٍ ن ی نٌیرا تخت س
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... پس شو ین يات ٍ باعخ خراب شدن نقشٌ رمیگ ین ٍ ٍقتت فقط کٌ ام بچٌ ٌیآرى، حق با تَئٌ، نن -
خَدش! نن سهت پدرم؛ تَ  یبرى سَ یتهَم شٌ ٍ يرک جا نیشراکت نسخرى يه نیيهَن بًتر کٌ ا

  ...يو

ٍ پر از غهش، سهت  یدرشت فندق یيا نعنادار کٌ از چشو یحرفش، سکَت بَد ٍ نگاي ی ادانٌ ٍ
 شتریب ٍ بَد شدى تر سرکش یزنان ير از يا، چشو نیايَرا ساطع شد. غو ا ی زدى خی یيا نردنک

 .کرد ین یگر  یاغی

 ش،یيا يو از غو چشو یدخترک ٍ از طرف یيا رفتار ٍ حرف ریینتعجب بَد از تغ یکٌ تاحدٍد ايَرا
 :گفت تر آرام یبا لحن زدند، یقلبش چنگ ن یيا بٌ سنگ یاحساسات بد

 رشیٍ ز رفت ینه ادتیگذاشتٌ... ٍگرنٌ  ریتأج يهٌ نیاٍندى کٌ رٍت ا ییيا سَسٌ ٌینفر  ٌیٍسط  نیا-
 !قافلٌ ارینٌ  ،یدزد قیکٌ تَ رف یزد ینه

  .بَد یٍ دلخَر  تیآٍا نشست ٍ لحنش پر از عصبان یيا لب ینحَ رٍ یپَزخند

شراکت  نیاشدى باشو کٌ بخَام  ریاز جَنو س نکٌی... نگٌ ادمیدست رفاقت نه یدزد چینن با ي-
  ...بدم اش ببرم ٍ ادانٌ شیپ نیاز ا شتریاحهقانٌ رٍ ب

 :بَد، ادانٌ داد ظیکٌ آلَدى بٌ غ یرا باال انداخت ٍ با لحن شیابرٍ یتا کی بعد

 شَن برن ٍ از نعشَقٌ تَنن یٍ يهکار افتادى، ن قیبٌ دلشَن يَس داشتن رف یلیاگٌ يو آقا دزدى خ-
 !بخَان... نٌ از نن ٍ نیا

ُشل  یآٍا که یبازٍيا یرٍ شیيا بًت گرفت. دست یرنگ باخت ٍ نگايش رنگ ٍ بَ یايَرا که اخو
 :کٌ آغشتٌ بٌ تعجب بَد، لب زد یتنگ کرد ٍ با لحن یرا قدر  شیيا شد، چشو

  ام؟ نعشَقٌ-

 :فرز از اٍ فاصلٌ گرفت ٍ تندتند گفت آٍا
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کٌ  ادیب نیٍ االنو خبرش کرد نیختیٌ رباياش برنان داریکٌ از رٍز اٍل د یيهَن! تَن بلٌ! نعشَقٌ-
  ...ینًهَن نیببر فیبايو تشر ییدٍتا

 :پررنگ گفت یبا عتاب ٍ اخه ايَرا

نغزت  یيهٌ رٍ نیبٌ خَردت دادن کٌ ا یچ ؟یکن ین فیرد يو سر کٌ پشت ٌیچرت ٍ پرتا چ نیا-
   ؟یزن یگذاشتٌ ٍ ندام تَيو ن ریتأج

 .شد یکفر  آٍا

ٍ سر کارم  یبازم احهق فرضو کن یتَن ی... نکنو ین ریٍ تَ تَيو س   گو ین آرى نن دارم چرت ٍ پرت-
  ...رى یکالى سرم نه گٌیٍ د دٍنو یخَب ن یلیخ ٍ تیقیکٌ ح یانا بًترى بدٍن ،یبزار 

 ی ٍ آنادى یکن عَض ٍ لباسات یزدن، بًترى زٍدتر بر  یخبر  یب بٌ ٍ رفع ٍ رجَع ٍ خَدت یبٌ جا پس
  ...ادیکردن خَشش ب ریٍ تأخ یاز بدقَل کنو یننتظرتٌ ٍ فکر نه ای... چَن نانیرفتن ش ینًهَن

 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد دٍ بٌ شک گفت ايَرا

  نجاست؟یا اینان-

 :پاسخش را داد  ظیپرغ یبا پَزخند ٍ لحن آٍا

 ...یدٍن ینگَ کٌ نه-

صددرصدر داشتن  ا،یآندن نان نجایا لیفکر فرٍ رفت. دل یتَ ٌیچند جان یبرا ،یحرف چیي یب ايَرا
آن يو درست قبل از  ،یقرار پنًان نینبَد... ا یخَب زیاصال چ نیبا شايپَر است ٍ ا یَاشکینالقات 
ايَرا عَض  طالعٍ يانَن نقشٌ را بدٍن ا اینان ادیٍ بٌ احتهال ز لنگد یکار ن یجا کی یعنی ،ینًهان
 ...را يهراى خَدش ببرد اٍ ٍ باشد آٍا نگران داشت حق پس... اند کردى

 :گفت کرد، ینگايش ن یٍ رٍ بٌ آٍا کٌ با حرص ٍ دلخَر  دیدستش را بٌ صَرتش کش کالفٌ
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 ...نیبش نیبرٍ تَ ناش-

اٍند، يهَن بًتر  ادتَنی تَن شد ٍ نعشَقٌ یکاٍر یر تَن ! شها يو االن کٌ حافظٌامینن کٌ گفتو نه-
  ...نیکن یهرايرٍ ي ایٍ نان نینکش دکی خَدتَن دنبال ٍ کٌ نن

خَدش جهع شد. دست چپ نرد جَان  یتَ یٍ که دیايَرا چنان برافرٍخت کٌ، آٍا ترس صَرت
 :آشکار گفت ینشت شد ٍ با خشه

ٍ  نیتَ ناش ینیش ین یر  ی... بٌ سٌ شهارى نیار یرٍ بٌ زبَن ن ینزخرف نیدفعٌ آخرت باشٌ يهچ-
  ...کنو یبٌ رفتن نجبَرت ن دٍنو یکٌ ن یٍ ا ال خَدم اٍنطَر  ؛ینَن یننتظرم ن

ايَرا نگاى  ی رٍشن ٍ بٌ خَن نشستٌ یيا چشو یتَ ویٍ پرجسارت، نستق ستادیا نٌیدست بٌ س آٍا
  .کرد

 یدار  کارینکن کٌ... چ یندى ٍ اصرار الک ریپس انقدر گ امی. بًت گفتو نهیبکن یتَن ینه یکار  چیي-
  ...ٍلو کن گو ی... با تَئو نٍَنٌی...؟ ٍلو کن دیکنین

اٍ  فیرا دٍر کهر ظر شیيا برداشت ٍ دست یبَد کٌ ايَرا گام بلند دىینرس انیينَز بٌ پا اش جهلٌ
  .شانٌ انداخت یبلند کرد ٍ رٍ نینحل پر کاى دخترک را از زن ٌ،یاز جان یانداخت ٍ در کسر 

کند. ايَرا  شیريا گفت یٍ ن دیکَب یاٍ ن یٍاسع ٍ عضالن ی کَچکش را بٌ شانٌ یيا ندام نشت آٍا
ٍ نتعجب  رىیخ یيا بداخو کٌ بٌ جلَ دٍختٌ شدى بَد، نقابل نگاى یبلند ٍ نگاي یيا انا با قدم

  .کشاند ین الیٍ یشانٌ بٌ سهت خرٍج یرٍ شیاديایٍ فر غیبٌ ج تَجٌ یخدنتکاريا، آٍا را ب

ٍ بٌ  داد یرا تکان ن شیايارا کٌ پ ییآٍا عیٍ اٍ سر دیرا کش  رىیدر دستگ یجلَ خدنتکار اش، اشارى با
  .گذاشت نیزن یخَدش رٍ نیبرد ٍ کنار ناش رٍنیب زد، ین ضربٌ اش شانٌ

  .کرد ین شان نگاى زدى دادى بَد ٍ از پشت رل بًت نییرا پا شٌیکانل ش دیسع

  .دیکش ینفس ن یايَرا از خشو سرخ شدى بَد ٍ عصب یيا ٍ سرکش بَد ٍ چشو یآٍا عصب نگاى
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 :شد ٍ بلند گفت دىیکَب اش نٌیدخترک نشت شد ٍ بٌ س یيا دست

 یتهام، بٌ کار  ی  ٍ با خَدخَاي یبٌ نن دست بزن ید یبٌ خَدت اجازى ن یبٌ چٌ حق ؟یبٌ چٌ حق-
  خَام؟ یکٌ نه یٍادارم کن

کهرنگ جهع  یخَدش فشرد کٌ از دردش، صَرت آٍا بٌ اخه یيا دست نیرا ب فشیظر یيا نچ ايَرا
  .شد

ٍ ير  یکن ینخالفت ن لیدل یب ی... ٍقتیبفًه خَاد یٍ نٌ دلت ن یفًه یکٌ تَ نٌ ن یحق بٌ يهَن-
  ...یتَقع تک تک جَانبشو داشتٌ باش دیبا ،یکن یزبَن درازت رٍٍن ن یرٍ دىیرٍ نسنج یحرف

 .دیچیگَشش پ یاٍ تَ فیظر یرا ريا کرد، صدا شیيا کٌ دست ايَرا

کٌ  یيهٌ برات عذاب آٍرى چرا از اٍل انتخابش کرد نیسختٌ نگٌ نٌ؟ اصال اگٌ ا قتیحق دنیشن-
  ...االن

 د،یچیفضا پ یتَ نیناش ی بٌ بدنٌ شیيا شدن دست دىیکَب یايَرا کٌ يهزنان با صدا َیغر ادیفر
 هٌیحرفش را نصفٌ ن ش،یيا گَش دنیرا ببندد ٍ با سَت کش شیيا باعخ شد دخترک نحکو چشو

  .ريا کند

 !ریبگ خَن بســٌ! خفٌ-

دخترک با شتاب باال  ی نٌیس ی قفسٌ کٌی. درحالستادیا کشیآرام شد، ايَرا کانل نزد یکٌ که آٍا
 :زد ادیصَرت آٍا فر یتَ اش، تند شدى یيا نفس انیاٍ در ن شد، ین نییپا

ى کردن بدى، اٍنَقت رٍ بدٍن نزى نز یٍر  یبٌ خَدت جرعت گفتن ير در  گٌید بار کیفقط  بار، کی-
دختر   یدی... فًهزارم یاز کلهاتت رٍ بدٍن جَاب نه چکدٍمیٍ ي رسٌ یکٌ صبرم بٌ انتًا ن ینیب ین

  د؟یجاٍ
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بخَايد، بغضش سر باز  نکٌیا یٍ ب دیلرز یا چنان بلند گفتٌ بَد کٌ، آٍا لحظٌ را«دیدختر  جاٍ یدیفًه»
 یلرزانش کٌ پر از ترس ٍ دلخَر  یيا . نردنکختندیصَرتش ر یاشکش خَدسرانٌ رٍ یيا کرد ٍ دانٌ

 دنیتاب د نٌبَد ٍ اٍ کٌ  رىیسرشار از خشو ايَرا خ یيا چشو یبَدند، تَ یشگیٍ... يهان غو يه
دختر را داشت ٍ نٌ دٍست داشت نقابلش سست شَد، ازش فاصلٌ گرفت ٍ با عتاب در  نیا یياٌ یگر

  .عقب را باز کرد

 ...نیبش ریبگ-

ٍ خشو از تهام حرکاتش  دیکش ینفس ن یآندى بَد انا ينَز يو عصب نییچند درجٌ پا شیصدا ُتن
  .بَد دایپ

 دنینلرز یبا تهام ٍجَد برا کٌیسرش را باال انداخت ٍ درحال اش، یشگیخاص يه ی  با سرکش آٍا
 :گفت کرد یتالش ن شیصدا

 ...رم یگفتو نه-

  .لند بَد ٍ باز تنش را لرزاندب اریبٌ نعرى ٍ بس شبايت یب بار نیايَرا ا یصدا

 !د  بًت گفتو بتهرگ-

عنَان دلش  چیبَد، نگايش کرد. بٌ ي یناراحت یکٌ از رٍ ت،یعصبان یکٌ نٌ از رٍ یبا اخه آٍا
حد آنپر چسباندى  نیشَد؛ انا االن کٌ ايَرا تا ا نیسَار ناش ییکذا یبٌ نقصد آن نًهان خَاست ینه

 دلشرا داشت ٍ نٌ  یعصبان یايَرا دنیاز آن د شتریب ی نٌ حَصلٌ قتایشدى بَد، حق نیٍ خشهگ
  .کند دایک ش پ نیاز ا شتریبحخ نسخرى ب نیکٌ ا خَاست ین

. دل آٍا دیرا بٌ يو کَب نیيهان اخو کهرنگ، جلَ رفت ٍ سَار شد ٍ ايَرا بالفاصلٌ نحکو در ناش با
 .بَد شدى االخو ٍ دائو یخینرد  نیخشو ا یسَخت کٌ قربان نَا یبٌ حال آن در ب

 :تحکو کرد دیپنجرى قرار داد ٍ خطاب بٌ سع ی جلَ رفت ٍ يردٍ دستش را لبٌ ايَرا
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  تا خَدم برسو... نفًَنٌ؟ یزار  یيانَن ٍ تنًاش نه یهیقد یالیٍ شیبر ین-

  .فاصلٌ گرفت نیفقط سرش را تکان داد ٍ ايَرا از ناش دیسع

در صف  یکٌ جلَ یا رفت ٍ خطاب بٌ خدنٌ الیرا بٌ حرکت در آٍرد، ايَرا سهت ٍ نیکٌ ناش دیسع
 :زد ادیبلند فر کردند، ین پچک گَش يو پچ یٍ تَ دىیکش

 ...فتَنیسر ٍظا دیبر دیکن گو ٍ نعرکٌ تهَم شد! گَرتَن د؟یشهايا کار ندار-

. چند نفر از زنان ختندیگر ییَنکخ، يرکدام بٌ س یا بدٍن لحظٌ چارىیب ی بَد کٌ، خدنٌ دىیغر چنان
  .بَدند ستادىیدر ا یجلَ ينَز بَدند، تر کٌ از يهٌ فضَل

 ییيرکٌ بٌ سَ انیچشو گَ ادش،یٍ با فر دیپر یکٌ سهتشان قدم برداشت، رنگ از رخ يهگ ايَرا
  .رٍانٌ گشتند

ـــر  د؟یکن گو ٍ با شهايا نبَدم گفتو گَرتَن-  !یي 

نخ رٍشن کرد. چنان باشدت ٍ نحکو از آن کام  کیخارج کرد ٍ  بیرا از ج گارشیخشو پاکت س با
جزغالٌ شد. سهت عقب کٌ برگشت،  گاریس ی هٌین یيا یکیتا نزد دشیسف لتریگرفت، کٌ با پک اٍل ف

 .شد کردند یصَرتش را رصد ن داٍاریکٌ ش یجفت نردنک عسل کیقفل  شیيا چشو

*** 

دادى بَد ٍ ندام پَست لبش را  ٌیتک شٌیا بٌ شکٌ سرش ر یبٌ صَرت دختر  نٌیاز آ دیسع نگاى
با کف دست  شستند ین را اش گَنٌ را کٌ خَدسرانٌ صَرت نًتاب ییيا ٍ گٌ گاى، اشک دییجَ  ین
 تاساکت ٍ آرام نشستٌ بَد ٍ الم  نطَریکٌ سَار شدى بَد يه یا دٍختٌ شد. دخترک از لحظٌ زدٍد، ین

  .حرف نزدى بَد یکام، کالن

را بٌ  نیرا از نظر گذراند ٍ با سبز شدن چراغ ناش شهارٌ یدر جان دایرقو يَ نیآخر دیسع یيا چشو
سکَت را نداشت. حال ٍ  ی عنَان حَصلٌ چینبَد ٍ بٌ ي ینزاج ٍ تلخ یحرکت درآٍرد. اٍ ايل خشک
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 ،دادى بَد بیکٌ يانَن ترت یدست ٍ صاف ٍ بدٍن ابر ٍ نراسه کیآسهان  نیانشب، با ا یيَا
  ...بَد اىیٍ س ریيو دلگ ینطَر یيه

 َندین شد، یٍا ن یزبَنو بٌ گلگ ای کردم ین ٌیجلَش گر یٍقت انرزمیخداب نادربزرگ نَقع، اٍن ادنٌی-
 دینبا... نکن شَن حرٍم ینجَر یاشکا حرنت دارى... ا نینادرجَن، ا گفت ین کرد؛ یناز ٍ نَازشو ن

ل دادى ٍ َاد  ٍ ياش بندى ی خدا يهٌ یر کنخَدت فک شیٍ پ یکن ٌیگر یزرت یکیبخاطر ير اتفاق کَچ  ٍ
کٌ، ٍجَد آدنا نحٌ گَير  نٌیا قتشیسرت آٍار کنٌ... حق ینفر کٌ ر بٌ ر بدبخت ٌیبٌ تَ  دىیچسب

 یلیخ شَندیپ ٌیٍ از  دىیدردت بٌ استخَن رس یدیٍقت د ٌیٍ خدا نحٌ گَيرتراش! اگٌ  نَنٌ ین
دارى گَيرت رٍ تراش  َنٍ نق ٍ نَق زدن، پاشَ شکر خدا رٍ بگَ... چ یزار  ٌیگر یجا ،یناراحت شد

 ...کنٌ ین ترش ٍ قشنگ دى ین

 یکٌ اٍ شرٍع بٌ حرف زدن کردى بَد، با گَش سپردن بٌ کلهاتش، ذين آشَبش که یا از لحظٌ آٍا
  .آرام گرفتٌ بَد

 :بٌ آٍا انداخت ٍ گفت ینگاي نٌیاز آ د،یرس کٌ اش جهلٌ انیبٌ پا دیسع

 گفت یٍ ن زد یبًت تشر ن یکل د،ید یحال ٍ رٍز تَ رٍ ن نیبَد ٍ ا نجایا نن جَن اگٌ االن خانَم-
از اٍل خشتش کج گذاشتٌ شدى! اگٌ  ایدن یدٍن ینگٌ نه ؟یر یگ ین ٍ یآبغَرى چ یدخترجَن؛ نشست

د صاف ٍ یکٌ با ییتَ نیٍ ا نٌیباشٌ اٍن ذاتش يه ادتی کنٌ، یبايات تا ن ضینر ٍ دار کج ینیب ین
 یبٌ سر ٍ رٍ یدست ٌیپاشَ  ،یزار  ٌیٍ گر ینینش گَشٌ ی... پس جایبنداز  قلشیٍ ص یصَفش کن

  ...بکش ٍ جهع ٍ جَرش کن تیزندگ

خَدش را  یکٌ آٍا نتَانست جلَ آٍرد ینادربزرگش را درن یٍ بانزى با لبخند ادا جانیچنان پري دیسع
کارساز  اشٌ یرٍح رییتغ یبرا شیيا ٍ نتَجٌ شد حرف دیکٌ لبخند اٍ را د دیٍ لبخند نزند. سع ردیبگ

 :ٍ ادانٌ داد دیرنگ بٌ لبخند خَدش پاش یبَدى، قدر 
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درصد ايَرا بَ ببرى، شک نکن بٌ  ٌی اگٌ چَن! آ خَدنَن بهَنٌ نیب یٍل گو، یبًت ن یچ ٌیحاال نن -
 !ٍ الفاتحٌ کنٌ ین قطع ٍ نفسو دىیسٌ سَت نکش

 :گفت آرام بعد ٍ شد جا جابٌ یکه د،یايَرا را کٌ شن اسو آٍا

 ؟یچ-

 !قبَل باشٌ-

 :ٍ گفت دیخند دیباتعجب نگايش کرد کٌ سع آٍا

 ش؟یکَندیٍسط راى ش یکلهٌ زد ٌی نیبا ا ای دیرس شی! افطارگو یرٍزى سکَتت رٍ ن-

  .دیکَتاى خند آٍا

 ؟یبگ یخَاست ین یچ-

 :کرد ٍ پاسخ اٍ را داد تیخارج از شًر يدا یاتَبان یرا سَ نیناش دیسع

! گٌید استیدن نینشَ... باالخرى آدم يه رینا دلگ ی پسرخالٌ نیبگو از دست ا خَاستو یآيان! ن-
يست کٌ  نوی... بخاطر يهدىیقد کش ینجَر یيه ایخشت اٍل اخالقش کج قَارى گرفتٌ شدى ٍ تا جر

 ...کنٌ یتسهٌ پارى ن تشیعصبان یيهٌ کج خلقٌ ٍ گاي نیا

 دیشیاند چرخاند، یلب نشاند ٍ يهانطَر کٌ سرش را سهت پنجرى ن یرٍ نیکهرنگ ٍ غهگ یلبخند آٍا
 با ايَرا... است خلق کج دیٍ بٌ قَل سع ینرد عصبان نیٍ با تهام ٍجَد خَايان ا تینًا یکٌ چقدر ب

ٍجَد  یيا یايیشدى بَد کٌ دٍست داشت تهام س ییقلب  آٍا جناب  یاالن عال ش،یيا یتند تهام ٍجَد
  ...ٍ از آتش عشقش، گرنش کند ردیکَچکش بگ یيا دست نیرا ب اش یخیٍ قلب  دیاٍ را بشَ

باران ببارد ٍ باد بَزد،  نکٌیا یبَد. بٌ جا ریخفٌ ٍ دلگ ،یز ییپا یرٍزيا ٌیانشب برعکس بق یيَا
  .بَد ٍ شًر انگار تب کردى بَد اىیآسهان سراسر س
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بًش  یلیخ تَانست ینظلَم بَد کٌ پسر جَان نه یآٍا طَر  یيا کَتاى نگايش کرد. چشو دیسع
 نیشدى بَد، ا یز یچ ریٍ آٍا کٌ فکرش از بعدازظًر تا االن درگ کرد ین یشَد. اٍ در سکَت رانندگ رىیخ

 :شهرد ٍ گفت هتیرا غن دیبا سع ییتنًا

 یلیرٍ دارم؛ انا... خ گرانید یتَ نسائل شخص یکش قصد سرک ای ام یآدم فضَل یفکر کن خَام ینه-
 !بَد یانرٍز چ یبرام سؤالٌ کٌ ننظَرت از حرفا

 :دیخَدش را بٌ آن راى زد ٍ پرس ست،یننظَر آٍا چ دانست ین قایدق نکٌیباا دیسع

 کدٍم حرفا؟-

  ...یکن اعتهاد یبٌ کس یتَن یٍ نه دىیچشهت ترس نکٌی... ایيهَنا کٌ راجب دخترا گفت-

 :شدى باشد، تندتند گفت هانینکخ کرد ٍ آٍا انگار کٌ از حرفش پش دیسع

اشکال ندارى... کال  ،یدٍبارى نبش قبرش کن یٍسط ٍجَد دارى کٌ دٍست ندار  نیا یا نسئلٌ ٌیاگٌ -
 .دمیکٌ پرس ینَرد یٍ ب جا یبابت سؤال ب دی... ببخشویش ین الشیخیب

  .نگايش کرد نٌیاز آ دیخند ین کٌیدرحال دیسع

 ٍ تیدختر! نن کٌ تا حاال دٍ چشهٌ از خَد  ٍاقع ایکَتاى ب ؟یٍ نؤدب یيهٌ خجل نیٍ ا دیآٍا جاٍ-
  ٌ؟یٍاسٌ چ شٌیيهٌ کل نیا گٌید دم؛ید

نقابلش  اىیس ی بٌ جادى رىینرم نرنک نحَ شد ٍ يهانطَر کٌ خ د،ینزد. لبخند سع یٍ حرف دیخند آٍا
 :گفت کرد ین وینقدار تنظ نیاالترب یرا رٍ نیناش یيا نَر چراغ

کٌ جلَت نشستٌ نشدى بَدم...  یعَض نیبٌ ا لی... اٍن نَقع ينَز تبدشٌیناجرا نربَط بٌ دٍ سال پ-
 ...سالو بَد! نٌ نحل االن کٌ يام طنتیخَردى داشتو، انا ش شٌیذرى ش ٌیاز يهَن اٍل 

  .دیکش شیيا لب یرا فَت کرد ٍ کف دستش را رٍ نفسش
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 نیٍ يه کنٌ ین کفن ٍ ٍجدانش دى، یکٌ انجام ن یگنايکار، با ير گناي ٌیٍلش کن! فقط انقدر بگو -
  ...کٌ تهَم جَنش بًش آلَدى شدى یفسق ی کفارى شٌ ین

صَرتش زٍم شدى ٍ انتظار حرف زدنش را  یبَد با نگاى کنجکاٍ آٍا کٌ رٍ ینساٍ د،یسع نکخ
  .دیکش ین

ٍ بٌ درد نخَر  ربط یحرف ٍ درف ب ادیقَل تَ نٌ نبش قبرش کنو ٍ نٌ ز کٌ بٌ گو یٍ نختصر ن دینف-
  ...زدى باشو

بًش  لی... اٍادیدزد ٍ با چشهاش قاپو یدختر ترم اٍل ٌیبَدم کٌ  یترم چًار رٍانشناس یدانشجَ
 ٍ نن شتریحس ٍ حال ب نیا کنو دست دست شتریب یيرچ دمیکٌ گذشت، د یتَجٌ نکردم انا يرچ

 باداٍ يرچٌ  زنوین بًش ٍ حرف دلو رم یٍ گفتو ن ایدر بٌ زدم ٍ بَد کٌ دل نی... اکنٌ یخَدش ن ریاس
 !ستیکٌ ن دنیاز نٌ شن شتریباد! ب

 :ادانٌ داد ٌیٍ بعد از چند جان ختیبا سکَت شب در يو آن سکَتش،

اٍن لحظٌ تَقع تَ نخو...  یٍ رفت ینتٌ شد یندتٌ بدجَر  ٌیٍ  خَام ین ٍ رفتو جلَ ٍ گفتو خاطرت-
ا ال  کردم؛ ین یبکن ٍ کٌ فکرش یٍ قپَن راىیير نَع فحش ٍ بد ٍ ب ینیب شیرٍ داشتو، پ یير جَاب

 ...خَاد ین ٍ بگٌ دلش با دلهٌ ٍ اٍنو نن نکٌیا

  .داشت بیغر یغه اش انا خندى د؛یخند

ٍ فرياد درآٍردن،  نیریش یکٌ با ادا نایعاشق ٍ ٍابستٌ ٍ از ا ی... بدجَر ویدٍ سال با يو بَد یکی-
  ...دارن یدار ٍرن ی  تا پا داریپا پیریت

 یبار  چند خَايرم... بَدم گفتٌ يو ام بٌ خَنَادى یبَد. حت یٍ قصدم جد خَاستهش یٍاقعا ن نن
 عاقبت کٌ درستٌ... بَدم گذاشتٌ ام ٍ درشت رابطٌ زیر انیبَدش ٍ ايَرا رٍ يو در جر دىیدٍرادٍر د

 !بَد انتیدار، انا دارش، دار  خ ی  يهَن پانا يو شد  یعاشق ٍ عشق



 www.Novel98.ir 450               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

قَل ٍ  ام؟ یٍسط چ نیازدٍاج کنو! گفتو پس نن ا خَام یبرگشت گفت ن یلیدل چیي یرٍز ب ٌی
 گذاشت ٍ احساسو ی نداشتو، کلٌ نی... چَن اٍن نَقع خَنٌ ٍ ناشخَام یگفت تَ رٍ نه ؟یقرارنَن چ

 بٌ ٍ ٍ نن ریٍ يو آٍرد ٍ آخرشو گفت تَ رٍ بٌ خ نسخرى سر ٍ تًش ی ٍ با چندتا جهلٌ نیَتیگ ریز
کٌ  رمیگ ین خَدم دل از دارم ٍ انتقام رفتنش ،ینیب ین یبَد... بعدشو کٌ دار  نیيه يهش! سالنت
ل ن ٌی یير رٍز   ...... گناى پشت گناىرٍنیب ندازنشیتَش ٍ فردا ن دم ینفرٍ ق 

رٍشَن  یخَا ین یخار ٍ خاشاکن کٌ الک ٌیبق شٌ، یآدم ن ی شٌینفرى کٌ رگ ٍ ر ٌیفقط  شٌیيه
 چیٍ با ي یجَر  چیدرخت نردى، ي ٌی! شٌ ینه یدٍن یخَدتو ن کٌیدرحال ،یباز کن تیحساب ابد

  ...گردى ینفسش برنه یا ٍاسطٌ

  .با غو نگايش کرد ٍ لبش را از داخل گاز گرفت آٍا

  .ٍاقعا نتأسفو-

  .نگايش کرد نٌیٍ از آ دیخند دیسع

سن ٍ  نیبٌ حال ٍ رٍز خَدم تأسف بخَرم کٌ نردم تَ ا دیشازدى خانَم؟ ننو کٌ با یتَ چرا نتأسف-
 رٍنیب گٌیجک ٍ جَنَر د یکل ٍ خرگَش شَن رٍ از حفظن ٍ از کالى یباز  یسال يزار ندل شانَرت

 ...بکشو رٍنیدل ٍانَندى ب نیگَسالٌ رٍ از ا ٌیاٍنَقت نن ينَز نتَنستو  کشن، ین

کٌ  نیرا از ا دیٍ سع دیبگَ یز یچ دیترس ینزد. ن یحرف گریلب نشاند ٍ د یرٍ یخند کهرنگلب آٍا
 یا گذشتٌ نیچن طَنیپسرک شَخ ٍ ش نیکٌ ا نیسخت بَد باٍر ا شیبرا. کند تر يست ناراحت

  ...بکشد دکیداشتٌ باشد ٍ ندام غو را يهراى خَد 

را باال انداخت  شیبَد چرخاند ٍ ابرٍيا شیکٌ رٍ بٌ رٍ یهیقد یالیسرش را سهت ٍ ن،یتَقف ناش با
 :ٍ گفت

 !ستیيانَن ن یالیکٌ ٍ نیا-
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 کحافطش ٍ گند... نَندى جا بٌ اش نفلٌ یکٌ از اٍن بابا شٌیآبا اجداد یالیٍ ست،ین شیشخص یالیٍ-
  !خَدش یالیعشق ٍ حالش ٍ نجاست،یا

 :ٍ گفت دیدتر سهتش چرخزٍ دیبزند کٌ سع ینکخ کرد ٍ بعد خَاست حرف یکه آٍا

 ...شَ ادىیپ ٍ بزن ٍ نقابت-

 :اشارى کرد ٍ گفت نیبا سر بٌ ناش گذاشت، یصَرتش ن ینقاب را رٍ کٌیشد ٍ درحال ادىیپ آٍا

 بهَنٌ؟ جا نیيه یزار  ین-

 .شانٌ باال انداخت دیسع

 ...گفتو چشو تر، کیدستَر دادى بهَنٌ... ننو با گردن از نَ بار جنابیعال-

*** 

. کرد ین یباز  یکف بشقابش باز  ی شدى تکٌ تکٌ یچانٌ گذاشتٌ بَد ٍ کالفٌ با نَزيا ریرا ز تشدس
 یرا بٌ دست گرفتٌ بَد ٍ با لبخند نشیشانپا یبلند نحتَ ٌیپا َانینگايش زٍم شايپَر بَد کٌ ل

ايَرا  ریگ. ذينش انا در زد یبَدش حرف ن دىید الیباغ ٍ یکٌ قبال تَ یٍ نکار، با يهان زن بیفر دل
اعصاب دخترک  گذشت، یکٌ ن یاٌ یبَد ٍ ير جان اندىیگذشتٌ بَد ٍ اٍ ينَز ن شتریساعت ب کیبَد. 
  .شد ین تر ختٌیر يو بٌ

 یهیقد از نشان اش ٍ کًنٌ کیکالس یشايپَر نتفاٍت بَد ٍ نها یالیبا ٍ اریبس ال،یٍ نیا ی نحَطٌ
 شبايت یبلند کٌ ب ٌیپا ییيا باغ شهشاد کاشتٌ شدى بَد ٍ چراغ ی . دٍر تا دٍر نحَطٌداد یبَدنش ن

کٌ  یافراد یرٍ ٌک یزر یل یيا یگذاشتٌ شدى بَد ٍ نَر زردشان با نَر پرداز  شان انیبٌ نشعل نبَد، ن
  .کردى بَد جادیا یجالب یافتادى بَد، يارنَن دندیرقص یٍسط سن ن

 !بدى ٍ ات شهارى-
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 ریکٌ ذين دخترک درگ تیٍضع نیحرف را زدى بَد. در ا نیخَنسرد ا نگاى کرد کٌ دیتعجب بٌ سع با
 ینطَر یکٌ ا دیخَش بٌ حال سع د،یجَش یٍ سرکٌ ن رینحل س ریتأخ نیايَرا بَد ٍ دلش از ا اندنین

 !کرد یفکر ن یز یبَد ٍ بٌ چٌ چ الیخ یراحت ٍ ب

 کنو؟ کاریچ-

باال کٌ رٍ  یٍ بايو داد یکرد یرٍ قاط یدختر خَب! نکنٌ الکل ٍ صنعت یتَ کٌ خنگ نبَد بابا یا-
نَز جلَ  نیا یال یز یچ ٌی دمیکردى؟ شا ویصفر تنظ ی  رٍ ننف ٍ تییرایگ ی نغزت اجر گذاشتٌ ٍ درجٌ

 !نیکَتیتَ تلٌ ٍ تهَم جَن ت شدى ن یافتاد خبر یب جا دستت کار گذاشتٌ بَدن ٍ تَئو از يهٌ

 :ٍ گفت دیخند اٍ کٌ کرد نگايش چپ چپ آٍا

قصدٍ داشتو تا حاال صد بار انجانش دادى بَدم...  نیا اگٌ چَن بزنو ٍ نخت خَام ین نباش نهنگرا-
سَء  تویبٌ سرم بزنٌ ٍ نٌ از نَقع یتیترب یب الیدر ضهن، بٌ جناب سرگرد قَل دادم نٌ فکر ٍ خ

 !استفادى کنو، کٌ نکردم

  .تلفن يهرايش را نقابل آٍا گرفت بعد

 !... آن آننوینب یچیکٌ ي بندم یننو چشهانَ ن اصال خَدت ٍارد کن... ایب-

ينَز يو دٍ بٌ شک بَد، بٌ  نکٌیيو گذاشت. آٍا با ٍجَد ا یرا رٍ شیيا سرش را کج کرد ٍ چشو ٍ
 لیبر فان ینبن یاحتهال نیدخترک کَچکتر گفت، یاگر خَدش نه دیشا. گرفت اش خندى دیحرکت سع

  ...داد ینه دیبَدن ايَرا ٍ سع

را  دیسع یکٌ صدا زد ین بَردیک یکرد. داشت رقو آخر را رٍ پیتا را اش را از اٍ گرفت ٍ شهارى يهراى
 :دیشن
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کردى النصب! خدا عالهٌ کٌ انشب قرارى چندتا  فیيو رد یپیيو اٍند... چٌ ت نَن جنابیبفرنا! عال-
و باال نکشٌ ٍل کن انشب تا سًو نا رٍ ي نیدخترٍ تَ کف قد ٍ باالش بزارى ٍ يهَنجا ٍلشَن کنٌ! ا

  ...ستین

. دخترک انا اصال حَاسش بٌ اٍ نبَد. زد یبند حرف ن  کی نطَریتلفنش را از آٍا گرفتٌ بَد ٍ يه دیسع
چقدر قشنگ  تر، رىیدٍ درجٌ از آن ت یکیبا کراٍات  ايش،یس راينیبَد کٌ پ یزٍم نرد شیيا چشو

 رچقد اش یکت نشک انین در اش ٍ چًارشانٌ عیٍس یيا تنَنندش شدى بَد ٍ شانٌ کلیي پیک
قلبش  کرد یٍ با ير گام، دخترک حس ن داشت یگرفتٌ بَد. نرتب ٍ آراستٌ قدم برن یجا کنندى رىیخ

 کیتار یدر آن يَا یا شٌیشفاف ٍ ش ی لٌیدٍتا ت نیسبز رنگش، ع یيا . چشوزدیر یفرٍ ن نٌیتٌ س
 ...َدندب بایچقدر ز اش، ینشک ی دى ٍ نقاب سادىش دىیدر يو تن یٍ درحصار ابرٍيا زدند یبرق ن

دٍبارى صَرتش پکر شد ٍ برق  اینان دنیاٍ کٌ بٌ ناگاى، با د دنیآٍا، جان گرفتٌ بَد از د نگاى
  .فرٍکش کرد شیيا چشو

از باسنش را نپَشاندى بَد، با ادا  تر نییاز دٍ انگشت پا شتریکَتاى ٍ کانال جذب کٌ ب یبا لباس اینان
يو بٌ  تر دىیپاشنٌ بلند کش یيا کفش آن باٍجَد کٌ را تراشش خَش یخاص خَدش پايا یاطَاريا
چسب بٌ  نیعکٌ  یٍ نرتب با لبخند دیکش ین نیزن ینرتب ايَرا رٍ یيا کنار قدم دند،یرس ینظر ن
ٍ اٍ با اخو  زد یل گَش نرد جَان حرف نبَد، بغ دىیٍ سرخ آغشتٌ بٌ برق لبش چسب یقیتزر یيا لب
  ...گشت ین ی. انگار کٌ بٌ دنبال کسچرخاند ین تیجهع نیچشهش را ب تَجٌ یٍ ب

ايَرا نشستن باال آند  یبازٍ یبٌ قصد رٍ ایايَرا با اٍ دست داد ٍ دست نان دند،یيانَن کٌ رس کنار
ٍ...  

بٌ شدت  شیرا گرفت ٍ گلَ اش نٌیتٌ س یز یحس کرد چ ک،ینزد يهٌ آن ٍ بايو يا آن دنیاز د آٍا
ٍ جذب  ییطال  دلربا داشت ٍ در آن لباس اریبس یبَد ٍ صَرت کلیي قدبلند ٍ خَش ایشد. نان نیسنگ

 قايَرا حق داشت... ح دیچند برابر يو شدى بَد... شا اش یر یگ چشو کٌ حقا رنگش، ٍ نقاب يو
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 یچَن اٍ را بخَرد ٍ دل بٌ قد ٍ باال ییبایزن ز ی کنندى جادٍگر ٍ نسخ یيا چشو بیداشت فر
 ...ببازد اش یقله

  ...يو نبَد ینبَد... کاف یخَب لیاصال دال يا نی... اانا

  ...نبَد نیآنقدريا يو ظايرب ايَرا

 شدى باشد چٌ؟ اینان ی داکنندىیش لیاگر بَد ٍ جذب استا انا؛

 ایايَرا در حصار انگشتان نان یبازٍ شايد اسارت نکٌیرا بٌ يو فشرد ٍ قبل از ا شیيا عجز پلک با
 شیيا چشو ی شدن آسهان گرفتٌ یباران از ديانش بزاق دادن قَرت با ٍ گرفت يا باشد، نگاى از آن

از اٍ  ظیغل یخهنداد ٍ با ا ایرا بٌ نان شیلهس کردن بازٍ ی کٌ ايَرا اجازى دیکرد... ٍ ند یر یجلَگ
 یيا ستالیکرد ٍ کر دایپ یرنگارنگ حاضر در نًهان یيا آدم انین را اش فاصلٌ گرفت ٍ باالخرى گهشدى
 فیگشتند ٍ چقدر تن ظر رىیخ ست،ینگر یکٌ بٌ جهاعت رقاص ن یزنقشیسبز چشهانش، بٌ دخترک ر

 ...شدى بَد باتریدلبرتر ٍ ز اریبس یا سرنٌ  دخترک در نظرش، با آن لباس

  ...آند یشو ايَرا نفاصلٌ يو بٌ چ نیدر ا یظرافت ٍ آرانشش، حت تش،ینعصَن

را  دیسع یکٌ صدا زد یچرخ ن دندیرقص یتانگَ ن و،یکٌ با آينگ نال ییيا زٍج انین يدف یآٍا ب نگاى
 :دیشن

ٍ سهت اٍن  فتادیبٌ جَنو ن طَنیراى ش نیايَرا خان بدم... اگٌ ب لیتحَ ٍ نیناش چینن برم سَئ-
تیپ گردم ینشدم، برن دىیکش یسرخ ٍ صَرت یيا پلنگ   ...ش 

  .با لبخند نگايش کرد آٍا

راى سراغت  نیٍ اگٌ يو ب یرٍ از پشت چفت کرد طَنیش یکٌ دستا گو یاگٌ نن تَ رٍ شناختو؛ ن-
  ...رىیازت بگ یز یچ یا کردى ٍ اٍندى نشاٍرى ریجا کارش گ ٌیشک نکن  اد،یب

 .خندى ریزد ز دیسع
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خب  ی... ٍلشترىیيو ب طَنیش از ام تٌاز انَر سررش یلیچَن نن تَ خ خَاد یآرى قطعا ازم کهک ن-
  ...بزارم ارشینفت نفت دراخت نَ یگر  کَزى یيا کٌ فَت ستوین عقل یاٍنقدرا يو ب

برخَاست. قبل رفتن، با يهان لبخند شکرکش  شیاز جا دیشد ٍ سع لیکَتاى تبد یا آٍا بٌ حندى لبخند
 :بٌ آٍا نگاى کرد ٍ گفت

يرز بپرى؛ انا  یادیاٍن چشهش ز دینکن شايدخت... شا یتفلَن خَدخَر  ی بٌ خاطر اٍن دخترى-
  ...خَش بًش نشَن بدى ٍ آدم حسابش کنٌ ینحالٌ ايَرا رٍ

 :داد پاسخ ٍ انداخت باال را اش شانٌ یکانال ظاير  ی  الیخ یبا ب آٍا

 !یحرف بزن یراجب چ فًهو ینه-

 .تکان داد نیٍ سرش را بٌ طرف دیکَتاى خند دیسع

 یلیچپ کٌ خ یعل ی ٍسط کَچٌ یکن پرت ٍ خَدت یدار  یننتًا سع ،یدٍن یخَبو ن اتفاقا ،یدٍن ین-
... عالٍى شٌ یلحظٌ دستت رٍ ن ٌیبٌ  ،یبار نر  ریز یبخَا اگٌ پس! زدم ٍ بستش بن یٍقتٌ خَدم تابلَ

تیپ نیدر يو چند ن یيا سگرنٌ ن،یبر ا   ...از سر درٍن داد یيو خَب خبر ن ش 

 :فقط نگايش کرد ٍ اٍ دٍبارى گفت آٍا

 ستنینکش! کو ن شیرٍ بٌ آت ٌیصریق ،یدستهال نحقال کٌیت ٌیبٌ خاطر  حت،یانا از نن بٌ تَ نص-
  ...بلرزى يا فَت نیکٌ بٌ ا ستین یدیدنبالش... انا ايَرا ب انیکنٌ ک ش ن نیکٌ ع ییدخترا

 :ذاشتگ یشانیپ ی کٌ زد، انگشتش را گَشٌ یيهزنان با چشهک بعد

  .شازدى خانَم ادیعزت ز-

 یکٌ از حرارت پَستش، احتهال داد حساب دیکش اش دٍر شد، آٍا دستش را بٌ گَنٌ زیکٌ از ن دیسع
  !...سرخ شدى باشد
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يرچقدر يو از نظر اخالق ٍ رفتار بايو تفاٍت داشتٌ باشند، در  دیايَرا ٍ سع کرد یاعتراف ن دیبا
 سرگردانش نگاى ٍ خَدش رفتار يرچند. خَن حقا کٌ پسرخالٌ اند ٍ يو ،یر یٍ زٍدگ یزيَشیت ی نٌیزن
 .داشت یادیز ریلَ رفتن حرف دلش تأج یرٍ يو

 ؟یکن ین ویقا ٍ چرا خَدت-

 ٌ،یچند جان یبرا دیسر چرخاند ٍ شا ارادى یشد، ب دىیکٌ کنار گَشش شن ینردانٌ ٍ نحکه یصدا با
نگايش  کرد ین یسع کٌیشد. بعد اخو کرد ٍ درحال اٍ ی زدى خیشفاف ٍ رٍشن ٍ  یيا نحَ نردنک
 :نکند گفت

رٍ  گٌید یکٌ چشهاتَن جا نیبَد تَن تَ يپرٍت  نعشَقٌ یادیظايرا شها ز کنو؛ ینه ویقا ٍ نن خَدم-
  ...دیند

 یيا  چشو بٌ را اش بٌ خَن نشستٌ یيا کنارش نشست ٍ نگاى  ُبراق  ساطع از چشو یصندل یرٍ ايَرا
  .دیخارج شد، کالم دخترک را بر اش دشدىیکل یيا دندان انیکٌ از ن یا رنگ اٍ دٍخت ٍ زنزنٌ یفندق

بٌ  شیٍ بنداز یکن اش گَشَارى دفعٌ نیا دیٍ با کنو یبار تکرار ن نیآخر یبرا ،یبار گفتو گَش نداد ٌی-
ت! نٌ نان َدى ٍ نن نب ی بًش قد بدى نعشَقٌ کتیکٌ نغز کَچ یا گٌید چکسیٍ نٌ ي ایگَش 

سر ٍ  ینَضَع ب نیراجب ا نحتَا یکالم لفظ ب کی یحت خَام یعنَان نه چیيو بٌ ي گٌی... دستین
  ...کنو رفًهتیش یا گٌیطَر د شو ینجبَر ن ،یتکرارش کن یتٌ بشنَم... ٍ اگر باز بخَا

جهالت ايَرا،  یيا در نقابل شرارى یرا باال انداخت. دخترک جسَر بَد ٍ حت شیابرٍ یتا کی آٍا
 .زد ین زیٍ حرفش را تند ٍ ت شد ینه یسرکش ال  یخ یب

کٌ  ییجا تا يَاهلل ٍ تَ يو يزار قل َندیدخترى ک ش تنبَن شدى بَد ٍ پشت سرت ن نیکٌ ا ینطَر یا-
کتهانش  گٌیيست! د تَن نیب ییزایچ ٌی شد یيو نتَجٌ ن یير آدم احهق ،یداد یبًش رٍ ن شد ین

 !ٌ؟یٍاسٌ چ
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ٌ  س کیٍ صَرتش را نزد دیٌ خَدش را جلَ کشک ايَرا حبس  نٌیصَرت اٍ قرار داد، نفس دخترک ت
بٌ  رىیباال نرٍد، خ کرد ین یکٌ سع ییخَدش جهع شد ٍ يهان لحظٌ ايَرا با صدا یتَ یشد ٍ که

 :دیغر شیيا چشو

جَاب پس بدم...  رسٌ یکٌ از راى ن یزٍر یندارى کٌ بٌ ير ناعقل پ یبٌ نن ربط ٌیافکار ٍ قضاٍت بق-
 !فرق دارى اتٌ ی... قضٌیتَ رٍ گذاشت بٌ حساب چَب خط بق شٌ ینه نٌیننتًا نشکل ا

  ؟یچٌ فرق-

دست چشهت ٍ  یبسپر  ٍ نٌ کٌ عقلت ؛ینن باش کیشر دیٍ با یدٍن یتهام ٍ کهال ن ٍ قتیتَ حق-
شايپَر  یَجل یخَاست ین ینطَر ی... ایٍ سر خو کن یسر  يو کرد چشو بگ یٍر  یير در  یيرک
 ؟ینیٍ دين ب یبا سست عنصر  ؟یر یخَدت انتقام بگ الیٍ بٌ خ یستیٍا

ندارى،  ایٍجَد دارى  یز یيرچ ایتَ ٍ نان نیب نکٌیا ؟یکن ین یقاط ٍ تَ؟ چرا نسائل یگ ین یدار  یچ-
حرف بزنو... کَر کٌ  یٍ راجبش با کس رمیبگ شَ یکٌ بخَام پ   ستیعدس يو برام نًو ن ٌیاندازى 

 !نیکیتَ ج کیج اش خَدم يهٌ نویب یدارم ن ستوین

راجب انتقانو از شايپَر يو خَد  تَ قرار بَد :»دیکرد کٌ دخترک نتَانست بگَ ظیاخهش را غل ايَرا
 یٍ با سکَتش، جهلٌ تَ...« فتٌیکٌ کاليو پس  نعرکٌ ن یباش کویٍ بٌ قَل خَدت شر یر یبگ ٍ دستو

  .دلش ناند

دادى کٌ  لتیخزعبالت تحَ یسر  ٌی اینان دٍنو یبٌ نن؟ ن یخترٍ بند کند نیا یچرا انقدر اصرار دار -
  ...نانع از اعتهادت بشٌ

 شیصدا یرا با سر  زبان َتر کرد ٍ جسارتش را تَ شیيا چند لحظٌ با َشک نگايش کرد ٍ بعد لب آٍا
 !کند ین یٍ يو بلبل زبان ترسد ین يو زنان چطَر دخترک يو کرد ی. ايَرا درک نهختیر
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 یحساب سرانگشت ٌیبا  ،یايَرا خان! اگٌ چرتکٌ يو بنداز  یستین یتَ بًرحال آدم قابل اعتهاد-
يو نبَد، نن از حرفو  اینان یيا بًت گفتو ٍ اگٌ زر زر کردن ٍ نیچند بار تا بٌ حال ا یش ینتَجٌ ن

 ...گشتو یبرنه

ٍ  یتا بند آخرش بهَن دیبا کٌ ستٌ بٌ حالو دارى... نًو نعانل یٍ نٌ فرق ادیاعتهاد تَ نٌ بٌ کار نن ن-
حساب يو  نیکٌ چرتکٌ ٍ ناش شٌ ین دىیرس یدرصد فکر جا زدن بٌ َسر ت بزنٌ حسابت طَر  ٌیاگٌ 
 با دٍ دٍتا چًارتا کردن نجاتت بدن... نفًَم بَد؟ تَنن ینه

تلفن ايَرا، حَاس يردٍ را پرت  انکیپ یرا از يو فاصلٌ داد کٌ يهان لحظٌ صدا شیيا لب دخترک
از کاٍى را  یدر صَرتش نتن ارسال دایپ ظیبا يهان اخو غل کٌیبَد ٍ درحال نییکرد. ايَرا سرش پا

 :دیآٍا را شن یصدا خَاند ین

تیر خیب دیبا نو،یشايپَر رٍ با جفت چشهام نب ی  نداشتو... تا نابَد دنیننو قصد عقب کش- باشو  ش 
 ...ویرٍ تحهل کن گٌیٍ يهد

سرش را بلند کرد ٍ نگاى  یا شرٍع بٌ حرکت کرد ٍ در يهان حال، لحظٌ بَردیک یرٍ شیيا انگشت
  .بٌ آٍا انداخت یکَتاي

رٍ بًو  شٌ یکٌ بًت زدى ن ییحرفا زیر کنو ین دیٍ تأک ینن باش ی تَ جبًٌ دیپس تا اٍن زنان با-
  ...رٍ بفًهو ٌیکٌ استحنائا خَدم قض ی... نگر در نَاردیبگ

  .یکن یچال ش ن شٌیيه یبرا جا نیبشنَم ٍ يه خَام ینه گٌید يو  ضهن؛ راجب اٍن بحخ نسخرى در

با  د؛یحال، لب ٍرچ نیا با. بَد گرفتٌ اش ٍ يو خندى برد یيو حساب ن اش یاز لحن دستَر  آٍا
دٍر شَد کٌ اسارت نچ دستش نانع از حرکتش شد ٍ  زیاز جا بلند شد ٍ خَاست از ن« زٍرگَ» ی زنزنٌ

  .بٌ اجبار نگايش را بٌ ايَرا دٍخت

  .را بٌ صَرت دخترک دٍخت شیيا انگشتش فشرد ٍ بعد چشو ریرا ز SEND کَنیآ ايَرا
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  کجا؟-

  .شد رىیخ کرد یبٌ چًرى نشاند ٍ بٌ صَرت بداخو ايَرا کٌ طلبکارانٌ نگايش ن یاخو کهرنگ آٍا

کٌ  ٌیکار ت بايام چ گٌی... دخب یلیننو کٌ گفتو خ ،یکرد صادر ٍ حکهت ،یزد ٍ ٌ؟ حرفاتبٌ تَ چ-
  بهَنو؟ نجایبخَام ا

کردن دانن بلندش  ریگ با زنان ٍ آٍا کٌ تَقعش را نداشت، يو دیاٍ را جلَ کش یبا حرص خاص ايَرا
  .ايَرا فشرد ی نخَرد دست آزادش را بٌ شانٌ نیزن نکٌیا یگفت ٍ برا یآران « یيع» ش،یپا ریز

 ؟یکن ین نیچرا يهچ ؟یچتٌ رٍان-

 بٌ ٍ اعصابو ات بچگَنٌ ٍ نسخرى یيا یٍ با لجباز  یپر  یترقٌ سر  جات ن نیتَ کٌ ندام ع ایننو  یرٍان-
  ؟یز یر ین يو

  .ستادنیبلند شدن ٍ نقابل آٍا ا شیجا از با بَد زنان حرفش، يو ی ادانٌ ٍ

انشب  یبدٍن کٌ نًهَن ،یدٍن ی... ٍ اگر نهیبزار  کج ٍ پات یبًت اخطار دادى بَدم کٌ حق ندار  قبال-
  ...ادىیز یلیکردن ٍاسٌ تَ ٍ بٌ دام انداختنت باشٌ خ نیاز ايدافش که یکی نکٌیٍ احتهال ا ی  صَر 

ا نحکو ٍ کَچک دستش ر فیظر یيا آٍا، نچش را ريا کرد ٍ انگشت ی زدى در نقابل نگاى بًت بعد
  .گرفت اش دىیکش یيا انگشت نیب

تنًا تنًا  ی جٌیکٌ پا بٌ پات باشٌ... نت طلبٌ ین ٌیسا ٌی ؛یانجام بد یرٍ کٌ بخَا یٍ يرکار  یيرجا بر -
  ...شٌ یگز کردن بٌ نفع تَ تهَم نه

 .فشرد را آن تر با حرص نگايش را از اٍ گرفت ٍ خَاست دستش را بکشد کٌ ايَرا نحکو آٍا

از پس   تَنو یخَب ن یلی... خَدم خخَام یيو نه یٍص لیندارم؛ ٍک ازین چکسینن بٌ کهک ي-
  ...امیخَدم برن
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اجازى بدم بدٍن  نکٌیجايا بٌ دردت بخَرى... انا فکر ا یلیننو شک ندارم جسارت چشهات نهکنٌ خ-
 !رٍنیب بندازش ات االن از کلٌ نیرٍ يه یبر  ییحَاسو بًت باشٌ جا نکٌیٍ ا یيهاينگ

 ؟یر یبگ ویٍاسٌ نن تصه یتَن یگفتٌ تَ ن یاٍنَقت چرا؟ ک-

 رٍنیب بشیشد ٍ اٍ بدٍن جَاب دادن بٌ آٍا، کالفٌ يهراى را از ج دىیتلفنش شن انکیپ یصدا باز
باغ چرخاند ٍ  یدٍر نگايش را تَ کیبَد،  دایصفحٌ پ یکٌ رٍ یٍ بعد از خَاندن نتن بلند دیکش

  .شد پینشغَل تا

. کند یحَاس ايَرا را پرت ن یدر پ   یپ   یيا انکیاست کٌ با پ یآٍا دٍست داشت بداند چٌ کس چقدر
رنگ  یبا کت شلَار خاکستر  یاٍ را کنار نرد یگشت ٍ ٍقت ایدنبال نان تیجهع نیناخَدآگاى با چشو ب

 را شٍ نگاي دیکش یاز سر  آسَدگ یقینانحسَس نفس عه د،یيو بٌ دستش ند یکرد ٍ تلفت دایپ
 ی نردانٌ ی پنجٌ انیکٌ ن دشیکَچک ٍ سف یيا انگشت دنیسهت دست خَدش ٍ ايَرا کشاند. از د

رنگش جهع شد.  یکالباس ی ُرژ خَردى یيا لب ی لبخند کهرنگش ناخَدآگاى گَشٌ شد، یايَرا فشردى ن
 یٍل بَديو با اخو ٍ تحکو يهراى  شیيا یٍ نگران تیايَرا را دٍست داشت. يرچند حها یيا تیحها
سرد ٍ نغرٍرش،  یيا . برعکس حالت ٍ ندل چشودیچسب یبٌ دل دخترک ن تینًا یاخالقش ب نیيه

  .اٍ، دست کَچک آٍا يو گرنا گرفت یيا گرم بَد ٍ از حرارت انگشت اریدستش بس

 !چشهش چقدر دنبالتٌ یدٍن یخَب ن یلیٍ خَدت يو خ ادین کیکٌ قدم قدم دارى نزد ٌیاٍن لشیدل-

. يانَن دیرس نیبٌ يانَن ٍ شرٍ تیشد ٍ درنًا دىیکش کرد یکٌ ايَرا اشارى ن ییبٌ جا نگاى آٍا خط
درخشان بٌ  ی لٌینقاب، نحل دٍتا ت انیشب رنگش از ن یيا بٌ تن داشت ٍ چشو یکت ٍ شلَار نشک

  .آندند یچشو ن

م رنگ پَش یا قًَى یا لٌیژ نیشرٍ ر  بٌ صَرت  یبند نقاب، چشو یبَد ٍ بٌ جا دىیبا کت ٍ شلَار ک 
کٌ  یخَد پنًان کردى بَد. طرح عقاب ریآٍا را ز ی  ٍ کار دست پَشاند یداشت کٌ فقط چشو چپش را ن
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شدى بَد کٌ  زدى نقش اش یا قًَى ی  چرن بند چشو یرا باز کردى ٍ در حال اٍج گرفتن بَد، رٍ شیيا بال
  .پا بلند شَد ی پنجٌ یٍٍ رٍ بٌ ايَرا، ر ردیجان بگ شتریباعخ شد لبخند آٍا ب

 یدخترک تَ یبزند، سرش را سهت اٍ خو کرد ٍ صدا یحرف خَايد یکٌ نتَجٌ شد آٍا ن ايَرا
 :دیچیگَشش پ

 چارىیدادى باال! ب یبیترک کیپ یادیبٌ درد نخَر انگار انشب ز ی  ! دٍزار ییکاکائَ کیک ی کٌینرت- 
 ...جنسش بًش نساختٌ

 :ادانٌ داد طنتینزد کٌ آٍا با ش یرا بٌ يو فشرد ٍ حرف شیيا نحکو لب ايَرا

 نیا ؟یبَدن برداشت ایاٍنَقت فاز عقاب آس کنٌ؛ یتَ رٍ بال پشٌ يو حساب نه یکس ،یزٍر ید  آخٌ پ-
يهَن بًتر کٌ زدم چشو  ٌ؟یچ یدٍن ی! اصال نآ شنین انَردیقاشق آب، قَاص ٍ در ٌیاز اٍناست کٌ با 

  ...کٌ نقصش کانل بشٌ لٌیدا عقل بًش نداد، ننو شدم ٍسخ... کردم کَر ٍ ٍ چارش

تا  دیکش شیيا لب بٌ را دستش بار چند. آٍا لحن ٍ يا حرف بٌ بَد گرفتٌ اش بٌ ٍضَح خندى ايَرا
  .کند ٍ نگايش را بٌ آٍا دٍخت یتَانست اخهش را بازساز 

  ؟یکٌ دٍبارى َشر بٌ پا کن یخَا یدختر! نه ریآرٍم بگ-

  .را باال انداخت شیٍ ابرٍ دیشکرک خند آٍا

چشهش  یکیکٌ حساب اٍن  یلیفرصت چرب ٍ چ ٌیچقدر ننتظرم ٍاسٌ  یدٍن ینه یَشر کٌ نٌ... ٍل-
  !شیبفرستو تنگ دناغ عهل یبا برند کبَتر چاي یٍ نانان کیش ی  دٍد نکیع ٌیرٍ يو برسو ٍ 

 ...اراذل اٍباش صفا ندارى جناب س نیکنف کردن ا یجد یجد

 :اخو پررنگ ايَرا، حرفش را چرخاند ٍ يهزنان با فَت کردن نفسش، تند گفت با

 !ايَرا خان-
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با  ايشیس یيا بَد ٍ چشو ستادىیا شان يانَن کٌ اکنَن نقابل ینزد ٍ نگاى يردٍ سَ یحرف ايَرا
  .دیصَرت آٍا بَد چرخ یرٍ صیحر یلبخند

دست ايَرا را فشرد کٌ اٍ يو نتقابال  یهک اریاخت یاٍ، اخو کرد ٍ ب ی رىینگاى خ دنیاز د دخترک
  .شد کیآٍا را فشار داد ٍ بًش نزد فیظر یيا انگشت تر نحکو

 ییيا بٌ صَرت بداخو اٍ افتاد کٌ با چشو شان یيا يانَن از دست یيا حرکت  ايَرا، چشو نیيه با
 .کند یسرخ نگايش ن هٌین

  ...ی... نفصل! ٍ البتٌ کانال خصَصویبايو حرف بزن دیبا-

  .بار سر تکان داد کیبزند فقط  یحرف نکٌیا  یب ايَرا

سرش را سهت  ظیغ با اٍ کٌ برد اش سهت آٍا برداشت ٍ با لبخند دستش را سهت چانٌ یقدن يانَن
نزخرفش را بٌ گَشش  یيا را گرفتٌ بَد ٍ حرف شیايَرا کج کرد. در بدٍ ٍرٍد، يانَن جلَ ی شانٌ

 نیااز خجالتش درآندى بَد... انا  یحساب زشیبا زبان تند ٍ ت شٌیخَاندى بَد ٍ آٍا يو نحل يه
  ...بَد يا حرف نینردک انگار پررٍتر از ا

دندان  یآن کرد ٍ صَرتش را جلَ برد ٍ از ال نیگزیجا یاز ٍاکنش آٍا، لبخندش را نحَ ٍ اخه يانَن
 :دیغر

کٌ  یٍ گرد ٍ خاک یآٍرد نیر شرٍکٌ س یی... بعد از بالیٍجب وین شٌ یتهَم نه چَقتیکار نن با تَ ي-
ل کنن خَ یقًار  یادیتَ پنجَل انداختن ز دمیفًه ،یسر شب بٌ پا کرد  ٍ  یٍ تا افسارت رٍ 

 ...یتًش نال خَدن ،ی! انا بدٍن، يرچقدر يو بدقلق باشکنٌ یبٌ ظرافت تنت غلبٌ ن تیگر یٍحش

ايَرا کٌ  ی  عصب یيا نفس انیجهالتش را در ن ظیبًش زل زدى بَد. با غ اش یشگیبا جسارت يه آٍا
 :بٌ زبان آٍرد دشان،یشن یکنارش بٌ ٍضَح ن
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ت بازى ٍ ن ی ًَدىیب یيا ٍ حرف یخَد یب یفکر نکن با ادعايا- کٌ تَ  یبٌ ايداف یتَن یشايپَر راي 
 یب یَالیي ٌیتَ ٍ  نینَجَد رذل ع ٌیکٌ  یبار حرف زٍر  ری... نن نحالٌ زیبرس دى یسرت جَلَن ن
  ...ندار بر دٍر ٍ بدٍن ٍ شايپَر ناطقش باشٌ برم! پس حد خَدت نیشاخ ٍ دم ع

يَا ناند ٍ اٍ با بًت ٍ  یدستش را باال برد ٍ باز قصد لهس صَرتش را داشت کٌ دستش رٍ يانَن
چشو  کرد یبٌ خَن نشستٌ نگايش ن ییيا خشو، بٌ ايَرا کٌ دستش را نحکو گرفتٌ بَد ٍ با چشو

  ...نرد دارد، درٍغ نگفتٌ بَد نیحد ٍ اندازى نسبت بٌ ا یب ینفرت گفت یدٍخت. اگر ن

صَرت  یتَ اش شدى دیبٌ يو کل یيا دندان یاز ال د،یکش یيهانطَر کٌ ک ش دار ٍ بلند نفس ن ايَرا
 :دیيانَن غر

 ٍ چشهو نکٌیبا ا ی  چَن تکرارش نساٍ ؛یبًش دست بزن یخَا یباشٌ کٌ ن یدفعٌ آخر  دم ین حیترج-
رٍ  نیپا گذاشتن قَان ری! حق زدیکٌ نبا فتٌیب یقَل ٍ قرار ٍ حرف  ببندم ٍ اٍنَقت اتفاق یيرچ رٍ

کٌ بخَاد  ٌیدست ست،یٍسط بشکنٌ، شک نکن شرطهَن ن نیا یز یکٌ چ نٌیيانَن! اگر قرار بر ا یندار 
  ...خطا برى ٍ نهنَع رٍ آزاد اعالم کنٌ

بَد، بٌ ايَرا نگاى کرد کٌ اٍ يهان لحظٌ  دایيَاز ترس در آن  ییيا رگٌ کٌ نگايش با زدى بًت آٍا
. يردٍ بداخو دیلبش کش ی جلَ رفت ٍ شصتش را گَشٌ یدست يانَن را ريا کرد ٍ اٍ با نفرت قدن

ٍسط  راگ دیزل زدى بَدند. شا گریکدیبٌ  کرد یکٌ انگار گلَلٌ سهت يو پرتاب ن ییيا ٍ با چشو
  .کردند یشدى ٍ تا سر حد نرگ نشت نحار يو ن زیاالن گالٍ نینبَدند، يه ینًهان

 ی يهٌ بٌ ٍ سند ٍ ندرک پاش یکٌ ب یخَش ندارم رفتار کس چی! چَن ننو يینهنَع رٍ خَب اٍند-
  ...رٍ بدٍن جَاب بزارم دٍنٌ یٍ ُارد نا بٌ جا دادن رٍ آزاد ن کنٌ ین باز يام برنانٌ

 ...نهتیب یبار نان... شدم يو تر االن نصهو و،یحرف بزن دیبا گفتو

 الیٍ ی  باغ پشت یعنی ،یاز جانب ايَرا شَد، رايش را بٌ سهت قسهت غرب یننتظر کالن نکٌیا یب ٍ
  .ٍ انبار آنجا قرار داشت کج کرد لَیکٌ س
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سرد بٌ  یهینس یبٌ آن ش،یيا انگشت یگرنا ی  با خشو دست کَچک آٍا را ريا کرد کٌ از دٍر  ايَرا
 :کرد ظیغ رلبیٍ ز دیکش شینَيا نیرا بٍ اٍ دستش  دیچیتن دخترک پ

  ...زیيهٌ چ یپست فطرت  ب-

. فتدیب نیزن یرا شکافتٌ ٍ نقابلش رٍ اش نٌیس خَاست یکٌ انگار يرلحظٌ ن زد ین یآٍا طَر  قلب
بَد ٍ ايَرا را  ی. يانَن آدم خطرناکدیترس ینکند خشو ايَرا کار دستش بديد ن نکٌی... از ادیترس ین

  .کرد ین دیتًد یير خطر 

نگايش  نکٌیا  یايَرا نشست ٍ ينَز لب از لب باز نکردى بَد کٌ، ايَرا ب یبازٍ یسردش رٍ دست
کٌ يانَن رفتٌ بَد را از  یر یاز اٍ فاصلٌ گرفت ٍ يهان نس ،«گردم یباش تا برن جا نیيه»کند با گفتن  

  .سر گرفت

با يو  خَايند یدٍتا کجا ن نیبَد کٌ ا نیا ریبَد ٍ ذينش درگ شیرد پا یسرگردان آٍا ينَز رٍ نگاى
  ندازند؟یراى ب یدعَا ٍ کتک کار  ایحرف بزنند؟  خَاستند یحرف بزنند؟ اصال ٍاقعا ن

ٍ اٍ با اخو گَش  کرد یکنار گَش شايپَر ٍز ٍزک ن نیچرخاند. شرٍ تیجهع یدٍر نگايش را تَ کی
بار کهرش را با سخاٍت بٌ دست اٍ سپردى  نیبَد ٍ ا ستادىیيو ينَز کنار يهان نرد ا اینان داد؛ ین

 کرد،بَد ٍ نگاى آٍا را کٌ حس  یيو نشغَل صحبت با دختر جَان دیبَد کٌ دٍرش حلقٌ شَد؛ سع
  .بٌ اٍ زد ٍ باز نشغَل کار خَدش شد یبرگشت ٍ چشهک کَتاي یا لحظٌ

بَد، دخترک تنًا بَد... انا... ايَرا کٌ ن شناخت؛ یرا ن یادیز یآشنا یيا آدم ت،یجهع نیا نیب ظايرا
. بٌ آند یيهٌ بٌ چشو ن نیا اش یخال ینبَد کٌ جا یقیاٍ حق یبٌ جز ايَرا برا چکسیانگار ٍجَد ي

ايَرا را  َرٍ بٌ شدت ش دیجَش یٍ سرکٌ ن ریخصَص کٌ نگرانش يو بَد... درٍغ چرا، دلش نحل س
بٌ يو نخَايند  یخَب یيا يو نکشد، باالخرى حرف یکش قٌیاگر کارشان بٌ  یحت دانست ی. نزد ین
  ...زد

 ...بهاند جا گفتٌ بَد صبر کند ٍ يهان ايَرا
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  ...کارش اشتباى است دانست ین

  ...برٍد دینبا دانست ین

 انا؛

 ...حرکت کرد یايَرا قدم برداشت ٍ رٍ بٌ سهت غرب یرد پا یافکار را کنار زد ٍ رٍ نیا تهام

*** 

ٍ از  یلعنت یالیٍ نیا ی  ادآٍردیتلخ ٍ زنندى،  ی يهٌ خاطرى نی. يجَم اعیَد ٍ سربلند ب شیيا قدم
زخهش فرٍ  یشدى ٍ ال یز یاٍ حکو جًنو را داشت، استخَان ت یکٌ برا یا ٍاناندى یلَیيهٌ بدتر س

را  خشهشدستش ديد ٍ اٍ تهام  یيانَن گزک خَاست یکٌ از خدا ن ادیبَد؛ آنقدر ز ی. عصبرفت ین
  .کند یسرش خال

سخت بَد تصَرش، چٌ برسد بٌ  شیکٌ ينَز يو برا دىیچیتَ در تَ ٍ پ یلَیاز آن س ال،یٍ نیا از
ٍ قابل لهس، تا سر حد  کینزد يهٌ نیاتفاقات گذشتٌ آن يو ا ی  کاٍر یقدم داخلش بگذارد، از ر نکٌیا

  .داد یٍ بٌ جانش افتادى ٍ عذابش ن شد یتنفر خشو ن نینرگ نتنفر بَد ٍ ا

 یز ییپا ی خشک شدى یکٌ اطرافش را انبَى شهشاديا کیٍ تار کیبَد بار یراي لَیبٌ س یننتً رینس
گاى  یبا قار قار گاى ٍ ب شیپا ریبٌ ز ختٌیر یيا خش خش برگ یفرا گرفتٌ بَد. با ير قدم، صدا

  .شد ین بیترک يا کالغ

 شدى يا برگ نیيه نیرا رٍشن کرد. انگار خَدش يو ع یدرنگ دٍن یپا انداخت ٍ ب ریاٍل را ز گاریس
 انین نیٍ در ا شد ین جا جابٌ اش ... فقط در دست باد  انتقام چند سالٌنیزن یرٍ افتادى ٍ ُنردى. بَد

ترش  ٍرٌ ٍ با ير جرقٌ شعل گذاشتند یخاکستر خشهش ن یقدم رٍ یعابريا يو يرکدام بٌ نحَ
برداشتن  انیٍ اٍ بٌ اجبار بٌ از ن کشاند یبٌ نشانش ن شتریا بخَن ر یکٌ بَ ی ... شعلٌساختند ین

کار را انجام  نیا یرٍز  دیبٌ يدفش، با دنیرس یکٌ برا دانست یٍ ن کرد یعابران يو فکر ن نیيه
  ...ديد
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 یادآٍر ی عذاب ٍ تر نفسش تنگ شد، ین کینزد یکیبٌ آن ساختهان فرٍ رفتٌ در تار شتریب يرچٌ
کٌ ٍادارش  سَخت ین یبٌ طرز بد اشٌ ی. رکَفت یبٌ جانش شرر ن شتریب اش یٍ لعنت اىیس ی گذشتٌ
دٍ انگشت  انیرا از ن گارشیاز يو باز کند ٍ س قیعه ییيا سرفٌ یبرا را اش بٌ يو دٍختٌ یيا کرد لب
  .ريا سازد

 شا نٌیبٌ س ی. با خشو نشت نحکهدیرس لَیکٌ نقابل س یشد ٍقت دتریٍ شد دیشد شیيا سرفٌ
 ...بَد دىیفا یکند. انا ب شیريا اش یعصب ی  ٍ سَزش ٍ گرفتگ ردیکٌ آرام بگ دیکَب

 نی. اافتاد یرا بٌ يو فشار داد. انگار باز داشت از پا ن شیيا زانَ نشست ٍ نحکو چشو یرٍ ناخَاستٌ
  ...کٌ یباز يو عَد کردى بَد... نحل قبال... نحل ٍقت یلعنت یهار یب

 د،یشن کٌ  یا دخترانٌ دار ٍ بغض فیظر یصدا ٍ نشست اش شانٌ یکٌ رٍ ییيا احساس دست با
از باران  سیآسهان خ یسرخ از دردش، تَ یيا کٌ چشو دینکش یسرش را بلند کرد ٍ طَل

  .شد رىیآٍا خ ی  فندق یيا نردنک

  ٌ؟یچٌ حال ٍ رٍز نیا ؟یکن یسرفٌ ن یدار  یشدى ايَرا؟ ٍاسٌ چ یچ-

 شیکٌ ريا یٍ ابد یارج یتنگ پاسخ ديد. حرصش گرفتٌ بَد. از خَدش، از نفس تَانست ینه
  .کرد ینه

 نیزن یٍ رٍ دیصَرتش کش یرٍ از را نقابش. زد زانَ کنارش يق سرش خو شد کٌ آٍا با يق باز
  .قاب گرفت فشیکَچک ٍ ظر یيا انداخت ٍ صَرتش را در حصار دست

رٍ بًو  یکٌ دار  ی... يرچیدارٍ، اسپر  ؟یکنو کٌ خَب ش کاریکلهٌ بگَ چ ٌیکنو؟ تَ رٍ خدا  کاریچ-
  ...نباش ینطَر یا کنو ینباش... خَايش ن ینطَر یبگَ کٌ ازش استفادى کنو... فقط ا

... ايَرا خَدش يو اشٌ یگر انین یيا از زنزنٌ ایکَچکش...  یيا از احساس دست ایبَد  شیصدا از
 ی. از کَدککرد ین دیرا تشد اش یهار یب یعصب ی د. حهلٌرا خَابان تشیچٌ بَد کٌ عصبان دانست ینه
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 نیا تهام ی  ط دانست ینه یديد؟ حت تیبَد کٌ بٌ دٍا درنان ايه یداشت، انا نگر ايَرا کس یاسپر 
  ...کجا افتادى ٍ گو ٍ گَر شدى اش چارىیب  یاسپر  يا سال

 ی را از دٍر صَرتش برداشت ٍ آرام آرام قفسٌ شیيا دست آٍا کٌ بَد شدى تر آرام شیيا سرفٌ
  .لباس ناساژ داد یرا از رٍ اش نٌیس

 یبٌ طرز ٍحشتناک ندینفسش را بب ی  از پا افتادن ٍ گرفتگ یکس نکٌیاز ضعف نتنفر بَد. از ا ايَرا
دردآلَدش  یياٌ یشد اٍ با ٍلع عطر نرگسش را بٌ ر کشیآٍا کٌ نزد بار، نی. انا اشد ین نیخشهگ

 دختر نینسکن داشت ٍ آن يو عطر ا کیدرد فقط  نیٍ صَرتش از يو باز شد. اصال انگار ا دیشک
  ...بَد

  .کٌ آرام شد، آٍا ازش فاصلٌ گرفت ٍ با پشت دست صَرتش را پاک کرد ايَرا

  حالت خَبٌ؟-

ٍ رگٌ گرفتٌ ٍ د شیچند لحظٌ صَرتش را نگاى کرد ٍ بعد اخو کهرنگش را بٌ چًرى نشاند. صدا ايَرا
  .شدى بَد

  بًت نگفتو ننتظر بهَن تا برگردم؟ ؟یکن ین کاریچ نجایتَ ا-

بخَرى... اٍنَقت  ییقدنو جا اش یتنًا تنًا بچرخو ٍ بدٍن يهاينگ زارى ینفر بًو گفت نه ٌی ادنٌی-
کٌ بٌ قَل خَدش نهکنٌ يرکدٍم چشهشَن دنبالو باشٌ ٍلو  یحرفش زدى ٍ ٍسط جهاعت ریحاال کٌ ز
يهرايش  نکٌیا ایٍ دعَا نرافٌ با يانَن برسٌ؟  یکش قٌیبزارم تک ٍ تنًا برى بٌ  ٌ؟یچ فیکلکردى؛ ت

  ام؟یب

  .ٍ از جا بلند شد دیرنگ بٌ اخهش پاش یقدر  ايَرا

استحا  ٌی شٌیيه یعنی. اگر گفتو صبر کن ٍ ننتظر بهَن، یبرگردٍن خَدم بٌ ٍ خَدم یحرفا خَاد ینه-
  ...يو ٍجَد دارى
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را پشت گَش  شیاز نَيا یا کٌ بٌ لب نشاند، طرى یکهرنگ لبخند با زنان ٍ يو ستادینقابلش ا آٍا
  .راند

  کنٌ؟ یکٌ ٍضع ن ٌیاستحنايا رٍ ک نیاٍنَقت ا-

 !جَابش نشخصٌ-

  ...دى یرٍ نشَن ن تیخَدخَاي تینًا نیٍ ا-

  ؟یدار  یتَ باياش نشکل-

 یبا کس دینبا ندارى قبَل ٍ جز خَدش یکٌ حرف کس ینعلَنٌ کٌ دارم. اصال سرتاسرش نشکلٌ... کس-
 جناب؟یعال نٌیاز ا ریرٍ عَض کنٌ... غ شیقبل نیقَان دیکارٍ کرد با نیقرار شراکت ببندى، اگٌ يو ا

ٍ  يا یدختر با تهام زبان دراز  نیخَدش را گَل بزند؛ ا تَانست یچند لحظٌ نگايش کرد. نه ايَرا
نتَجٌ  یآرانش بخش بَد. آنقدر کٌ گاي شیبرا یبدجَر  زد یآرام آرام حرف ن یٍقت ش،یيا جسارت
کٌ در  ییٍ ظرافت صدا یا درشت قًَى یيا آن نردنک ی  پ رفت ی. حَاسش نشدینه شیيا حرف

  .انداخت ین نیگَشش طن

بار يو کٌ شدى، بدٍن بحخ ٍ ک ش  ٌی. ٍاسٌ یایداخل ب خَام ی... نهستین یخَب یجا لَیس نیا-
 ...امیب تا کن صبر ٍ کن قبَل ٍ ادن حرفود

از اٍنٌ کٌ بشٌ بًش  ادتری! در ضهن، يانَن شآ یایکٌ زٍد ب ی... انا بٌ شرطنَنو ین خب، یلیخ-
 ...اعتهاد کرد... نَاظب خَدت باش

... کاش آٍا گفت یبزند ٍارد انبار شد. کاش نه یحرف نکٌیا یچند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد ب ايَرا
. اٍ نٌ بٌ کرد یٍ حال ايَرا را عَض نه دىیٍ نفًه گفت یکاش نه«... نَاظب خَدت باش» گفت ینه

. ساخت یخشو بَد ٍ غرٍر کٌ رايش را ن شٌیآرانش عادت داشت ٍ نٌ با ظرافت خَ گرفتٌ بَد. يه
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ٍ ٍجَد  یخیرا از رٍ بستٌ بَد ٍ با تهام ٍجَد قصد جدال با قلب  ریدختر شهش نیانا ظايرا ا
  .را داشت شا یسنگ

گذشت ٍ سهت اتاق  شد ین یننتً ییيا بٌ اتاقک چیدر پ چیپ یيا کٌ با راى یکینهَر ٍ تار یرايرٍ از
  .ٍ ٍاردش شد دیچیسهت راست پ

  .در، سهت عقب برگشت یبَد کٌ با صدا ستادىیٍ رٍشن آن ا کیٍسط تار يانَن

  ...یکرد رید-

 !بگَ ٍ کارت-

  .سهت ايَرا قدم برداشت نیخشهگ

 ی کٌ شايپَر گذاشت تَ دانن نن ٍ با نقشٌ یبَد ی... تَ نَنوینداشت یکارم؟ از اٍلشو نن ٍ تَ کار -
  ...کرد ریبًت گ شتریکارم ب اینان

  .را تنگ کرد شیيا چشو یکه ايَرا

  ...یکشَن ین ٌیاٍل بزن چرا بحخ رٍ بٌ حاش نیيه ٍ حرف آخرت-

  .دیدستش را بٌ صَرتش کش یکالفٌ ٍ عصب يانَن

حرف نن از اٍل  ٌ؟ینن چ ی خَاستٌ یدٍن یکٌ نه یکن یٍ تظاير ن یزن ین راى اٍن بٌ ٍ تَ چرا خَدت-
 !کلهٌ بَد؛ آٍا ٌیيو 

 :با اخو فقط نگايش کرد ٍ اٍ ادانٌ داد ايَرا

 یٍ چٌ ضعف یچطَر اٍن کفتارٍ خانش کرد دٍنو ینن ٍ شايپَرى، فقط نه ی دختر شرط نعانلٌ نیا-
 ٍ نیا یانَالش رٍ سپردى دست تَ... ٍل زیبٌ ر زیر يو ٍ دستت دارى کٌ نفت نفت يو دخترش  ریز

 !یکن غیرٍ کٌ نتعلق بٌ ننٌ از خَدم در یز یچ یتَن یبدٍن کٌ تَ يرگز نه
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  .ندارم یقصد نیننو چن-

 :زد ادیکالفٌ فر يانَن

  ...ادیانشب ردش کن ب نیيه قرار طبق بخَرى يو بٌ نَن نعانلٌ یخَا یاگٌ ٍاقعا نه ؟یندار -

 .ُپر از خشو بَد شیايَرا رنگ گرفت ٍ نشتش جهع شد. صدا اخو

 شٌ یيهٌ عجلٌ فقط باعخ ن نیتا زنانش برسٌ... ا یصبر کن دیبًت گفتو دخترى نال  تَئٌ، ننتًا با-
  ...کنٌ رییتغ ام دىینظرم برگردى ٍ عق

 زیٍ با يو گالٍ دیکَب اٍ صَرت بٌ را اش سهتش يجَم برد ٍ ايَرا نشت آنادى تینبا عصبا يانَن
  .شدند

آٍا رٍ تصاحب کنو...  تیتا درنًا دمیقتل اٍن گرٍى رٍ خَدم کش ی آٍا حق  ننٌ... از اٍلش يو نقشٌ-
  ...یکن نییتع شرٍط ٍ شرط ام ٍاسٌ یپس حق ندار 

خام نکن؛ تا زنان نناسبش نرسٌ  الیسپرددش پس خ نن دست شايپَر ٍ ننو اش کارى االن يهٌ-
ت نه یرٍ يو شَ  جنازى   ...زارم یدٍش 

 از اش . جحٌآند یلبش خَن ن ی را فشرد. گَشٌ شیايَرا را گرفت ٍ اٍ يو نتقابال گلَ ی قٌی يانَن
  ...بَد یگر ید زی. ضرب شست ايَرا چشد ینه فشیحر انا بَد تر درشت ايَرا

 ایکردى، يان؟  ریگ ششیکٌ دلت پ نٌیخَندن ٍ ٍقت تلف کردن نحض خاطر ا یيهٌ ُکر  نینکنٌ ا-
  ...کٌ االن یقبل از نن نالک تنش شد دمیشا

سهتش قدم برداشت.  یيَلش داد ٍ عصب َاریحرفش را تهام نکردى بَد کٌ ايَرا نحکو سهت د ينَز
شد ٍ در عَض نشت  يَا نًار یبٌ صَرت ايَرا بخَرد، تَ نکٌیقبل از ا ینشتش باال آند ٍل

 :زد ادیفر اش قٌی گرفتن با زنان ايَرا صَرت يانَن را کَفت ٍ يو ی خَردى گرى
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رٍ قبرستَنت  جا نیيه نیرٍ قرقرى کن، اٍنَقت بب یکٌ زد یبٌ خَدت ٍجَد بدى ٍ زر  گٌیدفعٌ د ٌی-
 !ندار  حراف یچینٌ ي ای کنو ین

 :لبش را زدٍد ٍ داد زد ی يانَن را کٌ ريا کرد، اٍ با سر انگشت خَن گَشٌ ی قٌی

آٍا انشب نال  نن بشٌ؟ قرار نن ٍ شايپَر انشب بَد پس تَئٌ  یزار  یچرا نه ٌ؟یپس نرگت چ-
  ؟یزن ین رشیز یچرا دار  یلعنت

ٍ  یزن یجَشش رٍ ن ینجَر یدينت نزى کردى کٌ ا ریز ٍ گرفتٌ ٍ کٌ دخترى چشهت نٌیاز ا ریغ
 ؟یکن ینه هشیتسل

 :دیچیسرد ٍ خلَت اتاق پ ی نحَطٌ یايَرا تَ َیغر ادیفر

ٍجَد ندارى پس  یز یچ نینن ٍ آٍا کَچکتر نی! بَزیپف نردک نکردم خَردش خَدم تا ٍ ببند دينت-
بَد کٌ  نیبا شايپَر ندارم، حرف نن از اٍلشو ا یبارى بشنَم... نن کار  نیدر ا یز یچ خَام ینه گٌید
  ...یصبر کن یتا آخر باز  دیبا

َزيرى!  کیٍ از نزد برى یتَ ظايرت از دٍر دل ن ؟یاٍن چ یٍجَد ندارى؛ ٍل یز یکٌ از طرف تَ چ ویریگ-
ٍ  ینکرد پًن تَر اش باٍر کنو ٍاسٌ یباشٌ... رٍ چٌ حساب یکٌ دخترى تَ خهار  ستیاحتهالش کو ن

  ؟یندار  انتیقصد خ

 یٍ يرک نیرٍ يو کٌ شايپَر رٍ دٍر بزن نیختیر زیچ يهٌ یب نیرٍبا اٍن ش دٍنو ین نکٌیرٍ حساب ا-
ٍ رٍابط  یحَاش نیا با ٍ کٌ دست ٍ بالو ستوین ینن آدن دٍنٌ یخَب ن یلیخ  کٌیندٍنٌ، اٍن نرت

  ...باشو ریببندم ٍ تَ دام يَس اس

  .با پَزخند نگايش کرد يانَن

 ٌیدختر  نیکٌ ا دٍنو یخَب ن نویا یايَرا پا بزارى؛ ٍل ی  تَ قلب سنگ تَنٌ ینه چکسیکٌ ي انویدر جر-
 ...جلَش خَددار بَد ٍ بًش نٌ گفت شٌ ینتفاٍتٌ! سخت ن زیچ
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 فرستهش یخدا يو نه یندارى... انا نحض رضا یارزش نینن کَچکتر یدختر برا نیبرعکس تَ، ا-
  ...اٍنَقت آٍا نال تَئٌ ،یانجام بد ٍ خَام یکٌ ن یکار  دیطرفت. قبلش با

دختر يهٌ  نیداشتن ا ی. خستٌ شدى بَد از بس کٌ برادیکالفٌ دستش را بٌ صَرتش کش يانَن
بَد در بند يَس ٍ نبَدن آٍا در کنارش،  یبَد. اٍ نرد دىیباز يو نٌ شن تیانجام دادى ٍ درنًا یکار 

  ...کرد ین ترش رٍز بٌ رٍز تشنٌ

 چیي گریٍ شايپَر ٍ ايَرا را با يو نابَد کند، د زدیرا بٌ يو بر اینان ی نقشٌ شد یانشب نَفق ن اگر
  .نتعلق بٌ اٍ بَد شٌیيه یٍ آٍا برا ناند یسر رايش نه ینانع

 بکنو؟ دیبا کاریچ-

 !خَامینن اٍن سنگ رٍ ن-

 عی. سردىینَضَع را از کجا فًه نیگنگ بَد ايَرا ا شیبرا. کرد نگايش زدى بًت یا لحظٌ يانَن
 :گفتخَدش را جهع ٍ جَر کرد ٍ 

  ؟یزن یحرف ن یسنگ کدٍنٌ؟ راجب چ-

بٌ خَن  ییيا يانَن با چشو یيا بٌ چشو رىیکٌ خ یبَد ٍ لحنش کالفٌ، ٍقت یايَرا عصب پَزخند
 :دینشستٌ غر

ٌ  قض تیخر بٌ ٍ خَدت- از آدنات بٌ  یکیسنگ ٍسطٌ کٌ  ٌی یرٍ از َبَرم... پا ٌینزن کٌ خَدم َسر تا َت
بٌ دست نن برسٌ...  دی... اٍن سنگ بادىیش از گاٍصندٍق شايپَر دزدخَد ی با اجازى ایدستَر تَ 

  ...یکش یدٍر آٍا رٍ خط ن ،یاٍردین رشیيو کٌ گ یيرچٌ زٍدتر بًتر! تا ٍقت

 یبًت... چَن يهَنطَر کٌ گفتو ارزش آٍا برا دم یکٌ گفتو، دخترى رٍ ن یبٌ نحض انجام کار  انا
  ...ٍ رٍ بکشو ریٍ ز ارمیکهتر از اٍنٌ کٌ بخَام سرش دبٌ درب
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از جانب يانَن کٌ در شَک فرٍ رفتٌ بَد شَد، در اتاق را باز کرد ٍ از آنجا  یننتظر پاسخ نکٌیا یب ٍ
  .خارج شد

 یاز بابت يهکار  التشیٍ يو خ آٍرد ین ریدٍ نشان زدى بَد. يو سنگ را گ ر،یت کیدرٍاقع با  ايَرا
چٌ نٌ، اٍ نحال بَد بگذارد دست يانَن  شد ین دای. يرچند چٌ سنگ پشد ین راحت يا با آن نیران

  .بٌ آٍا برسد

 یکیتار ینقابلش ظاير شد. تَ یدختر  زنقشیبَد کٌ قانت کَتاى ٍ ر دىیچیاز خو رايرٍ نپ ينَز
 تیاندازى آشنا بَد ٍ نقاب براقش يَ یعطرش، ب یبَ ٍ يا چشو حالت انا نبَد ٍاضح اش چًرى یلیخ

 .داد یاٍ را نشان ن

 :گفت شیيا دندان انیٍ از ن دیاخهش را غلظت بخش ايَرا

 ؟یکن ین کاریچ نجایتَ ا-

 یزار  ین ٍ تَ اسو خَدت ؟یبد لویٍ درٍغ تحَ یبزار  کالى سرم بازم ٍ نشنَم ٍ حرفاتَن یخَاست ین-
 کٌ ايَرا خان! نرد اٍنٌ کٌ بشٌ رٍ حرفش حساب کرد... نٌ ستیبٌ قد ٍ باال ٍ زٍر بازٍ ن ینرد؟ نرد

  ...شايپَر ٍ يانَن ی ٍ يو سرش تَ آخَر نن باشٌ يو تَ تَبرى چَنٌیبپ ٍ کٌ ندام حرفش یکس

 .کردى بَد سیرا خ شیيا چشو اشک نو ٍ بَد دار بغض شیصدا

 یز یباز بَد ٍ ينَز چ هٌین شیيا . لبکرد یٍ بٌ خَن نشستٌ نگايش ن نیخشهگ ییيا با چشو ايَرا
ٍ اٍ را پشت  دیايَرا دستش را کش د،یایشد ٍ تا آٍا بٌ خَدش ب ىدیدر اتاق شن ینگفتٌ بَد کٌ صدا

را  شبزند کٌ ايَرا زٍدتر دستش را خَاند ٍ کف دست راست غیکرد. دخترک خَاست ج ینخف َارید
 یشکهش قفل کرد کٌ يرگَنٌ حرکت یديانش فشرد ٍ دست چپش يردٍ دست دخترک را رٍ یرٍ

  .ازش سلب شَد

  .دیفًه یتلخ تن ايَرا، حال خَدش را نه ی حٌیآٍا حبس شدى بَد ٍ از يجَم گرنا ٍ را نفس
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  ...يو دلخَر بَد یبَد... بدجَر  دلخَر

 ییکرد، دخترک نگران شد نبادا يانَن بال ریاٍ د یٍقت یبَد ٍل ستادىیا رٍنیايَرا ب ی خَاستٌ طبق
  .شدى بَد لَیٍارد س نیطر يه... بخافتدیباز بٌ سرفٌ ب نکٌیا ای دیسرش آٍردى با

چطَر صَرتش در عرض  دیخَدش يو نفًه د،یآخر ايَرا را شن ی ٍ دٍ تا جهلٌ ستادیپشت در کٌ ا انا
  .از اشک شد سیخ ٌیچند جان

سنگ تاختش بزند؟ آنَقت  کیبَد کٌ با  ارزش یب شیچٌ فرض کردى بَد آٍا را؟ ٍاقعا انقدر برا ايَرا
  ...یخان یيا الیکردى بَد... چٌ خ ییخَدش چٌ فکريا شیدخترک پ

اٍ کٌ  یبرا اش قلب خَردشدى زیت یيا بار دلش را شکستٌ بَد ٍ چقدر لبٌ نیدٍن یانشب برا ايَرا
 ...برندى ٍ دردآٍر بَد کرد، یرا تجربٌ ن یبستگ ٍجَدش پر از زخو بَد ٍ تازى داشت حس دل

بٌ  شتریرا ب گرشیرا گرفت ٍ دست د شیيا دست تر دست نحکو کیحرص تقال کرد کٌ ايَرا با  با
  .ديانش فشرد

نرد جَان ُشل شد،  یيا دست یکٌ حس کرد که دیايَرا کَب یپا یکفشش را رٍ ی نحکو پاشنٌ آٍا
  .کرد ینه شیيهچنان نحکو گرفتٌ بَدش ٍ ريا یٍل

باشد.  زاریب . دٍست داشت از اٍ بترسد. از اٍکرد یايَرا را کنار گَشش حس ن ی  بلند ٍ عصب یيا نفس
ٍجَدش  یتَ یاالن يزارتا حس ننف دینتنفر باشد ٍ حالش بٌ يو بخَرد. اصال با یکیيهٌ نزد نیاز ا

 دارش تن تب احساسبا  یٍقت گارش،یس یبا بَ بیتلخ ادکلن ايَرا در ترک ی حٌیزبانٌ بکشد؛ انا... را
را ببندد... حق داشت رد  شیيا حق داشت چشو کرد؟ ین دیچٌ با چارىیب دختر بَد، يهراى

آن يو کٌ شدى، نفًهد چٌ  کی ی... حق داشت برافتدیصَرتش بٌ گز گز ب یداغش رٍ یيا انگشت
 ...را بٌ جان بکشد اش کنندى َانٌیٍ با تهام ٍجَد عطر د کند ین
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ٍ بٌ  دیاٍ ٍ ناخَدآگاى سرش را عقب کش یيا نفس ی  داغ احساس از شد دار دخترک کش یيا نفس
 یيا شٌینحَ ش شیيا داد. کانل در آغَش ايَرا بَد ٍ سرش را کٌ کج کرد، چشو ٌیتک اش نٌیس

  .فاصلٌ نقابلش بَد نیشد کٌ با کهتر یشفاف ٍ سبزرنگ

 دار فر دخترک سهت راست صَرت ايَرا پخش شدى بَد ٍ قلب نرد جَان چنان بلند ٍ کش ینَيا
  ...شد یرا نتَجٌ ن شیيا کٌ آٍا يو بٌ ٍضَح تپش زد ین ضربان

آٍا  فیصَرت نازک ٍ ظر یداشتٌ باشد، دستش را  رٍ یر یگ ویاصال قدرت تصه ایبخَايد  نکٌیا بدٍن
نهاندى بَد دلش بٌ  یز یآٍا را لهس کرد؛ چ یيا حرکت داد ٍ... سر انگشتش کٌ نانحسَس لب

  ...خو کند کٌ شتریننطقش حاکو شَد ٍ صَرتش را ب

بستٌ شدن  یبانگ را بٌ گَششان رساند ٍ صدا نیيانَن آخر ی نردانٌ یيا قدم یلحظٌ صدا يهان
سرعت نهکن  نیشتریشد، ايَرا دخترک را ريا کرد ٍ اٍ با ب دىیدر انبار ٍ چفت شدن قفلش کٌ شن

 جٌ. يرچند نتَزد یگر گرفتٌ بَد ٍ نفسش تند ن شیيا . گَنٌدیلرز ی. تنش نستادیٍ نقابلش ا دیدٍ
 شیتشَ یبَد برا یيو کاف یکینشدى بَد... انا يهان نزد حرکت انگشت ايَرا ٍ حس ٍ حالش

 ...اش یدرٍن

رٍ بٌ جلَ قدم  نی. از خَدش حرصش گرفتٌ بَد. کالفٌ ٍ خشهگدیکش شینَيا نیدستش را ب ايَرا
 یکٌ طبق نعهَل رٍ یدخترک لب از لب باز کند، با اخه نکٌی. قبل از استادیبرداشت ٍ نقابل آٍا ا

 :نشستٌ بَد گفت اش یشانیپ

زبَن  ی دخترى شدى خراب نیتَ ا یاٍند ی... پس ٍاسٌ چیننتظرم بهَن رٍنیبًت گفتو ب ادنٌی-
  نفًو؟

 رٍ ام يو دست ذاتت ٍاسٌ یکٌ يرچ ستین ویحال یچیآرى نن زبَن نفًهو... احهقو... اصال ي-
  ...ن کحافطبا اٍن يانَ یتنًا بهَن دى یباز دلو رضا نه نو،یب یازت ن یٍ بد شٌ ین
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کٌ  نٌیيه باطنو ٍ ظاير... بگردم زدن چاقَ سر کٌ دنبال فرصت ٍاسٌ از پشت ستویتَ ن نیع نن
 ...ینیب ین

را با ير  اش یُپر بَد، احساسات درٍن یٍ آٍا کٌ دلش حساب کرد یيهانطَر با اخو نگايش ن ايَرا
 :گرفت ٍ بلندتر گفت دىیکٌ بَد ناد یسخت

فقط ٍ فقط بٌ خاطر  گايت،یاز تَ ايَرا... نٌ بخاطر شغلت، نٌ بخاطر جا نفر... حداقل ٌیاز تَ -
کٌ ازت تَ ذينو ساختٌ بَدم تَقع رکب  یز یبخاطر اٍن چ ،یکٌ بًو زد ییٍ حرفا تیلعنت تیشخص

  ...خَردن نداشتو

بٌ ننفعت خَدت... تَئو برعکس ظاير نعتهد  یفرٍخت ٍ شايپَر! تَئو نن ی لنگٌ یبَد یکیتَئو  یٍل
کٌ  یینرديا ی يهٌ نحل... جنسات ! درست نحل تهَم يویجناب پناي یيست یٍ نحکهت، تَخال
 تَن رٍ تَ ٍجَدشَن ندارن... يهٌ ینرد ٍاقع رگینَ ٌیٍ درٍاقع  شن ین دکیرٍ  یفقط اسو نردٍنگ

 !تَن ! يهٌنینانرد

 یتَ نشیسنگ بغض اش، با اتهام جهلٌ تیٍ درنًا شد یکهتر ن کو ٍ شیاٍج صدا گفت، یکٌ ن يرچٌ
ايَرا کٌ  یعصبان یيا نردنک یاز اشک، تَ سیٍ پر دردش، خ نیغهگ یيا گلَ شکست ٍ چشو

  .شد رىیبَد خ دایپ یسرخ ٍ سبزش بٌ خَب یيا رگ

 شیدخترک خَدش را عقب بکشد بازٍيا نکٌیقبل از ا د،یآٍا کٌ رس کیچند قدم جلَ رفت ٍ نزد ايَرا
 :دیدرشتش غر یيا بٌ چشو رىیرا گرفت ٍ خ

نسبتش  یکٌ بٌ ير کس ٍ ناکس ینکرد دایپ ينَز ٍ درستش یجا ای ،یدٍن ینانرد رٍ نه ینعن ای-
بٌ سرت  یٍر  دل  يانَن ٍ ککو يو نبَد چ فرستادنت یانشب ن نی! نن اگر نانرد بَدم کٌ يهید ین
نقطٌ  گرٍ در حقت تهَم کنو ٍ با يزار دنگ ٍ فن ینانرد ستویاگر بخَام، بلد ن یکرد ... فکرارىیب

  شد؟ یبرات تهَم ن یچ انشب يهٌ نیکٌ طبق قرار يه رٍنیزبَنش نکشو ب ریضعف شايپَر رٍ از ز
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 دم، ینه لتیبگو بًش تحَ یلیدل چیجلَ يانَن ٍ بدٍن ي ستوینن اگر ٍا عقل، یب ی آخٌ دخترى د  
 اٍن بٌ ٍ بَ دارى؟ چرا خَدت ٌیٍ قض لنگٌ یکار ن یجا ٌیکٌ بفًهٌ  رسٌ یعقلش نه یانقدر  کٌیاٍن نرت

  ؟یش نن ببندیبٌ ر ٍ یچًارتا کلهٌ، لفظ نانرد دنیبَد اعتهادت؟ کٌ با شن نیآٍا؟ ا یزن ین راى

  .کرد جسارتش را حفظ کند یرا گرفت ٍ سع شیلرزش صدا یبٌ زحهت جلَ آٍا

ازم تَقع اعتهاد  ی... رٍ چٌ حسابیکرد ام سٌیسنگ ناقابل نقا ٌیٍ با  یدٍنست ارزش یب ٍ ننتَ کٌ -
  ...ات رٍز برام رٍشنٌ ٍاسٌ تَ، يهکارات، پسرخالٌ نیع یٍقت ؟یدار 

 :سرش را باالتر گرفت ٍ بلندتر ادانٌ داد ٍ

نن  ی ندىیحفظ جَن ٍ آبردن پرٍندى ٍ گرفتن شايپَر اٍنقدر نًو ٍ باارزشٌ کٌ  شیپ! تَن يهــٌ-
کو   یراحت کرد ٍ الویانشب خ یبًت اعتهاد کنو ٍقت ی... چطَر ادیعنَان بٌ چشو نه چیکنارش بٌ ي

رٍ  یاصال االن ننت چ شٌ؟ یتهَم ن یچ يهٌ شٌیسهت يانَن ٍ ٍاسٌ يه ید یکو تا آخر ناى يَلو ن
  ؟یزار  یسرم ن یدار 

  .دییرا بٌ يو سا شیيا را فشرد ٍ نحکو دندان شیبازٍيا یبا حرص که ايَرا

پشت در اٍن اتاق ٍانَندى ٍ  ستادنیٍا گَش با فال یفکر کرد ؟یگ ین ربط یننت کدٍنٌ دختر چرا ب-
 ؟یبرداشت ٍ خَدت ی کٌیٍ  یکرد یزرنگ یلینداشت، خ قتیکدٍنش حق ٌیکٌ  ییحرفا دنیشن

 :لب زدچند لحظٌ ساکت ٍ نات نگايش کرد ٍ بعد آرام  آٍا

 ...کٌ دمینداشت؟ نن خَدم شن قتیکٌ حق ٌیننظَرت چ-

 ...یحدس بزن یتَن یيو نه ایخَاب ٍ رٍ یتَ یحت شَ یالباق یٍل ،یدیشن ٍ انی! تَ نصف جردٍنو ین-

 لیدل يا آن حرف یايَرا برا کرد ی. دعا دعا نکرد ینگايش ن رىیايَرا آرام بَد ٍ آٍا يهانطَر خ لحن
بٌ دلش  یداشتٌ باشد؛ ٍگرنٌ نحال بَد باز دل دخترک باياش صاف شَد ٍ اعتهاد قبل ینَجً
ٍ جهع  ارىکند... انا؛ اعتهاد دٍب ریینحال بَد نسبت بٌ ايَرا تغ اش، ی. يرچند، احساس درٍنندیبنش
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لهس کَچک،  کیکٌ با  یی... ايَراآند یانشب قلبش، فقط از دست ايَرا بر ن یيا یکردن شکستگ
  .انتقالش ديد گرید ییایدخترک را حساس کند ٍ بٌ دن ی  عصب یيا نَرٍن تَانست یراحت ن یلیخ

  .افتاد نییُسر خَرد ٍ بٌ نَازات تنش پا شیبازٍيا یايَرا از رٍ یيا دست

  داشت؟ کاریگذاشتٌ بَد ٍ اٍنجا چ دیجاٍ یالیٍ تَ ٍ در نبَد نن پاش یٍاسٌ چ اینان یدٍن ین-

بٌ  رىیدرشتش خ یيا ايَرا آرام بَد ٍ آٍا صادقانٌ ٍ نظلَم، فقط سرش را باال انداخت ٍ با چشو لحن
دختر شدى  کی ی چًرى تیبار، پرت ظرافت ٍ نعصَن نیاٍل یحَاس نرد جَان برا کٌیاٍ بَد، درحال

  ...بَد

! کانال ارزش ینٌ بکبَدى ٍ برعکس تصَرت نٌ ناقابلٌ ٍ  اقَتیاسهش  زدم، ین ٍ کٌ حرفش یاٍن سنگ-
  ...باارزشٌ یٍ نعنَ یدارى، يو از نظر رٍح یادیز ی  نال یيو بًا ،ی  هتیق

... دىیدزد شیاصل صاحب از ٍ شايپَر اٍن شیسال پ یلیننتًا خ ست؛ گٌینفر د ٌیاصل نتعلق بٌ  در
 نیکبَدى ٍ اٍل اقَتیاز خَدش ک ش رفتٌ... در حال حاضر شايپَر دنبال دزد  گٌید یآدم ناتَ ٌیاالنو 

 ...نظنَن يو يانَن  

 :کَتاى ادانٌ داد یٍ اٍ با نکح کرد یٍ پر از سَال نگايش ن یبا کنجکاٍ آٍا

 نکٌیٍ بدٍن ا َکنٌ ین تَ  چالٌ ٍاسٌ ٌینفت،  شکیيو با خَدش فکر کردى سنگ نفت، گنج اینان-
 یدرست زنان گٌ، یًش نشدن سنگ رٍ ب دىیدزد انی... شايپَر کٌ جررسٌ ین ٍ بَ ببرى حسابت یکس

  ...داشتٌ باشٌ یکٌ با شايپَر نالقات خصَص ادین فتٌینباشو راى ن الیکٌ نن ٍ

 ی... ٍ با کلپلکٌ ین ادیٍ اٍن اطراف ز ادین رٍنیب شیکٌ دخترش از اتاق شخص دىید گٌ یشايپَر ن بٌ
ر گفتن، تَ رٍ نتًو بٌ دزد یچرب زبَن  ٍ ر ٍ  گزک  شٌ ین نی... ٍ يهکنٌ یٍ ارتباط با يانَن ن یٍ ش 

  ...دست شايپَر کٌ بخَاد سخت نجازاتت کنٌ
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 نیبا چن دیبا ای... چرا نانکرد ی. اصال درک نهدیفًه یايَرا را نه یيا . حرفکرد ین نگايش زدى بًت آٍا
آن سنگ ٍجَد دارد! آنَقت بخَايد آن را بدزدد!  دانست ینه یبزند؟ آٍا حت یبٌ اٍ تًهت دزد یحرف

  زد؟ ین ریرا با ت اشٌ یکٌ دخترک سا یيانَن؟ کس ؟یآن يو بٌ خاطر ک

  ؟ینگٌ... نگٌ تَئو اٍن لحظٌ اٍنجا بَد ؟یدٍن یاز کجا ن نارٍیتَ ا-

سهت  یٍ فکش سفت شد. قدن دیيو کش یتَ شتریرا ب شیيا . ايَرا اخوزد یحرف ن دیباترد آٍا
 .حالت ايَرا، عقب رفت رییدخترک برداشت ٍ اٍ نتعجب از تغ

ٍ اٍنقدر پست  ٍجدانو یٍ ب ادیآدم ش ٌیکٌ  ؟یکرد یخَدت چٌ فکر  شیپ ؟یفرض کرد یچ ٍ تَ نن-
  ب ر ٍ ب ر نگايش کنو؟ بافٌ یحرفارٍ بٌ يو ن نیا یٍ ٍقت نویساکت بش ایکٌ جلَ نان زمیيهٌ چ یٍ ب

 را اش جنبٌ نیتر یبَد؟ چرا ايَرا از سَال اٍ، ننف یچٌ برداشت گرید نیگرد شد. ا یآٍا که یيا چشو
  بَد؟ گرفتٌ نظر در

 !نیيه ،یدیرٍ فًه ٌیقض یبدٍنو چطَر  خَاستو ینبَد... فقط ن نیننظَر نن ا-

 ٍ خَندم ٍ ... سر بزنگاى دستشدمیسر رس یتَ ُپر کنٌ کٌ نن اتفاق ٌیشايپَر رٍ بر عل ایقرار بَد نان-
 ...رگشتب ٍرق

  کنٌ؟ اجبات ٍ کٌ بخَاد حرفاش ٌیانا... انا آخٌ ندرکش چ-

 ...نرى اش کٌ نَ ال درز نقشٌ ارىیٍ بريان ب لیدل یخَب بلدى بدٍن سند ٍ ندرک طَر  اینان-

 ینطَر یکردم کٌ بخَاد ا کارشیچ نن نگٌ کنٌ؟ درست ام ٍاسٌ یپاپَش نیيهچ دیبا ایچرا؟ چرا نان-
  رى؟یازم انتقام بگ

تَ  دیحزب با ی ادارى یبرا نایباشٌ، گفتو ا ادتی ٍ ازت سر نزدى آٍا. انا اگٌ حرفام ییکار خطا چیتَ ي-
 یباشن تا بٌ ير نحَ یکٌ دنبال فرصت یداشتٌ باش ٍ نیتَقع ا دیرٍ از سر راى بردارن... پس تَ يو با

  ...بًت ضربٌ بزنن
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  .دیٍ باز خَدش را عقب کشرفت ٍ ا تر کینزد یفقط نگايش کرد کٌ ايَرا قدن آٍا

 نیا ؟یخَن ینه شَ ٍ فاتحٌ یکن یرٍ تهَم نه یباز  نیچرا ا ؟یکن ین یتَ چرا ينَز باياشَن يهکار -
 ست؟ین یکاف ياشَن اجبات گناى یيهٌ ندرک برا

تا بٌ  یتَ جلد  برى ٍ کنار دشهنت بهَن یانا بر  ،یگرگ باش دیصبَر بَد! با دیٍقتا با یبًت گفتو گاي-
  ... نگفتو؟یٍقتش خنجر بکش

 لَیس َارید سرد سنگ بٌ کهرش کٌ بَد رفتٌ عقب آنقدر قدم قدم جلَ آندى بَد ٍ آٍا عقب ايَرا
 :دیحرف ايَرا را شن ی برخَرد کرد ٍ نَرنَرش شد ٍ يهان لحظٌ ادانٌ

 یيا س جهع ٍ چشوآخر با حَا ی تا لحظٌ دیکٌ با ٌیينَز تهَم نشدى؛ قاعدى قانَناش طَر یباز  نیا-
حرکت بٌ  کیشاى ٍ  ی نًرى کیٍگرنٌ طرف نقابلت با  ،یبد ادانٌ يا نًرى ی  کی یکیکردن  شیباز بٌ ک

 ...یشد ٍ از کجا خَرد یچ یکٌ نفًه ی! طَر کنٌ ینَقع، ناتت ن

 اش حاال کٌ شرٍعش کردم، تا آخر ادانٌ دیخاطر با نی! بٌ يهادىینٌ قلعٌ ٍ پ ام، یدنبال شاى باز  نن
  ...بدم

کٌ نقابل صَرت دخترک  یٍقت شیايَرا ٍ تن نحکو صدا ی  کیآٍا از آن يهٌ نزد ی حبس شدى نفس
  .گرفت شتریب ٍ شد تر تنگ زد، یحرف ن

سرش را  ق،یعه ینشست ٍ آٍا با نفس َارید یآٍا رٍ فیٍ ظر کیايَرا با فاصلٌ از کهر بار یيا دست
فارغ شَد انا...  آٍرد یاٍ کٌ آدم را از پا درن ی  ٍحش یيا شدن در چشو رىیانداخت کٌ از خ نییپا

 رخيو خَد را بٌ  راينیکٌ با ٍجَد کت ٍ پ اش نٌیس ی بازٍ ٍ قفسٌ یيا عضلٌ ینگايش رٍ
  .افتاد ٍ نجبَر شد نحکو بزاق ديانش را گلَ خشک قَرت ديد دندیکش ین

 ؟یينَزم بًو اعتهاد ندار -
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کٌ نشانش را ُپر کردى  یعطر تلخ ای د،یچیپ شینَيا یتَکٌ  یُيرم نفس ایگرنش بَد،  یصدا از
  .خَدش جهع شد یتَ یُگر گرفت ٍ که شیيا بَد، دخترک گَنٌ

فاصلٌ  شان نیسٌ چًارتا برگ نازک کاغذ ب ی فقط بٌ اندازى دیشدى بَد کٌ شا کیچنان بٌ اٍ نزد ايَرا
  .بَد

بٌ سهت کهر اٍ  شتریرا ب شیيا نزد ٍ ايَرا يهانطَر کٌ دست یآٍا باز ٍ بستٌ شد انا حرف یيا لب
 :لب زد د،یکش ین

 ...ایٍ تنفر...  یزار یب ای ؟ی  اعتهاد یفقط از ب يا دنینگاى نکردن ٍ چشو دزد نیا-

 گرید شیيا دٍختٌ شد، ايَرا لب فرٍ بست ٍ ادانٌ نداد. نردنک شیيا نتعجب آٍا کٌ بٌ چشو نگاى
شدى  دىیشفافش کش یيا شٌیش یرٍ یخاکستر  یاٌ یسا نکٌیبَد انگار. نحل ا . کدر شدىزد یبرق نه
  .باشد

 بَد، نشستٌ کنندى سبز نجذٍب یيا کٌ انگار پشت نقاب غرٍر آن چشو یدخترک پرت غو گنگ حَاس
 :لب زد کرد، یآرام اٍ را کنکاش ن یيا چشو کٌ يهانطَر ٍ شد

  ...يو نبَدم چَقتی... يستوینن ازت نتنفر ن-

پا  ریز رٍ يا کٌ تهام قدغن یاٍنو درست ٍقت ٌ؟یاز چ نویب یکٌ تَ چشهات ن یاعتهاد یب نیپس ا-
 ...یکن ام تبرعٌ یکٌ از َانگ  نانرد گو یرٍ بًت ن یبدٍن دیکٌ نبا یٍ يرچ زارم ین

ضربان قلبش کٌ  یرٍ یکنترل گریدخترک حس کرد د د،یکهرش رس کیايَرا کٌ نزد یيا دست
  .ٍحشتناک ٍ پر سر ٍ صدا شدى بَد ندارد

 :صَرتش را جلَ برد ٍ کنار گَش آٍا لب زد ايَرا

 ؟یاعتهاد یيهٌ بًو ب نینکنٌ ينَزم بٌ چشهت نانردم کٌ ا-
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 کرد یحس ن د،یکش ینفس اٍ، با رخَت پلک زد ٍ ايَرا کٌ کنار گردنش نفس ن ی  از داغ دخترک
  .شَد نیٍ نقش زن فتدیٍ ير آن نهکن است از پا ب بٌ لرزى افتادى شیپايا

 :زنزنٌ کرد یکت ايَرا گرفت ٍ بٌ سخت ی دٍ دستش را لبٌ ير

 !تَنو ی... انا ازم نخَاى... ازم نخَاى کٌ بًت اعتهاد کنو... چَن نهیستیتَ نانرد ن-

  ؟یتَن یچرا نه-

کاال ٍاسٌ رد  ٌی نیع ،یلیپشت سر حاال بٌ ير دل یٍل زارم یکٌ جلَ رٍم بگٌ تنًات نه یچَن کس-
  ...ستیعنَان قابل اعتهاد ن چیکردنو قَل ٍ قرار بزارى، از نظر نن بٌ ي

  باشٌ؟ کتیاگٌ شر یحت-

عَض  یز ینعانلٌ دٍ سر سَد بَد... االنو چ نیٍسط؟ ا یکش ین ٍ شراکت یپا شٌ یکٌ ن یچرا يرچ-
 !نشدى

 زارى یٍ ن چاپٌ ین ٍ کشیسًو خَدش ٍ شر ست؛یر سَد طرف حسابش ناعتهاد بٌ فک رقابلیآدم غ ٌی-
رٍ  یچ نتَنو يهٌ نکٌینن تنًات نذاشتو... کنارت نَندم... نٌ ا ی... ٍلکنٌ یپشت سرشو نگاى نه رى ین
 تَنستو ین ؛یفتیب یتَ قرارى ٍسط چٌ يچل نکٌیخَدم پا بزارم رٍ ا ی ٍ بٌ خاطر پرٍندى رمیبگ دیند

  ...ستوینخَاستو! چَن نن آدم ٍسط راى ن ینارٍ بزنو... ٍل

گَش آٍا  ی ينَز بٌ گردن ٍ اللٌ شیيا عقب برد. انا نفس یلحظٌ نکخ کرد ٍ سرش را که چند
  .داد یايَرا را گَش ن یيا ٍ اٍ با تهام ٍجَد، حرف خَرد ین

کٌ اگٌ  یکنٌ... طَر  ٌیتک کشیربتَنٌ بٌ ش دیبا بندى؛ یٍ قَل ٍ قرار ن دى یکٌ دست شراکت ن یکس-
ٍ ير  گايشٌٌ ینفر يست کٌ تک ٌیراحتٌ  الشیطَفان يو اٍند، نگران سقَط کردن نباشٌ، چَن خ

  ...ٍ نراقبشٌ زارى یتنًاش نه فتٌ،یيو کٌ ب یاتفاق
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با  یباشو کٌ نطهئن باش یگايٌ یکٌ بتَنو برات تک یباٍرم دار  یاٍنقدر  ؟یکن ٌیبٌ نن تک یتَن ین تَ
  اد؟یَد اٍن يرگز سقَط طرفت نهٍج

 تَانست ی. ايَرا نتَانست یٍ کَچکش فشرد. ن فیظر یيا نشت نیکتش را ب یيا لبٌ تر نحکو آٍا
ضعف، آن يو االن کٌ  نیداشت... انا اعتراف بٌ ا ازیبٌ آن ن شٌیباشد کٌ آٍا يه یگايٌ یيهان تک

  .دٍست نداشت ادینبَدند را، ز یخَب تیٍ نَقع طیاصال در شرا

  ...يو نٌ دیشا ،یبتَن دی... شادی... شادٍنو ینه-

افتاد ٍ اٍ اخو  نییآٍا کتش را ريا کرد ٍ پا یيا از دخترک فاصلٌ گرفت ٍ دست ٌیبعد از چند جان ايَرا
 :ناآرام دخترک گفت یيا یبٌ فندق رىیکٌ خ یبٌ چًرى داشت ٍقت یکهرنگ

  ...ست بٌیاد بايات غرينَز يو اعته زنن ین داد يا چشو نیا-

غلط  یلیچشهام خ»ايَرا داد بزند: یيا بٌ جنگل سرسبز چشو رىیآٍا دٍست داشت يهانطَر خ چقدر
جلَم قد علو  ینجَر یا یبًت اعتهاد نکنو ٍقت تَنو ین ی! د  آخٌ نن چطَر زنن ین یکردن کٌ زر اضاف

 «النصب؟ ارىیاز پا درم ب تَنٌ یطَفان يو نه یتا کنارم باش یگ یٍ ن یکن ین

 رییبزند، رد نگايش را تغ یرنعقَلیحرف غ کنندى زمیپنَتیي یيا آن چشو ریتحت تأج نکٌیقبل از ا یٍل
 :گفت یٍ يَل يَلک چاندیرا دٍر انگشت اشارى پ شیاز نَيا یا داد ٍ طرى

  ...ویبر نجایٍ يرچٌ زٍدتر از ا ویبحخ بش نیا ال  یخ یبٌ نظر نن بًترى فعال ب-

گرفت. تند دٍبارى ايَرا را نگاى  یصَرتش ٍا رفت ٍ رنگ نگران د،یایب ادشی یز یچ نکٌینحل ا ًَی ٍ
  .کرد

  ...ویافتاد ریگ شدى خراب نیيانَن کٌ درٍ قفل کرد! ايَرا... نگَ کٌ تَ ا یٍل-

ايَرا  یيا لب یرٍ ییداینحَ ٍ ناپ یلیخ یلیخ لبخند کٌ بَد گفتٌ را اش جهلٌ نیریسادى ٍ ش آنقدر
  .کهرنگ از آٍا فاصلٌ گرفت یرا يو پاک کرد ٍ با اخه ذرى کیيهان  عینشست. انا سر
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... ٍاسٌ برگشتن شن یجا ختو ن ٌیتا دل ت بخَاد سَراخ نَش ٍ راى در رٍ دارى کٌ ير کدٍم بٌ  نجایا-
نهکنٌ طَل  یاصل ریاز نس شتریب قٌیيست... ننتًا چند دق گٌید یدر  فرع ٌی ،یبٌ باغ يو جز در اصل

  ...بکشٌ

  ...نجایاز ا وی... فقط خالص شستین یالیيرچقدر طَل بکشٌ خ-

 :اخو بٌ چًرى داشت رٍ بٌ آٍا گفت کٌیرا رٍشن کرد ٍ درحال لشینَبا تیفلش ال ايَرا

  ...طرف نیاز ا ا؛یب-

کٌ يانَن ٍ ايَرا آنجا بَدند بٌ راى  یتند تند سهتش قدم برداشت ٍ با يو سهت نخالف اتاق دخترک
  .افتادند

. یهیقد اریبس اریبس یيا گاى بٌ زندان ٍ شکنجٌ ٌیبَد. درست شب چیدر پ چیٍ پ ویعظ اریبس لَیس
 شان یيا قدم یصدا اد،یز ی  ٍ از خلَت شد یٍ سردتر ن تر کیفضا تار رفتند، ین شیپ شتریيرچٌ کٌ ب

 حظٌباعخ شد لرزش تن آٍا کٌ تا آن ل شد، ین دىیکٌ شن ییاديایٍ فر غیج ی. صداشد یاکَ ن
داشتٌ باشد، نحکو  اش یر یگ ویتصه یرٍ یار یاخت نکٌیا یشَد ٍ ب شتریرا بغل کردى بَد، ب شیبازٍيا
ٍ قلبش آرام  شد یکت، انگار تنش پر از قدرت ن ریاز ز یتن اٍ، حت ی. از گرناردیايَرا را بگ یبازٍ
  .گرفت ین

حال بٌ يو  یلَینهَر آن س یَاريایحاکو در فضا ٍ د یسرنا يا، يق يق یٍ گاي ادیداد ٍ فر یصدا
کٌ  ییترساندى ٍ لرز را بٌ تنش انداختٌ بَد. دٍر تا دٍر رايرٍ اریزن، رنگ دخترک را پراندى ٍ اٍ را بس

در آنق طشیٍ نح دادند ین یبد یصدا کٌ بَد شدى احاطٌ زدى گاز زنگ یيا با لَلٌ شدند یازش رد ن
ايَرا  یبازٍ تر ٍ آٍا نحکو شدند یرد ن شان یپا رینٌ چندان کَچک از ز ییيا نَش گاى بَد کٌ گٌ فیکح

  .داد یرا فشار ن

 یصدايا نیا کٌ گاى شکنجٌ ایفاضالب؟  ایٍاقعا انبار است  نجایدٍست داشت از ايَرا بپرسد ا یلیخ
ايَرا چنان دريو بَد کٌ آٍا  یيا اخو قتایانا حق ديد؟ یٍ آزارش ن چدیپ ین شیيا ٍحشتناک از اتاق
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بَد ٍ فقط خدا  دىیاصال جرعت سخن گفتن با اٍ را نداشت. زبان خَدش يو از ترس بٌ کانش چسب
 .شَند خالص ديشتناک ٍ آٍر يرچٌ زٍدتر از آن نکان ننحَس ٍ چندش کرد یخدا ن

کٌ  ی. کنارش تختٌ سنگستادندیزيَار دررفتٌ ا یدر فلز  کیکٌ عبَر کردند، نقابل  لیطَ یرايرٍ از
  .بَد قرار داشت یهیقد یحالت کنتَر آب يا

 یيا نشست ٍ سنگ را برداشت ٍ بعد از کنار زدن خاک نیزن یتلفنش را دست آٍا داد ٍ رٍ ايَرا
گذاشت. در  شیٍ در را باز کرد ٍ دٍبارى آن را سر جا دیکش رٍنیاز آنجا ب یا زدى زنگ ی  آين دیکل رش،یز

  .شد یگشَدى ن الیرٍ بٌ باغ، درست نقابل ساختهان ٍ

تَ در تَ جان  یيا چیاز آن نارپ تَانست ینبَد، چطَر ن نجایا ايَرا اگر ٍاقعا. کرد نگايش زدى بًت آٍا
  کند؟ دایرا پ یدر فرع نیيهچ کیسالو بٌ در ببرد ٍ 

  ؟یبلد شَ یچ کف دست يهٌ نیکٌ ع یبَد نجایا یتَ قبال ک  -

سفت ٍ ننقبض شد ٍ  یحرفش، فکش حساب دنیايَرا غلظت گرفت ٍ آٍا حس کرد بعد از شن اخو
 :گفت ظیپرغ ینکخ، آرام ٍ کَتاى، با لحن یاٌ یبعد از جان

  ...شیٍقت پ یلیخ-

  .از نکان ننزجر کنندى خارج شد عینپرسد ٍ سر یسَال گریداد د حیترج آٍا

رفتار  ش،یيا نرد، اخو نیادق بَد، پر رنز ٍ راز بَد... اصال انگار ٍجَد ايزار برابر آنقدر کٌ با اٍ ص ايَرا
 چیپ دخترک دٍست نداشت با سَال یبزرگ بَد. ٍل ینعها کیيهٌ ٍ يهٌ  اش، نٌیخشن ٍ پر از ک
فعال دندان سر جگر  ٌناراحتش کند. يهان بًتر ک ای زدیاعصابش را بٌ يو بر ادیز ی  کردن ٍ کنجکاٍ

نناسب. شک نداشت  یبٌ زنان کرد یرا ٍاگذار ن زیچ ٍ يهٌ دیپرس ینه یز یٍ چ گذاشت ین اش یفضَل
دخترک   ی. انا خب؛ برادیگَ یرا بٌ اٍ ن زیچ ايَرا خَدش يهٌ ادیز یلیاگر صبر کند، بٌ احتهال خ
  ...يو نبَد یا کار سادى نیکنجکاٍ، صبر کردن يهچ
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 :دیرا شن فشیظر یصدا بست، یدر را ن کٌیرحالٍ تاب داد ٍ ايَرا د چیيو پ یرا تَ شیيا انگشت

  ...تشکر کنو کٌ دی... باَندیسر نن ن ییچٌ بال ،ینبَد نجایاگٌ انشب تَ ا دٍنو ینه-

 .ستیبٌ تشکر ن یاز ین-

بٌ تشکر بَد! حداقل  یاز ینگايش کند. اتفاقا ن رىیايَرا چنان نحکو بَد کٌ آٍا فقط تَانست خ لحن
بلند، کو ناندى بَد از ترس سنگ کَب کند،  یيا غیج یصدا دنیاز سرنا ٍ شن لَ،یآٍا کٌ در آن س یبرا
  .ٍاجب بَد هانیتشکر ُپر ٍ پ کی

بلندش  یيا را با نژى شیکٌ ابرٍيا یٍ با اخه دیکش رٍنیب بشیايَرا تلفنش را از ج انک،یپ یصدا با
  .نهاس کردى بَد، آن را از نظر گذراند

 یدستش فشرد کٌ، نگاى نگران آٍا سَ یآن را تَ یگرفت ٍ طَر  لینَبا ی صفحٌ از را آلَدش اخو نگاى
  .شد دىیبلندش کش یيا انگشت

  .دیکش ساختهان سهت را نگايش زنان ذينش زنگ زد ٍ تکرار شد ٍ يو یيانَن دٍبارى تَ انکیپ

رٍ خفتش کنو کٌ دٍدش تَ چشو  ریاٍن کفتار پ ییدادم خَدم بٌ تنًا حی! ترجقیکنسلٌ رف قرارنَن»
 لیبٌ خاکستر تبد شیآت َنین گٌید قٌیافتادى ٍ تا چند دق رینشٌ... شايپَر گ لین فینرى ٍ ح یکس
... بٌ پر ير ستین یجًنو اعتهاد شیبرٍ چَن بٌ آت نجایتا ٍقت يست از ا یشنَ ی... از نن نشٌ ین

 «!نهتیب ین یانانت لی... نَقع تحَچٌینهکنٌ بپ یکس

 !يَرا؟ا-

 :لب زد دینگران ٍ لرزان آٍا، سرش را سهت اٍ چرخاند ٍ دخترک باترد یصدا دنیشن با

 رٍ بٌ رايٌ؟ یچ حالت خَبٌ؟ يهٌ-

است کٌ االن خَاندى  یانکیحالت ايَرا قطعا پ رییتغ نینقصر ا دانست ینزد ٍ آٍا کٌ ن یحرف ايَرا
 :دیبَد، دٍبارى پرس



 www.Novel98.ir 487               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  داد؟ امیبَد پ یک-

 :ٍ گفت دیکش ینفس عصب ايَرا

 نجایاز ا یٍقت تلف یا کن، بًش بگَ بدٍن لحظٌ دایرٍ پ دی. برٍ سعیبر  نجایيرچٌ زٍدتر از ا دیبا-
 ...کشن ین کیکش الیٍ نیجلَ در يه رٍيایدٍر ت کنٌ... ن

کتش را گرفت ٍ نانع شد. ايَرا نحکو  ی برٍد کٌ آٍا از پشت نحکو گَشٌ الیخَاست سهت ٍ ٍ
 :دیآٍا را شن ی دىیترس ٍ آلَد بغض یصدا زنان فشرد ٍ يو را بٌ يو شیيا چشو

 زى؟یبٌ يهت بر ینجَر یا ٌیجان ٌیبَد کٌ تَنست در عرض  یشدى؟ ک یچ یگ یچرا بًو نه-

 :گفت تینگايش کند، با عصبان نکٌیا یسرش را کج کرد ٍ ب یکه ايَرا

  ...رٍ انجام بدى کٌ بًت گفتو یفقط کار  دن،یپرس ربط یسَال ب یجا-

  .را بغل کرد شیطاقت جلَ رفت ٍ بازٍ یب آٍا

  ...رم یجا نه چینن بدٍن تَ ي-

. دٍ طرف دیسهتش چرخ یٍ با تأن دیکش رٍنیاٍ ب فیدست کَچک ٍ ظر انیرا از ن شیبازٍ ايَرا
 ظیغل یاخه را حفظ کند، با شیصدا ی  شگیتحکو يه کرد ین یسع کٌیدرحال ٍ گرفت را اش شانٌ
 :گفت

 راىیکٌ پر ب ی... جًنهشٌ یجًنو بٌ پا ن گٌید ی تا چند لحظٌ نجایانقدر با نن بحخ نکن دختر! ا-
 ...نشدى برٍ... ننتظر نن نهَن ری... پس تا دیباش اشیتَ يو جزء قربان ستین

ٍ ينَز « برم؟ تَنو یبدٍن تَ کجا ن»را بٌ دندان گرفت کٌ اشکش نچکد ٍ زنزنٌ نکند: نشییلب پا آٍا
کٌ اسهش را  ییچشو از اٍ برداشت ٍ با تهام قدرت، در نقابل صدا ر،ینزدى بَد کٌ ايَرا با تغ یحرف

  .از خَد نشان داد ٍ سهت ساختهان قدم تند کرد یتَجً یب کرد، یصدا ن
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را  شًرام ی ببرد ٍ خَدش تند شهارى شیاز خدنتکاريا گفت نانتَ ٍ شال آٍا را برا یکیراى بٌ  نیب
سازد،  یلب جار  یرٍ یآنکٌ بگذارد اٍ کالن یتهاس نتصل شد. ايَرا ب دىیگرفت ٍ بٌ سٌ بَق نکش

 :ٍ نختصر گفت دینف

رٍ از انبار دٍر کن قبل  رٍيایکنن... ن سرى کیرٍ  دیيانَن نعانلٌ رٍ کنسل کردى قرارى انشب کار جاٍ-
از  یخبر  گٌیرٍ بکشن... درستٌ د یجنَب کش نفت کیعدى رٍ بزار کش ٌی فقط بزنن؛ ٍ ردتَن نکٌیاز ا
کٌ  یخرٍج اى... تنًا رکشن ینه يا راحت دست از اٍن نحهَلٌ ینجَر یيه نایانا ا ستین یکشت
 ...کش   نفت نَنٌ ین

 :شد ٍ شًرام گفت الیٍارد ٍ د،یکٌ کش یبا نفس بلند زنان يو

  کردن؟ شرٍع ٍ شَن نتَجٌ شدم... نقشٌ خب یلیخ-

رٍ  دیسع تر عیداخل... بًش خبر بدى کٌ يرچٌ سر َندىین دینذاکرى با جاٍ یينَز نٌ... فعال کاٍى برا-
  ...برن نجایبردارى ٍ از ا

  ؟یبشٌ نرد حساب یاٍنجا کٌ چ یستادیاٍندى ٍا شیکٌ پ یاٍضاع نیبا ا ؟یپس خَدت چ-

 دیبکشد. نردک نبا رٍنین نخهصٌ ب. ناندى بَد کٌ شايپَر را از آدیبٌ اخهش پاش یشتر یرنگ ب ايَرا
 ی داشت ٍ يو اجازى ازشیبٌ ننصَر ن دنیرس ی. يو براشد یکارش تهام ن يا یراحت نیاالن ٍ بٌ ا

خَنش را  اشد،کٌ نناسب اعهال ٍ کردار پرگنايش ب یکٌ خَدش با رٍش یتا زنان داد، ینرگ را بٌ اٍ نه
  .ٍ نابَدش کند زدیبر

با سر بًش اشارى کرد نزدش برٍد ٍ کَتاى پاسخ  افت،یرا کٌ  نیچشو اطراف را کنکاش کرد. شرٍ با
 :شًرام را داد

  ...یدٍن یخَب ن ٍ نیشًرام، خَدتو ا ستوینن ايل فرار ٍ جا زدن ن-
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 دیدرست حهلٌ، با ی  ٍ استراتژ  تشیبردن نأنَر شیحفظ جَنش، پ یٍقتا برا یفرار کدٍنٌ؟ آدم گاي-
 !ستیضعف ن ی  کٌ بٌ نعن نیکنٌ... ا ینیشن عقب

  .بحخ کردن داشت ٍ نٌ ٍقتش را ی نٌ حَصلٌ ايَرا

 ...برى نیبدٍن نجازات از ب دیتهَم دارم کٌ ينَز انجام نشدى... شايپَر نبا هٌیکار ن ٌی-

  .از جانب شًرام نهاند ٍ تهاس را خاتهٌ داد یننتظر حرف گرید ٍ

  ؟یچرا انقدر آشَب ق؟یشدى رف یچ-

 ايَرا نحکو نشت نشدى، تهام اش انا ينَز جهلٌ زد یبَد ٍ با لبخند حرف ن دىینقابلش رس نیشرٍ
  .صَرتش خَرد یتَ

ٍ نگاى بٌ خَن  شد یايَرا نچالٌ ن یيا دست نیب اش قٌی د،یایٍ تا بٌ خَدش ب دیاز سرش پر برق
  .بَد اش دىیلرزان ٍ ترس یيا اٍ نقابل چشو ی نشستٌ

 !نردک حهال یبزن دٍر ٍ کردى نن تیکٌ راض یچقدر از يانَن گرفت-

 یانا ايَرا فرصت حرف اضاف دیلرز یقدر  شیيا بلند اٍ ترس برش داشتٌ بَد. لب یاز صدا نیشرٍ
 :کرد ظیغ شیيا دندان یرا فشرد ٍ از ال شیگلَ تر زدن بٌ اٍ نداد ٍ نحکو

کٌ تَ سرنٌ درست باشٌ  یتَ بَدى ٍ فکر  ی دىینقشٌ ا چَندنیاگر بَ ببرم پ ن،یبٌ رٍزگارت شرٍ یٍا-
 ٍ عهرت ینابق دیبا ٍگرنٌ نشٌ تر برام رٍشن نیاز ا قتی... دعا دعا کن حقیکردى باش انتیٍ بًو خ
ر در  دنیبر ری! چَن نحالٌ نفت از خیفرار کن ی نقشٌ دنیکش صرف س  نفست بگذرم ٍ بزارم از دستو ق 

  ...یبر 

 :را نگاى کرد ٍ بعد گفت نشیخشهگ ی چند لحظٌ با بًت ٍ ترس چًرى نیشرٍ

  ...یگ ین یحرف بزن ننو بفًهو چ یجَر  ٌی ٌ؟یچ دىیپسر؟ نقشٌ کدٍنٌ؟ ا یگ ین یچ-
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گرد  شیيا زبان بٌ کام گرفت ٍ چشو نیشرٍ د،یکَب َاریکٌ يَلش داد ٍ نحکو سرش را بٌ د ايَرا
  .شد

  ...شٌ یاز گَر تَ بلند ن ایگر یناش نیرٍز برام رٍشنٌ تهَم ا نیع کٌ نزن راى اٍن بٌ ٍ خَدت-

 :گفت پرغضب انا تر آرام یینکخ کرد ٍ بعد با صدا ٌیجان چند

سر  یاالن ب نی... پس يهارمیبدٍن کٌ يزار برابرش رٍ بٌ سر تَ ن اد،یسر شايپَر ب ییانشب ير بال-
ٍبٌ عنَان جبران نافات يو کٌ شدى، خَدت شخصا  رٍنیب شیکشَن یاز اٍن اتاق ن یر  یٍ صدا ن
  ... نفًَم بَد؟ید ینجاتش ن

بستٌ بَد، سر تکان داد ٍ ايَرا  خی شیٍ دست ٍ پا دیلرز ین شیيا از ترس نردنک کٌیدرحال نیشرٍ
انداخت ٍ رٍ بٌ  اش یبٌ ساعت نچ یپرتابش کرد. بعد نگاى کَتاي بایتقر ایسهت نخالف يَلش داد، 

 :گفت نیشرٍ

انن دٍر از چشو يانَن ٍ ير  یجا ٌیٍ  رٍنیب شیببر الیٍ نیکٌ از ا یفرصت دار  قٌیاز االن دى دق-
  ...ینگًش دار  گٌیکس د

 :دیبٌ رعشٌ افتاد، غر نیکٌ تن شرٍ یکٌ اٍ بلندتر، طَر  گرد یينَز لرزان نگايش ن نیشرٍ

 ...ید  بجنب! ير -

 خَاست یاز اٍ دٍر شد. ٍاقعا نه خَرد ین یبٌ يَل ٍ ٍال افتاد ٍ يهانطَر کٌ سکندر  چارىیب نیشرٍ
کٌ اٍ  یرا پاک کند ٍ کار  اش ینیخَن بغل ب داد ین حیايَرا را بچشد ٍ ترج ی طعو ضربٌ گرید بار کی

 یخَدکش نیع شیکار برا نیا ،یازش خَاستٌ بَد انجام ديد. يرچند با ٍجَد اطالعش از آتش سَز 
  .َدب

 ادیٍ فر غیانفجار اٍل ٍ پشت بندش ج ینگذشتٌ بَد کٌ صدا نیاز رفتن شرٍ شتریب ٌیجان چند
رفت انا در  یبٌ صدا درآند ٍ ايَرا بٌ سهت خرٍج اضطرار  یتیقرنز انن ریشد. آژ دىینًهانان شن
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 کاربَد انکاناتش در نَاقع حساس ارٍر دادى ٍ از  یعیبَد ٍ طب یهیقد اریبس الیبستٌ بَد. ٍ یآين
 شیپنجرى برا نیبٌ آن سهت رفت. ا عیپنجرى، سر دنیچرخاند ٍ با د الی. کالفٌ نگايش را دٍر ٍفتندیب

 ...فرار کرى بَد جا نیاز راى يه قایيو دق شیسال پ یلیآشنا بَد. خ

  ...دیپر رٍنیانفجار دٍم از پنجرى ب با زنان يو قایرا شکست ٍ دق شٌیگاز را برداشت ٍ ش کپسَل

ٍ  یاز ترس آتش سَز  کٌیرا نقابل ديانش گرفتٌ در حال شیيا نٌ چندان دٍر، آٍا دست یا فاصلٌ در
با  د،یلرز یجستٌ بَد، ن رٍنیآخر از دل آتش ب ی ايَرا کٌ لحظٌ یبرا یانفجار ٍحشتناک ٍ نگران

 .ردک یرا نگاى ن شیتار شدى از اشک، رٍ بٌ رٍ ینگاي

رفتن، برگشتٌ بَد کٌ با  یاٍ برا یبرخالف تهام اصراريا یرفتٌ بَد ٍل دیايَرا، سراغ سع ی گفتٌ طبق
  .خارج شَد یلعنت یالیايَرا از آن ٍ

 کیاگر اٍ بٌ عنَان  یبدٍن ايَرا زندى بهاند... حت خَاست یبنا بٌ نرگ بَد، دخترک ٍاقعا نه اگر
بدٍن ٍجَد  خَاست ینداشت! آٍا نه یاشکال کرد، ین نگايش يو دشهنش خَن دختر ٍ يو ای کیشر
بار قدم بٌ  نیٍ آخر نیاٍل یکٌ برا ینرد تر، قابل اعتهاد ٍ از يهٌ نًو گاىٌ ینحافظ ٍ تک یٌ یسا نیا

  ...ادانٌ ديد اش یبٌ زندگ یاٌ یجان یدلش گذاشتٌ بَد، حت

لب شکر خدا را گفت ٍ سهت اٍ  ریٍ ز دیبَس آرام را اش «اهلل»ک نشست، آٍا پال نیزن یکٌ رٍ ايَرا
اٍ نقابل  زنقشیر ی جحٌ یٍ ٍقت کرد یکٌ از پشت شهشاديا با نفرت نگايش ن ی. غافل از زندیدٍ

 ...برٍند جا آن از کرد اشارى اش رانندى بٌ ٍ گرفت يا نگاى از آن ظیبا غ د؛یايَرا رس

  .ايَرا نشست ی چًرى یتَ یظیآٍا، اخو غل دنید با

رٍ دى بار تکرار کنو؟ چرا حرف تَ  یز یيرچ ینگفتو؟ چرا دٍست دار  ،یبرگرد دیبًت گفتو يهراى سع-
 !دختر رى ینفر نه ٌیگَش تَ 

  .بٌ چًرى بنشاند یآخرش را بلند ادا کردى بَد کٌ باعخ شد دخترک اخو کهرنگ ی جهلٌ
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پات...  ریز فتٌیپَدر شٌ ب تیکٌ دٍزار کنو یارى يو تکرار ندٍب گفتو، بًت قبال االخو، جناب دائو نیبب-
عقد شدى نن غالم حلقٌ بٌ  نَن نیب یا شراکت ٍ نعانلٌ ٌیٍ  یداد نجات ٍ فکر نکن چَن دٍ بار جَنو

ت ن ٍ ننو ننو کردن  یینحترم... زٍرگَ یآقا ریچشو قربان! نخ گو ین یبگ یٍ يرچ شو یگَش 
 !رى یبارش نه ریداشتٌ باشٌ؛ انا آٍا ز ادیز داریخر دیشا یعال جناب

  .را گرفت ٍ اٍ تقال کرد خَدش را ريا کند شیبا خشو بازٍ ايَرا

 ایفرانَش کنٌ ٍ دٍر بر دارى! نگٌ شًر يرتٌ  ٍ گايشیبار جا ٌی قٌیکٌ ير چند دق کنٌ ین جا یآٍا ب-
  ٍ آب يو از آب تکَن نخَرى؟ یبکن یخَاست یٍ ير کار  یکٌ حرف گَش ند یبٌ يرک یيرک

کنو فقط؟ اصال  شتریب تَ یبشٌ؟ غلدر  ی! حرف تَ آدم خَدخَاى رٍ گَش بدم کٌ چیٍلو کن... رٍان-
 نکٌیٍ قبل از ا شو ین يا داستان نیشراکت ٍ اعتهاد ٍ تهَم ا الیخ یب ،یسرم زٍر بگ گٌیبار د ٌیاگٌ 
 ...کنو یيانَن ن ویتقد یدست دٍ ٍ خَدم، خَدم ن،یشايپَر دست بٌ کار بش ایتَ 

کٌ دخترک  دیايَرا بٌ شدت رنگ گرفت ٍ فکش ننقبض شد. آٍا را چنان سهت خَدش کش اخو
 :دیشد ٍ ايَرا غر دىیکَب اش نٌینحکو تخت س

 ای کنو ین یچیق ٍ قلو جفت پايات نیبب بزار، کج ٍ قدم پات ٌیاحهق! فقط  ی دخترى یکن یتَ غلط ن-
  ...اٍنَقت ار،یرٍ بٌ زبَن ب کٌینرت نیجرعت کن اسو ا گٌیبار د ٌینٌ... 

کٌ يست زٍدتر انجانش بدى! نرگ  یخب يرچ ؟یکن یاعدانو ن ؟یکن ین رمیدستگ ؟یاٍنَقت چ-
 ام ندل ٍاسٌ ٌیدست شهايا بشو ٍ ير دفعٌ  یشب باز  هٌیعرٍسک خ نکٌیبًترى تا ا یلینن خ یبرا

 !نیریبگ ویتصه

 کنو ین نابَد يو با ٍ ... شدى باشٌ جفتهَنکشهت یبدٍنو کٌ الزنٌ، آرى، نٍ  فتٌیشک نکن اگٌ پاش ب-
 شد؟ تیسر انگشت اٍن نردک رذل يو بًت بخَرى... حال یانا نحالٌ بزارم حت

 را آٍا چپ دست نچ اٍ ٍ کرد نگايش زدى ٍ بًت دیلرز شیبازٍيا انیبلند ايَرا، دخترک ن ادیفر از
 :دیغر شیيا دندان انین از ٍ گرفت
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 یٌ یسا ٌیکٌ گفتو  ی... کٌ بًت جابت کنو اٍن ٍقتیفتیٍ راى ن یبند ین افسار ٍ االنو زبَن درازت-
 ؛یبد يانَن دست گزک نزارى ٍ باشٌ داشتٌ ٍ کٌ خط بٌ خط يَات ندازمین تیرٍ زندگ گر تیحها
  ...یچ یعنی

 ی. نردنکرد ین تقال چنان وببرد ٍ اٍ ي رٍنشیکٌ از باغ ب دیکش یپشت سرش ن بایدخترک را تقر ايَرا
کٌ برعکس  کردند ین نگاى را آٍا زدى بًت یيهگ ختند،یگر یٍ انفجار ن یسَز  از آن آتش ادیکٌ با فر

 !از باغ خارج نشَد کرد یيهٌ، تالش ن

 ی! اصال شايپَر کجاست؟ چیٍلو کن رٍان شٌ؟ ینه تی... با تَئو د  نگٌ زبَن آدم حالٍَنٌیٍلو کن د-
  ست؟ین داشیبٌ سرش اٍندى کٌ پ

  .دٍخت اش دىیپر حرف آٍا، ايَرا بداخو سهتش برگشت ٍ نگاى نافذش را بٌ صَرت رنگ نیا با

 !کجا باشٌ کنٌ ین یچٌ فرق-

  .دیکٌ غرق در آتش بَد چرخ ییالیصَرت ايَرا ٍ ٍ نیدٍر ب کیآٍا  نگاى

  ...خب... خب اٍن-

 !پدرتٌ؟-

آن نردک بگذارد. شايپَر نٌ پدرش بَد ٍ نٌ  یاسو نقدس پدر را رٍ خَاست ی... نهخَاست ینه
 :دٍبارى گفت ینزد کٌ ايَرا با يهان اخو ٍ لحن عصب یکردى بَد. حرف یپدر  شیبرا

دست ٍ پات رٍ گو  ینطَر یکٌ ا ینگران اش ٍاسٌ یادیآٍا؟ نکنٌ ز ٌیچشهات بٌ خاطر چ ی  نگران نیا-
  ؟یکرد

  .آٍا دٍبارى جهع شد یيا اخو
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نن کجام ٍ  دٍنٌ ینه یکٌ ندام چشهش دنبال حرٍنٌ ٍ حت یتَ؟ حال ٍ احَال اٍن عَض یگ ین یچ-
 کٌ نن خَن   سَزن يو ارزش ندارى... انا باالخرى يو ٌینن سر  یاٍندم ٍ برگشتو، برا ینًهَن یچطَر 
 !نینٌ؛ يه ای ست بدٍنو زندى خَام یفقط ن ست؟ین يست،

 :دینگايش کرد ٍ بعد پرس رىیچند لحظٌ خ ايَرا

  ؟یيانَن چ-

نرد انقدر  نیتعجب گرفت. چرا ا یآٍا از لحن پر از شک ٍ نسبتا آرام ايَرا، رنگ ٍ بَ یيا چشو
  داد؟ یرا بٌ يو ربط ن زیچ يهٌ

  ٌ؟یننظَرت چ-

  نٌ؟ ای ست برات نًهٌ زندى-

  .رنگ گرفت ٍ با حرص دست آزادش را بٌ کهرش زد یکهرنگ آٍا که اخو

کٌ از شايپَر نتنفرم، از يانَن يو حالو بٌ يو  ی! يهَنقدر ستی! نعلَنٌ کٌ نٌیچجَر سؤال نیا-
  ...شن جزغالٌ تَش شَن َتٌ تا َسر از ٍ بشٌ جًنو شَن ٍاسٌ شیآت نیيه دٍارمیٍ ان خَرى ین

 ی حس کرد گَشٌ یچرا اخهش کهرنگ شد ٍ حت دینگايش کرد ٍ آٍا نفًه ٌیسٌ چًار جان ايَرا
ٍ با  دینگايش را دزد عیبَد کٌ ايَرا سر دىیاز تعجب باال پر شیسهت باال کج شد. ابرٍيا شیيا لب

 :گفت اش یشگیلحن نحکو يه

  ...ویبر فتیپس انقدر ٍقت تلف نکن ٍ راى ب-

 دىیدٍ شان یکٌ بٌ سَ یآتش اجر بر يا خَاست دٍبارى نخالفت کند کٌ يهان لحظٌ چندتا از درخت آٍا
ايَرا را گرفت ٍ  یچطَر بازٍ دیٍ نفًه دیکش یبلند غیافتادند ٍ دخترک از ترس ج نیزن یبَد، رٍ

 .يردٍ بٌ سرعت از باغ خارج شدند

*** 
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فرنان فشردى  ی. يردٍ دستش رٍکرد یحرکت ن شد یکٌ ن یشدند ٍ ايَرا با تهام سرعت نیناش سَار
ٍ شًرام  رساند ین الیآٍا را بٌ ٍ دیبا بَد. زٍدتر رىیبٌ نقابلش خ ظیغل یٍ نگاى سرخش با اخه شد ین

فرستاد بٌ  تلعن رلبیشد ٍ ز دىیفرنان کَب ی. نشتش رٍدیفًه یرا ن اتیعهل ی جٌیٍ نت دید یرا ن
  .از کنترل ايَرا خارج شدى بَد زیچ را خراب کردى بَد ٍ االن يهٌ اتیکٌ تهام عهل یيانَن. يانَن

ٍ دست  فشرد یدر را ن ی رىیدستگ شیيا از دست یکیخَدش جهع شدى بَد.  یاز ترس تَ آٍا
 قٌیدر ندت چًل ٍ پنج دق دیکٌ سع ی. رايکرد یانگار داشت پرٍاز ن نیبَد. ناش یبٌ صندل گرشید

آنجا  یی  ٍ بدٍن رٍشنا اىیس ی ٍ جادى کردین یط   قٌیدق ستیآندى بَد، ايَرا داشت در عرض ب
 :کردترساندى بَد کٌ آرام زنزنٌ  یبدجَر  رادخترک 

 !یبر  تر آرٍم شٌ یايَرا... ن-

بَد ٍ اعصابش بٌ يو  ریرا يو کو نکرد. آنقدر ذينش درگ نینزد. سرعت ناش یانا حرف د،یشن ايَرا
يو کرد ٍ اٍ  دیپررنگ جلَى نکرد. شا یلیخ شیدخترک برا یبَد کٌ ترس ٍ اضطراب صدا ختٌیر

 ...زد یپسش ن

 :لرزان ايَرا را نگاى کرد ٍ لب زد ییيا ٍ چشو دىیرنگ پر یا با چًرى آٍا

 ی سرعت ٍحشتناک ٍ جادى نی... از ایکی... از تارترسو ی... نن... نن نکنو یايَرا خَايش ن-
 ...خلَت

  .از سرعتش بکايد یکرد که یبٌ صَرت اٍ انداخت ٍ سع ینگاي وین ايَرا

... اگر يو قرار باشٌ یبترس یز یاز چ ستیالزم ن یجادى ٍ آسهَن کٌ ترس ندارى دختر... تا کنار نن-
  ...اٍل از يهٌ فتٌیب یاتفاق

 یبَد، اخو کرد ٍ بٌ جا شان بیکٌ خط بٌ خط در تعق ینشک یفرار  دنیبَد ٍ با د نٌیبٌ آ نگايش
 :گفت اش جهلٌ ی ادانٌ
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 !دنبالهَنن-

  .شد ٍ سهت عقب برگشت دتریآٍا از ترس سف صَرت

  نَن؟ یاٍندن پ   یٍاسٌ چ ا؟یدنبالهَنن؟ ک-

کرد  ینزد ٍ فقط سع یيانَن يستند، حرف ی شدى ریاج يا آدم نیشک نداشت ا یا ذرى نکٌیبا ا ايَرا
 یبا صدا نیناش ٍ نشَد شًر ٍارد کٌ کرد کج چپ سهت بٌ را فرنان. ديد فاصلٌ يا را از آن نیناش
 یرانداز ی، شرٍع بٌ تشدى شان بیايَرا نتَجٌ تعق افتندیکٌ در یفرار  نانیانا سرنش د؛یچرخ یبلند ژیغ

 .کردند

 با زنان جهع کرد ٍ يو یصندل یرا تَ زشیر ی ٍ آٍا جحٌ دیگلَلٌ، ايَرا سرش را دزد کیشل یصدا با
در  یپ یيا کیٍ شل يا کیالست یصدا انین در آرانش يق نسبتا بلندش، بغضش شکست ٍ يق غیج
  .گو ٍ نحَ شد یسر  پشت نیناش یپ

بَد کٌ ايَرا را از  دىیدخترک چنان ترس تَانست؟ یاصال بٌ آٍا نگاى نکند. انا نگر ن کرد ین یسع ايَرا
دخترک درد  ی درد يو داشت... ايَرا از غصٌ ت،یعصبان نی. انا اکرد ین تر یحالت نعهَل عصبان

  ...دیکش ین

نخَرد. بًش  یر یکٌ ت چرخاند ین را سرش ندام ٍ باشد سر بَد کٌ حَاسش بٌ پشت نٌیبٌ آ نگايش
 یياٌ یصدايا ٍ زاٍ یٍ ايَرا از رٍ کردند ین یرانداز یت نفرشان دٍ کٌ بَد نفر سٌ کال يا تعداد آن

 شدىيرطَر کٌ  دیدادى بَد. با صیرا تشخ يا یر یگ ٍ نشانٌ کیشل ی نَع اسلحٌ ٍ نحَى ک،یشل
دست بٌ کار  یبٌ خط ساحل شان دنینبَدند ٍ اگر قبل از رس یا . آنقدريا يو حرفٌکرد ین یرانداز یت
  .دیایبرب شان از پس تَانست ین دیشا شد، ین

  ؟یکن یرانداز یت یتَن ین-

  .تکان داد نیاٍ نگايش کرد ٍ فقط سرش را بٌ طرف یصدا دنیبا شن آٍا
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 ؟یبلد ؟یچ یرانندگ-

 :دیرا باز کند ٍ بگَ اش دىینقطع ترس یيا خشک از نفس یيا تَانست لب یسخت بٌ

  .بلدم-

 !نیبش ایس بپ-

  .کرد نگايش زدى بًت آٍا

  ؟یشد ٍَنٌید ن؟یبش ایب ٍ یچ یچ-

  .اصابت نکند شیبٌ بازٍ ریت کٌ کرد کج را اش با اخو شانٌ ايَرا

  ...ویفرار کن ویتَن ی... نا يو کٌ تا ابد نهستنیدست بردار ن نایا-

  خَان؟ یاز جَنهَن ن یچ ن؟یک نایاصال ا و؟یکن کاریچ دیپس با-

تنًا راى زندى نَندن، نقابلٌ بٌ نحلٌ! اگٌ  و،یکٌ يست یطی...انا تَ شرادٍنو ینه یننو بٌ طَر قطع-
 یخال نَن گلَلٌ تَ نغز جفت ٌیکٌ جادى تهَم شٌ  یٍقت تیدرنًا و،یبٌ فرار کردن ادانٌ بد ویبخَا

  ...رنیگ ین شَ ٍ نشتَلق کنن ین

 :نزد ٍ ايَرا ادانٌ داد یحرف آٍا

  ...پشت فرنَن کٌ نن کارٍ تهَم کنو نیالاقل بش ،یکن یرانداز یت یتَن ینه یتَ کٌ گفت-

 :کٌ گفت یشد ٍقت شیصدا لرزش نتَجٌ ايَرا ٍ کرد نگايش زدى بًت آٍا

  ؟یگ ین یدار  یچ یا ايَرا خَدت نتَجٌ ؟یانا چطَر -

 :اشارى کرد ٍ گفت شی. بٌ پايادیرا عقب کش یصندل یکه ايَرا

  ...نجایا ایب-
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  کجا؟ امیب-

 ٍ تر يو سخت نیيو سخت بَد. انا انگار آٍا قصد داشت از ا ینطَر یکار يه نیشد. ا ظیايَرا غل اخو
  .کند بدترش

  ...ویکن عَض ٍ جايانَن دی... بانجایا ایپاشَ ب-

عذاب بَد؛  شیکار برا نی. ادیايَرا چرخ یٍ پايا نیفرنان ناش نیآٍا ب ی گرد شدى یيا چشو
 !!ندیايَرا بنش یپا یرٍ تَانست یعــذاب! آخر چطَر ن

 :فرٍ برد ٍ گفت اش دىیخشک یديانش را نحکو بٌ گلَ بزاق

  ...امینه-

 :بلندتر گفت ت،یکالفٌ ٍ با عصبان ايَرا

قرارى بٌ  یاگٌ از طرف يانَن باشن چ نایا یفکر کرد چیدختر؟ ي یکن ین یچرا انقدر نخالفت الک-
 دیٍ قبلش با دن ینه لیدست عزرائ ینجان ٍ نفت رٍ تَ نکن شک کنن، خالص کٌ ٍ نن اد؟یسرنَن ب

  ...یدادى بش لیبٌ يانَن تحَ

کٌ  یا گٌید زیيرچ نٌ ٍ ست سر قسو کٌ نن نٌ قصدم سَء استفادى یباال یکن آٍا؛ بٌ خدا گَش
بٌ ضرر خَدنَنٌ...  و،یبجنب رتریيرچقدر يو د ٍ ویافتاد ری... ننتًا االن جفتهَن گیکن ین ٍ فکرش
  ...بد انتخاب بشٌ دیبد ٍ بدتر، با نیپس ب

را نحکو گفتٌ بَد کٌ آٍا نتَاند نٌ  «دیبا» یصَرتش خشک شدى بَد ٍ ايَرا طَر  یآٍا رٍ یيا اشک
 کی از کهتر ٍ کنند رحو آٍا بٌ است نحال باشند، يانَن طرف از يا آدم نی. اگر ٍاقعا ااٍردیکار ب یتَ

  ...... ٍ ايَرا يوشَد یدست يانَن ن ریساعت اٍ اس

رفت...  جیٍ سرش گ دیچیدلش پ یتَ یاحساس ضعف بد فتد،یايَرا ب یبرا یاتفاق بد نکٌیفکر ا با
 :تند تند گفت
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  ...قبَلٌ خب؛ یلیخ-

  .باز شَد شیفرنان برداشت کٌ جا برا یرا از رٍ شیيا از دست یکیانداخت ٍ بٌ آٍا  ینگاي وین ايَرا

حال بدش بَد.  لیکٌ بًش يجَم آٍردى بَدند، دل یضی. احساسات ضد ٍ نقدیخَدش را جلَ کش آٍا
از آن بدتر، نشستن در آغَشش، ضربان  ایبدنش  یداغ ايَرا بٌ رٍ یيا از تصَر لهس دست یحت

  .برد یيزار ن یقلبش را رٍ

 :دیاٍ چرخاند ٍ آرام غر یبَد کٌ ايَرا سرش را سَ زیخ ویدر يهان حالت ن ينَز

 ...دختر! د  بجنب یکن یاستخارى ن یدار -

 .شد لیرٍ بٌ جلَ نا شتریب یدٍبارى آب ديانش را با سر ٍ صدا قَرت داد ٍ که آٍا

 فیتاى کهر ظرلهس کَ نیکهرش گذاشت. يه یدست دست چپش را سهت آٍا برد ٍ رٍ ايَرا
 گرید یلیرنگ گرفتن اخو ايَرا. نفسش کٌ تا کنَن از خشو تند بَد، االن بٌ دل یبَد برا یدخترک، کاف

  .زد ین تشیدانن بٌ عصبان گر،ید لیدل نینهتد شدى بَد ٍ يه

دٍر بَد ٍ اصال  یيو فشار داد. تهام عهر از يرگَنٌ احساس ٍ ٍابستگ یرا رٍ شیيا چشو نحکو
  ...نداشت يو را يا برنانٌ نیا ی حَصلٌ

  ...دختر نیا انا،

کٌ باعخ  ییٍ نرد جَان از اجباريا دیکش یبَد کٌ ايَرا را سهت خَد ن یدختر انگار يهان دان نیا
  ...عنَان در انان نبَد چیبٌ ي شد، یاحساس نَپا ن نیپررنگ کردن ا

کٌ کهرش را گرفتٌ بَد، بٌ  یا نردانٌ ی پنجٌ ی  نشکَک باال گرفتٌ بَد ٍ آٍا از داغ نیآن ناش یسرٍصدا
 ،یٍ شلَغ صیٍ ب صیآن ح انیافتادى بَد کٌ خَدش يو از درک آن عاجز بَد. در ن یحال ٍ رٍز 

  .بَد دایگرٍنپ گرٍنپ قلبش بٌ ٍضَح پ یصدا
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ٍ کالفٌ  ی. ايَرا با اخو نگايش کرد ٍ با لحنردیايَرا قرار بگ یپايا یداشت کٌ رٍ ازین زیخ کیبٌ  تنًا
 :لب زد یعصب

 ...زٍد باش آٍا... عجلٌ کن-

عجلٌ  یکٌ حاال تَقع دار  یبٌ رٍزگارم آٍرد یچ ینیب یزٍد باشو النصب؟ نه یچطَر :»دیدر دل نال آٍا
ايَرا نتَجٌ حال اٍ شَد، سر تکان داد ٍ با گفتن  خَاست یچَن نه یٍل...!« نویبغلت بش امیکنو ٍ ب

  .جلَتر رفت ،یرلبیز «اهلل بسو»

 کیکٌ يهان لحظٌ  شان یيا نهاندى بَد بٌ برخَرد تن یز یايَرا بَد ٍ چ ی  نتر  یلیچند ن ی فاصلٌ در
اٍ را سهت عقب  عیٍ سر زیعبَر کرد. آٍا حَاس پرت بَد انا ايَرا ت شان یسريا انیاز ن قایگلَلٌ دق

 :زد ادیٍ بلند فر دیپرت کرد ٍ سرش را عقب کش

 !نَاظب باش-

صَرتش رد شدى بَد،  کیکٌ آنقدر نزد یا تاب شدى بَد ٍ ترس از اصابت گلَلٌبٌ عقب پر يَا یب آٍا
از  یز یشَک بَد کٌ چ یبَد ٍ آنقدر تَ دایپ اش درشت شدى یيا ٍ چشو دىیپر صَرت رنگ یينَز تَ
  .کرد یدر خَردى بَد حس نه ی رىیکٌ بٌ دستگ شیدرد پًلَ

با آن سرعت ٍ در آن  نیناش کنترل. رٍ  شیپ ریچشهش بٌ نس کیبَد ٍ  نٌیچشهش بٌ آ کی ايَرا
 .سخت بَد قتایآندى بَد، حق شیکٌ پ یطیجادى ٍ شرا

کٌ بٌ آٍا انداخت، اخهش باز دريو شد. اشک صَرت دخترک را پَشاندى بَد ٍ نگايش  ینگاي وین از
  .دیلرز ین

  ...ویار کارٍ تهَم کنبز ایپاشَ ب ؟یبترس یز یاز چ ینکن آٍا... بًت نگفتو تا نن يستو، حق ندار  ٌیگر-

  ...کنن یفعال کٌ اٍنا دارن کار نا رٍ تهَم ن-

  .دیرنگ بٌ اخهش پاش گرید یپر بغض آٍا، ايَرا نشت یصدا از
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 ویکن یحساب کتابشَنو حَالٌ ن و،یش یجفتهَن از دستشَن خالص ن ،یکهکو کن یاگٌ پا ش-
 !! پس بًش شک نکنگو یبًت ن نن دارم ٍ نی... افتٌینه نَن يو ٍاسٌ یاتفاق چیسهتشَن، ي

ٍ شک  کرد یبار بٌ جز درد رٍحش، جسهش يو درد ن نیتکان خَرد. ا شیسر جا یبٌ سخت آٍا
را از پا در آٍرد  شیيا ٍجَد، تهام تَانش را جهع کرد ٍ کفش نیخَن نردى شدى. با ا شینداشت پًلَ

 زیخ کیزد ٍ... تر ٍ فرز، با  ایبٌ ايَرا ديد، دلش را بٌ در یحرکت نیتر کَچک ی اجازى نکٌیٍ بدٍن ا
  .گرفت نیقرار گرفت ٍ ير دٍ دستش را بٌ فرنان ناش شیپايا یبلند رٍ

  .آٍا نشست یيا دست یايَرا نشست ٍ يردٍ دستش رٍ یيا لب یرٍ ینحَ لبخند

  ...یبندانگشت یایاز پسش برن دٍنستو ین-

 یکند، دٍبارى صدا دایفرصت تعجب پ نکٌیا از قبل انا شد زدى بًت یکه «یبندانگشت»آٍا از لفظ  نگاى
 :دیايَرا را شن

کٌ بتَنو بدٍن فَت ٍقت سر جات  یزار  ین جاش سر ٍ پايات زنان پدال برداشتو، يو یرٍ از کٌ ٍ پام-
  ...نویبش

  .ايَرا نشست یپايا یکَچکش رٍ یحرف فقط سر تکان داد ٍ پايا یب آٍا

 زنقشیٍ ر فیدخترک ظر نیيردٍ دستش را نرم دٍ طرف کهر آٍا گذاشت. احساس ا اریاخت یب ايَرا
تنش... يهٌ ٍ  یعطرش... گرنا یصَرتش، بَ یبلندش تَ یا قًَى یدر آغَشش، پخش شدن نَيا

قرار داد ٍ  تیرا اٍلَ اش یخی قلب باز اٍ انا اش احساسات نردانٌ بانیبٌ گر انداخت یيهٌ چنگ ن
  ...حاضر نشد بٌ خَدش اعترافش کند یتهام آن حس ٍ حال تازى را پس زد ٍ حت سخت، چندير

  ؟یا آنادى-

تنگ بَد ٍ فرنان  شیٍ نگاى نصههش را بٌ نقابلش دٍخت. جا دیخَدش را جلَتر کش یکه دخترک
 ...بَد یگر ید یایايَرا يو کٌ خَد، دن یيا انگشت ی  . داغکرد ین تیٍ شکهش را اذ نٌیس نیناش
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 :را کنار زد ٍ گفت يا یحال تهام درد ٍ سخت نیا با

  ...ام آنادى-

شاگرد  یحرکت سهت صندل کیشد ٍ اٍ با  نشیگزیآٍا جا یپايا د،یرا عقب کش شیکٌ پايا ايَرا
 شیيا شد ٍ ايَرا نحکو پلک کیشل یا کٌ يهان لحظٌ گلَلٌ دیآٍا را جلَ کش ی  برداشت ٍ صندل زیخ

تَجٌ بٌ درد  ینهکن، درست بغل استخَان کتفش خَردى بَد. ب یجا نیرا بست. گلَلٌ بٌ بدتر
در آن يَا ٍ  نیپالک ناش صیشد. تشخ یرانداز یرفت ٍ نشغَل ت رٍنیاز پنجرى تا کهر ب اش،ٌ شان
بَد انا ايَرا يرطَر کٌ بَد، تَانست شهارى پالک را بٌ حافظٌ  رنهکنیغ یتا حدٍد ک،یتار یفضا
  .بزند

 یدلش در رفت ٍ آند بَد، برا یکٌ تَ یجادى ٍ ترس تیاز حدش ٍ ٍضع شیبا سرعت ب نیناش کنترل
  .شد یباز بًش نسلط ن یٍ بٌ سخت داد یسخت بَد ٍ گٌ گاى کنترلش را از دست ن اریآٍا بس

چپش را گرفتٌ بَد ٍ با دست  یايَرا انداخت کٌ با دست راست بازٍ یاز بغل چشو سَ ینگاي وین
زدى بَد، اشک بٌ  رٍنیب شیيا انگشت انیکٌ از ن یخَن دنی. با دکرد ین یرانداز یچپش ت
 .يجَم آٍرد شیيا چشو

 !یخَرد ریايَرا... تَ... تَ ت-

  ...جلَ رٍت باش ریزدم... تَ فقط نراقب نس ٍ شَن یکی. ستینًو ن-

  .بَد ٍ نحکو نیسنگ شٌیايَرا نحل يه لحن

 :زد ٍ بلند گفت غیج شد، ین رت کیٍ نزد کینزد شیرٍ شیکٌ پ ییایدر دنیبا د آٍا

 !... جادى تهَم شدىایبٌ در ویدی... رسایدر-

  ...برٍ وینستق-

  و؟یریبه یکٌ با خفگ ویفرار کرد نایا ریبرم تَ آب؟ از ت-
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  .کهرنگ نگايش کرد ینشست ٍ با اخه یصندل یرٍ ايَرا

  ...ویرین ینه ینخَن دختر... اگٌ بٌ حرفو گَش بد بتینص ی انقدر رٍضٌ-

تٌ قلبش را  یز یاٍ، چ یيا چشو ی  سینگايش کرد ٍ ايَرا حس کرد از خ یاشک ییيا با چشو آٍا
  .سَزاند

  ...رمیايَرا... اگٌ نن به ترسو ین-

آٍا سرخ شد از خَن  ی بَد را برداشت ٍ کنار صَرت دخترک قرارش داد. گَنٌ شیکٌ دٍر بازٍ یدست
  .انگشتانش نیب

 ...ویکن ین دای... يردٍنَن نجات پفتٌیبرات نه یاتفاق نیتر کَچک ،ی... اگٌ کنار ننشششیي-

نزدى بَد کٌ يهان لحظٌ  یاٍ دٍختٌ شد ٍ ينَز حرف ی کدر شدى یيا لرزان آٍا بٌ نردنک یيا چشو
 ختٌیبلند آٍا، آن غیج یخَرد ٍ صدا یدیشد یيا تکان نیايَرا را خراش داد ٍ ناش یبازٍ یگر ید ریت

 ...ایدر یيا نَج انیدر ن نیبَد از فرٍ رفتن ناش یآب کٌ ناش یشد با صدا

*** 

پانسهان را  ل،ینراحل استر نیسرخش را نحکو بٌ يو فشار داد ٍ دکتر پس از انجام آخر یيا چشو
  .شرٍع کرد

با استخَنت فاصلٌ نداشت... برٍ  شتریب نتر یلین ٌیگلَلٌ  نی! ایپناي یشانس تَ چقدر خَش-
حاال حااليا يو ٍبال  چ،یدست درست بشَ نبَد کٌ ي نیخدارٍشکر کن از پسش بر اٍندم، ٍگرنٌ ا

  ...شد یگردنت ن

 :گفت ظیصَرتش جهع شد، پرغ یکٌ رٍ یٍ با اخه دیکش اش دستش را بٌ پانسهان شانٌ ايَرا

  ...االن يو ٍبال گردنهٌ-



 www.Novel98.ir 504               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  ...شتریٍ انکانات ب ایخَدتَن؟ با نزا هارستانیب یر  یتَ چرا نه-

سپردن  یبخندن؟ نن ايل گزک دست کس شویٍ پشت سر بٌ ر ننیبب ٍ بشٌ؟ شکستو یبرم کٌ چ-
 !دکتر ستوین

  .نیگرفتٌ بَد. گرفتٌ ٍ سنگ شیصدا

حسابش کنو، با دٍ تا خط ٍ  یادیپسر! اگٌ يو بخَام ز یخَرد کیکَچ ی گلَلٌ ٌیاٍل ٍ آخرش -
ٍ بزرگش  ٌیبٌ قض ید یبال ٍ پر ن یالک یشکست کدٍنٌ؟ ٍاسٌ چ گٌیيو کنار دستش... دخش 

  ؟یکن ین

  ...خالص رٍ دارى ریٍقتا حکو ت یگاي ارزش، یٍ ب کیبٌ ظاير کَچ ی گلَلٌ نیيه-

  .گذاشت زین یرا رٍ شیيا را جهع کرد ٍ دستکش لشیايَرا، نفس دکتر فَت شد ٍ ٍسا ی جهلٌ از

  ...یر یرٍ درست نشَنٌ بگ کتیکٌ شل خَرى یبٌ يدف ن یخالص ٍقت ریت-

 :گذاشت ٍ ادانٌ داد اش قٌیانگشتش را کنار شق ٍ

  ...سر ٍ تٌ یب یيا ! نٌ با درٍغ ٍ دغل ٍ نقشٌجات نیبا ا-

 :دیدکتر را شن یٍ يهان لحظٌ صدا دیکش رٍنیشلَارش ب بیرا از ج گارشیپاکت س حرف یب ايَرا

  بَدن؟ یک ینتَجٌ شد-

 :گرفت ٍ پاسخ داد لتریف ریرا ز فندکش

حساب  ٌی... ننتًا فعال نجبَرم ٍلش کنو تا نَقع نناسب تصفٌیاز رٍز يو برام رٍشن ترى کار ک-
  ...برسٌ

 :ادانٌ داد کرد، یزد ٍ يهانطَر کٌ با اخو نقابلش را نگاى ن گارشیاٍل را بٌ س ُپک

  ...کردم دایدشهنام يو دشهن پ نیانگار ب-



 www.Novel98.ir 505               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  .دیکٌ زد، نگاى ايَرا بٌ سهتش چرخ یدکتر جهع شد ٍ با حرف لبخند

کٌ  یتَ رگاتٌ... تَ اگٌ از جنس پدرت نبَد ارادیخَن  ک نکٌیبٌ ا کردم یشک ن دیبَد کٌ با نیا ریاگٌ غ-
 ...سپرد یکبَد رٍ دستت نه اقَتی چَقتیي

کٌ  یرا نداشت. اخه شٌیدرخشش يه اش یا شٌیش یيا نزد. نگايش کدر بَد ٍ نردنک یحرف ايَرا
 یلیکٌ دکتر بابک، خ یهیيهان غو نحس ٍ قد یٌ یداشت، از خشو نبَد. از غو بَد... سا یشانیبٌ پ

  ...دیفًه یٍ ن شناخت یخَب آن را ن

را از  گاریايَرا گذاشت، نرد جَان پلک زد ٍ دٍد تلخ س یپا ینشست ٍ دستش را کٌ رٍ کنارش
ٍ خَب  سَخت ین یبدجَر  شیيا کج کرد. چشو یکرد ٍ سرش را کهسَزانش خارج  یياٌ یر
  ...ٍ از درٍن نلتًبش است یخی شٌیاز آتش قلب يه یسَزش، ناش نیا دانست ین

بٌ دست  یکٌ افسارش رٍ بسپر  یانا غرٍر  ٌ،یخَب زیبًت بگو جٍَن؛ غرٍر چ یز یچ ٌی خَام ین-
نکن تهَم  ی... سعارىیٍ از پا در ت ن سَزٍنٌ  ین شیاز آت شتریب یلیٍقتا سنگ بَدن خ ی! گايریتدب

  ...نرى رٍنیب یدیکٌ دٍر ت کش یسرد َارید نیٍقت پات از ا ٌیکٌ  یعهر با خَدت بجنگ

 گٌید یخَا یزنان استراحت؟ اگٌ ن ی  دار  ضیاز نر یکنو دکتر؟ خستٌ شد ریتعب یحرفا رٍ چ نیا-
  ...امیسراغت ن

  .دیکَتاى خند دکتر

  ...درٍغٌ یدٍن ینگَ کٌ خَدت يو ن یز یچ ؟یپناي یچَنیپ یٍ حرف رٍ ن یکن یچرا نغلطٌ ن-

 یکرد ٍ يهان لحظٌ صدا تیرا خانَش کرد ٍ نگايش را سهت پنجرى يدا گارشیس حرف یب ايَرا
 :دیدکتر را شن

بهَنن  یباق یخیسرد ٍ  دینبا ابد تا يا چشو نی... اشیفًه یٍ تَ خَب ن ست گٌید زیچ ٌیحرف نن -
 رىیشدى تَ رٍ يو بگ نیاٍن سنگ نفر ی  نحس نکٌیتا ا ترى یراض رییيو بٌ تغ ارادیَرا! نطهئن باش کاي



 www.Novel98.ir 506               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

کٌ  نٌیاز ا تريزار بار بً ،یٍ آب کردن اٍن سنگ لعنت رییپدرت سهت جًنو يَلت بدى... تغ نیٍ ع
ٌ  قلبت یٍ انبارش کن یرٍ از نطفٌ خشک کن تیيربار با سقاٍت تهام، زندگ   ...ت

  .داد فشار يو بٌ نحکو را يا حس کرد ٍ آن شیيا پلک ریبٌ ٍضَح درد ٍ سَزش را ز ايَرا

  ...ندارى یسَد چیي گٌیحرفا د نیدکتر؟ ا یکن ینبش قبر ن-

 ییبخَنن... نٌ ٍاسٌ تَ ٍ شیآدم نردى ٍ الحهد  زندگ ٌیکٌ لحد بزارن فرق سر  ی  نبش قبر ٍاسٌ ٍقت-
  !یکٌ ينَز اٍل راي

 :دیپرس تر نرم یٍ دکتر با لحن دیکش یبلند نفس ايَرا

رفتٌ ٍسط  ویشدى ٍ نستق خین ،یر یيهٌ پرٍندى ٍ کار ٍ درگ نیٍسط ا یز یچ ٌی دٍنو ینن کٌ ن-
 ناعقل ٍ بچٌ يو ٍ نگَ! انا نن خب؛ یلیخ ،ینگ یخَا ی... نیتَ خَدت ینجَر یکردى کٌ ا ریگ تیزندگ
  ...نکن فرض

  .ايَرا نشانٌ گرفت ی نٌیس ی قفسٌ چپ سهت را اش انگشت اشارى بعد

تا  دٍنو یخَب ن ٍ نینن ا یٍل ؛یار یسنگ بَدن رٍ درب یٍ بٌ عهد ادا یيهٌ رٍ گَل بزن یبتَن دیشا-
  ...ینکن تیٍ آدن یآدم باش رنهکنٌی! غشٌ ینه دارى، یٍ سر پا نگًت ن کنٌ یٍانَندى بپر بپر ن نیا

 :ٍ کالفٌ گفت نیسنگ یٍ با لحن دیرنگ بخشاخهش را  ايَرا

  ...ندارم ینشکل وینن با زندگ-

 !ختیر یبٌ يو نه ینطَر یدختر ا ٌینشکلٌ ٍگرنٌ با حضَر  ٌیتَ از پا ی  زندگ-

  .دیکش دشیبٌ نحاسن سف یکهرنگ، دست یفقط نگايش کرد کٌ اٍ با لبخند ايَرا
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نکردم، يرچقدر يو نردم سادى فرضو کنن، پسر   دیبا کشک ٍ دٍغاب سف ابینَيا رٍ کٌ تَ آس نیا-
 ی! علتش يو چدىیکٌ تَ چشهاشٌ، جد یا درد ٍ غصٌ نیا فًهو یکف دست از َبَرم... ن نیع نَ قیرف
  بد ٍ خَب بَدن  حال اٍنٌ؟ ر  یکٌ االن تهَم فکرش درگ یباشٌ جز يهَن تَنٌ ین

  .شد ٍ نگاى از دکتر گرفت ظیايَرا غل اخو

  ...ٍجَد ندارى یز یا چنن ٍ آٍ نیب-

  .تکان داد نیٍ سرش را بٌ طرف دیکَتاى خند دکتر

... برٍ پسر جَن... برٍ خَدت رٍ رنگ کن کٌ ٌیننظَرم ک یدیفًه یٍجَد نداشت کٌ نه یز یاگٌ چ-
  ...گردم یبرن یرز  رنگ ستگاىینن خَدم از ا

  .اٍ با خَدش يو نعلَم نبَد فیيو نداشت کٌ بزند. تکل ینزد. حرف یحرف ايَرا

اٍ کٌ ازش  یيا حرف رغویآٍا بستٌ شدى بَد ٍ عل یيا در آب، چشو نیبعد از فرٍ رفتن ناش انشب،
  ...نفسش را حبس کند، دخترک از فرط ترس ٍ سرنا کو آٍردى بَد ٍ از حال رفتٌ بَد خَاست ین

 نٌیسر ٍ تٌ نحکو بٌ س یب یایدر از آن ییريا یدست بلند کردى بَد ٍ برا یرا کٌ رٍ فشیظر جسو
انشب  زنقش،یرا احساس کردى بَد... دخترک ر یا تازى زیفشردى بَد، قلبش... قلبش آن لحظٌ، چ

 ،نقابل جنس نخالف داشتٌ باشد ییيا ضعف نیدر آغَشش بَد... نٌ کٌ چن یا فاصلٌ چیي یدٍبار ب
طلبش  شتریب گرفت، ین آغَش در را اٍ تر نحکونحل آينربا بَد... انگار يرچٌ  شینٌ؛ انا آٍا... آٍا برا

 ...کرد ین

 بٌ آلَد، نٌ ی شٌیدٍنش، نگايش را از پشت ش گاریٍ يهزنان با رٍشن کردن س ستادیپنجرى ا نقابل
قطرات باشد، تند تند شرٍع بٌ  نیيه دنیدٍخت ٍ ذينش انگار کٌ ننتظر د ابانیخ ی خَردى باران تن
  .کرد یکاٍر یر
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کٌ نقابش را  یا ساحل خَاباندى بَد، نو نهک باران آغاز شدى بَد. لحظٌ یيا شن یکٌ آٍا را رٍ یزنان
پشت  یيا بٌ عرٍسک ٌیچشهش درست شب شیدخترک، پ ی دىیپر ٍ رنگ فیظر ی برداشت، چًرى

  ...فرخَردى اىیبلند ٍ س یيا ... با نژىبایز اریبَد. کَچک ٍ بس نیتریٍ

 یيا یپارگ یناخَدآگاى ٍ سرکشانٌ، رٍ شیيا بَد، چشو دىیچیاٍ پ فیظرٍ  زیرا کٌ دٍر تن ر کتش
 یشدى بَد ٍ باز بٌ ناچار، برا دىیکش داد، ین شینها را اش گَنٌ کٌ پَست نًتاب اش یا سرنٌ راينیپ
 انین ورا نحک زنقشیر عرٍسک آن نکند، تر را از آن سرنازدى القَى فیباران دخترک ضع نکٌیا

  ...نگٌ داشتٌ بَد شیبازٍيا

  ...شدى بَد یکیباران  یاٍ با بَ ی ديندى لحظٌ کٌ، عطر نرگس ٍ نَازش آن

ر ٍ قًَى ینَيا چش  یلحظٌ کٌ، پ آن   ...بَد افتادى اش شانٌ یريا شدى ٍ رٍ اش یا ف 

 شان یدایپ نی.اس ناشی.پیج یاز رٍ رٍيایبَد ن دىیکٌ طَل کش یا قٌیطَل تهام آن چًل دق در
 کنند؛

 زنقشینگايش سراغ اندام دخترانٌ ٍ ر کرد یبار در تهام طَل عهرش، تالش ن نیاٍل یبرا ايَرا
  ...دخترک نرٍد

 ...انگار

  ...دختر  دشهنش نبَد گرید آٍا

  ...نبَد دیبٌ دختر  جاٍ ٌیاصال شب گرید

  ...نانحدٍد قلبش نبَد یدرديا ی  بان خَن   يو گرید

  ...لحظٌ آن

 یياٌ یٍ سَزش ر دیبخش یگرنا ٍ آرانش ن َلَنشیٍ یايَرا را با صدا ی  خیبَد کٌ قلب  یدختر  اٍ
  ...داد ین نیتسک هش،یرا با عطر نال هارشیب
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  ...لحظٌ آن

  ...فقط آٍا بَد اٍ

  ...کٌ از خَد دٍرش کند خَاست ینٌ ن تَانست، یکٌ، ايَرا نٌ ن ییآٍا

را از  گاریرا خانَش کرد. خَاست دٍبارى پاکت س گاریرا نحکو بٌ يو فشار داد ٍ س شیيا چشو
  .برخَرد کرد یسرد ریبٌ زنج شیيا بکشد کٌ... انگشت رٍنیب بشیج

پشت سر پالک، طرح  ی شٌیش ینردانٌ را نقابل صَرتش گرفت ٍ يهان لحظٌ رٍ« اهلل» پالک
ر درشت قرار  ینَيا انیکٌ در صَرت احاطٌ شدى در ن یسرخ یيا ٍ لب یدرشت فندق یيا چشو ف 

دلش  ی، تَ«اهلل»بٌ پالک  رىیيک شد ٍ اخو ايَرا را نحَ کرد ٍ خ زد، یلبخند ن شیگرفتٌ بَد، بٌ رٍ
 نیا ؟یکرد رٍ ام رٍ ٍاسٌ دشیجد ٌی َندمین رٍنیسربلند ب یاز انتحان قبل یدید ا،یخدا»کرد: نٌزنز
دستو بٌ خَن  گٌیکٌ کنار زدى شٌ، دنگٌ قَل ندادم نفر چًارم  ام؟یباياش کنار ب یفقرى رٍ چطَر  ٌی
 نیبتَنو ا ٌبًو زنان بدى ک یچرخو نزار... انقدر  یندت چَب ال ٌیآلَدى نباشٌ؟ بًت گفتو  چکسیي

چرخو  یخَا ین ؟یکن یباياش انتحانو ن یکٌ دار  ٌیدختر چ نیدختر، ا نیآدنا رٍ قصاص کنو... انا ا
ٍ نختار! انا با دختر   ی... تَ حاکهستین یشٌ حرفٍ ببازم؟ با َاریکٌ سرم بخَرى بٌ د یرٍ فلج کن

خَدشَن ٍ بٌ  ٌینفر شب ٌیکٌ بشو  ستیرسهش ن نیا دٍنو یگنايکارم... ن دٍنو ینٌ... ن دیجاٍ
پشت ٍ پناى  یٍ ب ویتیپشت  نن  بٌ قَل  دشهنو  شٌی... انا تَ نحل يهرمیگرگ خَ بگ ی گلٌ ی  نینش يو

نکردم بهَن ٍ دست تنًا ٍلو نکن...  ٌیتک یکس بٌ تَ جز ٍ گرفتو ٍ کٌ تا حاالش خَدم دست خَدم
ن بعد يو قاعدى یبخَرم... تا حاالش باک نداشتو از ا نینزار جلَ دشهنو زن نکٌ جلَت سر خو کنو، ن 

  «...فتٌیاتفاق ب نیيهَنٌ... پس تَ کٌ دستت بازى، نزار ا

اتاق برگشت. خَاست سهت در برٍد  ینشتش جهع شد ٍ حَاسش تَ انین ریدر، زنج زنگ یصدا با
  .کرد ٍ قبل از اٍ بٌ آن سهت قدم برداشت یدست شیکٌ دکتر پ

  ...کنو یٍ شستن دستام، در رٍ يو باز ن یٍاسٌ ضدعفَن رم ینن کٌ دارم ن-
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شدند ٍ سهت ايَرا قدم  تیَئبا دکتر، ٍارد س یپرس بَدند کٌ پس از سالم ٍ احَال دیٍ سع شًرام
  .برداشتند

  .شد زدى ايَرا، رنگ باخت ٍ بًت ی شدى یچیباندپ یشانٌ ٍ بازٍ دنیبا د د،یخندان  سع نگاى

جلَ رٍت يزار  ستادمیرٍ زدى تا االن کٌ ٍا یسَز  شیکٌ آٍا حرف حهلٌ ٍ آت یشدى داداش؟ از ٍقت یچ-
شرکت  اتیٍ تَ يو تَ عهل یخَرد ریحال ٍ رٍز ت؟ نکنٌ ت نٌیا یدفعٌ ُنردم ٍ زندى شدم... ٍاسٌ چ

 ؟یکرد

 یاز اتفاقات یکالن دیبٌ شًرام انداخت ٍ اٍ کٌ نانحسَس سرش را باال انداخت، فًه ینگاي وین ايَرا
 :گفت دیکهرنگ بٌ چًرى نشاند ٍ رٍ بٌ سع یبازگَ نکردى است. اخه دیکٌ افتادى را نزد سع

  ...داد شَ بیبَد کٌ دکتر بابک ترت کیکَچ گلَلٌ ٌی ست؛ین ینًه زیچ-

 یچیتهَم شدى ٍ ٍقت برگشتتٌ؟ باز سرپ تینگٌ بًت نگفتٌ بَدم نأنَر ؟یینجایينَز ا یٍاسٌ چ تَ
  رفت؟ ادتیٍ چشو گفتن  یکرد

ايَرا تا  ی پانسهان شدى ی شانٌ از را نگايش آلَد بغض يا، ٍا رفت ٍ نحل پسربچٌ شتریب دیسع صَرت
جلَ برٍد ٍ نحکو  شتریب کرد یجلَتر رفت. دل دل ن یقدن ٍ داد انتداد اش کدر ٍ گرفتٌ یيا چشو

خَشحال  اش یکٌ چقدر از بابت سالنت دیٍ بگَ ردیبگ آغَش بٌ را ترش در حکو برادر بزرگ ی پسرخالٌ
 :ٍ گفت ستدیداد با يهان فاصلٌ با حیترج بَد، دستش ايَرا اخالق کٌ جا است. انا از آن

 دیپسرخالٌ؟ کجا با ینداز ین دست ٍ نَکرتو... انا چرا نن گو یصدبار يو ن یکٌ سًلٌ، نن رٍز چشو -
 ؟یبعد اتفاقات ٍاسٌ اهلل ب بسو یعنی نیخَن ش بلند شدى ٍ ا یتازى بَ تینأنَر نیا یبرم ٍقت

تن نگف اٍ نزاحو نشو... انا ب چویبٌ َپر ٍ پات نپ دم یقَل ن خب یلیدم دستت نباشو، خ یخَا ین
  ...َدَکو نکن کٌ برم رد کارم قتیحق
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ٍ شک  ویٍ بابتش ازت نهنَن یکرد فایا دیبا کٌ يهَنطَر کهال، ٍ تهام تَ تَ نقش د؛یگَش کن سع-
بٌ حساب نشترک تَ ٍ بًرام... انا حضَر  شٌ ین زیکردى بَدم ٍار یکٌ بايات ط   ینکن تهام پاداش
  ...یبدٍن لیدخ نسائل تهام تَ ٍ خَدت شٌ ینه لیدل ت،ینأنَر نیکَتايت تَ ا

بًت دارى...  یدخل ٍ تصرف نیتر ٍ نٌ کَچک یتَ نٌ نسئَلش اد،یب شیکٌ پ یبٌ بعد ير اتفاق جا نیا از
  ...تًران یگرد یبرن کردن رزرٍ يا بچٌ یٍ با پرٍاز  یکش ین رٍنینًلکٌ ب نیا از ٍ پس پات

 :پر تحکو گفت یفت کردن داشتٌ باشد، ايَرا با لحنفرصت نخال نکٌیديان باز کرد ٍ قبل از ا دیسع

 یگفتو ب یبَد کٌ يرچ نینخالفت ازت بشنَم! قَل ٍ قرارنَن از يهَن رٍز اٍل ا یکالن خَام ینه-
  ...دٍر یرٍ بنداز  یٍ َسر خَد یچَن ٍ چرا اطاعت کن

 ی... ٍقتیش ین هایبعد بٌ نقصد تًران سَار يَاپ ساعت ویدنبالت ٍ ن انین 9صبح رأس ساعت  فردا
 دیجز خَدت نبا ی... احدیيهراى نن بَد ییافتادى ٍ نٌ جا یچٌ اتفاقات ادین ادتینٌ  ،یدیيو کٌ رس

 چیبٌ ي سیپلبا  تیبر يهکار ینبن یاطالعات نیٍ کَچکتر یحضَر داشت نجایخبر داشتٌ باشٌ کٌ تَ ا
  َد؟دادى بشٌ... نفًَم ب دایبًرام ٍ آ یحت چکس،یدست ي دیعنَان نبا

زدن  کیکاناپٌ نشست. دلش ُپر بَد انا جرعت ج یٍ کالفٌ رٍ دیدستش را بٌ صَرتش کش دیسع
نحرک  خَاست ینه دیبَد ٍ سع تشیاز عصبان یايَرا ٍ لحن نحکهش حاک ی نداشت. نگاى برافرٍختٌ

  .خشهش باشد

 :دیايَرا را شن یصدا د،یکٌ کش یا ازىیبا خه زنان يو

  ...تا ٍقت رفتنت نهَندى یز ی... چینَندى تا صبح رٍ استراحت کن یکن چند ساعت باق یسع-

 کٌیٍ درحال دیکاناپٌ بٌ عهد با کفش دراز کش یرٍ جا بٌ چًرى نشاند ٍ يهان یاخو کهرنگ دیسع
 :گفت انداخت، ین شیکاپشنش را رٍ
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آدم  نیٍ نٌ ع نیکٌ نٌ خَاب ٍ استراحت  درست درنَن دار نیيست ینَندم شهايا چجَر نَجَدات-
خالٌ  ری... تقصرسیکار کردن تَ جَنتَن ذخ یدى نفر انرژ  ی اٍنَقت بٌ اندازى ن؛یخَر یغذا ن ایحساب

ل  ايَرا ٍ شًرام از بدٍ خلقت با نا  گٌ یکٌ ن ستینًتاب ن  ...نبَد یکیگ 

برم بٌ انَن خدا ٍ  یکٌ ٍسط راى ردم کن ستیرسهش ن نیايَرا خان... انا بدٍن ا رم یفردا ن نن
  ...نکٌ یحاج یحاج یخَدت بر 

را بست، سهت شًرام رفت ٍ نقابلش  شیيا چشو دیسع نکٌیبعد از ا قٌینزد ٍ چند دق یحرف ايَرا
را راحت بزنند، با  شان یيا حرف يا تا آن دیآ ینه رٍنیدکتر بٌ عهد از آشپزخانٌ ب دانست ی. نستادیا
 :دیکٌ پرس ینسبتا آرام بَد ٍقت شیٍجَد صدا نیا

  حالش چطَرى؟-

  ...بَد دایيو پ حیسَالش بدٍن اشارى ٍ تَض نقصَد

 :نفسش را بلند فَت کرد شًرام

ظايرا در ٍاقع بٌ خاطر ضعف  ینَندى بَد رٍ خارج کردن ٍل ياشٌ یکٌ تَ ر یخَبٌ... آب که-
ٍصل کردن ٍ قرارى  یتیتقَ سرم اش ٍاسٌ از اندازى از حال رفتٌ بَد... شیٍ ترس ٍ استرس ب یجسهان

 ٍداد حالش خَبٌ، با چندتا قرص  صیتشخ پزشکش اگٌ ٍقت بهَنٌ... اٍن هارستانیتا فردا ظًر ب
  ...شٌ ین صیدارٍ ترخ

  .تنگ شد یايَرا که یيا چشو

  هارستان؟ی... نکنٌ تنًا نَندى بنیکٌ برگشت دیتَ ٍ سع-

 یٍ با لحن اٍردیرا در ن شیدختر شدى بَد، انا صدا نیا یايَرا رٍ تیبٌ ٍضَح نتَجٌ حساس شًرام
  .پاسخش را داد ینعهَل

  ...نَاظبشن يا دٍتا از بچٌ یکی... کاٍى با ستیتنًا ن-
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ٍ آن بحخ را ادانٌ  اٍردیخَدش ن یبٌ رٍ یآٍا با کاٍى تنًا ناندى، اخهش دريو شد ٍل نکٌیاز ا ايَرا
  .نداد

  اٍند؟ دیٍبٌ سر جا یچ یدیفًه-

 یٍ شک نکن ٍقت دنیدادى ٍ برگشتن سهت تًران... تا االن البد رس اش یفرار  نیتحت انرت، شرٍ-
اٍن  ،یشد یاندازى کف دستت از شر  اٍن گلَلٌ خالص ن ت  یٍ تَ سَئ یبا رٍش سنت یداشت یعال جناب
  ...باال دادى ین یتَ پنت ياٍسش لو دادى بَد ٍ قلَپ قلَپ زيرنار  ٌیٍسط فرنان کٌینرت

 

کٌ ينَز زندى بَد،  نیگرفت. از آن نردک تا سر حد نرگ تنفر داشت انا يه یشتر یايَرا رنگ ب اخو
  .داشت ینگٌ ن یايَرا را راض

  بايات سر شاخ شدى ٍ آدم فرستادى دنبالت؟ ینطَر یکٌ يانَن ا یکرد کار یتَ چ نویبب-

  .رفتٌ بَدگ دیرنگ شک ٍ ترد شیيا فقط نگايش کرد. چشو ايَرا

  ؟یرٍ از کجا بٌ دست آٍرد قیيهٌ اطالعات دق نیتَ ا-

  .را باال انداخت شیيا شانٌ شًرام

  کاٍى بًو گفت؛ چطَر؟-

 دیترد با بعد ٍ کرد نگاى را آلَدش فکر فرٍ رفت. شًرام چند لحظٌ صَرت اخو ینزد ٍ تَ یحرف ايَرا
 :دیپرس

  ايَرا؟ ینشکَک یبٌ چ-

  .يو فشردرا بٌ  شیيا لب ايَرا
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 یٍل خَاست ین تیندام ازم اعالم نَقع دینذاکرى با جاٍ ی بَدم، کاٍى بٌ بًانٌ یکٌ نًهَن یزنان-
يو خَاستٌ با آٍا تنًا  ی... از طرفَندىین الیانجام نعانلٌ داخل ٍ ینتَجٌ شدم اصال برا تیدرنًا

 ...دارى اش کار تَ چنتٌ نیپشت ا یفعال نبًهٌ ٍ نطهئنو يدف لشیبهَنٌ کٌ دل

 ٍ طرف ندام نن ٌیکٌ از  رىیگ یخط ن یکٌ کاٍى از ک نٌیبرام سَالٌ، ا شتریکٌ ب یز یچ نا،یبر ا عالٍى
 ینن یانقدر نحرض  ٍ صدتا دیبا جاٍ ینالقات چیاطالعاتش بدٍن ي گٌیٍ از طرف د کنٌ ین چیپ سَال

  ...رىدا نیکٌ راى بٌ راى ٍاسٌ اٍن آدنا بپا گذاشتو، خبرچ

 دیرا برداشت. ايَرا کٌ د فشیآند ٍ ک رٍنیبزند، دکتر از آشپزخانٌ ب یشًرام بخَايد حرف نکٌیاز ا قبل
  .ستادیاٍ عزم رفتن کردى، نقابلش ا

بٌ  ،یٍ يو اگٌ نًهَنو باش یکن ین استراحت يو... صبح تا بهَن حداقل دکتر، ست االن بدنَقع-
  ...امیاز خجالت زحهاتت درن ینحَ

  .سالو ايَرا را گرفت یدکتر بابک نشست ٍ بازٍ یيا لب یرٍ یکهرنگ تبسو

دست  شیرنگارنگ نسپر یيا تیباشٌ ٍ با نأنَر کلیقد ٍ ي نیکٌ حَاست بٌ ا ی  تشکر تَ اٍن ٍقت-
 ...ناايل یآدنا

 یکن اشٌ یتً اگٌ... کانتر رٍ گذاشتهش ٍ نَشتو نسخٌ ات انا ٍاسٌ ،یستیايل دٍا درنَن ن دٍنو ین
  ...بٌ نفع خَدتٌ

  .تر نیبَد ٍ لحنش سنگ نیايَرا سنگ نگاى

  ...کنٌ یازم دٍا نه یدرد گٌیٍاسٌ نن د دنیچیکٌ نسخٌ پ یدٍن ین-

کٌ شًرام نتَجٌ نشَد،  یطَر  ٍار، شد ٍ زنزنٌ تر کیبٌ اٍ نزد یچند لحظٌ سکَت کرد ٍ بعد که دکتر
 :گفت
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 بزار آزاد تَ نکن پسر! دل تیاز جنا شیقصاص  پ گو، یگفتو، االنو بٌ تَ ن ارادیبٌ ک شیسال پ یلیخ-
 ،یستیاٍن ن یتَ سنگ جلَ پا گٌید ٍقت ٍ... اٍن شٌ یافسارش ريا ن ًَی ٍگرنٌ... برى ٍ خَدش راى کٌ

  ...تیٍسط زندگ کنٌ ین ریٍ گ شٌ یاٍنٌ کٌ سنگ ن

کرد ٍ  یاز جانب اٍ شَد، با شًرام خداحافظ یننتظر پاسخ نکٌیا یسالهش را نردانٌ فشرد ٍ ب یبازٍ ٍ
  .خارج شد تیاز سَئ

کاناپٌ برداشت. ذين  یرا از رٍ راينشیٍ پ دیکش شینَيا نیب یکٌ رفت، ايَرا کالفٌ دست دکتر
  شد؟ یبر علت ن دیخاکستر ندام نز ریآتش ز نیبَد کٌ دکتر يو ع ریخَدش کو درگ

نکرد. حال ٍ رٍزش  یکٌ کتفش درد گرفت. تَجً دیرا پَش راينیپ ظیرغآرام بَد؛ انا چنان پ ظايرا
 یدرديا یاست کٌ ٍقت نیانر ا قتیديد. حق تیايه زخهش درد بٌ بخَايد کٌ بَد آن از تر خراب
ٍ  کند ین نفَذ يا رگ ی  کی یکی بٌ شان کو کو رسَب شَند، ین نینش قلب تٌ یٍ تَ بندند ین نٌیکًنٌ پ

بٌ  گریکٌ آکندى از درد باشد، د ی... رٍحشَد ین قیعا یز یآنَقت است کٌ آدم نسبت بٌ ير چ
  ...ندارد یجسو تَجً یيا خراش

 ...کرد یپنًان ن اش یبَد پارى پارى کٌ ندام آن را پشت نقاب سنگ یايَرا، رٍح ٍ

 :ٍ رٍ بٌ شًرام گفت دیاسپرتش را پَش کت

 ...بدى تَ چییسَ-

  .را باال انداخت شیياابرٍ شًرام

استراحت  دیحال ٍ رٍز؟ يَا سردى... بارٍن يو ينَز قطع نشدى... تَ االن با نیبا ا یر  ین یکجا دار -
 !یکن

 :داد ادانٌ تر آرام ینکخ کرد ٍ با لحن یاٌ یجان بعد
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ت گذاشتٌ باشٌ ٍ اٍنا ٍاسٌ چندرغاز راپَت یکن یدرصد فکر نه ٌیاصال -  بًش تَ يانَن آدم سر راي 
  بدن؟

  .ايَرا نقش بست یيا لب ینحَ رٍ یپَزخند

 !چییسَ شن؟ ین ویقا نَش سَراخ تَ شَن کٌ از ترس جَن ام ییآدنا ٌینن شب-

 یآب تَ دنیتکان داد. بحخ کردن با ايَرا درست نحل کَب نیٍ سرش را بٌ طرف دیکش یپَف شًرام
  .بَد ًَدىیياٍن، ب

 :دیشًرام را شن یرا کف دستش گذاشت ٍ ايَرا ينَز در را باز نکردى بَد کٌ صدا چییسَ

  ...نسخٌ رٍ يو ببر با خَدت! ضرر کٌ ندارى نیا-

 گریکٌ اکنَن د دیبٌ سع ینگاي ویٍ نسخٌ را گرفت. ن دیسهتش چرخ ینزد ٍ با تأن یحرف ايَرا
 :انداخت ٍ گفتشدى بَد  نیخَابش سنگ

ت بًش باشٌ... اگر يو صبح کلٌ- زنگ بزن خَدم  ٌیراى انداخت  امینه امیکرد ٍ نه یشق حَاس 
 یاتفاق خَام یعنَان نه چیخطرناکٌ... بٌ ي نیاز ا شترینَندنش ب نجایبٌ رفتن... ا کنو ینجابش ن
  ...فتٌیبراش ب

حلَا  یکف دستت ٍ دار  یگرفت ٍ جَنت کٌ کن خَدت جهع   تَ حَاس تَ... دارم ٍ نگران نباش يَاش-
  ...یکن یحلَاش ن

  .خارج شد تینزد ٍ از سَئ یحرف ايَرا

بٌ  اش، یشگیبَد ٍ با صالبت ٍ تحکو يه ستادىیا هارستانیٍ خلَت ب لیساعت بعد، در سالن طَ وین
  .دا کندکاٍى را ص گفت ین فٌینأنَر ٍظ

*** 
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 کٌیبَد، درحال ستادىینقابلش ا نٌیکٌ دست بٌ س یگرفت ٍ رٍبٌ نرد دیسف َاریاخو نگاى از د با
 :بَد گفت دایپرخاش از تهام حرکاتش پ

ٌ  پ ازم،ی! نٌ سر پام کارى چینن ي گو یدارم ن ؟یفًه یتَ چرا حرف حساب نه- سر  ریز یچ ... يهٌازینٌ ت
  ...از نا گندى ترٍنٌ

... کنن ین کیشل نَن سهت ریدنبالهَنن ٍ ر بٌ ر ت ٍَنٌیعدى آدم د ٌی دمید امیتا بٌ خَدم ب ًَی
يو کٌ چشو ٍا کردم، جناب  یدرآٍردم ٍ از ٍقت هارستانیٍسط آب... آخرشو کٌ سر از ب ویبعدشو افتاد

  ...یپرس یٍ ننکر ن رینک یٍ ي   یستادینلک عذاب باال سرم ٍا نیع یعال

 :نرد نشست ٍ گفت یيا بل یرٍ یپَزخند

نن  ،ینردم رٍ َسر دست بنداز  یباشٌ ٍ بتَن زیدختر جَن... يرچقدر يو زبَنت تند ٍ ت یکَر خَند-
 ...ن  یاٍضاع يه یرٍ نگ یچ يو يهٌ ینی! تا راست ٍ حسیرنگ کن یتَن یرٍ نه یکی

ٍ  دیتخت کَب ی بٌ لبٌ داد، یتکانش ن یراست انداختٌ بَد ٍ عصب یپا یچپش را کٌ تا االن رٍ یپا
 :با حرص گفت

ٍ  گناى یفرق آدم ب یتَ گذاشتٌ شدى ٍقت یاسو نأنَر قانَن رٍ یچطَر  نَندم... آ افتادم یر یعجب گ-
 !یٍن د یگنايکار رٍ نه

  ...حرفا نهکنٌ برات گرٍن تهَم بشٌ نیا! باز زبَن ی دخترى ادین رٍنیاز دينت ب ینَاظب باش چ-

 ،یفًه ی... آقاجان چرا نهیدیپرس یاز بس سَال تکرار  یکرد ام ٍَنٌیبشٌ! د  دکٌ  شٌ یگرٍن تهَم ن-
يو بَد تا االن يزار بار سپردى بَد بٌ  یکلهٌ رٍ از بس گفتو اگٌ طَط نی! ٍاال بخدا ادٍنــو ینه

  ...حافظٌ
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بٌ خَن نشستٌ بَد ٍ فکش  شیيا . چشوستادیبرافرٍختٌ نقابلش ا یٍ صَرت ظیغل یبا اخه نرد
ينَز اخهش را حفظ کردى بَد کٌ اٍ  یٍل کرد یاز حرص خَردن اٍ ذٍق ن یسفت بَد. آٍا کل یحساب

  .ستادینسبتا کو از دخترک ا یا چند قدم جلَ آند ٍ با فاصلٌ

ٍ  االن حسابت نیخَددار باشو؛ ٍگرنٌ يه دیبا گايویجا خاطر بٌ ٍ بستٌ ٍ کٌ قانَن دست ٍ پام فیح-
  ...شرم یب یدرٍغگَ یطرف یبا ک کردم ین تیٍ حال زاشتو یکف دستت ن

 :گفت ظیجهع کرد ٍ با غ نٌیس یرا رٍ شیيا دست آٍا

 یٍ اٍند شٌ یجَ نحرم ٍ نانحرم سرت نه ٌیانا  یسرت نأنَر  ریتَ کٌ خ ایننو  شرم یاٍال کٌ ب-
نحکَنو کنٌ...  تَنٌ یقانَن نه یطیشرا چیٍ تحت ي گنايو یآدم ب ٌیٍر دل نن؟ دٍنا؛ نن  یستادیٍا
... یبر  ینه ییکارا راى بٌ جا نیانا بدٍن با ا ،یبد نشَن نجرم ٍ نن یخَا یکٌ ن ٌیقصدت چ دٍنو ینه

نفس ٍ  یکٌ با ٍجَد تنگ یدٍنست ین ٍ نیقطعا ا ،یخَند یبند از قانَن ٍ فقٌ رٍ ن ٌیسَنا؛ تَ اگٌ 
ٍادار بٌ اعتراف درٍغو  یخَا یٍ بٌ زٍر ن یش یرفتار تَ کٌ نانع استراحتو ن نیکٌ نن دارم، ا یتیٍضع
  ...شٌ یخالف نحسَب ن یاز نظر اخالق یچٌ طبق قانَن ٍ شرع ٍ چٌ حت ،یکن

را از نظر گذراند ٍ پرخاشگرانٌ ادانٌ  «یکاٍى بريان»لباسش انداخت ٍ اسو  یرٍ کتیبٌ ات ینگاي ٍ
 :داد

 ...نحترم بٌ ظاير ی  جناب بريان-

  .با پَزخند از اٍ فاصلٌ گرفت نرد

 خَدش، نَقر ٍ آرام لحن با شًرام ٍ بَد خَب حالش دخترک بَدند، جا ٍ شًرام آن دیسع تا
نرد، از يهان بدٍ  نیکردى بَد. انا ا ادداشتیبَد ٍ اتفاقات را تهام ٍ کهال  دىیرا پرس یکاف یيا سَال

 ٌک یبا گرٍي دیشدى ٍادارش کند بگَ یيرطَر  خَاست یٍرٍد بٌ جان  دخترک افتادى بَد ٍ ن
 !داند ین را يا آن تیيَ ٍ است دست يو اند کردى یرانداز یت
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 یلیخالفت خ ،یزن ینن دم از قانَن ٍ شرع ن یتَ کٌ برا نیدختر جَن، اتفاقا يه یکانال در اشتباي-
... ٍ از یشت فرنَن نشستکٌ پ نانٌ ی... بدٍن گَايیکٌ بَد یآنچنان یيا ی! تَ نًهَننٌیيو سنگ
  ...يهٌ بدتر

 :کٌ آٍا ننزجر شد از آن، ادانٌ داد یرا باال داد ٍ با لحن بد شیابرٍ یتا کی

خاطرت رٍ  یادیبرٍ دارى ٍ ز ششیٍ حرفت پ یکیتَ ج کیج یيو حساب یبا يانَن افخه دمیشن-
 ...احساس دٍطرفٌ نباشٌ ٍ نی... از کجا نعلَم اخَاد ین

 ...رٍ شاختٌ یحاال يو حکو حد شرع نیٍ يه نٌیسنگ یادیجرنت ز یترازٍ ی اٍصاف، کفٌ نیا با

  .کرد ین نگاى را نأنَر نبًَت ٍ نات ٍ بَد زدى آٍا بًت نگاى

درٍغ بزرگ ٍ  نیبا ا یکٌ بخَا یيست یتَ؟ اصال تَ ک یگ یپرت ٍ پال ن یٍاسٌ چ ؟یگ ین یدار  یچ-
يو  چَقتیٍ ي ستین یچیي کٌینن ٍ اٍن نرت نیب ٍ؟ دن نننجرم بَدن ٍ نبَ یکن جابت دار شاخ
  !نبَدى

 :گفت ادیبا فر بایخشو نگايش کرد ٍ تقر با

 !کن خالص ٍ بَدى ٍ خَدت یکلهٌ بگَ کار ک ٌی ،یٍ انکار کن یيهٌ طفرى بر  نیا نکٌیا یجا-

  .شد ٍ با حرص نگايش کرد تر ظیآٍا غل اخو

ٍاسٌ نن کٌ  رینگ عقاب رخ ٍ ات کلهٌ پس ننداز ٍ پس صدات هارستانٌیب جا نیا ؟یکن یچتٌ چرا رم ن-
... اصال برٍ از رمیرٍ گردن بگ یار یکٌ از خَدت در ن ییيا درٍغ نی... نن نحال  اادیرقهٌ بًت نه چیي

  ...دٍنٌ یکانل ٍ ٍاضح ن زٍیچ سَال کن، اٍن يهٌ یسرگرد پناي

 :کٌ گفت یت ٍقتحسادت داش ی  خاص بَد ٍ چاشن یبٌ طرز بد لحنش

راى  نیا ،یحرف بزن یخَا ی! اگٌ نهیسند ٍ ندرک پناي یب ینٌ حرفا سو،ینَ ینن گزارش خَدم رٍ ن-
 ...ادیاصال ٍاسٌ فرار بٌ کار ت نه
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  .آٍا نشست یيا لب ینحَ رٍ یپَزخند

نٌ! تَ لب ٍا کن،  ای یرٍ دار  ییحرفا نیخَدش يو جرعت زدن چن یبدٍنو جلَ خَاد یدلو ن یلیخ-
 ...نٌ ایبکَبٌ بٌ صَرتت  ارىیدرن نشیدٍنگ از آست شیسند ٍ ندرک  ش یطَر  نیبب

 :باال انداخت ٍ ادانٌ داد ییابرٍ طنتیگذاشت ٍ با ش نٌیدستش را بٌ س بعد

  ...نن باشٌ یحرفا هت  یرفتار  جناب سرگرد بٌ نال دٍنو ین دیالبتٌ؛ بع-

 کندیکٌ يهٌ را ٍادار بٌ اطاعت ن است یايَرا خط قرنز  دانست ین شد. دخترک ظیغل ارینرد بس اخو
بٌ  زیر انینَرد کٌ خَد اٍ در جر نی. بٌ خصَص راجب اکشد ین رٍنیرا از سَراخ ب شان یيا ٍ درٍغ

   .بَد اتشیجزئ زیر

 :گفت کرد، ین ادداشتیرنگ دستش  یآب ی پَشٌ یتَ یز یچ کٌینشست ٍ درحال یصندل یرٍ نأنَر

بازداشتگاى،  برنت ی... انا بٌ ٍقتش نینگ یچیٍ ي یر یخفٌ خَن بگ یتَن ی... االن نخب یلیخ-
از  یخبر  گٌیاضافٌ کنو، اٍنجا د نوی... ایر یٍ گردن بگ یرٍ قبَل کن گو یکٌ ن یيرچ یاٍنَقت نجبَر 

 ...یر یٍ جبًٌ بگ یش ویپشت سرش قا یکٌ بخَا ستین یسرگرد پناي

  .با نفرت نگايش کرد آٍا

 ...چَن حرف حق   ن  یگفتو يرجا يو برم حرفو يه ٍ قتیبکن! نن حق خَاد یدلت ن یکار ير -

انداخت ٍ با  نیزن یرا رٍ شیيا نزد ٍ يهچنان در حال نَشتن بَد. آٍا با اخو کفش یحرف نرد
 کنٌ ین حَالٌ ٍ تا جَن ت دراد... بٌ ٍقتش ايَرا حسابت سیبٌ درک! انقدر بنَ»خَدش زنزنٌ کرد:

 «..شعَر یب ی کٌیطرفت نرت

جهع کرد. کت  نٌیس یرا تَ شیداد ٍ پايا ٌیتک هارستانیسرد ب َاریٍ بٌ د دیرا عقب کش خَدش
 را سرش ٍ فشرد آغَشش بٌ تر تلخ آن بٌ يَش آندى بَد، نحکو ی حٌیکٌ با احساس را یا نردانٌ

 تنش را يا آندادى بَد کٌ  لیتحَ رشیدست لباس بٌ پذ کی دیگذاشت. ظايرا سع شیزانَيا یرٍ
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کهد  ی  راي شیيا لباس یٌ یخَدش نگٌ داشتٌ بَد ٍ يهراى بق شیپ را نردانٌ کت دخترک انا کنند
  .نکردى بَد هارستانیب

کت  ی قٌی ی لبٌ چسب دل ی حٌیشد ٍ را نیسنگ نٌیبغضش تٌ س د،یکٌ کش یقیبا نفس عه زنان يو
شدى بَد ٍ  نیعج گارشیس یرا بست. عطر تلخ ايَرا، کٌ با بَ شیيا ٍ چشو دیکش شیياٌ یرا بٌ ر
 زشیکردى بَد ٍ نبَدنش در آنجا، باعخ ر تر یخَاستن شٌیرا از يه حٌیرا نیباران يو داشت، ا ی  چاشن
 ایکجاست... حالش خَب است  دانست یشد. کاش ن شیيا نژى انیاٍل اشک دخترک بٌ ن ی قطرى

کٌ آن شب  ییيا سیپل تهام از اش نأنَر کٌ رفتار زنندى نیٍ از دست ا آند ینٌ... اصال چرا سراغ آٍا نه
 ديد یاجازى نه ،شراکت نیا انیبَد سَا بَد، نجاتش ديد؟ نگر نگفتٌ بَد تا پا دىید گریٍ يرٍقت د

پا بٌ اتاق اٍ  داد یلنديَر بٌ خَدش جرعت ن نیکند؟ پس االن کجا ناندى بَد کٌ ا تیآٍا را اذ یکس
  ٍ نانع از استراحت ٍ آرانشش شَد؟بگذارد 

 دیپاشنٌ چرخ یگفت، در رٍ «دییبفرنا»کَتاى بٌ در خَرد ٍ نأنَر کٌ  ی کٌ گذشت، چندتا تقٌ یقیدقا
  .داخل شد ٍ احترام گذاشت فٌیٍظ یاز سربازيا یکیٍ 

  ...ننیشها رٍ بب خَان یاٍندن. ن یقربان، سرگرد پناي-

چنان سرش را سهت سرباز  «یسرگرد پناي»اسو  دنینأنَر بٌ شدت پررنگ شد ٍ آٍا با شن اخو
از فکر حضَر ايَرا يو قلبش از تک ٍ تا افتادى، تند  یترق ترق گردنش درآند. حت یچرخاند کٌ صدا

  .کرد یبلندش را در تهام ٍجَدش پخش ن یٍ گرٍنپ گرٍنپ کنان، صدا زد یتند ن

 یٍ خَاست سهت در برٍد کٌ صدا دیپر نییتخت پا یاز رٍ کند، ید چٌ نحَاسش باش نکٌیا یب
  .کرد خکَبشینأنَر، سر جا ن

 کار بٌ ٍ سر جات ٍ نغزت ینیش ین یر یگ یتَ ن ام،یٍ ن رٍنیب رم یتَک پا ن ٌی ؟یر  ین یکجا دار -
 ...کرد ات پرٍندى ی هٌیدارم کٌ بشٌ اٍنا رٍ ضه یدیجد یبرگردم ازت تَقع حرفا یچَن ٍقت ؛ینداز ین
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نشست.  شیگلَ یرفت، بغض گرانش دٍبارى تَ رٍنیبا اخو ٍ حرص نگايش کرد ٍ اٍ کٌ از اتاق ب آٍا
ٍ اجازى نديد آن نأنَر ناآشنا دٍبارى  دیایاتاق ب نیبَد کٌ ايَرا خَدش داخل ا نیبٌ ا دشیتهام ان

را با  ختین رییکٌ از چشهش پا یکقرار ديد. اش کشیرک یيا دخترک را نَرد آزار رفتار زنندى ٍ حرف
 اشٌ ی، گر5:31ساعت  دنیچرخاند. با د یَار یسر انگشت پاک کرد ٍ سرش را سهت ساعت د

 شٌیشد. تنًا بَد آٍا... يه شتریباشد، ب نجایا دیظًر فردا با 16تا  نکٌیٍ ناتو صَرتش از ا دتریشد
ٍ  یالیخ یب بنقا ابد،یب شیدرديا یبرا یدرنان نکٌیٍ بدٍن ا گرفت یخَدش دست خَدش را ن دیبا

 یبَد از رٍزيا یکٌ خال یرا حفظ کردى بَد. زندگ اش یٍ با چنگ ٍ دندان زندگ زد یجسارت بٌ چًرى ن
 انین در حداقل کاش... کند خَش سر سَزن آرانش کٌ دخترک خَدش را بٌ آن دل کی یخَب ٍ حت

چَن  یتَسط نأنَر  ننخَردى بَد کٌ اال اش یشانیانگ دختر شايپَر بَدن بٌ پ يا، یبدبخت نیتهام ا
  ...نتًو کند یٍ نردک اٍ را بٌ ير کار  ردیقرار بگ رینَرد تحق ،یکاٍى بريان

دراز  شیٍ رٍ دیتند تند سهت تخت دٍ شد، ین دىیکٌ از پشت در شن ییيا قدم یصدا دنیشن با
از ترس ٍ  دیلرز ین فشیرا بست. جسو نح شیيا ٍ کت ايَرا را سفت بغل کرد ٍ چشو دیکش

قلبش بٌ تب ٍ تاب افتادى  د،یایبٌ جز ايَرا داخل ب یآن در  ٍانادى باز شَد ٍ کس نکٌیاضطراب... از ا
  .َدب

  ...انا

کٌ  یا حٌیُيرم تلخ  را شد، ین لیاٍ گس یکٌ نردانٌ سَ ینیکٌ باز شد، با ير قدم نرتب ٍ سنگ در
بَد کٌ در تهام  یاتفاق نی. حضَر ايَرا، بًتردکر یحس ن تر کیداشت را نزد اتیحکو آب ح شیبرا

 ...رخ ديد شیبرا تَانست یکٌ آنجا داشت ن یتیلحظاتش، بٌ خصَص نَقع

حضَر اٍ را درست کنار تختش حس کرد ٍ ندانست ايَرا خطاب بٌ  ی  گرنا یتند شد ٍقت شیيا نفس
 :دیغر کرد، یآرام بَدنش را کنترل ن یکٌ بٌ سخت نیخشهگ ییبا صدا یچٌ کس

 !دختر کٌ رنگ بٌ رٍ ندارى نیا ن؟یدیبًش رس یکاف ی حالش بًترى ٍ بٌ اندازى نیگ ین ینجَر یا-
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ٌ  ايَرا، حس آٍا   .ٍ تاب خَرد چیدلش پ یتَ نیریش یحس کرد از تَج

 :دیلکنت داشت را شن یدخترانٌ کٌ نهلَ از ترس بَد ٍ تاحدٍد ییصدا

باياش تنًا  خَان یگ... گفتن ن یاز نا نبَدى... سرگرد بريان یکَتاي دیجناب سرگرد با... باٍر کن-
  ...وینزاحو کارشَن بش دیحرف بزنن ٍ نا نبا

 هاریب تیکٌ نسئَل ییرٍ بٌ زبَن آٍرد، شها یخَد یحرف ب نیچن یکٌ بريان یخانو! زنان دینکن ٌیتَج-
  د؟ین بدبٌ ن کیاطالع کَچ ٌی دیرٍ تهام ٍ کهال بٌ دستتَن سپردى بَدم نتَنست

ايَرا، چطَر از  ی  ا شٌیش یيا سبز ٍ سرخ چشو یيا کٌ رگ دیانداخت ٍ آٍا ند ریسرش را ز پرستار
  .تنًا بَدنش با کاٍى، پررنگ شدى است یاٍ ٍ از طرف یسالنت یبرا یبخاطر نگران یطرف

 شدى تر آرام شیکٌ کهاب یکٌ ايَرا چند قدم از تخت دٍر شد ٍ با لحن کرد ین یخَاي نعذرت پرستار
 :گفت بَد،

در صَرت قصَر  دٍبارى، برخَردم بٌ  کنو ینه نی... انا تضهرمیگ ین دىیدفعٌ رٍ استحنائا ناد نیا-
 ی فٌیٍظ نیا پس کردم نرخص رٍ يا ... نگًباننَنو یآرانش  االن باشٌ... انشب يو خَدم کنارش ن

  نٌ؟اتاق نشٌ... نفًَ نیٍارد ا یشهاست کٌ تا زنان صبحانٌ، کس

  ...يستو هارتَنیٍ نراقب استراحت ب زنٌ یاز نن سر نه ییخطا گٌید نیبلٌ بلٌ... م... نطهئن باش-

 :دیرا شن شیبعد صدا یاٌ یايَرا، نفس آٍا را بند آٍرد ٍ جان قیعه نفس

پرسنل  یٌ یاٍند، چٌ شها ٍ چٌ بق نجایا یلیدٍبارى بٌ ير دل ی... فقط اگٌ سرگرد برياندیبر دیتَن ین-
  ...دیبٌ نن اطالع بد دینؤظف

کٌ پرستار با چٌ  دیرا باز کرد ٍ د شیيا چشو یال یکَتاى، که یلیگفت ٍ آٍا خ یآران« چشو» پرستار
 یا شٌیش گر   انیعص یيا از آن اتاق خارج شد. شک نداشت علت لکنتش يو، يهان نردنک یترس
  ...اند بَدى
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 یتَ یگر یاز د تر کینزد يرکدام اش، ٍ نردانٌ نیسنگ یيا قدم ی. صدادیپا چرخ ی پاشنٌ یرٍ ايَرا
  .بَد دىیگام، نقابل تختش رس نیٍ با آخر دیچیگَش آٍا پ

... بایقرن يفديو بَد. يهانقدر نعصَم ٍ ز کیکالس یيا یدخترک در نظرش، درست نحل نقاش صَرت
  ...بخش ٍ آرانش فیٍ يهانقدر ظر

  .شد بلند ٍار زنزنٌ ش،یياٌ یٍاگَ یصدا ٍ کرد جهع را صَرتش آٍا کٌ بَد اش چًرى یتهاشا نحَ

ٍ چند  ستادیبٌ اٍ ا تر کینزد یکه د،یگَ ین انیيذ نکٌیبٌ گهان ا د،یکلهات نانفًَنش را کٌ شن ايَرا
  .شَد داریکرد کٌ از خَاب ب شیبار پشت سر يو صدا

  ...دختر ٍ کن چشهاتشَ... با تَئو آٍا... ٍا  داریآٍا... ب-

 شیيا ٍ نظلَم آٍا کٌ گشَدى شد، نگايش کٌ بٌ صَرت نگران ايَرا افتاد ٍ نردنک یفندق یيا چشو
 ریشد ٍ ز تر نیبٌ غو نشستٌ گرى خَرد، بغضش ناخَدآگاى سنگ ی  ا شٌیسبز ش یيا لٌیکٌ در آن ت

 احرف زدن بديد، خَدش ر یبٌ اٍ فرصت کالن نکٌیاز باران اشک کرد ٍ بدٍن ا سیرا خ شیيا پلک
  .يق يقش اتاق را پر کرد یبٌ آغَشش انداخت ٍ صدا

قلب  یگنگ ٍ تازى بٌ سَ یايَرا را ُکشت ٍ در عَض، سَز ٍ گداز  یياٌ یسَزش ر ینرگس، بٌ آن عطر
 ...کرد لیگس اش یخی

 نیصدن ای نیحس، بٌ اٍل نیانا... ا گرفت، یرا در آغَش ن یبار بَد کٌ نرد جَان دختر  نیاٍل یبرا
  ...گرید کس   چینٌ ي شد، یآٍا ساطع ن یحس ٍ حال، فقط از سَ نینداشت! ا یربط چیدفعٌ بَدن ي

نعلق کٌ با ير  ییربا بٌ آين ٌیبَد... ٍ ايَرا، درست شب سینغناط دانین نیاٍ، ع یبرا دخترک
  ...شد یٍ جذبش ن کرد یاٍ را لهس ن یرٍین شتریٍ ب شتریحرکت، ب

ٍ الغر آٍا افتاد ٍ حصار تن لرزانش  فیظر یيا گرنش دٍر شانٌ یيا شست ٍ دستکنارش ن ايَرا
را از سر شانٌ نشت کرد. ايَرا سرش را  راينشیفشرد ٍ اٍ نحکو پ نٌیبٌ س یشد. جسو لرزانش را که
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آٍا را از  ٍٍ گرفتٌ کٌ نحکو ٍ پرغرٍر بَد  نیسنگ یلحن ٍ بَد ٍار کٌ زنزنٌ ییبرد ٍ با صدا تر نییپا
 :آرانش بَد، کنار گَشش زنزنٌ کرد یایرٍ بٌ دن یا درٍازى شیٍ برا کرد یکالبدش خارج ن

  آٍا؟ ی  ٍاسٌ چ ياتٌ یحال ٍ رٍزت شدى؟ گر نیباعخ  ا یچ-

 راينیشدى بَد ٍ پ لیآرام تبد یاٌ یگر بٌ يقش داد. يق ٌیاٍ تک ی را بٌ شانٌ اش یشانیدر سکَت پ آٍا
بار آن را بٌ  نیاٍل یکٌ برا تگرشیکرد. عطر دلچسب ايَرا ٍ آغَش انن ٍ حها سیا خايَرا ر ی نردانٌ

  ...تاب یٍ يو ب کردیبَد، يو آرانش ن افتٌیدلگرم شدن  یبرا یعنَان پنايگاي

ٍ باعخ اخو کهرنگش شدى بَد،  دیکش یاٍ کٌ انگار بٌ جانش خط ن یياٌ یگر انیدر ن ايَرا
 :دٍ تا دستش گرفت ٍ گفت نیرا ب شیيا شانٌ

 فیاشکارٍ پشت يو رد نیا یبند دار  ٌی نکٌیا لیدل ٌیچ ؟یسکَت گرفت ی با تَئو دختر چرا رٍزى-
  ؟یکن ین

ينَز يو  یاٍ را از خَدش فاصلٌ داد ٍل یرا ريا کرد ٍ ايَرا قدر  راينشیپ بَد، شدى تر آرام یکٌ که آٍا
 یيا چشو کرد ین یٍاسع ايَرا بَد ٍ سع ی نٌیس یرٍ آٍا یيا نگًش داشتٌ بَد. دست کینزد ک  ینزد

 :دیرا شن شینافذش را نگاى نکند کٌ يهان لحظٌ صدا

کٌ  یدید یکابَس ن اینزاحهت کردى؟  جادیبرات ا ینن نبَدم، کس یٍقت... آٍا کن نگاى ٍ نن-
  ؟یشد تیاذ ینجَر یا

 :گفت دٍاریتأک ٍ تر فشرد ٍ نحکو یرا تکان داد ٍ که شیيا نگايش نکرد کٌ اٍ شانٌ دخترک

 یٍقت ادیخَشو نه چیي یتکرار کنو کٌ بفًه زٍیچ ٌی دیبا دفعٌ چند ٍ؟ بلند کن سرت گو ینگٌ نه-
  نٌ؟یبب ٍ از نن ریغ یز یچشهات چ زنو یبايات حرف ن

 یيا ايَرا قفل شد. نردنک یيا آٍا، نرم نرنک باال آند ٍ در جنگل سرکش چشو ی رىیت یيا نردنک
... انا؛ انشب گریشکل د کیطَر جذاب بَد ٍ در ٍقت آرانش، بٌ  کی اخو ينگام در اٍ، آٍر   نَنج
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سرک  رشدى بَد کٌ انگار از پس آن کَى  نحکو  غرٍ دایپ یا شٌیش یيا َارىیگنگ در پشت آن د یغه
  ...خَدش را بٌ آٍا نشان ديد خَاست یٍ ن کرد ین یکش

را بٌ ايَرا  زیچ يهٌ تَانست یشد. کاش ن تر نیسنگ شیٍ بغض گلَ دیدخترک دٍبارى لرز ی چانٌ
کٌ راجب خَدش  ییيا ... ٍ سَالشیيا کاٍى ٍ حرف یيا تیتا اذ یطًهَر  زیدآنی. از تهاس تًددیبگَ

 ی رىاز چً یداشت... انا  ٍقتش نبَد. حداقل االن کٌ اٍ آرام بَد ٍ خستگ شان ییًَیٍ غرق شدن 
 .شرح ناٍقع نبَد یبرا ینان نناسبز د،یبار ین اش گرفتٌ

حکو دلش بَد،  یٍ از رٍ اریاخت یرا کٌ ب یاشک، کالن یا قطرى دنیچک با زنان ٍ يو دیلرز شیيا لب
 :ساخت یجار   لب یرٍ

 ...بَد... نگرانت بَدم ٍ... دلو برات تنگ شدى بَد ايَرا یکابَسو... کابَسو نگران-

ٌ  قلبش گرى خَرد ٍ  یز یٍ با يق يق ادا کردى بَد. ايَرا حس کرد چ ریآخرش را سر بٌ ز ی جهلٌ ت
 نفس اش، نردانٌ یآٍا نشست ٍ صدا فیٍ نح فیظر یبازٍيا یرٍ شیيا اخهش نحَ شد. دست

 :آٍرد بند را دخترک

  چند دفعٌ بگو ننَ نگاى کن نَقع حرف زدن؟-

تش را بپَشاند کٌ ايَرا قبل از اٍ، با ٍ خَاست صَر نییاٍ ُسر خَرد پا ی نٌیس یآٍا از رٍ یيا دست
کار شد ٍ ٍادارش کرد سرش را بلند کند. آسهان  نیا از نانع اش، چانٌ ریز شیيا گذاشتن انگشت

  .کرد ین شٌیيه از تر دلش را گرفتٌ ینگاى آٍا، يَا ی  باران

رى تَ دين خَدش ب یکٌ با پا یدیرٍ د یخَدش خبر ندارى، ک یاز فردا چکسیکٌ ي ییایدن نیتَ ا-
  نرگ؟

 :درشت آٍا چرخاند ٍ ادانٌ داد ی  يا یفندق نیکَتاى، نگايش را ب ینکح با
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 نهتینب یخَا ین ،یبَد يهرايو ش دفعٌ ٌی... حاال کٌ دم یکارٍ انجام ن نیچند بار دارم ا ینن رٍز -
  کٌ بفًهو جرنو نحرض  ٍ حکهو رٍشن؟

حرف زدن نداد ٍ  ی از يو فاصلٌ گرفت کٌ ايَرا بٌ اٍ اجازى شیيا آٍا رنگ تعجب گرفت ٍ لب  نگاى
 :گفت عیسر

کٌ  ستیدفعٌ رٍ نقصر نبَدم... برام نًو ن نیرٍ نن راى انداختو، انا ا یباز  نیا اناتیجر ی يهٌ-
بَد ٍ نخَاستو ازت نراقبت  یاتفاق انشب عهد یفکر کن دیتَ نبا یٍل شٌ، یآخرش بٌ کجا ختو ن

  ...کنو

از احساس  یلحنش طبق نعهَل نحکو ٍ عار  یحرف بزند، ٍل ینعهَل کرد یتهام تالشش را ن نکٌیا با
 .بَد یدستَر  شتریبَد ٍ رنگ کالنش ب

 :تکان داد ٍ گفت نیسرش را بٌ طرف آٍا

تَ  یباٍر بَد، برا رقابلینن غ یشَک، يهَنقدر کٌ برا نیکٌ ا دٍنو ینکردم... ن یفکر  نینن يهچ-
 یتیجنا ير اش ردى يو یکٌ از يانَن ٍ آدنا دٍنو یخَدم نه یبَدى... فکر کرد ینیب شیپ رقابلیيو غ
  ست؟یيو ن کشیکَچ ی چشهٌ ٌی زیٍ گر بیتعق نیٍ ا ادیبرن

را  نیصَرتش چرخاند. يه یرا از نظر گذراند ٍ بعد نگايش را تَ شیيا دٍر چشو کی ايَرا
انًدام حزب، بٌ اٍ دستَر گرفتن اعتهاد آٍا  یر بٌ جا. کٌ آٍا باٍرش داشتٌ باشد. انگار سرداخَاست ین

از ٍجَدش بَد کٌ  گرید ییبَد... جا گرید ییفرنان، از نغز اٍ نبَد؛ از جا نیرا دادى بَد... يرچند، ا
 ...کرد ین تر ٍ ٍجَدش را يررٍز ٍ يررٍز پررنگ ٍ پررنگ داد یندام فکر آٍا را رشد ن

را  شیيا شد ٍ دخترک چشو دىیاٍ کش یيا ک کردن اشکپا  یآٍا برا یيا پلک یچپش، رٍ دست
شَد. انگار  شیيا انگشت ی  ننکر فشار نسب تَانست یبست. حرکتش با خشَنت يهراى نبَد انا، آٍا نه

 شیيا تَجٌ نیٍ لطافت رفتار کند. انا يه یبا نرن تَانست ینرد اصال با ظرافت آشنا نبَد ٍ نه نیا
 ...دیچسب یٍ بٌ دل آٍا ن کرد ین یدلبر  یيو، بدجَر 
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را  شیيا ٍ آٍا کٌ چشو دینشست، اٍ دستش را عقب کش شیيا لب یکٌ رٍ یبا لبخند نحَ يهزنان
 :دیچیگَشش پ یگرم ٍ آرام ايَرا تَ یباز کرد، صدا

  ؟ینگران  نن بَد ی... ٍاسٌ چی  نگران ياتٌ یگر لیدل یگفت-

 یٍ با صدا چاندیرا بٌ يو پ شیيا گرفت. انگشت را از داخل گاز نشیریدخترک پاک شد ٍ لب ز لبخند
ن کنان پاسخ داد اش یيو چاشن یذات یکٌ ناز  یفیظر ن ن   :شدى بَد، ن 

نا يردٍتانَن تَ دل  نرگ  ،یکٌ، يهَنطَر کٌ گفت نٌیخب... خب چَن تَ... ننظَرم... ننظَرم ا-
 ...داشت... پس یز یکٌ بازٍت خَنر دمی... ٍ خَدم دویٍ برگشت ویرفت

خَبو! پس  ،ینیب یيو رفع ٍ رجَع شد... االنو کٌ ن عیسر یلیبَد کٌ خ کیکَچ ی گلَلٌ ٌی اش يهٌ-
 ...ندارى ٍجَد شَرى ٍ دل یٍاسٌ نگران یلیدل

دٍبارى  دیتنگ کرد ٍ با ترد یرا که شیيا نزد ٍ اٍ چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد چشو یحرف آٍا
 :دیپرس

  فتادى؟ین یاتفاق چیي ست؟ین یا گٌید زینطهئن باشو چ-

شدن  شايپَر ٍ يانَن، با  یهیت زنگ زدى ٍ بعد از بازگَ کردن  يو یطًهَر  دیدٍست داشت بگَ چقدر
اٍ ٍ ايَرا خَاندى  ی فاتحٌ ایٍ  کند ین ویخَدش را بٌ يانَن تسل ایکردى کٌ  دشیتًد یباز  يزار زبان

دندان سر  ى،انشب يو کٌ شد کی یزبانش را گرفت ٍ برا یکٌ بَد جلَ یاست؛ انا... بٌ ير صَرت
  .جگرش گذاشت

 :سرخش نشاند ٍ سرش را تکان داد ٍ بعد آرام ادانٌ داد یيا لب یکهرنگ رٍ یلبخند

برى... انا  ادتی ٍ ٍ ٍجَد نن یبزن ٍ شراکت دیتهَم شٌ ٍ ق تتَنی... نأنَریبرنگرد گٌید دمیترس ین-
 ...یینجایچقدر خَشحالو کٌ دٍبارى ا یدٍن یاالن؛ نه

  .انداخت یايَرا ن یابرٍيا نیٍ اخو را ب شد ین نحَ ٍ کهرنگ اش دخترک با ير کلهٌ لبخند
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برى ٍ عًدنانٌ پارى کنو؟ بًت گفتو  ادمی ٍ بخَرى حرفام یبٌ تَق یکٌ تا تق ؟یشناخت ینطَر یا ٍ تَ نن-
  بزنٌ، نگفتو؟ بیطَفان يو نتَنٌ بًت آس ی  نیسنگ یکٌ حت یتا آخرش کنارتو... طَر 

 انداخت، ین شینَج نَيا یٍ رٍ داشت یدخترک را از دٍرر گردنش بر ن ی افتادى شال کٌ زنان يو ٍ
 :ادانٌ داد

دادى ٍ  تیکٌ بًت قَل حها یاٌ یسا یپا بٌ پا یکٌ بتَن یانقدر قَ ،یٍ صبَر باش یازت خَاستو قَ-
 !زپایٍ ت ...یٍحش یآيَ ٌی... درست نحل یایب شیپ زنٌ یيو نه رشیز

 .داد یرا بٌ اٍ نسبت ن« آيَ»بار بَد کٌ ايَرا،  نیآٍا دٍبارى رنگ گرفت. دٍن لبخند

 :با سر بٌ تخت اشارى کرد ايَرا

 ی... فردا کلادیخَاب بٌ چشهات نه گٌید ،یصبحٌ... اگٌ االن استراحت نکن شیش کیساعت نزد-
پس االن ذينت رٍ آرٍم کن ٍ بٌ جز  ...یيهٌ رٍ گَش کن دیحرف دارم کٌ بايات بزنو ٍ تَ يو با
  ...فکر نکن یز یچ چیاستراحت ٍ خَب شدن حالت، بٌ ي

 اش یا شٌیش یيا تخت بلند شَد کٌ آٍا ناغافل، نحکو نچ دستش را گرفت ٍ چشو یاز رٍ خَاست
 :لب زد یکٌ دخترک پر از نگران یٍ لرزان آٍا ٍقت دىیشد بٌ نگاى ترس رىیخ

... ازت شو یٍ زندى ن رمین یشب بٌ صبح برسٌ نن يزاربار ن نیتا ا یٍل ویزن یفردا حرف ن یبًو گفت-
بازشَن  ییجا دٍبارى ٍ ببندم ٍ چشهام خَام یبهَن... تنًام نزار ايَرا... نه جا نیيه کنو یخَايش ن

  ...یکنو کٌ تَ اٍنجا نباش

 نینحکو ب نات نگايش کرد ٍ بعد دٍبارى کنارش نشست. دست کَچکش را ٌیچند جان ايَرا
 :گفت شیيا بٌ چشو رىینطهئن، خ یگرفت ٍ با لحن اش دىیکش یيا انگشت

راحت  الی... با خنَنو یکنارت ن نجایٍ نٌ قرارى دٍبارى ازت دٍر شو... يه رم ین یینن نٌ جا-
ن باش نطهئن ٍ ببند ٍ چشهات   ...ینیب ین نقابلت ٍ نن ،یکن بازشَن کٌ دفعٌ ير بعد ن 
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 زنقششیٍ جسو ر دیتخت دراز کش یرٍ یبَد ٍقت یاز سر  آسَدگ قش،یکهرنگ آٍا ٍ نفس عه لبخند
  .را در خَد جهع کرد

کٌ آٍا ٍجَد  نشیغهگ یيا آغَشش... ٍ چشو ی آرام بَد... بٌ اندازى یگر یايَرا، انشب طَر د رفتار
  .اٍ حس کردى بَد یيا غرٍر ٍ تحکو ٍ قدرت جنگل چشو یحزنش را در سرسرا ن  یکًنٌ ٍ سنگ ی پردى

ايَرا، بٌ جان دخترک نشستٌ بَد. انگار اٍ دخترک را از  ی نردانٌ یيا انگشت ی  کالم ٍ گرن آرانش
. ردیکٌ در لحظٌ، دل دخترک آرام بگ دیچکار کند ٍ چٌ بگَ دانست ین قایخَدش بًتر بلد بَد کٌ دق

 ی  جز فندق یبعخَدش يو، از نن ی خَردى کٌ، ٍجَد زخو کرد یرا بٌ قلب کَچک اٍ القا ن یيهان آرانش
  .کرد یآٍا درخَاستش نه یيا چشو

گرم شد ٍ بعد از تهام  شیيا پلک یٍقت بَد نحَ لبخند يهان غرق اش آٍا بستٌ شد ٍ چًرى یيا چشو
  .پر از آرانش رٍحش را نَازش کرد یبار، خَاب نیاٍل یبرا يا، سال نیا

 یيا یلجباز  ٍ يا از کشهکش ینکردى بَد... خبر  چشیايَرا بازخَاستش نکردى بَد... سَال پ انشب
  !ادیيو ز یلینبَد. انشب ايَرا ٍاقعا نتفاٍت بَد... خ شان یشگیيه

ٍ حس دل دل  تیانن از پر حالش ٍ حس ٍ بَد آرانش اش کٌ نزى یآغَش دنیايَرا ٍ چش حضَر
 ...بَد یبٌ طعو زندگ ٌیآٍا شب یزدن، برا

  ...کَچکش شدى بَد یایدن آرانش انگار اش، آشفتٌ شٌیيه ی  اٍ ٍ زندگ ی  کیٍجَد ايَرا در نزد درٍاقع

تخت افتادى بَد،  ی آٍا بٌ  خَاب فرٍ رفتٌ، از کنارش بلند شد ٍ کت خَدش را کٌ گَشٌ دیکٌ د ايَرا
فاصلٌ از دخترک  نیتر ا کوٍ ب دیيهراى را تا کنار تخت جلَ کش ی  تن کَچکش انداخت ٍ صندل یرٍ
ش را یيا تخت گذاشت ٍ چشو یدخترک، با فاصلٌ رٍ فیکهر ظر یرا جلَ اش یشانینشست. پ شیرٍ
  .بست شٌیيه از تر آرام

*** 
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 اش یجَگندن ینَيا انین ی. دستدیکَب اردیلیب زین یرا رٍ نگیجنس یبلند نحتَ ٌیپا َانیحرص ل با
 :گفت کرد، یرا رٍشن ن اش یفرانسَ گاریس کٌیٍ درحال دیکش

نَندى کٌ دست رٍش نزاشتٌ  یا کنو؟ کدٍم راى نرفتٌ کاریچ دیيچل، با نیاٍندن از ا رٍنیب یبرا-
  باشٌ؟ نشدى ختو بست باشو ٍ تًش بٌ بن

  .کهرنگ بٌ چًرى نشاند یرا خاراند ٍ اخه اش یشانیپ ی گَشٌ  با انگشت اشارى نیشرٍ

 ..یرٍ گرٍ بزار  یندار ٍ  یکٌ دار  یيرچ نٌیتنًا رايش ا-

قهار کٌ  زین یرٍ دادم بٌ ايَرا ٍ باياش نشستو پا ستویتهَم يست ٍ ن نٌ؟یاز ا رینگٌ االن غ-
... ٍ از اٍردىین ریکبَد رٍ گ اقَتی ينَز انا کرد، حفظ رٍ ام رٍ حفظ کنو... يرچند نحهَلٌ گايویجا

نفر آدم تَر کنٌ ٍ  رانرٍز فرداس کٌ چًا نیبًو اعتهاد ندارى... يه گٌی! ددىیيهٌ بدتر، ننصَر ازم ُبر
  ...آب کنن ریز ٍ سر ٍ صدا سرم یبفرستٌ سراغو کٌ ب

 :چند لحظٌ نکخ کرد ٍ بعد گفت نیشرٍ

 !ارباب ی... طرف حسابت رٍ اشتباى انتخاب کردنجاستیيه یاصل ی نکتٌ-

 :زد ٍ گفت گارشیبٌ س قیعه یُپک یصدا سَک لبش نشست ٍقت یشايپَر، ب پَزخند

 تر نیاز ايَرا ان ٍ یکنو... درضهن، ک نییپسر! نن گرفتارتر از اٍنو کٌ شرط ٍ شرٍط تع یرٍ باخت ٌیقاف-
بٌ يانَن  ای بزنٌ؟ ٍ نن ینَد اٍندى بَد را قٌیاعتهاد کنو کٌ دق تَنستو ین ایدم دستو داشتو؟ بٌ نان

  بَد؟ ام نحهَلٌ دنیکٌ قصدش از يهَن اٍل باال کش

خَبت رٍ  ینَرد اعتهادى کٌ قبال رٍ یاٍندى، کس شیپ طیجسارت نباشٌ ارباب... انا بٌ نظرم با شرا-
... اصال یپر ٍ بالش رٍ نگرفت ریکو ز ران،یکٌ يانَن برگشتٌ بَد ا یندت که نیيه یباشٌ... تَ دىید

نام اٍن زدى  بٌ اش قرعٌ تیدرنًا یخَدت بَد ٍل یيو نشتر  یناف خیش نیکٌ يه نٌیاز ا رینگٌ غ
  شد؟
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 :نگايش کرد دیگنگ ٍ باترد شايپَر

  ...ننظَرت رٍ ٍاضح بگَ-

 دنیباال کش یايَرا نباشٌ ٍ از اٍل يو برا ریتقص ایقضا نیکٌ، از کجا نعلَم تهَم ا نٌیننظَرم ا-
َرن ادتینشدى باشٌ؟  کیسازنان خَدشَن بًت نزد ننفعت خَدشَن  یبرا یکٌ نرفتٌ ارباب؛ افراد ي 

 ...زنن ین یبٌ يرکار دست 

 :فکر کرد ٍ بعد گفت یٍ اندک دیپرپشتش کش شیبٌ ر یدست شايپَر

  ...تَ دست ٍ بالو نهَندى یز یاٍنو االن کٌ جز انالک تًران چ ٌ؟یچ یدٍراي نیراى حل تَ ٍاسٌ ا-

ايَرا را خراب کند ٍ يانَن را باال بکشد.  ی برق زد ٍ دانست کٌ نَفق شدى چًرى نیشرٍ یيا چشو
يانَن ٍ ٍعدى  یيا یپاپاس یانا بَ برد، یٍ حساب ن دیترس یيرچند از ايَرا تا سر حد نرگ ن

 رت نبَد، راحت نجایٍ حاال کٌ ايَرا ا کرد ینلک ٍ انالکش، اٍ را ٍادار بٌ اطاعت ن یديایٍع
يو کٌ از آٍا بٌ دل داشت، شدى بَد  یا نٌیند. کيانَن را نزد شايپَر بازگَ ک یيا حرف تَانست ین
 ...بر علت دینز

... پس باياش نٌیش یکار تَر کردن آٍاست! يانَن تا اٍن دختر رٍ نداشتٌ باشٌ از پا نه نیبًتر-
... بعدش؛ شک رٍنیبکشدش ب الیبگَ کٌ آٍا نتعلق بٌ خَدشٌ ٍ يرچٌ زٍدتر برى از اٍن ٍ ریتهاس بگ

 ...شٌ ین َمبٌ نفع نا ته تیدرنًا یباز  نیبردن ايَرا، ا نیٍ با از ب رىیگ ینکن يانَن دستت رٍ ن

پرازشش، يو  ی . شايپَر يو نحَلٌگفت یبد يو نه نی. شرٍدیکش شینَيا نیب یدست شايپَر
کبَد را بٌ دست ايَرا سپردى بَد... انا؛ از کجا نعلَم خَد اٍ يو بٌ  اقَتی افتنیدختر  نرگس ٍ يو 
  راى را انتخاب نکردى باشد؟ نیاز آغاز ا یقصد ننافع شخص

  ...گدار بٌ آب زدى بَد یبَد ٍ شايپَر ب یرٍ ادىیز یحجو از اعتهاد بٌ ايَرا، قدر  نیا د،یشا

 :گفت نیزد ٍ رٍ بٌ شرٍ گارشیبٌ س یگر یپک د یعصب
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  ...نشدى ییرایپذ نَنٌ یپا گَ ببرنش اتاق نخصَص... ينَز از نًهَن دٍنب-

  .سرش را خو کرد ٍ از آن نحَطٌ خارج شد یلبخند زد ٍ که نیشرٍ

  .گرفت شیرا در پ نیزن ریٍ راى ز دیرا تا انتًا سر کش نگشیجنس شايپَر

 یٍ انگشت ششستش را بٌ حسگر فشرد. بٌ نحض باز شدن در، صدا ستادیا کیدر  الکترٍن نقابل
  .کرد ظیدٍ ابرٍ غل انیٍ اخهش را ن دیٍحشتناک نردانٌ بٌ گَشش رس یاديایفر

اٍ عقب  دنیبَدند، با د یصندل ینرد نشستٌ بر رٍ ی کٌ با شَکر ٍ باتَم نشغَل شکنجٌ ییيا نگًبان
نرد  ی افتادى ریٍ بٌ ز نیتٌ، نگايش را از صَرت خَنرا پشت کهر گذاش شیيا رفتند ٍ شايپَر دست

 :گرفت ٍ رٍ بٌ نگًبان گفت

 !نٌ؟ ایُنُقر اٍندى -

 :ٍ گفت دیکش اش بٌ دٍر چانٌ یدست نگًبان

... فعال دين ٍا نکردى انا شها نگران نباش، نن عادت دارم بٌ سر ٍ کلٌ  یادینٌ آقا؛ طرف ز- سگ جَن 
 !زدن با سگ جهاعت

 :کرد ٍ ادانٌ داد رفعالیشَکرش را فعال ٍ غچند بار  بعد

  ...رٍ کنٌ ٍ ویخَا یکٌ ن یبچٌ آدم يرچ نیبرى ٍ ع ادشیکٌ ٍاق ٍاق از  کنو یسر بٌ رايش ن یطَر -

 :کرد ظیبا اخو غ شايپَر

... پس یبَد کردى ٍا شَ ٍ چًار ساعت دين ستیب نیيه ی  ط یداشت شَ . تَ اگٌ عرضٌستین یاز ین-
بٌ  دی! خَدم بارٍنی... االنو بیار یيهَن سگ رٍ در ب یصدا کنو ین ینخَن، ٍ ا ال کار  ًَدىیلغز ب

  .کنو یدگینردک رس نیحساب ا
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. شدند خارج جا گفت ٍ با سر بٌ يهکارش اشارى کرد ٍ يردٍ از آن یرلبیز«  چشو قربان» نگًبان
 بعد ٍ کرد نگايش زدى تدا بًتاٍ، اب ی نشستٌ بَد کٌ با اشارى تٌیسیپشت دستگاى نَلد الکتر نیشرٍ
  .رفت رٍنیاز اتاق ب اش یباطن لین رغویعل

لرزان انا ُپر حرص  ییبا صدا د،یگَش نرد اکَ شد ٍ نقابلش کٌ رس یشايپَر، تَ یيا گام یصدا
 :گفت

نًندس  یزبَنو رٍ بکشن ندادم، خَدت رخ نشَن داد ریز یکٌ فرستاد ییيا غَل جَاب شاى ٌ؟یچ-
 د؟یجاٍ

 :دندان گفت یٍ از ال دیرا کش شیبا حرص نَيا شايپَر

 یچکیبٌ چاک ٍ ي یٍ بعدم بزن یدلت خَاست بکن یشًر يرتٌ کٌ ير غلط ینَش کحافط، فکر کرد-
نشدى  دىییاز نادر زا ،یزٍر یاٍنو بٌ نن؟ د  آخٌ پ انــت؟یخ ؟یشد ویقا یيو بَ نبرى تَ کدٍم سَراخ

کنٌ ٍ تقاصش رٍ با خَن خَدش پس ندادى  یدست دراز  دیکٌ بتَنٌ بٌ انَال شايپَر جاٍ یکس
  ...باشٌ

 :بَد، نحکو بزاق ديانش را فرٍ برد ٍ گفت دىیکٌ ترس نیران

  ...یکَر خَند دم یرٍ لَ ن سویٍ رئ کنو ینن لب از لب باز ن یکن یاگٌ فکر ن-

هد چٌ شد، با بفً نیبا پَزخند عقب رفت ٍ بعد آب ديانش را تف کرد کف دستش ٍ تا ران شايپَر
 دىیطرف خو شد. شايپَر برخالف سنش، ٍرز کیٍ رٍ بٌ  دینشت ٍحشتناک شايپَر برق از سرش پر

  ...بَد ٍ قدرتهند

ٍ از حدقٌ  دىیترس یيا را بٌ چشو شیيا چشو نیرا گرفت ٍ خاکستر خَن نیحرص گردن ران با
 :اٍ دٍخت ی زدى رٍنیب
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 ٍ ٍ تک بٌ تک دندٍنات رٍنیب دمینکش ٍ دستام زبَنت نیيه با خَدم تا کج دست ی کٌیخفٌ شَ نرت-
ٌ  گلَت ختوینر   ...ت

 :گفت چرخاند یانگشتانش ن انیاٍ را ريا کرد ٍ يهانطَر کٌ انبر را ن بعد

ٍادار  یبرق ٍ خفگ انیبلدم کٌ يزار بار بًتر از جر یادیز یسنت یيا نن رٍش ،یز ر بزن یاگر نخَا یحت-
  ...نٌیيو ا شیاٍل کنٌ؛ یبٌ اعترافت ن

 َیغر ادیفر یترق ترق استخَانش، با صدا یانبر گرفت ٍ فشرد کٌ صدا انیرا ن نیران ی اشارى انگشت
بار اٍ  نیکار را کرد ٍ ا نی. شايپَر با انگشت کَچکش يو يهدیچیشد ٍ در فضا پ یکیٍ ٍحشتناکش 

 انیگَشش در ن ی افتادن اللٌ ریشد گ اش جٌیرا يو بٌ زبان آٍرد کٌ نت یکیالفاظ رک ادش،یفر انیدر ن
 :شايپَر ی انبر ٍ زنزنٌ

کٌ بخَام نفت از جَن ت بگذرم...  ستویکو از دستت شکار ن شو ینجَر ینکن کٌ يه یادیغلط ز-
  ...يست بدتر نکن نکٌیاز ا تَ تیٍضع

 :کٌ گفت یبلند ٍقت اریبَد ٍ بس ادیبٌ فر ٌیشب ن،یران یصدا

  ؟یبرس یبٌ چ یخَا یکارا ن نیبا ا-

  ...کبَد  نن بَدى اقَتیکٌ چشهش دنبال  یا بٌ اسو اٍن حرٍنزادى-

 :پَزخند زد نیران

 !باش تا بًت بگو-

دست راستش کٌ  یيا انگشت زنان انبر گرفت ٍ يو انیبا حرص ٍ خشو، گَشت گردنش را ن شايپَر
 :کٌ بٌ يَا رفت، اٍ با خشو گفت نیران ادیفر. فشرد يو بٌ نحکو بَد،  را شکستٌ شان یقبال دٍتا

 !کنو نهک بٌ حرٍم؟ ات کٌیت کٌیت دیبا ای یکن ین ٍا تَ دين ؟یحاال چ-
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 ...بًت گو ی... ٍلو کن نگو ی... نخب یلیخ-

 :گفت ظیدٍر شَد، با غ نکٌیکرد ٍ بدٍن ا شیريا شايپَر

 !بنال-

را نَ بٌ نَ اطاعت کرد ٍ  ایانزد ٍ سخنان ن ایٍ بعد، دلش را بٌ در دیکش قیچندتا نفس عه نیران
کٌ آن زن   یشکنجٌ شَد ٍ بعد اعتراف یکه د،یایبَد. اٍ ب نیزبان آٍرد. از اٍل يو نقشٌ يه یرٍ
 .اٍردیب زبان بٌ بَد خَاستٌ آلَد ٍ زير نها یافع

کردى چَن نٌ خَاستٌ  انتیدختر خَدت بًت خ ستو،یکردن... نن دزد ن یکیيانَن ٍ آٍا دست بٌ -
ٍ ٍاسٌ داشتن ايَرا،  دىیزى ٍ نٌ کباب! بٌ خاطر بٌ دست آٍردن دل يانَن سنگ رٍ دزدبسَ خیس

 ییٍتاد ،ینیب یتَ ازش دفاع کنٌ کٌ دار ٍ ندارت رٍ باال بکشٌ... االنو کٌ ن ینجبَرش کردى جلَ رٍ
  ...خندن یتَ ٍ يانَن ن شیٍ با ير ٍ کرى بٌ ر برن ین شَ فینشستن ٍ ک

آٍا،  نکٌینهکن نبَد. ا ریاٍ سخت بَد، انا غ یبرا باٍرش. کرد نگايش زدى ٍ بًت نیخشهگ شايپَر
يو دٍر از  یلیباشد، خ دىینخالف را برگز ی کردى باشد ٍ نحل نادرش جبًٌ انتیدختر نرگس، بٌ اٍ خ

. پس شايپَر دانست یکبَد! چَن دخترک ارزش آن سنگ را نه اقَتی دنیانتظار نبَد... انا؛ نٌ با دزد
کردى کٌ  ریآن نطلع شدى ٍ آٍا را ت ادیز یاز بًا یجَر  کیاست ٍ يانَن  نیحدس زد البد حق با ران

 لیتحَ یکٌ برا ینفر کَدک 511اٍ، تعداد  ی کٌ اکنَن نحهَلٌ یبدزدد. انا ايَرا... کس شیسنگ را برا
را بٌ نانش زدى  ستشیٍ ن ستبَد ٍ شايپَر ي ارشیشدى بَدند در اخت دىیدزد یستیبٌ ندارس ترٍر

اٍ را  ایٍ در نقابل ذکاٍت يانَن ٍ نان دانست یخَدش ن نیکٌ اٍ را چَن پسر نداشتٌ، ان یبَد، نرد
بار در  کیبٌ خاطر آٍا...  کرد یچرا شايپَر را دٍر زدى بَد؟ گهان ن گریسپر خَدش کردى بَد، اٍ د

با  یکیَن دخترش يو با دست بٌ شايپَر ٍ آرش، آرش را انتخاب کردى بَد ٍ اکن انیگذشتٌ نرگس ن
... انگار شايپَر شد یدٍبارى داشت تکرار ن خیايَرا، اٍ را دٍر زدى بَد. انگار ساعت برگشتٌ بَد ٍ تار

 ...شدى بَد دىیسَراخ، دٍ بار گز کیٍاقعا از 
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بلندش  ینَيا د،یکٌ کش یا نعرى با زنان ٍ يو دیکَب یفلز  زین یحد، دستش را رٍ یب یتیعصبان با
  .شد ختٌیر اش قٌیشق ی زدى رٍنینبض ب یرٍ

ٍرٍدش بٌ دم ٍ  یکٌ از ابتدا ینقصر بَدن ايَرا ٍ قصاص ی شٌیدلش اند یدر سکَت، تَ نیران
. دیکش یقتل اٍ را ن ی ٍ با تهام ٍجَد نقشٌ پرٍراند یکبَد را در سر ن اقَتی انیٍ جر ایدستگاى نان

 اینان نچَ یبَد کٌ حاضر بَد با زن ادیآنقدر ز اش، یٍ دشهن کنَن یهیقد قینرد از رف نینفرت ا
 نیبا دست خَدش از ب تیحزب درآٍرد انا... ايَرا را درنًا نیکند ٍ خَدش را در اسارت ا یيهکار 
  ...ببرد

صَرتش را در  نیزخو گرفت ٍ ٍادارش کرد سرش را بلند کند. ران یگردن اٍ را درست از جا شايپَر
 :اٍ افتاد، شايپَر ُپر خشو ٍ غضب گفت ی ُگرگرفتٌ ی چًرىيو جهع کرد ٍ چشهش کٌ بٌ 

بٌ خاطر تَ آدم  خَام یٍ نه یيو يست اینان یپادٍ دٍنو ین نکٌیا کی! لیبٌ دٍ دل ،یبر  کنو یٍلت ن-
 انیبدٍن تا پا ٍ نینفرٍ بًت بسپرم... ا ٌی تینسئَل خَام یبٌ درد نخَر از دستش بدم... ٍ دٍ؛ ن

 بٌ کردن خطا پا از دست فکر پس نراقبتن دٍرادٍر يا غَل چند نفر از يهَن شاى ،یکٌ دار  یتینأنَر
  ؟یایاز پسش برب یتَن ی... نزنٌ ینه ات کلٌ

 :تف کرد ٍ گفت نیزن یشدى با خَنش را رٍ بیدرد، بزاق ترک انیدر ن نیران

... امیبر ب یپس يرکسيست کٌ از  زیت یآقا... دندٍنام اٍنقدر  دمیخَاب يا گرگ ی گلٌ یعهر ال ٌینن -
  ...دم ین لتیتحَ ٍ شها فقط اسو بدى، بٌ سٌ سَت جسدش

 ...یرٍ بکش یکس ستیتَ قرار ن ،یایلفظ ٍ ادعا ب خَاد ینه-

 :رٍشن کرد ٍ گفت یگار یفقط نگايش کرد کٌ اٍ گردنش را ريا کرد، س نیران

کار انجام بشٌ بًترى... دٍ راى ٍجَد دارى؛  نیتًران ٍ يرچٌ زٍدتر ا یاٍن دخترٍ برگردٍن دیآٍا! با-
ٍرٍد ندن؛ پس بٌ يانَن  ی نهکنٌ بًت اجازى الیٍ یچَن آدنا یر  یخَدت جلَ نه نکٌیا شیاٍل
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 یدار  یسر ٍ صدا برن یشد، ب ریجاگ یخَدش... ٍ ٍقت یالیبرى جلَ ٍ دخترى رٍ بردارى ببرى ٍ یگ ین
 نن... ٍاضحٌ؟ شیپ شیارین

  .بگَ شَ یٍاضحٌ آقا. الهحن-

 :گفت نیزن یرٍ گارشیس انداختن با زنان نکخ کرد ٍ بعد، يو یکه شايپَر

 ای ا،یتَسط نان ایصَرت  نینهکنٌ ايَرا شاخ ٍ شَنٌ بکشٌ ٍ نزارى دست يانَن بٌ دخترى برسٌ؛ در ا-
 کٌ دٍرادٍر نراقب فرستو یعدى رٍ ن ٌی یجلَ... کهک يو اگٌ خَاست یکٌ خَدت شخصا بر  نٌیبًتر ا

 ی! يرکسخَانش یکٌ اٍن دختر رٍ زندى ن نٌینن نًهٌ، ا یکٌ برا یز ینرى؛ چ ادتیاٍضاع باشن... انا 
  ...يو قائل نشَ ییاستحنا چیدناغت شد، کنارش بزن! ي یٍسط نَ نیيو کٌ ا

  .گفت یرلبیز ی«چشو آقا»پَزخند زد ٍ  نیران

*** 

 «آٍا»

  ؟یاز نا کرد یادیچٌ عجب  نعرفت؟ یخانَم  ب یبٌ بٌ! چطَر -

 :ٍ پاسخ داد دیلب ٍرچ یبَد ٍقت یپر از گلگ دایآ یصدا

 ست؟یازت ن ینکٌ از اٍنَرم کربال ٍ خبر  یحاج یحاج یرفت ست تَ کٌ دٍ يفتٌ ای نعرفتو؟ ینن ب-
  ...یيو از نا بپرس یرفتٌ حال ادتی يو بًت ساختٌ کٌ کل یادیز النیانگار گ

با  د،یکش ینهناکش را شانٌ ن ینشست ٍ يهانطَر کٌ نَيا ششیآرا زین یصندل یٍ رٍ دیخند آٍا
 :گفت یخندى ٍ شَخ

جنازى  ٌیبًتر... باٍر کن اگٌ  گٌیٍ د زىییاٍندى بَد! االنو کٌ پا نییپا یآرى جَن تَ شهال  خَنو بدجَر -
ر ات ٍاسٌ یبندر  کنٌ یشرٍع ن شٌ یبًشت بلند ن نیٍسط ا یار یرٍ َلت ٍ پار ب  ٌی... اصال دى ین ق 

  ...یشنَ ین یز یچ ٌی گو، ین یز یچ
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  ...ادیقهپز ن ینجَر یکٌ ا ییخانَم برداشتٌ رفتٌ سَاحل ياٍا کنٌ یبشنَى فکر ن یحاال! يرک خب یلیخ-

 :با شَق ٍ ذٍق گفت د،یسَگل را کٌ از پشت خط شن یيا یکار  شلَغ یٍ صدا دیخند آٍا

  خالٌ؟ یفندق کَچَلَ نیا گٌ ین یچ-

 َکالیدی... بٌ ٍیتهاس عکس ویدادى بر ریکلٌ گ ٌیگردنو شدى  زٍن  یآٍ زنو، یدارم با تَ حرف ن دٍنٌ ین-
 ...یتهاس عکس گٌ ین

 :ٍ گفت دیبلند خند آٍا

 شیذرى شدى... عکس ٌی اش نادر يو انقدر ظالو؟ اتفاقا دل ننو ٍاسٌ ؟یشکن یخب چرا دل بچٌ رٍ ن-
  ...ت خَدت يو رٍشن شٌرٍ چشهو بٌ جهال ٍ جبرٍ صاحاب یب نیکن ا

تا  ؟یار یٍاسٌ نن ن شَ یتنگ دل ی نانٌ بتیعشق ٍ حالت اٍنَقت غرغر ٍ نص یپ   ی! رفتیکَر خَند-
  ...ستین دیٍ بازد دیاز د یتًران خبر  یبرنگرد

عَض کرد ٍ در  شرت یٍ ت نیرا با شلَار ج اش یگَشش گذاشت ٍ حَلٌ تن یرا تَ اش یيندزفر  آٍا
 :را داد دایيهان حال پاسخ آ

جبت  نسیگ تَ نهَنٌ ٍ سَز دل نادر عنَان بٌ  اسهت دینردى شَرت رٍ ببرن نانان خانَم  حسَد کٌ با-
طفل نعصَم رحو  ی بٌ اٍن فسقل بچٌ سَزى ینگٌ؟ دلت بٌ حال نن نه یذرى رحو ندار  ٌیبشٌ... تَ 

 ...کن

  ...کنو کٌ انگار نَفق يو شدم ٌیبَد تَ رٍ تنب نیبچٌ کٌ سرش با عرٍسکاش گرم شد... قصدم ا نیا-

  ...آ ینزد یبٌ نن زنگ زد گٌی... بدجنس... دشعَر یب-

 :ٍ گفت دیخند دایآ

  نٌ؟ ای یيو تَر کرد یناي تَن ییشًر جادٍ نیا یایکن؛ از در فیگهشَ! خب... تعر-
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تختش گذاشتٌ بَد،  یکٌ پا یا بٌ چتر نردانٌ رىیتخت نشست ٍ خ یٍ رٍ دیکش یقینفس عه آٍا
 :گفت

کرد تَ دين خَدم ٍ تا بخَام دست ٍ پا بزنو، َاد افتادم تَ دين  ریقالب گ چ،یتَر کٌ پًن نکردم ي-
  ...يا کَسٌ

نا رٍ بزنٌ ٍ از راى بٌ درش  یبال طَنیش قیشدى نخ  رف داینفر پ ٌی! نگَ کٌ شٌ؟ یَنــــــٌ! نگٌ ن-
  کنٌ؟

  .دیتخت دراز کش یى افتاد ٍ رٍآٍا بٌ خند دا،یلحن نتعجب آ از

ت ٍ پ ت یزدن کٌ چ-  !بگو... تَ بگَ ش 

کردم بٌ  قتیتَ کار بَد کٌ تشَ یحکهت ٌیحاال  یدی... دیٍجب ویخرابٌ ن یادیاٍى اٍى! پس اٍضاعت ز-
  رفتن؟

 :دٍبارى گفت دایٍ آ دیکَتاى خند آٍا

  اش؟ ت شستن افتادى ٍاسٌخانَم  نا دلش بٌ رخ یلیل کٌ  نجنَن  قصٌ نیيست حاال ا یک-

  ...شیشناس یتَ نه-

 !بًت دادن ین چیسٌ پ ریگ ایکٌ ٍسط نًهَن ی  ر یکبیا یگَالیپ گَلیآٍا! تَ رٍ خدا نگَ از اٍن ژ-

  .کرد ین فیرا تَص نیداشت شرٍ قایاٍ بٌ خندى افتاد. انگار دق فاتیاز تَص آٍا

ٌ  چاى رجٌیجهاعت ش نیا ی دىیاٍنقدرا يو نغز خر نخَردم کٌ با طناب پَس ٍَنٌینٌ د-  ...بزنو ت

 !یجَن بٌ لبو کرد گٌید ٌیراحت شد... د  بگَ ک الویخب خدارٍشکر، خ-

طرف...  ٌی نیطرف، ا ٌی یدیآدم بٌ عهرت د ی... فقط انقدر بگو کٌ يرچشیشناس یگفتو کٌ، نه-
ابًت... درست نحل کَى! با یٍ نرنَز... سرد... خشک... ٍل یجد! ست جدا بافتٌ ی النصب انگار تافتٌ
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کٌ  زنٌ ین وي یعطر تلخ ٌی... یکٌ ناى! قد بلند ٍ چشو رنگ شو افٌیپرجذبٌ ٍ نقتدر ٍ... نحکو... ق
  ...کها فرستدتت یاصال ن

 :گفت طنتیبلند شد ٍ پرش دایکَتاى آ ی خندى یصدا

کٌ  یا فٌیٍ طا لیٍ نشناختٌ با ٍجَد ا دىی! ننو ندی  ناي شاى ست،ین یناي ،یگ ین یکٌ تَ دار  ینیا-
 !خدا بٌ حال دل تَ رحو کنٌ دختر گٌید... رفت ضعف اش دارم دلو ٍاسٌ

  ...بزنو بٌ حسابت یسَر  حساب ٌیبگَ خدا کهکو کنٌ دستو بًش برسٌ... کٌ -

 ی... پس بیجا ٍا کرد یاالنش يو تَ دلش حساب نیيه زتینن شک ندارم تَ با زبَن تند ٍ ت-
  ...ادین شیپ یٍقت نشکل ٌی نیبرگشت یزحهت شام  رستَران گردان رٍ رزرٍ کن کٌ ٍقت

  .تخت بلند شد ینفسش را فَت کرد ٍ با خندى از رٍ آٍا

... البتٌ سٌ ویریفعال شام رٍ بزار کنار چَن تا دلت بخَاد با يو کارد ٍ پن یخدا از دينت بشنَى! ٍل-
 ...خب ینهٌ بًتر شدى بَد... ٍل ٌی شیشب پ

 ...آ  از راى بٌ َدر ت کردن ایانَاج در ی! دٍ رٍز دم دستو نبَدیشبا يو باياش یکلک! نگفت یا-

  .لبش را گاز گرفت آٍا

  ...ٍَنٌینرض! د-

 :ٍ آٍا گفت دیبلند خند دایآ

... حداقل قطع کن برم بٌ کار ٍ نویعسلت رٍ بب نیریتا نن اٍن ش یکن ینه شیریتَ کٌ تهاس رٍ تصَ-
 رٍ شام ُارد اش نعدى گٌیدٍ ساعت د یکیبرسو... خَدتو برٍ سراغ اٍن شَير نظلَنت کٌ تا  ویگزند 
  ...دى ین
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نرى  ادتیدلبرى...  ی  ناي تَ يهَن شاى ی  کار ٍ زندگ ویدٍن ینه کنٌ ینه کار نَن باشٌ باشٌ... نا يو عقل-
 !...آ یکن تلگرام ام ٍاسٌ شَ عکس

 دایتهاس را قطع کرد. چقدر خَب بَد حضَر آ یبعد از خداحافظگفت ٍ  ی«خب یلیخ»با خندى  آٍا
  .بگذارد انیحساب کند ٍ يرچٌ کٌ در دل دارد، با اٍ در ن شیخَاير رٍ کینحل  تَانست یکٌ ن

چپش ريا کرد ٍ نشغَل سشَار  ی شانٌ یٍ يهٌ را رٍ دیبلندش کش ینَج نَيا انین یدست
 کی شیيا لب یرٍ ٍ کرد پخش يا آن نیعطر نرگسش را ب د،یرس انیشد. کارش کٌ بٌ پا شان دنیکش

  .دیکهرنگ کش یدٍر برق لب

بَد، انا در ٍاقع، تهام يَش ٍ حَاسش  رىیخَدش خ ریگذاشت ٍ ظايرا بٌ تصَ زین یرا رٍ سشَار
آن  یبرا یٍ از ترس گذشتٌ، دلش يو بدجَر  ترساند یاٍ را ن الیتنًا ناندن در ٍ نیايَرا بَد. ا شیپ

آند.  ین گریتنگ شدى بَد... کاش انشب د ظیغل یيا سبز نغرٍر ٍ نگاى پرابًت ٍ اخو یاي چشو
 داریشب با کابَس ب یيا هٌیخَاب راحت نداشت ٍ ندام ن گرید هارستان،یدخترک بعد از آن شب در ب

آٍا  ال،یٍ بٌ شان ... آن رٍز صبح بعد از برگشتکرد یتختش کز ن ی تا خَد صبح گَشٌ ٌیٍ با گر شد ین
شدى بَد شب  نتَجٌ زینزدى بَد ٍ ن یاز تهاس طًهَر  یحرف یکاٍى را بازگَ کردى بَد ٍل یيا حرف
را بٌ ايَرا دادى بَد ٍ سند اکحر  شیيا ییتام نَد درصد انَال ٍ دارا ی نانٌ شايپَر ٍکالت ،ینًهان

نفع دٍلت نصادرى شدى ٍ درٍاقع بٌ  یخال ظاير بٌ يا آن ی انالکش را بٌ نانش زدى بَد ٍ اکنَن يهٌ
رفتٌ بَد ٍ ينَز يو  تیشرکت در نأنَر یبَد ٍ بعد ايَرا برا نی... تهام نکالهاتشان يهنیبَدند. يه

 ...شد یبَد ٍ حال آٍا رٍز بٌ رٍز بد ٍ بدتر ن اندىین

ٍ از  دیکش یاز خدنتکارياست، پَف یکی نکٌیا الیبٌ خ د،یبٌ در اتاقش را کٌ شن یا خَردن تقٌ یصدا
بعد، قانت  یا خارج نشدى بَد کٌ در اتاق باز شد ٍ لحظٌ شیيا لب انیاز ن« بلٌ»بلند شد. ينَز  جا

چًرچَب در  انیندر  داد، ین صیرا تشخ تشیيو يَ اشٌ یسا یکٌ آٍا از رٍ ینرد ی بلند ٍ چًارشانٌ
 .ظاير شد
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چٌ  نجاینشست. اٍ ا خیبٌ  ٌیاز جان یدر کسر  شیيا دل دخترک نشست ٍ دست یتَ یبد ترس
  اٍ پا بٌ اتاق آٍا گذاشتٌ بَد؟ دییبدٍن اجازى ٍ تا یبَد، بٌ چٌ حق الیايَرا نالک ٍ یاصال ٍقت کرد؟ ین

پًن کٌ سر تا سر صَرتش را پَشاندى بَد، چند بار چًرى ٍ اندام دخترک را از نظر  یبا لبخند يانَن
  .شد کشینزد یگذراند ٍ بعد در را بست ٍ قدن

حدس بزنو  تَنستو یرٍ نه ییباینقدار از ز نیانا ا ؛ییحد ٍ اندازى لَند ٍ تَ دل برٍ یب ٍنستود ین-
 حیفرار رٍ بٌ نَندن ترج ام،یب کتینزد خَاستو یٍ تا ن یکرد ین پنًَن چشهو از ٍ ندام خَدت یٍقت
  ...یداد ین

رنگ  دنیپر با زنان دلش ضعف گرفت ٍ يو شتریخَدش، ب تینَقع ٍ يا لباس ی  ادآٍر یاز  آٍا
  .اٍ جلَ آند ی  کیسرد پشت کهرش نشست ٍ يانَن تا نزد یصَرتش، عرق

 ٍ شاخ ام شايپَر يو انقدر ٍاسٌ ،یَندیبَد ٍ از يهَن اٍل بايام راى ن یکیاگٌ دلت بايام  دیشا-
 ...علو کنٌ قد نَن نیٍ فاصلٌ ب یبشٌ ٍ دٍر  دىیکش نجايایکٌ کار بٌ ا دیکش ینه شَنٌ

 :گفت اش شٌیيه ی  عقب رفت ٍ با سرتق یدر صَرت آٍا نشست ٍ که یپَزخند

حالش بٌ  ندتیب یيردفعٌ کٌ ن دیپنبٌ دانٌ! دل  نن شا ندیبشٌ؟ يٌ! شتر در خَاب ب یکیدلو بايات -
ت، انا ا ی کنٌ رٍ قد ٍ قَارى یرٍ خال اتشیيو بخَرى ٍ بخَاد تهَم نحتَ ، قدى انقدى یبخَا نکٌیقناس 

ٍ قرارت با  لدٍد کن بفرست يَا کٌ يارت ٍ پَرت کردنات ٍ قَ ٍ ینخَد تَش جا داشتٌ باش ٌی
  ...ندارى ریرقهٌ رٍ نن تأج چیشايپَر ي

بَد، انا ظايرش را  دىیبَد. آٍا ترس دایپ اش برافرٍختٌ ی يانَن سرخ بَد ٍ خشو از چًرى یيا چشو
 :کهرنگ، با سر بٌ در اشارى کرد یٍ با اخه ستادیا نٌیحفظ کرد. دست بٌ س

 ٍ نیحداقل درک ا ؛ینش گرانید ی  خصَص ویٍارد حر اجازى یکٌ ب یندار  ٍ نی! اگٌ شعَر ارٍنیاالنو ب-
 ی... رفتادینَقع شب ٍقت استراحت ننٌ، نٌ ٍقت سر ٍ کلٌ زدن با تَ... عزت ز نیداشتٌ باش کٌ ا

  ...درم پشت سرت ببند
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 :صَرت دخترک گفت یبلند بَد، تَ یکٌ تاحدٍد ییت ٍ با صداجلَ رف یبا حرص قدن يانَن

 نیبٌ تکرار نکررات نباشٌ... ب یاز یکٌ بعدا ن کنو ین اش کتٌید یبار درست ٍ حساب ٌیگَش کن دختر؛ -
 یکٌ بَ یا نعانلٌ... نعانلٌ ٌی بٌ شد ختو اش تعداد حرف رد ٍ بدل شدى کٌ تتهٌ ٌینن ٍ شايپَر 

گرٍى تَ رٍ از شايپَر طلب کردم ٍ اٍنو  ٌی ی  نابَد ی! در ازایيو تَ بَد شیٍ شرط اصل داد یخَن ن
تینٌ فقط کارم، کٌ دلو يو پ دینَافقت کرد... ننتًا بعدش کٌ فًه یفکر  نیبدٍن کَچکتر  رى،یگ ش 

  ...ازم دٍر ت کنٌ شتریب یکٌ يرچ یشرٍع کرد بٌ دبٌ درآٍردن ٍ گربٌ رقصَن

 شیبغض را در گلَ د،یکش یکٌ در قلبش زبانٌ ن یاز ترس ٍ بًت... ٍ غهيزار بَد  یقلب آٍا رٍ ضربان
لب نشاند ٍ يهانطَر کٌ جلَ  یرٍ یکٌ اٍ لبخند کرد یفقط يانَن را نگاى ن حرف ینشاندى بَد. ب

 :ادانٌ داد کرد، یکٌ خباجت ٍ حرص از آن چکٌ ن یبا لحن رفت، ین

ٍاسٌ خَدش دبدبٌ ٍ  یرٍز  ٌیکٌ  ی! نرددیفرق کردى... پدرت، شايپَر جاٍ تشیانا االن ٍضع-
ننٌ ٍ نجبَر بٌ  یپا ریاالن جاش ز شدن، ین ٌیٍ کَپال  اٍن تغذ الینهلکت از  ٌیداشت ٍ  یا کبکبٌ

 ی نعشَقٌنن... بٌ عنَان  یالیٍ یایبٌ بعد رٍ ن نجاشیانا از ا ،یايَرا بَد شیاطاعت! تا انرٍز پ
کردم...  یداشتن تَ يرکار  یحق ندارى چپ نگايت کنٌ... نن برا یٍ کس یکن ین یخَدم اٍنجا خانَن

  ...بشو التیخیداشتنت يزار برابر شدى، ب یپس ازم نخَاى ازت دست بکشو ٍ االن کٌ عطشو برا

نافذ يانَن  یيا چشو اىیآسهان س یبستٌ بَد ٍقت خی شیبَد ٍ دست ٍ پا دىیدخترک پر رنگ
کٌ دخترک با  دیآٍا کش ی گَنٌ یتر رفت ٍ انگشتش را نَازشگر رٍصَرتش را از نظر گذراند. جلَ یاجزا

 ،چرخاند. يانَن با پرخاش ٍ حرص یگر یانزجار اخو کرد ٍ صَرتش را جهع کرد ٍ سرش را بٌ سهت د
نشتش گرفت کٌ اخو دخترک از دردش گرى خَرد ٍ اٍ صَرتش را خو کرد.  یرا تَ فشیظر ی چانٌ

سرخ اٍ، با  یيا بٌ لب رىیخ یٍجَد دخترک انداخت ٍقت یرا تَ یزار یُيرم داغ نفسش، حس بد ب
 :پر از تهنا ٍ عطش خَاستن لب زد یلحن

  ...تَ رٍ ازم دٍر کنٌ تَنٌ ینه یز یچ چیي گٌی... دینال نن یحد ٍ نرز  چیاالن بدٍن ي-
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 ی نٌیطبق نعهَل دست رد بٌ س ،یسرد ٍ سنگ ینعانلٌ فرٍخت ٍ اٍن ايَرا ٌی یتَ رٍ تَ پدرت
 خَدش ننافع بٌ کٌ کرد جات از جنس ٍجَد خَدش جابٌ ارزش یسنگ ب ٌیجنس نؤنخ زد ٍ با 

 ...یٍجب وین ستیاز نن کنارت ن ریغ چکسیي ؟ینیب ین... برسٌ

را سَزاند. نٌ... نحال بَد... نحال بَد ايَرا  شیگلَ شترینگاى آٍا بًت زدى شد ٍ بغضش ب رنگ
ٍ بٌ  بست یپرٍندى را ن دیدرندشت تنًا بگذارد... اصال نگر نبا یالیٍ نیشَد ٍ اٍ را در ا الشیخیب

آن گزارشات  راست ٍ اسهش د ٌیقض نیا یبَد کٌ آٍا يو جزء ارکان اصل نیاز ا ریغ رساند؟ یانتًا ن
اٍ را بزند... اٍ قَل دادى بَد! خَدش گفتٌ بَد  دیبَد ايَرا ق رنهکنیجبت شدى است؟ پس... پس غ

 یچٌ حساب ی... پس االن چرا رفتٌ بَد؟ رٍندیب یچشهش ن شیيرٍقت آٍا چشو باز کند، ايَرا را پ
دادى باشد ٍ ايَرا يو  لیحَکبَد را ت اقَتینردک ريا کردى بَد؟ نکند ٍاقعا يانَن  نیدخترک را با ا

 شدى باشد؟ یکردن آٍا راض ویدر عَض بٌ تسل

باران شَد ٍ بٌ صَرتش ببارد، آرام ٍ لرزان  نکٌیبَد ٍ قبل از ا دىیرس شیيا چشو ی الٌیبٌ پ اشک
 :ٍ زنزنٌ کرد دیلرز شیيا لب

  ...کٌ ايَرا ٌیننظَرت چ-

 :حرفش را بٌ اٍ نداد ٍ گفت لیتکه ی اجازى يانَن

... شايپَر شیزندگ یداشت ٍ رفت پ  يَل ٍ ٍايهٌ، سًهش از نعانلٌ رٍ بر یکٌ ايَرا ب نٌیننظَرم ا-
چرا؟  یدٍن ی... نفتٌیبًش ن یٍقت خط ٍ خش ٌیيو بٌ خاطر حفظ جَن خَدش، برگشتٌ تًران کٌ 

  ...تنکردنت، تنًات گذاش یتلق ارزش یچَن يردٍتاشَن احهقن! کَر ٍ نفًهن کٌ از تَ گذشتن ٍ با ب

... بًت گفتو دلو ستین نجایٍ برام رٍشن  کٌ جات ا دٍنو یتَ رٍ ن یبرعکس اٍنا، نن ارزش ٍاال انا
... انا ستوین ٍ نبَدم يا برنانٌ نیايل ا چَقتیعاشقتو، چَن ي گو ی... نهکنو یباياتٌ، انکارش يو نه
خو بٌ ابرٍت  مکنار خَدم نگًت دارم ٍ نزار کشو یکٌ نفس ن یتا رٍز  و،یحاضرم طَل تهَم زندگ

  ...یفًه ینلکٌ بَدن رٍ ن ی  ٍاقع ی  اٍنَقت نعن ؛یایببٌ قصر نن  ٌی... فقط کاففتٌیب
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با خَدم  شٌیيه یلَند ٍ تَ دل برٍ... چَن انشب اٍندم کٌ برا ی  ٍجب ویرٍ جهع کن ن لتیٍسا
  ...ببرنت

آخر يانَن، عرق  ی . با جهلٌسَزاند یبَد ٍ آتش غصٌ دلش را ن ختٌیر اش گَنٌ یآٍا، رٍ یيا اشک
اٍ صَرتش را خو کند ٍ بٌ نراد دلش برسد، نحکو  نکٌیکهرش نشست ٍ قبل از ا رکیپشت ت یسرد

ٍ با  ستادیٍ ٍسط اتاق ا دیٍ يانَن کٌ عقب رفت، تند دٍ دیکَب اش نٌیير دٍ دستش را تخت س
 :گفت رخاشپ

ر يات رٍ باٍر کردم ٍ با چًارتا ننٌ نن غر یکن یفکر ن یتَ آشغال  عَض-  ٍ ر ٍ  خرت  یباز  بوینن ش 
 نیتَ بند ٍ بساط آٍا از ا ،یجناب افخه رینخ ؟یر یبگ یازم سَار  یتَن یٍ تا ن یکٌ سَارم ش شو ین

 ی... کار یستین یخَب یانا اصال درٍغگَ ،ینداشتٌ باش یدٍن یتَ رذالت ٍ گندکار  دی! شاستیخبرا ن
  ...... انا ايَراستیتَئٌ ٍ اگٌ ازت بدتر نباشٌ، بًتر يو ن ی لنگٌ دٍنو یبا شايپَر ندارم چَن ن

کٌ دخترک نحکو  دیکش ادیٍ بلند فر ظیبا چند قدم بلند سهتش گام برداشت ٍ چنان با غ يانَن
 :را آزرد شیيا اٍ گَش َیغر ی را بٌ يو فشار داد ٍ نعرى شیيا چشو

 یرٍ عَض کرد رشیبا نن ٍ شايپَر دارى کٌ نس یفرصت طلب چٌ فرق ی کٌیاٍن نرت ؟یانا ايَرا چ-
  از بٌ بٌ ٍ چٌ چٌ؟ یکرد ُپر ٍ ٍ چَب خط اٍن یدٍن ین طَنیش ٍ نارٍ

 :را گرفت ٍ بلند گفت شیيا نزد کٌ يانَن نحکو شانٌ یحرف آٍا

بٌ ايدافش  نکٌیشدى ٍاسٌ خاطر ا کیگرگ درندى کٌ با نقاب برى بًت نزد ٌینفرى نحل نن!  ٌیاٍنو -
نن ٍ شايپَر گند ٍ کحافط  یسازنان  کٌ يزارتا ٌیايَرا عضَ  یدیکٌ ينَز نفًه یعقل یبرسٌ... انقدر ب

ندت  نیيه ی  ط یدٍن ین چیي کنن؟ یتا درشت نهلکت رٍ چرب ن زیر لیبیٍ س دىیخَاب شَن دم ریز
شدى ٍ چند نفر رٍ بٌ جرم نکردى گردن زدى؟ د  نیبَدى، دستش بٌ خَن چند نفر آدم رنگ نجایکٌ ا یکه

ٍ ندام  دىینفًه یز یچ یتاز  کٌیٍ  یجز سرد شیکٌ از زندگ ینرد یاحهق؛ ارزش تَ برا ی آخٌ دخترى
د  آخٌ  ؟یزن ین نٌیبٌ س رٍسنگش  ینطَر یباشٌ کٌ ا تَنٌ ین یانحال شايپَر بَدى، چ ی درحال تلکٌ
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 استفادى قدرتش ٍ  از چًرى ستی! جذابٌ، انا بلد ندٍنٌ یزن نه کیرفتار درست رٍ با  یحت کٌیاٍن نرت
يررٍز ٍ يرشبت رٍ انقدر  تَنو یدختر باخبرم ٍ ن ٌی یيا خَب از ناز ٍ نَازش کٌ! نن برعکس... کنٌ
  ...یبکن یتَن یبسازم کٌ فکرشو نه بایٍ ز ییایرٍ

 یکٌ اٍ با لحن یآٍا را سَزاند ٍ دخترک اخو کرد ٍقت ینیادکلن تندش، ب ی. بَدیاٍ را جلَتر کش بعد
 :خاص زنزنٌ کرد

 ...نن باشو! نٌ ايَرا دیانتخاب تَ با-

راى  اش یصَرت نًتاب یرٍ ینطَر یکٌ ا گرفتند یآٍا، انگار از ناخَدآگايش دستَر ن یيا اشک
 :. شرٍع بٌ تقال کرد کٌ خَدش را از دست يانَن برياند ٍ در يهان حال گفترفتند ین

... نیباشو يه فقط آزاد خَام ی... ننیستیاز شها دٍ تا ن چکدٍمی... انتخاب نن يیٍلو کن رٍان-
  ...ندارم... ٍلو کن بًت گفتو چکدٍنتَنیيو بٌ ي یاز ین

داغ ٍ  یبازٍيا انیچسباند ٍ اٍ را ن َاریکهرش را نحکو بٌ د یبَد ٍقت یکَتاى يانَن عصب ی خندى
 :گفت ٍ گرفت اش آزارديندى

قبال انجام  یزن یازش حرف ن یکٌ دار  ی! انتخابیٍجب وین یزن یاشتباى ن یفقرى رٍ دار  ٌی نید نٌ د! ا-
بٌ  یایٍ يهراى نن ن یکن یرٍ جهع ن لتی... االنو ٍسایکن چَن ٍ چرا قبَلش  یب دیشدى ٍ تَ يو با

  ...کشٌ یکٌ اتاق خَاب نخصَصش حاضر ٍ آنادى انتظارت رٍ ن ییالیٍ

 اٍردیباال برا  شیچطَر تَانست زانَ دیآٍا برافرٍخت ٍ خَدش يو نفًه ی حرف يانَن، چًرى نیا از
حساس اٍ ضربٌ بزند. صَرت يانَن از خشو ٍ درد سرخ شد ٍ  یٌ یٍ با تهام قدرت بٌ ناح

 :ٍ اٍ داد زد دیرا کٌ شل گرفت، آٍا تند دٍ شیيا دست

افسارت رٍ شل  یادیآشغال  زبَن دراز... ز یطرف یبا ک کنو ین تیلکاتٌ؟ حال ی دخترى یکرد یچٌ غلط-
 ...شٌ یعَض ن َیبٌ بعدش سنار نجایا انا از ،یگرفتو کٌ يار شد
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کٌ بَد  یبا ير ضرب ٍ زٍر  د،یلرز یيانَن ن نیخَن یيا سرخ ٍ چشو ی از ترس  چًرى کٌیدرحال آٍا
 :را کنترل کرد ٍ گفت شیلرزش صدا

جد ٍ آبادشٌ بٌ نن نسبت بدى،  قیکٌ ال یيرچ ٍ بزنٌ حرف دينش از تر کٌ گندى یحقت بَد! کس-
 ...جهع کن اشٌ یبق ٍاسٌ ٍ نَش جَنت! حَاست ؟یلرزش باشٌ... خَرد یننتظر پا دمیبا

 :داد زد ظیصَرتش برداشت ٍ با خشو ٍ غ ینشتش را از جلَ يانَن

خرت ٍ پرت يات رٍ بنداز تَ  ،یکٌ يست نکرد ینیرٍ بدتر از ا تتیدين گشادت رٍ ببند ٍ تا ٍضع-
 ...ایٍ يهرايو ب فتیک

  ...امینه یقبرستَن چینن با تَ ي-

  ...یٍ چهَش باز  یگر  ی! اٍنو بدٍن يَچیایاتفاقا ن-

 :صَرتش کنار زد ٍ نحل خَدش با حرص داد زد یتَ از را اش آشفتٌ ینَيا آٍا

  !ـــامیگفتو؟ نهــــ یچ یدیکٌ نفًه ینکنٌ کر -

  .آرام ٍ شهردى سهت اٍ برداشت ییيا يو فشار داد ٍ قدم یرا رٍ شیيا دندان ظیبا غ يانَن

زر اضافٌ  یٍ بدٍن کالن نییپا یبنداز  ٍ آدم سرت ی بچٌ نی... بًت يشدار دادى بَدم کٌ عارخبیبس-
 یننو حرف ؛یرٍ بچش گٌید یيا زبَن خَاد یٍ دلت ن یار ی... انا حاال کٌ نٌ نیایراى درست رٍ ب

  نن؟ یالیٍ یایکٌ ب ی  ندارم... رام کردن انحال تَ رٍ از َبَرم! اصال چٌ اصرار 

حس کرد  یزد ٍ عرق پشت کهرش را بٌ راحت خی یَد دخترک را فرا گرفت ٍ تنش بٌ آنٍج ٍحشت،
 فیٍ ظر زنقشیاندام ر ینگايش را رٍ ش،یيا چشو برق با زنان يو ٍ زد لبخند نها يانَن دندان یٍقت

 :ٍ حرص زنزنٌ کرد  ظیسرشار از غ یاٍ چرخاند ٍ با لحن

 ...گذرى یبًت بد نه کنو ین نی. تضهراحت کارت رٍ بسازم.. یلیخ نجایيه تَنو ین-
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بلند خَدش را بٌ اٍ  زیخ کیآٍا از ترس گشاد شد ٍ تا خَاست سهت در بدٍد، يانَن با  یيا چشو
  ...شد با افتادنش در کف اتاق یبلند دخترک، نساٍ غیرساند ٍ ج

خفٌ شد ٍ طعو شَر خَن در ديانش  شیگلَ یتَ يا شدن صَرتش بٌ پارکت دىیبلندش با کَب ادیفر
  .دیچیپ

خَد  یٍحش یيا پنجٌ انیکَچکش را ن یيا زدى بَد ٍ دست هٌیکهرش خ یرٍ سر از پشت يانَن
 :قفل کردى بَد. خو شد ٍ کنار گَشش حرص زد

ت ن ؟یآرٍم شد یدیحاال د-   ...چهَش ی  ٍجب وین کنو یبًت کٌ گفتو ران 

انا اٍ چَن بختک دخترک  کرد یتقال ن شیبازٍيا انید ٍ در نآٍا از سر گرفتٌ ش یاديایٍ فر غیج
  .را بستٌ بَد یز یرا احاطٌ کردى بَد ٍ يرگَنٌ راى گر زنقشیر

 .کٌ کف اتاق افتادى بَد، ير دٍ دستش را نحکو بست یکهر افتاد، با شال یکٌ رٍ آٍا

  .برد شرتشیت ی ديانش را گرفت ٍ دست دست راستش را سهت لبٌ یچپ يانَن جلَ دست

دلش  یکٌ تَ یٍقت بَد يهراى يق يق با اش خفٌ یيا غیرا بست ٍ ج شیيا چشو ظیغ با
کردم کٌ جلَت سرم بلند بشٌ... فردا  یدٍر  شَن شَم یيا آدنا ٍ نقشٌ نی... تهَم عهر از اایخدا:»دینال
 درماز راى بٌ  نتَنست طانیٍسط جًنو بَدم انا ش ط،یشرا نیبگو تَ بدتر ،یکرد ام کٌ نحاکهٌ یرٍز 

بال رٍ سرم  نیا شرف یيانَن ب نی... نزار ایٍ از اعهالو نطلع یدید ٍ نن شٌیتَ يه ا،یکنٌ... خدا
رٍ از دست بدم... پدر  ویٍ پاک فتٌیبرام ب یاتفاق یکٌ اجازى ند دم یخَدت قسهت ن ی  ... بٌ بزرگارىیب

جًنو دانن ننو  نیا ی  ايیٍ بلبشَ سَختن ٍ نابَد شدن... انا نزار س شیآت نیٍ نادرم کٌ تَ ا
 «...رىیبگ

را  شیيا را گرفت، چشو نشیشلَار ج ی . يانَن کٌ لبٌکرد ین ٌیبلند گر یزدى بَد ٍ با صدا خی تنش
  .دلش زنزنٌ کرد یيو فشار داد ٍ بلندتر اسو خدا را تَ ینحکو رٍ
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طاق بٌ طاق باز شد ٍ پشت بندش،  یبلند یٌ در اتاق با صداينَز باز نشدى بَد ک نشیج ی دکهٌ
ٍ تنش را لرزاند ٍ باعخ شد يانَن تند  دیآٍا را شدت بخش یٌ یآشنا، گر ییصدا ی غرش بلند ٍ نردانٌ

  .بلند شَد شیاز جا

 !َز؟یپف ی لقهٌ حرٍم یکن ین یچٌ غلط یدار -

بٌ قانت بلند ايَرا بَد کٌ  رىیيش خکٌ از اٍ دٍر شد، دخترک فرز از جا برخاست. نگا يانَن
از  نشیخشهگ ٍ دريو صَرت ٍ يا چشو ی  ٍ برافرٍختگ شد ین نییٍاسعش با شدت باال ٍ پا یيا شانٌ

بَد از اٍ... تهام ٍجَدش پر بَد از بغض ٍ  ریبَد. دلگ دایآٍا يو بٌ ٍضَح پ یيا اشک ریپشت حر
  .ستادیٍ با فاصلٌ از اٍ، پشت سرش ٍسط اتاق ا دیحال، تند سهتش دٍ نی... با اٌیگال

 کیریت کیریت یٍ صدا زد یتند تند ن اش قٌیبَد بٌ يانَن. نبض کنار شق رىیايَرا خ ی  ٍحش نگاى  
  .شدى بَد یکی اش یعصب ٍ دار کش یيا نفس با اش شدى نشت یيا دست  استخَان

 :ا باال انداختر شیابرٍ یتا کیسر داد ٍ  یکَتاي ی پرٍا خندى یب يانَن،

کٌ  یا ٍ نانَقع بَد ٍ درست لحظٌ ٍقت ی! يرچند حضَرت بیداد نشَن ٍ چٌ عجب خَدت-
 ير در انا... برسٌ دار حق بٌ حق یشد ٍ نذاشت دایپ ات جَش بخَرى سر ٍ کلٌ خَاست ین نَن نعانلٌ
  ...دمیکٌ نقطٌ ضعفت رٍ فًه زادیبٌ خَدم بگو دستهر دیکٌ با ی  نادر  اتفاق صَرت،

ننقبض  یيا لب انیاز ن ظیدٍ رگٌ از خشهش با غ یٍ صدا شد یيو فشردى ن یايَرا رٍ یيا دندان
 :شد خارج اش شدى

 یاز حراف ینکردم ٍسط حلقَنت کٌ تا نفس دار  یخال ٍ دندٍنات ی  کی یکی خَدم تا ٍ ببند دينت-
شراکت درست درنَن طرف حساب نعانلٌ بَد کٌ  یدختر تا ٍقت نی! کدٍم حق نردک؟ ایساقط بش
  ...اجرا بشٌ

ل ٍ دستت ٍ بستٌ ٍ االن کٌ شايپَر خَدش فلنگ نٌ  یا صَرت نعانلٌ نیحنا! در ا ی کاسٌ تَ کردى ٍ 
 !نن ٍ نتعلق بٌ ننٌ تیکٌ تحت نالک یتَ نلک یگذاشت ٍ پات ینن ٍ تَ ٍجَد ندارى ٍ غلط کرد نیب
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. با حرص، کرد ینگايش ن ظشیسرخ ٍ اخو غل یيا چشو با چنان يو ايَرا ٍ شد زدى يانَن بًت نگاى
کٌ تن  دیکش ادیرا گرفت ٍ با خشو، چنان فر اش قٌی د،یچند گام بلند برداشت ٍ نقابل يانَن کٌ رس

 .دیآٍا لرز

بايات  یَسَنه چیي جَرى چیشدى کٌ ي دىیکش یقدنت بٌ اتاق دختر  یکرد خَد یٍ بدتر از اٍن، ب-
ر تحَ  ٍ ر ٍ  کٌ ير  ی  بٌ يرک یيرک ی... فکر کردیرد کرد هتیگل از فراتر ٍ ٍ پات یداد لشیندارى ٍ ش 

  کٌ شايش ننو؟ ینیٍ آب يو از آب تکَن نخَرى؟ اٍنو تَ زن یدلت خَاست بکن یغلط

ايَرا صَرت يانَن را کَفت ٍ اٍ چَن تَقعش را نداشت، ابتدا چند لحظٌ با  ی خَردى گرى نشت
  .ٍ سهتش يجَم برد دیکش یا نگايش کرد ٍ بعد نعرى یجیگ

ٍ تهام  کرد یيق يق ن ینگران با ٍ ترس از يا، شدند ٍ آٍا با فاصلٌ از آن زیبايو گالٍ ٍحشتناک
را بٌ يو فشار  شیيا بٌ کار گرفتٌ بَد ٍ نحکو لب شیيا باز کردن شال از دٍر دست یتالشش را برا

  .بلند نشَد غشیج یکٌ صدا داد ین

حهلٌ نقابل يو گارد گرفتٌ بَدند. يانَن  ی . يردٍ آنادىستادیيَرا اکو نقابل ا یا با فاصلٌ يانَن
 :ٍ گفت دیلبش کش ی شستش را گَشٌ

  دى؟یبَق ٍ کرناش بٌ گَش نا نرس یکٌ صدا شٌ یجزء انَال تَ حساب ن الیٍ نیا یاز ک  -

ساخت، دٍبارى  یلب جار  یکٌ رٍ یظیٍ پرغ یٍ يهراى با پاسخ عصب دییسا یدندان بٌ دندان ن ايَرا
  .سهت يانَن حهلٌ کرد یزخه یر یچَن ش

رٍ  ستشیبَد نشست ٍ يست ٍ ن دىیچ زیرٍ ن ایکٌ نان یبساط قهار  یکٌ شايپَر پا یاز يهَن ٍقت-
  ...بٌ دست  نن باخت

کٌ با باال رفتن نشتش، بٌ خَدش آند ٍ تا خَاست دفاع کند،  کرد یياج ٍ ٍاج نگايش ن يانَن
 اش یشانیايَرا بٌ پ نیبٌ جلَ خو شد ٍ بعد لگد خشهگ یشکهش خَرد ٍ اٍ قدر  یآرنج ايَرا تَ

  .افتاد نیزن یاصابت کرد ٍ رٍ



 www.Novel98.ir 552               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

اش را بٌ صَرت  یدر پ   یپ   یيا شکهش نشست ٍ نشت یانانش نداد ٍ تا خَاست بجنبد، رٍ ايَرا
آتش داغ ٍ شرربار  با ير ضربٌ، آن  کرد ی. از فرط خشو بٌ نفس نفس افتادى بَد ٍ احساس ندیاٍ کَب
  .ديد ین شیٍ حس نفرتش را افزا زند یبٌ قلبش چنگ ن شتریب تیعصبان

خَدش  یتَ َاریبٌ د دىیٍ چسب ستادىیکٌ نقابلش ا یزنقشیحَاسش پرت شد بٌ دخترک ر یا لحظٌ
رنگ باختٌ  یحساب اش ینًتاب صَرت ٍ بَد دارتر غصٌ شٌیاز يه نش،یغهگ یيا کز کردى بَد. چشو

  .بَد

قلب ايَرا  یٍ يرکدام بٌ طرز خاص شست یرا ن شیبایٍ ز فیظر ی اشک پشت سر يو چًرى یيا دانٌ
ر ٍ بلندش، بٌ رٍ ی. نَج نَيازد یرا خراش ن  ی  رگیريا شدى بَد ٍ ت فشیٍ نح فیظر یيا شانٌ یف 

  ...کرد ین یکش رخ یبدجَر  دش،یآن در تضاد با صَرت سف

... جنگل یبا عطر زندگ قینفس عه کی ی بٌ اندازى ،یا لحظٌ یفقط برا ٌ،یچند جان یفقط برا دیشا
آٍا گرى خَرد ٍ يهان  یٌ یٍ سرخ از گر نیغهگ یيا یفندق انیدر ن شیيا چشو ی  ا شٌیسرکش ٍ ش

نشت  آٍا،بلند  غیج با زنان يانَن از غفلتش سَء استفادى کند ٍ يو نکٌیا یبَد برا یکاف ٌیچند جان
  .ايَرا بخَردصَرت  یٍ نحکهش تَ نیسنگ

 :گفت ظیيانَن را گرفت ٍ پرغ ی قٌیکٌ بلند شدند، ايَرا  نیزن یرٍ از

بار  کیبار، فقط  کی... رٍنیب یکن یدختر گو ن نیا ی  از زندگ شٌیيه یبرا ٍ ٍ گَرت یر  ین نجایاز ا-
 ی شدى خراب سهت رٍ ات جنازى نیرٍ بدى، اٍنَقت بب الیٍ نیشدن بٌ ا کیبٌ خَدت جرعت نزد گٌید

  نٌ... نفًَم بَد؟ ای گردٍنو یبرن تیپدر

 .کرد شیبعد سهت در ريا ٍ

ايَرا دٍخت ٍ پَزخند  ی را بٌ صَرت برافرٍختٌ شیيا بٌ آٍا انداخت ٍ بعد چشو ینگاي وین يانَن
 :زد
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، خَدت نطهئنو انا االن ؛یخَددار باش یٍجب وین نیا یجلَ یاز يهَن اٍلشو شک کردى بَدم نتَن-
بَد  دىیٍسط نسطا يست ٍ نا تشنٌ لبان چَن بَش ينَز بٌ نشانهَن نرس نیا یز یچ ٌیکٌ  یکرد

  ...ویگشت یپر از آب ن ی دٍر کَزى

کٌ خَردى بَد  ینانع از افتادنش شَد، دستش را بٌ چًارچَب در گرفت. آن يهٌ نشت نکٌیا یبرا بعد
  .کردى بَد ٍ سر ٍ صَرتش غرق خَن بَد جشیگ یحساب

کبَد  اقَتیبرى... يو حسرت  نییآب خَش از گلَت پا ٌی زارم ینه ام کٌ زندى یبدٍن، تا رٍز  ٍ نیانا ا-
  ...کنو یيو بٌ ٍقتش آٍا رٍ تصاحب ن زارم، یرٍ بٌ دلت ن

را نشت کرد  شیيا دستزبان اٍ ٍ لحن پر از نفرتش، ننقبض شد ٍ  یايَرا از آندن نام آٍا بٌ رٍ فک
 :دیغر اش شدى دیکل یيا دندان انیٍ از ن

  ...یبکن یتَن ینه یغلط چیي-

 :بعد بلند داد زد ٍ

  ...دشیببر-

 اتاق ٍارد بَد، تر کٌ عضالتشان از يانَن يو درشت یکلیلحظٌ در اتاق باز شد ٍ دٍ تا نرد ي يهان
ًرى گذاشتٌ بَدند. از دٍ طرف يانَن را بٌ تن داشتند ٍ نقاب بر چ ینشک لباس پا تا سر. شدند

 :صَرت نشاند ٍ گفت یتَ یطانیگرفتند ٍ اٍ لبخند کج ٍ ش

... بٌ ٍقتش کنو ینه غیدر چکدٍنشیٍ شک نکن از انجام ي ادیکارا ازم بر ن یلیدفعٌ خ نیاتفاقا ا-
 !...از دشهن ای یاز دٍست خَرد یکٌ خَدت يو نفًه ارمیسرت ن ییبال

 :خاص ادانٌ داد یايَرا ٍ آٍا چرخاند ٍ با لحن نیرا ب شیيا چشو بعد

  ...شدم زایچ یلیبٌ خصَص حاال کٌ نتَجٌ خ-
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 یٍ خشو بَد ٍقت ظیايَرا، پر از غ ی سرد فرا گرفت ٍ زنزنٌ یبٌ تن آٍا راست شد ٍ کهرش را عرق نَ
 :کٌ گفت

 !زیيهٌ چ یخفٌ شَ رذل  ب-

  .ببرند را اٍ کٌ کرد اشارى يا بٌ نگًبان ٍ ايَرا با سر دیبٌ لبخندش رنگ بخش يانَن

 دار ک ش شیيا ٍ نفس سَخت ین شیياٌ یزد. ر ٌیٍ بًش تک دیکَب يو بٌ را در ايَرا يا، رفتن آن با
 شتریب شیياٌ ینحل سو بَد ٍ با ير تنش سَزش گلَ ٍ ر اش یهار یب یبرا جان،یي ٍ خشو. بَد شدى
 ...شد ین

  .بدند شیياٌ یتازى بٌ ر یتا يَا دیکش قید ٍ چند بار نفس عهرا نحکو بٌ يو فشار دا شیيا چشو

را  شیيا نفس تویٍ ر دیبخش یرا حرارت ٍ آرانش ن اش یخیگرم ٍ آشنا کٌ قلب  یاحساس عطر  با
  .را باز کرد شیيا چشو کرد، ینرتب ن

ٍ پر رنز ٍ رازش  یا شٌیش یيا نقابل چشو شٌیيه از تر دخترک، نعصَم ی  ٍ عرٍسک فیظر صَرت
  ...دیفًه یٍ ن کرد ین دایخَب پ یلیخ آٍا اکنَن را شان کٌ غو پشت یشفاف یيا شٌیبَد. يهان ش

 یپارى شدى بَد ٍ گردنش خَن ايشیس راينیاٍل پ ی . سٌ تا دکهٌکرد ینگايش ن رىیفقط خ دخترک
بَد  ختٌیر اش یشانیپ یرنگش، از جلَ تَ ییخرنا یبَد. نَيا شٌیبلندتر از يه یکه ششیبَد. تٌ ر

 فاصلٌاز يو  یگفتن حرف یبرا شیيا کرد. لب تر نیسنگ شیگلَ یتَ را آٍا بغض اش، ٍ رد خراش گَنٌ
 انین ییبعد، جا یا شد ٍ لحظٌ دىیسهت جلَ کش د،یبگَ یز یفرصت کند چ نکٌیگرفت انا... قبل از ا

کٌ نهلَ از  یدند ٍ در آغَش اننکٌ حصار تن لرزانش شدى بَ یگرن یيا دست انیٍ يَا، در ن نیزن
  ...شد ین دىحاکو بر قلب ٍ ٍجَدش بَد، فشر ی  خَاستن تینًا یب ٍ نغرٍر نرد چسب عطر تلخ ٍ دل

پر جعد ٍ شکنش  یعطر خَش نَيا ارادى، یاٍ خو کرد ٍ ناخَدآگاى ٍ ب ی شانٌ یکٌ سرش را رٍ ايَرا
 با زنان ٍاسع اٍ گذاشت ٍ يو ی نٌیس یآٍا سرش را رٍ د،یدرد بٌ عهق جانش کش نیتسک یرا برا
  .صَرتش راى گرفت یبٌ رٍ نًابا یب شیيا کَچکش، اشک یيا نشت انیدر ن راينشیپ کردن نچالٌ
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بَد کنار  نیا نو؟یب ین کنارم رٍ تَ کنو، باز ٍ يربار چشهام ینگٌ نگفت فتٌ؟یاتفاق ب نیا یچرا گذاشت-
اگٌ  یدٍن ین چیي ؟یازم نراقبت کن یخَاست یهاسام نکردن ت جکتینن بَدنت؟ با تنًا گذاشتنو ٍ ر

  ...االن ،یبَد دىیرس رتریفقط چند لحظٌ د

اٍ را بٌ خَدش فشرد ٍ  شتریب ٍ کرد تر را تنگ شیيا لحن پر بغض ٍ نازدار آٍا، ايَرا حصار دست از
 :کنار گَشش گفت

دٍر ٍ برت  گٌیدفعٌ د ٌیتهَم شدى... اگٌ ٍجَدش رٍ داشت ٍ  یچ نگَ آٍا... يهٌ یچیبسٌ! ي-
بتَنٌ  دیکف دستش... اٍنَقت شا زارم یٍ حکو آخر رٍ ن کنو یاٍنَقت ننو حسابش رٍ صاف ن د،یپلک

  ...برى ینه ییکنٌ کٌ در اٍن صَرت يو راى بٌ جا یکش از گَشٌ کنار بًشت زيرا فقط سرک

  ...تهَم شدى یچ آرٍم باش... چَن يهَنطَر کٌ گفتو، يهٌ پس

 :دینال ٌیپنًان کرد ٍ با گر راينشیپ انیٍ صَرتش را ن دیلرز یبٌ يق يق افتاد ٍ که آٍا

االن  نیکٌ بخَان راحتهَن بزارن... يه ننیا از تر تازى شرٍع ناجراست ايَرا... اٍنا... اٍنا پست نیا-
  ...نَنٌ یآب خَردن ن نیکشتن آدنا ع یاٍن عَض یگفت... برا یيانَن چ یدیکٌ د

  .آٍا را گرفت ی ا جهع شد ٍ دٍ طرف شانٌايَر اخو

  ...دختر کن نگاى ٍ نن ٌ؟یحرفا چ نیننظَرت از ا-

پخش شدى در صَرتش را عقب زد ٍ دٍبارى  یايَرا نَيا یيا کٌ سرش را باال گرفت، انگشت آٍا
  .را گرفت فشیظر یيا شانٌ

ٍاسٌ  گردن ین یآدنا دنبال چ نیا نیبب ریبگ ٍ خب قبَل! انا ردش یلیشرٍعشٌ، خ نیا یگ ین-
  کنٌ؟ ین نَفق رٍ اٍنا بشٌ ساطع شَن سهت یقصٌ؟ از نن ٍ تَ چ ی خاتهٌ
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 یيا داد. اشک ٌیتک َاریرا فشرد ٍ کهرش را بٌ د شیيا شانٌ شتریب یفقط نگايش کرد کٌ اٍ که آٍا
 نیر کهترکٌ د یشدى بَد بٌ نگاى نرد رىیدرشتش، خ یيا صَرتش خشک شدى بَد ٍ چشو یآٍا رٍ

 :گفت ٍار اٍ کرد ٍ زنزنٌ ی زدى خیفاصلٌ، ُيرم داغ نفسش را نًهان صَرت 

 !ضعف-

 :بزند، ايَرا ادانٌ داد یحرف نکٌیٍ قبل از ا دیآٍا لرز یيا لب

 ی... اٍنَقت  کٌ با ير بادکنٌ یضعف تَ ٍجَدت رخنٌ ن رى،یبگ دست بٌ ٍ قلبت دیکل یدیاگٌ ناان-
  ...آزارت بدى دى یجرعت نبٌ خَدش  یٍ يرکس یلرز  ین

 :اٍ، آرام لب زد یيا چشو ی  ا شٌیبٌ جنگل ش رىیٍ خ دیآٍا لرز نگاى

کٌ ندام چنگ بٌ دلو  یترس لعنت نیضعف، ا نیکنو ا یکار  تَنو یايَرا... نه فویضع یادینن ز-
  ...ٍ برى رىیبگ ٍ رايش ندازىین

  ...رد کارش شیٍ بفرست یپرش بد دیکٌ با ییتَ نیا رى،یگ ینه ٍ رايش-

 ش،یيا نگاى کردن بٌ چشو ٌیبَد ٍ ايَرا بعد از چند جان «؟یآخٌ چطَر » ی آٍا، زنزنٌ یيا لب لرزش
 :دیپرس يَا یب

  ؟یبٌ نن اعتهاد دار -

 یانداخت ٍ که یشانیبٌ پ ینیاٍ، تنًا نگايش کرد کٌ نرد جَان چ ی بارى کیبا تعجب از سَال  آٍا
  .شد کیبًش نزد شتریب

ٍسط آزارم  نیا یز یچ ٌیسر قَلو بهَنو... انا  دیبا نهَن  یکٌ ب یا ٍ بٌ خاطر نعانلٌ کتویم شرنن ينَز-
کٌ  یکیبٌ عنَان شر یتَن یآٍا؛ ن ینطهئنو کن خَام یتَئٌ! ن یيا چشو د  یٍ اٍن ترس ٍ ترد دى ین

دلت  یاٍن ترس تَ نَزمي ای ؟یبًو اعتهاد کن اد،یسرت ب ییبال نیقرارى نراقبت باشٌ ٍ نزارى کَچکتر
  رى؟یگ یچشهات از يهَن حس گنگ نشأت ن دیپابرجاست ٍ ترد
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بدتر  يا نیا ی ٍ از يهٌ اش اندازى یب ی  کیايَرا ٍ نزد یيا حرف نیخَدش جهع شد. از ا یتَ یکه آٍا
ر بَدن سر انگشتانش، تهام تنش ُگر  شیيا اٍ، نفس یرایلحن آرام ٍ گ تند شدى بَد ٍ با ٍجَد س 

 راى بٌ راى ٍ زد یذٍقش ن ی... کاش ينَز با اٍ بد بَد... تَشد یگرفتٌ بَد. کاش ايَرا انقدر عَض نه
  ...آٍرد یدخترک را از پا درن ی َانٌیايَرا، قلب د ی  يهٌ خَب نی... اکرد ین دشیتًد

  نَافقتت با باٍر؟ ای ؟یاعتهاد یبٌ ترس ٍ ب یم؟ رضابزار یچ یپا ٍ سکَتت نیا-

 :لبش را گاز گرفت ٍ ايَرا دٍبارى گفت ریگرفتٌ ٍ نحکو اٍ، سر بٌ ز یاز صدا آٍا

  ...بدى جَاب ٍ کن نگاى ٍ نن-

را اطاعت  گفت یيرچٌ کٌ ن ٍار، کیبَد کٌ آدم اتَنات ینرد طَر  نیدستپاچٌ شدى بَد. لحن ا دخترک
تهام تالشش را  کٌیرا گو کرد ٍ درحال شیدست ٍ پا شتریکٌ در صَرت اٍ قفل شد، ب . نگايشکرد ین
 :حفظ آرانشش بٌ کار گرفتٌ بَد، گفت یبرا

  بگو؟ دیبا یچ-

  .دٍ طرف کهر آٍا با فاصلٌ قرار داد ٍ صَرتش را جلَ برد َار،ید یيردٍ دستش را رٍ ايَرا

  ؟یبًو اعتهاد دار -

نفسش کٌ بٌ گَش ٍ گردنش خَرد،  ی  نگايش کرد ٍ اٍ سرش را کنار گَشش برد. داغ حرف یب آٍا
  .را ببندد شیيا چشو خَد باعخ شد آٍا خَدبٌ

 یکیباٍر بٌ شر ؟یبش نن باٍر ٍ يو رٍنیب یترس رٍ از دلت بنداز  یتَن ین ؟یبًو اعتهاد کن یتَن ین-
  ؟یکٌ ازش قَل نراقبت گرفت

  .ت فرٍ بردآب ديانش را با شد دخترک

  ...... نندٍنو ینه-
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کٌ افتاد عقب  یبَدم ٍ ير اتفاق تیتَ زندگ ٌیسا ٌی نیندت ع نیتهام ا یيهَنطَر کٌ گفتو، ط-
يهٌ ترس ٍ نفرت  نیحق نن ا ،یننطق يو حساب کن ی  حق ٍ با قاض ی... پس اگٌ رٍ ترازٍدمینکش

  ...آٍا ستین

گرفت کٌ از فرط آن  َاریرا بٌ د شیيا دست یٍقت شد ین نییآٍا با شدت باال ٍ پا ی نٌیس ی قفسٌ
  .فتدیاز پا ن جانیيهٌ گرنا ٍ ي

  ...يو نبَدم چَقتی... يستوینن... نن از تَ نتنفر ن-

 ...نویب یکٌ تَ چشهات ن یترس نیا ٌ؟یاز چ یاعتهاد یب نیپس ا-

  ...ستیبًت اعتهاد دارم... ٍ اٍن ترس، از طرف تَ ن-

 :کرد زیر یرا که شیيا ٍ چشو دیآٍا، ايَرا سرش را عقب کش ن  یلحن نحکو ٍ غهگ از

  ٌ؟یپس از طرف ک-

 قصد االن ٍ گرفت ٍ نادرم ی  کٌ بختک نحس ٍجَدش اٍل زندگ ی! نردياش الٌیپ شايپَر ٍ يو-
  ...دارى ٍ نن جَن گرفتن

 یبٌ تازگ ، یهیقد ی نٌیدخترک عالٍى بر ک نکٌیا زدن حدس اش، چند لحظٌ نگايش کرد. از چًرى ايَرا
اعترافات  یبَد بٌ رٍ یدییاٍ سخت نبَد ٍ حکو تا یبرا یلیشدى بَد، خ دیيو از طرف شايپَر تًد

   .کردى بَدند رشیدستگ یکٌ اٍ ٍ شًرام بٌ تازگ یطًهَر 

کٌ لحن نحکو ٍ  یانداخت ٍقت ٌیآٍا سا زنقشیر ی جحٌ یٍ قد بلندش رٍ ستادینقابلش ا صاف
ٌ  س یقاطعش، جا   .کرد یخال نٌیقلب کَچک اٍ را ت

  نقابل شايپَر ازت نراقبت کنو؟ تَنو ینن ن یکن یفکر ن-

 :گرفت ٍ گفت یٍ نافذ، نفس یا شٌیش یيا لٌینحَ شدى در آن ت آٍا
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  ...یبتَن کنو ی... فکر نکنو یفکر ن-

از خَدت  یینًاخَدت ت یکٌ نن نباشو ٍ نجبَر باش ادیب شینحل االن پ یتیٍقت نَقع ٌیٍ اگٌ -
  ٌ؟یچ فیاٍنَقت تکل ،یدفاع کن

  .تکان خَرد شیگلَ بیفقط نگايش کرد کٌ ايَرا نحکو پلک زد ٍ س حرف یب آٍا

 !؟یخَدت رٍ يو باٍر کن ،یيهَنقدر کٌ بٌ نن اعتهاد دار  یتَن ین-

دست داغ خَدش  انیرا ن اش زدى خینزد. ايَرا دست  یحرف یاز يو فاصلٌ گرفت ٍل یآٍا که یيا لب
 یيا انگشت ریگذاشت ٍ نحکو ز اش نٌیقسهت سهت چپ س یگرفت ٍ کف دست کَچک اٍ را رٍ

رد  شیاز گلَ یز یبلند قلب اٍ، احساس کرد چ یيا خَدش نگٌ داشت. آٍا از لهس تپش ی دىیکش
 ...ٍ تاب خَردن چیدلش شرٍع کرد بٌ پ انیفرٍ افتاد ٍ در ن اش نٌیشد، تٌ س

 ...ببند ٍ چشهات-

دخترک ٍ آرام  قینفس عه یبَد برا یبا تعجب نگايش کرد کٌ اٍ آرام پلک زد ٍ يهان حرکت کاف آٍا
 .شیيا بستٌ شدن چشو

لب  شیرایگرم ٍ گ یاٍ، با صدا یبٌ صَرت عرٍسک رىیکٌ خ یايَرا ُپر بَد از قدرت ٍ اعتهاد ٍقت لحن
 :زد

 یرٍز نباشو نتَن ٌیٍ اگٌ  یکن ٌیبٌ نن تکفقط  خَام یدفعٌ فقط نحافظت باشو... نه نیا خَام ینه-
 ...یاز خَدت نراقبت کن

 ی  ٍ با ير بازدم، داغ کشٌ یبا ير تپش سرنا رٍ نفس ن ،یکن یدستت لهسش ن ریز یکٌ دار  یقلب نیا
 یبًش اعتهاد دار  یکٌ گفت یکیٍجَد شر قتیحق یکٌ بدٍن گو ین نارٍی... ارٍنیب فرستٌ یخشو رٍ ن

 ...ٌیچ
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اعتهاد رٍ  نی... اینراقبت باشو ٍ ازت بخَام فقط بٌ نن اعتهاد کن ییبٌ تنًا خَام یبار نه نیا چَن
 !انقالب درٍنت باشو، آٍا دیتَ قلب خَدت يو بساز... نن با

نردانٌ ٍ بلند بٌ گز گز  یيا را باز کرد. دستش از لهس آن تپش شیيا ٍ چشو دیلرز یا آٍا، لحظٌ تن
  .ايَرا، برافرٍختٌ بَد دیکلهات جد دنیز شنافتادى بَد ٍ تهام جانش ا

  کنو؟ یزد یکٌ ازش حرف ن یضعف نیگزیقدرت رٍ جا نیا تَنو ین-

داغ ٍ پرقدرت، از ضربان قلب ايَرا  ی. انگار خَندیزبانش چش ریرا ز دیجد ییلهس گرنا دخترک،
کٌ باعخ  یيهان احساس ژن  یکٌ پر بَد از اکس یکردى بَد. خَن دنیشرٍع بٌ دٍ شیيا انیشر انین
 ...ٍ آرانشش را از دست بديد اٍردینقابل ايَرا کو ب شد ین

 اٍ نشدى بَد؟ یاالن يو انقالب زندگ نیدرٍن؟ نگر ايَرا يه انقالب

کردى بَد ٍ  دایپ شیکٌ با اٍ آشنا شدى بَد، رٍز بٌ رٍز جسارتش افزا یبَد کٌ از زنان نیاز ا ریغ نگر
 لهس قدرت را در ٍجَدش احساس کند؟ تَانستین یراحت بَد، بٌ کیاالن کٌ انقدر بًش نزد

  ...بٌ نبرد آب ٍ آتش بَد ٌینرد، درست شب نیاٍ بَد... ٍجَد ا ی  زندگ ی ... گهشدىايَرا

 ..آٍا ی  درٍن یيا آتش ضعف ٍ ترس یخنک، پر از باٍر ٍ قدرت، بٌ رٍ یآب

نحکو، دل دخترک را بٌ قلب خَدش گرم کند ٍ  یيا تپش نیبا ا تَانست ی... ايَرا نتَانست ین
 ...بَد دىیرا ند ًشیبٌ اٍ بديد کٌ، تا کنَن شب یاعتهاد بٌ نفس

 .جلَ رفت یاٍ نشت کرد ٍ قدن ضیعر  نٌیس یرا رٍ دستش

 ی  ا شٌیسبز ٍ ش یيا بٌ نردنک رىیخ یسرخش نشستٌ بَد ٍقت یيا لب یرٍ ییبایکهرنگ ٍ ز لبخند
نحکو ٍ بدٍن ترس، از اعتهاد بٌ حضَر پرقدرت ٍ سرشار از  ییقابلش، با صدانرد استَار چَن کَى ن

 :صالبت اٍ گفت

  ...یتَن ین-
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  .ايَرا، بٌ ٍضَح برق زد ٍ جلَتر رفت یيا چشو جنگل

ٍ  دیاٍ چسب ضیسفت ٍ عر ی نٌیبٌ س اش یشانیشد ٍ پ اش نٌیبٌ س نٌیحرکتش، آٍا س نیا با
  .حس کرد راينیپ یايَرا يو از رٍ یتند تند قلب کَچکش را حت یيا ضربان

  ...یاز خَدت دفاع کن یتَن ین یعنی نیا-

 :آن کو کند ٍ گفت ی  کٌ از خشک دیکش نشییلب پا یسر زبانش را رٍ آٍا

نَ بندى!  ٌیکَدتا، بٌ  ی بدٍن سردستٌ ی... ير انقالبیکٌ تَئو کنارم باش ی... انا بٌ شرطتَنو ین-
 نینشدى زن یچیٍ ينَز ي شٌ یسست ن ياشٌ یسخت بشٌ، اٍنَقت پا طیذرى شرا ٌی ٌیفکا
  ...خَرى ین

 .دیچسب َاریشد، دخترک عقب عقب رفت ٍ کهرش بٌ د تر کیکٌ نزد ايَرا

 قفل اش نردانٌ ی پنجٌ انیرا ن فشیظر یيا قلبش برداشت ٍ انگشت یدست کَچک اٍ را از رٍ ايَرا
 .کرد

 :گفت ٍار پا بند نبَد، خو کرد ٍ زنزنٌ یرا کنار گَش آٍا کٌ از يجَم آن يهٌ گرنا رٍ سرش

  کنٌ؟ یدستا آرٍنت ن نیا-

  .ُگر گرفت شیيا حرفش، شَکٌ شد ٍ حس کرد گَنٌ نیاز ا آٍا

  ٌ؟یننظَرت چ-

ند ٍ ت یيا را بٌ يو فشرد ٍ باز کرد. نفس شیيا را يو گرفت ٍ آٍا نحکو چشو گرشیدست د ايَرا
داغ اٍ، کنار گَش دخترک بَد ٍ  یيا ٍ نفس آند یايَرا فرٍد ن ی ٍ برنزى دىیگردن کش یناننظهش رٍ

 .برد یحرارت جسهش را باال ن
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دلت رٍ  تَنو یآرٍنت کنٌ؟ ن تَنٌ یيهَنطَر کٌ ضربان قلبو تَنست بًت قدرت بدى، دستام يو ن-
  ؟یآرٍم باش یتَن یکنارت حضَر دارم، ن یٍ ٍقت الیگرم کنو؟ اعتهادت، نهلَ باشٌ از آرانش خ

 ی  تنش، يارنَن یاٍ را کٌ با بَ ی پلک خَاباند ٍ با تهام ٍجَد عطر تلخ ٍ نردانٌ دخترک
  .دینهکن را ساختٌ بَد، بٌ عهق جان کش ی حٌیرا نیتر چسب دل

  ...بَد آرام

 یحت خَاند، یرا بٌ گَش دخترک ن ٍارش ییکلهات الال ینطَر یا یٍقت اش یکیآغَش اٍ، در نزد در
... حال  دلش دٍخت یٍاسع ٍ راى رفتن پرصالبتش ن یيا دٍر نگايش را بٌ شانٌ ی از فاصلٌ یٍقت

  ...شد یخَب ن

  ...ساخت ین تر آٍا را آرام یايَرا ٍ حضَر نحکهش، از ير ٍقت یيا دست

ٍ لذتش را بٌ زبان  ییبایز زانین تَانست یکٌ دخترک، نٌ نشابًش را تجربٌ کردى بَد ٍ نٌ ن یآرانش
  ...اٍردیب

 یاز گرنا، برا یا رىیدخترک بَد ٍ آٍا، ذخ ییيا ییسخت ٍ تنًا ی  زندگ یبرا ویعظ یننبع آرانش ايَرا
يو باشند ٍ  ی  زندگ یخال یجايا نکهل کٌ بَد ساختٌ را يا ايَرا... انگار خدا از ازل آن ی  خیقلب 

 گریکدی یایدن یيا نیايَرا ٍ آٍا، چَن ٍ چ ن،یجَرچ یيا ت نحل تکٌپر کنند. درس یکی یکیخاليا را 
  ...کردند یرا جَر ن

تَانست  کرد، یکٌ گردنش را نَازش ن یا گرم ٍ نردانٌ یيا نفس انیرا باز کرد ٍ در ن شیيا چشو آٍا
 :لب بزند یآرام ٍ بٌ سخت

  ...االن... االن آرٍنو ايَرا کنو ی... حس نکنو یحس ن-

  ؟یچرا آرٍن-
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 نوید  آخٌ ا» دلش زنزنٌ کرد: یبَد. آٍا لبش را از داخل گاز گرفت ٍ تَ رایگ یايَرا بدجَر  ی زنزنٌ
آدم ُکشش  یبغلت کنٌ، با اٍن چشها ستٌ،یخَدت جلَ رٍت ٍا ٌیشب یکیتَ  جناب؟یدارى عال دنیپرس
ٍ سر  یش ین اش ٍَنٌیٌ دبٌ ٍاهلل ک ؟یش ینه عاشقش اش؟ ٍاسٌ رى یزل بزنٌ بًت... دلت نه یي  
  «...کنٌ یالنصبتٌ کٌ آرٍنو ن یعشق اٍن چشها نی! خب نعلَنٌ اابَنیبٌ کَى ٍ ب یزار  ین

 :را فشرد ٍ گفت شیيا دست یکه د،یکٌ سکَت اٍ را د ايَرا

  درستٌ؟ ؟یاز نن آرانش گرفت-

 :بزاق ديانش را نحکو فرٍ برد آٍا

 !ايَرا-

ٍ  یفندق یيا کو چشو ی ٍ سرش را عقب برد. از يهان فاصلٌ دیاخو کهرنگش را در يو کش ايَرا
  .اٍ را نگاى کرد تیدرشت ٍ پر از نعصَن

نزن  رشی... زیبندانگشت رمیگ یتَ ن یيا حس رٍ از چشو نیدختر؟ ننو يه یکنیانکارش ن یٍاسٌ چ-
  ؟یخَا یٍ راستش رٍ بگَ؛ از نن آرانش ن

 نییُگل انداختٌ، سرش را پا ییيا با گَنٌ ن،یریش یلبش را از داخل گاز گرفت ٍ با شرن دخترک
 یاٌ یصَرتش نشست ٍ جان یتکانش داد. لبخند ايَرا نحَ تَ دییتا ی بٌ نشانٌ یانداخت ٍ بٌ نرن

ر خَردى یيا نژى   .اٍ را نگاى کرد ی ف 

کٌ  ی  ز یآرانش، چ نیٍ ا کنٌ ین گرنت نن دل یاگٌ دستا ،یر یگ یقلب نن قدرت ن یيا اگٌ از تپش-
از خَدت نگران  شتریقلب نن، ب یيا بدٍن کٌ ضربان ٍ نیا و؛یکن یاحساسش ن ویيردٍنَن دار

  ...نَنٌ یقرارداد کنارت ن نیتا آخر ا کت،یٍجَدتٌ... پس آرانش  حضَرشر یکَدتا

 :کٌ لب زد یٍقت بَد ناز ُپر ٍ آرام دخترک لحن. شد غرق يو در شان سرش را بلند کرد ٍ نگاى آٍا
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از  یسرشار  ،یطَفان یایدر ٌیتجربٌ جابت کردى تَ نحل  ؟ی  شگیآرانش يه نیا نطهئن باشو ااز کج-
  ...تالطو ٍ نَسان

 !کنو ین نیخَدم تضه-

 ایيو کٌ بٌ قَل خَدش آرام بَد  یزنان یاٍ، آٍا ناخَدآگاى لبخند زد. حت ی لحن نحکو ٍ کَبندى از
  .داد ینشان ن یجَر  کیرا  تشیٍ حاکه زد ین حرف یباز دستَر  کرد، یآرانشش تالش ن یحداقل برا

را ريا کرد. يردٍ  شیيا ٍارد کرد ٍ دست شیيا بٌ انگشت یفشار اندک د،یلبخندش را کٌ د ايَرا
 :کٌ گفت یٍقت بَد تر نشست ٍ لحنش آرام َارید یدستش دٍ طرف صَرت آٍا، رٍ

  ...یقبَلش کن دی! ٍ تَ باتیقاطع ینًر ٍ انضا یعنینن،  ن  یتضه-

شکرکش،  یٍ صدا دیگفتن  نحکو  اٍ، آٍا نتَانست خَدش را کنترل کند ٍ کَتاى خند دیدفعٌ از با نیا
کند ٍ زل بزند بٌ  یتاب یب دنیسرخش در حال خند یيا لب دنید یايَرا برا یيا باعخ شد چشو

   .اٍ ی  انار  یيا لب

  کنن؟ ین صادر حکو دارن بازم السلطنٌ جناب خَدخَاى د؟یبا-

  ؟یچَنیبحخ رٍ بپ یخَا یٍ ن یبٌ خَدخَاي ید یرٍ ربط ن یز یکٌ ير چ ٌیسنگ نحکت چ-

 :گفت طنتیباال انداخت ٍ با ش ییاٍ، ابرٍ یيا جنگل چشو ی  ا شٌیش یيا لٌیبٌ ت رىیخ آٍا

حرف،  شٌی... يهکنو یٍ با رفتارت لهسش ن نویب یکٌ يربار تَ چشهات ن ی  قتینن يهَن حق ارینع-
 !... پس ننکرش نشَینغرٍر ٍ خَدخَاي یطیحرف خَدتٌ ٍ تحت ير شرا

  ...قبَل دارم ٌیاز بق شتریرٍ ب یکی نی! اتفاقا تَ تهَم حرفات، اشو یننکرش نه-

را بٌ يو فشرد ٍ  شیيا . از لحن حق بٌ جانب اٍ، اٍل لبردیخَدش را بگ یآٍا نتَانست جلَ بار نیا
  .خندى ریبعد بلند زد ز
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 شیلهس نَيا یبرا َارید یرٍ شیيا انگشت گرفت، آرام کٌ دخترک ٍ شد اش نحَ خندى يَراا
ايَرا  خَرد، یپر جعد ٍ شکن کٌ تکان تکان ن یحرکت کرد... حرکتش ناخَدآگاى بَد... نَج آن نَيا

 .گرد یرد نگايش را گو ن

اٍ، نحکو دستش را نشت کرد ٍ از اٍ فاصلٌ گرفت. کالفٌ بَد از  ینَيا ی طرى ی  کی... در نزدانا
را حفظ کند ٍ در نقابل آٍا خَددار  اش یشگیذات نحکو يه گذاشت یاحساس کٌ نه نیخَدش. از ا
ديد حد ٍ  یدختر ندارد، دلش فرنان ن نیبا ا ینسبت چیي نکٌیارادى بدٍن فکر بٌ ا یب نکٌیباشد. از ا

  ...افتد یار از کار ننرز بشکند ٍ عقلش انگ

  .دیکش شینَيا انیٍ دستش را ن ستادیپشتش بٌ آٍا بَد، ٍسط اتاق ا کٌیدرحال

  .دیگلگَنش کش یيا بٌ گَنٌ یکٌ دٍر شد، آٍا نفس بلندش را فَت کرد ٍ دست ايَرا

  ...جهع کن ٍ لتیيرچٌ زٍدتر ٍسا-

آٍا زٍم   یيا سرش را کج کرد ٍ چشو یکه ايَرا کٌ کرد نگايش زدى نحکو اٍ، آٍا بًت یصدا با
  .شد رخش وین

 ؟یٍاسٌ چ-

ن بعد خطرناکٌ... با نجایٍ چًار ساعت خَنٌ بهَنو ٍ ا ستیب تَنو ینن نه-  دیتنًا نَندن تَ، ن 
شايپَر از ٍجَدش با  یٍ يانَن بًت برسٌ ٍ نٌ آدنا ایکٌ نٌ دست نان ییانن... جا یجا ٌیببرنت 

  ...خبر باشن

 یی. يرجاخَاست یرا ن نیرا پشت گَش انداخت. خَدش يو يه شیسرش را تکان داد ٍ نَيا آٍا
  .یلعنت یالیٍ نیبهاند، جز ا

  .گفت ٍ از نقابل ايَرا گذشت یرلبیز ی «باشٌ»



 www.Novel98.ir 566               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ی نگاى ايَرا انگار نحَ قانت کَتاى ٍ جحٌ گذاشت، یچهدانش ن یداشت لَازنش را تَ یٍقت
 یبَد ٍ نَيا دایپ دشیسف شرتیکَتاى ت نیاز آست فشینازک ٍ ظر یشدى بَد. بازٍيا زنقششیر

رش کٌ عقب ٍ جلَ ن کٌ  ییرٍی. ندیچیپ ین اش یخیداغ بٌ قلب  ییرٍیايَرا احساس کرد ن رفت، یف 
  ...کرد یشدن ن ریٍ چندسالٌ را ٍادار بٌ ذٍب ٍ تبخ ریپ یيا خیآن 

چهدان را  ی گذاشت ٍ دستٌ شینَيا یرا رٍ اش یکاپشنش را بست ٍ کالى بافتن ی دکهٌ نیآخر آٍا
 :گرفت. با لبخند بٌ ايَرا نگاى کرد ٍ گفت

  .ام نن آنادى-

حرف چهدان را از اٍ گرفت ٍ سهت در رفت ٍ آٍا يو پشت سرش با لبخند از اتاق خارج شد.  یب ايَرا
 :تند تند گفت ،یز یچ ی  ادآٍر ی با آٍا کٌ بَدند يا پلٌ ی انٌیدر ن

  ...امیٍ ن ارنشین رم ین یجلد ؟یچند لحظٌ صبر کن شٌ یرٍ فرانَش کردم! ن یز یچ ٌی! یٍا یا-

را بٌ يو فشرد ٍ  شیيا ايَرا نشست ٍ آٍا بٌ انتظار تشر زدن اٍ، لب یابرٍيا نیکهرنگ ب یاخه
 :گفت رایبرخالف تصَرش، ايَرا کَتاى ٍ گ ینظلَم نگايش کرد. ٍل

  .لفتش ندى ادیفقط ز ار؛یبرٍ ب-

  .نقش بست اش یانار  یيا لب یرٍ تر کنندى رىیخ ٍ تر پررنگ بار نیآٍا، ا لبخند

 !جنابیبٌ چشو عال یا-

 شیيا دست انینردانٌ را در ن یچتر نشک ی رىیبعد، دستگ یسهت اتاقش رفت ٍ لحظات یبٌ تند ٍ
اصلٌ کنارش ٍ فاطهٌ سادات تهام شَد، با ف نیحس دیايَرا با س یيا حرف نکٌیگرفتٌ بَد ٍ بٌ انتظار ا

  .بَد ستادىیا
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 شَد خارج آٍا يهراى خَاست. داد يا آن لیخَدش ٍ آٍا را يو تحَ یديایاز سفارشات الزم، کل بعد
ٍ  دیرنگ بٌ اخهش پاش یکه د،ید کٌ را سادات فاطهٌ آلَد اشک یيا دخترک ٍ چشو ی گرفتٌ نگاى انا،

 :آرام خطاب بٌ آٍا گفت رفت، ین یسهت خرٍج کٌیدرحال

 ...ایکن ٍ ب یباياشَن خداحافظ عیدم در ننتظرتو. سر-

  .قدرشناسانٌ نگايش کرد ٍ با لبخند سرش را تکان داد آٍا

. بغض آٍا، انگار فقط دیٍ نحکو دخترک را بٌ آغَش کش دیکٌ رفت، فاطهٌ سادات سهت آٍا دٍ ايَرا
  .کٌ بشکند ٍ اشک صَرتش را نَازش ديد خَاست یاٍ را ن ی آغَش نادرانٌ

  خانَم طال؟ یر  ین یدار -

  ...دیسرخ  عهَ س بیس کنو یدارم زحهت کو ن-

  .پر غو از اٍ جدا شد یٍ آٍا با لبخند دیسادات خند فاطهٌ

  ...خَدت ی اٍنو تَ خَنٌ ؟یيست یز یزحهت کدٍنٌ نادر جان؟ تَ نگٌ جز رحهت چ-

 :را پاک کرد ٍ گفت شیيا چشو ریز دارش گل ینزد کٌ فاطهٌ سادات با َپر رٍسر  یحرف آٍا

 ٌیبا بق یر یتَف ٌی دمیخَرد، فًه الیٍ نی... از يهَن اٍل کٌ قدنش بٌ ای  ايَرا خان، آدم نطهئن-
دختر باکهاالت نرگس خانَم، الحهق  اقتیدارى... بًش اعتهاد کن نادر؛ انشااهلل کٌ خَشبختت کنٌ... ل

  ...ايَرا خان   ی  اقتیبٌ بال یکٌ فقط آدن

بزند، فاطهٌ  یبتَاند حرف نکٌیآندى ب ر ٍ ب ر نگايش کرد ٍ قبل از ا شیپ سَءتفايو از زدى بًت آٍا
دٍر نچ دستش چفت کرد ٍ  خَرد، یکٌ طرح حالل ناى در ٍسط آن بٌ چشو ن یا سادات دستبند نقرى

 :با بغض گفت

کو از اٍالد  یز یَ چخَنٌ بخت کنو... انا خَدش گَاى  کٌ ت ی رٍٍنٌ ٍ خدا نخَاست نن دختر خَدم-
کٌ  تٌ؛یعرٍس ٌیناقابل بٌ عنَان يد ی  کشیپ ٌی نویبَدى ٍ يست... ا تی... آرزٍم خَشبختیخَدم ندار 
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،یکٌ ب ینحبت ی رشتٌ پچٌیا ٌی نیيه قرص  نًَیاکبر ع تا ابد حفظ بشٌ... تَ کٌ خَدت يزار اهلل نهَن 
بدنش بٌ دخترم، انا خَاست  خَاستو یدارى... ن یادینن عرج ٍ قرب ز شینايک پ نیا یٍل ،یناي
نايک  نیٍ قسهت تَ بشٌ... انشااهلل طالعت ا یباش داشتٌ ٍ خَدم ی بَد کٌ تَ حکو بچٌ نیخدا ا
  ...قشنگ ٍ درخشان باشٌ شٌیيه

ٍ شاد  یٍ عشق، اٍل بٌ نايک ٍ بعد بٌ صَرت اشک یآٍا را ُپر کرد ٍ با قدردان یيا چشو ی کاسٌ اشک
دلش را بشکند.  اندیآٍا دلش ن یاٍ دچار سَءتفايو شدى بَد، ٍل نکٌیفاطهٌ سادات نگاى کرد. با ا

 :ٍ با بغض گفت دیتپلش را بَس ی گَنٌ

 ٍ دارم نگًش خَدم کنار ام تا زندى دم یبرام باارزش  ٍ قَل ن یلیخ اتٌ یفاطهٌ سادات... يد ینرس-
 نکٌیراحت شد با ا الویخ ،یکٌ در حقو انجام داد یکار  نیا با... کنو نراقبت نايک از چشهام نحل

  ...حقو تهَم کنٌ ررٍ د یخالجان نًربَن سر رايو قرار دادى کٌ نًر  نادر  ٌیخدا  ست،ین گٌینانانو د

را زدٍد ٍ با لبخند  شیيا اشک رنردینگاى کرد. پ نیحس دیسادات دٍبارى بغلش کرد ٍ آٍا بٌ س فاطهٌ
 :گفت

  ....سفرت بٌ سالنت دخترم... دست خدا بٌ يهرايت باشٌ-

  .خارج شد الیاز ٍ یبا لبخند از اٍ تشکر کرد ٍ بعد از خداحافظ آٍا

بٌ  یيا نژى دنیدر، سهت عقب برگشت ٍ از د یصدا دنیبَد کٌ با شن ستادىیا يا پلٌ یدر ابتدا ايَرا
  .ستادیسرخ آٍا، اخهش دريو رفت ٍ نقابلش ا ی  نیٍ ب دىیيو چسب

  ؟یایٍ ب یکن یخداحافظ ٌینگٌ قرار نبَد فقط  ؟ی  چٌ سر ٍ ٍضع نیا-

ايَرا شد. دلش  یيا چشو ی زدى خیسبز  یيا لٌیقفل ت اش رىیت یيا ٍ نردنک دیرا باال کش اش ینیب آٍا
فاطهٌ سادات، نرگس کنارش بَد ٍ  یبَد کٌ بٌ جا نیدخترک ا یٍنادرش تنگ شدى بَد... آرز یبرا
انگار فقط  ش؛ٍ نٌ فرانَ شد ینادرش، نٌ کهرنگ ن یخال ی. جازد یانرٍز اٍ را بًش ن یيا حرف یرٍز 
 یبرا شٌیکٌ يه یبا ٍجَد عطر نرگس یاٍ تنگ شَد ٍ حت یداشت تا دٍبارى دلش برا ازیتلنگر ن کیبٌ 
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کٌ اٍ را کنار خَدش حس کند، باز يو فقدانش را با تهام  کرد ینادرش استفادى ن ی حٌیرا ی  ادآٍر ی
  .بکشد اىیسرد ٍ س یبٌ دٍرش حصار  ییٍجَد لهس کند ٍ تنًا

  .ايَرا را کالفٌ کرد شتریآٍا ٍ سکَتش، ب یيا چشو غو

 یبرگشت سیخ یلحظٌ تنًات گذاشتو ٍ با چشها ٌیباز  ؟یکرد ٌیگر یبا تَ نبَدم دختر؟ ٍاسٌ چ-
  شو؟یپ

آتش شد ٍ دلش را  یآخر ايَرا آب رٍ ی جهلٌ زد، یکٌ بٌ قلبش چنگ ن یا آن يهٌ درد ٍ غصٌ انین
 نیبَد. يه یکاف شیاٍ را داشت، برا تیحها شیيا ییٍ تنًا يا یتهام سخت نیکٌ ب نیآرام کرد. يه

کالفٌ  اش یحتنقابل اٍ آرام بَد ٍ بٌ ٍضَح از نارا ش،یيا ینرد نغرٍر، با ٍجَد تهام خَدخَاي نیکٌ ا
 کرد، یٍ رٍ کج ن داد یرا بٌ يو فشار ن شیيا نحکو لب شیيا طنتیبٌ ش دنینخند یٍ برا شد ین
قلب  جناب  یشدى بَد، االن کٌ نرد جَان، حاکو ٍ عال یکیبَد... االن کٌ رايش با ايَرا  یآٍا کاف یبرا

  ...خَاست یحضَرش را ن اٍ شدى بَد، از خدا فقط اٍ ٍ

 :گفت ٍار بٌ لب نشاند ٍ زنزنٌ یاز آن ناراحتش کند. لبخند کهرنگ شتریب نخَاست

  ...شٌ ین یا آدم خَاى ناخَاى غصٌ ،یخداحافظ ی  تَ نراسو ٍداع ٍ دلتنگ-

 :داد ادانٌ ٍ انداخت باال را اش شانٌ بعد

  ...االن دلتنگ شدم نیدم رفتن بٌ سرم افتادى کٌ از يه یفکر کنو ننو يَا-

  .را نگاى کرد شیيا چند لحظٌ چشو ايَرا

  ال؟یٍ نیا یبرا یدلتنگ-

 ...ياست خاطرى یبرا یندارى؛ دلتنگ یساختهَن کٌ دلتنگ نیخَد  ا-

 .کرد ٍ اخهش نرم نرنک، کهرنگ ٍ نحَ شد ریتعب یگر یآٍا، يرچٌ کٌ بَد، ايَرا آن را جَر د ننظَر
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 :آٍا، اسهش را صدا کرد فیظر یصدا کٌ برٍد يا را از اٍ گرفت ٍ خَاست سهت پلٌ نگايش

 !لحظٌ صبر کن ٌیايَرا... -

 :باز شدى را سهتش گرفت ٍ گفت ی  چتر نشک ن،یریش یاٍ کٌ برگشت، دخترک با لبخند سهت

  ...یبسپار  سرنا دست بٌ ٍ ٍ خَدت یبارٍن راى بر  ریدفعٌ رٍ دلت نخَاد ز نیا دٍارمیان-

 :ٍ ادانٌ داد دیلبخندش پاش ی  رنگ بٌ سرخ یقدر  بعد

  ...پس ست،ین یکه نسافت باغ تا يا پلٌ رینس گفتن یخَدشَن ن ایقبال بعض ادنٌی-

 .را باال انداخت شیيا سکَت کرد ٍ با سر بٌ چتر اشارى کرد ٍ شانٌ ٍ

دستبند  یآند ٍ رٍ نییاٍ، تا نچ دستش پا یفندق یيا ٍ نگايش از چشو ستادیا کشینزد ايَرا
 .نايک نکخ کرد

... طفل ی  ادگار ی-   .بًو دادى باشٌ... اسهش يو نايک   ٌیيد ٌی یدم رفتن خَاست ین یفاطهٌ سادات 

 :گفت گرفت یزٍم صَرت آٍا شد ٍ يهانطَر کٌ چتر را از اٍ ن شیيا نزد ٍ دٍبارى چشو یحرف ايَرا

ٍ دلش  ستیباز ادعا نکنٌ سردش ن یکٌ بندانگشت یننتًا بٌ شرط رم،یگ یسرنَن ن یچتر رٍ رٍ-
 ستویاز س یدفعٌ يو خبر  نیا کنو ینه ینیسرنا خَردن نکردى باشٌ... چَن در اٍن صَرت، تضه یيَا
  ...باشٌ یشیگرنا

  .گرفت شان یسر يردٍ یشد ٍ ايَرا چتر را رٍ لیبلند تبد یا حرفش، لبخند دخترک بٌ خندى نیا با

با ُيرم  بیبَد کٌ در ترک یا عطر تلخ ٍ نردانٌ یتهام فکر ٍ تهرکز دخترک رٍ رفتند، یباران کٌ راى ن ریز
  !شدى بَد تر کنندى َانٌیچقدر د ،یز ییسرد پا یيَا

قطَر ايَرا ٍ دست نازک خَدش،  یبازٍ یرٍ یٍ نگايش گاي داشت یبرن قدم اش بٌ شانٌ شانٌ
 ی نردانٌ ینشک یيا ٍنس نحصَر شدى بَد ٍ کفش یيا کٌ در کفش فشیظر یپايا یيو رٍ یگاي
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ايَرا، انگار از  ی دىیبا قانت بلند ٍ ٍرز فش،یٍ ظر زیر ی . جحٌدیچرخ یٍ ن شد ین دىیايَرا کش
بَد ٍ  یدٍست داشتن شیٍ تفاٍت، چقدر برا یزنقشیر نیبار ا نیا ٍ بَد تر ٍ کَچک تر فیلط شٌیيه

 ...کرد یبًتر احساسش ن

کهرنگ ٍ  یجعبٌ بَد ٍ آٍا با لبخند ی. ايَرا نشغَل قرار دادن چهدان آٍا تَتادندسیا نیناش کنار
کٌ از بدٍ ٍرٍد افتادى بَد،  ی. تهام اتفاقاتچرخاند یٍ باغ ن الیساختهان ٍ یگنگ، نگايش را رٍ یبغض
دست ايَرا، تا  رد شیاز دست دادن تعادلش ٍ اسارت بازٍ ی شد. از لحظٌ یکاٍر یر شیبرا لویف نیع

گرم ٍ نحکو ايَرا حصار تن کَچک ٍ  یيا بٌ اتاق اٍ رفتٌ بَد ٍ انشب کٌ، دست یکٌ اشتباي یزنان
 زنزنٌ دل در کردنش، پاک با زنان ٍ يو دیگَنٌ چک یاشکش، رٍ ی لرزانش شدى بَد... قطرى

 یدیفًه یرٍ ن قتیحق یجَر  ٌی ،ینبَد؛ کاش حاال کٌ تَ عَض شد دیدختر جاٍ گايویجا کاش»:کرد
 ٍ رٍ يهَنقدر کٌ قلب نن یحس لعنت نی... کاش، کاش ایزد ینه یعَض اٍن چَب بٌ ٍ ٍ انقدر نن

 یچ يهٌ شد یطرفٌ نهَنٌ... ايَرا؛ کاش ن ٌیجادى تا ابد  نیا یزاشت یٍ ن یتَ دلت داشت سَزٍنٌ ین
 ایدرستٌ  دٍنو یٍ نه ندماغَاگرت خَ یرٍ کٌ از چشها یز یچ یرٍز داد بزن ٌیٍ  یرٍ از چشهام بخَن

  «...نٌ... کاش

  آٍا؟ یش یچرا سَار نه-

بلرزد ٍ بعد نگايش  شیسر جا یباعخ شد که نیبَد ٍ يه دىیکنار گَشش شن قایايَرا را دق یصدا
 .کند

  ؟یبهَن نجایيه خَاد ینکنٌ دلت ن ای ؟یجا گذاشت یز یچ-

  ...رٍ بکشن الیٍ کیدٍرادٍر چند نفر کش سپرم ین ست؛یدر کار ن یاجبار  ،یایبا نن ب یخَا ینه اگٌ

 :تکان داد نیتند تند سرش را بٌ طرف آٍا

  ...امیبهَنو... ننو يهرايت ن نجایا خَام ینٌ نٌ... نه-
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بٌ اٍ انداخت ٍ بعد  ینگاي وینشست. ايَرا ن نیناش یٍ تَ دیدر را کش ی رىیدستگ عیبعد سر ٍ
را  شیيا چشو تَانست یيست. خَب ن شیزیچ کیرٍشن بَد آٍا  شیرا دٍر زد. نحل رٍز برا نیناش

  ...بَد نانَفق يا آن ی بار انگار در ترجهٌ نیبخَاند، انا، ا

*** 

 کیرا نشت کرد ٍ نگايش را  شیيا بٌ تنش يجَم آٍرد. دست یدرگاى در کٌ رد شد، سرنا بٌ آن از
  .چرخاند تیسَئ ی دٍر در نحَطٌ

سادى ٍ  هنیدست نش کیٍ زرد.  یبَد با خطَط نازک ٍ دريو طَس اىیبٌ  رنگ س یيهگ َارياید
 ی. رٍخَرد یبٌ چشو ن یکاناپٌ دٍ تا کَسن زرد ٍ خاکستر  یدست کٌ رٍ کی ی  بٌ رنگ نشک کیکالس

کار شدى بَد، نصب بَد ٍ  یبٌ رنگ طَس «چیي» ی طرفش کلهٌ کیکٌ  یگرد ی نٌینقابلش، آ َارید
. دخترک خَرد یبٌ چشو ن یچَب یعطر نردانٌ ٍ قاب کیقرار دادشت،  رشیکٌ ز یکنسَل یرٍ

 صیتَانست آن را تشخ یکرد کٌ نتنش را بخَاند ٍ نفًَنش را کٌ بٌ سخت زیر یرا قدر  شیيا چشو
 :دلش زنزنٌ کرد یديد، تَ

 نا، یایدر دن ٍ»

 آند ٍ قیفا چیي ریتعب

 «...را بر يو زد یزندگ فال

بٌ  ٌیدرست شب یا نَشتٌ، حقا کٌ نحَطٌ نیٍ ا اىیسرد ٍ س ی خانٌ نی. ارا باال انداخت شیابرٍيا
بًشت زيرا بٌ ٍجَد آٍردى بَد. تنًا قسهت رٍح دار  خانٌ  ی کندى شدى شیٍ حاضر ٍ از پ یح یقبريا

ٍ با  شدند یختو ن یرٍانیش ریبَد کٌ بٌ اتاق خَاب جهع ٍ جَر ز یچَب ی در نظرش، فقط شش پلٌ
  .شدى بَدند یز یرنگ زرد رنگ آن

 یبیٍ غر بیعج ی قٌینتعلق بٌ ايَراست، نرد جَان چقدر سل نجایٍ در نظرش آند اگر ا دیٍرچ لب
 یرگیانقدر با سرنا ٍ ت دی... چرا بانکٌیکردى است! ٍ ا نیزاید ینطَر یرا ا ینینازن نیبٌ ا تیدارد کٌ سَئ
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را نشان ديد؟  َدنب یٍ تً چیندام يتراٍش کند ٍ  اش یزندگ یجا یخَ گرفتٌ باشد کٌ آن را در جا
  ...دارد یچٌ ارتباط شیيا پشت نردنک دیسکَت ٍ سرنا، با آن غو گنگ ٍ شد نیا دیفًه یکاش ن

کٌ از  یرا نگاى کرد ٍ سَال شیاٍ، سهت عقب برگشت ٍ صَرت اخهَ ی تلخ ٍ نردانٌ ی حٌیرا دنیشن با
 :ساخت یلب جار  یبدٍ ٍرٍد ذينش را ُپر کردى بَد، رٍ

 ٌ؟ینتعلق بٌ ک نجایا-

 !چطَر؟-

 :دٍر سالن نسبتا کَچک را از نظر گذراند ٍ بعد گفت کی دخترک

ٍ  رىیت... ُنردى يهٌ انگار ياش ! رنگندازىین نیا د ٍ لَر یيا لویف ادی ٍ آدم َنشیخب... دکَراس-
 ...ٌ ندارىخدا بٌ دل آدم بچسب یقسهت رٍشن کٌ نحض رضا ٌی یسر ٍ صداس ٍ حت ی... بکیتار

 :را دريو قالب کرد ٍ ادانٌ داد شیيا دست بعد

  ...ارٍاحٌ ی سردى... انگار ٍاقعا خَنٌ یادیتازى يَاشو ز-

 :ٍ نحکو گفت رایگ رفت، یسالن ن ی گَشٌ ی نٌیسهت شَن کٌیشد ٍ درحال تر  ظیغل یايَرا که اخو

، نٌ  ٌینتعلق بٌ  نجایا-  خبندٍنیرٍ يو  نجایرٍح اٍن شخص  کٌ ا یسرنا دیرٍح... ننتًا شا ٌیآدم 
  ...کردى

نکخ، با  ٌیزانَ زدى بَد دٍخت ٍ بعد از چند جان نٌینگايش را با شک بٌ ايَرا کٌ اکنَن کنار شَن آٍا
 :شک لب زد

  نال تَئٌ؟ نجایا-

  .نگايش کند، فقط سر تکان داد نکٌیا یب ايَرا
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 دىیبَد ٍ آٍا احساس کرد فقط جسهش آنجاست ٍ ذين ٍ رٍحش پر کش رىیخ يا بٌ شعلٌ نگايش
جهع  شتریٍ نشتش را ب شد ین تر اخهش پررنگ گذشت، ینانعلَم ٍ نَيَم. يرچٌ کٌ ن یبٌ نکان

 یبَد، آٍا را که دایپ اش باالزدى یيا نیآست ریاز ز شیيا کٌ از ساعد دست یسبز  یيا . رگکرد ین
را بٌ يو فشار داد ٍ  شیيا بردارد کٌ يهان لحظٌ ايَرا نحکو چشوسهتش  یٍ خَاست قدن ندترسا

  .از جا بلند شد

 رسٌ، یٍ يانَن بٌ نجازاتش ن شٌ یشايپَر بستٌ ن ی کٌ پرٍندى یتا زنان دیخَدت، با تیبخاطر انن-
ندام  تَنو یيو کهتر... نن نه دیطَل بکشٌ، شا شتریدٍ يفتٌ ب یکی دیکٌ سر جهع شا یبهَن نجایا

الزم  کٌ یيرچ يو آشپزخَنٌ تَ... يستو خَدم يا انا شب ؛ییکنارت باشو پس تهَم طَل رٍز تنًا
  ...یرٍ اٍنجا بزار  لتیٍسا یتَن یکٌ ن ی  رٍٍنیش ریيست... اتاق خَاب يو باال، ز یداشتٌ باش

 نیچن نیا ابٌ کجا رفتٌ کٌ ايَر الشیخ ٌیآن چند جان دانست ی. نهکرد یفقط نگايش ن حرف یب آٍا
شدى بَدند، لحنش يو بٌ  رٍح یزاللش، انگار نات کن خَردى بَد ٍ ب یيا کردى است. نردنک رییتغ

  ...زد یخَاب حرف ن یبَد، انگار داشت تَ یاز يرگَنٌ حس یسرد ٍ تً یا گَنٌ

از ديانش در رفت ٍ بعد از گفتن آن  یا کٌ ناخَدآگاى، جهلٌ شیيا چشو یا شٌیبَد بٌ جنگل ش رىیخ
  .را از داخل گاز گرفت ٍ طعو خَنش را حس کرد نشیینحکو لب پا

  تننًا بهَنو؟ نجاینن چطَر ا ،یستیتَ ن یٍقت-

 !ٌ؟یننظَرت چ-

حرف را انقدر  نیٍ قفل کرد. از خَدش حرصش گرفتٌ بَد کٌ ا چاندیسردش را در يو پ یيا انگشت
 يا ايَرا کٌ بدٍن کالم يو حرف دل را از چشو یَد. اکنَن بدٍن شک برازبان آٍردى ب یراحت رٍ

جهع ٍ جَر کردن حرفش  یٍ برا دیکش یقیرٍ شدى است. نفس عه یدست دلش حساب خَاند، ین
 :گفت
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... اگٌ قرارى تهَم یانن باشٌ کٌ بدٍنو تَ نَاظبه تَنٌ ین ینن تا زنان یکٌ... جا نٌیخب؛ ننظَرم ا-
کٌ شک  ینن ٍجَد دارى؟ اٍنو درست زنان یجان تیٍاسٌ انن ینیچٌ تضه گٌیاشو، دطَل رٍز تنًا ب

  ...يو نبندازى ٍ يانَ رمیدٍبارى گ کنٌ ین یلحظٌ شهار  ست،ین نکٌیندارم شايپَر با ٍجَد ا

  .نشست شیگلَ یانداختن سرش، تَ نییپا با زنان حرفش بغض شد ٍ يو ی ادانٌ

 :گفت نیسنگ یايَرا دريو رفت ٍ با لحن اخو

نن نراقبت باشٌ؟ نن کٌ  یٌ یسا ویکٌ قرار گذاشت نٌیاز ا ریبَد آٍا؟ نگٌ غ یقرارنَن از اٍل چ-
  دختر؟ ٌیترست از چ گٌیبٌ اعتهادت، د یزد دییکردم ٍ تَ يو کٌ حکو تا نشیتضه

 با. بترسد داشت حق. نشست اش گَنٌ یشفاف اشک، آرام آرام رٍ یيا آٍا شکست ٍ دانٌ بغض
کٌ دٍبارى حال ٍ رٍزش نحل سابق  خَاست یبَد، حاال حااليا زنان ن دىیکٌ اٍ از يانَن د یکتحر 

  .شَد

  ...سراغو ٍ ادیب یاٍن عَض یستیکٌ تَ ن یکٌ... زنان نٌیترسو فقط از ا-

  .صَرتش را پَشاند شیيا حرفش، يق يق بَد ٍ با دست ی ادانٌ

نحکهش بٌ جان آٍا  ی ٍ نچ يردٍ دستش را گرفت. سرش را خو کرد ٍ زنزنٌ ستادیا کشینزد ايَرا
 :نشست

ٍجَد  گٌیکٌ نن ُنردى باشو ٍ د نٌیاٍنو ا رسٌ، یصَرت دستش بٌ تَ ن ٌیفقط در  کٌیاٍن نرت-
  ...نداشتٌ باشو

تصَر  یايَرا را نگاى کرد. حت ن،یغهگ ٍ زدى صَرتش برداشت ٍ بًت یرا از رٍ شیيا دست آٍا
جانش را يو فدا  ی... حاضر بَد حتکشاند ین یٍ بٌ نابَد کرد ین َانٌینبَدن ايَرا، اٍ را د یا لحظٌ

  .فتدیايَرا ن یبرا یاتفاق نیکند، انا کَچکتر

 :بزند ايَرا گفت یحرف نکٌیقبل از ا یاز يو دٍر شد، ٍل شیيا لب
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 تَنو ینأنَرم؛ نه ٌیباشٌ نن  ادتی... ستویبٌ اعتهاد ن انتینن آدم  خ یگفتو کٌ بدٍن ٍ نیا-
عدى  ٌی... انا تهَم اٍن ندت ییتنًا نجایتا غرٍب، تَ ا یرٍ ريا کنو، پس صبح تا ظًر ٍ گاي تینأنَر
ٍ  ینافرنان رتصَ در شَنو، نراقبت باشن... ٍ تا نن نسئَل نجایاز ا رٍنیب زارم یرٍ ن رٍيایاز ن
... غرٍب تا شب يو کٌ خَدم کنارتو ٍ حَاسو بًت شن یسخت نجازات ن شَن تیاز نأنَر یچیسرپ

 !نباش؛ نفًَنٌ؟ یچیيست. پس نگران ي

سخت نجازات »از تصَر  ینقش بست. حت شیيا لب یآٍا، يرچند کهرنگ، ناخَدآگاى رٍ لبخند
از ظاير  یکٌ قرار است تَسط ايَرا نجازات شَد سَخت. حت یيو، دلش بٌ حال آن کس «شن ین

  .ببرد یرفتارش پ   یبٌ باطن چگَنگ تتَانس یکالنش يو ن

 شیيا دست اش، یعرٍسک فیظر ی بٌ چًرى قینگاى دق یا قٌیسرش را تکان داد ٍ ايَرا، بعد از دق آرام
  .رفت يا چهدان را گرفت ٍ سهت پلٌ ی را ريا کرد ٍ دستٌ

لهس  سَخت، ین فشیٍ ظر کینچ بار یرا کٌ ينَز يو رٍ یا نردانٌ یيا انگشت یبا لبخند، جا آٍا
  .کرد ٍ پشت سرش رٍانٌ شد

نحَطٌ،  یزرد رنگ شدى بَد ٍ رٍ بٌ رٍ ن،ییپا ی برعکس نحَطٌ َارشینسبتا کَچک بَد ٍ د اتاق
 یایدر یبَد کٌ فضا دایپ انشیدر ن یبزرگ ٍ نربع یا بٌ حالت نَرب بَد کٌ پنجرى یرٍانیسقف ش
 .دیکش یرا بٌ چشو ن ایر یزالل ٍ ب

 یدٍش حهان گرشید ی قرار داشت ٍ در گَشٌ یا نفرى کی یٍ تخت چَب تریي کیاتاق،  ی گَشٌ کی
از  یا نردانٌ ینشک راينیکٌ کنارش بَد ٍ پ یکن نحصَر بَد ٍ رخت یا شٌیش یيا َارىید انیکٌ در ن

  .بَد دایبازش پ هٌیدر ن انین

 یلتريایف ی رنگ کنار تخت بَد ٍ کف اتاق پارکت طرح چَب کار شدى بَد ٍ از تٌ ناندى یچَب یرگال
سٌ رٍز را کجا گذراندى کٌ قدم بٌ  نیحدس زد ايَرا ا شد یکٌ آنجا را گرفتٌ بَد، ن یدٍد یٍ بَ گاریس
  .شايپَر نگذاشتٌ است یالیٍ
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چهدان دخترک را  کٌیگاى کرد ٍ اٍ درحالکنار رگال، با ذٍق بٌ ايَرا ن َلَنیٍ ی جعبٌ دنیبا د دخترک
 :دیرا شن شیصدا گذاشت، یکنار تخت ن

 ؟یزن ین َلَنیتَ ٍ-

 :کَتاى پاسخ داد یبا نکح ايَرا

  ...بٌ اٍن ساز نخَردى یٍقتٌ دست کس یلیخ-

 :راى نتَقفش کرد ی انٌیايَرا در ن یبا ذٍق لبخند زد ٍ سهت جعبٌ رفت کٌ صدا آٍا

 تَنو ی... ٍ اگر يو باشو، نهستوین یخَب ستیآرت َلَنیچَن نن ٍ ؛یکن پاک ياشَ خاک خَاد ینه-
 ...کنو ٌیشدى رٍ ٍادار بٌ گر دىیبر ياش ویکٌ س یساز 

 :باال انداخت ٍ گفت ییرٍ بٌ اٍ ابرٍ دخترک

 ...کنو یيو نباش، خَدم درستشَن ن ياش وینن کٌ يستو! نگران س یٍل-

نشستٌ بَد، بٌ  شیکٌ رٍ یظیغل یيا نزد ٍ اٍ کنار جعبٌ نشست ٍ از فَت کردن خاک یحرف ايَرا
  .ديانش گرفت یسرفٌ افتاد ٍ دستش را جلَ

بَد، بًت زدى بٌ ايَرا نگاى  یهیقد اریکٌ چَبش از بلَط اصل ٍ بس یساز  دنیرا کٌ باز کرد، از د جعبٌ
 :کرد ٍ گفت

! چطَر  ٌی نیا-   گَشٌ بهَنٌ ٍ خاک بخَرى؟ نیا یادیندت زنان ز یگذاشت یگنج 

  ...نبَد کٌ ازش استفادى کنٌ یکس-

 :شدى را لهس کرد ٍ بعد آرشٌ را بٌ دستش گرفت ٍ گفت دىیبر یيا ویس آٍا

 ...از گَش دادن بًش یباشو کٌ خستٌ نش یاٍنقدر عال دم یندارى نن استفادى کنو؟ قَل ن یاشکال-

 :ٍ پاسخش را داد ستادیرٍشن کرد ٍ نقابل پنجرى ا یگار یس ايَرا
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  ...یازش استفادى کن یتَن ین ینَند نجایتا يرزنان کٌ ا ،یکن رشیتعه یاگٌ تَنست-

شد. انگار ايَرا انشب کال  هانیاٍ، پش ی گرفتٌ رخ وین دنیکٌ با د دیبگَ یز یبرگشت ٍ خَاست چ آٍا
  .سر حال نبَد ادیز

 :اتاق چرخاند ٍ بعد گفت یدٍر چشهش را تَ کیرا تکاند.  شیيا جا بلند شد ٍ دست از

ن بعد شبا رٍ نن ا-   ؟یکن یبخَابو، تَ کجا استراحت ن نجایاگٌ قرارباشٌ ن 

 :داد یٍ جد وینال یزد ٍ پاسخش را با لحن گارشیبٌ س ینگايش کند، ُپک نکٌیا یب ايَرا

 .رٍ کاناپٌ ن،ییپا-

  ...تَنو ینه ینطَر ینن ا یٍل-

 :نزدى بَد کٌ آٍا گفت یکهرنگ سهت اٍ برگشت ٍ ينَز حرف یبا اخه ايَرا

  ...کنو تتیکٌ بخَام اذ یطیجام انن باشٌ، کنارت باشو، انا نٌ در شرا خَاد ینن دلو ن-

 :زد ٍ ادانٌ داد نٌیرا بٌ س شیيا دست بعد

  ...اشونب نجایا کال کٌ بًتر يهَن کنو، سلب تَ باشٌ کٌ آرانش نیاگٌ قرار بر ا-

 :کرد زیرا ر شیيا چشو یقدر  ايَرا

 بٌ جاش؟ یاٍنَقت کجا باش-

 :دیخَدش جهع شَد ٍ بگَ یتَ یبَد کٌ باعخ شد آٍا که یطَر  لحنش

 !نیکٌ اسباب زحهت نباشو، يه ییجا-

 ی نصفٌ لتریبٌ اخهش، ف دنیبخش رنگ با زنان خارج شد ٍ يو شیيا لب انیبلند ايَرا از ن نفس
  .ُنردى انداخت یلتريایف یٌ یکنار بق ن،یزن یا رٍرا يهانج گاریس
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رٍ بزرگ  یچ يهٌ یچرا دٍست دار  دٍنو ینن ندارى... ننتًا نه یبرا یزحهت چیي نجاینَندن تَ ا-
 ...یجلَى بد

  .کهرنگ نگايش کرد ٍ ايَرا فرصت حرف زدن بًش نداد ینتقابال با اخه آٍا

... چَن در یند لویٍ نخالفت تحَ یٍ ازت تَقع دارم بدٍن سر ٍ صدا بهَن ینَن ین نجایبًت گفتو ا-
  ...کنو دنتیاتاق خَاب نیٍادار بٌ تَ ا نکٌیجز ا نَنٌ ینه یا صَرت چارى نیا

  ...آخٌ یٍل-

  .قطع کرد هٌینحکو خَدش، کالنش را از ن ی سهتش برگشت ٍ با جهلٌ ايَرا

  ...کنٌ دایک ش پ نیاز ا شتریب خَام یَم شدى ٍ نهته نجایبحخ يه نیا و؛یٍ انا ندار یٍل-

  .رفت يا از اتاق خارج شد ٍ بٌ سهت پلٌ یگر یحرف د چیي یٍ اٍ ب دیکش یکالفٌ پَف آٍا

نحل قبال با  نکٌیدندى بَد ايَرا! با ا کیچانٌ گذاشت. چقدر غد ٍ  ریتخت نشست ٍ دستش را ز یرٍ
 شٌیاسبقش نبَد، انا ذاتش يهان ذات يه یيا ییتندخَ یگفت خبر  شد یٍ ن کرد یاٍ جر ٍ بحخ نه
عقب  مخب آٍا يو آد یدست از آن بکشد. ٍل تَانست ینه اصال انگار... بَد الحاکو نغرٍر ٍ نادام

  .دیکش ین شیبحخ را پ نیشدى بَد، انا قطعا بعدا باز يو ا الیخینبَد، يرچند االن ب دنیکش

 یگرفت. از بَ اش ینیرا برداشت ٍ نقابل ب دیجد گاریس ی ناندى پنجرى رفت، خو شد ٍ تٌ سهت
 یرٍ یفقط ٍقت گار،یس نیا ی حٌیانداختش. انگار را نیزن یٍ دٍبارى رٍ دیتلخش، ابرٍ در يو کش

ياليل  زا ییٍگرنٌ خَدش بٌ تنًا کند ین یدلبر  یا کنندى َانٌید ٍ آسا ايَراست بٌ طَر نعجزى راينیپ
  .بَد تر يو تلخ

ساز نشغَل کرد. يو  یيا ویخَدش را با س یا قٌیتخت انداخت ٍ چند دق یٍ کاليش را رٍ کاپشن
پراندى بَد.  یکاناپٌ بخَابد خَابش را حساب یايَرا انشب رٍ نکٌیٍ يو تصَر ا آند یخَابش نه
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ٍ ا فقطفقط خَد اٍ را... انگار آٍا االن  دی... شاخَاست ین یگر ید زیدل دخترک چ ن،یاز ا ریيرچند غ
 ...نی... فقط کنارش باشد، يهکرد یرا طلب ن

از  یرٍز یپ یاز رٍ یتخت، با لبخند یدٍ تا پتَ رٍ دنیکٌ با د گشت یرفتن ن نییپا یبًانٌ برا دنبال
بٌ تن کرد  شرتشیت یٍ آن را جلَ باز رٍ دیرگال کش ینردانٌ را از رٍ یيا راينیاز پ یکیجا بلند شد. 

  .رفت رٍنیاز پتَيا را برداشت ٍ از اتاق ب یکیٍ 

. ستادیا شیکٌ در آنجا پخش شدى بَد، سر جا یآينگ یصدا دنیاٍل بَد کٌ با شن ی پلٌ یرٍ ينَز
نتَجٌ شد ايَرا  َارکَب،ینَر کهرنگ د انیبَد ٍ آٍا چشو کٌ چرخاند، در ن کیتار تیسَئ یفضا

 .کشد ین گاریدٍبارى دارد س دیانگشتانش، فًه ناین ی  از سرخ ستادىیباز ا هٌین ی نقابل پنجرى

 

 (یفالح اریناز -آينگ نترسک)

 ٍقتٌ تک ٍ تنًام یلیخ

 از ترانٌ یباغ یتَ

 یخَب ٌیٍاسٌ  ننتظر

 بًانٌ یب قیرف ٌی

 پر از گل یایدن یتَ

 بویغر یعاله ٍاسٌ

  یيهٌ خَب نیا َنین

 بوینص یننو کٌ ب نیا

 بارٍن ریز یرٍزگار 
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  قرارم یب یرٍزگار 

 یلحظٌ نًربَن ٌی جز

 ندارم یا خَاستٌ گٌید

  ینیکنار نن بش تَ

  ینیبب نَ خستٌ دل

  ام از تَ باغ قصٌ یایب

 ینیبچ یا شکَفٌ ٌی

  کٌ شدم عاشق کالغا یاٍن نترسک ننو

  حصار باغا َنین دنینن ابد بر ٍاسٌ

 ایبٌ نن دادى خدا یصَرت زشت رٍ ک نیا آخٌ

  رٍ دٍست ندارم عاشق شهام کالغا آدنا

 

 شرت یت انیايَرا را کٌ در ن ی دىیٍرز یيا دادى بَد ٍ از يهانجا شانٌ ٌیتک َارید ی را بٌ گَشٌ سرش
 چیي یب ،یترس چیي یاالن، ب نیيه شد ی. کاش نکرد ین نگاى بَد، شدى تر پرجذبٌ ینردانٌ از ير زنان

 یا ٍ فاصٌ ترس چیي گری. آنقدر گرم ٍ آرام کٌ ددیخز یٍ در آغَشش ن رفت یجلَ ن ،یتینحدٍد
 شايپَر خَن دخترک يو دیفًه ین یجَر  کی. کاش ايَرا داد یجرعت ٍجَد داشتن بٌ خَدش نه

ٍ  آٍرد ین دیاحساس داغ ٍ سرکش قلبش کٌ يربار جنَن را نقابل چشهش پد نیکاش ا یٍ ا ستین
 دٍارشیان یايَرا قدر  ضی. رفتار ضد ٍ نقشد یدٍ طرفٌ ن یرٍز  کرد، یگرم ن خبندانی نیتنش را در ع

  ...يو دٍر بَد یلینتفاٍت بَد! ينَز يو ايَرا از اٍ دٍر بَد! خ شان گاىیکردى بَد انا؛ ينَز يو جا
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 یجار  اش گَنٌ یرٍ صدا یآرام آرام ٍ ب شیيا افکار، بغضش ناخَاستٌ سر باز کرد ٍ اشک نیتهام ا با
  .شد

 

 کًنٌ یتَپال نیتَ ا با

 فٌیلط شویابر نحل

  سردم یپَشال تن

 فٌیخَاب گل ظر نحل

 یترس یازم ن دٍنو ین

 خستٌ یچشها نیبا ا نن

 ارمیبٌ دست ب یچجَر 

 با دست بستٌ ٍ دلت

 لباس کًنٌ نیبا ا نن

  زنخت زشتو صَرت

  ٍقتٌ تک ٍ تنًام یلیخ

  سرنَشتو نٌیا آرى

 نیغهگ یيا پرندى یا

 نینن نترس یچشا از

  دنید نٌَ یگر آدنا
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 نیاز اٍنا بپرس نیبر

 کٌ شدم عاشق کالغا یاٍن نترسک ننو

 حصار باغا َنین دنینن ابد بر ٍاسٌ

 ایبٌ نن دادى خدا یصَرت زشت رٍ ک نیا آخٌ

 رٍ دٍست ندارم عاشق شهام کالغا آدنا

 

دلخَر اٍ،  ی چًرى دنیبرگشت عقب را نگاى کرد ٍ از د شیپا یکٌ سهتش رفت، از صدا دخترک
  .ابرٍانش نحَ شد انیاخهش از ن

  ؟یدیينَز نخَاب-

  .ستادیکاناپٌ گذاشت ٍ کنار ايَرا ا یرا رٍ پتَ

 یبش لشیخَدش، صاحب تخت ٍ ٍسا ی نفر ٍ تَ خَنٌ ٌیٍر دل  ینن؛ بر  یجا بزار ٍ تَ خَدت-
  ؟یبخَاب یتَن ین کنٌ، سر کاناپٌ رٍ ٍ اٍنَقت اٍن بٌ خاطر تَ نجبَر باشٌ شب

 ...تَنو یازم بخَاد، نعلَنٌ کٌ ن ٍ نینفر خَدش ا ٌیاگٌ اٍن -

  .ستادیآٍا ا یرٍ پنجرى خانَش کرد ٍ رٍبٌ ی را لبٌ گارشیفقط نگايش کرد کٌ اٍ س آٍا

  ن؟ییپا یاٍند یٍاسٌ چ-

 :نزدى بَد کٌ ايَرا دٍبارى گفت یينَز حرف آٍا

  !خَام ین رٍ یاصل لیکٌ پتَ ٍ کاناپٌ بًَنٌ بَد؛ دل دٍنو ین-
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گرفتٌ ٍ  اریانشب، بس اش یا شٌیش یيا چشو. کرد نگايش زدى حرف ايَرا جا خَرد ٍ بًت نیاز ا آٍا
 .دیکش یخَدش را بٌ رخ ن یاز ير ٍقت شتریکدر شدى بَد ٍ آن غو سرخ ٍ سرکش، ب

انگشتانش  انیرا با استرس ن شینَيا نییخَدش جهع شد ٍ بعد يهانطَر کٌ پا یتَ یکه
 :لب زد چاند،یپ ین

ٍ... از  یدار یتَ يو ب دمیفًه دمیآينگ رٍ شن یصدا ینداشت... فقط خَابو نبرد ٍ ٍقت یلیدل-
  ...از پتَيا رٍ برات آٍردم یکی ،یسرنا بخَاب یتَ خَاست یکٌ دلو نه ییاٍنجا

 :ايَرا را نگاى کند گفت نکٌیا یرا ريا کرد ٍ ب شینَيا

  ...ریبخَابو... شب بخ رم یبَد... االنو... االنو ن نیيهش يه-

افتاد ٍ  ریانگشتان داغ ايَرا گ انیبَد کٌ کهرش از پشت سر، ن دىیقدم اٍلش بٌ قدم دٍم نرس ينَز
 یشکهش قفل کرد ٍ آٍا صدا یخو شد ٍ يردٍ دستش را رٍ یتا دخترک ٍقت کند پلک بزند، اٍ که

 :دیرا کنار گَشش شن شیرایگ

  درستٌ؟ ،یکنار نن باش یخَاست ین ؛یتنًا بهَن یخَاست ینه-

ديانش  یبٌ سر ٍ صدا کردن افتادى بَد ٍ انگار تَ ینزد. قلبش حساب یٍ حرف دیلرز شیسر جا آٍا
  .زد ینبض ن

بازٍ تا  یرٍ از تنش، نَازات بٌ ٍ شد باز کهرش دٍر از بَد، گرفتٌ را اٍ سر ايَرا کٌ از پشت یيا دست
آٍا را لهس کرد،  ی زدى خی یيا کٌ سر انگشت شیيا گشتآند ٍ ان نیینچ دستش حرکت کرد ٍ پا

  .را جهع کرد شیيا ٍ نشت دیکش یقیدخترک نفس عه

 ...بهَن نییپا نیيه نجا،یيه-

گرم ٍ بلند ايَرا  یيا نزدى بَد کٌ با احساس نفس ینحکو آب ديانش را قَرت داد ٍ ينَز حرف آٍا
  .را بٌ يو فشرد شیيا کنار گردنش، نحکو چشو
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بٌ عطر نرگس  ازیکٌ ن ییياٌ یبستٌ شدى ٍ ر یيا چشو یرٍ یتسلط چیايَرا ناخَدآگاى بَد. ي اتحرک
ٍ  دیرا بلع نیریش ی حٌیتهام آن را ق،یعه ینداشت. با نفس زدند ین ادیدخترک را فر ینَيا انین
 :گردنش حرکت داد ٍ بعد آرام گفت یرا رٍ اش ینیب

  ؟یدیپَش ٍ راينیپ نیچرا ا-

ايَرا گو شدى بَد نگاى  ی نردانٌ راينیپ انیخَدش کٌ در ن فیٍ ظر زیر جسو بٌ لرزان، ٍ زدى بًت آٍا
 .کرد

  ...تنو بَد ٍ... يَا يو سرد بَد شرتیخب... خب چَن ت-

کٌ تن آٍا را نحصَر کردى بَد رفت ٍ ينَز آن را  یراينیپ ی قٌیسهت  ارادى یايَرا کانال ب دست
 یيا ٍ چشو ی. صَرت عرٍسکدیهتش برگشت ٍ اٍ تند دستش را عقب کشنگرفتٌ بَد کٌ دخترک س

شد. انگشتش  دىیاٍ کش فیسرخ ٍ ظر یيا نگايش نرم نرنک سهت لب د،یرا کٌ د شیبایدرشت ٍ ز
 :ٍ با اخو گفت دیلب اٍ کش ی گَشٌ ی  ٍ کبَد یزخو سطح یرٍ مرا آرا

 ست؟ کار اٍن حرٍم لقهٌ-

 .سرش را کج کرد ٍ تکان داد یکه آٍا

 ...زٍد شٌ یخَب ن ست،ین یز یشد. انا چ ینطَر یا نیخَردم زن یٍقت-

بازش، انگار آينربا  هٌیٍ ن فیظر یيا . لبشد یسرخ دخترک جدا نه یيا از لب یا لحظٌ یحت نگايش
. دست داغش را کٌ کنار صَرت دخترک کرد یاٍ را جذب خَدش ن یيا چشو ینطَر یداشت کٌ ا

کٌ  شد یسَخت ٍ سرش داشت کو کو خو ن شیيا انگشت یجا از اش گذاشت، آٍا احساس کرد گَنٌ
 :لب زد ینقطعش، بٌ سخت یيا نفس انیٍ در ن دیعقب کش راآٍا خَدش 

 !ايَرا؟ یکن ین یدار  کاریچ-
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را دادى بَد، از خَدش  یاتفاق نیچن ی باز يو اجازى نکٌیآٍرد. از ا نییرا نشت کرد ٍ پا دستش
 با زنان را بٌ يو فشار داد ٍ يو شیيا کٌ نحکو چشو ختیحرصش گرفت. اعصابش چنان بٌ يو ر

 .دیکش شینَيا انیاز اٍ فاصلٌ گرفت ٍ دستش را ن ظش،یغل اخو

 ...فتٌیب یاتفاق نینحالٌ اجازى بدم دٍبارى چن-

 یيا انگشت کٌیرا نگاى کرد ٍ بعد درحال نشیگغه دیگرفتٌ ٍ شا ،یچند لحظٌ صَرت عصب آٍا
 :دیيَا پرس یب داد، یرا در يو تاب ن اش زدى خی

  بهَنو؟ یچرا خَاست-

 :تکان بخَرد ٍ زنزنٌ کند شیگلَ بیآٍا، باعخ شد س ی زنزنٌ

  ...شٌ یٍاضح  کٌ نَندنت بٌ نفع نن تهَم ن ی! ٍلدٍنو ینه-

چند لحظٌ با شک نگايش کرد. سرش را کج کردى بَد ٍ نگاى آٍا را کٌ حس کرد، نرم نرنک  آٍا
 یيا نردنک انیاخهش نحَ شد ٍ غرق شد در ن د،یٍ بٌ صَرت اٍ کٌ رس دیرا باال کش شیيا چشو

  .ٍ نعصَم اٍ رىیت

  دٍنو؟ یشدى کٌ نن نه یز یحالت خَبٌ؟ چ-

 زین یپاکت رٍ انیاز ن یگر ید گاریاز آٍا دٍر شد. س گریتکان داد ٍ چند قدم د نیرا بٌ طرف سرش
 :گفت کردنش رٍشن با زنان ٍ يو دیکش رٍنیب

  ...برٍ باال آٍا-

  با تعجب نگايش کرد. نگر االن خَدش نگفتٌ بَد بهاند؟ آٍا

  ...تَ یٍل-

  ...نٍقتٌ؛ برٍ ٍ استراحت ک ریبرٍ باال. د گو ینن گفتو بهَن... انا االن بًت ن دٍنو؛ ین-
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. سَخت ین اش کهر ٍ گَنٌ یداغش، ينَز يو رٍ یيا . رد انگشتکرد یينَز بًت زدى نگايش ن آٍا
بَد، انا  ینبَد. جد شٌیيه نحل انشب اش، بپرسد انا... حالت چًرى یز یبرٍد ٍ چ کشیخَاست نزد

 کیيو  دیخاطرى، شا کی دیدرٍنش شکستٌ بَد... شا یز یرا نداشت. انگار چ شٌینحکو بَدن يه
 ...دیجد اساحس

شب بٌ »ايَرا سر بزند، از اٍ دٍر شَد ٍ با گفتن  ایاز خَدش  یباز حرکت نکٌیداد قبل از ا حیترج
  .ٍ ٍارد اتاق شد دییدٍ يا سهت پلٌ رلب،یآرام ٍ ز ی«ریخ

. نفسش ينَز ننظو دیباال کش شیيا شانٌ یٍ پتَ را تا رٍ دیتخت دراز کش یرا خانَش کرد. رٍ النپ
ايَرا  راينیکٌ از پ یٍحشتناک تند بَد. با استشهام عطر تلخ یَد ٍ ضربان قلبش بٌ طرز نشدى ب
ٍ از ذينش گذشت کٌ کاش انکانش ٍجَد داشت بٌ  دیکش یقینفس عه اریاخت یب شد، یساطع ن

  ...خَد اٍ را راينش،یپ یجا

کٌ  یبتیاز آن را بٌ افکارش نداد ٍ با ير نص شیب یشرٍیپ ی اجازى ش،یيا نحکو فشار دادن چشو با
 یکٌ ب قیسرد ٍ عه یبٌ خَدش تشر بزند، آي نکٌیا یبار بٌ جا نیچرا ا د،یبَد نتَقفش کرد. انا نفًه

  .خارج شد شیيا لب انیشبايت بٌ حسرت نبَد، از ن

  ...َابدفقط بخ ،یخَدش جهع شد ٍ تهام تالشش را بٌ کار گرفت کٌ بدٍن فکر اضاف یتَ شتریب

*** 

پر ذٍق ٍ شَق آٍا  یيا را بٌ چشو اش یا شٌیگذاشت ٍ نگاى شفاف ٍ ش زین یقًَى را رٍ ینحتَ ناگ
  .دٍخت

  !شٌ ینه-

  ؟یبد ادی شَ بٌ ننو چندتا چشهٌ شٌ ین یچ ،یچرا نشٌ؟ خب تَ کٌ استادش-

  ...یرٍز بًش نسلط بش ٌیکٌ در عرض  ستین یاٍنقدرا يو کشکک یرانداز یت-



 www.Novel98.ir 588               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ریاٍ تأج یبَد رٍ دٍاریکٌ ان یبٌ ايَرا نشست ٍ با لحن تر کیرا پشت گَش انداخت. نزد شینَيا آٍا
 :داشتٌ باشد، گفت

خب اگٌ بخَام در نقابل  ام؟یبتَنو از پس خَدم برب دینن با یکٌ بًو گفت یخَد تَ نبَد نینگٌ يه-
 دنیکش رٍنیٍاسٌ ب یز یچ ٌی دی! باتَنو یکٌ نه یشايپَر ٍ يانَن از خَدم دفاع کنو، دست خال

  نٌ؟ ایکردى باشو  ویقا ام آب گل آلَد تَ چنتٌ نیاز ا هویگل

 تَانست یبَد. خَدش را کٌ نه رىیبٌ صَرت آٍا خ یآرام انا جد ،یاخه نیايَرا بدٍن کَچکتر نگاى
  .بَد نیدخترک ٍاقعا دلنش فیظر یگَل بزند، صدا

 .بٌ جلَ خو شد یکردى بَد، که تر نیریرا ش شین صدات ٍ تر شکرک را اش کهرنگ کٌ چًرى یلبخند با

خَايش  ار؛ینٌ ن گٌیدفعٌ رٍ د نی... جَن نن ایکن یدست بٌ سرم ن یچًار رٍزى کٌ يهش دار -
  ...ازت کنو ین

 :نگايش کرد ٍ بعد آرام لب زد ٌیچند جان ايَرا

  ...دم ین ادیبًت  خب، یلیخ-

 .دیپر شیجا یٍ تَ دیرا بٌ يو کَب شیيا درخشان، ذٍق زدى نگايش کرد ٍ دست ییيا با نردنک آٍا

  و؟یاالن بر نیيه بپَشو ٍ چقدر خَشحالو... برم لباسام یدٍن یٍاقعا... نه یايَرا! نرس ینرس یٍااا-

 شٌیاز يه تر یٍ عرٍسک نیٍ دلنش باتریز را اش آرم، لبخند پر ذٍق اٍ را کٌ چًرى ییيا با چشو ايَرا
ٍ لبخندش را نگاى  ندیفقط بخندد ٍ اٍ فقط بنش ینطَر یکردى بَد نگاى کرد. انگار دٍست داشت آٍا يه

  .کند

 :برداشت ٍ بٌ دستش داد ٍ گفت زین یاٍ را از رٍ یرکاکائَیش ینحتَ ناگ

  ...االن نٌ-
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  .شد دىیشن شیيا لب انیآرام ٍ دلخَر از ن« ايَرا» ی شد ٍ زنزنٌ یيالل یآٍا که یيا لب

زنان  ٌی ویصبر کن دیٍ سرد... با ی  يو کٌ ندام بارٍن نجایا یيَا ست،یٍ زنانش ن رٍقتٌیاالن د-
  ...باشٌ االن از تر نقدار خشک ٌیکٌ يَا  وینناسب بر

خاص خَدش، با  طنتیناگ نشست ٍ با ش یاٍ رٍ ی دىیکش یيا کَچک آٍا، کنار انگشت یيا دست
 :کهرنگ گفت یلبخند

 نناسب، فردا صبحٌ! درستٌ؟ ٍ اٍن زنان-

را بٌ يو فشرد ٍ سرش را کج  شیيا کٌ نحکو لب فتدیآٍا بٌ خندى ب ی کو ناندى بَد از جهلٌ ايَرا
 :اٍ ريا کرد ٍ گفت یيا دست انیکرد. ناگ را ن

تهام ٍ  زٍیچ تا ٍقتش برسٌ، اٍنَقت يهٌ یصبر کن دیبا ،یبر  ینه شیاز پ یيهٌ عجلٌ کار  نیبا ا-
 ...یٍحش یآيَ یر یگ ین ادیکهال 

 ٌینن ٍ صبر؟ د  آخٌ »دلش زنزنٌ کرد: یٍ تَ دینَش شیرکاکائَیاز ش یا ٍ جرعٌ دیکَتاى خند آٍا
 ٍَنٌید نن کٌ برسٌ رٍز اٍن بخَاد تا! السلطنٌ جناب خَدخَاى ادیبگَ کٌ بايام جَر در ب یز یچ
 :ساخت یزبانش جار  یٍ رٍ...« شو ین

... انا از اٍن ارمیفردا، پس فردا شد طاقت ب یزنان نناسب بٌ جا نیاکٌ اگٌ  کنو ین نَ تهَم تالش-
 ...نن ٍجَد ندارى ی  ٍاسٌ صبَر  ینیتضه چینَقع بٌ بعد ي

 یآٍا کانل نتَجٌ رد آن بٌ رٍ نکٌیٍ قبل از ا ردیلبخند نحَش را بگ یبار ايَرا نتَانست جلَ نیا
  .فرٍ برد شیتلخ ٍ داغ را بٌ گلَ ی کرد ٍ قًَى هشیشَد، پشت ناگ قا شیيا لب

 :ٍ گفت دیچند لحظٌ سکَت کرد ٍ بعد سهتش چرخ آٍا

  سَال بپرسو؟ ٌی شٌ ین-
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 اش یتهام کار ٍ زندگ الیخیب تَاند یانگار ن کرد یدختر حس ن نیدر کنار ا حَصلٌ، یب شٌیيه یايَرا
 .شَد ٍ فقط پاسخ سَاالتش را ديد

نَافقت، از جا بلند شد ٍ آٍا يو پشت سرش بٌ سهت  ی نٌبا تکان دادن سرش بٌ نشا زنان يو
گذاشت ٍ سهت ايَرا کٌ با  نکیس یکانتر برداشت ٍ يردٍ را تَ یآشپزخانٌ رٍانٌ شد. ناگ اٍ را از رٍ

  .برگشت کرد یننتظر نگايش ن ییيا چشو

َش، بٌ پشت گ شینَيا بردن عقب با زنان سردش را در يو تاب داد ٍ بعد يو یيا انگشت یکه
 :آرام گفت

 !گردنبند ٌیباارزشٌ...  یلیرٍ گو کردم... کٌ برام خ یز یچ ٌی ی  راستش... ندت-

 خَايد یراجب چٌ ن دانست یدخترک حرف يو بزند، ن نکٌیکرد. بدٍن ا زیر یرا که شیيا چشو ايَرا
 :گفت ٍ آٍا ادانٌ داد یکَتاي«  خب»حال  نی. با ادیبپرس

نفر ازم  ٌی ایکردن،  نَن بیکٌ تعق یاٍن شب کنو ین حس... «اهلل» پالک با ست گردنبند نردٍنٌ ٌی-
ازش  یخبر  گٌیاز يهَن نَقع بٌ بعد، د قای... چَن دقادینه ادمیگذاشتهش کٌ  ییجا ای دىیدزد
 ...ستین

  .سرش را کج کرد یفقط نگايش کرد کٌ اٍ که ايَرا

  ؟ینکرد داشیپ یکٌ، شانس نٌیننظَرم ا یعنی ش؟یدیند ییبدٍنو تَ جا خَاستو ین-

  .نشتش گرفت یرا تَ« اهلل»گردنبند را لهش کرد ٍ پالک  ی  سرد بشیايَرا از داخل ج دست

  چرا اٍن گردنبند برات باارزشٌ؟-

  ...نال نانانهٌ ؛ی  هیقد-

 !ست نردٍنٌ ریزنج ٌی یانا تَ گفت-
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 :ر باال انداخت شیيا شانٌ آٍا

  ...داشتو ادگاری بٌ نانانو از ٍ زنَنٌ، نن اٍن اینردٍنٌ -

 :گفت دیباترد ٍ تر نزد ٍ آٍا آرام یحرف ايَرا

 ؟یکرد داشینکنٌ پ-

 :دیچیگَشش پ یتَ یٍ جد رایايَرا، گ یصدا ٍ

  .دنشیند یینٌ، نن جا-

ان کند را پنً یز یچ خَرد ینرد نه نیا ی  جد ی چند لحظٌ با شک نگايش کرد. ٍاقعا بٌ حالت چًرى آٍا
  .کردى باشد ویخَدش قا شیگردنبند را پ ای

 لحظٌ يهان ٍ بشَرد را يا رفت کٌ ناگ نکیسهت س یگر یحرف د چیي یٍ ب دیکش یقیعه نفس
 یبعد، صدا ٌیجَاب داد ٍ چند جان ظیغل یکٌ اٍ با اخه دیٍ د دیزنگ تلفن يهراى ايَرا را شن یصدا

کٌ آٍا يو بشنَد، حَاس دخترک را جهع کرد ٍ تهام تَجًش  زد یحرف ن یعهدا طَر  کٌیايَرا درحال
  .سهت ايَرا فرستاد ار

... ٌ؟یتَ بٌ نن چ ی  ... ٍ ارتباط نسائل خصَصیشرکت کنار يانَن باش کردم یفکر ن ؟یبرگشت یک  -
ننتًا  دٍنو، یاصل کارت رٍ بگَ... ن چَن،یبٌ اطالع نبَد... انقدر شاخٌ بٌ شاخٌ حرفت رٍ نپ یاز ین
 !بَد؟ نیشدن بٌ آٍا رٍ ندارى... يهش يه کیعال حق نزدف

شايرگش چنان  انی. خَن دخترک در نزند یحرف ن ایکٌ دارد با نان افتیآٍا در ش،یيا حرف از
آشکار  ی. با حرصسَزاند یٍ تا تٌ استخَانش را ن کرد یرا کانال تراٍش ن ظشیکٌ خشو غل دیجَش ین

کٌ انگار نقصر  دیکَب یخشک کن ن یٍ چنان رٍ شست ین را يا کٌ از چشو ايَرا دٍر نهاند، ناگ
  .يستند يا چارىیآن ب ایتهاس نان
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بٌ کنار خَدش،  دنشیدستش را با ژاکتش پاک کرد ٍ نگاى ايَرا، از درگاى آشپزخانٌ تا رس ی  سیخ
 :کنارش نشست ٍ گفت د،یکٌ رس آٍا را دنبال کرد ٍ نقابلش زنقشیقانت کَتاى ٍ ر

  ...بشنَم خَام یاگٌ حرفاتَن راجب ننٌ، خَدم يو ن-

  .قرار داد زین ینگايش کرد ٍ بعد تهاس را در حالت پخش گذاشت ٍ يهراى را رٍ یاٌ یجان ايَرا

  .ٍ دخترک با حرص اخو کرد دیچیگَش آٍا پ یتَ ایخَش ٍ خندان نان یصدا

  ...یایرٍ ن یناف خیش ی  ننطهئن باشو نًهَ خَاستو ین-

 :گفت ایرٍشن کرد ٍ در پاسخ نان یگار ینگايش کند، س نکٌیا یبٌ ايَرا انداخت ٍ اٍ ب ینگاي آٍا

 !چطَر؟-

  ...شینیبب یٍ خصَص یشخصا، حضَر  دیدارم! کٌ با ژىیٍ زیسَرپرا ٌیبرات -

  نشدى؟ دایالزم بٌ تکرارى کٌ بگو سنگ نن ينَز پ-

  ...گذشتٌ اقَتیاٍن  ریشايپَر يو از خ یايَرا! حت الیخیب-

  ...گذشتٌ، نٌ نن! طلب نن ينَز صاف نشدى پا بر جاست رشیشايپَر از خ-

کٌ تَ  ی... انا بٌ شرطدم ین لیٍ بًت تحَ ارمین ریخب، نن سنگ رٍ ير طَر کٌ شدى گ یلیخ-
  ...یایب

را ايَرا يو  رلبشیگفتن  ز «یعَض»چنان خاص ٍ اغَا کنندى بَد کٌ اخو آٍا رنگ گرفت ٍ  لحنش
  .اٍردیخَدش ن یبٌ رٍ یٍل دیشن

... ٍ در شن ین ریدادم کٌ فقط با حضَر تَ انکان پذ بیرٍ ترت یخاص یيا ايَرا... برنانٌ ایتَ فقط ب-
 دنت؟یچند ٍقتٌ ند یدٍن ین چیبرات تنگ شدى... ي یلیضهن؛ دلو يو خ
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 ی  عَض کٌیزن»دلش زنزنٌ کرد: یگرفت ٍ با حرص تَ شیيا دندان انیرا از داخل ن نشییلب پا آٍا
بٌ درد نخَر...  ی  اتاق نَذ ی رٍزنانٌ باطلٌ پخشت کنو گَشٌ نًَیکٌ ع یستین نجایا فینارنَز، ح

کرک ٍ  یب تکٌ تا آخر عهر زنٌ یٍ چنان تَ َپر ت ن ادینه گٌ ینطهئنو ن ست،یبد ن یلیيرچند االنو خ
  «...یَپر بهَن

بٌ  یز یاٍ ٍاقف شدى بَد انا باز يو چ ی  نظر داشت، بٌ خَدخَر  ریحرکات آٍا را ز زیٌ رب زیکٌ ر ايَرا
 :زد ٍ نحکو گفت گارشیبٌ س ی. پک کَتاياٍردیخَدش ن یرٍ

 !شرط دارم-

  ...قبَلٌ دىیکٌ باشٌ، نشن یيرچ ؟یچٌ شرط-

بزند  ایذٍق نان یحداقل تَ ایکهرنگ سرش را کج کرد. دٍست داشت ايَرا نخالفت کند.  یبا اخه آٍا
ٍ  ستیخاص چ یيا نقصَد اٍ از برنانٌ دانست یبنشاند. دخترک خَب ن شیسر جا یٍ اٍ را حساب

  .باشد دىیرا نفًه نیايَرا يو ا دانست ین دیبع

آٍا انداخت ٍ يهانطَر کٌ نانحسَس نگايش  ی  حرص ی بٌ چًرى یچشو نگاي ی از گَشٌ ايَرا
 :را داد ایپاسخ نان کرد، ین

  ...نفر يهرايهٌ ٌی ستو،ی! ٍ دٍم؛ نن تنًا نید یکبَد رٍ بًو ن اقَتیيهَن شب  نکٌیا اٍل-

 ايَرا کٌ بَد بانزى آنقدر حرکتش. کرد نگايش زدى سر چرخاند ٍ بًت یحرفش، آٍا بٌ تند نیا با
 :شد دىیشن اینان یکٌ لبخند نزند ٍ يهان لحظٌ صدا دیلبش کش ی گَشٌ بٌ را دستش

  ٌ؟یيهراى؟ ننظَرت چ-

 :با شک از آن طرف خط دٍبارى گفت اینزد کٌ نان یحرف ايَرا

  دخترى؟ ٌینکنٌ يهرايت  نو،یبب-
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شدى بَد بٌ آٍا کٌ ننتظر ٍ  رىیفقط خ شیيا سرش را چرخاند ٍ دٍبارى سکَت کرد. چشو ايَرا
 .کرد یپراسترس نگايش ن

 :دندیاز حسادت شن ییيا را يهراى با رگٌ شیٍ صدا دیکش یپَف اینان

  يست؟ یسکَت عالنت رضاست، پس دخترى! خب، حاال ک-

 ییگذاشت. دٍدش را جا شیيا لب انیرا ن گارشیچند لحظٌ صَرت آٍا را نگاى کرد ٍ بعد س ايَرا
با سرنا ٍ  اش، یشگیٍ نحکو، با آرانش ٍ قدرت يه حیبٌ صَرت اٍ فَت کرد ٍ بعد، صر کینزد
اغَاگر خَدش حل کردى بَد، اسو ند  یيا آٍا را در چشو ی  فندق یيا چشو کٌیدرحال ش،یصدا تیجد
 :آٍرد  لب یرٍ ایرا در پاسخ بٌ نان شنظر

  ...آٍا-

درشت  یيا بَد بٌ چشو رىیشک کردى بَد. ايَرا خ شیيا نات ٍ نبًَت ناندى بَد. بٌ گَش دخترک
 نیزن ینصف شدى را رٍ لتریانگشتش، رٍ از دخترک گرفت ٍ ف یرٍ یز یاٍ کٌ با احساس سَزش چ

 :دیرا شن اینان یکفشش لٌ کرد. دستش را نشت کرد ٍ يهان لحظٌ صدا ریانداخت ٍ ز

  آخٌ چرا اٍن؟ ؟یایبا آٍا ب یخَا یکٌ ن ٌیننظَرت چ ؟یچ-

 :سرد گفت یآٍا را نگاى کند، با لحن نکٌیبدٍن ا ايَرا

 حیتَض گرانیانتخابش بٌ د تیبا ونیب ینه یلیشدى... ٍ دل دایدر حال حاضر شخص نَرد نظر نن پ-
  ...بدم

کٌ ايَرا  داد یبلندش را کف دستش فشار ن یيا ٍ با اخو ناخن خَرد یاز پشت خط حرص ن اینان
 :دٍبارى گفت

 !حرفات تهَم شد؟-

 :خارج کرد شیيا لب انینازکش را پر از عشَى از ن یفرٍ رفت ٍ صدا اش یقالب اصل یدٍبارى تَ اینان
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 دنتیکٌ د یبزارم ٍاسٌ زنان شٌَ یبق دم ین حیندارى؛ انا ترج یتهَن چَقتینن کٌ با تَ ي یيا حرف-
  ...کبَد رٍ نتعلق بٌ خَدت بدٍن... تا بعد اقَتیٍ رٍ در رٍ بًت بگو... از االن 

  .ٍ سهت اٍ برگشت دیآٍا را شن یٍ بٌ نحض خانَش کردن تلفن، صدا دیقرنز را کش کَنیآ ايَرا

اگٌ نن اصال  ؟یکن یاز طرف خَدت حکو صادر ن یٍاسٌ چ ام؟یبَد کٌ نن يهرايت ن یننظَرت چ-
 ؟یچ امیدلو نخَاد ب

 :نگاى کرد ٍ بعد با اخو گفت قیرا دق شیيا چند لحظٌ چشو ايَرا

  کنو؟ ین یاٍن آدنا لحظٌ شهار  نیرفتن ب ینن برا یتَ ٍاقعا فکر کرد-

 :دیايَرا را شن یرایگ یخَدش جهع شد ٍ صدا یتَ یقدر  آٍا

  شن؟ ینعانلٌ ن یغاتیتبل یيا استفادى یبًت گفتو کٌ تَسط يانَن، برا ییراجب دختريا ادتٌی-

 :فقط سرش را تکان داد ٍ ايَرا ادانٌ داد آٍا

 ازیبردن کارش، ن شیپ یکٌ برا ی  انحراف یيا تیسا نیتر چندتا از بزرگ گزار انیبالگر ٍ بن ،یناف خیش-
... صاحب چندتا يتل يو يست کٌ اٍنجا انیبٌ کار ش ب یغاتیتبل یٍ بنريا لویتَ ف دارى ییبٌ دختريا

  ...کنن ین ضبط رٍ يا ٍ عکس لویف

 :نکخ گفت یاٌ یبست ٍ ايَرا بعد از جان خی شیحس کرد دست ٍ پا آٍا

 ی لٌیٍ بٌ ٍس شن یٍ يانَن انتخاب ن ایتعداد دختر تَسط نان ٌیيهَنطَر کٌ قبال يو بًت گفتو، -
ندت،  ٌیاٍنَقت بعد از  کنن؛ ین نیخَدشَن تهر شیرقص ٍ نها یرٍ برا یچند تا از افرادشَن ندت

 یابیدارى، تَسط خَايان استعداد یٍ نشتر  تیبٌ نَقع یلباس کٌ بستگ یشَ ای ینًهَن ٌی ی  ط
با رٍ کٌ بخَاد  یٍ يرک کنٌ ین انتخابش العجل ضرب اد،یبٌ کارش ن یدختر  دیٍ اگر طرف د شن ین
  ...خرى یگزاف ن یيا هتیق

  اد؟یبٌ سرشَن ب یقرارى چ دٍنن یاٍن دختريا ن-
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  ...شٌ یختو نه یخَب یکٌ دست آخر کارشَن بٌ جايا دٍنن ینٌ؛ انا ن قیبٌ طَر دق-

  .زد یپلک يو نه یبَد کٌ حت دىی. آنقدر ترسکرد یفقط نگايش ن آٍا

بشٌ...  ریدستگ یناف خیٍ يو ش ویيو دخترا رٍ نجات بد ،ینًهَن نیا یکٌ ط نٌیگرٍى نا ا ی نقشٌ-
 نجایانا ا ست،یيو از دست نا ساختٌ ن یپس کار  ادیکار جرم بٌ حساب نه نیچَن تَ کشَر خَدش ا

بٌ  ٍاٍن ر شٌ ین یٍ رٍ شدن خطاياش، بٌ راحت یر یٍ در صَرت دستگ ی  رقانَنیاعهال غ نیتهَم ا
انکان  و،یٍ اگر نَفق نش دنید ویتعل تینأنَر نیا ینا برا ویاز ت یادیاعهالش رسَند... افراد ز یسزا

چرا حضَر نن  یدیدستهَن بًش نرسٌ... حاال فًه چَقتیي گٌید ٍ ببندى ٍ فلنگ یناف خیدارى ش
  الزنٌ؟

 :فکر فرٍ رفت ٍ بعد گفت یتَ یا لحظٌ آٍا

 ام؟یب دینن چرا با ٌ؟یٍسط چ نیخب... نقش نن ا-

 :کٌ گفت یآٍا نشست ٍقت ی گَنٌ ینفسش رٍ یصَرتش را جلَ برد ٍ گرنا ايَرا

... ٍ نن عادت ینن ی  ٍاقع کیتَ شر ؛یناجرا باش نیا ی شٌیينرپ ستیٍ قرار يو ن یندار  یتَ نقش-
  ...یتنًا بهَن نجایا خَام یچَن نه برنت، یريا کنو... با خَدم ن هٌیرٍ نصفٌ ن یا ندارم نعانلٌ

 .يش کردبا شک نگا آٍا

  نٌ؟ینطهئن باشو يهش يه-

  ؟یچطَر نگٌ؟ بٌ نن شک دار -

 :کرد ٍ گفت یيالل یرا که شیيا لب آٍا

  ...ستنیجفت ٍ جَر ن یگ یکٌ ن یز ینهَرى با چ ٌی نیشک کٌ ندارم؛ انا چشهات يهچ-

 :نگاى کرد ٍ بعد گفت رىیچند لحظٌ صَرتش را خ ايَرا
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  ؟یکن ریتعب ٍ نن یچشها یتَن ین یتَ از ک  -

 :باال انداخت ییابرٍ طنتیبا ش آٍا

 بَسٌ ین رٍ قرآن نشدى گفتٌ اهلل بستو کٌ ينَز ب بسو یکٌ قَل ٍ قرار شراکت با کس یاز يهَن ٍقت-
 !یجناب پناي گٌید گرفتو ین ادیرٍ يو  ییزایچ ٌی دیکنار... از يهجَار شها بَدن با زارى ین

کٌ  یلبش بَد ٍقت یرا عقب برد ٍ لبخند نحَش رٍٍ سرش  دیلبش کش ی دستش را بٌ گَشٌ ايَرا
 :آٍا گفت

  از بردن نن؟ ٌیقصد ٍ قرضت چ یخب، نگفت-

  .دخترک شد ی  زٍم صَرت عرٍسک اش یا شٌیش یيا نردنک

  ...بکشو ایيو بٌ سر ٍ گَش حس حسادت نان یدست ٌی غَلٌیب نیٍسط ا خَام یتَ فکر کن ن-

 :ٍ گفت دیخند بعد ٍ کرد نگايش زدى بًت یا لحظٌ آٍا

  ...یارادى کن ٌی... فقط کافآ یتَئو بٌ ٍقتش خَب بدجنس-

  نٌ؟ ای یيست ٌ؟یحاال حرفت چ-

  .فاصلٌ نقابلش نشست ٍ با لبخند دستش را جلَ برد ٍ نقابل ايَرا گرفت نیچًار زانَ، با کهتر آٍا

قرارداد ٍ تا دلت  نیا یپا کَبٌ ینًر ابد ن کتی، شرکٌ ٍسط باشٌ اینان ی  ر یٍ حال گ یدناغ سَز  یپا-
  ...تٌٌ یبخَاد پا

 :دستش را تکان داد ٍ ادانٌ داد بعد

  ...دیجد ی نعانلٌ یپا وینیبش ط،ی! کٌ قرارى با ذکر شراجنابیتَ يو دست شراکت رٍ بدى عال-

صَرتش نشست. دستش را جلَ برد ٍ دست سرد ٍ کَچک آٍا را  یتَ دایايَرا نحَ ٍ ناپ لبخند
  .آن فشرد انینحکو ن
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*** 

  

 

 

 

تاالر  ی  ايَرا حلقٌ کرد. ٍرٍد یدانن بلندش را با دست چپش گرفت ٍ دست راستش را دٍر بازٍ ی لبٌ
 :دیتنش شد ٍ آرام پرس ی  ايَرا نتَجٌ لرزش نسب دند،یکٌ رس

  حالت خَبٌ؟-

 :گفت افتاد یداشت از ترس پس ن نکٌیا فرٍ برد ٍ با ٍجَد ابزاق ديانش ر آٍا

  ...خَبو-

  ؟یضعف کٌ ندار -

گفتٌ بَد.  شیتاالر برا نینزد. قبال راجب ا یحرف گریفقط سرش را باال انداخت ٍ ايَرا يو د دخترک
باشد،  ینًهان یبرا ینکان نکٌیاز ا شتریخَدشان اسهش را پاتَق گذاشتٌ بَدند ٍ ب نیب يا، حزب آن

  .ٍ فرٍش ٍ بٌ چشو آٍردن دختريا بَد دینجلس خر

بَد ٍ در  دایپ یآب نصنَع رشیبَد ٍ ز شٌیکار شدى بَد کٌ از جنس ش یباغ، سن بزرگ گرد ٍسط
ٍ  بانیباغ، سا ی  ا رىیدا ی حاضر شدى بَد. دٍرتادٍر نحَطٌ لٌیرقص ن یفضا برا گرید یقسهت
کٌ در بدٍ ٍرٍد  یظیغل یٍ نشرٍب ٍ دٍديا گاریس یگذاشتٌ شدى بَد ٍ از بَ یرنگ دیسف یيا یصندل
  .فرق دارد يا ینًهان گرینحفل، با د نیبَد ا دایپ خَرد، ین شان صَرت بٌ

 :کَتاى بٌ سرفٌ افتاد. سرش را کنار گَش ايَرا برد ٍ گفت یلیٍ خ دیدريو کش یصَرتش را که آٍا
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  و؟یگرد یبرن یک  -

 !یٍحش یآيَ ستین ًتیجا زدن شب ؟یکر رفتنبٌ ف َندىین-

  ...دى ینه یبًو حس خَب نجایفقط... ا زنو؛ یجا نه-

شک نداشت  ا،ینان یيا ٍگرنٌ تهام جانش ُپر از استرس بَد ٍ از حرف د،یراستش را بگَ تَانست ینه
اٍ با ايَرا يو حالش بد  یی  تنًا یاٌ یاز جان ی. درٍغ چرا، حتديد یانجام ن یرنتعارفیانشب کار غ

  .گرفت یٍ انزجار ٍجَدش را فرا ن شد ین

باغ  یرا نانحسَس تَ شیيا نگايش کند، يهانطَر کٌ چشو نکٌیا یکٌ نشستند، ايَرا ب یصندل یرٍ
 :گفت چرخاند، ین شان تیٍ نَقع گاىیجا نییتع یبٌ دنبال افراد خَدش برا

  ...کنٌ ریگ یباش کٌ قالب تَ دين ناي صبَر یفقط انقدر  و،یر ین نجایبٌ ٍقتش از ا-

ن  ینئَن دیسف ی برينٌ  هٌین یيا کٌ با لباس یدختر  ی نزد ٍ نگايش را بٌ دستٌ یحرف آٍا ٍسط س 
 زانین شان،یيا لباس نیيَا ٍ رقص نَر، حالت خاص ٍ شا ی  کیتار انیدٍخت. در ن دندیرقص ین

با  ،شان بَدند کٌ از ترس جان دىیباالتر بردى بَد ٍ آنقدر خَب آنَزش د یبدجَر  را يا آن تیجذاب
  .دندیرقص ین بایز ٍ يهاينگ کانال ندانت، ٍ درد گر ٍ ساطع نیغهگ ییيا صَرت

کٌ کراٍات  دیرس یرد نگايش را دنبال کرد ٍ بٌ نرد یٍ ٍقت دینگايش را سهت ايَرا کش ناخَدآگاى
قرض کردى بَد ٍ  گرید یاگر دٍتا چشو داشت چًارتا کٌیَد ٍ درحالب ختٌیبٌ گردن آٍ یبراق ییطال

 یٍکهرنگ ر یٍ لبخند دیکش یقیکنار يانَن نشستٌ بَد، نفس عه کرد یرقص دختريا را تهاشا ن
 ٍ نداشت تَجٌ يا آن یبٌ رقص گرٍي یا بَد. ذرى خینرد انگار از جنس  نینشست. ٍاقعا ا شیيا لب
تن ٍ  گر،ید یتَجٌ ندارد ٍ برعکس نرديا یاٍ بٌ احد نکٌیاز ا شد یقند آب ن لَیک لَیدلش ک یتَ آٍا

فقط ٍ فقط  ارانگ... اش چًرى یرفتارش ٍ حت تش،ی. اصال ايَرا، شخصزند یبدن دختريا را رج نه
  .کرد یبَدنش را صد چندان ن یخَاستن ن،ینختص بٌ خَدش بَد ٍ يه

  ...ی  ناف خیاٍن ش-
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 کٌ شد نرد يهان زٍم نگايش بعد ٍ کرد نگاى آلَدش اٍل بٌ صَرت اخو نحکهش، یصدا دنیشن با
پرپشتش  اىیس یيا لیسب رینحصَر در ز یيا را باال بردى بَد ٍ بٌ لب نیبلند شانپا ٌیپا َانیل اکنَن
 ابرٍ ٍ چشو َدب رىیرنگ پَستش ت نکٌیرا باال برد. با ا شی. با تعجب ابرٍيادیخند یٍ ن کرد ین کینزد

ذين  یتَ «خیش» ی يانَن بَد، انا کلهٌ ی  بٌ درشت بایٍ تقر زد ین یکلیيو ي یَد ٍ تاحدٍدب ینشک
  .شدى بَد فیتعر یگر یآٍا طَر د

  باعخ تعجبٌ؟ شیچ-

 :را باال انداخت ٍ پاسخ داد شیيا شانٌ

 !ازش داشتو یا گٌید ی افٌیٍ ق پیکٌ تَقع ت ٌیآخٌ اسهش طَر-

بَدى... ظاير  رانیا یٍ قبال يو ندت کنٌ ین یزندگ ٌیترک ٍ عربٌ، در حال حاضر ترک ی نرد دٍ رگٌ نیا-
 شٌیکٌ تَش قرار دارى... نجبَرى يه ی  تیايداف ٍ نَقع شبردیصرفا بخاطر پ اش دىیٍ اتَکش بندىیفر

  ...ادینؤقر بٌ چشو ب

  .شد دىیکش يا نزد کٌ يهان لحظٌ نگاى نرد، سهت آن یحرف آٍا

تکان  یبٌ ايَرا لبخند زد ٍ سرش را تکان داد کٌ اٍ يو نتقابال با ٍجَ يهان اخو پررنگ، کَتاى سر  رٍ
  .داد

را باال برد. آٍا  َانشیل ضیعر یبا لبخند ش،یابرٍ انداختن باال با زنان شد ٍ يو رىینرد بٌ آٍا خ نگاى
 نعهَل حد از تر درشت شیيا از ترس چشو یا ايَرا، لحظٌ دنیٍ انزجار رٍ از اٍ گرفت ٍ با د ظیبا غ
را  یناف خیش ی خرخرىکٌ انگار  دییسا ین دندان بٌ دندان چنان ٍ بَد شدى ننقبض کانال فکش. شد
. نشتش را يو سفت ٍ نحکو جهع کردى بَد. دست آٍا ينَز دٍر داد ین فشار ٍ گرفتٌ يا آن انین

. از دیسهتش کش شتریفشار داد ٍ خَد را ب نحکو یيا چٌیدستش را بٌ آن ناي یبَد ٍ که شیبازٍ
 یجلَ ابَسآن شبش، ينَز يو نحل ک یيا . سرفٌدیترس یشدن اٍ ن نیٍ خشهگ یفشار عصب

  ...چشهش ناندى بَد
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 !؟یايَرا؟ خَب-

  .نزد ٍ از جا بلند شد یحرف ايَرا

  ...نشَبهَن ٍ تا خَدم برنگشتو از باغ خارج  نجایکٌ يرچٌ زٍدتر تهَنش کنو. يه رم ین-

باغ رفت ٍ دخترک  گرینحکو ٍ بلند سهت د ییيا از جانب آٍا شَد، با گام یننتظر پاسخ نکٌیا یب ٍ
ٍ  ردیآٍا را يدف نگ گرید اش رىینشست کٌ نگاى خ یناف خیکنار ش ینتَجٌ شد کٌ اٍ عهدا طَر 

  ...ٍ باارزش بَد نیریدخترک ش یکٌ چقدر برا دانست یرفتارش، فقط خدا ن نیيه

کٌ کنارش  یخدنتکار  یتکان داد کٌ يهان لحظٌ صدا یناف خیش ی را در پاسخ بٌ جهلٌ سرش
  .ديد رییبَد، باعخ شد رد نگايش را تغ ستادىیا

  ...شهاست ینانٌ برا نیقربان، ا-

 :دیپرس اش شٌیدٍخت ٍ با لحن سرد يه دیرا بٌ پاکت سف نگايش

  ٌ؟ی  از طرف ک-

  ...دادى بشٌ لینگفتن... فقط گفتن نانٌ بٌ شها تحَبٌ نن  یز یچ شَنیآقا، ا دٍنو ینه-

  .را تکان داد ٍ نانٌ را از اٍ گرفت ٍ باز کرد سرش

 ویرٍ در رٍ شد یاز دستو نرى ٍ ٍقت یکٌ گرفتن نژدگَن کنو ینه ینعرف ٍ . خَدمیهیقد قیرف سالم»
 ...یبش توینتَجٌ يَ وینستق

 یندتٌ بٌ عنَان نفَذ ٌی ٍ ات بزرگ زدى بٌ کلٌ یکٌ يَس کارا یشد اٍستا ات اٍنقدر تَ حرفٌ دمیشن
 یحت زارم ینه ام، رٍ راحت کنو ايَرا خان؛ تا نن زندى التی... انا بزار خیپلک یٍر اٍن ٍر ن نیا یادیز

تهَم  انیبگو در جر بًتفرستادم کٌ  غامیپ نیبرى ٍ االنو بخاطر ا نییآب خَش از گلَت پا یا قطرى
قلع  ٌیجان ٌیحرکت نا بٌ جا، در عرض  ٌیتهَم افرادت تحت کنترلن ٍ با  یو ٍ بًترى بدٍنيست ات نقشٌ

 ...شن یٍ قهع ن
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ايل  شٌیجَاير فرٍش، يه ٌی ستو،ین یشٌ، نن اٍنقدرا يو آدم نانرد ینگفتو کٌ تٌ دلت خال نارٍیا
 ...ارىییرٍ بٌ دست ب يا نیبًتر یتیچطَر از ير نَقع رىیبگ ادی دیبا ٍ ست نعانلٌ

 «...یدادى، جناب سرگرد پناي ادیبٌ يردٍنَن  یلیپدرت خ ٍ نیا

کٌ  نیاز فکر بٌ ا د،یکٌ رس شیٍ بٌ انتًا شد ین تر ظیٍ غل ظیخَاندن لغت بٌ لغت نانٌ، اخهش غل با
  .افتاد ٍ يهانجا را سَزاند ریگ نٌیتٌ س نشیباشد، نفس داغ ٍ خشهگ تَاند ین ینانٌ کار چٌ کس نیا

از اٍ نبَد.  یکند، انا خبر  شیدایدستش نچالٌ کرد ٍ چند بار سر چرخاند کٌ پ انین ظیبا غ را نانٌ
اگر ايَرا اٍ را  دانست یخَب ن یلیتر از آن بَد کٌ خَدش را نشان ديد. خَدش خ تر ینردک نَذ

ٍ  کند یبًش رحو نه چکس،یاز ي یباک نیتر يو بدٍن کَچک ینًهان نیا یدر شلَغ یحت ند،یبب
 ی شَد. اٍ يو بٌ اندازى یچشهش تداع شیکٌ قصاص نرگ پ گذارد یکف دستش ن یحقش را طَر 

 دیاز کجا با دانست ی. نگرفت یخط ن اینان از تر، خَدش زرنگ بَد. کارش را بلد بَد ٍ از يهٌ نًو
  .شَد ٍ بخَرد بٌ عهق استخَان ايَرا یضربٌ بزند کٌ زيرش کار 

بَد ٍ با  ستادىیشًرام آنجا ننتظرش ا د،یکٌ رس َاریرفت. پشت د رٍنیبلند شد ٍ از باغ ب شیجا از
  .اٍ رفت کینزد دنش،ید

  ...ٍقتٌ کٌ نستقر شدن ٍ ننتظر دستَرن یلیخ يا تَ ايَرا؟ بچٌ ییکجا-

صَرتش  یٍ با يهان اخو رٍ دیچند لحظٌ نکخ کرد ٍ بعد کالفٌ دستش را بٌ صَرتش کش ايَرا
 :گفت

 ...بگَ بًو شَ راست پرسو، یسَال ن ٌیشًرام؛ -

  .تکان داد یگنگ نگايش کرد ٍ سرش را بٌ نرن شًرام

  انشب بَد؟ اتیعهل انیکاٍى يو در جر-

  ...رٍ داشت یبانیپشت یرٍياین تیدستَر يدا-
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  بًش؟ یگفتٌ بَد ؟ینقشٌ رٍ چ اتیکل-

  ...بکنٌ دیبا کاریدادى کٌ بدٍنٌ چ حیتَض اش سردار خَدش ٍاسٌ حتهلینن نٌ؛ انا -

از خشو بَد ٍ  گرش انیطغ یيا چشو ی  يو فشرد ٍ باز کرد. سرخ یرا رٍ شیيا نحکو چشو ايَرا
رکب خَردن، آن يو از کاٍى ٍ  ینطَر ی. اسَخت ین یبدجَر  شیياٌ یگرفتٌ بَد ٍ ر ینفسش عصب

  ...قبَلش کند یحت اینبَد کٌ بتَاند راحت از آن بگذر ٍ  یز یچ ن،یران

  ...ویاٍن نقشٌ رٍ فرانَش کن دیبا-

انشب  اتیٍاسٌ عهل ویچند نايٌ دار یدٍن یتَ کٌ ن ؟یبٌ يهش بزن یخَا ین یبخاطر چ ؟یچ-
ٍ حساب شدى  قیدق ی حهلٌ ٌیکاٍى با  دنیرس از قبل... نَنن نشت تَ شَن ... االن يهٌویکن یتالش ن
 ...ویساز ین ٍ کارشَن یبٌ راحت

 :کٌ گفت یٍقت ظیيو پر غ یبَد ٍ کالفٌ ٍ که یايَرا عصان لحن

ٍ بٌ يو خَرد... االنو از بس  دیلرز ياشٌ ینا پا نیکٌ کاٍى رٍ انداختن ب یاز يهَن ٍقت اتیعهل نیا-
 ی ٍسط تلٌ ویکٌ افتاد ویینا نیا ستن،یاٍنا تَ نشت نا ن گٌید فرستادى شَن ٍاسٌ قیکٌ آنار  دق

  ...اٍنا

نشت عرق کردى از فرط آـش  انینچالٌ شدى را از ن ی ايش کرد کٌ اٍ نانٌٍ با تعجب نگ جیگ شًرام
  .خشهش خارج کرد ٍ نقابلش گرفت

 یکاٍى از ک یفًه یاٍنَقت ن ،یخَدت بخَن یتَن یآدنا ٍ طرف نقابل ناست... ن نیا نیب نیران-
تک تک افراد  یٌ یکٌ از سا یٍاسٌ نن کرد یرٍ ن تیکٌ ير دفعٌ اطالعات نَ بٌ نَ ٍ آپد گرفت یخط ن

  ...گرفتو یحزب يو راپَرت ن نیا

 نییرا پا شیيا ٍ کلهٌ آخر را کٌ خَاند، دست دیلغز یخطَط کاغذ ن یرٍ زدى شًرام بًت یيا چشو
  .آٍرد ٍ زل زد بٌ ايَرا
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  و؟یجَاب بد ویخَا ین یاگٌ تلف بشن چ رٍیيهٌ ن نینن ٍ تَ بٌ درک، ا ٌ؟یچ فیاالن تکل-

  ...کن شَن خارج الیٍ سر ٍ صدا از یب-

 :نزد ٍ ايَرا دٍبارى گفت یحرف شًرام

بدٍنٌ رٍ  یکٌ حرف تَ دلش بهَنٌ ٍ يرچ ستین یبَ نبردى چَن آدن یز یکٌ يانَن از چ دٍنو ین-
 زیبٌ ر زیرٍ خام کردى ٍ ر نیران زنو یحرفاست... حدس ن نیکار بلدتر از ا ایانا نان دى؛ یسٌ سَتٌ لَ ن

تا چٌ اندازى  اینان ًهوکٌ بف رم یننو ن ،یکن ین دٍر رٍ يا ... تا تَ بچٌدىیزبَنش کش ریاز ز ٍ اتییجز
  ...دٍنٌ یراجب نا ن

  .را گرفت شیسهت باغ برٍد کٌ شًرام از پشت سر بازٍ خَاست

نانٌ  نیاگٌ ا یدٍن ی... نیشناسیسالٌ کٌ ن یلیرٍ خ نیتَ ران ؟یزدى باشٌ چ یدست ٌیاگٌ بًت -
  ...االتشَنیرٍ خ ویزن ین دییخَدنَن با دست خَدنَن نًر تا ینینش باشٌ، با عقبتلٌ  ایدرٍغ 

  .نکخ کرد ٍ بعد سهتش برگشت یا لحظٌ ايَرا

 ییخَدم بٌ تنًا دم ین حیقهار کنو... ترج رٍیيهٌ ن نیا ی  رٍ زندگ تَنو یاگٌ درٍغ يو باشٌ، نه یحت-
  ...زىینر گنايٌ یکٌ ب یخَن از دناغ کس یا قطرى ینابَد بشو، انا حت

 یکن یکجا کو گذاشتو کٌ فکر ن ؟ینرد حساب یدٍن یراى ن هٌین قیرف ٍ نن یاز ک   ؟ییخَدت بٌ تنًا-
  کنو؟ یٍ نگاشَن ن نویش یدست رٍ دست ن ارنیسر ت ب ییاگٌ بال

 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد گفت ايَرا

يو نن بَدم...  یباز  نیا ی خاکسترى... ٍ شرٍع کنندى ریز شیٍ آت یهیقد ی نسئلٌ ٌی ن،یران ی نٌیک-
  ...نن تباى بشن اىیس ی اشتبايات ٍ گذشتٌ ی  پا ٌیاجازى بدم بق تَنو ینه

 :را فشرد ٍ گفت شیکٌ بازٍ یلبش جهع شد ٍقت ی شًرام گَشٌ لبخند
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ايَرا، چَن  یفرار کن یتَن یتَ نه ؟یر یرٍ بگ یتباي نیا یکٌ جلَ یکن یپس چرا نقشٌ رٍ عَض نه-
 ویبد ٍ بدتر، دست بزار نیب ،یطیبَد کٌ در ير شرا نیا شٌی... حرفهَن يهستیتَ ن ٌیکلهٌ شب نیا

  ...جلَ ویرٍ بد ٍ تا آخرش بر

 :فکر فرٍ رفت ٍ بعد گفت یچند لحظٌ در سکَت تَ ايَرا

کٌ ٍقت راى افتادن  یتا زنان ویچند ساعت صبر کن دیباز شدن دارى... با یراى برا ٌیگرى کَر فقط  نیا-
... ویاز نقشٌ داشتٌ باشٌ، اٍن نَقع حهلٌ رٍ شرٍع کن یاطالع نیکَچکتر نکٌیکاٍى برسٌ، بدٍن ا

چَن  رى،یفتٌ رٍ دایصَرت يو اعهال کاٍى ن نی! کٌ در اخَنیشب یبٌ نَع شٌ ین لیتبد اتیدرٍاقع عهل
... ٍ اگر بخت رمیگ یرٍ ن یناف خیو ش... ٍ يدى یسردار ن لیلَ رفتن نا رٍ تحَ ی  قطعا گزارش اشتباي

 ریاٍنارٍ يو گ ویبتَن دیفرار نداشتٌ باشن، شا یبرا یٍ يانَن ٍقت کاف ایباشٌ ٍ نان اریبا نا 
  ...ویبنداز

  .شًرام رنگ گرفت لبخند

آب بدى کٌ  یتَ برٍ سر ٍ گَش کنو، ین یدي سازنان ٍ نستقر رٍ يا شد حرف حق... تا نن بچٌ نیا-
  ...راحت باشٌ طیبابت شرا الهَنیخ

 نقصر ٍ خَدت یکنو... يرچقدر يو اصرار داشتٌ باش یخال تَ کٌ پشت ستوین ٌیضهن، نن بق در
 !یعل اینا پا بر جاست...  ویکٌ اصال دست تَ نبَدى، ت یبدٍن یآند شیپ

انا نَفق  را صاف کند. شیياٌ یر قیکٌ با چند نفس عه ستادیيهانجا ا یا کٌ رفت، ايَرا لحظٌ شًرام
 یدست خَدش نبَد کٌ بخَايد رفعش کند. آتش خشهش از ير زنان ش،یيا نشد... درد نفس

 ی  ز ییپا یشدى بَد. سرنا شیياٌ یر دردآٍر سَزش ٍ يا چشو ی  باعخ سرخ نیيه ٍ بَد تر افرٍختٌ
  .کرد یانشب حالش را بدتر ن شٌ،یبرعکس يه دیيو شا النیگ

فقط  ت،یآن جهع انیدر ن شیيا را بٌ باغ رساند. چشو نفسش را حبس کرد ٍ خَدش یسخت بٌ
. افتیاٍ را  ت،یٍ دٍ دٍ زد کٌ درنًا دینختلف چرخ یيا صَرت یٍ آنقدر رٍ گشت ینفر ن کیدنبال 
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 دایپ اش رىیت سرخ دانن با تضاد در تراشش خَش یانداختٌ بَد ٍ نچ پا گرید یپا یرا رٍ شیپا کی
ر درشتش را در دست گرفتٌ بَد ٍ  ینَج نَيا ،یز ییپا وی. نسداد یآينگ تکان ن تویٍ آن را با ر َدب ف 

  .بَد آٍردى در حرکت بٌ ٍار نَازش

ٍ دستش کٌ  شَد یفاش ن تشیزٍد، اگر انشب نٌ فردا، يَ ای ریکٌ د دانست یخَدش خَب ن ايَرا
سرش  خَايند یکٌ ن ییکٌ شدى بال یٍ يرطَر  ندیایکٌ سراغش ب کشدینه یيهٌ رٍ شَد، طَل یبرا
انا االن، تهام حَاس ٍ تَجًش  اٍرد،ینبَد کٌ بخَايد عقب بکشد ٍ کو ب ی. يرچند، نردآٍرند ین
يو آتش جان اٍ را آرام  شیيا چشو تیاز نعصَن یذاتش، حت ی  کٌ پاک یبٌ آٍا بَد... دختر  عطَفن
آٍا، اٍ نسئَل  بسَزد. حداقل در حفظ جان شیاٍ يو بٌ پا خَاست یٍ ايَرا اصال دلش نه کرد ین

  .صد در صد بَد

ابرٍان  انیگرفت ٍ ن یظیاز پشت سر، اخهش رنگ بٌ شدت غل ییبَد کٌ با صدا شیتهاشا نحَ
  .پرپشتش گرى خَرد ٍ سهت عقب برگشت

 ...رىیگ ین تَ رٍز چشو ٌی دٍنستو یاز يهَن اٍل يو ن-

  ...خفٌ نکردم شٌیيه یبرا ٍ يات اٍىی ٍ نگرفتو تَ نفس خَدم تا يانَن ٍ ببر صدات-

ايَرا را  آند یخارج شدى بَد. يانَن بٌ عهد لبخند زد. انگار بدش نه شیيا دندان انیاز ن شیصدا
  .شَند ریکند تا باز يو با يو درگ کیآنقدر تحر

! دختر  قتیحق- يهٌ  نیا گٌیجا بشٌ... د یتَ دل يرکس تَنٌ ین یآٍا بٌ راحت ی  بٌ لَند یٍاضح 
  ٌ؟یاستقانت ٍ کتهانش ٍاسٌ چ یادعا

يانَن را نچالٌ کرد.  ی قٌیزى بَد را جلَ برد   رٍنیکانال ب شیيا کٌ رگ یايَرا جهع شد ٍ دست نشت
 :کرد ظیغ شیيا دندان انیبٌ لب نشاند ٍ ايَرا از ن یاٍ پَزخند

ر در بر - س   کنو یفت نفت ٍلت نرد کردن ن هتیگل از ٍ انا فکر نکن با ير دفعٌ پات یاٍن رٍز گذاشتو ق 
 یز یچ نینن ٍ اٍن دختر کَچکتر نی... بخَدیب یاز حرفا یکن ُپر تَ ٍ دين یکٌ راست راست بچرخ



 www.Novel98.ir 607               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ر ٍ ٍر  گٌیدندارى! پس حَاست باشٌ  َزیبٌ تَئٌ پف یربط چیٍجَد ندارى ٍ اگر يو داشتٌ باشٌ، ي ش 
تاالر  نیيه ٍسط تَ گرد خَنبرٍ بر  یکٌ ب یکن ین ُپر نَ يات رٍ نشنَم، ٍگرنٌ خَدت نخزن اسلحٌ

  ...حالل کنو

بٌ پَزخند  شبايت یکٌ ب یظايرش را آرام حفظ کرد ٍ با لبخند کج اش، یبرعکس درٍن عصبان يانَن
 :نبَد، گفت

 صَف ٍ صاف بايات ٍ حسابو نجایکٌ يه َندیبدم نه نینطهئن باش اگٌ جاش جا بَد، ننو يهچ-
  ...کنو

  ...ادىیشدن ز قٌیانشب يو بگذرى، بعدش فرصت ٍاسٌ دست بٌ  ٌی کنو یصبر ن انا

 :را فشرد اش قٌی ظیبا غ ايَرا

دفعٌ در دم دخلت  نیٍ ا دم ینه ییريا زنان بًت شو لحظٌ ٌیٍ شک نکن فرصتش کٌ برسٌ، -
  ...اٍندى

 نکٌیا یبٌ عقب يَلش داد ٍ ب یرا ريا کرد، که اش قٌینزدى بَد کٌ اٍ با حرص  یينَز حرف يانَن
  .از جانب اٍ بهاند، ازش فاصلٌ گرفت ٍ بٌ سهت نخالف رفت یننتظر کالن

  .ايَرا دٍخت یيا را صاف کرد ٍ از پشت سر، نگاى سرخش را با نفرت بٌ شانٌ اش قٌی ظیبا غ يانَن

رٍشن نکند ٍ  یگار یحال نتَانست س نیبا ا زدند، ین ادیسَزش را فر یايَرا بٌ طرز بد یياٌ یر
  ...کٌ رفتند یناخَدآگاى سهت آٍا ن شیيا گام

ن، جلَ یکٌ رٍ یدختر  دنید با . لباس ستادیاز حرکت ا یا لحظٌ د،یرقص یلَند ٍ طناز ن ٌیبق یس 
را با  اش دىیکش یيا کٌ نردنک یايیسرخ ٍ س ی  افع یبرينٌ بَد ٍ طرح تاتَ اریرنگش، بس ینشک
شد ٍ با  دىیَندش را باال برد، پشت کهرش دبل ینَيا یبَد، ٍقت دىیٍ نکر تهام بٌ رخ کش تیجذاب

نگاى کرد.  زدند یرا کٌ در آن فاصلٌ يو برق ن اش یعسل یيا چشو رى،یخ یا برگشتنش، ايَرا لحظٌ
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دست بٌ دست يو دادى بَدند کٌ خشو ايَرا سر بٌ فلک بگذارد. لقب  نیانشب، انگار آسهان ٍ زن
کرد ٍ شک  یايدافش از آن استفادى ن شبردیپ یبرا ایبَد کٌ نان یرد گو کن کیدرٍاقع فقط  ،یافع

  ...شدى بَد لیتبد نیقیبابت بٌ  نیاز ا ریايَرا، چقدر د

سرش برد ٍ کانال  یرا باال شیيا جذاب شکفتٌ شد. دست یبٌ لبخند اینان ی خَردى رىیرژ ت یيا لب
 اش کٌ اسو لباس برازندى ینافش زدى بَد ٍ لباس یکٌ رٍ ینگیرسیرقصش را بٌ اجرا گذاشت. پ یا حرفٌ
ايَرا در سرش  ی رىیکٌ از نگاى خ يا یالیٍ اٍ چٌ خَش خ کرد ین جذب سهتش را يا نگاى نبَد،
  ...پرٍراند ینه

 اش دىیکش ینکخ، پايا یا لحظٌ بدٍن شد، تهام کٌ آينگ ٍ کرد اجرا يو را اش رقص نشستٌ یانتًا
گذاشت ٍ بٌ سهت ايَرا  نیزن یدى بَد، رٍپاشنٌ دى سانتش نحصَر ش یيا کفش انیرا کٌ در ن

  .رفت

 شیيا شانٌ یصَرتش، يردٍ دستش را رٍ ی  بٌ حالت سفت ٍ سنگ تَجٌ یايَرا در يو بَد ٍ اٍ ب اخو
درشت  یيا ٍ دانٌ زد ینفس نفس ن کٌی. درحالختیطرف ر کیبلندش را  یگذاشت ٍ با ناز نَيا

 :گفت بَد، نشستٌ اش برينٌ یيا سرشانٌ یعرق رٍ

تَ آنادى  یکٌ فقط برا یش ین یرقص ی  ... ٍ از اٍن گذشتٌ، شک نداشتو تهاشاچیاین دٍنستو ین-
  ...کردى بَدم ٍ بٌ اجرا گذاشتو

را نرم نرنک بٌ  شیيا لب کٌیدر سکَت فقط نگايش کرد کٌ اٍ جلَتر رفت ٍ کنار گَشش، درحال ايَرا
 :نٌ کردزنز د،یکش یگَشش ن ی اللٌ

  ...يست کٌ یادیز ی  خال یتَ ساختهَن؟ اتاقا ویبر-

شد، نحکو ٍ سرد  رىیخ گرش انیعص یيا کٌ بٌ چشو ایبا اخو از اٍ جدا شد ٍ نگاى خهار نان ايَرا
 :گفت

  ...صرف نکن یانرژ  رسٌ ینه جٌیکٌ بٌ نت یتالش یقبال يو بًت گفتو راى نا از يو سَاست... پس برا-
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کٌ  یشد ٍ با لبخند رىیخ شیيا آخرش بٌ چشو ی اٍ کٌ با کلهٌ یيا بَد بٌ لب ىریخ ا،ینان نگاى
 :زد لب بَد، شدى انداز يَس یجذابش بدجَر  یيا یعسل ی  با خهار  بشیترک

ت پ ؟یستین تینگٌ دنبال انانت-  داخل؟ یایننٌ... ٍاسٌ اٍنو کٌ شدى نه شیبًت کٌ گفتو سنگ 

سهت ساختهان  ،یکالن نیاٍ را نگاى کرد ٍ بعد بدٍن کَچکتر ٍش یافع یيا چند لحظٌ چشو ايَرا
 یبٌ اتاق ندنظرش، سرش را رٍ دنیرا گرفت ٍ تا رس شیبازٍ یبا شعف ٍ سرنست ایرفت کٌ نان

  .کرد کج اش شانٌ

 ییيا دٍر، آٍا با چشو یلینٌ خ یا نتَجٌ نشد ٍ ايَرا نخَاست کٌ نتَجٌ شَد در فاصلٌ اینان دیشا ٍ
ينَز چَن بت، سفت ٍ  نکٌیبَد بٌ ايَرا کٌ با ٍجَد ا رىیٍ ناباٍرانٌ، خ کرد ین شان اىگرد شدى نگ

  ...شَد ٍ االن يو کیآنطَر بًش نزد ایاجازى دادى بَد نان ش،یيا چشو یبَد؛ برخالف سرنا یسنگ

 پاک با يهراى ٍ کرد چکٌ اش گَنٌ یرٍ یشد، قطرى اشک درشت داریذينش پد یکٌ تَ یتصَرات بد با
را  قتیٍ حق رفت ین دی... بارفت ین دینبَد. با یٍ زار  ٌیگر ٍقت لحظٌ آن. شد بلند جا از کردنش،

  .کرد یخَدش تهاشا ن یيا خَدش با چشو

ٍ سر يانَن  دندیرقص ینست ٍ سرخَش، ٍسط باغ ن تیيهٌ جا را گرفتٌ بَد ٍ جهع یکیکٌ تار االن
بَد کٌ از آن باغ  نیا یفرصت برا نیبًتر نیحَاسش بٌ آٍا نبَد ٍ ا یگرم بَد، کس یفنا خیيو با ش

  .انداخت یکٌ از دٍر يو حس انزجار را بٌ دلش ن یدٍر شَد ٍ برٍد سهت ساختهان

 دنیرفت، با شن یباز اتاق بعد هٌیدر ن ی رىیدستگ سهت کٌ دستش ٍ کرد چک را يا اتاق یکی یکی
  .آنًا شد یدر نشغَل تهاشا ی ٍ از گَشٌ دیتند عقبش کش اینان یصدا

دادى بَد،  ٌیتک زیکهرش را بٌ ن کٌیدرحال اینشرٍب کٌ نان یٍ بَ گاریاتاق ُپر شدى بَد از دٍد س یتَ
 .دستش گرفتٌ بَد کیيرکدام را در 

 یشت ٍ نربع آبتا سنگ در ز،ین یرنگ رٍ دینخهل سف ی بَد ٍ نگاى آٍا از جعبٌ ستادىیسر پا ا ايَرا
  .شد دىیاٍ قرار داشت، کش یيا انگشت انیکٌ ن یرنگ
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رٍ  خَام یکٌ ن یکار  تَئٌ نَبت االن ٍ آٍردم ات نٌ؟ نن سنگ رٍ ٍاسٌ ایخب؟ حاال نردى ٍ حرفش -
  ...یانجام بد

 بشینَر گرفت ٍ داخلش را با دقت نگاى کرد ٍ بعد يهانطَر کٌ آن را داخل ج یسنگ را جلَ ايَرا
 :را داد ایپاسخ نان ذاشت،گ ین

  ...هَنٌینه یيو باق یا گٌید زی... چنجامیاٍندم ٍ االنو ا ا،یب یقَلو نزدم... گفت رینن ز-

از نشرٍبش خَرد ٍ  یگر ی. قلَپ دکرد یٍ تب دار، ايَرا را نگاى ن صیحر ییيا با عطش ٍ چشو اینان
  .فاصلٌ گرفت زیرا خانَش کرد ٍ از ن گارشیگذاشت ٍ س زین یرا رٍ یبطر 

  ...شٌ یعنَان باٍرم نه چینگَ نٌ کٌ بٌ ي ؛یبخَن یتَن یتَ حرف دل ننَ از چشهام يو ن-

 :کٌ گفت یٍقت زدى خیايَرا در يو بَد ٍ نگايش سرد ٍ  اخو

  ٍ اساس؟ ٌیپا یب یحرفا نیا دنیکش شیاز پ یخَدت خستٌ نشد-

اخو ايَرا را بٌ  نش،یریادکلن ش ی. بَتادسیايَرا ا کیبلند شد ٍ نزد اینان یيا تق تق کفش یصدا
 نٌیس انیرا کنار گَش ايَرا برد، آٍا حس کرد نفسش در ن شیيا ٍ اٍ کٌ لب دیشدت رنگ بخش

  .گرفت

ايَرا حرکت  ی دىیکش یيا انگشت یرا رٍ شیيا انگشت زنان يو یطناز بَد ٍ لَند ٍقت اینان ی زنزنٌ
 :داد ٍ گفت

يَس باشٌ... انا خَدت  یکٌ از رٍ ی  نعن یٍ ب ارزى ینفت نه ینن ٍقت یٍ اساس؟ حرفا ٌیپا یب-
کٌ بگو  ستیجسهو ن ازی... نی  عشق ٍاقع نیٍ ا رىیگ یحس، از قلبو نشأت ن نیکٌ ا یدٍن یخَب ن
 !ايَرا یتَ ضعف رٍح نن فتٌ؛یٍ زٍد از سرم ن ی  نَقت

را سهت  شیيا خهار، لب ییيا با چشو تر، صیايَرا نشست ٍ حر یبازٍ یاز دٍ طرف رٍ شیيا دست
 :برد ٍ ادانٌ داد نییاٍ پا ی دىیگردن کش
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! ارینٌ ن خَان، یتنو تَ رٍ ازم ن یيا کٌ ازت بگذرم... انشب کٌ تهَم سلَل خَام یٍ نٌ ن تَنو ینٌ ن-
ر تصَ ینتَن یباشٌ کٌ بًترش رٍ حت یانقدر عال دم یکنو... بًت قَل ن ویتقس بايات نَ بزار احساس

  ...یکن

ٍبٌ قصد دٍر  دیبٌ گردن ايَرا بچسبد، اٍ خَدش را عقب کش صشیداغ ٍ حر یيا لب نکٌیاز ا قبل
با  اینان ٍ شد تر حرکت، بغض آٍا سفت نیکهرش گذاشت کٌ با يه یيردٍ دستش را رٍ ا،یکردن نان

باال  اٍٍ تا گردن را از باز شیيا تکان خَرد ٍ دست شیيا پنجٌ انیرا گاز گرفت ٍ ن نشییلبخند لب پا
  .آٍرد ٍ دٍر گردنش حلقٌ کرد

ريا کرد ٍ يهان لحظٌ زن جَان  ظیپررنگ ٍ غ یاز خَدش حرصش گرفتٌ بَد. کهر اٍ را با اخه ايَرا
 :کند گفت بشیترک آلَد يَس ینازک کٌ خَب بلد بَد با لحن ییبا صدا ش،یيا بٌ چشو رىیخ

  ...يات یبدقلق ی يهٌ يات، یخستگ ی  کی یکی ات،یتهَم سرد-

 :ٍ ادانٌ داد دیاٍ کش یابرٍ یرٍ یطناز  با را اش انگشت اشارى بعد

ٍ  کنٌ یآغَش نن يهٌ رٍ دٍد ن ،یاگٌ قبَلو کن دم ین قَل بًت... ات گرى خَردى یيا اخو نیا یحت-
  ...يَا فرستٌ ین

يدفش  خَدش را بٌ اینان شد یسکَتش باعخ ن نیٍ يه کرد یحرف، فقط نگايش ن یب ايَرا
پسش بزن ايَرا... بفرستش برى رد کارش... د  »دلش نالٌ کند: ی... ٍ آٍا؛ از پشت در تَندیبب تر کینزد

  «...نکنٌ... نکنٌ ؟یگ ینه یچیچرا ي ؟یلعنت یآخٌ چرا انقدر آرٍن

اٍ ٍ  انین یا در ذينش داشتٌ باشد ٍ انشب نقابل چشهش فاجعٌ یالیايَرا خ نکٌیبا تصَر ا یحت
  .افتی راى اش گَنٌ یدرشت اشک بٌ رٍ یيا رخ ديد، بغضش شکست ٍ قطرى اینان

را گرفت ٍ يهانطَر کٌ ازش دٍر  شیيا خَاست کانل بٌ آغَش اٍ بچسبد کٌ ايَرا نچ دست اینان
 :با اخو گفت شد، ین
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  ...ندارى دىیفا ،یير چقدر يو تالش کن-

يهٌ التهاس  نینبَد ا نشیقَان ید. تَلبش را بٌ دندان گرفت ٍ دستش را نشت کر ی گَشٌ اینان
فرق داشت کٌ حاضر  شینرد با يهٌ برا نی. اکرد ین یبت شکن ینرد... انا ايَرا؛ بدجَر  کیکردن بٌ 

رانش  کٌ زدیتصاحبش بکند. آنقدر ناز ٍ ادا بر یبرا یٍ دشهن بَدنش، يرکار  یبَد با علو بٌ نفَذ
بٌ شايپَر گفتٌ  قتیحق ن،یتهاس سادى تَسط ران کیبا  نکٌیانشب، قبل از ا یکند ٍ حداقل برا

  .خَدش داشٌ باشد یجدا شَد، اٍ را برا شٌیيه یبرا شان شَد ٍ راى

 ،یگذاشت. با طناز  شیيا لب انیرٍشن کرد ٍ ن یگار یس د،ینَش یا نشرٍب را برداشت ٍ جرعٌ یبطر 
را با آن از پا  یير کس یراحت بٌ يا کٌ قبل یبا حالت ستاد،یقدم قدم جلَ رفت ٍ نقابل ايَرا کٌ ا

 دىید شیرٍ رىیرژلب ت یکٌ اکنَن جا یلتر یدٍر کرد ٍ ف اش یقیتزر یيا را از لب گاریس آٍرد، یدرن
  .ايَرا گرفت ی را نقابل فک سفت شدى شد ین

سر در آٍردى، يو  رايٌیٍ ب ابَنیکٌ اگٌ از ب زنو ین َنبرین ٌیٍسط  نیاگٌ راى يو نداشتٌ باشٌ، ا یحت-
  ...برسَنٌ تَ بٌ ٍ دست آخر نن

نگايش  یا . لحظٌایرنگ نان یخهار ٍ پرعطش ٍ عسل یيا شد بٌ نردنک رىیايَرا بلند بَد ٍ خ نفس
فاصلٌ گرفت ٍ پشت بًش  ینقابلش بزند، از اٍ قدن گاریبٌ س یدست یحت نکٌیا یکرد ٍ بعد ب

 :گرى کراٍاتش را ُشل کرد ٍ گفت ی. کالفٌ کهستادیا

  ...اینان ست دىیفا ی... کارت بکنٌ ینه جادیتَ اصل ناجرا ا یتفاٍت چیي یزن یکٌ ازش حرف ن یسراب-

اخو کرد ٍ اٍ با عطش، عطر تنش  ظیرا دٍر کهرش انداخت کٌ ايَرا غل شیيا از پشت سر دست اینان
 :گفت دیکش ین شیرا بٌ نَيا اش ینیٍ يهانطَر کٌ از پشت سر، لب ٍ ب دیرا بٌ جان کش

... اصال نگٌ نهکنٌ؟ یبًو نداشتٌ باش یاحساس چیباٍر کنو ي تَنو یداشتٌ باشٌ... نه ریتأج دمیشا-
  نسبت بٌ نن تَ ٍجَدت رٍشن نشدى باشٌ؟ یز یتا االن چ شٌ ینگٌ ن
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نبَد...  ایقلبش زدى شدى بَد، ننتًا يدف آن احساس، نان یيو تَ یا نهکن نبَد... ٍ اتفاقا جرقٌ نٌ؛
در خاطر ايَرا ظاير شدى بَد ٍ ذينش  گرید ٍقت ير از تر شفاف اش یفندق یيا بَد کٌ چشو یدخترک

کاناپٌ بٌ خَاب رفتٌ بَد... ٍ اٍ؛ با علو بٌ  یبرگشتٌ بَد، دخترک رٍ یغرٍب کٌ ٍقت رٍزیرفت سراغ د
اٍ را کٌ با پَست  یبایز ی در انانت ٍ ٍاقف بَدن بٌ گناى، چًرى انتیخ اشتباى بَدن، با دانستن

چشهش ظاير کردى بَد، از نظر  شیرا پ سٌیتند کینحل  یدر تضاد با رنگ کاناپٌ ٍجَد اش ینًتاب
يو کهرش باال رفتٌ  یکهبٌ تن داشت کٌ  یالسیگ یگذراندى ٍ کنارش نشستٌ بَد. دخترک تاپ بند

گردن ٍ  یرٍ یجسارت کردى بَد ٍ با سرکش شیيا چند بار چشو نکٌید بٌ ابَد ٍ ايَرا فکر کر
نگاى  خَاست یتنش را تهاشا کردى بَد؟ ن دیشدى بَد؟ چند بار پَست سف دىیدخترک کش یيا شانٌ

 یچشهش بَد... اصال چند بار دستش را برا یباشد... انا خب، دخترک جلَ تَجٌ یب خَاست ینکند، ن
 نیاز ا ریبَد؟ آخرش چٌ کردى بَد؟ غ دىینشت کردى ٍ عقبش کش تیٍ درنًا جلَ برد شیلهس نَيا

  دٍد کردى بَد؟ گاریشب س یيا هٌیزدى بَد ٍ تا ن رٍنیب تیبَد کٌ کالفٌ از سَئ

 نیا یی  بایتضاد ٍ ز نیآٍا سفارش دادى بَد، يه یانشب يو لباس سرخ رنگ برا نکٌیا لیدل د؛یشا
  .آند ین اش یفرشتٌ خَ ٍ عرٍسک ی بٌ چًرى تینًا یرنگ بَد کٌ ب

 ویعظ یبا آتش اش یخیقلب  کر یظايرا جرقٌ بَد؛ انا در حال حاضر ايَرا حس ن دیاحساس، شا نیا
  ...طرف است

 :برٍد کٌ اٍ سد رايش شد ٍ گفت رٍنیرا از دٍر کهرش باز کرد ٍ خَاست از اتاق ب اینان یيا دست

  ...ينَز کارنَن تهَم نشدى-

کٌ  یا صَرتش، چند بار صَرت اٍ را از نظر گذراند ٍ بعد، سرد ٍ نحکو، جهلٌ یو رٍيهان اخ با
 :را گشاد کرد ٍ تن آٍا را لرزاند بٌ زبان آٍرد اینان یيا چشو

درٍنت رٍ پشت نقاب  یتالش کن دیندارى... شا یینن جا ی  تَ زندگ یافع گٌ،ید چَقتینٌ االن ٍ نٌ ي-
  ...شناسو یبًتر ذاتت رٍ ن یبدٍن کٌ نن از ير کس ٍ نیانا ا ،یظايرت پنًَن کن



 www.Novel98.ir 614               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

نجبَر بَدم با تَ ٍ يانَن دست  دیبٌ جاٍ یکینزد ی! برانیيه ،یيدف بَد ٌینن فقط  یبرا تَ
 تَ الی... پس بزار خدىیکٌ شرٍع شد بٌ انتًاش رس ییاز جا قایدق نَن بدم... ٍ در حال حاضر، رابطٌ

 یٌ جای یحت یتَن یٍ يرگز نه شٌ ینسبت بٌ تَ ساطع نه یلیتها نیراحت کنو، از طرف نن کَچکتر
  ...یذينو داشتٌ باش ی گَشٌ کیکَچ

 :ٍ حرف ايَرا کٌ تهام شد، گفت کرد یبًت زدى نگايش ن اینان

  نرفتٌ؟ ادتی... شرط آخرٍ کٌ ینکرد وینعانلٌ ينَز تهَم نشدى... چَن تَ ينَز آٍا رٍ تسل نیا-

ٍ پر از حسادت لب  ریدلگ یبا لحن ایبزند، نان یحرف نکٌیا از قبل ٍ شد تر پررنگ یايَرا از ير زنان اخو
 :زد

سهت  شیبفرست یخَا یيست کٌ نه نویبٌ خاطر يه دیشا ؟یزن ین پس ٍ کٌ نن یاٍن ر  ینکنٌ گ-
  ...يانَن

 صَرتش کنار زد کٌ یرا از تَ شینَيا. بَد يا آن یدرشت شدى رٍ ییيا آٍا با بًت ٍ چشو نگاى
 کرد یرا نگاى ن ایٍ يهانطَر کٌ با اخو نان دیکش ینفس عصب یٍقت ندیبب را ايَرا ٍاکنش تر راحت
 :گفت

ندارى کٌ بخَام بٌ خاطرش  گٌید چکسینٌ بٌ يانَن ٍ نٌ بٌ ي یربط نینن ٍ آٍا کَچکتر ی رابطٌ-
  ...رٍ ناحق کنو یحق

ٍسط  نیٍ البد آٍا يو ا یبٌ فکر ننافع خَدت یفقط يهَنطَر کٌ گفت ،یکن یرٍ ناحق نه یتَ حق کس-
  ...کٌ ادیسَد بزرگ بٌ حساب ن ٌیبرات 

  ...نن عادت ندارم باج دست شغال جهاعت بدم ان،یچٌ سَد باشٌ چٌ ز-

ايَرا پر از  یيا چشو دیرا گرفت ٍ آٍا د شیاز پشت سر بازٍ ایخَاست سهت در برٍد کٌ نان ٍ
 :اخو ٍ پر از نفرت ٍ حسادت گفت با ایسرخ شدى است ٍ نان یيا رگٌ
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بٌ  یانشب يو دست تَ دست اٍن اٍند یٍجَد دارى کٌ حت یز یتَ ٍ اٍن دختر چ نینکنٌ ٍاقعا ب-
  آرى ايَرا؟ ؟یزن ینن ن ی نٌیدست رد بٌ س ینجلس رقص؟ تَ ٍاقعا بٌ خاطر دختر  شايپَر دار 

 :لب زدٍ سرد  نیرا بٌ يو فشرد ٍ بعد، سنگ شیيا چشو یا لحظٌ ايَرا

  ...نن اٍن فقط آٍاست یدر ظاير دختر  شايپَر باشٌ، انا در باطن؛ برا دیشا-

داغ  یيا انگشت انیرا از ن شیشَد، بازٍ ایاز جانب نان یننتظر کالن ایبزند  یگر یحرف د نکٌیا یب ٍ
  .بلند از اتاق خارج شد ییيا ٍ با گام دیکش رٍنیاٍ ب

بٌ  دنیساختهان خارج شد ٍ تا رس گریايَرا جهع شد ٍ تند تند از در د یيا قدم یآٍا با صدا حَاس
  .دیسرى دٍ کیباغ، 

 ینشست ٍ دستش را رٍ یصندل یرٍ زد، یٍ بٌ شدت تند ن کرد یقلبش گرٍنپ گرٍنپ ن کٌیحال در
  .دینفس کش قیگذاشت ٍ چند بار عه اش نٌیس ی قفسٌ

 :ذينش زنگ زد یرا تَايَ ی جهلٌ گریبار د کی ا؟یبَد خدا دىیشن چٌ

  «...نن اٍن فقط آٍاست یدر ظاير دختر  شايپَر باشٌ، انا در باطن؛ برا دیشا»

ايَرا،  نکٌینحَ شد. درٍغ چرا، از ا ایرفتارش با نان ی  ادآٍر یبا  عیسر یکنج لبش نشست ٍل لبخند
 خَاست یآنطَر کٌ آٍا ن نکٌیخَشحال بَد؛ انا از رفتارش، از سکَتش، از ا یرا پس زدى بَد کل اینان
  .خَرد یَپَرش نزدى بَد، حرص ٍ جَش ن یبَد ٍ تَ اندىیدر ن اینان یجلَ

. دیبراق آشنا را نقابلش د یيا نقابلش، آرام سر بلند کرد ٍ يهان نردنک یاٌ یحس کردن سا با
 نیسنگ یاي کَبش کٌیٍ بعد درحال شان  کنندى رىیجنگل سرسبز ٍ خ یناخَدآگاى چند لحظٌ غرق شد تَ

ايَرا کنار صَرش قرار  ی دىیکش یيا خَاست سرش را بچرخاند کٌ انگشت کرد، یقلبش را حس ن
انا  زد، یگرفت ٍ نانع شد. دٍبارى صَرتش را نگاى کرد ٍ اٍ دستش را نقابلش گرفت. حرف نه
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گ بٌ کهرن ی. آٍا با اخهگفتند یبا اٍ سخن ن شیيا لب از تر آٍا را نسخ کردى ٍ قشنگ شیيا چشو
 :دستش نگاى کرد ٍ گفت

ٍ قلَى  یداد یکٌ تا حاال بًش دل ن ی... برٍ با يهَنجنابیعال یبٌ خَدت زحهت بد ستیالزم ن-
  ...ویخَر یبرقص... نا بٌ شها نه یکرد ینَش جَن ن

  ...بدم... ٍ انتخابو يو نشخصٌ حیدل ندادم کٌ بخَام بابتش تَض ینن بٌ کس-

 :چند لحظٌ نگايش کرد تا تَانست زنزنٌ کند آٍا

 ٌ؟یننظَرت چ-

 :بٌ دستش اشارى کرد ايَرا

جز  یکس گٌ،ی... چٌ انشب ٍ چٌ يرٍقت دستیکٌ تَ ذينتٌ ن ینن اٍ کس یپا ننظَرم ٍاضحٌ؛ يو-
  ...رقصٌ یشايدخت با نن نه

 :دیرا شن شیرایگ یبعد دٍبارى صدا یاٌ یکٌ جان کرد یبًت زدى ٍ ناباٍر نگايش ن آٍا

  ...بايات حرف يو بزنو خَام ی... نیبندانگشت گٌیپاشَ د-

 زیچ نگايش، حالت ٍ يا بگذارد، انا کالم  چشو ایحرص دادن نان یرا پا شیيا حرف خَاست ین
 ...بَد یگر ید

  .ايَرا گذاشت ٍ از جا بلند شد ی دست گرم ٍ نردانٌ یرا تَ فشیکَچک ٍ ظر دست

دخترک   یبا ايَرا ٍ بَدن با اٍ، برا دنیبَد. رقص رنهکنیخت کٌ نٌ، غسخت بَد. س شیبرا باٍرش
  ...نداشت ایکو از لهس رٍ یچشو فندق

 یآٍا برا ی َانٌیکٌ نحرک قلب کَچک ٍ د ویبَد نال یآينگ، آينگ نیتهام شدى بَد ٍ ا یقبل آينگ
  .ُپر جنَنش بَد یيا زدن تپش ادیبلندتر فر
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چپ ايَرا پشت کهرش نشست ٍ با دست راست، دست چپ دخترک را گرفت ٍ آٍا دست  دست
کٌ  یآينگ یٍ يهاينگ با صدا ویاٍ گذاشت. حالش قابل ٍصف نبَد. نال ی شانٌ یراستش را رٍ

 یيا شدن چشو رىیٍ آٍا از خ دندیرقص ین داد ینشان ن شترینرم نرم باران احساسش را ب یيا بارش
 .کرد ین یتاب یداشت ٍ يو گنگ ب یيو آرانش ناب ش،یيا چشو یاي یايَرا در فندق

 

(unbreak my heart- darin zanyar) 

 

Don’t leave me here in all this pain 

 يهٌ درد ٍ رنج تنًا نزار نیا یتَ ٍ نن

 

Don’t leave me out in the rain 

  بارٍن تنًا بهَنو ریز رٍنیب نیا نزار

 

Come back and bring back my smile 

 ٍ لبخند رٍ بٌ لبام برگردٍن برگرد

 

Come and take these tears away 

 اشکا رٍ از چشهام پاک کن نیٍ ا ایب
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I need your arms to hold me now 

 دارم ازیدر آغَش گرفتنو ن یبٌ بازٍيات برا حاال

 

The nights are so unkind 

 نانًربَن شدن یلیخ يا شب

 

Bring back those nights when I hold you beside me 

  رٍ برگردٍن دنتیکش یکٌ در کنارم بٌ آغَشو ن ییيا شب اٍن

 

فرٍ رفتٌ بَد کٌ اٍ  نیریش یا خلسٌ یاغَاگر ايَرا کٌ االن کدرتر شدى بَد، تَ یيا بٌ چشو رىیخ آٍا
. نفس آٍا حبس شد ٍ دیسرد دخترک چسب ی  انشیبٌ پ اش یشانیيهان لحظٌ سرش را خو کرد ٍ پ

 :کٌ گفت یدخترک نشست ٍقت ی گَنٌ ینفس گرم اٍ رٍ

  ...یبهَن نجایا دیتَ با-

حرف را زدى  نیايَرا ا نکٌی. شک کردى بَد بٌ اشیيا ٍا رفت. شک کردى بَد بٌ گَش یا لحظٌ دخترک
  .باشد

 :ام لب بزندبزاق ديانش را فرٍ برد تا تَانست لرزان ٍ آر یسخت بٌ

  ٌ؟یحرف چ نیبهَنو؟ ننظَرت از ا-
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  ...رخ بدى یانکان داشتٌ باشٌ زنان کرد یبٌ ذينو يو خطَر نه یافتادى کٌ حت یاتفاق-

را از پشت سر دٍر کهرش حلقٌ کرد  شیيا دٍر اٍ را چرخاند ٍ دست کینگايش کرد کٌ ايَرا  جیگ آٍا
 :ٍ کنار گَشش گفت

کٌ دينش چفت ٍ بست  ستیيو ن ی... آدنشناسٌ ین شیٍقت پ یلیخ از ٍ کٌ نن نجاستینفر ا ٌی-
اطالع داشتٌ  تویشايپَر از يَ یٍ يانَن ٍ حت ایداشتٌ باشٌ... پس احتهالش صد در صدى کٌ نان

تنًا  یکردى ٍ تا اٍن نَقع احتهالش يست کٌ نجبَر ش رییتغ اتیخاطر زنان عهل نیباشن... بٌ يه
  ...یبهَن نجایا

زد ٍ يهان لحظٌ  خی شتریآخر ايَرا، تنش ب ی بَد ٍ با جهلٌ رىیخ شیبٌ رٍ بٌ رٍ يدف یآٍا ب نگاى
 د،یاشک سر باز نکردى د یٌ یآن ال ریرا کٌ ز اش یفندق یيا ايَرا اٍ را سهت خَدش برگرداند ٍ چشو

  .ادد فشار را دخترک دست تر سبزش کشاند ٍ نحکو یيا غو؛ دٍان دٍان خَدش را بٌ نردنک

 

Un-break my heart 

 کن ویرٍ ترن قلبو

 

Say you’ll love me again 

 یش یکٌ دٍبارى عاشقو ن بگَ

 

Undo this hurt you caused  

 ببر نیرٍ از ب یکٌ بٌ ٍجَد آٍرد یدرد نیا
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When you walk out the door 

 یرفت رٍنیب در نیکٌ از ا گو یرٍ ن یٍقت

 

And walked out of my life 

 یخارج شد ویاز زندگ ٍ

 

 

کٌ تار ٍ بَد قلب ايَرا را بٌ آتش  یبا لحن ش،یيا اشک یشد یآٍا سر باز کرد ٍ يو زنان با جار  بغض
 :آرام زنزنٌ کرد د،یکش ین

جهاعت کٌ  نیا َنین یٍلو کن یانقدر نفت ٍ الک ؟یخَدت کن تینأنَر ی  قربان ٍ نن یخَا ین-
  شٌ؟ ین یبدن بٌ شايپَر؟ پس اٍن حرفات... اٍن يهٌ ادعات چ لویتحَ بعد ٍ برسن نَ حساب

 :چًرى نشاند ٍ سرش را جلَتر برد ٍ گفت یرٍ یاخه ايَرا

 رشیبَدى ٍ ز قتینَ بٌ نَش حق یدیکٌ ازم شن یکلهٌ يو بًت درٍغ نگفتو... يرچ ٌی ینن حت-
  کنو؟ ین کنو، یخاص رٍ کٌ نن کنترل نه طی... انا شرازنو یيو نه

 :لب زد ریدلگ ینگاى کرد ٍ با لحن شیيا چشو یبا حرص تَ آٍا

بَدى انا االن برام  یکارا چ نیيدفت از تهَم ا دٍنو ی... نهیآدم پَچ ٍ تَ خال ٌی ؛ییدرٍغگَ ٌیتَ -
بٌ ننافع خَدت  دنیرسبخاطر  یکٌ کرد یٍ يرکار  یکٌ گفت یيرچ یباز  نیٍاضحٌ کٌ از اٍل تا آخر ا

 ...يو برات نًو نبَدم یا ذرى یحت چَقتیبَدى... نن، ي
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Un-cry these tears 

 ریبگ ازم رٍ يا اشک نیٍ ا ایب

 

I cried so many nights 

 کردم ٌیرٍ گر یادیز یيا نن شب کٌ

 

Un-break my heart 

 کن ویترن نَ قلب ایب

 

My heart 

 ٍ نن قلب

 

 یدٍر دستش را چرخاند ٍ آٍا کٌ برگشت، تَ کیيَا  ینگايش کرد ٍ بعد ب ظیغل یبا اخه ايَرا
 اش گَنٌ ریبلند قلب اٍ را ز یيا اٍ خَرد ٍ ايَرا سرش را يهانجا نگٌ داشت. دخترک تپش ی نٌیس

 :کٌ ايَرا کنار گَشش زنزنٌ کرد یٍقت کرد ین حس

 یعنی نیا یدٍن یدر خطرى، ن تیتهَم نأنَر گو یدختر؟ دارم بًت ن یگ یچرت ٍ پرت ن یچرا دار -
 یچ یفًه ی... نستین تیدر انن گٌیباز شدى د یباز  نیکٌ پاشَن بٌ ا ییجَن تهَم آدنا یعنی ؟یچ

  گو؟ یدارم ن
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دانٌ درشتش با شدت  یيا آٍرد ٍ نشت کرد ٍ اشک نییپا شیاٍ تا بازٍ ی شانٌ یدستش را از رٍ آٍا
 :کٌ با بغض لب زد یٍقت ختیر یايَرا ن اىیس راينیپ یرٍ یشتر یب

 اٍن با ٍ ٍ نن یر  ین یکٌ دار  نٌیا دٍنو یکٌ ن یز یيو بفًهو... تنًا چ خَام ی... نهفًهو ینٌ، نه-
کدٍم از قَل ٍ  چیکٌ سر ي نٌی... ایکٌ کرٍر کرٍر ازم نتنفرى تنًا بزار  ییاینان ٍ فطرت پست يانَن

  ...ايَرا یزار  یتنًام ن یکٌ دار  نٌی... ایقرارات نهَند

ٍ  دیچیاٍ پ فیرا دٍر تن ظر شیيا جان  ايَرا را. دست داد یبَد ٍ خراش ن زیت غ،یت نیع لحنش
 :کنار گَشش گفت خَردند، یآينگ تکان ن وینال تویيهانطَر کٌ با ر

خَدت  یپا یرٍ یٍ بتَن یر یبگ رٍیاز قلبو ن دیبا یدار  باٍر ٍ گفتو اگٌ نن ،یباش یقَ دیبًت گفتو با-
خَدت نجبَرم بزارم  تیچند ساعتٌ کٌ اٍنو بٌ خاطر انن یفقط برا ،یدٍر  نی... تهَم ایستیٍا

  ...یبهَن

ر دخترک پ ینَيا انیبلندش ن نفس  :ٍ ادانٌ داد دیچیف 

شايپَر ٍ  یگَر بابا گو یٍ ن زنو یبٌ يو ن ٍ تی... نأنَرشیتَ دل آت امیشدى باشٌ تک ٍ تنًا ن-
رٍ  یچ يهٌ دیق فتٌی... پاش بیخراب شدى بهَن نیاز چند ساعت تَ ا شتریتَ ب زارم یحزبش... انا نه

 ...آٍا ینش تیکٌ تَ اذ زنو ین

کٌ بٌ  َنٌیآدم در ن یادیز ی عدى ی  ... زندگستویکنارت باشو، چَن نَضَع فقط نن ن تَنو ینه االن
 ...حزب گرٍ گذاشتن نیا ی  نابَد ٍاسٌ رٍ شَن ٍ تحت فرنان نن جَن یاسو نفَذ

 خَام ی... انا نیاز خَدت دفاع کن یتَن یکٌ ن یانقدر زبر ٍ زرنگ دٍنو یبًت اعتهاد دارم آٍا؛ ن نن
 یرٍ ترک کنو ٍ ٍقت الیٍ نیراحت ا الیبا خ تَنو یکٌ ن یبًو جابت کن خَام ی... نینطهئنو کن

  ...نویب یسرتق ٍ نحکو ن شٌیبرگشتو، نطهئن باشو کٌ تَ رٍ نحل يه
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Take back that sad word say goodbye 

 ریغهناکت رٍ پس بگ ی  ٍ اٍن خداحافظ ایب

 

Bring back the joy to my life 

 برگردٍن ویرٍ بٌ زندگ یٍ شاد ایب

 

Don’t leave me here with this pain away 

 نزار تنًا يا درد ٍ زخو نیبا ا نجایرٍ ا نن

 

Come and kiss this pain away 

 درد رٍ از نن دٍر کن نیا يات با بَسٌٍ  ایب

 

I can’t forget the day you left 

 رٍ فرانَش کنو یکٌ ترکو کرد یرٍز  تَنو ینه

 

Time is so unkind 

 نانًربَنٌ یلیخ زنان
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And life is so cruel without you here beside me 

 رحهٌ یب یلیبدٍن تَ در کنارم خ نجایا یزندگ ٍ

 

  .شد رىیخ شیيا چشو یٍ بغض آلَدش تَ سیٍاسع اٍ برداشت ٍ نگاى خ ی نٌیس یرٍ سرش را از آٍا

چند ساعت رٍ  ی... چطَر ادیبٌ سرم ن یچ یکنارم نباش قٌیدق ٌی یاگٌ تَ برا یحت دٍنو ینن نه-
  کنو؟ نیتضه

ٍ سرش را خو کرد  دیدستش گرفت ٍ کهرش را جلَتر کش انین تر را نحکو فشیظر یيا انگشت ايَرا
 :گفت تر نیٍ آٍا دٍبارى غهگ

 دایپ نیتنًا بهَنو کٌ ا خَام یتَ نرٍ... نن نه ی... ٍلکنٌ ین دایسنگو کٌ شدى پ ریز از ٍ شايپَر نن-
  ...اش کردن آب  خَردن بشٌ ٍاسٌ

شدى  کٌ از فرط غو سرخ ییيا ٍ نحکو، انا با چشو رایگ ییچند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد با صدا ايَرا
 :لب زد کرد یرا کانال ننعکس ن اش یر یسرد نبَد ٍ حس دلگ شٌ،یکٌ برعکس يه یبَد ٍ لحن

حرفات جًنو رٍ بٌ  نیباا یخَا یبرام عذابٌ، چرا ن شینجَریدختر؟ يه یسختش کن یخَا یچرا ن-
  ؟یجَنو بنداز 

از  سیخ ی گَنٌ بٌ را اش بٌ يو ساکت کرد کٌ ايَرا گَنٌ شیيا يق يقش را با فشار دادن لب آٍا
 :اشک اٍ چسباند ٍ کنار گَشش زنزنٌ کرد

 ،یکن باز ٍ رفتٌ بًت گفتو يربار چشهات ادتی... یبکن ٍ کٌ فکرش یز یزٍدتر از چ یلی... خگردم یبرن-
.. سر حرفت کٌ کٌ نن بًت اعتهاد دارم، باٍرم کن. ینن کنارتو؟ پس فقط ننتظرم بهَن ٍ يهَنجَر 

  ...یبندانگشت ستایٍا یشراکت کنارن نیتا تٌ ا یگفت
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Un-break my heart 

 کن ویرٍ ترن قلبو

 

Say you’ll love me again 

 یش یکٌ دٍبارى عاشقو ن بگَ

 

Undo this hurt you caused 

 ببر نیرٍ از ب یکٌ بٌ ٍجَد آٍرد یدرد نیا

 

When you walked out the door 

 یرفت رٍنیکٌ از در ب گو ینرٍ  یٍقت

 

And walked of my life 

 یخارج شد ویاز زندگ ٍ

 

Un cry these tears 

 ریبگ ازم رٍ يا اشک نیٍ ا ایب
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I cried so many nights 

 کردم ٌیرٍ گر یادیز یيا نن شب کٌ

 

Un-break my heart 

 کن ویترن نَ قلب

 

را بٌ آغَشش فشرد ٍ با تهام ٍجَد،  زشیر ی آٍا دٍر گردنش حلقٌ شد ٍ ايَرا نحکو جحٌ یيا دست
را پشت  شیيا اشک ی  ٍ ايَرا داغ دیلرز ی. دخترک در آغَشش ندینفس کش قیعه شینَيا انین

 :گفت آرام ٍ کرد خو اش نردانٌ ی شانٌ یاٍ سرش را رٍ یٍقت کرد یگردنش احساس ن

  ؟یگرد ینطهئن باشو برن-

  .ُپر از غو بَد شیگَشش را سَزاند ٍ صدا ی داغ ايَرا اللٌ نفس

  ...امیاگٌ زندى بهَنو، آرى... شک نکن ن-

 !ايَرا-

 :نقش را فشرد ٍ گفت زیر دخترک کهر تر بَد ٍ ايَرا نحکو ریآٍا بًت زدى ٍ دلگ لحن

باشٌ کٌ تَ  ادتی ٍ نی، اآخرم نَشتٌ شد ی ٍ انشب صفحٌ امیانا اگٌ نتَنستو ب چ،یاگٌ برگشتو کٌ ي-
 یباشٌ کس ادتیسر نن اٍند،  ییلَ رفت ٍ ير بال اتی... اگٌ عهلیٍ نٌ کهکو کرد یشناخت ین ٍ نٌ نن
ايَرا رادفر، عضَ سازنان نربَط بٌ حزب بَدى؛ نٌ  ش،یدید یشايپَر ن یالیٍ تَ ٍ یشناخت یکٌ تَ ن

  ...یبٌ اسو ايَرا پناي ینفَذ ٌی

 :گفت تند تند ٍ کرد تر را بٌ دٍر گردنش نحکو شیيا دست یيا ٍ حلقٌ دیآٍا در آغَشش لرز تن
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  ...یراجب خَدت حرف بزن ینطَر یا خَام یبسٌ ايَرا... نه-

بٌ ذينت خطَر کنٌ... بعدشو،  یز یچ نیفکر چن دینبا یننتظر برگشتن تَئٌ؛ حت نجاینفر ا ٌی یٍقت تا
ل ت کنو ٍ يهٌنن اٍنقدر دٍ درى بازم کٌ ٍس یتَ ٍاقعا فکر کرد  ٍ  ریرٍ بزارم کنار؟ نخ یچ ط راى 

با درٍغ ٍ  نکٌیتا ا رمیبه دم ین حیترج فتٌ،یتَ ب یبرا یاتفاق نی! نطهئن باش اگٌ کَچکترجنابیعال
بزنو... تا  نَن  ییآشنا ریٍجَد ندارى، ز ياش یکیٍسط تار دیسف ی نقطٌ ٌیکٌ  یا یدغل، بخاطر زندگ

 دم یبًت قَل ن ٍ نی... ٍ اجنگو یٍ پا بٌ پات ن کنو ین حفظ شَ شراکت، دٍ طرفٌ بَدن نیآخر ا
 ...یجناب ايَرا پناي

نفس  قیگرفتٌ ٍ بغض دار بَد کٌ باعخ شد ايَرا عه یاسهش را بٌ زبان آٍرد، بدجَر  یآٍا ٍقت لحن
اٍ  ینَيا بٌ را اش گَنٌ اٍ ٍ نشست اش شانٌ یرا بٌ يو فشار ديد. سر آٍا رٍ شیيا بکشد ٍ چشو
 .فقط نحکو بغلش کرد ،یحرف چیي یچسباند ٍ ب

 

Don’t leave me in all this pain 

 يهٌ درد ٍ رنج تنًا نزار نیا یتَ ٍ نن

 

Don’t leave me out in the rain 

 تَ بارٍن تنًا بهَنو رٍنیب نیا نزار

 

Bring back the nights when I held you beside me 

 بًو برگردٍن یبَد شویرٍ کٌ پ ییيا شب اٍن
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Un-break my heart 

 کن ویترن نَ قلب

 

Say you’ll love me again 

 یش یبگَ کٌ عاشقو ن دٍبارى

 

Undo this hurt you caused 

 ریازم بگ یرٍ کٌ بٌ ٍجَد آٍرد یدرد نیٍ ا ایب

 

when you walked out the door 

 یرفت رٍنیدر ب نیکٌ از ا گو یرٍ ن یٍقت

 

And walked out of my life 

 یخارج شد ویاز زندگ ٍ

 

Un cry these tears 

 کن پاک رٍ يام اشک نیٍ ا ایب
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I cried so many nights 

 کردم ٌیرٍ گر یادیز یيا نن شب کٌ

 

Un-break my heart 

 کن ویترن نَ قلب

 

Un-break my heart oh baby 

  کن ویترن نَ قلب زمیعز

 

Come back and say you love me 

 یٍ بًو بگَ عاشقه برگرد

 

Un-break my heart sweet darling 

 کن ویترن نَ قلب زمیعز

 

Without you I just can’t go on 

 ادانٌ بدم یزندگ نیبٌ ا تَنو یبدٍن تَ نه نن
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Can’t go on 

 ادانٌ بدم تَنو ینه

 

Say that you love me 

 یبگَ کٌ عاشقه بًو

 

Tell me you love me 

 یبگَ کٌ عاشقه بًو

 

Un-break my heart 

 کن ویترن نَ قلب

 

 

 د،یخز رٍنیآٍا را ريا کرد ٍ تا دخترک از آغَشش ب فیايَرا کهر ظر یيا تهام شدن آينگ، دست با
تاالر رفت. انگار  ی  نگاى کند، از نقابلش گذشت ٍ سهت خرج شیيا بٌ چشو یا لحظٌ یحت نکٌیبدٍن ا
 یيا نردنک ت  یٍ نعصَن دىیبٌ يو چسب یيا نژى نیآٍا، با ا یيا چشو دانست یيو ن خَدش
  .قدم از قدم بردارد گذارد یٍ نه کند یرا سست ن شیپايا ،یفندق
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شد ٍ باران  دىیشن ینیرعد ٍ برق سنگ یٍ يهان لحظٌ صدا دیچیبٌ تن آٍا پ یکٌ رفت، باد سرد ايَرا
باران  انیاز اشک تار شد. در ن شیيا ٍ چشو دیآٍا از ترس لرز فیشدت گرفت. جسو نح شتریب
از  ظٌبَد کٌ ير لح یبلند نرد یيا نحکو ٍ قدم یيا بٌ شانٌ رىیبَد ٍ نگايش از پشت سر خ ستادىیا

  .گرفت یاز باغ کٌ خارج شد، آٍا بٌ خَدش آند ٍ چشو از باغ باران ت،یٍ درنًا شد یاٍ دٍر ٍ دٍرتر ن

را نحکو بغل کرد. از سرنا، از ترس، از تهام آن  شیرفت ٍ بازٍيا بانیسا ریز یيا یصندل سهت
گذشتٌ، از نبَدن ايَرا در کنارش،  يا نیا ی دلش بَد... ٍ از يهٌ یکٌ تَ یبد ٍ ننف یيا حس
  .دیلرز ین یبدجَر 

ردش اسو ايَرا، تند تند پسَ دنیٍ با د دیدستش لرز انیگذشتٌ بَد کٌ يهرايش ن یدٍ ساعت حدٍد
 :را خَاند انکشیرا ٍارد کرد ٍ پ

 یاتاق سهت چپ طبقٌ باال نیبرٍ بٌ آخر گٌی. چند لحظٌ دویش یٍارد عهل ن گٌیساعت د کی تا»
 .دست لباس برات گذاشتٌ شدى، اٍنارٍ بپَش ٍ يهَنجا بهَن ٌیساختهَن؛ اٍنجا 

 «؟یبندانگشت یٍ ننتظرم بهَن یصبر کن ام،یکٌ ب یتا زنان ید ین قَل

 :کرد پیٍ تا دیلغز بَردیک یرٍ شیيا انگشت یسفت شد ٍقت شیگلَ انیآٍا ن بغض

 یگرد یايَرا، چَن نطهئنو برن نَنو یتا ير ٍقت يو کٌ طَل بکشٌ، نن ننتظرت ن دم؛ ین قَل»
 «نرفتٌ؟ ادتی کٌ نَن ... شراکتی. فقط تَ يو بًو قَل بدى کٌ نَاظب خَدتشویپ

  .نقش گرفت ٍ آٍا زٍد بازش کرد یگَش ی صفحٌ یايَرا رٍ انکیپ دى،ینکش قٌیبٌ دق ٍ

. االنو برٍ تَ ساختهَن ٍ تا خَدم یٍحش یآيَ یکن جهع تَ کٌ تَ يو حَاس ینرفتٌ، بٌ شرط ادمی»
تهَم کنو ٍ نزارم  دىیرٍ انشب بٌ صبح نرس یباز  نیا دم یاز اٍنجا خارج نشَ. بًت قَل ن َندمین

بٌ  کشو ی. يهَنطَر کٌ گفتو، الزم باشٌ خط  بطالن نیبهَن یآدنا باقاٍن  نیب گٌید ی لحظٌ ٌی یحت
 «...زارم یانا تَ رٍ تنًا نه ات،ینقشٌ ٍ عهل
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 :کرد پیآٍا نشست ٍ بعد دٍبارى با بغض تا یيا لب یرٍ ینَقت ،یکهرنگ لبخند

 ٌیاز چ یلعنت ی دلشَرى نیا فًهو یبترسو... انا نه یز یاز چ دینبا دٍنو ی... نیاین دى ین یگَاي دلو»
 «...کٌ افتادى بٌ جَنو... نگرانتو ايَرا

 :را خَاند انکشیٍ بعد پ دییجَ یکٌ ايَرا پاسخ ديد، تند تند پَست لبش را ن یزنان تا

 یاٍندى، نگران نباش آيَ رٍنیب شیکٌ تا االن باريا ٍ باريا بٌ جًنو رفتٌ ٍ از دل  آت یآدن ٍاسٌ»
 «...گردم یکٌ شدى باشٌ برن یيرطَر  ،ینتظرنراحتٌ ن الوی. تا خیٍحش

با  یٍقت ختیر اش گَنٌ یايَرا، نرم نرنک رٍ ی آٍا تا يهانجا سفت بَد ٍ با خَاندن جهلٌ بغض
 :کرد پیلرزانش تا یيا انگشت

ٍ کو  شو ی. خستٌ نهخرم ین جَن بٌ ٍ يو طَل بکشٌ، نن انتظارش انتیبرگشتن تا ق نیا اگٌ»
 «...شویپ یتا برگرد کنو یاٍنقدر صبر ن ارم،ینه

نداد، دخترک از جا بلند شد ٍ سهت  یکٌ اٍ پاسخ یايَرا ناند ٍ ٍقت انکیننتظر پ قٌیدق چند
  .ساختهان رفت

تخت ننتظر نشستٌ بَد. تند تند پَست لبش را  یرا با کاپشن ٍ شال عَض کردى بَد ٍ رٍ راينشیپ
 زیٍ بعد باز شدن در، ت دیکٌ شن ییيا قدم یکٌ با صدا داد یدستش تکان ن یرا تَ یٍ گَش دییجَ ین

  ...ٌکٌ بًش قَل آندن دادى بَد، سهت در بدٍد ک ییآشنا دنید یبلند شد ٍ خَاست برا شیاز جا

را از نظر  شیبا پَزخند سر تا پا ای. نانستادیا اتاق ٍسط زدى دخترک جا خَرد ٍ بًت ا،یٍرٍد نان با
 :گذراند ٍ بعد گفت

کردم ٍ اٍندم  داتیبگو نن زٍدتر از اٍن پ دیانا نتاسفانٌ با ،یبَد گٌینفر د ٌیننتظر  دٍنو ین-
  ...نزاحو ی سراغت دخترى



 www.Novel98.ir 633               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

را با  اش یجلَ باز شکر  یپالتَ ایزدى بَد. نان خی شی. دست ٍ پاکرد یحرف فقط نگايش ن یب آٍا
ت کردى بَد ٍ چند قدم کٌ جلَ رفت، صدا یيا بَت اتاق اکَ  یتَ شیيا پاشنٌ یکرم رنگ ساق بلند س 

 :کهرنگ گفت یٍ با اخه ستادیشد. نقابل آٍا ا

 وینارت رٍ کجا قا ی نًرى دٍنو ی... انا نهیزن یبٌ دل نه یچنگ نیيهچ کنو، ینگايت ن ینن کٌ يرچ-
  ...شکنن یٍ دست ن سر ات ٍاسٌ ینجَر یکٌ يانَن ٍ ايَرا ا یکرد

آٍا دٍخت ٍ  یيا را بٌ چشو اش یعسل یيا کٌ سراسر کلهاتش را فرا گرفتٌ بَد، نردنک یبا نفرت بعد
 :ادانٌ داد

 ی نٌیزبَن دراز، دست رد بٌ س ی  ٍجب وینٌ کٌ بٌ خاطر تَ، ن شد، یسًو ن دیبٌ خصَص ايَرا کٌ با-
  ...برد یرش نباالت ٍ داشت ننفعت اش بزنٌ کٌ يهٌ جَرى ٍاسٌ یکس

 نٌیرا بٌ س شیيا . با پَزخند دستاٍردیرا از رٍ بست ٍ کو ن ریاٍ يو شهش د،یرا کٌ شن زشیلفظ ت آٍا
 :گذاشت ٍ گفت

 ٌی ینطهئن باش حت ختن،یکٌ دٍر ت ر یینرديا هچٌیتهَم ن نیراحت کنو؛ ب تَ الیبزار خ نیبب-
خفن ٍ  یادی... پس اگٌ يپرٍت َبر ت داشتٌ کٌ زستنیٍاسٌ ٍجَد خَدت قائل ن یارزش شَن کدٍم
 !یزن یاشتباى ن یدار  يو !! چَن کلیدر جَابش بگو ز کـــ دیبا ،ییدلربا

ٍ  کنن یٍ عَضش بايات نعانلٌ ن ارنیبٌ دستت ن یکٌ نفت ٍ نجان نٌیتَ ٍاسٌ اٍنا فقط ا ارزش
 تَن ٍ با طناب پارى پَرى شن یبدبخت ن شٌیشهايا ٍاسٌ يه ی کٌ بٌ ٍاسطٌ ییاز آدنا ویحاال بگذر
ٌ  چاى ب شن ین سرنگَن   ...یچارگیت

کٌ خَب حرص  یرا پشت گَش انداخت ٍ با لحن شیکٌ اٍ نَيا کرد یفقط با اخو نگايش ن اینان
 :ادانٌ داد آٍرد یرا باال ن اینان

دنبال  گردى، ینه ینَقت آدم دنبال بدٍنٌ، نرد ٍ کٌ خَدش یفرق دارى... کس ٌیانا راجب ايَرا، قض-
 راى يو بشٌ جا ٍ اٍن جابٌ نیا یرٍ بلد نباشٌ ٍ يررٍز تَ دستا ٌیيو کٌ نٌ گفتن بٌ بق یکس
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خَدش  فقطرٍ  ياش ییبایکٌ فقط نتعلق بٌ خَدش باشٌ! ناز ٍ ادا ٍ ز خَاد یرٍ ن ی... کسافتٌ ینه
کٌ  نٌینن ٍ تَ، ا نیب فرق ،یدٍن یتهَم شًر با تن ٍ بدنش خاطرى داشتٌ باشن... ن نکٌینٌ ا نٌ،یبب

ٍ پاش کٌ  ی... انا تَ نٌ! فقط بٌ فکر خَدتیچ یعنینَندن  یکس یتعًد، شراکت ٍ پا دٍنو ینن ن
  ...یکن ین یلخا یدیکَب ین نٌیبٌ س شَ یسنگ عاشق یعهر  ٌیکٌ  یيهَن کس یپا ریز فتٌ،یب

 !چرا انتخاب ايَرا ننو، نٌ تَ؟ ینتَجٌ شد حاال

 یزدن بٌ آٍا باال رفت ٍ دخترک فرز برا یلیس یيو فشار داد ٍ دستش برا یرا رٍ شیيا دندان اینان
 نکٌیا یيَا نشتش را جهع کرد ٍ ب یآٍردن دستش، تَ نییگرفتن نچش آنادى شد کٌ... اٍ قبل از پا

 :از جانب آٍا شَد، چند قدم از اٍ فاصلٌ گرفت ٍ گفت یننتظر حرف

شايپَر کٌ نحل  شیفرستادنت پ یٍقت نویبب خَاد یدلو نگستاخ!  ی دخترى یخَن ین یُکر  یلیخ-
  ...نٌ ایدراز يست  نقدریاز ايَرا دٍر ت کنٌ، بازم زبَنت يه شٌیٍ ٍاسٌ يه ادیاز خجالتت در ب ویقد

 شد اتاق ٍارد پشت کو یبا نَيا ینات فقط نگايش کرد کٌ اٍ پَزخند زد ٍ يهان لحظٌ نرد جَان آٍا
 :گفت کرد یى نرا نگا اینان کٌیدرحال ٍ

 اتیرزرٍ کردم خانَم. کاٍى يو تهاس گرفت، گفت ايَرا بًش گفتٌ عهل گٌید ی يفتٌ یرٍ برا طیبل-
  ...ٍجَد ندارى ینگران یبرا ییانشب کنسلٌ؛ پس جا

 :کهرنگ گفت یٍ با اخه دیسهتش چرخ اینان

  ...رٍ کنسل کنن اتینحالٌ عهل-

زدى  نیحرف رٍ بٌ خاطر ا نیعقب بکشٌ. حتها ا یکٌ انقدر الک ستین یآدن شناسو؛ یايَرا رٍ ن نن
 شَ بگَ تن لش ریباياش تهاس بگ عی... سرنٌیبب رٍ العهلش کٌ بٌ کاٍى نشکَک شدى ٍ خَاستٌ عکس

رابط يو از  ٌی نیزدى باشٌ يه یدست ٌی... اگٌ ايَرا بًش ٌیچ شَن یاصل قصد بفًهٌ بدى تکَن
  ...رى یدستهَن ن
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گفت. نگايش  یرلبیز«  چشو»ٍ  دیبٌ پشت گردنش کش یلحظٌ نگايش کرد ٍ بعد دستچند  نیران
 :گفت ایعقب رفت ٍ نان یخَدش جهع شد ٍ که یدخترک تَ د،یکٌ سهت آٍا چرخ

ٍاسٌ جهع ٍ جَر  ،یخَدت يهراشَن بر  ستین یاز یتًران. انا ن شیدخترى رٍ بفرست نیبدى ا یبیترت-
  ...دارم ازیکٌ از کشَر خارج بشو، بٌ کهکت ن یزنان تا يا ٍ انجام زٍدتر از نَعد نعانلٌ يا ییکردن دارا

زد کٌ باعخ شد چند قطرى عرق سرد پشت کهر  یلبخند چندش کرد، یيهانطَر کٌ آٍا را نگاى ن نیران
 :گفت ایٍ اخو کند ٍ اٍ رٍ بٌ نان ندیدخترک بنش

  اد؟یکنن. فقط؛ نگٌ يانَن خان يو يهراى شها نه شفیرد ناینًرداد ا سپرم یاطاعت خانَم. ن-

 :پاسخش را داد رفت، یزد ٍ يهانطَر کٌ سهت در ن یا انٌیلبخند نَذ اینان

سهتش...  کنو یيانَن رٍ حَالٌ ن لینٌ؟ خب ننو با کهال ن رى،یبگ یقربان ٌی انیجر نیاز ا دیايَرا با-
  ...تَ کارام دٍٍنٌ یيو نَش ن یادیز ایاتفاقا تازگ

 :گفت نیبٌ آٍا انداخت ٍ بعد رٍ بٌ ران ینگاي وین ایفقط سرش را تکان داد ٍ نان نیران

جَرى نتَنٌ با ايَرا ارتباط برقرار  چیچهَش ٍ پررٍئٌ... حَاست باشٌ ي یادیدخترى ز نیدر ضهن، ا-
 باد ٍ نَن ٍ اٍنَقت کالى گٌ یرٍ بًش ن دىیٍ نشن دىیکٌ انشب شن یٍ پَک يرچ کیکنٌ، ٍگرنٌ ج

 ... پس  نعرکٌ اندازى ین

نن ٍ ايَرا بٌ حسابش  ی  فقرى، اگٌ بخَام سر خردى حساب شخص ٌی نیخانَم. بابت ا نینگران نباش-
 ...نٌیدخترى رٍ يو نب یٌ یيهٌ رقهٌ حَاسو جهعٌ سا ارم،یب

 :بَد، گفت دىیآن خَاب ین یدر ن کٌ يزاريا حرف ناگفتٌ یزد ٍ رٍ بٌ آٍا، با نگاي یلبخند نرنَز  اینان

  ...نزاحو کَچَلَ نهتیب یقصر شايپَر ن-

  .داد لشیتحَ یپر حرص«  برٍ بٌ درک» رلبیبا اخو نگايش کرد ٍ ز آٍا
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را  زنقششیٍ چند بار قد ٍ قانت ر ستادیجلَ رفت ٍ نقابل آٍا ا نیکٌ از آنجا خارج شد، ران اینان
 .برانداز کرد

ت ز نیا ؟ییپس آٍا تَ-  دنتیانا چشهو بٌ جهال خَدت رٍشن نشدى بَد کٌ االن با د ادى،یرٍزا حرف 
  ...َسر تا َتٌ سَخت اشینًتاب

  .نگايش کرد. دخترک انگار عادت بٌ جَاب ندادن نداشت ظیبا غ آٍا

 یکٌ نفت ی! ٍگرنٌ نًتابیدرخشان  تَئٌ کٌ کارت سَخت رٍ کال فرستادى نرخص ی نشکل از کلٌ-
  ...فتٌیار نهاز ک ینفتک

بستٌ بَد، انا  خی شیبَد ٍ دست ٍ پا دىیبا خشو نگايش کرد کٌ اٍ يو نتقابال اخو کرد. ترس نیران
  .ايل کو آٍردن نبَد

 :دیصَرتش تَپ یرفت ٍ تَ تر کینزد یجَان قدن نرد

نشخَار کن بعد زر زر بزن کٌ ضرر نشٌ ٍ  ٌیبچٌ!  ید ین قَرت ٍ حرفات دىییکٌ نجَ ییپررٍ یلیخ-
  ...بٌ جَنت فتٌیب

 یيا بٌ چشو رىیرا از نظر گذراند ٍ بعد خ نیران ی دٍ بار قد ٍ قَارى ز،یتحقرآن یبا پَزخند ٍ نگاي آٍا
 :باال انداخت ٍ گفت ییابرٍ اش، یعصبان

ٍ آنَزش  یبٌ نَ از َبر  نَ ٍ کٌ قاعدى ٍ قانَناش یيست یخَب ی نشخَارکنندى داستیاز ٍجناتت پ-
 ...ید ین

بَد، انا  دىیشن زشی. قبال از زبان تند ٍ تخَرد یدخترک خَن خَدش را ن یيا یاز حاضر جَاب نیران
  .بردى بَد یپ «دنیبَد نانند د یک   دنیشن» ی جهلٌ ی  االن بٌ نعن

شد.  دىیشناز باغ  یٍ شلَغ یرانداز یت یکٌ يهان لحظٌ صدا دیبگَ یز یباز کرد ٍ خَاست چ لب
در سراسر  فش،یظر یيا از تپش بلند قلبش، تا نشت کردن انگشت یآٍا برق زد ٍ خَشحال یيا چشو



 www.Novel98.ir 637               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

آٍا را گرفت ٍ دخترک را سهت  یفرستاد ٍ با خشو بازٍ یلب لعنت ریز ظیبا غ نی. راندیٍجَدش دٍ
  .دیکش َدشخ

ٍر  یردت کنو بر  دیٍ با ستیکٌ نجالش ن فیبايات داشتو، ننتًا ح یادیز یبچٌ... کارا ایب فتیراى ب-
  ...دست بابات

را از  شیبازٍ کرد ینخهل گرفتٌ بَد ٍ يهانطَر کٌ تالش ن ی پردى یٌ یرا بٌ حاش شیيا دست آٍا
 :اتاق بهاند، بلند گفت یبکشد ٍ تَ رٍنیدست اٍ ب

  ...امی... جًنو شايپَر کٌ سًلٌ، نن با تَ بًشتو نهیٍلو کن عَض-

دست گرفت ٍ با دست  کیکهرش را با  شَد، یاٍ نه یتقاليا فیحر شیبازٍ دنیبا کش دیکٌ د نیران
 شیيا . صَرت دخترک از درد جهع شد ٍ دستدیرا گرفت ٍ نحکو کش شیشال نَيا یاز رٍ گرشید

  .سهت در برد کرد، یٍ تقال ن زد ین غیج کٌیاٍ را درحال نیکٌ پردى را ريا کرد، ران

 ی  ناج شايپَر، خَن   بزار رٍشنت کنو يو ؟یننتظر قًرنانت ٌ؟یتَ دختر... چ یيست ید  عجب سرتق-
تَ رٍ نجات بدى ٍ نٌ دستش بٌ  تَنٌ ی... نٌ نزنٌ یبٌ کايدٍن ن یانشبٌ رٍ بدجَر  ٌی یجناب عال

  ...اریدرن یباز  یٍ کَل ایآدم راى ب نیع ،یگر  یٍحش ی... پس جارسٌ یٍ يانَن ن اینان
 

يدف ايَرا، اصال  دیرا بٌ يو فشرد ٍ زبانش را بٌ سقف ديانش چسباند کٌ نگَ شیيا نحکو لب آٍا
  .زند ینردک کال دارد اشتباى ن نیا ٍ اند نبَدى ایيانَن ٍ نان

 یز یٍ شالش دٍر گردنش افتادى بَد. سر رايش بٌ يرچ شد ین دىیکش نیزن یدخترک رٍ یپايا
از اٍ بَد ٍ  تر یقَ نیاتاق بند کند، انا ران یيرطَر کٌ شدى خَدش را تَ خَاست یٍ ن گرفت یدست ن
اٍ  ٌب یا ذرى نکٌیا یب نیاٍ نبَد ٍ ران یزٍر بازٍ یجَابگَ ش،یاديایٍ فر غیدخترک ٍ ج یيا تالش

ٍ  زد یاٍ را چنگ ن یيا نچ دست زش،یکَتاى انا ت یيا تَجٌ کند، از اتاق خارجش کرد. آٍا با سر ناخن
  .دیکش ین غیٍ بلند ج دیکَب ین نیزن یرا رٍ شیپايا
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 یيرطَر کٌ شدى در آن ساختهان لعنت کرد ینشستٌ بَد ٍ با تهام ٍجَد تقال ن شیگلَ یتَ بغض،
  .بهاند

 کشد ینه یطَل نداشت شک ٍ اند ٍارد عهل شدى یاتیعهل و  یت داد یٍ رگبار، نشان ن کیشل یصدا
شدى  ریاس یٍحش َانیح نیا یيا دست یتَ ینطَر یبردن آٍا ٍارد اتاق شَد... آنَقت اٍ؛ ا یايَرا برا

  .بَد

ٍ آٍا را از اٍ گرفتند ٍ از دٍ  ستادندیا نیساختهان خارج شدى بَدند کٌ دٍ نفر نگًبان نقابل ران از
  .را قفل کردند شیيا طرف نحکو نگًش داشتند ٍ دست

رٍ بٌ اٍ  د،یالن ین را اش خراش خَردى یيا نچ دست کٌیدرحال نیٍ ران کرد یينَز يو تقال ن دخترک
 :دیغر

  ...تَ یيست یتَلٌ سگ... چٌ چهَش ریآرٍم بگ-

 :گفت يا بعد رٍ بٌ نگًبان ٍ

 نیع نیلحظٌ غافل بش ٌی... شک ندارم دىیٍرپر نیبٌ ا نشیٍ بد نیجهع کن یچشه چًار ٍ حَاستَن-
 !ٍ الفرار خَرى یاز دستتَن ُسر ن یناي

زد  یبلند غیٍ ج دیکَب نیزن یرا رٍ شیچشو گفتند ٍ خَاستند آٍا را ببرند کٌ دخترک پايا يا نگًبان
 :ٍ گفت

  ...نیراحتو بزار یرٍان یضای... با شهام نرایعَض نیٍلو کن-

 :دیدست چپش گرفت ٍ غر نیرا ب فشیبا خشو صَرت ظر نیران

  ...یکَل ی دخترى ری! خفٌ شَ ٍ زبَن بٌ دين بگشششیي-
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اصال  نویبب ؟یبکن یخَا ین یساکت نشو چٌ غلط نویبب خَام ی! نیت خفٌ شٌ شارالتان  ٍحشا عهٌ-
 چیٍجَد انجام  ي اینان یٌ یپا دٍن یکٌ پادٍ ستیسخت ن ادمیحدس زدنش ز اد؟یازت بر ن یکار 
  ...رٍ ندارى یکار 

 ی دىیدخترک تهام شدى ٍ نشدى، دستش را باال برد ٍ کش ی نگايش کرد ٍ جهلٌ ظیبا غ نیران
طرف صَرتش سَخت ٍ  کینحکهش کٌ بٌ صَرت اٍ خَرد، با کج شدن سرش، دخترک حس کرد 

ر ضربٌ شدت از اش گَنٌ تلنگر باشد، شکست ٍ سر باز  کی نیيه ننتظر فقط کٌ انگار بغضش ٍ شد س 
  .شد سیخ شیيا گَنٌ ٌیاز جان یکرد ٍ در کسر 

. دیصَرتش پخش شدى بَد، گرفت ٍ سرش را عقب کش یرا کٌ از يهان سهت تَ شینَيا ن،ینرا
 ظیبا غ نیشدى بَدند. ران رىیخ گریکدیبٌ  ،یآٍا سرکش ٍ طاغ یيا ٍ چشو نیاٍ خشهگ یيا چشو

 :صَرتش گفت یتَ

جًنو  شايپَر نفرستادنت سهت برزخ   یجا بٌ ٍ نکردم جا جابٌ تَ کیکَچ فک خَدم تا تَ ببند دين-
از  یترس ینه ؟یيهٌ حاضر جَاب باش نیا یکن ی... د  آخٌ بچٌ پررٍ، چطَر جرعت نیباق ارید

  عاقبتش؟

 :با حرص نگايش کرد ٍ گفت آٍا

  ...یرٍ ندار  یکار  چیراحتٌ تَئٌ نکبت ٍجَد ي الویخ-

کٌ طعو  یرا با شدت نشییبست ٍ لب پارا  شیيا کٌ اٍ نحکو چشو دیرا کش شینَيا تر نحکو نیران
  .نزند غیٍقت ج کیخَن را در ديانش پخش کرد، گاز گرفت تا 

 :دیدندان غر یبٌ اٍ از ال کیکٌ نزد یٍقت داد ین نیگند شانپا یبَ ن،یران نفس

 ایچ یفًه یاٍنَقت ن ند،یکردم نسلهان نشنَد کافر نب یرٍ سرت آٍردم ٍ کار  دیکٌ نبا ییيرٍقت بال-
  ...احهق ی دخترى ادیازم برن
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 گریکٌ گهان کرد دخترک د نیرا باز کرد ٍ چند لحظٌ فقط با غضب نگايش کرد. ران شیيا چشو آٍا
آٍا نحکو  د،یایدستش، تا بٌ خَدش ب دنیرا ريا کرد. انا بٌ نحض عقب کش شیآرام گرفتٌ، نَيا

 .دیکَب اش ینیب یرا تَ اش یشانیپ

 نیرا ب اش ینیب کٌ يهانطَر ٍ افتاد راى بٌ اش سرخ شدى یيا ب از چشوآخش را خفٌ کرد ٍ آ نیران
  .عقب رفت یيردٍ دستش گرفتٌ بَد، قدن

انا بٌ  د،ید یتار ن یاز شدت ضربٌ، که شیيا ٍ سرش درد گرفتٌ بَد ٍ چشو دیکش ین ریآٍا ت ی  شانیپ
 :گفت اش شٌیيه ی  بٌ لب نشاند ٍ با سرتق یٍ پَزخند اٍردیخَدش ن یرٍ

 !َالیکٌ کافر بچشد ٍ بٌ نسلهان بگن ا یی  بال نویا-

 :گفت يا رٍ بٌ نگًبان یبَد ٍقت اش ینیب ینگايش کرد ٍ دستش ينَز جلَ تیبا عصبان نیران

 قٌی... ٍگرنٌ بٌ دقنیکن خفٌ ٍ ٍ صداش نینرى دست ٍ پاش رٍ ببند ادتَنیلکاتٌ رٍ...  نیا دشیببر-
 ...دى ین لَ رٍ نَن يهٌ دىینکش

 کیٍ تار رىیباغ بردند. آنجا آنقدر ت ی  ٍ عقب ینخف ی  دخترک را کشان کشان سهت خرٍج يا اننگًب
  .يو نهکن نبَد نینرز آسهان از زن صیتشخ یبَد کٌ حت

خَدش را از دست آن دٍتا لنديَر خالص  کرد یٍ ندام تقال ن شد ین دىیکش نیزن یآٍا رٍ یپايا
  .کند

  ...گفتو... ايَرا... ايَرا نیبرم... با شهايام ٍلو کن نی... بزارایٍحش نیٍلو کن-

کٌ  ییيا اشک انیزدنش، با عجز، درد، غصٌ ٍ آتش سَزان غو، در ن ادیکردن اسو ايَرا ٍ فر صدا
  .ناخَدآگاى بَد خت،یر ین

 شیديانش را گرفت ٍ يرچقدر اٍ گازش گرفت ريا یبَد، نحکو جلَ تر یکلیي کٌ يا از نگًبان یکی
 :دیبگَ قشیرٍ بٌ رف نکٌیشد ا اش جٌیٍ نتنکرد 
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سرنَن اٍنَقت تا ابد آب  زنیر یاالن ن نیرٍ... ٍگرنٌ يه یٍحش ی دخترى کن اش خفٌ ؟یچرا نعطل-
  ...کنن ین رد نَن کٌ ٍاسٌ ی  نجازات نیخنک خَردن کهتر

 یدخترک کٌ رٍ یيا صَرا آٍا گرفت. پلک یٍ جلَ دیکش رٍنیب بشیاز ج یدستهال عیسر گر،ید نرد
کٌ ننتظرشان بَد را باز کرد ٍ  ینیدر  ناش یگر یشانٌ انداخت ٍ د یرٍ را اٍ يا ن از نگًبا یکیيو افتاد، 
 .سَار شدند

*** 

 «ايَرا»

 :خطاب بٌ شًرام گفت انداخت، یجا ن شیآن را سر جا کٌیرا پر کرد ٍ درحال شیبرتا ی اسلحٌ خشاب

رٍ نفرستٌ...  رٍياین گٌیقرار شد اٍنو د ؛ی  نقشٌ ننتف انیٍ جر رىیگ یصَرت نه یاتیبٌ کاٍى گفتو عهل-
بٌ رفتار انشب کاٍى  یآخرش بستگ یرٍ بٌ سردار اطالع دادم، ننتًا رأ نیران قیاز طر انتشیبعدشو خ

  ...دارى

 :فقط نگايش کرد کٌ اٍ اسلحٌ را در غالف گذاشت ٍ رٍ بٌ شًرام ادانٌ داد شًرام

کاٍى رٍ  گٌ ین نیحساب بٌ ران نیبزنو، شک نکن رٍ يه یدست ٌیَاستو بًشَن خ کنٌ ین الیخ اینان-
زدى  دیینًر تا اد،یبشٌ ٍ ب نطَری... کٌ اگر اادیب ٍ بردارى رٍ يا بچٌ ٍ ندى گَش ٍ خبر کنٌ کٌ حرف نن

 ...ی  کٌ بٌ سردار زدى شدى ٍ حذفش قطع ییرٍ تهَم حرفا

 شیر شٌیيو بَد کٌ اٍ يه نی. نحال بَد ايَرا فکر يهٌ جا را نکند. بٌ خاطر يهدیکَتاى خند شًرام
  .است تر . تجربٌ جابت کردى بَد در نَاقع حساس، کاردانسپرد یرا دست ايَرا ن یچیٍ ق

  شٌ؟ ین یانشب چ اتیآخر عهل-

  ...اشتباى ٍ خطا یا بدٍن ذرى رى؛ ین شیپ ویخَا یيهَنطَر کٌ ن یچ يهٌ-
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 ای ست یکٌ در دلش است، کار درست یبٌ زبان آٍردن حرف دانست یند لحظٌ نگايش کرد. نهچ شًرام
 :دلٌ کرد ٍ گفت کیحال نظرش را  نینٌ؛ با ا

  !راجب آٍا؟ یحت-

 :ٍ شًرام دٍبارى گفت دیکش شینَيا نیدستش را ب یپرنگ، عصب یسرش را چرخاند ٍ با اخه ايَرا

  بشٌ؟ یقرارى چ تیاٍن درنًا فیکٌ، تکل نٌیننظَرم ا-

باز يو آن  یٍل کرد، ین اش یحس ٍاناندى کٌ تا سر حد نرگ عصبان نیکالفٌ شدى بَد. چٌ بَد ا ايَرا
! بٌ خَدش کٌ اش یخی. البتٌ قلب بٌ ظاير اش یخیبٌ قلب  زد یسَز ن شتریبَد ٍ ب تر یحس قَ

 یيا چشودرآٍردى ٍ نغلَب را از پا  یآن آدنک  سرد ٍ سنگ یدخترک بدجَر  د؛یدرٍغ بگَ تَانست ینه
  .کردى بَد شیدرشت ٍ لطافت صدا

نبض  کٌیکٌ سفت شدى بَد، درحال یشدى ٍ فک زیر ییيا لحظٌ شًرام را نگاى کرد ٍ بعد با چشو چند
 :گفت زد یٍ تند ن یکنار گردنش عصب

  شًرام؟ یبرس یخَا ین یبٌ چ-

سهت ايَرا گام  داد، یيَا تکان ن یگرفت ٍ يهانطَر کٌ دستش را تَ َاریرا از د اشٌ یکالفٌ تک شًرام
 :برداشت ٍ گفت

 یاشکال چیباشٌ، ي یز یتَ ٍ آٍا چ نیب نکٌینرد نَنن... ا یبشناس ٍ خَدت ٍ خَام ی! فقط نیچیبٌ ي-
پس تحت  اٍن دختر، بًرحال دختر  شايپَرى؛ ویدٍن یکنٌ. نا کٌ ن دایندارى... انا نزار با کار ت تداخل پ

  ...دینبا یطیشرا چیي

 :کرد یچیکالفٌ کالنش را ق یبا لحن ايَرا

بٌ  نیانجام ندادى ٍ يه یبَدم کار خالف شَن نیندت کٌ ب نیندارى... تهَم ا یشايپَر بٌ آٍا ربط-
  ...پس و،یازش ندار ی. نا يو کٌ ندرکٌیکاف شیگناي یاجبات ب یبرا ییتنًا
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 :انداخت ٍ دٍبارى شًرام را نگاى کرد ٍ ادانٌ داد شیپا یا بٌ جلَريا کرد. نگايش ر هٌیرا ن حرفش

کٌ پرٍندى رٍ  یبا ٍصاتت ٍ ٍکالت نن بٌ عنَان نأنَر  ،یا یپس تَ ير دادگاى ٍ طبق حکو ير قاض-
  ...ادیبٌ دست ن یتالش نیتر آٍا بدٍن کَچک ی ٍ تبرعٌ یگناي یبردى، حکو نَجق  ب شیپ

حرفش،  نیٍ نتفاٍت بَد، انا االن با ا بیندت عج نینگايش کرد. رفتار ايَرا در ا یا لحظٌ شًرام
دشهنش...  نیتر بزرگ د،یکردى بَد! رسها داشت از آٍا، دختر  شايپَر جاٍ لیرا تکه بشیعجا ات  یاخالق

 دیبٌ خَن جاٍ دانست یکٌ شًرام ن ییکٌ تا جا یی! آن يو ايَراخَاند؟ ین گنايش یٍ ب کرد یدفاع ن
 یبَد برا یاالنش، تنًا اجبات یيا . پس حرفشد یدخترش يو استحنا قائل ن یبرا دیتشنٌ بَد ٍ نبا

  .بَد دىیشن دیکٌ از سع ییيا تصَرات شًرام ٍ حرف

 :فرٍ برد ٍ گفت بشیج یرا تَ شیيا دست

بارى  ٌیٍ عَض شدن، اٍنو  رییتغ نیا لی... ٍ دلیکرد رییکٌ تغ یدٍن ین یبًتر از ير کس ٍ نیخَدتو ا-
  د؟یباشٌ بٌ جز دختر  جاٍ تَنٌ ین یچ ،یقبل ی ٍ بدٍن برنانٌ

 :دندان گفت یاز ال یٍ عصب دیکش شینَيا نیبا خشو دستش را ب ايَرا

  ...یکن یبزرگش ن یدار  یخَد یندارى... ب یارزش نینن کَچکتر یاٍن دختر برا-

 لیدل یب تیحجو از عصبان نیشدن ٍ االنو ا شیشخص گاردیندت باد نیتهَم ا یبگ یخَا ین یعنی-
 لیدل رى، ینفر نه ٌیرقهٌ تَ َکت  نن  چیي یار یرٍ براش ب نیران ی بًَنٌ یٍ ننطق کٌ اگٌ بخَا

  !دارى؟ یا گٌید

فشرد. ينَز  شیيا چشو یرٍ را اش چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد کالفٌ انگشت شست ٍ اشارى ايَرا
 :از افراد، کنارش آند ٍ بعد از گذاشتن  احترام گفت یکیدر قبال سَال شًرام ندادى بَد کٌ  یپاسخ

 ن؟ید یدستَر حهلٌ ن یک   و؛یش ین کیشدى نزد نییتع شیبٌ زنان  از پ ویقربان دار-

 :بٌ شًرام انداخت ٍ بعد رٍ بٌ اٍ گفت ینگاي وین ايَرا
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گرٍى دٍم ٍ  یعنی ،یاصل یرٍيایباغ رٍ پَشش بدن ٍ ن ی  دارن قسهت پشت یگرٍى اٍل کٌ تعداد که-
 ٍ نقاب بٌ ٍ حَاستَن یخَدشَن نستقر بشن... يهگ یسر جا عیسر یلیسَم، طبق نقشٌ يرکدٍم خ

  ...بشٌ ییشناسا دینفر از شها يو نبا کی یچَن حت ن،یکن جهع تَن چًرى پَشش

ساختهَن  نییطبقٌ پا یيا کٌ تَ اتاق یی  ٍ بعد دخترا یناف خیاٍل ش تینأنَر نینا ٍ ا ی يهٌ يدف
 ...شٌ ین یازشَن نگًدار 

 خَام یعنَان نه چیي بٌ پس... اند ٍ کارکشتٌ یا حرفٌ يو شَن ضهن، اٍن تَ ُپر از نگًبانٌ کٌ يهٌ در
 بشٌ... نفًَنٌ؟ دىید یٍ قصَر از کس یکو کار 

 :جنباند ٍ گفت یسر  نرد،

  .شدم  بلٌ قربان. نتَجٌ-

 یخَدتَن باق ینستقر کن ٍ در حالت  آنادى باش، ننتظر دستَر  حهلٌ يرکدٍم سر جارٍ  رٍياین-
  ...نیبهَن

 :گذاشت ٍ اٍ کٌ دٍر شد، ايَرا رٍ بٌ شًرام گفت یاحترام نظان شیبرا گفتن، «چشو» با زنان يو نرد

  .دستَر حهلٌ با تَ-

  .کهرنگ نگايش کرد یبا اخه شًرام

  ...حرفهَن ينَز تهَم نشدى یٍل-

  .شد دٍر شًرام از اش، جهلٌ گفتن با زنان نشت کرد ٍ يو ادیز یدست چپش را با شدت ايَرا

نکنٌ... ربط  نن  دایناتهَم ريا شٌ ٍ ادانٌ پ هٌیختو نشٌ، يهَن بًتر کٌ ن یا جٌینت چیکٌ بٌ ي یبحح-
 نیکٌ بٌ خاطر نن پاش بٌ ا گنايو یآدم ب ٌی ی  کٌ درحال حاضر نسئَل  زندگ نٌیٍ اٍن دختر فقط ا

 !ریتاالر باز شدى... ٍ الغ
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شد. ايَرا بٌ  لینحَ ٍ کهرنگ تبد یاز پشت سر نگايش کرد ٍ اخهش آرام آرام بٌ لبخند شًرام
انا حرکاتش  دانست، یرا نه نیخَدش ا دیٍ شا کرد یٍضَح داشت از خَدش ٍ احساسش فرار ن

  .خَاند یدستش را ن یحتچنان ٍاضح بَد کٌ شًرام بٌ را

  .ٍارد عهل شدند رٍيایبعد، شًرام دستَر حهلٌ را صادر کرد ٍ ن یقیدقا

 خیش افراد. بَدند کردى حفظ را شان نحافظ، طبق دستَر پَشش یرٍيایشرٍع شدى بَد ٍ ن یرانداز یت
شدى بَد کٌ  یناگًان خَن  یيو کشتٌ دادى بَدند ٍ خَد  اٍ نغلَب شب یادیٍ تعداد ز یاکحرا زخه ،یناف
  .کرد یدرصد يو فکر رخ دادنش را نه کی یحت

کرد،  کیکٌ شل یا نشانٌ گرفت ٍ گلَلٌ ٌیٍ در جان عیيو گذاشتٌ بَد ٍ سر یرا رٍ شیيا از چشو یکی
باغ چرخاند ٍ بعد از  یدٍر نگايش را تَ کیپَش نقابلش فرٍد آند.  اىیبٌ قلب نرد س وینستق

بَد  ىاز نظر اٍ تهام شد اتیدر حهلٌ ٍجَد ندارد، سهت ساختهان رفت. عهل ینطهئن شد نشکل نکٌیا
  .بَد اندىین دست بٌ ٍ نشدى تهام ينَز خَدش يدف... انا بَدند؛ کردى لهس را شان يدف گریٍ د

 ویس ايَرا بجنبد، خَدش بٌ اٍ تا کٌ بشَد رايش سد خَاست يا از نگًبان یکیساختهان،  یجلَ
 یاٌ یافتاد، تند ٍ بدٍن جان نیزن یجان نرد کٌ رٍ یٍ جسد ب دیگردنش کش شايرگ یگارٍت را رٍ

  .باال قدم تند کرد ی ٍقفٌ رٍ بٌ طبقٌ

شاد ٍ  ی تصَر چًرى یيو گذاشت. حت یرا رٍ شیيا پلک یاٌ یجان یٍ برا دیاتاق ندنظرش رس بٌ
 د،یایسرخش بنشاند ٍ بٌ استقبالش ب یيا لب یبٌ رٍ ینیکٌ لبخند دلنش یدخترک چشو فندق فیظر

با  ؛کرد. انا... در اتاق را کٌ گشَد تاب یگرم ٍ ب شٌیرا نحل يه اش یخیحضَر اٍ قلب  ی بٌ اندازى
کٌ از  ی. بًت زدى ٍ با صَرتستادیدر، نات ٍ ساکن ا ی ٍ سردش، در آستانٌ یخال ی نحَطٌ یی  ایرٍ

زدى را  خیخو کردن را يو از دست دادى بَد، اتاق پَچ ٍ تَان ا یاتاق، حت نیفرط شَک نبَدن آٍا در ا
  .کرد ینگاى ن
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نشان  ختٌیرا بٌ يو ر شیاتاق افتادى ٍ فضا یکٌ تَ یلیپارى شدى ٍ ٍسا ی پردى یرٍ شیيا چشو
  .آٍا، ٍادار کردنش بٌ خرٍج از آنجاست ی  خال ی  بَد بفًهد علت جا یکاف نیٍ يه دیچرخ دادند، ین

ٍ سَزان بٌ جانش افتادى بَد،  ویحج یآتش نیشد ٍ ع دىیکٌ در ٍجَدش تن یتهام خشو ٍ نفرت با
 یدستش يهگ یيا را چنان نشت کرد کٌ رگ اش دىیکش یيا را بٌ يو فشرد ٍ انگشت شیيا دندان

 :زنزنٌ کرد نٌیٍ ک ظیُپر از غ رلب،یزدى شد ٍ ز رٍنیننقبض ٍ ب

 ...حرٍنزادى ن  یران کشهت ین-

 ریٍ جزء بٌ جزء ساختهان را با دقت ز کرد ین باز لگد با را يا اتاق ی  کی ی  کیرفت. در  نییپا یعطلن یب
  .از آٍا نبَد یٍ رٍ کرد، انا خبر 

  .دیاٍ، بًت زدى سهتش دٍ ی برافرٍختٌ ی چًرى دنیبا د شًرام،

  افتادى؟ آٍا کجاست؟ یاتفاق نجا؟یچٌ خبر شدى ا-

  ...ستین نجایآٍا ا-

با  ش،ینَيا انیدستش ن دنیخارج شدى بَد ٍ با کش اش دشدىیکل یيا دندان انیاز ن اش جهلٌ
 :کو سابقٌ ادانٌ داد یخشه

  ...دنشیدزد-

  .شد شتریحرف ايَرا ب نیشًرام از ا تعجب

 ...نکنٌ نش؟یکٌ دزد یچ یعنی-

 :کرد ظیحرف را از ديان  اٍ گرفت ٍ غ ايَرا

  ...َزشٌیکار خَد  پف-
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 ی از نحَطٌ یا دخترانٌ غیج ینزدى بَد... کٌ صدا یٍ ينَز حرف دیبٌ صَرتش کش یکالفٌ دست شًرام
نگاى يردٍ را سهت يو  خَاند، یرا ن« ايَرا»کٌ اسو  یادیشد ٍ پشت بندش فر دىیباغ شن یی  انتًا
 یناف خیش ی  ر ینًو باشد کٌ خَدش دستگ شیبرا ایننتظر بهاند  نکٌیبدٍن ا الفَر، یٍ ايَرا ف دیکش

  .ٍ شًرام يو پشت سرش رفت دیدٍ الیٍ ی  کند، سهت خرٍج تیریٍ نجات دختريا را ند

ٍ  دیکش شد ین دىیبا چشو د یکٌ بٌ سخت یکیرا سهت در  کرم رنگ بار شیيا باغ، چشو ی  کیتار در
 .بٌ يهان سهت قدم تند کرد

از جا  یبلند یبا صدا پیجرفت،  رٍنیرنگ شدند، شد؛ انا تا ب دیسف پیکٌ سَار  ج یافراد نتَجٌ
  .کندى شد ٍ بٌ سرعت از نقابلش گذشت

کٌ بًت زدى  ییرٍیٍ بعد سهت عقب برگشت ٍ رٍ بٌ چند نفر ن دیچند قدم پشت سرش دٍ ايَرا
 :زد ادیفر انداخت، ین يا کٌ لرزى بٌ تن  آن یبلند یبا صدا کردند، یصحنٌ را نگاى ن

دستش  یاسباب باز  نیاسلحٌ دستتَن دادن کٌ ع د؟یبکن یکٌ چٌ غلط دیستادیٍا نجایشهايا ا-
  احهقا؟ دیبٌ ٍقتش ازش استفادى کن ای دیریبگ

  :دیرا نگاى کردند کٌ ايَرا با خشو غر گریکدیدر شَک ٍ بًت زدى  رٍياین

 ...نیانجام بد دیرٍ با یٍ کجا چٌ کار  یک   نیریبگ ادیکٌ  نیخَر ین بازداشت ناى سٌ َدم از تَن يهٌ-

زدن نداشتند، کٌ ايَرا  کیبًتر آنکٌ جرعت ج اینکردى بَدند،  دایينَز فرصت حرف زدن پ رٍياین
 :دیغر رلبیز کرد، یاز جا بلندش ن کٌینَتَر نشستٌ بَد گرفت ٍ درحال یرٍ کٌ را يا از آن کی ی قٌی

  ...نکردم ینفر خال ٌیسر تَ  ٍ تَن یعرضگ یب ی  تا تالف نییبرٍ پا-

 یاز بس کٌ يَل شدى بَد، پا چارىینَتَر بلند شد ٍ ب یتند از رٍ دى،یپر یترسان ٍ با رنگ نأنَر،
 .فتدیب نیزن یخَرد ٍ کو ناندى بَد رٍ چیچپش پ

  .نشتش فشرد انین را يا پدال گذاشت ٍ دستٌ یرا رٍ شینشست ٍ پايا نیز یرٍ ايَرا
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 :خَدش را بٌ اٍ رساند ٍ کالفٌ گفت عیسر شًرام

از  یتَن یکٌ نه یکاف یرٍیٍ بدٍن ن یاالبختک ؟ینرد حساب یبر  یخَا یايَرا... کجا نصبر کن -
 ؟یکَيستان رفتٌ باشن چ ی ! اگٌ از جادىیایبرب شَن پس

خاص خَدش  یبا صدا لَنترش،یبا رٍشن شدن صفحٌ ک نگ،یک یدندى را فشار داد ٍ نَتَر  ب ايَرا
  .رٍشن شد

جًنو يو اگٌ رفتٌ باشن ٍاسٌ  ی کَيستان کٌ سًلٌ، از جادى ی ... جادىچَقتیي ایاالن   ایٍقتش -
  ...کنو ین داشَنیکٌ دادم پ یعهل کردن بٌ قَل

شًرام ينَز  د،یرس انیپا بٌ کٌ اش شًرام را نگاى کردى باشد، حرفش را زدى بَد ٍ جهلٌ نکٌیا یب
دٍبارى دندى را فشار داد ٍ نَتَر با چپش  ینکردى بَد کٌ ايَرا با پا دایحرف را پ یفرصت گفتن کالن

  .بٌ حرکت درآند یخاص یصدا

را کٌ رٍ بٌ تند شدن  یٍ برف  نسب دیاز باران  شد سیخ ی سرخ از خشهش، تن  جادى یيا چشو
 ییيا سرفٌ با زنان نفسش بند آندى بَد ٍ يو شیياٌ یاز سَزش ر ان،ین نیٍ در ا کرد یداشت، رصد ن

ٍ  دیيو طَل نکش ادیکردنش ز دایکٌ پ گشت ین دیسف پینبَد، دنبال ج خَدش دست شان کٌ کنترل
 یلیخ دینَتَر شا نیا ستویشتافت. س شیسَ بٌ تر، ٍ با سرعت يرچٌ تهام افتیجلَتر آن را  یقدر 

بَد ٍ باز يو خطر کردن را بٌ سکَت  رفتٌیرا پذ سکشیحال ايَرا ر نیيو نناسب کَيستان نبَد، با ا
گردد ٍ کنارش  یقَل ٍ قرارش با آٍا ٍسط بَد. گفتٌ بَد برن یدادى بَد. بٌ خصَص االن کٌ پا حیترج
  .ايَرا نبَد گریايَرا د افتاد، یاتفاق ن نیاز ا ری... ٍ اگر غداد یکار را انجام ن نیا دیپس با ناند، ین

*** 

بٌ جسو سفت ٍ  د،یشد یبَد کٌ با احساس تکان اندىیٍ ينَز کانال بٌ يَش ن دیدخترک لرز پلک
  .برخَرد کرد ٍ بعد دٍبارى بٌ عقب پرتاب شد ینحکه
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کٌ کنارش نشستٌ بَد،  یکر یپ غَل نرد از نگايش ٍ کرد تر درشت یدرشتش را که یيا چشو زدى، بًت
دست ٍ  دیشد. خَاست تکان بخَرد انا بٌ خَدش کٌ آند، فًه دىیکٌ جلَ بَدند کش یتا دٍ نرد

 ٌتا دٍر سرش را احاط شیيا لب انیرج از يهان طناب يو از ن کیقطَر بستٌ شدى ٍ  یبا طناب شیپا
  .کردى بَد

 غینشست ٍ شرٍع کرد بٌ تقال ٍ بلند بلند ج شیگلَ یبغض تَ د،یخَدش را فًه تیکٌ نَقع نیيه
  .شد ین دىیخفٌ شن شیزدن کٌ البتٌ با ٍجَد طناب، صدا

کٌ کنارش نشستٌ بَد نگاى کرد ٍ با  یبعد با اخو بٌ نرد بٌ اٍ انداخت ٍ ینگاي نٌیاز آ رانندى
 :گفت یحَصلگ یب

 رشَنیگ یچنگَل انداز  ی  ٍحش ير... آٍردن ٍ يو نَبرش نایرٍ... ا ییيرجا ی دخترى کن اش خفٌ-
  ...ویکن تحهل ٍ زر زرش یبٌ ناف  نا کٌ تا نقصد ي   بندشین فتٌین

آٍا  کٌیساخت ٍ بعد درحال انیزردش را نها یيا کٌ دندان زد یکٌ کنار آٍا نشستٌ بَد، لبخند بد ینرد
 :پاسخ رانندى را داد د،یکش یرا سهت خَدش ن

يانَن خان بَدى؛  ی خَابٌ يو گفتن ی... نی  ٍحش یادینًرداد خان. دخترى ز کنو یاالن آرٍنش ن-
  ...رٍنیب کردن پرتش شَن دستگاى ٍ دم از ٍ گرفتن شَ کردى کٌ دم یچٌ غلط دٍنو یننتًا نه

اٍ را  زیزد کٌ نردک جسو ر غیبلندتر ج تیشد ٍ با عصبان تر نیآن نرد سنگ یيا آٍا، از حرف بغض
 :گفت کرد، یگرفت ٍ يهانطَر کٌ تالش در جابت نگٌ داشتنش ن شیيا دست انین

از  یچیتًش ي یدٍن ین یٍقت یار یدرن یباز  یکَل ی... ٍاسٌ چدىیٍرپر ری! د  آرٍم بگیيٍٍَش ٍحش-
  يان؟ یکن ٍا زٍد انقدر تَ کَر شدى یگفت تَ چشا یاصال ک اد؟یتت برنهدس

گرد شدى  یيا شاگرد نشستٌ بَد، با چشو یصندل یکٌ رٍ یبَدند، نرد ریآن دٍ با يو درگ کٌیدرحال
 :بغل را نگاى کرد ٍ بعد رٍ بٌ رانندى گفت نٌیآ
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  ...دنبالهَنٌ نًرداد خان یکی-

 :رنگ گرفت شتریبٌ پشت سر انداخت ٍ اخهش ب ینگاي نٌیاز آ نًرداد،

  ...خَندس نَن بًهَن برسٌ فاتحٌ شناسو، یرٍ ن ارٍی نیشانس... نن ا یبٌ خشک یا-

برق سبز  دنیٍ آنًا کٌ سهت عقب برگشتند، آٍا يو برگشت ٍ با د دیپر گریاز رخ دٍ نفر د رنگ
دند، بغضش ناخَدآگاى شکست ٍ بَ کردى حفظ را شان برف يو درخشش ی انٌیکٌ در ن ییيا چشو
  .شد رٍان اش گَنٌ یرٍ شیيا اشک

دارم... آسد حشهت تا فردا  یٍ گرفتار  ری... بٌ ٍاهلل نن يزار گارىیدرب ٍ پدرنَن رىیآقا؟ نگ ویکن کاریچ-
 یخَايرنو نَندى... قَل يهٌ رٍ خانَم بًو دادى بَد، ٍل یيا سفتٌ خَاد، ین شدى پاس شَ شب چک
  ...نکٌ یحاج یحاج رى ین زارى یٍ ن زنٌ یقَل ٍ قرارش ن ریکٌ اٍنو ز ویفتیب نیاگٌ دست ا

 :کٌ عقب نشستٌ بَد نگاى کرد ٍ گفت یبٌ نرد نٌیآٍا، يهچنان نات  ايَرا بَد کٌ نًرداد از آ نگاى

 دیدستت کٌ شا ریبگ تَ ٍانَندى ی دست رٍ دست گذاشتن، اسلحٌ ینخَن ٍ جا اسی ٌیانقدر آ-
  ...ویکن ییرایپذ نَن از نًهَن وینجبَر ش

 :گفتند زنان آن نرديا يو یکردى بَد کٌ آٍا با ترس نگايش کرد ٍ يردٍ انیب یرا طَر  اش جهلٌ

  آقا؟ یکن کاریچ یخَا ین-

 :کٌ گفت یپاسخ  اٍ، تن  آٍا را لرزاند ٍقت ٍ

  ...سهت کَيستان کشَنهش ین-

ٍ  دیبار ی. برف ندیکش رٍنیتش را از غالف بنَتَر برداشت ٍ کل ی  دستٌ  یچپش را از رٍ دست
 نش،یزيرآگ یيا ٍ نفس ياٌ یکند. درد ر یر یٍ نشانٌ گ ندینبَد کٌ بخَايد خَب بب یطَر  طشیشرا

 یراحال، تهام تالشش را ب نیتار کردى بَد. با ا یرا حساب دشیبَد ٍ د دىیکش یزدگ خیتنش را بٌ 
 ر  یبٌ حرکت ٍاداشت. نس یشتر یب سرعت با را نَتَر ٍ گرفت کار بٌ يا آن تینَقع صیتشخ
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جز انجام آنچٌ در سر  یا چارى چیحال، ي نیبَد، با ا چیدر پ چیپ یکَيستان، پر از سنگالخ ٍ حساب
 یفسرا با چندبار پلک زدن پاک کرد ٍ با ن شیيا نژى یبرف  رٍ یيا نبَد. دانٌ شیرٍ شیداشت، پ

دست راستش فشرد ٍ  انیدستٌ را ن ع،یسر یلیدردآلَدش را در گلَ حبس کرد ٍ خ ی سرفٌ ق،یعه
ناشٌ را  پ،یکٌ گفت، ينگام عبَر از بغل  ج یرلبیز« بسو اهلل»چرخ عقبش بلند شد. با  ینَتَر رٍ

 ...نصرف کرد يا بردن دٍ نفر از آن آدم نیاز ب د  یان بٌ يو را اش اسلحٌ ییانتًا یريایدٍبار فشرد ٍ ت

ٍ خَدش را عقب  دیکش یبلند غیشدن صَرت ٍ لباسش، ج ینرد ٍ خَن ی  کلیي ی افتادن جحٌ با
 یرٍ ظ،یاز خَن غل یشاگرد نشستٌ بَد يو حجه یصندل یکٌ رٍ یکٌ يهان لحظٌ از سر  نرد دیکش
گفت. تن آٍا  یبلند « یلعنت» د،یکَب یفرنان ن یرٍ کٌیٍ نًرداد درحال ختیر نیٍ فرنان ناش شٌیش
خارج شد، کٌ نَتَر  اش یصَت یتاريا انیبلندش از ن غیج ی. بٌ يق يق افتاد ٍ زناندیلرز یترس ن از

 ریرا سد کرد ٍ نًرداد نحکو پدال ترنز را ز پیٍ بعد راى  ج دیچرخ دٍر دٍ شان نقابل نگیک یب ی  نشک
 ی  داغ ٍخَرد  یآٍا جلَ رفت ٍ سرش نحکو بٌ صندل ستاد،یکٌ از حرکت ا نیفشرد ٍ ناش شیپا
  .احساس کرد اش یشانیپ ی را گَشٌ یز یچ

دست  کٌیشد ٍ دخترک را نقابل خَدش گرفت. درحال ادىیآند، نًرداد پ نییپا نیز یايَرا از رٍ تا
آٍا فشردى  فیگردن  ظر ر  یچپش را با اسلحٌ دٍر  کهرش انداختٌ بَد ٍ دست راستش با چاقَ، ز

  .شد ین

 داد، یرا بٌ يو فشار ن شیيا دندان کٌیٍ خشو، درحال ظیت ٍ با غگرف اٍ بٌ رٍ را اش اسلحٌ ايَرا
 :بلند گفت یتاحدٍد

 !دختر نینهک بٌ حرٍم... طرف حساب  شهايا ننو، نٌ ا ی کٌیٍلش کن برى نرت-

 :دخترک فشار داد ٍ گفت یگلَ ریز تر زد ٍ چاقَ را نحکو یپَزخند نًرداد



 www.Novel98.ir 652               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

انا در عَض  کنهش؛ ین هتینفت نفت يو تقد ینجَر یبگو نن يه دیبا ات نعشَقٌ ی  پ   یاگٌ اٍند-
 سپرم یکن، ننو دخترى رٍ ن نیتضه نَ یزندگ ٍ بدى شَ ... نشتَلَقخَام ین ازت ٍ جَن  خَدم

 !ٍ نا رٍ بٌ سالنت ریدستت... بعدشو شهايا رٍ بٌ خ

ٍ  دیزلر ینًرداد ن یيا دست انیدست ٍ پا بستٌ ن فش،یبٌ آٍا انداخت. تن ظر ینگاي وین ايَرا
فقط  ش،یيا بَد ٍ غو  چشو دایبرف کَيستان يو کانال پ نیبا ٍجَد بارش سنگ یحت شیيا اشک
  ...اندازد یبٌ جان  ايَرا ن ییکٌ چٌ بال دانست یخدا ن

آرام جلَ رفت ٍ  ییيا با قدم یاز اخهش کو نشد ٍقت یا ذرى یحت یخَرد، ٍل یتکان آران شیگلَ بیس
  .انداخت نییرا پا شیيا دست

  ...ادیندارم. حاال بفرستش ب تیخب، کار یلیخ-

 :کٌ نًرداد گفت یبَد ٍقت دىیرس شان یچًار پنج قدن ی بٌ فاصلٌ باینگايش کرد ٍ اٍ تقر نًرداد

ل ٍ يو کٌ شدى اٍن ناسهاسک تتی... ٍاسٌ نشَن دادن حسن نینجَر یکٌ يه شٌ ید  نه-  رٍ بدى ٍ 
  ...ویکن یاٍنَقت نذاکرى ن ن؛یزن

 کیتا بلند شَد، نًرداد سهتش شل دانست یگذاشت. ن نیزن یخو شد ٍ اسلحٌ را رٍ یکه ايَرا
 از نًرداد گرفت، ازش کٌ را اش برداشت ٍ اسلحٌ زیقد صاف کند، سهت اٍ خ نکٌیپس بدٍن ا کند، ین

غ زد ٍ یج ٍ دخترک کٌ بلند نییپرت کرد پا یدفاع از خَد، آٍا را از بلند یبرا ای بَد شدى يَل ترس
 عقب بٌ تا ٍ سَخت کتفش ٍ  گرفتنش قدم برداشت کٌ يهان لحظٌ شانٌ یُسر خَرد، ايَرا برا

قنداقش نشستٌ بَد  یپس گرفتن اسلحٌ رٍ یدست  نًرداد کٌ برا یرا رٍ شیيا انگشت برگشت
را در  شیکٌ صدا یادیٍ اٍ با فر چاندیدستش را پ عیايَرا سر د،یایگذاشت ٍ تا اٍ بٌ خَدش ب

  .افتاد نیزن یاز دستش بٌ رٍ ن،یخَن یسر داد ٍ چاقَ یبلند ی اکَ کرد، نالٌ يستانکَ

 را اش بدتر، نًرداد ضربٌ زیبٌ خس خس افتادى بَد ٍ از يهٌ چ اش نٌیٍ س زد ینفس نفس ن نکٌیا با
شکافتٌ شدن   نیبَد ٍ ا دىیکَب بَد، نکردى نداٍا را اش کٌ ينَز يو زخو کًنٌ یاٌ یبخ ی  در جا قایدق
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را حفظ کرد ٍ نًرداد را در يهان  شیننجر شدى بَد؛ قَا یدیشد ی  ز یکتفش، بٌ خَنر شتر  یدٍبارى ٍ ب
ٍ  دیکش رٍنیرا ب اش یدکیحالت نگٌ داشت. دست آزادش را سهت غالف پشت کهرش برد ٍ اسلحٌ 

  :کرد ظیبا خشو کنار گَش اٍ غ

 یٌ یجًنو بٌ بق یدیرس یٍقت ٍ نی... ارى ینه ییجا یدکیبدٍن اسلحٌ  چَقتیي یايَرا پناي-
از  یکیاسلحٌ بَدى ٍ از  نیيه ی اجل  اکحرشَن ناشٌ ی ٍاسطٌ ندارم شک چَن بگَ؛ يو يات کاسٌ يو

   ...خَردن یباز  ياش گلَلٌ

 اتیلحظٌ، نحتَ کیايَرا ناشٌ را کنار سرش چکاند ٍ در  د،یسخن بگَ یتا نًرداد فرصت کند کالن ٍ
 .پخش شد پیدر  ج ینغزش رٍ

سرنا ٍ  ،یهار یاز درد ب شیگذاشت. زانَيا شیانداخت ٍ اسلحٌ را سر جا نیزن ینردک را رٍ جسد
يو فشرد  یرا رٍ شیيا چشو یتار بَد ٍقت دشیٍ د شد یچاقَ داشت خو ن ی ضربٌ دیشد ی  ز یخَنر

 :کرد ٌیٍ با خَدش ٍاگَ دیکَب اش نٌیٍسط س یٍ نشت نحکه

 «...یلعنت ریخفٌ خَن بگ نجایا اقال»

ارتفاع نٌ چندان  ب  یبٌ تالش نبَد کٌ از ش یاز یرا لهس کرد، ن یکٌ خاک سست  بلند شیيا قدم
  .برٍد نییبلندش پا

 يقش اٍ، يق دنیخَدش جهع شدى بَد کٌ با د ینشستٌ بَد ٍ از ترس ٍ سرنا تَ نیزن یرٍ دخترک
  .شد بلند جا از ٍ شد گرفتٌ سر از

 کیشد. در  دىیکاپشن اٍ کش ی خراش خَردى نیٍ آست یشانیزخو پ یکهرنگ رٍ یبا اخه ايَرا نگاى  
ايَرا را  ی خستٌ یيا پلک ش،یيا اشک دیشد زشیفشرد ٍ ر اش نٌیاٍ بَد کٌ آٍا سرش را بٌ س ی  قدن
  .را سَزاند شیيا يو انداخت ٍ چشو یرٍ

را  شیيا باز کرد ٍ دست شیيا لب انیطناب را از ن نکٌیرا پشت سر دخترک برد ٍ بٌ نحض ا دستش
 :گفت شیياٌ یگر انیٍ در ن دیريا ساخت، اٍ بٌ آغَشش خز
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نن... نن نانرد ٍ آدم  ٍسط  راى  یسر حرفو نهَندم... ٍل دٍنو یکردم... ن یبدقَل دٍنو ین دٍنو، ین-
  ...ٍ رٍنیب دمینفر اٍند از اتاق کش ٌی ًَی... گو یايَرا! بٌ ارٍاح خاک نانانو قسو راست ن ستوین

 :زنزنٌ کرد رنق یسرد ايَرا، غالب تنش شد ٍ کنار گَشش گرفتٌ ٍ ب یيا دست

  چشو بستٌ انتخاب کنو؟ نَ کیبزارم ٍ شر یکٌ نحالٌ دست رٍ آدم  اشتباي یگ یبٌ نن ن نارٍیا-

، با ... چَن ننو بدٍن قَل دادنینَن یيو ننتظرم ن یاگٌ قَل ند یحت دٍنستو یگفتو بهَن، ن یٍقت
کنارت سر پا  دنیتا رس ،ینیب یخَدم عًد بستو ٍاسٌ برگشتن يو کٌ شدى زندى بهَنو... االنو کٌ ن

  ...نَندم

بَد ٍ آٍا کٌ از اٍ  اشٌ یاز سَزش ر یکردى بَد کٌ ناش انیب تر آرام ،یخاص لحن با را اش جهلٌ یانتًا
  دیرا دخترک شن اش نٌیافتاد ٍ خس خس س نییايَرا پا یيا جدا شد ٍ بًت زدى نگايش کرد، دست

  .را از سر گرفت شیيا اٍ سرفٌ یٍقت

ٍ لرزان  ٌیشد ٍ ايَرا کٌ سرش را بٌ سهت عقب خو کرد، دخترک با گر یآٍا دٍبارى جار  یيا اشک
 :گفت

 !!یکن یسرفٌ ن یبازم... بازم دار -

کٌ فقط حال  یگر ید زیيرچ ای دارٍ، ،یکردن اسپر  دایپ یشد برا شیيا بیتند تند نشغَل گشتن ج ٍ
  .ايَرا را خَب کند

  ...ستیلباسام نبَدى ٍ ن بیتَ ج چَقتیي ،یخَا یکٌ ن یز یاٍن چ ؟یبندانگشت یگرد ین یدنبال چ-

 شیيا گَنٌ یاٍ دٍخت ٍ ايَرا سر انگشتش را رٍ رٍح یب یيا با يق يق، نگايش را بٌ چشو آٍا
 :لب زد یبٌ سخت ش،یيا اشک کردن پاک با زنان ٍ يو دیکش

ٍ با  نیخَن کٌ حال ٍ رٍزت بشٌ ا یایدر َن  ین کرد باز ٍ کٌ پات یبخاطر کس يا؟ٌ یگر نیا ٌیٍاسٌ چ-
  اٍندنش گذاشت اٍن کحافطا آزارت بدن؟ رید
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يردٍ دست  انیايَرا را از کنار صَرتش برداشت ٍ ن ی زدى خیدست  یبَد ٍقت زیر زیآٍا ر یٌ یگر
 :لرزان گفت ش،یيا بٌ چشو ىریخَدش گرفت ٍ خ فیظر

رٍ  رایتهَم تقص یخَا یکٌ باياش زادى شدم؛ چرا ن ٌی  تینن بٌ خاطر ٍضع ط  یشرا ؟یگ ین یدار  یچ-
  ؟یر یخَدت گردن بگ

 یيا انگشت یداغش رٍ یيا اشک کردنش، «يا» با زنان دستش را نقابل ديانش گرفت ٍ يو بعد
 :ٍ لب زد ختیايَرا ر ی دىیکش

  ...ستیتَ ن ٌیحالتا... اصال شب نیسرنا ٍ ا نیايَرا؟ ا یيهٌ سرد نیچرا ا ؟یزد خیچرا -

 ش،یلحظات نگاى کند ٍ با ٍجَد لرزش زانَيا نیفقط اٍ را در ا خَاست ینات  رفتار آٍا بَد ٍ ن ايَرا
يو کٌ شدى باال ببرد ٍ  یدست اٍ را که یکٌ دنا کرد یسر پا ناند ٍ آٍا تهام تالشش را ن یبٌ سخت

 یايیس یی  پ صحرایج يا، از آن یادینٌ چندان ز ی ٍ نتَجٌ نشدند در فاصلٌ دندیند کدام چیي دیشا
را نشانٌ  یيجَن ی با اخو پشت ُرل نشستٌ ٍ خطاب بٌ نرد بغل دستش کٌ اسلحٌ نیٍ ران ستادىیا
 :دیگَ ین رد،یگ ین

 نیبا بدتر شناسو، یخَب ن یلیخ ٍ آدم نی. نن ایار یب شَ دخل ریت ٌی با فقط کٌ کن جهع تَ حَاس-
 !قصاص یسر پا بهَنٌ ٍ حهلٌ کنٌ برا تَنٌ یيو ن طیشرا نیتر حال ٍ رٍز ٍ سخت

 :زد ٍ گفت یپَزخند نرد

 َانیشها ک  کیخطا ندارى کٌ اگٌ داشت، کَچ رنَنی... تویا کارى نیٍقتٌ ا یلیراحت آقا، نا خ التیخ-
ر در  زشیت غ  یاز ت تَنٌ ینه یکنٌ، احدالناس یر یگ کٌ يدف نَن جَلی... پکردن یعقاب صدانَن نه س  ق 

  ...برى

 :کرد ظیبا اخو غ نیران
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ت بٌ کار ت باشٌ، جابت کٌ شد نجالش ندى ٍ شل-  خَام یکٌ، ن یدٍن یکن... ن کیلغز نخَن ٍ حَاس 
  ...بٌ قلبش بخَرى وینستق

 :تکان داد ٍ گفت یاسلحٌ را قدر  نرد

  آقا... دخترى رٍ يو بزنو؟ هٌیتنظ قیدق ق  یدق-

تا  ای کنٌ یيَا نفلٌ ن یسرنا ایرٍ  ی... اٍن جَجٌ نصنَعادیايَرا از پا ب نٌی. نًو استینٌ الزم ن -
  ...شَن سراغ انیخَن ن یکٌ از بَ شٌ ین ییيا خَراک گرگ گٌید قٌیچند دق

حرکت شد ٍ  ی آنادى نَتَرش، شدن رٍشن با زنان را زد ٍ يو نیاستارت ناش نینزد ٍ ران یحرف نرد
 :دیرٍ بٌ نرد غر

دٍ  نیبٌ سر ا یبفًهٌ چ اینان نکٌیقبل از ا ویزٍد برگرد دید  بزن ناکارش کن... با ؟ینَند ینعطل چ-
  ...نن بشٌ بتینفر اٍندى ٍ نتَجٌ غ

باز کردن طناب دٍر  یبعد از خو شدن آٍا برا یا اسلحٌ حرکت داد ٍ لحظٌ ی بدنٌ یدستش را رٍ نرد
 ...کرد لهس را ناشٌ اش انگشت اشارى ،یعدس انیشدن ايَرا در ن دایٍ پ شیپايا

 از ايَرا نفس گرفتن با زنان کَيستان را در يو شکست ٍ يو نیسکَت سرد ٍ سنگ ک،یشل یصدا
بلند آٍا کٌ  غیشد ٍ ج ىدیشن پیج یيا کیچرخش الست یصدا اش، نٌیس ی بٌ قفسٌ یز یچ برخَرد

  .بٌ آسهان رفت کرد، یاسهش را صدا ن

کار  خَدش را کردى بَد کٌ ايَرا  ،یکار  ی سر پا ناندن تا يهانجا بَد. انگار آن ضربٌ یايَرا برا تَان
 لیسرد کَيستان برخَرد کند، آٍا دستش را يا یيا سرش بٌ سنگ نکٌیدٍ زانَ افتاد ٍ قبل از ا یرٍ

  .ايَرا چسباند ی  شانیرا بٌ پ اش یشانیپ ٌیرآن کرد ٍ با گ

ٍ در  خَرد یبٌ ٍضَح بٌ يو ن شیيا افتادى بَد ٍ آٍا در آغَشش بَد. دندان نیزن یحال رٍ یب ايَرا
رنق از دٍ طرف تنش ُسر  یايَرا ب یيا کٌ تکان خَرد، دست ی. کهدیلرز یايَرا ن یيا دست انین
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 شتریٍ ب دگشاد شدى، نگايش کر ییيا افتاد. آٍا با ٍحشت سر بلند کرد ٍ با چشو نیزن یخَرد ٍ رٍ
  ...لرز، فقط از سرنا نبَد. از ترس بَد. ترس از دست دادن ايَرا نیبار ا نی. ادیتنش لرز

االن با آن  نش،یخشهگ شٌیيه ی بستٌ بَد ٍ چًرى هتیرا با نال شیيا آٍا، اٍ آرام بَد. چشو برعکس
 .فرٍ رفتٌ است قیعه ینعصَم  شدى بَد کٌ بٌ خَاب یا بٌ پسر بچٌ ٌیش، درست شبيهٌ آران

 ...انا

   ...نٌ

  ...نٌ

 !ايَرا نبَد دنیٍقت خَاب االن

 :را تکان داد اش زدى خیلرزان ٍ  یيا ٍ لب دیخَدش را جلَتر کش یسخت بٌ

 ...ايَرا-

تکان  یشانیپ یرا رٍ شینَيا د،یينَز ساکت بَد ٍ آرام. برف صَرتش را پَشاندى بَد ٍ باد شد اٍ
تکانش  یرا گرفت ٍ که شیيا حس کرد ٍ شانٌ شیيا چشو ی کاسٌ ی. آٍا جَشش اشک را تَداد ین

 :زد ٍ گفت غیکٌ بلند ج ردیجان بگ شتریب یداغ، انگار تَانستٌ بَد که یيا داد. از يهان اشک

 !!ايــَرا-

کانال  یا لحظٌ یفقط برا ک،یرج بار کیٍ بعد بٌ اندازى  دیلرز یايَرا قدر  یيا دٍنش، چشو ادیفر با
 ٍ کرد نگايش زدى شد، آٍا ٍحشت ینخف شیيا کٌ دٍبارى پشت پلک فرٍغش یخهار باز شد ٍ نگاى ب

تهام ٍجَد، کَچک خَدش، نقابل ديانش گرفت. با  یيا دست انین را اش ننجهد شدى یيا دست
. نغزش قفل دیرا بَس شیيا کشاند ٍ تند تند دست شیيا ناندى در ٍجَدش را بٌ لب یحرارت باق

بردى بَد ٍ  ادیکردى ٍ از کار افتادى بَد. ترس ٍ درد ٍ سرنا، چنان بٌ جانش افتادى بَد کٌ عقلش را از 
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ناندى، ايَرا را گرم نگٌ دارد،  یاز حرارت باق دیيرطَر شدى با گفت یبا حرف دلش کٌ ن ٌیفقط با تک
 :گفت یٍ با يق يق ن کرد یعهل ن

 ٍ زندى بهَن... نن کنو ین خَايش ازت... تَرٍخدا... نبند ٍ ... چشهاتینخَاب ايَرا... نخَاب لعنت-
  ...بهَن داریب تَرٍخدا... ايَرا نزار تنًا

رنگ  ی چًرى ی دٍد. لحظٌز را اش صَرتش حرکت داد ٍ برف انباشتٌ بر چًرى یرا رٍ شیيا دست
ٍ صَرتش را جلَ برد ٍ  دیخَدش را باال کش ش،یيا ايَرا را نگاى کرد ٍ با شدت گرفتن اشک ی دىیپر
 شیيا ٍ گَنٌ یشانیٍقفٌ پ یايَرا گذاشت. تند تند ٍ ب ی زدى خیصَرت  یسردش را رٍ هٌین یيا لب

ٍ صدا  ٌیگر انیرتش کردى بَد ٍ درن. ير دٍ دستش را قاب صَکرد یيا ن گرنش هٌین یيا را با نفس
  .دیبخش یکردن اسهش، صَرتش را گرنا ن

را باز کرد ٍ دخترک با احساس  شیيا چشو یال یصَرتش، بٌ سخت یاز گرنا رٍ یبا احساس رد ايَرا
درخشان نبَد  شٌیايَرا، برعکس يه یيا . نَر سبز چشودیعقب کش یاٍ سرش را که یيا لرزش پلک

ناندن  ىزند یبردى بَد ٍ برا ادیبرف ٍ سرنا خَدش را از  انیآٍا را کٌ در ن ی ٍ کدر شدى بَد. چًرى
 ن،یٍ دلنش فیظر ی چًرى نیدلش اعتراف کرد ا یبار تَ نیچندن ینگاى کرد ٍ برا کرد یايَرا تالش ن

 ...باستیچقدر ز

 د،یلرز شیيا ٍبارى بٌ آٍا نگاى کرد. چند بار لبکج کرد ٍ د یرا بٌ سهت آسهان خاکستر  شیيا نردنک
  .انا ير بار در حرف زدن ناکام ناند. انگار تهام عضالتش از فرط سرنا از کار افتادى بَد

  :سرش را جلَ برد ٍ با بغض گفت آٍا

  ...بًو بگَ ايَرا ؟یبگ خَا ین یچ-

 :آرام، کنار گَشش گفت یلیخ یلیگرفتٌ ٍ خ ییايَرا تکان خَرد ٍ با صدا ی زدى خی یيا لب

قَلو... کٌ گفتو... شب بٌ صبح  نیآخر ریراحتٌ... کٌ... ز الوی... خنهتینتَنستو... بب گٌیاگٌ... اگٌ د-
 ...نزدم گردم، یبرن دىینرس
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  .حرفش، آٍا بٌ يق يق افتاد ٍ صَرتش را قاب گرفت ٍ تند تند سرش را تکان داد نیا با

 رٍنیب یکَيستان لعنت نی... از ادم یبًت قَل ن ٍ نیا ،ینیب ین ٍ م نن... تَ بازفتٌینه یاتفاق چیي-
  ...شٌ یتهَم ن شٌیيه ینسخرى برا ی  باز  نیٍ ا ویر ین

 یجلَ ینَ ی بٌ لب نشاند. چند لحظٌ صَرت آٍا را نگاى کرد. طرى یرنگ یلبخند نحَ ٍ ب ايَرا
ٍ درشت  زیر یيا ٍ با ير بار پلک زدن، دانٌ دیلرز ین شیيا شدى بَد ٍ لب دیاز برف سف اش یشانیپ

  .ختیر ین نییپا شیيا برف از چشو دیسف

 نیزن یاز رٍ یکٌ بَد، دستش را بٌ سخت یناندى بَد، با ير زحهت یکٌ در ٍجَدش باق یتَان ی تتهٌ با
 یرنق رٍ یصَرتش کنار بزند... کٌ نتَانست ٍ دستش ب یدخترک را از تَ یبلند کرد ٍ خَاست نَيا

را  شیيا شورا سَزاند ٍ اخهش را جهع کرد ٍ چ اش نٌیس د،یکٌ کش یآٍا افتاد ٍ نفس بلند ی شانٌ
  .بست

بَد، انا  دىیکٌ نانعقَل بَد. صَرتش را بَس زد ین یباز اٍ ناند. دلش، حرف هٌین یيا لب یآٍا رٍ نگاى
  .داشت یگر یحرف د ش،یيا لب

  ...شدى بَد یآب ديانش را فرٍ برد. در آن اٍضاع بغرنج، دخترک دچار چٌ افکار صاعقٌ نانند نحکو

 یاز سرنا ب شیانا... انگار تهام حَاسش را از دست دادى بَد. دست ٍ پايا رد،ینگاى از اٍ بگ خَاست
اٍ ٍ ايَرا طلَع  یبرا ییفردا دیخَرش دیشا نکٌ؛یحس بَد ٍ تهام تنش انگار فلج شدى بَد. با فکر بٌ ا

شَد ٍ اگر ايَرا يو  ىپار اش یکتاب زندگ دیکَيستان، نحل ٍداع آنًا باشد... شا نیا دینکند... شا
يو فشار داد ٍ بعد  یرا رٍ شیيا بار چشو کیٍ نابَد کند...؛  ندازدیزندى بهاند، سرنا اٍ را از پا ب

اٍ گذاشت ٍ  یيا لب یرا رٍ شیيا صَرتش را جلَ برد ٍ با صَرت اٍ نهاس کرد، بدٍن نکخ، لب
کٌ  ینرد یيا لب یرٍ اش، یقلب ساسگرنا ٍ در باطن بٌ خاطر اح ی آرام، در ظاير بٌ بًانٌ یا بَسٌ
آغَش اٍ سر  انیبار عاشقش شدى بَد ٍ حاضر بَد فنجان سرد  نرگ را در ن نیٍ آخر نیاٍل یبرا

  .بکشد، نشاند
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 ی ايَرا کٌ با بَسٌ ی گَنٌ یرفت ٍ از آنجا رٍ نییفکش پا ی غٌیت تا يا درشت از اشک، از نژى یا قطرى
آٍا  ینهاس شد ٍقت شان یيا شد. نژى لیدٍبارى بًش ٍصل کردى باشند گس یزندگ انیآٍا، انگار جر

  .کردند یرا نگاى ن گریکدی نی. ايَرا بًت زدى ٍ آٍا غهگدیسرش را عقب کش

آن را حرکت داد ٍ پشت سرش گذاشت ٍ ٍادارش  یايَرا، ينَز کنار گردنش بَد کٌ بٌ سخت دست
سردش را  یيا ناندى بَد، لب یکٌ در جانش باق یبار، با تهام تَان نیکرد دٍبارى سرش را خو کند ٍ ا

 دار تبٍ  قیآٍا کٌ بستٌ شد، دخترک را با تهام ٍجَد، عه یيا کَچک اٍ قفل کرد ٍ چشو یيا بٌ لب
  .دیبَس

 یسادگ بٌ شان چًرى گرینشستٌ بَد کٌ د شانیيا صَرت یدر برف رٍنگايش کرد. آنق یا لحظٌ آٍا
  .. کدر  کدر بَدزد یبرق نه گریايَرا د یيا نبَد. چشو صیقابل تشخ

 .آند یدرشت نبَد. خهار شدى بَد. انگار خَابش ن گریآٍا يو د یيا نردنک

يَس ٍ در تنگنا ناندن نبَد. از سَءاستفادى يو نبَد.  ی بَسٌ، بَسٌ نیبارشان بَد، انا ا نیاٍل يردٍ
. انا االن، بٌ دیجنگ یکٌ آٍا قبَلش کردى بَد ٍ ايَرا با آن ن یفقط ٍ فقط، احساس بَد! احساس

 یرا، برا َدنجاتش شدى ب ی نرگ فرشتٌ ی کٌ در لحظٌ یخَدش اعتراف کرد، از اعهاق جان، دخترک
 ...خَايد یخَدش ن

بَدند ٍ از فرط  انجهاد، برٍدت  يَا را حس  دىینطلق رس ی  حس یيردٍ بٌ بکٌ  یزنان درست
کٌ  یخَن از اش کٌ گلَلٌ نخَردى بَد گذاشت ٍ گَنٌ یاٍ، در قسهت ی نٌیس یآٍا سرش را رٍ کردند، ینه

  .را بست شیيا شد ٍ چشو نیرنگ آند، یبند نه

برف بٌ  ندیشت. طاقت نداشت ببآٍا گذا یيا چشو یرٍ بانیبٌ زحهت، دستش را نحل سا ايَرا
  .زند یصَرتش شالق ن

 ...نجایيهَن باالست... برٍ آٍا... نهَن ا نی... ناشستین ریينَزم... د-

 ...شکستنش نهَندى ی بٌ لحظٌ یز ی... کٌ چیخیقلب  نیا ی  بٌ پا نهَن
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 یيا با چشو یٍ لحن آٍا يو بًتر از اٍ نبَد ٍقت زد یخستٌ حرف ن یٍ با حالت دىیبر دىیايَرا بر 
 :گفت ٍار بَد، زنزنٌ دىیدٍ شیيا بٌ چشو یحال یخَاب ٍ ب کٌیبستٌ، درحال

 ...بزنو ٍ بشکنو خیاگٌ خَدم يو... باياش  ی... حتنَنو ین یخیقلب  نیتا آخرش... کنار ا-

را از  یايَرا درخشش نَر زرد یيا کٌ از يَش برٍد ٍ پشت بندش، چشو دیطَل کش ٌیجان کیفقط  ٍ
  ...ٍ خَاب را لهس کنند یيَش یب نش،یسنگ یيا پلک آفتاب، طلَع با زنان ٍ يو ندیَيستان ببپس  ک

 

 (یفالح اریناز-نفس نیآينگ آخر)

  نحالٌ الینگَ کٌ خ تَ

  دل تنًا نیٍاسٌ ا رفتنت

  جَابٌ یسَال ب ٌی

  عذابٌ ٌیخَابٌ  نحٌ

  ٍ تارى رىیچٌ ت یدٍن ینه

  تیکٌ از تَ ٍ دٍر یقلب حال

  قرارى یب قرارى یب

  رىین یکٌ ن رىید نگَ

  تَ ینفسانٌ ٍ ب نیآخر

  رمین یکٌ ن کنو یحس ن دارم

  دم آخر نیبزار ا الاقل
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  رمیرٍ بگ یچ چشات يهٌ از

  یدلخَش ی خستٌ ی لحظٌ یتَ

  یکش ین ٍ نن ینفس یتَ ب کٌ

  یبد پس نَ بًو دل خستٌ کاش

  یتَ نفس بد یخیبٌ قلب  ای

  نٌیباٍر ٍ ترسو از ا  يهٌ

  نٌیبش ٍ رٍم رٍبٌ ادیب کٌ

  نٌیبب ٍ ٍ درد چشام غو

  نٌیحال ٍ رٍالش يه بگٌ

  ایاز يهٌ دن گذرم ین یگاي

  ایاز دل در یقیقا نحٌ

  یببند ٍ لحظٌ چشات ٌی کٌ

  یبخند یبخند

  تَ ینفسانٌ ٍ ب نیآخر

  رمین یکٌ ن کنو یحس ن دارم

  دم آخر نیبزار ا الاقل

  رمیرٍ بگ یچ شات يهٌچ از

  یدلخَش ی خستٌ ی لحظٌ یتَ
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  یکش ین ٍ نن ینفس یتَ ب کٌ

  یبد پس نَ بًو دل خستٌ کاش

  یتَ نفس بد یخیبٌ قلب  ای

  یتَ نفس بد یخیقلب  بٌ

*** 

 

. چند دفعٌ پلک زد تا زد ین یبٌ تار  یتاحدٍد دشیبَد ٍ د حال یرا گشَد. ب شیيا پلک یرخَت ال با
ٍ  يا یکٌ دٍرتادٍرش پشت یشکل ینربع یی  رای. پذندیاطرافش را ٍاضح بب طیتَانست نح

 یرنگ دیسف یپشه ی چٌیقال ،یير پشت یشدى بَد ٍ جلَ دىیچ دیٍ سف یا بٌ رنگ سرنٌ ییيا بالشتک
ٍ شهعدان برنز ٍ  نٌیآ ،ییرایپذ ی گَشٌ کیبَدند.  دىیچ یقجر  ی  ستالیکر یيا انیشدى بَد ٍ قل نپً
کٌ  یبَفٌ نانند  چَب ی صندٍقچٌ کی گرید ی بَدند قرار داشت ٍ گَشٌ یهیقد اریکٌ بس یا رٍزىیف

بٌ  ست،بَد کار دست ا دایکٌ پ یالکرس تیتابلَ فرش آ ش،یيا نعلَم بَد قدنت دارد. نقابل چشو
  .بَدند دایپ یبٌ خَب انشین شویابر یيا شدى بَد کٌ نخ ختٌیاز جنس سنگ ٍ سارٍج آٍ یَار ید

. دیتا بٌ خَدش رس دیٍ چرخ دیچرخ نٌ،یشَن یيا زمیي یترق ترق ٍ سر ٍ صدا انیدر ن شیيا چشو
بَد کٌ نقابلش قرار داشت ٍ رٍکش براق  یبزرگ یکرس ریز شیٍ گرم دٍرش بَد ٍ پايا یپشه ییپتَ

 ی  دست شیچندتا پ ،یکرس یبَدند قرار داشت. رٍ دىیکش شیکٌ رٍ یدیسف یپتَ یرٍ یرنگ یا سرنٌ
  .یشهعدان یيا با گل یسرخ ٍ بنفش قرار داشت ٍ سبد گل کَچک یيا با گل ینیچ

 ی نشست کٌ با احساس درد در قفسٌ شیٍ صاف سر جا دیکش تر نییجا بٌ جا شد ٍ پتَ را پا یکه
  .صَرتش جهع شد یاخو رٍ اش، نٌیس
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 سَزاند یرا ن شیياٌ یکٌ ر یکَيستان بَد ٍ درد آٍرد، ین ادیرا کٌ در ناخَدآگايش بٌ  ییجا نیآخر
 يا، کٌ نحل فرشتٌ ینیٍ غهگ بایاجل بٌ سهتش شتافتٌ بَد ٍ... دخترک ز رینحل ت بارى کیکٌ  یا ٍ گلَلٌ

  .بَد دىیاٍ دن ی  خیبخشش را بٌ قلب  یزندگ یيا نفس آخر لحظات در

سهت  ،دشیبَد را لهس کرد. رد سف دایپ راينشیباز پ هٌین یيا دکهٌ ریکٌ از ز یپانسهان دستش
باعخ زندى  نیقلبش، بٌ طرف نخالف خَردى بَد ٍ يه یرا پَشاندى بَد. گلَلٌ بٌ جا اش نٌیراست س

  .ناندنش شدى بَد

 یرا رٍ شیيا داد ٍ چشو اشٌ یتک یکهرنگ شد ٍ سرش را عقب برد، بٌ پشت اش یشانیپ یرٍ نیچ
بَد کٌ آٍا  نینعها بَد، انا نًو ا شیچطَر چشو باز کردى بَد ٍ االن کجا بَد، برا نکٌیيو گذاشت. ا

اخو  باکردى بَد کٌ يهان يو باعخ شد  ریاالن کجاست ٍ در حال حاضر فقط نبَدن اٍ نغزش را درگ
  .را باز کند شیيا چشو

 ی قٌیکٌ جل دیسف ینحل یيا با لباس یاز جا بلند شَد کٌ يهان لحظٌ در باز شد ٍ دختر جَان خَاست
نگايش  یا ايَرا، اٍل لحظٌ دنیداشت، ٍارد شد ٍ با د یرنگ یٌ یبا حاش یايیٍ دانن بلند س اىیس

 یٍ با لبخند تنافذ اٍ گرف یيا چشو از نگاى ٍ زد پلک ايَرا، اخو گرفتن رنگ با زنان کرد ٍ بعد يو
 :کهرنگ گفت

  ...چشو آٍا جان رٍشن ن،یشد داریپس باالخرى ب-

 :دیگرفتٌ انا نحکو پرس ییرا با سر زبان تر کرد ٍ با صدا شیيا اسو آٍا، لب دنیشن با

  حالش خَبٌ؟ نجاست؟یآٍا ا-

 :دختر رنگ گرفت ٍ پاسخ داد لبخند

کَيستان  یکٌ سرنا نینش یَنیٍ اع نییاٍن باال بااليا ی نعلَنٌ بچٌ ن،ینگرانش باش نیحق دار-
  ...خَبٌ خَب   تَن حال خانَم خَشگل ن،ینگران نباش چیي یگرفتٌ بَدتَن؛ ٍل یاٍنطَر 
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کًنسال با  یبار نرد نیبپرسد، دٍبارى در باز شد ٍ ا یگر یٍ سَال د دیايَرا بخَايد دٍبارى لب بگشا تا
 دنیبٌ تن داشت. با د یٍارد شد. اٍ يو لباس نحل اى،یس یيا ٍ چشو دیدست سف کی یيا شیر

 دار ٍ کالى ترک گذاشت ین یچَب یصندل یٌ دست یرا رٍ شیايَرا لبخند زد ٍ يهانطَر کٌ شَال
 :گفت داشت یسرش برن یرا از رٍ اش یتالش

  باباجان؟ یشد داریب یشاى پسر! ساعت خَاب! ک   ریاٍقَر بٌ خ-

  ...شٌ ین یا قٌیچند دق-

 .ايَرا پاسخ دادى بَد یجَان بٌ جا دختر

 :ٍ سهت ايَرا رفت ٍ کنارش نشست ٍ رٍ بٌ دختر گفت دیکش یدست پشتش کو ینَيا یرٍ رنردیپ

 ياشٌ یر دیبا اٍندى، حال سر تازى نَن بابا... يَا سردى ٍ نًهَن اریبًارنارنج ب ییچا دٍتا برٍ آرا گل-
  ...کنٌ ین خراب شَ يَا باز حال نیگرم بهَنٌ ٍگرنٌ ا

  .تکان داد یسر  دختر

خدا  بیحب نیداد ادمیبعد... خَدتَن  یایهَنو تا شها ببرم، گفتو ب خَاستو یچشو آقاجان. االن ن-
  ...تنًا گذاشت دیرٍ نبا

 :با لبخند نگايش کرد ٍ اٍ کٌ رفت، رٍ بٌ ايَرا گفت رنردیپ

  حالت بًترى بابا جان؟-

  .را صاف کرد شیگلَ یکه ايَرا

  کجاست؟ نجایبًترم. ا-

تالش کٌ  فیاز طَا کیکَچ یاز رٍستايا یکی ن؛یجَنو برات بگٌ بابا جان کٌ شها االن تَ دى نائ-
  ...کنن یخطابش ن یلطف دارن ٍ بٌ اسو نن، دى  حاج عل یايال
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شها ٍ  زبانیديو... ن نیا یکدخدا ننو... ندارى تَ کٌ قابل یشیدرٍ ی ننٌ، کلبٌ ی يو خَنٌ نجایا
  ...يهرايت یبانَ گل

 :نگايش کرد ٍ بعد گفت یاٌ یجان ايَرا

  سر درآٍردم؟ نجاینن چطَر از ا-

ٍ قال راى انداختن،  لیکَينَرد دى، جلَ کَتام ق یيا عدى از جٍَنک ٌیبَد کٌ  شیپ  يفتٌ ٌی بایتقر-
ٍسط  ی تَ تنگٌ گفتن یدٍش گرفتن ٍ ن یدختر جٍَن رٍ رٍ ٌیتَ ٍ  دمیچٌ خبرى، د نویاٍندم بب

رٍ برفک  ياتَن کیجیٍ نَ ٍ ن نیزدى بَد خیکردن... يردٍتَن  داتَنیبرف ٍ بَران پ ریکَيستان ز
  ...گرفتٌ بَد

 ی  ٍحشتناک  ايَرا ٍ ضعف جسه یز یٍ خَنر دیچند لحظٌ نگايش کرد. با ٍجَد آن برف شد ايَرا
  .ٍ سرنا جان سالو بٌ در بردى بَدند خیخدا بَد کٌ از آن آٍار  ی آٍا، ٍاقعا فقط نعجزى

  اٍن دختر... االن کجاست؟-

  .دیکَتاى خند رنردیپ

 یلَاپس خانَنت نباش... زٍدتر از تَ چشو ٍا کرد ٍ االنو حالش خَبٌ. يزار ناشااهلل با سر ٍ زبَند-
 ...دٍر خَدش جهع کردى یکٌ دارى يهٌ رٍ تَ اندرٍن

 :را جهع کرد شیيا چشو یکه ايَرا

  !خانَنو؟-

  نگٌ؟ ستیآرى باباجان! خانَنت ن-

 ینفصل حیزدى باشد، قطعا ايَرا بعدا از اٍ تَض یحرف نیايَرا در يو رفت. اگر آٍا چن یيا اخو
 :. کَتاى ٍ نحکو گفتکرد یسکَت ن دیانا االن با خَاست؛ ین
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  .چرا، خانَنهٌ-

. دیپاشنٌ چرخ یخَرد ٍ بعد رٍ یبٌ در چَب یا ٍ يهان لحظٌ تقٌ دیکش یاز سر آسَدگ ینفس رنردیپ
 .بَد گردٍ چَب از يا جنس تهام در ٍ پنجرى

 یلیاست ی  نیس کٌیکدخدا بَد، درحال یاز دختريا یکی ٍ داشت نام آرا کٌ گل دیاس سفدختر لب يهان
زرد کٌ اٍ يو  یبا لباس نحل یگر یٍارد شد ٍ پشت سرش دختر د ریدست داشت، نؤقر ٍ سر بٌ ز یرٍ
  .کٌ نحَ ايَرا شدى بَد، داخل اتاق شد ییيا دست گرفتٌ بَد، با لبخند ٍ چشو یرٍ یگر ید ینیس

يَش را از سر آدم  ینحل یيا گذاشت. عطر خَش  بًارنارنج ٍ کلَچٌ یکرس یرا رٍ ینیس آرا گل
  .پراند ین

  .آقاجان دییبفرنا-

 :با دست بٌ ايَرا اشارى کرد کدخدا

 ...اٍل نًهَن باباجان-

گذاشت ٍ بعد استکان دٍم را نقابل  ینعلبک یايَرا رٍ یرا جلَ یچا کیاٍل استکان کهر بار آرا گل
  .بغلش زد ریرا ز یخال ینیگذاشت ٍ س یکرس یرٍ يو را يا قرار داد. کلَچٌ پدرش

آزادانٌ  یرٍسر  ریرنگش را از ز ییخرنا ینَيا آرا، گل ی  نشک یيا بافت سیدٍم، کٌ برعکس  گ دختر
 کیٍ  یٍ کلٌ گنجشک یزعفران یپلَ یکٌ نحتَ ینیشانٌ ريا کردى بَد، با لبخند جلَ آند ٍ س یرٍ

 :بٌ ايَرا گفت رىیگذاشت ٍ خ یکرس یبَد را رٍ یراز یش کاسٌ ساالد

  ...بَدن تَن نگران یلیٍ حالتَن خَبٌ. يهٌ خ نیسالم. خَشحالو کٌ بٌ يَش اٍند-

 :ٍ با يهان لبخند، ادانٌ داد ستادینزد ٍ اٍ صاف کنار خَايرش ا یحرف ايَرا

  ...یکدخدا عل ی  تغار  تٌ ٍ آرا گل تر کینن ترنجو. خَاير کَچ-
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 یحرکت ايَرا حساب نیتنًا بٌ تکان دادن سر اکتفا کرد ٍ ترنج کٌ از ا حرف، یطبق نعهَل ب ايَرا
رفتند،  رٍنیب اتاق از کٌ يا زد ٍ آن یا دنغ شد. کدخدا رٍ بٌ دختريا اشارى یپرش خَردى بَد، که یتَ

 :ايَرا رٍ بٌ اٍ گفت

  ...یحاج شدم تَن باعخ زحهت-

 ...ویگ یٍ شکرش رٍ ن ویخَر یبا يو ن وینیش ینعهت خداست، ن ٌکیچ ٌیباباجان؟  یچٌ زحهت-

دم  یسهاٍر زغال یرٍ کرد یٍ طعو خَبش کٌ نعلَم ن ی. داغدیگرم نَش یاز آن چا یا جرعٌ ايَرا
با  یطَر  کیداشت! انگار طعهش  یخاص یلیخ ی نزى یچا نی... ایٍجَدش را گرم کرد ٍل دى،یکش

  ...نادرش انداختٌ بَد یيا یچا ادیندت، اٍ را بٌ  نیايَرا آشنا بَد... انگار بعد از تهام ا

کو تا بٌ  یهیقد یيا یسهاٍر زغال یرٍ ای ،یشیآت یی. چاستیکهرنگ، استکان را نگر یتعجب ٍ اخه با
بٌ  یز یيو چعلتش  یتا االن حس نکردى بَد ٍ برا چَقتیاحساس را، ي نیحال نخَردى بَد، انا ا

 کی یچا نیبًرحال طعو نخصَص ا یبَد. ٍل دیکٌ آن يو از ايَرا بع ؛یجز دلتنگ د،یرس یذينش نه
 ...بٌ دلش نشست یادیز دیبَد ٍ شا یگر یجَر د

چندتا  اش شٌیش ی. خانَش بَد ٍ رٍدیکش رٍنیشلَارش ب بیرا کانل برداشت ٍ تلفنش را از ج پتَ
  .شد ین دىیٍ درشت د زیترک ر

 :دیکدخدا نگاى کرد ٍ پرس بٌ

  ؟یندارى حاج ییجا ،یپاسگاي نجایا-

درست درنَن ندارى ٍ نردم آب  ی  کش برق ينَزى تا ينَز کٌ ست دى دٍر افتادى ٌی نجاینٌ باباجان؛ ا-
شکستٌ ٍ ينَزم درست  یاصل ی از چاى ٍ رٍدخَنٌ بکشن... چَن لَلٌ دیبا رٍ شَن ٍاسٌ خَردن

 ...نشدى

  ...یاصل یبٌ رٍستا یٍ برس یتا چًارتا دى باالتر بر  دیى يست، ننتًا باپاسگا ٌی البتٌ
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با خَدنَن  یکٌ اٍنو بٌ لطف دختر برادرم، حَرا کٌ از بچگ ویدرنَنگاى دار ٌیتَ دى خَدنَن فقط  نا
 یشخص ی نٌیشد... اٍنو با يهت ٍ يز سیشًرى ٍ طبابت خَندى تأس ی کردى لیبزرگ شدى ٍ تحص

  ...یخَدش ٍ ايال

 جرم  ریخَدش درگ الیيهٌ سال بٌ خ نی. اکرد یرا گَش ن شیيا حرف ریسر بٌ ز ظ،یغل یبا اخه ايَرا
دى ٍ انحال آن يو خبر نداشت... ٍ  نیاز ٍجَد ا یآنَقت حت کرد، ین ریبَد ٍ اشرار را دستگ تیٍ جنا

کٌ  ینَع يو يو نآ ؟یشبا الیخ یب یٍ گاي اطالع یب نَعت نسبت بٌ يو نکٌیاز ا تر نیسنگ یچٌ جرن
ٍ درٍاقع  ديد ین راى اش ٍ بٌ خانٌ خَاند یرا نًهان ن شناسد یکٌ نه ییيا بٌیغر ا،یر یپاک ٍ ب نگَنٌیا

  .ايَرا ٍ آٍا شدى بَد یناج

  .کدخدا دٍخت ی صاف کرد ٍ نگايش را بٌ چًرى ییگلَ

 ؟یحاج نید ینشکالت درخَاست نه نیا یچرا برا-

 :لب نشاند ٍ گفت یبٌ تلخند نبَد، رٍ شبايت یکٌ ب یلبخند کهرنگ کدخدا

بگو، با درخَاست ناى  ینیبار ٍ دٍبار، کٌ سر حساب بخَام راست ٍ حس ٌیباباجان؛ اٍنو نٌ  ویداد-
  بشنفٌ؟ ٍ حرفهَن ٍ نا دست بسپرى شَ کٌ گَش ٌیک یدفعٌ... ٍل نیقبل شدى دٍازديه

تهام شَد چٌ نشَد،  تینأنَر نیا چٌ. شد تر ٍ پررنگ شتریايَرا ب یابرٍيا انیٍ گرى ن یشانیپ نیچ
  .شد یدى خارج ن نیٍ بعد از ا کرد یرا درست ن نجاینردم ا تیاٍل ٍضع دیبا

  ن؟یدار ؟یخط تلفن چ-

يو  یکیدرنَنگاى  حَرا،  یکی... کال بٌ دٍ جا ٍصلٌ، دى یکٌ آنتن نه یايال ی يهٌ یانا برا و؛یدار-
  ...نسجد  نحل

  ؟یدرنَنگاى حاج یببر  ٍ نن یتَن ین-
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... زخو بٌ اٍن ٍخانت یندار  رٍ بٌ رنگ ضعف زٍر از کٌ بخَر ٍ آرى باباجان. فقط قبلش نايارت-
  ...یحَاس جهع  خَدت باش دیبا یٍ تا نَقع بًبَد یدار  یز یينَز تا ينَزى خَنر ست،یکٌ ن یشَخ

دا بَد. انگار ٍاقعا ضعف داشت ٍ کدخ با حق. انداخت عطر خَش ٍ رنگ خَش یبٌ غذا ینگاي ايَرا
حرف شًرام در ذينش تکرار شد کٌ  یا بٌ ايَرا نبَد... لحظٌ ٌیکٌ اصال شب ییزيایچ. بَد اش گرسنٌ
کٌ؛  یستین نی... تَ ناشینَن یجا ن ٌیتًش  ،یانقدر از خَدت کار نکش نرد حساب:»گفت ین شٌیيه
جانب  دیب شجاعت باز کنٌ، بازم باٍ يرچقدر يو رٍ خَدش حسا فٌی! آدم جهاعت يو ضعیآدن

ٍ چَب اٍن يهٌ  کنٌ یٍ کلٌ پاش ن چربٌ یبًش ن یجا زٍر زندگ ٌیٍگرنٌ  رى،یباختن رٍ در نظر بگ
 «...خَرى ین شَ ینترس

خَدش اٍ  ی  ٍ ضهن نعرف زد یٍ قاشق را برداشت ٍ يهانطَر کٌ با کدخدا حرف ن دیکش یقیعه نفس
  .نايارش را خَرد شناخت، ین را اش ٍ خانَادى

  .یزحهت افتاد یلی. خیدستت درد نکنٌ حاج عل-

کٌ پا  یا خدا تَ ير خَنٌ بینًهَن رحهتٌ باباجان، نٌ زحهت... حب ؟ینَش جَنت بابا. چٌ زحهت-
بَد کٌ  ی. برکت ٍجَد شها يو حفر قناتزىیر یٍ برکتٌ کٌ ٍاسٌ صاحب خَنٌ ن ریبزارى، از قدنش خ

  ...بَدن رشیدرگ یادیندت ز یايال

 :سرش را خو کرد ٍ دٍبارى گفت ینکخ، که یا نزد کٌ کدخدا بعد از لحظٌ یحرف ايَرا

 صدا تَ بند اسو ٌیکٌ چشو ٍا کردى  یاز اٍن ٍقت چارىیسر بٌ زنت بزن. دختر ب ٌیباباجان، برٍ  گو ین-
ٍ  کرد ی... دست آخرم بغض نکردین تَ یپرستار  زد، یباالسرت بًت سر ن َندی... ندام نکنٌ ین
  ...رٍنیاز اتاق ب رفت ین

ٍ با  خندى ی... درستٌ ننیایيو بٌ يو ن یلیيزارناشااهلل خ ٌ،یخَش بر ٍ رٍ ٍ خَش سر ٍ زبَن دختر
ٍاسٌ خاطر تَ! طفل نعصَم  س دىینرغ سر بر نیع فًهو ینن کٌ ن یٍل کنٌ، یدخترا خَش ٍ بش ن

  ...آرٍم کن پسرم شَ دم آرٍم ندارى... برٍ دل ٌی
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  .نشست اش یشانیپ یرٍ یآٍا، رد اخه یياٌ یٍ از تصَر بغض ٍ گر دیکش ینفس بلند ايَرا

  .نهشیب ین رم یبعدا ن ،یچشو حاج-

 تَ درنَنگاى ٍ اٍنجا تلفن ویبهَن کٌ بعد بر ششیاالن برٍ... برٍ ٍ تا عصر پ نیبعدا نٌ باباجان، يه-
  ...یبزن

زنو  گفت ین رٍم؟ ینه گفت ین رنرد؟یپ نیدر پاسخ ا گفت ین دیرفت. چٌ باگ یشتر یايَرا رنگ ب اخو
چٌ  داند یير نگايش بٌ اٍ حرام است ٍ فقط خدا ن گفت یکٌ بخَايو با اٍ خلَت کنو؟ ن ستین

  !تَانست؟ ینگر ن افکند؟ یبٌ جانش ن یآتش

. برخاست جا از يو اٍ شد، از جا بلند  انیگَ«یاعلی»کدخدا  نکٌیکلهٌ يو حرف نزد ٍ بعد از ا کی یحت
  .انداخت یشانیبٌ پ ینیچ بعد ٍ کرد نگايش لحظٌ چند کدخدا

 یلباسا ٍ سر ٍ رٍ نیزنت... با ا شیپ یبعد بر  یر یدٍش نفصل بگ ٌی دیبا شٌ، ینه ینجَر ی... ارینخ-
  ...ندتیبزارم بب تَنو ینه یزخه

  ...یحاج ستیالزم ن-

 نی... تعارف نکن بابا جان... ابرى ین نیيو از ب تَ یالزم بَدنش کٌ نعلَنٌ باباجان... آب گرم کَفتگ-
  ...خَنٌ خَدت بدٍن نینارٍ يو ع ی  شیکلبٌ درٍ

 :بٌ ايَرا نجال حرف زدن ديد، بلند بلند صدا کرد نکٌیا یب بعد

 !ی! يادیياد-

 ینَيا حالت ٍ  سالٌ کٌ چًرى یٍ يشت، س ستیحدٍد ب ،یبعد در باز شد ٍ پسر جَان قٌیدق چند
داخل شد ٍ رٍ بٌ کدخدا دست بٌ  ینحل ییيا بٌ کدخدا بَد، با لباس ٌیدرست شب ايشیلخت س

 :سرد گفت یلیکهرنگ، خ یٍ با اخه ستادیا نٌیس

 !؟یبلٌ حاج عل-
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از يهَنا  ز،یدست لباس نَ ٍ ته ٌی بعدم بدى، نشَنش ٍ حهَم ببر باباجان، شدى حال سر نَن نًهَن-
  ...خَدشو بدى دخترا ُرفت ٍ رٍب کنن یبدى بپَشٌ... لباسا ارىیکٌ کانران از شًر ن

 :بعد رٍ بٌ ايَرا ادانٌ داد ٍ

  ...دى یايال دار   پسر بزرگهٌ. شَير حَرا ٍ انانت یجٍَن، ياد نیا-

 یلحنش گرم ٍ دٍستانٌ بَد ٍقت ش،یپ قٌیبٌ ايَرا انداخت ٍ برخالف چند دق یبا لبخند نگاي یياد
 :رٍ بٌ اٍ گفت

  ...داریبرار! نشتاق د یخَش اٍند-

 .فقط بٌ تکان دادن سرش اکتفا کرد ٍ کَتاى با اٍ دست داد ايَرا

اتفاق افتادى بَد کٌ نرد جَان را از  نیب نیا یز یبٌ کدخدا نگاى کرد. انگار چ یدٍبارى بٌ سرد یياد
 .کردى است ریپدرش دلگ

  ست؟ین یا گٌیکار د-

بٌ اٍ، بٌ ايَرا نگاى کرد ٍ با  تَجٌ یب یگفت ٍ ياد رلبیز یآران« نٌ»ٍ  دیکش ششیبٌ ر یدست کدخدا
 :اشارى کرد رٍنیدستش رٍ بٌ ب

  ...طرف نیبفرنا، از ا-

  .بٌ راى افتاد اطیح ی يهرايش بٌ سهت اتاقک گَشٌ ايَرا

 یکرد نراقب پانسهانش باشد ٍقت یٍ سع حهام انداخت ی گَشٌ ی  ر یسبد حص یرا تَ شیيا لباس
 .آب سپرد ی  خَدش را بٌ داغ

قرار بَد شايش  تیخَدش اٍ درنًا الیکٌ بٌ خ یا یبَد؟ چٌ آندى بَد بٌ سر باز  ستادىیا ایدن یکجا
 کیٍاقعا ايَرا باختٌ بَد؟ انقدر راحت؟ بخاطر  ندازد؟یب رٍنیرا ب گرشید یيا نًرى یکی یکیشَد ٍ 
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بردارد؟  شدست از سر یاٌ یجان یبرا یکٌ انگار قصد نداشت حت یلعنت ی  هار یلحظٌ غفلت... ٍ ب
با ضعف نشان دادن ٍ پنًان شدن در  رد؟یيهٌ سال را از شايپَر بگ نیانتقام ا خَاست ین ینطَر یا

  دانست؟ یآن را نه یدرست ٍ حساب ت  یکٌ خَدش يو نَقع یا دى دٍرافتادى

 یٌ یانداخت ٍ قطرات آب، از حاش نییداد. سرش را پا ٌیتک َاریکرد ٍ بٌ د دستش را نشت يردٍ
 یبَد برا یکاف نیيو فشار داد ٍ يه یرا رٍ شیيا . نحکو چشودندیغلت اش چانٌ یتا رٍ شینَيا

ضعف ٍ  نی. تهام اشیيا در پشت پلک یبلند ٍ فرفر  ییٍ نَيا یجفت چشو فندق کینجسو شدن 
حاال يو حاضر نبَد از اٍ  نیکٌ يه گرفت ینَاج نشأت ن سَانیانگار از تار بٌ تار يهان گ ات،اشتباي

تنًا گذاشتن   یدخترک ٍجَد ندارد، از االن برا یبرا تر دى انن نیاز ا نکٌیدست بکشد ٍ با علو بٌ ا
داغ  اریاز فکر کردن بٌ اٍ حرارت گرفتٌ ٍ بس اش یشانیپ کرد یبَد ٍ احساس ن نیخشهگ اش دٍبارى

  .شدى است

بٌ صَرت خَدش انداخت.  یبَد، نگاي زانیکٌ آنجا آٍ یگرد ی نٌیٍ از آ دیکش نییآب را پا ریش ايرم
 اریبس یپرپشت، يرچند کدرتر ٍ با حالت یٍ ابرٍيا یشگیسبزش، در حصار يهان اخو يه یيا چشو

 ی . گَشٌدندیکَب ین اش نردانٌ ی  چًرى تیجذاب َاریٍ خَدشان را بٌ در ٍ د دندیدرخش یخستٌ، انا ن
  .بلندتر از حد نعهَل شدى بَد ششیٍ ر شد ین دىیچند خراش د اش یشانیپ

گذاشتٌ بَد  شیبرا یکٌ ياد ییيا لباس ،یشگیيه شیر از اصالح صَرتش ٍ برگرداندن يهان تٌ بعد
  .ترف رٍنیٍ از اتاقک ب دیپَش را بَد رنگش بافت يو قٌیٍ ژاکت  یٍ شانل شلَار نشک

 یيو صدا ادینٌ چندان ز ی کردى بَد ٍ از فاصلٌ ینعرف یآن را اندرٍن یکٌ ياد یاتاق بزرگ سهت
کٌ بٌ  یا ٍ پشت بند تقٌ ستادیبٌ راى افتاد ٍ پشت در ا د،یرس یدختريا از داخلش بٌ گَش ن ی خندى

 :دیدخترانٌ را شن یيا پچ پچٌ یدر زد، صدا

  ...شَيرت اٍند نیآٍا! آٍا! بب-

  ...بَد؟ حالش از تَ يو بًترى یيهش الک یاٍن يهٌ جلز ٍلز کرد یدیحاال د-
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  ...حالش خَبٌ گفت ین یياد دمیآرى ننو شن-

  ...بَد در دم جَن دادى بَد گٌید یبَدى، ٍگرنٌ يرک یقَ یلیبدنش خ گفت یکدخدا ن-

 :کٌ گفت دیآٍا را شن یصدا ٍ

 !دختر کن کَتاى تَ خدانکنٌ، زبَن-

ايَرا نشست  یيا لب یرٍ ناخَدآگاى اش، اٍ ٍ جهلٌ فیظر یصدا دنیاز شن رنگ، یحَ ٍ بن یلبحند
  .دیدختريا را شن ی خندى یٍ صدا

  بشٌ؟ شیکٌ طَر ستین دیاٍن جٍَن  رش فیح گٌ، یراست ن-

يو دارى النصب... کَفت بشٌ برى تَ جَن ت  ییچٌ چشا دنش،ینظر د ٌی... نن فٌیح شییخدا-
  ...دختر

  .را بٌ يو فشار داد کٌ بٌ لحن اٍ نخندد شیيا نحکو لب د،یآٍا را کٌ شن ی  ُپر ناز ٍ حرص یصدا ٍ

 نجایا نکٌیا ی! جازنن یحرفا رٍ ن نیجلَ چشو خَدم ا کشن یبچٌ پررٍا! خجالتو نه نیساکت ش-
ا، انا حاال نٌ نحل ايَر دیباال کٌ شا نیبد ٍ ناتَنیآست نیبر ن،یراجب شَير نردم حرف بزن نیستیٍا

  ...تَن دانن تَ انداخت شَ خَب ٌیخدا 

 کاسٌ از ٍ ناخنام جفت چشاتَن نیيا! ٍگرنٌ با يه دىیچپ چرخ یینشَنو چشهاتَن جا بعدشو،
  ...انارکلٌ ٍسط انداختو ٍ درآٍردم

 :دیشن را آرا گل یخندى بلند شد ٍ صدا یصدا دٍبارى

چند  نیبعد ا ننیرٍ بب گٌیپاتَک زن ٍ شَير يهد ٌیکٌ  ویبر نیبٌ شها چٌ؟ پاش گٌ،ید گٌ یراست ن-
  ...رٍز

 :کٌ گفت دیشن را آرا گل یکٌ گذشت، دٍبارى صدا ٌیجان چند
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 بنداز؟ ٍ ... آٍا چند دفعٌ بگو اٍن رٍبندتی  ٍجب وین نیساعتٌ نعطل ا ٌیبرم درٍ ٍا کنو، بندى خدا -
 !...آ ینشَنش ند ینفتک ینفت نجَریيه ٍ ينرم

 :کٌ گفت یآرام آٍا کٌ بٌ جان ايَرا نشست ٍقت ی خندى یصدا ٍ

  ...گٌی... برٍ ٍا کن درٍ دیگفت بس از ٍ نن یبابا... تَئو کشت خب یلیخ-

شاداب ٍ  ی شد ٍ چًرى دىیدر کش ی رىیدستگ  فاصلٌ گرفت ٍ يهان لحظٌ یاز اندرٍن یقدن ايَرا
  .شد ظاير ايَرا نقابل آرا آغشتٌ بٌ لبخند گل

  .سالم ايَرا خان-

لبخندش را درستٌ  چارىیبا يهان اخو کهرنگ، جَاب سالنش را آرام داد کٌ از ٍاکنشش دختر  ب ايَرا
 :قَرت داد ٍ گفت

  ن؟ینیآٍا رٍ بب نیاٍند-

رفتار اٍ ناخَدآگاى نعذب ٍ دستپاچٌ شدى بَد  ی  ٍ نحکه یسرد از آرا فقط سرش را تکان داد. گل ايَرا
از نگايش  یٍ انگار  ترسد یبراقش ن یيا نرد ٍ چشو نیاز ا کرد یچرا، انا حس ن دانست یٍ نه

  .برد یحساب ن

 :تند گفت تند

  ...کنن خلَت ٍ دخترا دٍرش گو یچشو. االن ن-

 بعد ٍ آرا بعد، اٍل گل قٌیبرگشت ٍ چند دق یداخل اندرٍن زیت ٍ تند آرا نزد ٍ گل یدٍبارى حرف ايَرا
پشت سرش  شدند، ین رىیبٌ ايَرا خ یاٌ یير کدام قبل از رفتن جان کٌیا درحالدختري یٌ یبق ٍ ترنج

  .رٍانٌ شدند

 شیناخَدآگاى انگار پايا د،یدرآٍرد ٍ نگايش را کٌ باال کش یاندرٍن ی  در چَب یرا جلَ شیيا کفش
با فاصلٌ  کٌ نقابلش ی. ناتش بردى بَد بٌ دخترکستادیدر ا یجابت جلَ یا برد ٍ لحظٌ ادیحرکت را از 
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 اىیس نندا یٌ یبٌ تن داشتت کٌ در حاش نیبٌ رنگ سرخ آتش یبراق یبَد. لباس نحل ستادىیا
رنگش پر  اىیس ی قٌیجل یيا ٍ لبٌ خَرد یسرخ ٍ زرد بٌ چشو ن ی نَار درخشندى یادیبلندش، تعداد ز

کٌ صَرتش را  ییيا یرا از پشت گردنش گرى زدى بَد ٍ از جلَ چتر  یسرخ رنگ. رٍسر  یيا شٌیبَد از ر
 اش از دٍ طرف شانٌ شا بافتٌ شدى یبَد ٍ نَيا ختٌیر اش یپشان یکردى بَد تَ تر یاز قبل عرٍسک

  .قرار داشت پَشاند یچشو تا گردنش را ن ریکٌ از ز یٍ نازک رینقاب حر ریبَد ٍ صَرتش بٌ ز دایپ

با  نجایا َنی. دکَراسدیکش را يا پنجرى ی يهٌ ی داخل رفت ٍ در را پشت سرش بست ٍ پردى ايَرا
  .فرق داشت نینش شاى

دختر  کیاز  یفرش یتابلَ َارید یاحاطٌ شدى بَد ٍ رٍ یا سرخ ٍ سرنٌ یيا ویٍ گل یبا پشت دٍرتادٍر
 ینیتزئ ی  بافتن یزيایٍ در کنارش آٍ شد ین دىیرا در آغَش داشت د یا کٌ برى یلکیگ یيا بچٌ با لباس

آن رشتٌ،  ریشد ٍ در ز ین دىیشدى د زانیآٍ خکین یا شاخٌ َاريایاز د یکی ی قرار دادى بَدند ٍ گَشٌ
بزرگ يو  یدٍ تا دار قال يا، نیشدى بَد. عالٍى بر ا دىیچ شیرٍ یهیقد یکٌ ظرٍف سفال یا زخاطرىین

  .بَد اش یبافتن قال یيا ينَز اٍل اٍل یگر یرفتٌ بَد ٍ د شیپ هٌیتا ن یکیدر اتاق گذاشتٌ بَدند کٌ 

رنگ  شیيا لب یبَد، رٍ دایپ ینقاب يو تاحدٍد ریلبخند دخترک کٌ از ز ستاد،یکٌ نقابلش ا ايَرا
ٍ اقرار  ندازدیخَدش را بٌ آغَش نرد جَان ن ییًَیخَدش را گرفت کٌ  یگرفت ٍ با تهام قدرت جلَ

  .اٍ خَشحال است ی دٍبارى دنینکند چقدر از د

ٍ در  یچتر  ینَيا ریکٌ در ز کرد یرا نگاى ن اش دىیکشسرنٌ  یيا چشو رىیدر سکَت، فقط خ ايَرا
 .کردند یجلَى ن شٌیيه از تر ٍ درشت تر ییبا نقاب، آيَ بیترک

 :خشکش را با سر زبان تر کرد ٍ آرام گفت یيا لب د،یکٌ سکَت اٍ را د دخترک

 !سالم-

 :سرش را کَتاى تکان داد ٍ آٍا ادانٌ داد ايَرا

  ؟یحالت خَبٌ؟ درد ندار -
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بافتٌ  یٍ نَيا یتکان داد. درٍغ چرا؟ آٍا آنقدر در آن لباس سرخ نحل نیفقط سرش را بٌ طرف بارىدٍ
  .ايَرا بردى بَد ادیچند لحظٌ يو کٌ شدى، حرف زدن را از  یشدى بَد کٌ انگار برا بایز

را جلَ برد ٍ نقاب دخترک را از دٍ طرف گرفت. آٍا پلک خَاباند ٍ نقش  شیيا دست ناخَدآگاى
  .بلندش، چقدر انرٍز بٌ دل ايَرا نشست یيا نژى

کهرنگ ٍ  ی شد کٌ با رژگَنٌ اش ینحَ صَرت عرٍسک ٌیچند جان یرا کٌ برداشت، دٍبارى برا نقابش
. آٍا کٌ سر بلند برد ین یز يرکسگفت دل ا شد یاز قبل شدى بَد ٍ بٌ جرعت ن باتریرژسرخ، چقدر ز

نفسش  یا اضافٌ شد ٍ ايَرا حس کرد لحظٌ ینقاش ی درشتش يو بٌ آن صفحٌ یيا کرد، چشو
 :دیزبانش چرخ یرٍ ارادى یٍ ب فتگر

 !...ادیبًت ن-

ٍ دخترک سر  دیلرز یا لحظٌ فتد،یب دنیحرف ايَرا بَد تا بٌ تند کَب نیآٍا کٌ انگار ننتظر يه قلب
بٌ يَل ٍ ٍال  ینجَر یکٌ ا یخشک ٍ خال فیتعر ٌی جنبٌ؟ یب ی چٌ نرگتٌ دخترى»زد: خَدش داد 
  .دنینرا ش یخیسرد ٍ  یايَرا فیيَل شدن داشت تعر شتریيو ب نیداشت! از ا یٍل« افتادن ندارى!

ٍ يرچند بٌ ٍضَح نتَجٌ ننظَر ايَرا شدى بَد، انا  دیبٌ داننش کش یکهرنگ، دست یلبخند با
 :گفت ریخَدش را بٌ آن راى زد ٍ يهانطَر سر بٌ ز

  ...پا ينرنندى ٍاسٌ خَدش ٌی... بافتٌ خَدش رٍ يا تابلَفرش يو ٍ لباس يو... آراست نال  گل-

 اش یزبان دٍنتر  دانست یخَدش يو نه دیصَرتش حرف بزند. شا شیراجب آرا شد ینه شیرٍ
انا يرچٌ کٌ بَد، ادايا ٍ رٍ گرفتن ٍ ناز  رد؛یگ یاز کجا نشأت ن ایشرم ٍ ح نیکَتاى شدى ٍ ا یچطَر 
 را نیبزند ٍ نٌ تَان ا یحرف تَانست یبٌ دل ايَرا نشستٌ بَد کٌ نٌ ن یانرٍز بدجَر  ش،یيا کردن

  .داشت کٌ نگاى ازش بردارد

گذاشت ٍ  اش نٌیس یگايش کند، سرش را رٍآٍا را گرفت ٍ تا دخترک ن یجلَ رفت ٍ بازٍ دستش
اٍ نهنَع  یدختر برا نیرفت ا ادشیيردٍ دستش را دٍر کهرش حلقٌ کرد. آنقدر دلتنگش بَد کٌ باز 
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را سفت بغل کرد ٍ سرش را خو  زنقششیٍ ر فیزخهش، تن ظر یٍ جا ياٌ یاست ٍ با ٍجَد درد ر
عرٍسک  کی ٌیبَد. درست شب زیر یادیاٍ چسباند. دخترک در آغَشش ز یپشان بٌ را اش چانٌ ٍکرد 

 .شد یگرنش فشردى ن یبازٍيا انیيهانقدر نازک ٍ خَش تراش در ن ،یبندانگشت

 یيا دست نیداد ٍ ژاکتش را ب رٍنیب را اش شدى حبس نفس قلبش، بلند ياش تپش دنیاز شن آٍا
 یيا رد انگشت یحت ش،یيا ش، ُيرم نفس. آغَش گرندیبٌ اٍ چسب شتریکَچکش نشت کرد ٍ ب

  .ٍ طعو جنَن داشت یزندگ حس يهٌ ٍ يهٌ... اش سَزانندى

 :دخترک بستٌ شد ٍ آرام لب زد یيا کهرش حرکت کرد، چشو یايَرا کٌ رٍ دست

 ...نعجزس ٌیبٌ  ٌیدرست شب و،یینجایيردٍنَن ا نکٌیا و؛یا زندى نکٌیا-

تا بًهَن جابت شٌ انکان ٍقَع  کنٌ ین نهکن رٍ يا نانهکن یکٌ گاي ت  یٍاقع ٌینعجزى  دمیشا-
 ...ٍجَد دارى ایدن نیتَ ا یز یيرچ

را شل کرد،  شیيا گرى دست یسرش را بلند کرد ٍ ايَرا کٌ که د،یکٌ کش یقیعه نفس با زنان يو آٍا
 :اٍ لب زد ی  ا شٌیش یيا بٌ چشو رىیدخترک خ

کٌ دٍبارى از قبر بلند  یا ... نحل نردىبٌیٍ غر بیعج یجَر  ٌی... حالو رم یانگار دارم تَ خَاب راى ن-
  ...شدى باشٌ

  ؟یٍ برگشت یبار با نن تَ دل نرگ رفت نیدٍن یکٌ برا نٌیا رینگٌ غ-

  .اٍ را نگاى کرد نشینش ٍ با لبخند دل دیکَتاى خند آٍا

  ...بکشٌ ٍ کهَنیشپشت در ٍ ک ستٌیٍا لیانگار از رٍز ازل نقدر شدى يردفعٌ کٌ با تَئو عزرائ-

را  شیيا نگاى کرد ٍ دست آند یبٌ چشو ن یحساب شیيا لب یلبخند دخترک را کٌ رٍ ٌیچند جان ايَرا
 یلبخند يرچند نات کٌ رٍ کیاز  غیانا در د،یخند یخَدش يو ن یيا از دٍر کهر اٍ برداشت. چشو

 .بنشاند شیيا لب
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 :دیپرس نقدنٌ یٍ ب يَا یلحظٌ بعد ب چند

  و؟ینا زن ٍ شَير یگفت نایتَ بٌ ا-

  .انداخت ریرا از داخل بٌ دندان گرفت ٍ سرش را تکان داد ٍ بٌ ز نشییلب پا دخترک

  چرا؟-

  ...نجبَر بَدم-

  ؟یبًشَن بگ یدرٍغ نیٍجَد داشت کٌ يهچ یچٌ اجبار -

 :کهرنگ گفت یساکت بَد کٌ ايَرا با اخه آٍا

 ...زنو ین حرف تَ با دارم! دختر کن نگاى ٍ نن-

 با زنان زد ٍ يو اش نٌیرا بٌ س شیيا کرد خَدش را نبازد. دست یآرام آرام سرش را بلند کرد ٍ سع آٍا
 :گفت ديانش بزاق بردن فرٍ

ٍ نن  بخت برگشتٌ يو دختر  یيست ینأنَر نخف یبگو؟ بگو جناب عال یخب تَقع داشتو چ-
 ایبازم؟  ویداشت ٍ ویکٌ االن دار یعزت ٍ احتران نیا نظرت بٌ اٍنَقت بردار؟ شايپَر  کالش ٍ کالى

  و؟یٍسط کَيستان کٌ يهَنجا از سرنا تلف بش کردن یپرتهَن ن

 اٍرد؟یپس چرا دٍست داشت حرص آٍا را باال ب دانست؟ ینه دانست، یرا ايَرا خَدش خَب ن نیا
کو کهک اخو  زد، یآرانشش دٍست داشت؟ آٍا کٌ حرف ن ی گارد گرفتنش را يو بٌ اندازى نیچرا ا

  .کردند یاٍ کٌ چطَر رگبار کلهات را ادا ن فیسرخ ٍ ظر یيا ايَرا نحَ شدى بَد ٍ زل زدى بَد بٌ لب

 یيا بَد صَرت دىیيو فشار داد. حرصش گرفتٌ بَد از خَدش. کو نگر د یرا رٍ شیيا چشو نحکو
دختر، کنترل  نیا ی ژ سادىر کیٍ  ینحل راينیپ کیرا کٌ االن با  یآنچنان یيا شدى ٍ لباس کاپین

 نگايش را از دست دادى بَد؟
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 :کٌ گفت یاخهش را حفظ کند ٍقت  هچٌیکرد يهان ن یرا باز کرد ٍ سع شیيا چشو

 نجایا یادیندت ز خَام ی. نهرمیگ یدرنَنگاى ٍ يرطَر کٌ شدى با شًرام تهاس ن رم یانرٍز عصر ن-
 یبٌ اٍنا زنان دادى کٌ يرکار  یيو حساب بتویچند رٍز غ نیکٌ يه ی  چَن االن اٍضاع طَر  و،یبهَن
نن  ٍ شٌ یفلج ن اتیعهل نیدرصد يو نَفق بٌ فرار شدى باشن، ا ٌیانجام بدن ٍ اگٌ  خَان ین
  ...خَردنش باشو نینسبب زن خَام ینه

 امخَ یکٌ ننتظرشو... نه یشايپَر رٍ يو رٍشن نکردم ٍ نَندى تا نجازات فیخصَص کٌ ينَز تکل بٌ
  ...از دست بدم زٍیچ برسو کٌ يهٌ ریاٍنقدر د

 :را نگاى کرد ٍ بعد گفت اش یگرفتٌ ٍ عصبان ی چند لحظٌ چًرى آٍا

 ...بًت بگو دیيست کٌ با ییزایچ ٌی-

 :کرد زیرا ر شیيا چشو ینگايش کرد ٍ بعد که یاٌ یجان ايَرا

 !؟ییزایچٌ چ-

 ...یالزنٌ بدٍن کنو یکٌ حس ن دمیشن ییزایاٍن شب کٌ تَ باغ تنًا نَندم، چ-

را  شیيا در خَدش جهع شد ٍ اٍ دست یکٌ از ُيرم تنش دخترک قدر  ستادیبٌ اٍ ا تر کینزد ايَرا
 .گذاشت ٍ ننتظر نگايش کرد بشیج یتَ

 :ٍ گفت چاندیرا در يو پ شیيا را کنار زد ٍ بعد دست شیيا یبا دٍ انگشت چتر  دخترک

بکشٌ ٍ تا سر شها بًش گرم شٌ، خَدش بار ٍ  یيانَن رٍ ٍاسٌ رد گو کن خَاد ین اینان نکٌ،یاٍال ا-
... انگار ویرفت کٌ بدٍ د   ٍ ببندى ٍ نتَجًش بشٌ فلنگ یشک چیي نکٌیببندى ٍ بدٍن ا شَ لیبند

 از یٍل خبرم، یيست کٌ نن ب ییزایچ شَن نیچَن باالخرى ب دى،یکش شايپَر با رٍ اش نقشٌ
  ...زنو یحدس ن ینطَر یحرفاشَن ا

 :نگايش کرد ٍ بعد گفت یا لحظٌ ايَرا
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  ن؟یفقط يه-

  ...نٌ... بازم يست-

بٌ شغلش شدى بَد ٍ آٍا  ٌیشب قایاالن دق شیيا . حالت براق چشوکرد یدر سکَت نگايش ن ايَرا
 آٍرش رعب یيا ٍ چشو ینرد جد نیا بٌ اند شدى نجبَر حال کٌ تابٌ ییيا دلش سَخت بٌ حال نتًو

  .نددي پس جَاب

 هارستانیباشٌ کٌ اٍن شب تَ ب یطرف يهَن نأنَر  زنو ینفر يست بٌ اسو کاٍى... کٌ حدس ن ٌی-
  ...نیبٌ اسو ران اینان یاز آدنا یکیبٌ  دى ین راپَرت دارى انگار... کنٌ اعتراف بٌ ٍادار ٍ نن خَاست ین

نبَد ٍ  ایف شها اٍن شب نانبَد کٌ يد دىینفًه نیران ایناقص بَدى  ارٍی نیاطالعات ا دٍنو ینه فقط
  ...دادن ین یيهٌ رٍ فرار  نیبرس نکٌیٍگرنٌ قبل از ا ن؛یرٍ داشت یناف خیش ی  ر یقصد دستگ

ٍ آرام ٍ با شک  دیرا د شیيا سبز ٍ سرخ چشو یيا ايَرا بٌ شدت رنگ گرفت ٍ آٍا بٌ ٍضَح رگٌ اخو
 :زنزنٌ کرد

  کاٍى، يهَن نأنَرى... درستٌ؟ نیا-

 :سرش را تکان داد ايَرا

رٍ داشت ٍ  رٍياین قینٌ اطالعات دق نیندت بَد بٌ جاسَس بَدنش شک کردى بَدم بخاطر يه ٌی-
  ...شدى بَد یساز  نٌ يدف براش شفاف

 یچ نبَدنش با آزنَن ٍ خطا جابت بشٌ، انا يهٌ ایگنايکار بَدن  ٌ،یفرض ٌی ی  شب قرار بَد ط اٍن
  ...ارمخبر ند یچیعَض شد ٍ نن االن از ي

  .دیبلندش چک یيا نژى یاشک، رٍ یا نشست ٍ قطرى شیگلَ انیآٍا ن بغض

  ...خَام ین نعذرت ٍاقعا... ننٌ خاطر بٌ اش يهٌ-
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ٍ  دیچسب َاریکٌ دخترک کهرش بٌ د ستادیا کشینزد شتریاشک اٍ رنگ گرفت ٍ ب دنیايَرا از د اخو
  .کو از اٍ نگايش کرد یلیخ ی ايَرا با فاصلٌ

قادر بٌ عَض  یخَاست یاگر ن یکٌ نٌ دست تَ بَد نٌ حت یز یبٌ خاطر چ یکن ین ینعذرت خَاي-
  ؟یکردنش نبَد

کٌ از اٍن  َندمیٍ نه فتادیبٌ دلو ن دیٍاسٌ برگشتن ترد یکن ین فکر کٌ شدم يا بدقَل ٌیشب یاز ک   نن
  جًنو ببرنت؟

 یاٍ، بَ یشگیادکلن تلخ يه یبار بٌ جا نیکٌ ا دیکش یقیآٍا ناخَدآگاى نفس عه ،یکیآن يهٌ نزد از
ٍ ناخَدآگاى، ذينش پرت شد ٍسط  شد یکٌ از تن اٍ ساطع ن دیچیدر نشانش پ یگر یخاص د

 یکی َن  یند را شان زندى بَدن نیيه دیسرنا، داغ بَد ٍ شا نیکٌ در ع یا بَسٌ ی  کاٍر یکَيستان ٍ ر
  .بَد شان تن یيا ژنیشدن  اکس یکی ی جٌیبَدند کٌ نت ییيا شدن  ُيرم نفس

در  شان ییدٍتا ریيو گذاشت ٍ باز کرد ٍ نگايش کٌ بٌ ايَرا افتاد، باز تصَ یرا رٍ شیيا چشو آرام
 ی  نیریش یبدبخت یبا کل یيزار رفت ٍقت یکهرکش کَيستان در ذينش رنگ گرفت ٍ ضربان قلبش رٍ

 :راند ٍ گفت رٍنیب الشیآن بَسٌ را از خ

  کردم راجب تَ؟ یفکر  نیگفتو يهچ ینن ک  -

  .یبکش ششیدٍبارى پ یبخَا ایکنٌ،  دایبحخ ادانٌ پ نیا گٌید خَام یپس نه-

 :ٍ آرام لب زد دیکَتاى خند آٍا

  ...حکو صادر کردناتٌ نیيه ی کانال برازندى گن، ین کٌ السلطنٌ خَدخَاى-

بٌ در خَرد ٍ رد  یا نزدى بَدند کٌ تقٌ یحرف چکدامیرا باال انداخت ٍ ينَز ي شیابرٍ یتا کی ايَرا
  .کرد دایپ رییتغ سهت آن بٌ شان نگاى

 :صاف کرد ٍ گفت ییگلَ ش،ینَيا انیدستش در ن دنیاز آٍا فاصلٌ گرفت ٍ يهزنان با کش یکه
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  بلٌ؟-

  .شد دایپ آرا ترنج ٍ لبخند بٌ لب گل یاخهَ ی باز شد ٍ چًرى در

 و؟ینزاحو کٌ نشد د،یببخش-

 :گفت رایکهرنگ، نحکو ٍ گ یٍ ايَرا با اخه دیلب گز آٍا

  .دیستینزاحو ن-

 خَاست ین یخَدش کردى بَد، ي   شیکٌ راجب خلَت ايَرا ٍ آٍا پ ییيا الیخ ٍ فکر از آرا گل لبخند
  .شد یايَرا نانعش ن ینگاى جد یپررنگ شَد ٍ ي  

 :دیبار ديانش را باز ٍ بستٌ کرد تا تَانست بگَ چند

  ...یاندرٍن انیب خَان ی... اٍندم بگو کٌ... دخترا نتشیراست-

شها  شٌ یکٌ آقاجان گفت اگٌ ن نٌیزنَن... ا یبرا ینردٍن  ٍ اندرٍن یبرا نینش کٌ؟ شاى نیدٍن ین آخٌ
دخترا با سر ٍ صدا  نکٌیٍ يو ا ادیب جا بٌ تَن باال کٌ يو حکو نًهَن بَدن یاز اتاقا یکی نیبر
 بیيو تَ ج زین زیچندتا چ ٌینرتبش کردى...  زیته تَن ٍاسٌ یحساب یيادنکنن... سپردى  تتَنیاذ

  ...تا االن حتها گرم  گرم شدى و،یلباساتَن بَد کٌ دادم بزارى يهَنجا... چراغو گذاشت

را باال انداخت. ايَرا  شیيا شانٌ طنتیزد ٍ با ش یبٌ آٍا انداخت کٌ اٍ لبخند کهرنگ ینگاي ايَرا
  ...نبَد یگر ید ی اتاق تنًا باشد. انا انگار فعال چارى کیبا دخترک در  خَاست ینردد بَد. نه

 ذٍق با آرا گل زدى، خَدش کرد. آٍا بًت یيا آٍا را قفل انگشت فیظر یيا را جلَ برد ٍ انگشت دستش
 :ٍ نحکو گفت ینگاى کردند ٍ ايَرا جد شان یيا دست بٌ اخو با ترنج ٍ لبخند ٍ

  .از قَل نن از کدخدا يو تشکر کن .دیزحهت افتاد یلیخ-

 :زد ٍ دستپاچٌ گفت یلبخند آرا گل
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  ...آ رم ینن دارم جلَ جلَ ن دی... ببخشنیی... بفرنانیی... بفرنانیبابا زحهت کدٍنٌ؟ شها رحهت یا-

 یٌ یٍ بٌ خاطر تًَ گفتند ین باالخانٌ را آن کٌ يا از اتاق یکی در آرا باال رفتند ٍ گل یچَب یيا پلٌ از
گَش آٍا پچ  یتَ نانحسَس آرا خَبش اتاق نخصَص نًهان بَد، باز کرد. ايَرا کٌ داخل شد، گل

 :پچک کرد

 !ٍقت بالنردى ٌینکنٌ  ریتَ گلَت گ-

  .زد دنیٍ چپ چپ نگايش کرد ٍ ايَرا خَدش را بٌ نشن دیخند صدا یب آٍا

 ی... آقاجان گفت دم عصر ارمیبراتَن ب نیيو الزم بَد بٌ خَدم بگ یيرچ ن،یخَب استراحت کن-
  ...درنَنگاى نیکٌ بر تَن یپ   فرستٌ ین ٍ یکی

گفت ٍ  یآران «اجازى با» آرا بعد، گل ٌیفقط سرش را تکان داد ٍ آٍا از اٍ تشکر کرد ٍ چند جان ايَرا
  .بٌ آٍا زد ٍ در را بست ٍ رفت یچشهک

 یگر ید زینگاى اٍ انگار بٌ چ ی. ٍلٍ سرش را سهت ايَرا چرخاند دیکش یقیکٌ رفت، آٍا نفس عه آرا گل
 شیرٍ ی دٍنفرى یرنگ ٍ پتَ ینخهل آب ی را کٌ گرفت، بٌ رخت خَاب دٍنفرى شیيا بَد. رد چشو

خشک شد. االن تا غرٍب  شیکٌ انگار برق سٌ فاز بًش ٍصل کردى باشند، رسها سر جا یٍ طَر  دیرس
  بکند؟ خَاست ین یتشک چٌ غلط نیا یانشب را تنًا با ايَرا، رٍ یٍل چ،یکٌ ي

 یيا را از لحاف ٍ تشک گرفت ٍ بٌ ايَرا کٌ االن اٍ يو بًش زل زدى بَد، نگاى کرد. چشو نگايش
نرد، در  نیبخَايد کنار ا نکٌیچٌ برسد بٌ ا داد، یيو از سر درٍنش خبر ن ینطَر یتبدارش يه

 الش! اگر ايَرا تا االن يو نتَجٌ حس ٍ حالیٍاٍ گریپتَ بخَابد ٍ... آنَقت د کی ریز اش یکینزد
 .گذرد ین  یبٌ قَل خَدش بندانگشت یچٌ در دل آٍا فًهد یصد در صد ن گرینشدى باشد، آن نَقع د

 :بٌ رخت خَاب نگاى کرد ٍ آرام گفت صالیٍ با است چاندیرا در يو پ شیيا دست

  حاال؟ ویکن کاریچ-
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 :داد پاسخ اش کهرنگ درچًرى یاخه نشستن با زنان يو یايَرا بلند بَد ٍقت نفس

 نجاياشویبٌ ا دیبا یگفت یدرٍغ نی. اٍن لحظٌ کٌ چنستیبراش ن یکٌ شدى ٍ فعال يو عالج ی  کار -
  ...یکرد یفکر ن

نرد را دٍست  نیانداخت. درست است ا نیرا چ اش یشانیپ یبا حرص نگايش کرد ٍ اخو کهرنگ آٍا
  .آٍا نانَر بديد ی  کالم درٍغ نصلحت کی نیا  یبگذارد انقدر رٍ شد ینه لیداشت، انا خب دل

 :زد ٍ گفت نٌیرا بٌ س شیيا دست

 ییاتفاقا تا جا ام؛یاز پس  خَدم برب تَنو یکٌ زبَن ندارم ٍ نه نٌیبخاطر ا گو ینه یچیفکر نکن ي نیبب-
ٍ  رم یحق بٌ جانب ن یآدنا زیچطَر بٌ ست زیخَب بًت جابت کردم کٌ بٌ نَقعش با لفظ  ت ادنٌیکٌ 
  ...کف دستشَن زارم ین شَنَ حق

 :جلَ رفت ٍ رٍ از ايَرا گرفت ٍ ادانٌ داد یفقط نگايش کرد کٌ اٍ قدن ايَرا

از  جنابیسر يو کنو کٌ تا عال یز یچ ٌیبَد کٌ نجبَر بَدم  نیا خاطر بٌ صرفا زدم، ٍ اگٌ اٍن حرف-
 ٍ جداس شَن کال زنَنٌ نردٍنٌ نجای. بعدشو، ابًهَن پناى بدن.. نجایا شن ین داریخَاب ناز ب

ٍ  رنیگ ینٍاسٌ نن ٍ تَ اتاق نشترک در نظر  دٍنستو ی... چٌ نخَابٌ ینه یکیٍر  دل  اٍن  چکسیي
  و؟یجا بهَن ٌیبا يو  کنن یٍادارنَن ن

  .ندارم ویاتاق بخَاب ٌی یتَ نکٌیبا ا ینن نشکل-

درشت شدى  ییيا سرد ايَرا، با تعجب بٌ سهتش برگشت ٍ با چشو ینحکو ٍ صدا ی جهلٌ دنیشن با
 :گفت

  !؟یندار -

  ؟یدار  یتَ نشکل-

 :دیکند ٍ بگَ دیشَد، اخو کهرنگش را تجد لیتبد یزدگ بَد کٌ تعجب آٍا بٌ بًت یطَر  لحنش
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  ...بهَنو نجاینعلَنٌ کٌ دارم. نن نحالٌ بتَنو با تَ ا-

  .ستادیايَرا رنگ گرفت ٍ چند قدم سهتش رفت ٍ نقابلش ا اخو

کٌ تَ  ی... ندتیار یادا اطَار درن یکٌ االن دار  ویاز يو دٍر نبَد نیقبالنو يهچ ادین ادمیکٌ  ییتا جا-
 ...ندتو بزار بٌ حساب يهَن نَقع نیچطَر گذشت؟ اجبار ا ینن بَد ی خَنٌ

د  آخٌ النصب، اٍنجا نن نغرب »دلش زنزنٌ کرد: یبا شدت آب ديانش را فرٍ برد ٍ تَ آٍا
 ٌینحل ٍ  ٌی ی... تَویيو باش کیچٌ برسٌ کٌ نزد فتادینه يو بٌ نَنو تَ نشرق... نگاى دم،یخَاب ین

 «...دنیجا کنار يو خَاب ٌیفرقشٌ با  یلیخَنٌ بَدن خ

را نگاى نکند  شیيا ژاکت اٍ باشد ٍ صَرت ٍ بٌ خصَص چشو بافت  قٌینگايش فقط بٌ  کرد ین یسع
 :کٌ گفت یٍقت

  ...جا بهَنو ٍ از يهٌ بدتر کنار دستش بخَابو ٌی بٌیغر ٌیبا  تَنو یبًرحال، نن نه-

 :ادانٌ داد رفت، یيهانطَر کٌ سهت در ن ٍ

  ...کٌ گو یبًشَن ن ٌیبق ٍ آرا گل شیپ رم یاالنو ن-

دست ايَرا  انین شیبَد ٍ نٌ حرفش تهام شدى بَد کٌ بازٍ دىینٌ قدم سَنش بٌ چًارم رس ينَز
ٍ ايَرا  دیکش یکَتاي غیدخترک چَن تَقعش را نداشت، ج د،یشد ٍ اٍ را کٌ بٌ سهت عقب کش ریاس

 :گفت زد، ینفس نفس ن کٌیکهرنگ نگايش کرد. آٍا درحال یچسباند ٍ با اخه َاریکهرش را بٌ د

 !فتادمیداشتو ن یکن ین نیچرا يهچ-

 :نحکو گفت ش،یيا چشو ی  بٌ فندق رىیصَرتش را نگاى کرد ٍ بعد خ قیدق ايَرا

ٍ انشب رٍ يو  ینَن یاتاق، کنار نن ن نی... تَ يهیزن ین یحرف یٍ نٌ بٌ کس یر  ین ییتَ نٌ جا-
 ...یکن یسر ن یکرد شینعرف ٌیکٌ بٌ اسو شَيرت بٌ بق یکنار نرد
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 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد گفت آٍا

 ...تَ دم در بدى ایتَرٍخدا تعارف نکن ب و،یيو بگَ درخدنت یداشت یا گٌیانر د ؟یچ گٌید-

 :ٍ ادانٌ داد دیرنگ بٌ اخهش پاش ینشت بعد

 !بٌ نردا اعتهاد کنو تَنو یجَرى نه چینن ي-

 :لب زد شیيا بٌ چشو رىیخ ینتفاٍت بَد ٍقت یايَرا بٌ طَر خاص نگاى

  ...یبٌ نن اعتهاد دار  یخَدت گفت یٍل-

 .اٍ، ناخَدآگاى نحَ شد یآٍا از آرانش صدا اخو

 !نَرد بٌ خصَص... نٌ ٌی نیتَ ا یاعتهاد دارم، ٍل-

نفسش بٌ گَش دخترک خَرد ٍ باعخ شد  ی  داغ اش، گَشش برد ٍ يهراى با جهلٌ ریسرش را ز ايَرا
  .فتدین نیزن یٍقت رٍ کیکٌ  ردیبگ َارینحکو دستش را بٌ د

کٌ باشٌ نًو  یيرچ اش اعتهاد اعتهادى، حاال فقرى ؛یبندانگشت رى ینفر نه ٌینن تَ َکت   دىیرعقییتغ-
  ...کنٌ یکٌ صادر شدى اٍنقدرا يو دخالت نه یتَ حکه اتیجزئ ست،ین

 !ستیکٌ اصال يو خَب ن یدار  یبٌ زندگ ینظان د  ید دى یحرفت نشَن ن نیٍ ا-

باعخ شد سرش را عقب بکشد ٍ آٍا از دٍر شدن  د،یچیآٍا کٌ درآن فاصلٌ در نشانش پ ینَيا عطر
 :دیرا شن شیٍ يهان لحظٌ صدا دیکش یقیٍجَد اٍ، نفس عه یگرنا

 خَام ی... پس نٌ نیکردى خَدت بَد بشیيو کٌ تصَ یاصل از قبل بنا شدى ٍ کس نیخَب، ا ایبد -
  ...یکن غیساعت استراحت رٍ يو ازنَن در ٌی نیٍ يه یبزن رشیٍ نٌ ز نویبب یازت لجباز 

 :با گفتن   یصَرتش را جلَ برد ٍ ُيرم نفسش بٌ صَرت آٍا خَرد ٍقت ٍ

  ؟ینفًَم بَد بندانگشت- 
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  .نشاند ٍ در سکَت رٍ از اٍ گرفت شیابرٍيا نیب یصَر  یسالحش کرد ٍ دخترک اخه خلع

آرانش  رفتار ايَرا کٌ نحل قبال  نی! ادانست یٍ ن دید یبٌ پا شدى بَد کٌ فقط خدا ن ییدلش غَغا در
بٌ دلش  یٍ با اٍ سر جنگ نداشت، طَر بٌ خصَص داد یجَاب نه ییرا با تندخَ شیيا یحاضرجَاب

 نکٌینٌ ا ناند، ین یسرد ٍ بداخالق باق یکاش ايَرا، يهان ايَرا یآرزٍ کرد ا یا ٍ لحظٌ نشست ین
آتش  یندانستٌ، ي   اینن بزند ٍ دانستٌ دخترک دا ی طرفٌ کیبٌ احساس  ضیرفتار ضد ٍ نق نیبا ا

  .خَاستنش را تند ٍ تندتر کند

  نباشد چٌ؟ طرفٌ کیاحساس،  نی... اگر اانا

  چٌ؟ گرفت یکٌ بٌ جان آٍا افتادى بَد، نشأت ن یجنَن نیيه ادیرفتار ايَرا يو از بن رییتغ اگر

 دشیٍ کل کرد یدر اتاق را قفل ن کٌیٍ از پشت سر، اٍ را درحال دیاٍ باال کش یيا را تا سرشانٌ نگايش
نباشد کٌ  لین ینهکن بَد؟ نهکن بَد اٍ يو نسبت بٌ آٍا ب یعنینگاى کرد.  گذاشت ین بشیج یرا تَ

صدا ٍ غو  هتیگايش... نال یگاى ٍ ب یيا دنیکردى است؟ بٌ آغَش کش رییانقدر رفتارش با اٍ تغ
يو  یگر ید لیدل تَانست ین يا، نیا ی هٌي یعنیکَيستانش!  انین قیعه ی ٍ... بَسٌ شیيا چشو

 داشتٌ باشد؟

 :اخو کرد ٍ گفت یباطن لیکٌ سهتش برگشت، برخالف ن ايَرا

انجانش  خَام یکٌ نه رم ین یبار کار  ریٍ ننو ز یحکو صادر کن یتَن یفکر نکن با دستَر دادن ن-
 ...بدم

  ...یخَاب ین نجایٍ شب يو يه ینَن ین نجایانقدر با نن بحخ نکن دختر! تَ ا-

  کارٍ بکنو؟ نیا دیاٍنَقت چرا با-

 یچرخاند ٍ با لحن شیيا چشو انیٍ نگايش را بدٍن اخو، ن ستادیفاصلٌ ا نینقابلش با کهتر ايَرا
 :گفت رایآرام ٍ گ
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اگٌ رٍ اٍن تشک خَابت نبرى،  دٍنو یٍ ن یٍ رنگ بٌ رخ ندار  کنٌ ین دادیب یچَن از چشهات خستگ-
  ...یفتیٍ از پا ن یش ین ًَشیسر پا ب

 .کَتايش، دخترک آرام پلک زد ی خو کرد ٍ با جهلٌ شترینکخ کرد ٍ سرش را ب یا لحظٌ بعد

  ...يو ندارم یجر ٍ بحخ الک ی ٍ حَصلٌ یبهَن نجایا گو ینن دارم بًت ن نا،یا ی عالٍى بر يهٌ-

  ...تَنو ینن نه ی... ٍلیٍل-

 :را باال انداخت ٍ ادانٌ داد شیابرٍ یتا کیفقط با اخو نگايش کرد کٌ اٍ  ايَرا

ٍجَد دارى ٍ  یینَاقع نٌ استحنا نجَریاعتهاد کرد... ا شٌ ینه ینرد چینَرد، از نظر نن بٌ ي ٌی نیتَ ا-
 ...حساب تفاٍت رٍشَن باز کرد شٌ ینٌ ن

سرخ  یيا کرد کٌ اخهش رنگ گرفت ٍ رگ ریخَدش تعب شیپ یچطَر  را اش ايَرا جهلٌ ندانست
 ییبا صدا ش،یيا دندان یشد. نچ دست دخترک را نحکو گرفت ٍ فشار داد ٍ از ال دایپ شیيا چشو

 :دیصَرتش غر ینشَد، تَ ادیبٌ فر لیتبد کرد یکٌ تالش ن

پس خَب گَش کن ٍ  کنو یيو تکرارش نه گٌیٍ د کنو ین رفًویبار ش نیٍ آخر نیٍاسٌ اٍل ٍ نیا-
 ،یدید تیتَ زندگ ایٍ چ یبزرگ شد ایک یال البٌ دٍنو ی... نهادیبٌ کار ت ن یادیبزنش بٌ حافظٌ کٌ ز

 یزدم ٍل رج چشهو جلَ شَ کٌ بَدى، نن يو با صد برابرش سر ٍ کلٌ زدم ٍ يو انحال یانا بدٍن يرچ
  ...قدم برنداشتو کٌ بٌ سهتش برم

کٌ ير  تا االن کو فرصت نداشتو د،یچرخ یبٌ کفشو بَد ٍ چشهو کج رٍت ن یگیکٌ اگٌ ر یدٍن ین
کٌ بٌ سٌ  ارمیب يو شَ سر ٍ تٌ یطَر  هَنیُپر ٍ پ ی پرٍندى ٌیدلو خَاست بکنو ٍ آخرشو با  یغلط

 ...یاز کجا خَرد یآب ٍ خَدت نفًه ریسَت سرت برى ز
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 دخترک. بَد شدى دار ک ش شیيا ٍ نفس زد یتند ن یبٌ طرز ٍحشتناک اش قٌیکرد. نبض کنار شق نکخ
اٍ فشردى  یيا انگشت انیدرن شتریير لحظٌ ب فشیدست ظر یيا نبَد ٍ استخَا دىیترس اٍ از
  .ندازدیب یايَرا نگاي یيا جرعت نکند بٌ چشو یسکَت کند ٍ حت کرد یٍ ٍادارش ن شد ین

 یب نیٍ شرٍ َزیاٍن يانَن پف نیدٍر ٍ برت، چًارتا ع یایعَض با ٍ کٌ حساب نن ی  پس دفعٌ آخر -
دٍبارى از طرف  دیبشنَنش ٍ نٌ با خَاد یکٌ نٌ دلو ن ادیرٍ زبَنت ن یز یٍ چ یکن ین یکیدست ٍ پا 

  بگو؟ شتریالزنٌ ب ایآٍا؟  یدیتَ تکرار بشٌ... فًه

بٌ نچ  ینگاي ویشد، دخترک ن رىیاٍ خ یيا چشو ی  ايَرا کٌ بٌ فندق یيا نگايش کرد ٍ چشو آٍا
 :گفت ریدلگ یانداخت ٍ با لحن رشیاس

ل نَ ايَرا خان... فقط اگٌ حرفات تهَم شدى دست ستین ریبٌ طَل ٍ تفس یاز ین رینٌ خ-  کٌ کن ٍ 
  ...کارم یپ   برم

 انیرا ن شیيا اٍ را يو نحکو گرفت ٍ انگشت گریدست د چ،یدستش را کٌ ريا نکرد ي ايَرا
 :گفت شیيا بٌ چشو رىیخ اخو، يهان با ٍ کرد قفل اش پنجٌ

  ...فرار بٌ سرت نزنٌ در قفلٌ پس فکر ؟یبر  یخَا یکجا ن-

 :را بٌ يو فشرد ٍ بعد با حرص گفت شیيا لب آٍا

برم  یاگٌ اجازى بد خَام ی... نبتیتَ ج یقفل در چفتش کرد یٍ جا یبرداشت دٍیکل دمید ستویکَر ن-
  ...بزارم نَ ساعت يو کٌ شدى کپٌ نرگ ٌیٍاسٌ 

سحر  ی ٍ تا کلٌ دمیکش یدار یب ٍ شبیخَاب نبَدم، کل د شیپ قٌیچند دق نیتَ تا يه نیکٌ ع نن
  ...يو خستو یلیخ اد،یچشو رٍ يو نزاشتو... االنو خَابو ن

 انین یرا که گرشیرا نگاى کرد، نچ دستش را ريا کرد ٍ دست د شیيا چند لحظٌ چشو ايَرا
 :دستش فشرد یيا انگشت
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  گٌ؟ید ینَن ین نجایيه-

 :با حرص نگايش کرد ٍ گفت آٍا

  ...... حاال ٍلو کننَنو یبرم؟ آرى، ن تَنو یافتادنا... د  آخٌ با در قفل کجا ن یر یعجب گ-

اٍ حرکت  فیظر یيا انگشت یرا رٍ شیيا انگشت رعهد،یغ ایآرام دستش را ريا کرد ٍ بٌ عهد  ايَرا
 ریٍ لحاف را تا ز دیتشک دراز کش یداد ٍ دخترک با يهان اخو کهرنگ سهت رخت خَاب رفت ٍ رٍ

  .را بست شیيا ش باال برد ٍ چشوا چانٌ

  را نگاى کرد ٍ بعد سهت تشک قدم برداشت ٍ با فاصلٌ نشیٍ دلنش یعرٍسک رخ ویچند لحظٌ ن ايَرا
  .کهرش باال داد یٍ پتَ را تا رٍ دیکش دراز اٍ از

  .ناند ینکرد ٍ در يهان حالت باق یحرکت چیي یاز تکان خَردن پتَ نتَجٌ آندنش شد، ٍل آٍا

 ٍ پشت کو یبا ابرٍيا فش،یظر ی  نیب یسرخ ٍ انحنا یيا اٍ بَد. لب نیدلنش رخ ویايَرا نحَ ن نگاى
بالش سر  یکٌ رٍ یچتر  یانداختٌ بَد ٍ نَيا ٌیسا شیيا استخَان گَنٌ یکٌ رٍ یايیس یيا نژى

 اايَررا ساختٌ بَد کٌ  یر یرا نشخص کردى بَد، يهٌ ٍ يهٌ تصَ دشیبلند سف ی  شانیخَردى بَد ٍ پ
  .ردیانگار قادر نبَد نگاى از آن بگ

 :را بٌ يو فشرد ٍ بعد آرام اسهش را صدا کرد شیيا لب

  آٍا؟-

نکرد ٍ  یقلبش سر بٌ فلک گذاشتٌ بَد، حرکت یيا ضربان یبَد ٍ صدا داریب نکٌیبرخالف ا دخترک
 :دیايَرا را شن یدٍبارى صدا

 !ندارى تیکٌ ٍاقع یتظاير کن یز ینکن بٌ چ یپس سع ،یدیينَز نخَاب دٍنو ینن کٌ ن-

 یاز لبخند رٍ یلبش را گاز گرفت کٌ نخندد، رد نحَ نکٌیا با ٍ گرفت اش حرفش، آٍا خندى نیا از
 :را باز کند گفت شیيا چشو نکٌینشست ٍ بدٍن ا شیيا لب
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  خَابش ببرى؟ نجایا یکس یزار  ینگٌ تَ ن-

 :دینکخ کرد ٍ بعد پرس یاٌ یجان ايَرا

  ؟ینَند داریب ٍ شبیچرا د-

 :خَرد ٍ پاسخ داد یبستٌ تکان یيا يهانطَر با چشو آٍا

بدنت بٌ صَرت  یدنا یکٌ نَاقع ناخَش ادیب ادتیٍ  یتب خَدت بنداز  ی نگاى بٌ درجٌ ٌیاگٌ -
  ...دمینخَاب یٍاسٌ چ یفًه یباال، ن رى ین یعیرطبیغ

 .پتَ پنًان کرد ریرا ز فشیخَدش جهع شد ٍ تن ظر یتَ شتریخَرد ٍ ب یتکان بعد

خَابو ببرى،  یبزار  یتَن یحداقل کٌ ن یٍل شٌ، ینه دایتشکر کال تَ بند ٍ بساطت پ دٍنو ین-
  ؟یتَن ینه

آٍا  نکٌیانا ا رٍد، یباال ن یتبش حساب یهار ینَاقع ب دانست ین. کرد نگاى را اش چند لحظٌ چًرى ايَرا
  ...اشتارزش د شیبرا یگر یشب تا صبح کنارش ناندى بَد، طَر د

دٍر از اٍ،  ی کلهٌ کیچطَر،  دیگذاشت ٍ نفًه اش یشانیپ یٍ نچ دست چپش را رٍ دیکهر خَاب یرٍ
 .شد یزبانش جار  یسد غرٍرش را شکست ٍ از آن عبَر کرد ٍ رٍ

 .نهنَنو-

را باز کند ٍ  شیيا چشو آٍا شد باعخ کٌ بَد گفتٌ را اش کلهٌ را،ینحکو ٍ گ یٍل ٍار، ٍ زنزنٌ آرام
کٌ اٍ  ی! آن يو از دختر کرد؟ ین تشکر کٌ بَد ايَر. کند نگاى را اش بستٌ یيا ٍ چشو رخ وین زدى بًت
  !دانست؟ ین دیجاٍ شايپَر خَن را يو

تا آسهان،  نیاز زن گفت یرا بست. اگر ن شیيا آٍا نشست ٍ آرام چشو یيا لب یکهرنگ رٍ یلبخند
نگٌ داشتن اٍ را دٍست دارد، درٍغ نگفتٌ بَد.  ینت ٍارد شدنش برااخالق نحکو ايَرا ٍ از در خشَ
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بَد  ندىدٍا شٌیٍ اکنَن آنقدر در قلب آٍا ر شد ین ینًال، درخت تنَنندتر  نیا گذشت، یيرچٌ کٌ ن
  .کردى بَد دیکلهٌ حرف ايَرا، آتشش را تشد کی نیشدى بَد ٍ يه یکی شیيا انیکٌ با تهام شر

 عرض در کٌ شد گرم ياش چشو یک   دیفرٍ رفت ٍ نفًه نیریش یا َد ٍ در خلسٌکنار ايَرا، آرام ب در
  .شد نیسنگ شیيا خَابش برد ٍ نفس ٌیجان کی

*** 

 انیکٌ از ن یظیرا رٍشن کرد. دٍد غل یبعد گاریشدى بَد کٌ س رىیشب خ ی رىیبٌ آسهان ت نگايش
 تَانست یسو بَد انا نه نیاٍ ع یسرد اٍاخر آذر، برا یبا يَا بیدر ترک داد، ین رٍنیب شیيا لب

دم آرام نداشت.  کیگَناگَن بَد ٍ  یکٌ ذينش، انقدر ُپر از فکريا ینکشد. حداقل نٌ زنان
 شان نشستن با ٍ کرد حرکت يا حرکت آن یبرف در راستا دیگرد ٍ سف یيا يهراى با دانٌ ش،یيا چشو

 ادشیبٌ  خَاست یکٌ ن دیرس ییگذشتٌ را ٍرق زد ٍ بٌ جا یناخَدآگايش رٍزيا اط،یح کف بٌ
  .ٍ يهانجا نتَقف شد اٍردیب

 یفرع رینس کیکٌ رايش را بٌ  یز یٍ گر بی... ٍ تعقیرٍز  نیيهچ قایدق ش،یسٌ سال پ حدٍد
شد  یزنقشیٍ نگايش زٍم دخترک ر ستادیبانک ا یهیقد َاریکشاندى بَد. در راى بازگشت بَد کٌ کنار د

 ی  قیبستٌ، نَس یيا ٍ با چشو دیکش یسازش ن یيا ویس یدٍر، آرشٌ را رٍ یلینٌ خ یا کٌ در فاصلٌ
ايَرا را سست کرد...  یيا قدم و،ینال یٍ يهان نَا نَاخت یگَشش بَد، ن یرا کٌ ينَز يو تَ یآران

 یٌ یسا ریز یرٍحش يو خبر نداشت نرد دیٍ شا خَاند یٍ آرام آرام آينگ را ن زد ین َلَنیدخترک ٍ
آسهان  ازشدى کٌ  یبرف یيا بٌ دانٌ رىیخ اش، سرد ٍ خستٌ یيا نشستٌ ٍ چشو َندنجنیدرخت ب

 ...گرفت یٍ آنجا پناى ن دیغلت ین اٍ دار نَج ینَيا نیب دیٍ نحل نرٍار دیبار ین

  .يو گذاشت یرا نحکو رٍ شیيا چشو

نهکن شدى بَد ٍ خَدش  یآٍا نیتر نیدلنش شیدخترک برا َلَنیٍ یيهان رٍز بَد کٌ صدا از
ندت  دیبَد ٍ شا دىیٍجَدش دٍ یيا شٌیدر رگ ٍ ر یاز ک   ،یجنَن  آن نیا یيا شٌیبَد ر دىینفًه



 www.Novel98.ir 694               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

ٍجَدش، آتش بٌ دست در دل  یيا خیجنَن، بٌ قصد سنگسار کردن  یآٍا نیبَد کٌ ا یادیزنان ز
را کانال لهس  یحس قَ نیخَدش داشت، ا یکیبَد ٍ اکنَن کٌ صاحب ساز را در نزد نشستٌايَرا 

دفعٌ  کی ینداشت تا بٌ حال حت ادیبَد. اصال ايَرا بٌ  دىیچیٍ طعهش در نشانش پ کرد ین
قرارش ديد... انا آٍا فرق داشت  ریتحت تاج ادیدختر انقدر ز کی یيا اشک اینگايش جسارت کند 

 تَانست یکٌ ايَرا نه شد یٍ نرزيا شکستٌ ن انداخت یسپر ن ديایٍ نبا ديایبا ی انگار! کنار اٍ يهٌ
 اش ینانهکن بَد دلتنگ شی. اصال انگار براردیکَچکش را نگ یيا دست تَانست یلهسش نکند. نه

  .را جز با در آغَش گرفتنش رفع کند یدخترک  چشو فندق یبرا

رٍشن کرد.  گرینخ د کیانداخت ٍ  شیپا ریسَختٌ را ز گاریاحساس سَزش دستش، اخو کرد ٍ س با
را  نیزن یينَز يو رٍ یشدى بَد ٍل دتریشد یگذاشت. برف که َانیا ی نردى یرا رٍ شیيا دست

 دٍارینٍ ا دیایب نیراى را با ناش نیا سرد ٍ آلَد نٌ یيَا نیدر ا دی. نگران شًرام بَد کٌ باگرفت ینه
بٌ  یدیشد کَالک صبح تا قطعا يا بارش نی. چَن ادیاین شیپ شیبرا یراى نشکل ی انٌیبَد کٌ در ن

 .دست بردار نبَد یٍ بٌ سادگ آٍرد یبار ن

از پشت سرش شد ٍ تا برگشت، کدخدا در  ییيا قدم یزدى بَد کٌ نتَجٌ صدا گاریدٍم را بٌ س ُپک
 :بٌ دست داشت، با تعجب نگايش کرد ٍ گفت یفانَس کَچک کٌیرا گشَد ٍ درحال َانیا

  ...یباش دىیکنار دست زنت خَاب دیباباجان؟ االن با یکن ین کاریچ نجایا-

سرنا  ی انٌیٍ در ن َانیا یدلش پَزخند زد. آٍا اگر زنش بَد کٌ اٍ ساعت سٌ صبح تَ یتَ ايَرا
  .دیکش ینه یخَاب یٍ ب ستادیا ینه

 :انگشتانش انداخت ٍ گفت یال گاریبٌ س ینزدى بَد کٌ کدخدا نگاي یحرف

  ...یيست یگار یس دٍنستو ینه-

 :دیکدخدا را شن یرا بٌ يو فشرد ٍ اخو کرد ٍ دٍبارى صدا شیيا لب ايَرا

 پسرم؟ یکش یچرا ن-
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  .يو انباشتٌ شدى بَد یرٍ يا سال نیٍجَد داشت کٌ در طَل تهام ا یادیز یچرايا چرا؟

  .نحض تنَع ،ی  . تفننیحاج کشو ینه شٌیيه-

  .گذاشت َانیا ی گَشٌ یچَب یٌ یچًارپا یٍ فانَس را رٍ دیکش یقینفس عه کدخدا

چَن  دٍنو، ین ٍ النصب نیدرنَن ا یاالن خَب درد ب ینحض تنَع... ٍل گفتو ین یرٍز  ٌیننو -
  ...شد شتریب انویدن ی  ايیس چ،ینکردم ي دایگذشت تنَع کٌ پ یيرچ

کٌ انگار از اعهاق قلبش  ی. سَز شیٍ سَز داشت صدا زد یاز دلش حرف ن رنردینگايش کرد. پ ايَرا
  .بٌ حس عجز ٍ ندانت ٌیشب ی. سَز آند ین

برف گرفت ٍ يهانطَر  ریز را اش چرٍک خَردى یيا داد ٍ دست ٌیتک یچَب ی آرنجش را بٌ نردى يردٍ
 :گفت کرد ینانعلَم نگاى ن یا کٌ بٌ نقطٌ

 دى، ین ٍ دارى بٌ اسو صبر! خدا اگٌ دردش یز یچ ٌیيو  یباباجان... ننتًا آدن ادىیز ایدن نیدرد تَ ا-
 شٌ یٍانَندى يو ن نیٍ غو ٍ غصٌ. ا بتیيو فقط عذابٌ ٍ نص ینطَر یيه ی. زندگدى یصبرشو ن

  ...بر علت دینز

 :بٌ ايَرا نگاى کرد ٍ ادانٌ داد بعد

ٍ با  کرد ین اتٌ یکٌ صبح بٌ صبح پاشَ یبٌ خاطر اٍن دستٌ گل ت،ینکش باباجان! بٌ خاطر جٍَن-
  ...نبر نیب از ٍ خَدت ینکبت نی... با ایکٌ چشو ٍا کن کرد ینَازشت ن ٌیگر

کردى  ٌیگر یکردى بَد؟ نَازشش کردى بَد؟ بٌ خاطرش حت ٌی. آٍا اٍ را پاشَکرد ینات نگايش ن ايَرا
بَد ٍ  دىیکٌ شن یز یزد بٌ چ دییکدخدا نًر تا یبعد ی انا جهلٌ ش،یيا بَد؟ شک کردى بَد بٌ گَش

 :کرد یجار  شیيا خَن  رگ انیرا در ن یظیحس غل
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 ٍ بدى انجام ٍ کارات یخَدش کس ریغ ذاشت ی. نهگشت یپرٍانٌ دٍر ت ن نیدختر طفل نعصَم ع-
تَ  شیکٌ يهش پ شد ین یساعت خَاب راض ٌی... طَل رٍز بٌ ستٌیباال سرت ٍا قٌیدق ٌی یحت

  ...نٌیخَدش بب یچشها با تَ چشو باز کردن خَاد ین گفت یباشٌ. ن

يو  یلیخ دیانا با ٍجَد شغلت، شا ن،یر سر از اٍن تنگٌ درآٍردچطَ دٍنو یقشنگٌ پسرم. نه تیزندگ
کٌ  نٌیقشنگٌ، بخاطر ا گو ین یٍ ٍقت فًهو ین زارٍیچ نیا رنردینباشٌ... نن  پ یتیدٍر از راست زیچ
 ...خَبٌ شویيهدنش خَب باشٌ، زندگ یآدم ٍقت دٍنو ین

 :کهرنگ ادانٌ داد یقانت صاف کرد ٍ با لبخند بعد

 نیا فًهو ینگاى ن ٌیتجربٌ پارى کردم... با  رين  یکٌ باشٌ، چًار برابرش پ یعدد سن ٍ سالو يرچ-
  !دٍستت دارى باباجان یدختر دل

باشد،  رفتٌیحس را پذ نیدلش ا دیتازى بَد ٍ شا شیکدخدا برا یيا ينَز يو ساکت بَد. حرف ايَرا
يو، از  یبار باٍرش برٍد. از طرف ریز خَاست یهٍ انگار ن کرد یانا عقلش ينَز يو با درکش نبارزى ن

خَدش ٍ آٍا گفتٌ شدى بَد، اخهش در  ی کٌ راجب رابطٌ یکدخدا، بابت درٍغ رنگ کیلحن سادى ٍ 
  .يو بَد

 !گفت یرا ن تیٍاقع دیباالخرى کٌ با کرد، یکٌ چٌ؟ اگر االن يو کتهانش ن بًرحال

 :تنکخ گف یا را خانَش کرد ٍ بعد از لحظٌ گارشیس

 !کدخدا ستیاٍن دختر، زنو ن-

 :گرد شدى نگايش کرد یيا صاعقٌ بًش ٍصل شدى باشد، تند برگشت ٍ با چشو نکٌینحل ا کدخدا

  ...پس ست؟یزنت ن-

  .بَد پناى یٍ ب دیترس ینجبَر شد درٍغ بگٌ. چَن ن-

  ...پس شها دٍتا ؟یچ یعنی-
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 :جنباند ٍ ادانٌ داد یسر 

  ٌ؟یچ بايو تَن استغفراهلل! پس صنو-

 :نگايش کرد ايَرا

  ...ویجبًٌ بايو شراکت کن ٌیتَ  ویکٌ نجبَر شد ویفعال فقط دٍتا دشهن-

 را دٍ آن بَدند گفتٌ بَدند، آٍردى را آٍا ٍ ايَرا يا آن جَان ی. ٍقتکرد یبا ديان باز نگايش ن کدخدا
بايو زن ٍ  کردند یفکر ن یشَد، تهام ايال داریآٍا ب نکٌیا از قبل اصال ٍ اند کردى دایپ يو آغَش در

شدى بَد. انا خب،  گفتنشَيرند ٍ دخترک درٍاقع در عهل انجام شدى قرار گرفتٌ ٍ نجبَر بٌ درٍغ 
  .چَن کدخدا اصال سازگار ٍ قابل يضو نبَد یتفکرات نرد ینرد برا نیا یيا حرف

بار، در دکان نغز ٍ  نیاٍل یبرا دیکٌ شا یز یٍ چ برف دٍخت یيا نگايش را دٍبارى بٌ دانٌ ايَرا
کٌ  یقیبا نفس عه کرد، ین یننطقش را کال تختٌ کردى بَد ٍ در عَض با حکو عقل ٍ احساس بازارگرن

 :ساخت یجار  شیيا لب یرٍ دیکش

  ...یحاج یعقدنَن کن خَام ین-

 :اٍ نگاى کرد ٍ بعد گفت ی گرفتٌ رخ ویبٌ ن کدخدا

دٍتا  نیکٌ بخَاد ب یا بايو؟ خطبٌ نیدشهن یگ ینرد نؤنن! بعدشو؛ نگٌ نه ستوینن کٌ عاقد ن-
 ...شٌ یختو ن یز یدٍشهن خَندى بشٌ آخرش فقط بٌ خَن ٍ خَنر

 :گرفت ٍ رٍ بٌ اٍ گفت اطینگايش را از ح ايَرا

شرٍع شد،  یخَاي قصٌ از اٍل يو با خَن نیدختر ندارى... ا نیبٌ ا ینن با پدرشٌ، دخل ی  دشهن-
  ...رشوآخ

 :اٍ گذاشت ٍ پدرانٌ گفت ی شانٌ ینگذاشت حرفش را تهام کند، دستش را رٍ کدخدا
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 ،یاٍندى بَد یخَاي خَن ی  پ اهلل اگٌ از ب بسو یباباجان؛ ٍل ستین ریکٌ شهش ریجَاب شهشه-
  ...یاز اٍن دختر سَءاستفادى کن ستیحقش ن

 :کٌ پاسخ داد یايَرا گرفتٌ بَد ٍقت لحن

کٌ  یاٍن، يو ٍاسٌ خاطر دل النصب یجبران کنو براش... يو برا خَام ی. نستیبحخ سَءاستفادى ن-
  ...خَاد یاز جَنو ن یچ فًهو یخَدنو نه گٌید

 گاری. از يهان اٍل کٌ سزد یکدخدا رنگ گرفت. ايَرا صادق بَد ٍ ٍاقعا از دلش حرف ن لبخند
اٍ سر دراز دارد... ٍ  ی کٌ قصٌ دانست ین د،یشن یرا ن يا حرف نیبَد، تا االن کٌ ا دىیرا د دنشیکش
سَت ٍ کَرش،  یایبا حضَر آٍا در دن دیانا... شا ساخت، یگذشتٌ ن یرگیرا قطعا از ت اش ندىیآ

را خَاستٌ بَد، کار کدخدا يو  نیغرٍب را در يو بشکند. حاال کٌ خَدش ا نیطلَع کند ٍ ا دیخَرش
االن  نیبًتر کٌ يه نیبهانند، پس چٌ از ا یباق نانحرم يا آن تگذاش یراحت بَد. اٍ کٌ بًرحال نه

  کرد؟ یسرى ن کیٍ کار را يرچٌ زٍدتر  گرفت یحرف را از دين ايَرا ن

 نیا نینن ان ی  کٌ دٍرى جٍَن ی  نًد دی... پسر سهانیآسد نر گن یبًش ن و،یدار یرٍحان ٌی جا نیا-
ٍ  نیٍ ايل د یی  آدم باخدا هانیگرفت... آسد نر شیپ ٍ نردم بَد ٍ بعدانو پسرش راى خَدش

 سرشٍجَد ندارى... نردم دى پشت  یا شبًٌ چینقدار جٍَن يست، انا تَ پاک بَدنش ي ٌی... هَن  یا
  ...کنٌ ین یٍ عقد جٍَنارٍ اٍن جار  خَنن ینهاز ن

ا رٍ بزارى زٍدتر دست شه یکٌ يرچ کنو ینن خبرش ن ،یستیاز دلٌ ٍ دٍ بٌ شک ن یکٌ زد یحرف اگٌ
  ...تَ دست يو

 :گفت عیفکر کردن، سر یا بدٍن لحظٌ ايَرا

  ...یحاج ادیبگَ ب گٌیسٌ شب د-

 !گٌ؟یسٌ شب د-
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 رفت یشدن ن یبٌ آسهان کٌ داشت رٍ بٌ خاکستر  ینتجب بَد. ايَرا نگاي یکدخدا که لحن
 :انداخت ٍ بعد رٍ بٌ کدخدا گفت

 ٍ نیبرم درنَنگاى، چَن سپردم يهکارم ناش دیکٌ بزنٌ با دىیزٍدتر خطبٌ رٍ بخَنٌ بًترى... سپ یيرچ-
 ...برى یزنان ن یناتهَم رٍ انجام بدم... کٌ دٍ سٌ رٍز  یبعدم برگردم شًر ٍ کارا ارى،یب

کٌ برش گردٍنو  ستین یدختر طَر  نیبگو کٌ اٍضاع ا نقدریبدم، فقط يه حیتَض ادیز تَنو ینه
 ...رىیبگ وینٌ، بعد تصهاٍل فکر ک خَام یطرف يو ن ٌیاز  الن؛یگ

راحت باشٌ  الویبهَنٌ کٌ خ نجای... آٍا رٍ بسپرم دستت، بزارم ایحاج یکن یدر حقو پدر  خَام ین
  ...فتٌیبراش نه یجاش اننٌ ٍ اتفاق

  .فشرد یاٍ را قدر  ی ٍ شانٌ دیرنگ بٌ لبخندش پاش یکه کدخدا

 کٌ بس از اکبر . يزار اهللستین يو کهتر نباشٌ، ترنج ٍ آرا از گل شتریشک بٌ دلت راى ندى کٌ اگٌ ب-
جاش  یدٍستش دارن يو نًرش بٌ دل خَدم افتادى... تا يرزنان کٌ بخَا یيو ايال بٌ،ینج ٍ خانَم

 ...یسپر  ینه ناايل آدم دست تَ راحت باشٌ کٌ انانت التیچشو ننٌ ٍ خ یرٍ

فرستاد ٍ فانَس را  یشد. کدخدا صلَات دىیصبح شناذان  ینزد کٌ يهان لحظٌ صدا یحرف ايَرا
 :برداشت ٍ گفت

بخَر، بعدش برٍ درنَنگاى کٌ تَ نبَدت نن  ییناشتا ٌیٍ  ویداخل باباجان. صالة صبح رٍ بخَن ویبر-
  ...بگٌ رٍ نظرش بتَنٌ تر با آٍا حرف بزنو... اٍنو راحت

  .شد نینش شاى تکان داد ٍ پشت سر کدخدا ٍارد بار کیفقط سرش را  ايَرا

*** 
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 کنار ترنج ٍ آرا ٍ آٍا کنار گل گذشت یکٌ ايَرا بٌ درنانگاى رفتٌ بَد ن یسٌ چًار ساعت از زنان حدٍد
کٌ با ٍرٍد کدخدا، يرسٌ از جا بلند  شکستند یرا ن رٍزید ی شدى دىیچ ینشستٌ بَد ٍ گردٍيا یکرس

  .شدند

 :انداخت ٍ گفت یبا لبخند بٌ آٍا نگاي کدخدا

 کٌ يات بًارنارنج یی! اٍن از چاآ کشن ینا ازت کار ن یت چطَرى عرٍس خانو؟ خَب دختراحال-
  ...کٌ گردٍ شکستنت نویا نخَردم، حاال تا نن شَ نحال

 :گفت ریزد ٍ سر بٌ ز یلبخند کهرنگ آٍا

 ی گَشٌ ٌیيو بکنو جبران  ینن يرکار  ٌ؟یچٌ حرف نیشها، خَبو کدخدا نهنَن. ا یبا زحهتا-
 ...ستیشها يو ن یيا نحبت

را بٌ  شیيا کدخدا، لب ی غرى کٌ با چشو دیبگَ یز یلب خَاست چ رینازک کرد ٍ ز یچشه پشت ترنج
  .رفت رٍنیيو فشرد ٍ با اخو از آنجا ب

 :گفت ٍ انداخت آرا بٌ گل ینگاي کدخدا

  ؟یار یٍاسٌ نن ب ییاستکان چا ٌی یر  یباباجان ن-

ينَز داغ يستند کٌ کدخدا بٌ اٍ اشارى کرد  دیاشارى کرد ٍ خَاست بگَ یکرس یرٍ یيا یبٌ چا آرا گل
گفت ٍ از  یرلبیز« چشو»با آٍا حرف بزند،  یتنًا ٍ خصَص خَايد یپدرش ن دیٍ دخترک کٌ فًه

  .خارج شد یاندرٍن

 :اشارى کرد ٍ گفت چاندیپ یرا دريو ن شیيا در را بست ٍ بٌ آٍا کٌ نعذب ٍ پراسترس انگشت کدخدا

  .باباجان. سرپا نهَن نیبش-

 بَد دارش نشغَل جهع ٍ جَر کردن دانن بلند ٍ پف اش زدى خی یيا نشست ٍ با دست نیزن یرٍ آٍا
 :نکخ گفت یاٌ یجان از بعد ٍ نشست نقابلش يو کدخدا کٌ
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  ...رٍ بًت بگو دخترم ینطلب ٌی خَام ین-

 :کٌ لب زد ینشًَد بَد ٍقت شینگايش کرد ٍ ترس در صدا یبا نگران آٍا

 کدخدا؟ یچٌ نطلب-

  .بٌ لب نشاند یلبخند کهرنگ کدخدا

  ...ستین تَن نیب یز یکٌ چ دٍنو یبًو گفت... ن زٍیچ جناب سرگرد يهٌ-

شدن  یجار  یبرا شیيا نشست ٍ لب شیگلَ ینگايش کرد ٍ بغض تَ دىیپر یبا رنگ آٍا
 :گفت عیکٌ کدخدا سر دیلرز شیيا اشک

  دخترم؟ یباباجان؟ خَب یچرا پکر شد-

 :کٌ گفت یبَد ٍقت ارادى یب شیيا اشک زشیانداخت ٍ ر ریسرش را ز آٍا

 ن،یکرد یيهٌ بٌ نن خَب نیگفتو... شها ا یدرٍغ نیشهام کٌ يهچ ی نن... نن ٍاقعا شرنندى-
 ٍنریب نجای... نا رٍ از انیخَا ین اگٌ... اگٌ... دادم پس ٍ جَاب نحبتاتَن ینطَر یاٍنَقت نن ا

تا ايَرا برگردى... اٍنَقت  نیبٌ نن فرصت نَندن بد یانقدر  شٌ یندارى... فقط اگٌ ن ی... اشکالنیکن
  ...رم ین نجایاز ا شٌیيه یبرا

 :ٍ گفت دیٍ حرف زدن آٍا، لبخندش را رنگ بخش ٌیاز حالت گر کدخدا

 ،یقصد درٍغ گفتن نداشتگفتٌ نن از تَ ناراحتو؟ تَ کٌ  یباباجان؟ اصال ک رٍنیبندازنت ب یٍاسٌ چ-
راى حل  یيو ندارى... تا ٍقت یاشکال چی... يیرٍ نگ تیٍاقع یبَد کٌ نجبَر شد یطَر  طیفقط شرا

 !کٌ باباجان ستیبٌ غو ٍ غصٌ ن ازیٍجَد دارى، ن

 ...نینحرم  يو ش نیتَن ین
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 کیریت یآخر کدخدا، چنان سرش را بلند کرد کٌ صدا ی جهلٌ دنیبَد کٌ با شن ریينَز سر بٌ ز آٍا
  .دیچیگردنش در اتاق پ کیریت

  ...ارىینن نطهئنو ايَرا نٌ ن ی... ٍلیٍل و؟ینحرم بش ؟یچ... چ-

  .دیکَتاى خند کدخدا

  ...خَد جناب سرگردى... ننتًا خَاست اٍل نن بايات حرف بزنو شنًادیاتفاقا پ-

نبَد. ايَرا  یباٍر کردن د،یشن یکٌ ن یز یناند. چ باز هٌیيهانطَر ن شیيا شد ٍ لب شتریآٍا ب تعجب
دادى باشد؟ آن يو بٌ آٍا؟ دختر دشهنش؟ انا... با خَدش فکر کرد عقد کٌ  تینحرن شنًادیپ
ٍ  نندبها نجایراحت ا نکٌیا یسادى است برا تینحرن کیبکنند... البد قصد ايَرا فقط  خَايند ینه

  .پشت سرشان نباشد یحیحرف ٍ حد

 :دیکدخدا را شن یکٌ دٍبارى صدا داد یجَالن ن الیانداخت ٍ در ذينش يزاريا فکر ٍ خ ریرا ز سرش

  ٍصلت؟ نیبٌ ا یيست یباباجان؟ راض ٌیخب، حاال حرفت چ-

با اٍ نخالفت کند ٍ  نکٌینگاى کردن بٌ کدخدا را نداشت، چٌ برسد بٌ ا یدخترک رٍ گفت؟ ین دیبا چٌ
  .اٍردینٌ ب

  گٌ؟یرضاست د ی سکَت نشانٌ-

کٌ  ییداننش را نشت کرد ٍ با صدا اش، زدى خی یيا خَدش جهع شد با دست یتَ شتریب یکه آٍا
 :آرام گفت آند، یانگار از تٌ چاى درن

 یکدخدا. اگٌ راض دیدٍن یيرطَر کٌ شها صالح ن د،ینا يست یپدر ٍ بزرگتر يردٍ یشها االن جا-
 ...ندارم یننو حرف د،یباش

 :کدخدا رنگ گرفت ٍ گفت لبخند
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نردم از  نیا خیحد ٍ حرف تر، سقف برن ٍ از يهٌ نًو ٌی ریدٍتا جٍَن بايو ز خَام ینن کٌ از خدا ن-
  ...عالٍى بر نن، نظر خَدتو نًهٌ یبشٌ... ٍل یچیٍ بن ق خیب

 .ببرد نییپا شتریا بٍ سرش ر ردیرنگ بگ شیيا کٌ بٌ جان آٍا افتادى بَد، باعخ شد گَنٌ یشرن حس

ٍ  یبکن ٍا خَدت با ٍ ... سنگاتیفکر کن شنًادشیايَرا خان سٌ رٍز بًت فرصت دادى کٌ خَب بٌ پ-
  ؟یدار  شَ یاصال آنادگ ؟یاینَضَع کنار ب نیبا ا یتَن ین ینیبب

در  یبَد، آرزٍ دىیکٌ ايَرا را د یا نشست. از لحظٌ شیگلَ خیب نیگنگ ٍ سنگ یچرا، انا بغض دینفًه
بَد. خَدش دل  دخترک را آرام  نجایکاش خَدش ا یکنارش بَدن ٍ داشتن اٍ را داشت؛ انا االن... ا

کردن سٌ رٍزى  کرٍ ف ییتنًا نیا یدلش برا ی  تاب یب دینٌ کدخدا. شا گفت، یرا ن شنًادشیٍ پ کرد ین
 ...خَاست یبَد ٍ تهام ٍجَدش فقط حضَر خَد  ايَرا را ن

نکند ٍ اجازى ديد خَدش  تشیاذ ادیداد ز حیخَدش فرٍ رفتٌ، ترج یتَدخترک  دیکٌ د کدخدا
  .را بکند شیفکريا ییتنًا

 :گفت شد یبلند ن کٌیدرحال

با  ،یٍ نبارک یهنی.. انشااهلل کٌ بٌ یر یگ یدرست رٍ ن ویکٌ تصه یيست یاٍنقدر دختر عاقل دٍنو ین-
 ...کٌ يهاينگ باشٌ زنو یعاقد نحل حرف ن هان،یآسد نر

بزند؛ چَن کدخدا از آنجا  یحرف تَانست نٌ ٍ داشت نخالفت فرصت نٌ. کرد نگايش زدى بًت آٍا
  .تنًا گذاشتٌ بَد الشیفکر ٍ خ یایرفتٌ بَد ٍ اٍ را با دن رٍنیب

ٍ کنارش نشست ٍ  دیدٍ د،یآٍا را کٌ د ی  باران یيا شد ٍ چشو یاندرٍن ٍارد آرا بعد، گل قٌیدق چند
 :گفت

  گفت بًت؟ یآقاجان چشدى دختر؟  یچ-

 :را پاک کرد ٍ آرام لب زد شیيا با سر انگشت اشک آٍا
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  ...باياش عقد کنو خَاد یگفت... گفت ايَرا ن-

 :گرد شد شتریب آرا گل یيا چشو

  ن؟یستیٍا؟ نگٌ زن ٍ شَير ن-

د بع ٍ کرد نگايش بًت با لحظٌ چند آرا تکان داد. گل نیآٍا شدت گرفت ٍ سرش را بٌ طرف یٌ یگر
  .جلَتر رفت ٍ سر دخترک را بٌ آغَش گرفت

بًتر از ايَراخان؟ ناشااهلل يزارناشااهلل چشهو کف پاش از قد  یدختر... ک ستین یبد زیچ نکٌیخب ا-
دادى...  ٍ شنًادشیيو يست کٌ آقاجان بًت پ یراحتٌ آدم نطهئن الویکو ندارى، خ یز یکٌ چ افٌیٍ ق

  ؟یکن ین ٌیکٌ بخاطرش گر ٌینشکل چ گٌی... دشیشناس یتَ يو کٌ از قبل ن

 فیٍ دٍتا نبَد. دخترک خَدش يو تکل یکیيو فشرد. نشکالت اٍ کٌ  یرا رٍ شیيا با عجز چشو آٍا
کٌ خَدش  یتیخَدش داشتٌ باشد انا؛ با يَ یايَرا را برا  خَاست ی. از خدا ندانستیخَدش را نه
 شیبرا گرید یسَ ٍ يانَن از سَ کیيپَر از کٌ شا یبا زندگ کرد؟ ین دیچٌ با دانست یيو آن را نه

 ی لکٌ کینحل  شیايَرا کٌ ازدٍاج با آٍا برا تیکردى بَدند! ٍ از يهٌ بدتر، با شغل ٍ شخص زیدندان ت
  .کرد یحالش را بد ٍ بدتر ن يا نیا ی ... يهٌاش یزندگ ی بٌ صفحٌ خَرد یٍ ن شد ین اىیس

 :کرد فکرش را ننحرف کند ٍ گفت یسع رد،یگ یدخترک آرام نه دیکٌ د آرا گل

 دیشبا کٌ بارٍن شد یخانو جانو ينَز فَت نشدى بَد... بعض و،یاٍن نَقع کٌ نن ٍ حَرا بچٌ بَد-
 کرد ین ناز ٍ نَيانَن نَن، بغل دست نشست ین َندین و،یکرد ین یتاب یٍ ب گرفت ین نَنٌ یبَد گر
کٌ بَد بٌ پنج  یيرچ یجادٍ، ٍل ایداشت  طلسو دٍنو ی... نهخَند یخَشگل ن ییالال ٌی نَن ٍاسٌ
دارنش... يرٍقت دلو  ادی... ينَزم کرد ین پا کلٌ ٍ قرص خَاب يردٍتانَن نًَیع دىینکش قٌیدق
  بخَنو برات؟ یخَا ی... نشو یآرٍم ن خَنهش یبا خَدم ن رى،یگ ین

ٍ نَازشش  دیکش ین شینَيا نیب را دستش کٌ يهانطَر آرا آرام آرام سرش را تکان داد ٍ گل آٍا
 :را از يو فاصلٌ داد شیيا نکخ لب قٌیبعد از چند دق کرد، ین
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 (رٍنیب ایناى ب ی)ا رٍنیب ایب یت یاال ت-

 (ٍ دلو رٍ غرق خَن نکن ایخَن )ب لٌید ینَ کن ن ایب

 (نن نجنَن تَ ،ینن یالینجنَن )تَ ل ینَ ت ،یلیل ین تَ

 (کٌی)يَا چقدر انشب تار کٌیچٌ تار هشَیا يَا

 (کٌیبار ی رشتٌ ٌی)دلو نحٌ  کٌیدل چَن رشتٌ بار ین

 (شب یشب برٍ ا یشَ )برٍ ا یشَ بَشَ آ یآ بَشَ

 (ترسٌ یاز تَ ن کوی)دختر کَچ جٌیک یترسٌ ن یج یت

 (خدا یا کٌینن کَچ ی خدا )بچٌ یٍاهلل، ا کٌیکَچ یزاک ین

 (خدا ینن خَشگلٌ ا ی خدا )بچٌ یخَشگلٌ ٍاهلل، ا یزاک ین

  ...ال الال، حاال الال الالال حاال

 (دارم یغه ایدن نیدانو )در ا یغه ایدن یئ در

 (دارى کار غو با نن چٌ نیا دٍنو ی)نه دانو یغو چشهٌ نه ز

 (بگَ ٍ نیشب تا سحر ا یشَ تا سحر با تَ )ا یآ گَ

 (دارم یکیکَچ ی بچٌ ایدن نیدانو )از ا یجان عاله یزاک

  ...الال الال، حاال الال الال حاال

  .نگايش کرد یکٌ سکَت کرد، آٍا از اٍ فاصلٌ گرفت ٍ با لبخند نحَ آرا گل

  ...ٍ قشنگ بَد... خدا رحهت کنٌ نادرت یلیخ-

  .را پاک کرد شیيا چشو ریاشک ز آرا گل
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ن بَد... ننتًا نًربَ یلیدل پاک بَد، خ یلیخ جانو خانو... تَ از دست رفتٌ یزایخدا رحهت کنٌ عز-
 دید یبخت نه دیزنَنٌ باياش چپ افتاد ٍ جٍَنهرگش کرد... ٍ ا ال اٍن تا نن ٍ حَرا رٍ با رخت سف

  قصد رفتن داشت؟ یک  

شدى بَد، انگار کٌ در زنان سفر کردى بَد  رىیخ یا نگايش کرد ٍ اٍ يهانطَر کٌ بٌ گَشٌ یبا ناراحت آٍا
 :گفت برد، ین سر بٌ يا ٍ در گذشتٌ

نادربزرگو  ،یکردن... بدٍن عالقٌ ٍ سنت یعرٍس گٌید یزن ٍ شَيرا ی يهٌ نحٌ جانو قاجان ٍ خانوآ-
 يو جانو خانو خَنَادى... پسرش دست تَ گذاشت شَ يفتٌ بعدم دست ٌی ٍ کرد پسند رٍ جان خانو
 ییباال ٍنحل کٌ اٍن نَقع يو قد  یکدخدا ی خَنَادى ی خان؟ تک بچٌ راد یبًتر از عل یک کردن فکر

ٍ   نکٌیدى بردى بَد... غافل از ا یدل از دخترا یداشت ٍ حساب ٍ  ست گٌینفر د ٌیآقا دلش گر ! اٍنو گر
کٌ داشت، نحال بَد سًهش بشٌ... دختر  خان   یا کٌ با ٍجَد تهَم اسو ٍ رسو ٍ دبدبٌ ٍ کبکبٌ یکس

ر کٌ نردم  نا تا  یرٍستا ر ٍ ف   دىیند خَدشَن بٌ شو نحال االحباالتپٌ! با يزارتا خدم ٍ حشو ٍ ق 
  ...بَدن

برنج ٍاسٌ شام شَ نداشتن،  الٌیپ ٌی ٍ بَد شَن نٌ لنگ   شَن کٌ نردم يشت یبکن، اٍن ٍقت ٍ فکرش
  ...کنن جان جهع کردن بَد کٌ شب بٌ شب برى کباب نَش هتیخَنَادى خان بٌ فکر غارت ٍ غن

 اش هٌیدختر  خان با ند ،یباف یٍ قال زاریَ شالدستاشَن ترک برداشتٌ بَد از کار ت یدخترا يهگ یٍقت
  ...نَقع نجس نشٌ ٌیدستش يو بٌ آفتابٌ نخَرى ٍ  یدست بٌ آب کٌ خانو حت رفت ین

 ریگ ٍ خَدش یا خَنٌ بیتفاٍت از کجا تا کجا بَدى ٍ آقاجان  نن تَ چٌ نص یکٌ بفًه گوین نارٍیا
  ...انداختٌ

چانٌ گذاشت ٍ  ریجا بٌ جا شد ٍ دستش را ز یانداخت. آٍا که رینکخ کرد ٍ سرش را بٌ ز آرا گل
  .کند فیناجرا را تعر ی ادانٌ ٍ ديد نظو را افکارش آرا سکَت کردى بَد کٌ گل
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 ٍ سالو تهَم شدى بَد؛ آقاجان پاش ٌیپنج سالٌ بَد ٍ نن تازى  یکٌ ياد یخالصٌ... گذشت تا ٍقت-
 یخان بٌ يرکس ،یگفتن نرد حساب یج کنو... يرچبا گلرخ ازدٍا دیکفش کٌ نن با ٌی تَ کرد

 نرفتبٌ خرجش  ینحالٌ قبَلت کنن... ٍل ،یدٍ تا بچٌ يو دار  ،ی! تازى تَ کٌ زن دار دى ینه ٍ دخترش
 ریگ جانو راى بٌ راى بٌ خانو ینعرکٌ... ي   اریب شیٍسط نادربزرگو يو شدى بَد آت نیکٌ نرفت... ا

پدربزرگو، آقاجانو ٍ  یيا ر شد سکَت کنٌ ٍ برخالف يارت ٍ پَرتنجبَ چارىیزن  ب نکٌیتا ا داد ین
  ...گلرخ ی  نادرش پاشدن رفتن خَاستگار 

 ٌی... ادینجبَر شد کَتاى ب ،ی  گلرخ خَدشو بٌ آقاجانو راض دید یاٍلش نخالفت کرد، انا بعد ٍقت خان
خان کٌ االن از حَرا،  راد یعل ی  کردن ٍ اٍند شد سَگل یناى رفتن ٍ اٍندن تا آخرسر گلرخ رٍ عرٍس

  ...کرد یدختر برادر نرحَنش يو نراقبت ن

سال نراقبت کنٌ،  ٌیاز  شتریپسر خَدش ب ی از بچٌ یآٍا؟ نادربزرگو حاضر نبَد حت شٌ ین باٍرت
پر ٍ  ریز ٍ اٍن جانو بٌ کارش نداشت... انا خانو ینخصَصا بعد فَت پدربزرگو کٌ کال ٍلش کرد ٍ کار 

بٌ  چَقتیي انوج ... خانورىیسی ویتیگناى دارى، پدر نادرش تَ تصادف نردن ٍ  گفت ینبالش گرفت... 
 یطفل نعصَم رٍ تَ نیا ی  هیتیانا نادربزرگو تا دلت بخَاد  ست؛ین شیکٌ نادر ٍاقع اٍردیحَرا ن یرٍ

  ...دیکَب یسرش ن

سنگارٍ رٍ  و؛یکرد ین یباز  عرٍس ویداشت ویجهع بَد لیفان یيا بچٌ ی يهٌ ادنٌ،یبار  ٌی یحت
سنگ  ٌی یياد ًَی... دیکش ین َنیقل ٍَنینادربزرگو يو رٍ ا و،یٍ گرم بَد ویزاشت ین نَن دست

ٍ لَس کردن خَدش دانن گلرخ رٍ  یانداخت کٌ خَرد بٌ دست حَرا ٍ اٍنو بلند شد نحال ٍاسٌ شَخ
 ...کردى... گلرخ اٍن نَقع باردار بَد تیاذ ٍ نن یگرفت بًش گفت ياد

حَرا دانن  گلرخ رٍ گرفتٌ، نگو چطَر حهلٌ کرد سهت  دیکٌ د نی! نادربزرگو يهنٌیرٍز بد نب تچشه
 یآدم  ب گفت یافتاد بٌ جَنش... يهش بًش ن یباز  عرٍس یيا ٍ با يهَن سنگ چارىیدختر ب نیا

شدن بٌ دختر خان؟ اٍن طفل نعصَم يو  کیرٍ چٌ بٌ نزد ویتیکارا؟ آدم  نیپدر نادرٍ چٌ بٌ ا
داغش کنٌ...  َنی... تا آخرش خَاست با ذغال قلشد ین تر یجر  نیا کرد یکٌ ن ٌیگر َند،یدش ندر
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 ادین کردى، ین زیته رٍ خَنٌ اٍنجا داشتٌ کٌ نن جان   ذعال بخَرى بٌ دست حَرا، خانو نکٌیقبل ا یٍل
  ...سَزٍنٌ ین ٍ اٍن یرٍ لباسش ٍ پا فتٌیرٍ بچٌ ٍ ذغال ن ندازىین ٍ خَدش

يو فشرد ٍ آب ديانش را با شدت  یرا نحکو رٍ شیيا لب د،یچیکٌ بٌ دلش پ یبا احساس درد آٍا
  شد؟ ینجازات ن ینطَر یا دیفرٍ برد. نگر گناى آن دخترک طفل نعصَم چٌ بَدى کٌ با

 ادانٌ آرا دٍبارى نشغَل گردٍ شکستن شدند ٍ گل یا ٍ يردٍ بعد از لحظٌ دیکش یقینفس عه آرا گل
 :داد

 ٌی یگاي فقط نداشت جانو با خانو یکار  ادیز گٌیکرد د یکٌ گلرخ رٍ عرٍس ینو از يهَن ٍقتآقاجا-
شدى  زشیچ با نا قطع کرد... يهٌ کشویاٍندن ترنج، يهَن سالم عل ای... کٌ با بٌ دنزد یبًش ن یسر 

فقط ُرفت ٍ  ٌرٍ داشت ک یزن  اٍن خَنٌ، نقش کلفت ینن جا ی چارىیب جان   بَد گلرخ ٍ ترنج ٍ خانو
  ...بپزى غذا شَن رٍب کنٌ ٍ ٍاسٌ

جٍَن  نحل  یاز نرديا یکی پاشا، نینتَجٌ شد ان شست، یرٍ ن اطیداشت جلَ ح یٍقت ٌی نکٌیا تا
 ...کنیتَ ج کیيو داشت با گلرخ جلَ در ج یقشنگ کلیکٌ قد ٍ ي

اشتن کٌ چَ افتادى بَد خبر د یفقط انقدر  یايال کنٌ، ین کاریدرٍاقع چ پاشا نیان دٍنست ینه یچکیي
براش  ازیانت ٌیبَدنش  نیشًرنش نیاجارى کردى ٍ اٍنجا نشغَلٌ ٍ خالصٌ يه النینغازى تَ گ ٌی

 ...کٌ چشو دخترا دنبالش باشٌ شد ینحسَب ن

 یادیز شَن نداد، انا بعد نتَجٌ شد کٌ نٌ، انگار رابطٌ تیاٍلش انداخت پشت گَش ٍ ايه جانو خانو
  ...رفتن شیجايا با يو پ یلیٍ تا خ ی  جد

 جانو بٌ خانو شیزندگ گفت ین ای زد، ین رشیز ایگلرخ  یدٍبار بًش تذکر داد، ٍل یکی ادنٌی نن
کٌ تَ کو  کرد ین رشیٍ تحق دیخند ین گو، یخان ن راد یکٌ بٌ عل کرد ین دشیندارى؛ اگٌ يو تًد یربط
ايل  چَقتیي وجان پَرت دادن؟ يرچند خانوٍ را یگر  یرٍ چٌ بٌ سالَس شَير یٍ زن  ب یندار  َىیاز ب
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از  شتریرٍ ب یتیحیح یب نیبردارى ٍ ا پاشا نیگلرخ دست از ان دیکٌ شا گفت ین یالک ینبَد، ٍل یفضَل
  ...بَد دىیفا یادانٌ ندى، انا ب نیا

 :نکخ کرد ٍ بعد ادانٌ داد یا لحظٌ آرا گل

نرض العالج گرفت... دست ٍ پاش ٍرم کردى بَد ٍ ندام کف ٍ خَن باال  ٌینادربزرگو  نکٌیتا ا-
شٌ، ٍل دنینفًه ی... ايالاٍردین  شَ فًو نجایسرطان بَدى ٍ اٍن نَقع نردم ا فًهو ینن االن ن یچ 

خبر دادن تهَم کردى... خدا  دىیيفتٌ نکش ٌی بٌ ٍ شًر بردنش درنَن دٍا خاطر ٍاسٌ... نداشتن
 ...يو بد یلیداشت ٍ يو بد تا کرد با نا... خ یزبَن تلخ يو یٍل انرزدش،یب

ى ٍاسٌ خاکسپار  ارنیب شَ قرار بَد از يهَنجا چند نفر از اقَام جنازى اٍل گلرخ چٌ  دٍنو یانا نه ؛ید 
تَ گَش آقاجانو خَند کٌ نجابش کرد خَدش برى شًر ٍاسٌ آٍردن جنازى... اٍنو کٌ شدى بَد  یٍرد

از نردا راى  دتابست ٍ فردا صبح با چن لیچشو گفت ٍ بار ٍ بند عیسر ش، یگلغالم حلقٌ بٌ گَش  سَ 
  ...افتادن سهت شًر

را نگاى کرد ٍ  رٍنیدر ب ی  رنگ یيا شٌیش انیسکَت کرد ٍ از جا بلند شد. از ن د،یقصٌ کٌ رس ینجایا بٌ
 :برگشت ٍ ادانٌ داد شیدٍبارى سر جا ست،یآن اطراف ن یراحت شد کس الشیخ یٍقت

گلرخ  شیپ ادیشب ب پاشا نیان بَد قرار ٍ گذاشت ٍ قرار نداراش پاشا نیيهَن شب گلرخ با ان-
 ادیبَد کٌ گلرخ ترنج رٍ فرستاد ب نیشک ندارم ٍ نطهئنو قصدشَن يه ییاز اٍنجا ٍ نیبهَنٌ... ا

 یسر نُ  یضیبَدى انکان دارى نر کیبٌ نادربزرگو نزد ادیگفت چَن خَدش ز ینا بخَابٌ... الک شیپ
... اٍن نَقع ترنج سٌ سالش رىیرٍ بگ یضیترنج يو نر خَاد یشدى دلش نه ضیبَدى باشٌ ٍ اگٌ نر

  ...بَد

 جانو بٌ خانو یٍقت یاٍند تَ، ٍل یشدم کٌ از در پشت ٌیسا ٌینن نتَجٌ  و،یبخَاب ویکٌ خَاست شب
 شیپ شَ بیرغ یآبرٍ یبَد، دلش نخَاست حت بیزن نج نی... انقدر کٌ ایشد یاالتیخ گفت گفتو،
 ...خَدش ببرى ٍ سکَت کرد یيا بچٌ
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آقاجان نا رٍ از خَاب  یاديایٍ داد گلرخ ٍ فر غیج یصدا ًَیچقدر گذشتٌ بَد...  دٍنو ینه خالصٌ
  ...کرد داریب

فَت  ینجَز دفن ٍ گَاي یکارا ی ٍ چَن از قبل دکتر خَدش يهٌ شٌ یاٍنجا کارشَن زٍد تهَم ن نگَ
  ...دى رسن یشب ن یٍ ٍسطا فتنیبَد، زٍد راى نرٍ انجام دادى 

تند سهت عقب  یٍقت افتاد آرا ٍ گردٍيا از دست گل دیکش یآران « یيع»در، آٍا  ی  باز شدن ناگًان با
ابرٍانش نشاند ٍ  انین ی. ترنج اخهدندیکش یقیترنج، يردٍ ناخَدآگاى نفس عه دنیبرگشت. با د
 :گفت نٌیدست بٌ س

 ات شدى يَاشَن خَردى بٌ کلٌ ادینشست ٍ برخَاستت ز نای... با شًرنشآ یشد یتنبل یلیخ آرا گل یآ-
  ...يهٌ لفت دادن ندارى نیيهش؟ چًارتا گردٍ باز کردن کٌ ا نیرٍ زن نَنٌ ین کارات کٌ

  تَانست؟ ینزند؛ انا نگر ن یحرف خَاست ین آٍا

دٍتا نشتش گرفت ٍ تکاند ٍ  انین را داننش ٍ نشاند پشتش ابرٍان کو انیکهرنگ ن یاخه نتقابال
  .بلند شد

 شیکٌ اگٌ تا االن جلَت سکَت کردم فقط ٍ فقط بٌ احترام ر ی  پدرت اٍنقدر نرد نحترن زم،یعز نیبب-
 نیع یگ ین یسر ٍ زبَنو ٍ يرچ یب یاٍنٌ... انا بزار رٍشنش کنو کٌ فکر نکن یيا ٍ نحبت دیسف
  ...بدم تَ جَاب تَنو یٍ نه رىیگ ین امٌ یگر يا بچٌ

 یدرست... ٍل نویاٍندم ٍ بزرگ شدم، ا ایشًرم، درست... تَ اٍن تًران خراب شدى بٌ دن ی بچٌ نن
بدٍن،  یدٍن ی! نهدمیبٌ خَدم ند یسخت چیٍ ي دمیپر قَ خَاب یتهَم عهر ال یفکر کن شٌ ینه لیدل

... پس تَ کٌ ابَنیبٌ کَى ٍ ب یزار  یکنو سر ن فیاالن برات تعر نیسر نن اٍندى، کٌ اگٌ يه ییباليا
ٍ  یکن فیرٍ پشت سر يو رد یفیاراج نیچن یحق ندار  گٌیدفعٌ د ٌی ،یخبر ندار  یکس ی  از زندگ

  ...رٍ زبَنت یار یب

 :نازک کرد ٍ گفت یٍ غضب نگايش کرد ٍ بعد پشت چشه ظیبا غ ترنج
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کٌ از  تییدست ٍ پا یٍاسٌ نن! ب دارى یپررٍ چٌ دٍر يو برن ی دىیپاچٌ ٍرنال ی خبٌ خبٌ، دخترى-
  ...یبٌ اصل کار  ویچسب یکنار ٍ ن ویزار ین ٍ اٍن یگردٍ شکستنت نعلَنٌ، ٍل

 شد بلند جا از آرا کٌ گل ستیحرف چ نیننظَرش از ا دیشیاند یٍ ن کرد یيهانطَر فقط نگايش ن آٍا
 :گفت ترنج بٌ رٍ ٍ

ندادى  ادتی تیتر نًهَن ناست... آقاجان تربدخ نیا ببٌ،ی! زشتٌ، عریبسٌ ترنج زبَن بٌ دين بگ-
 نگٌ؟

  .با حرص نگايش کرد ترنج

چطَر دلت ٍاسٌ کانران  دٍنو یخَب ن یکیندٍنٌ نن  ینزن کٌ يرک تیٍاسٌ نن حرف از ترب یکیتَ -
ر ن ادیرفتٌ ٍ يردفعٌ کٌ ن نگاى بًت بندازى... البد  ٌیتا بلکٌ  یز یر یٍ کرٍر کرٍر عشَى ن ید یدٍرش ق 

 دیبٌ د یفتیشٌ ٍ ب ادٍتا چشهت چًارت ینرخص ادین ٌیآقاجانٌ کٌ تا پسر يهسا ی  تیاز اصَل ترب نویا
 !زدنش

بار آٍا را يدف  نیرٍ ازش گرفت ٍ ا یرٍز یاز سر پ یکٌ اٍ با لبخند کرد یبا ديان باز نگايش ن آرا گل
 :قرار داد شیيا حرف

... فکر یدار  یدیچٌ باطن نارصفت ٍ پل دٍنو ینن ن یٍل یا کٌ بٌ ظاير فرشتٌ یٍ انا تَ... خانَن-
نن اگٌ سنو کهٌ، عقلو يو ناقصٌ کٌ  یفکر کرد ؟ینفًو طرف یبا جهاعت درازگَش ٍ آدنا یکرد

  ؟یکرد بندش ٍ تَ ٍ ايَرا ٍجَد ندارى؛ اٍنَقت تَ بٌ زٍر خَدت نیب یتینحرن چینفًهو ي

نداشت.  گریرا د یکی نیشست. تَقع اکهرش ن رکیت یسرد رٍ یبست ٍ عرق خیآٍا  یيا دست
 :نشت کرد ٍ گفت َاشیکَچکش را  یيا دست

ر بلغَر ن یرٍان یگ ین یدار  یچ-  ٍ ر ٍ    ...نن ٍ ايَرا نیب ؟یکن یچرا ش 
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 حرفش ٍسط پابرينٌ ٍ نداد اٍ بٌ را اش نًلت تهام کردن جهلٌ د،یبار یکٌ آتش از زبانش ن ترنج
 :دیپر

رٍ با زبَن چرب ٍ  ٌیآقاجان ٍ بق یبتَن دیسادى يو ٍجَد ندارى! شا ی غٌیص ٌی یتَ ٍ ايَرا حت نیب-
 نینظر تَ رٍ نگاى کنٌ ٍ ا ٌی یکٌ نفًهو پسرى خَش ندارى حت ستوینن خر ن یٍل ،ینرنت گَل بزن

ل ٍ يرزىیستیٍ ٍل کنش ن یدناغش کرد ینَ ٍ کٌ ندام خَدت ییتَ  ٍ  یشد لندکٌ ب یا ... انقدر 
تَ  ادمیکٌ نعلَنٌ ز نطَری... البتٌ؛ ایبکن یچٌ غلط ستیيستان کٌ نعلَم نٍسط کَ یباياش رفت

برى  زاشت یٍ االنو نه کرد یتک ٍ تنًا تَ اتاق ٍلت نه شبیٍگرنٌ د ،یبردن کار ت نَفق نبَد شیپ
  ...نکٌ ٍ یحاج یحاج

چپش کج شد ٍ  ی شانٌ یترنج سرخ شد ٍ سرش رٍ ی گَنٌ د،یچیاتاق پ یکٌ تَ یا دىیکش یصدا با
  .شد دىیصَرت غضبناک ٍ سرخ از خشو کدخدا کش یآٍا رٍ ی  باران یيا چشو ٍ آرا گل ی زدى نگاى بًت

کٌ  یکن ین بد شَ ٍ خَب یزن یکٌ بٌ نا پناى آٍردى، بٌ درٍغ بًش تًهت ن ینقابل دختر  یستادیٍا-
  !ترنج؟ یشد ایح یتَ انقدر ب یبشٌ؟ ک   یچ

ٍ آٍا دستش را نقابل  دیبَد کٌ تن ترنج لرز دىیکش ادیا چنان فرر اش قسهت آخر جهلٌ کدخدا
  .نشَد بلند يقش يق یديانش گرفت کٌ صدا

 :تهام گفت ی  را رٍ بٌ پدرش نشانٌ گرفت ٍ با سرتق اش ییکًربا یيا چشو دخترک

نچش گرفتٌ شدى ٍ اٍنقدر پررٍئٌ کٌ  بٌینرد غر ٌیندارى کٌ با  یرٍ کس ایآقاجان؛ ح ستوین ایح ینن ب-
کٌ  یر یگ یرٍ ن یطرف کس ،یپشت دخترت باش نکٌیا ی... شها يو جاارىیخَدش يو نه یبٌ رٍ یحت
  ...از کجا اٍندى یدٍن یٍ نٌ ن شیشناس ینٌ ن

 .زد ین یکدخدا سرخ  سرخ شدى بَد از فرط خشو ٍ صَرتش بٌ کبَد یيا چشو
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 نی... اارىیزبَنش ن یرٍ یکٌ نفًهٌ چ یحق باياش باشٌ، نٌ کسکٌ  رىیگ یرٍ ن ینن طرف رٍ کس-
عقدنانٌ ندارن ٍ فقط پشت  نکٌیحاال ا دم،ید ٍ شَن تینحرن ی دختر نانزد اٍن نردى... خَدم نانٌ

 !؟یسر يو کن یفیاراج نیتَ رٍش چن یایکٌ تَ ب لیدل شٌ یقرآن انضا کردن، ن

  .دیلرز یبٌ خَدش ن یگرد شدى بَد ٍ آٍا از ترس ٍ ناراحت شیيا چشو ترنج

 :لرزان بٌ پدرش گفت ییٍ با صدا دیلرز شیيا لب دخترک

  ...با شها ٍَنیکٌ ايَرا اٍن شب... تَ ا دمیکٌ... د دمینن خَدم د ی... ٍلیٍل-

  جار بزنٌ؟ دیبا نٌیب یرٍ ن ی! آدم يرچسر رىیخ ی ساکت باش دخترى-

 :ٍ کدخدا ادانٌ داد سکَت کرد ترنج

  ...نعلَم کنو تَ فیٍ تکل امیتا بعدا ب نییبرٍ اتاق پا-

کدخدا، سهت اٍ  ادیکٌ با فر کرد یدرشت شدى آٍا را نگاى ن ییيا بَد ٍ با چشو ستادىیينَز ا ترنج
 :برگشت

  ...نجایاز ا رٍنید  نگٌ با تَ نبَدم؟ بًت گفتو برٍ ب-

را  شیرفت ٍ پايا رٍنیب یيو، از اندرٍن یبٌ رٍ شیيا بٌ کدخدا انداخت ٍ با فشار دادن لب ینگاي
  .دیکَب ین نیزن یتا اتاق رٍ دنیبا حرص ينگام دٍ

داغش حرکت داد ٍ  ی  شانیپ یٍ دستش را رٍ دیآٍا کش ی  نگايش را سهت صَرت اشک کدخدا
 :گفت عرقش زدٍدن با زنان يو

از  رادیچَن ا کنو، ین یخَاي ين بٌ دين نشَ باباجان... نن بٌ جاش نعذرتدختر د نیبا ا چَقتیي-
  ...بدم ادشیکنو ٍ احترام گذاشتن بٌ نًهَن رٍ  یننٌ کٌ نتَنستو براش پدر 

  .رفت رٍنیٍ از آنجا ب دیکَب يو بٌ را در شَد، آرا گل ایاز جانب اٍ  یننتظر حرف نکٌیا یب ٍ
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 :گفت اٍ ٍ رفت کنارش آرا نشست کٌ گل شیيا َنٌگ یرٍ یشتر یآٍا باشدت ب یيا اشک

  ...نبَدى ینجَر یا چَقتیي... نن آرا نن... گل-

... ٍلش کن نیباالخرى نانزد کٌ بَد ن،یدخترجان؟ نحرم يو نباش یاجبات کن یخَا ین ٍ یبابا چ یا-
  ...زنٌ ین ادیز یترنج حرف الک

شد ٍ  دایاز کجا پ دىیٍرپر نیا ی سر ٍ کلٌ دمینفًه ٍ شد گرم ام نن بَد، چَنٌ ریتقص اش يهٌ اصال
 ...اجل نعلق يَار شد سرنَن نیع

 سهت را اٍ ٍ بَد گرفتٌ را دستش کٌ يهانطَر آرا پاک کرد ٍ گل اش یرا با کنار رٍسر  شیيا اشک آٍا
 :گفت برد ین در

 خَاد ین یک ادیسرت ب ییرٍ دستهَن... تَ بال یفتادین یتا غش نکرد ویبخَر ٍ نايارنَن ویبر ایب-
 داشیتا پ کنٌ یخَنٌ رٍ آٍار ن نیتار نَ از سرت کو شٌ تهَم ا ٌیجَاب ايَرا خان رٍ بدى؟ شک ندارم 

  ...نَيات یکنٌ ٍ باز بندش کنٌ ال

  .لب نشاند یرٍ یلبخند ٍ نخندد آرا حرف گل نینتَانست بٌ ا ش،یيا غصٌ انیدر ن آٍا

 بَد يا را سٌ نفرى خَردند ٍ آٍا نشغَل شستن ظرف شان ینايار حاضر نشد ٍ غذا ی سر سفرى ترنج
  .شد آشپزخانٌ ٍارد آرا گل کٌ

  ...کنٌ ریترنج بٌ خ یيا یقًرباز  ٍ آقاجان بريو ٍ دريو اخالق با ٍ خدا عاقبت انرٍزنَن-

  شدى؟ یز یچرا؟ نگٌ چ-

 ینردا یشعر ٍ شاعر  ی يو بٌ بًَنٌ یکیرفتٌ تَ اتاق بغ کردى درٍ بستٌ،  یکی یکٌ نشدى، ٍل یز یچ-
  ...نکنٌ االتیدى رٍ جهع کردى دٍرش کٌ فکر ٍ خ

بَد کٌ  ینیس یرٍ ینحل یيا کلَچٌ دنیچ نشغَل آرا را با داننش خشک کرد ٍ گل شیيا دست آٍا
 :رٍ بٌ اٍ گفت
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راى انداختٌ کٌ نگَ!  یچًارشنبٌ بازار  ٌیآقاجان  ؟یز یر ین ییتَ چا نویبچ نارٍیقربَن دستت تا نن ا-
ٍ  ننیکردى ٍر  دلش بش سٌیآٍردى کٌ يهٌ رٍ ر ریيهٌ آدم عالف از کجا گ نیحاال نن نَندم سر ظًر ا

 ...کنن یٍراج

گذاشت ٍ يردٍ سهت  ینیس یبًارنارنج را رٍ یچا ینحتَ کیکهربار یيا ٍ استکان دیکَتاى خند آٍا
را گرفت  شیت دٍبارى سهت آشپزخانٌ برٍد کٌ آٍا بازٍخَاس آرا گل ،ییرایرفتند ٍ بعد از پذ نینش شاى

 :ٍ گفت

  نن؟ شیپ یباال بهَن یاین-

  .با لبخند قبَل کرد خَاست، یرا ن نیکٌ خَدش يو يه آرا گل

 :گفت خت،یر ین اش طرف شانٌ کی را يا برداشت ٍ يهانطَر کٌ آن شینَيا یرا از رٍ یرٍسر 

  ؟یار یبگو نٌ نه یز یچ ٌی-

 :چانٌ زد ٍ پاسخش را داد ریگذاشت ٍ دستش را ز شیپايا یشدى را رٍ یبالش گلدٍز  آرا گل

  ؟یبگ یخَا ین یچ-

  ؟یگ یرٍ بًو نه پاشا نیداستان گلرخ ٍ ان ی نَند... ادانٌ هٌین نصفٌ نَن ترنج کٌ اٍند، حرف-

 :سرش را تکان داد ٍ گفت آرا گل

  ...آرى خَدنو تَ فکرم بَد کٌ بگو-

 جانو ... خانوویدیزدن گلرخ از جا پر غیج یشب بَد کٌ با صدا یيا هٌیو؟ آيــان! خالصٌ نکجا گفت تا
  ...نعرکٌ یبٌ تهاشا ویٍ حَرا ٍ ترنج پشت پنجرى نشست یياد ٍ نن ٍ کرد رٍشن ٍ چراغ عیسر
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ٍ آقاجان با کهربند دنبالش بَد... آقاجان  دیدٍ ین اطیباز ٍ لباس خَاب، تَ ح یبا نَيا گلرخ
بَد کٌ با  دىیرٍ د پاشا نیگلرخ ٍ ان یحال چٌ تَ بکن ٍ دست بزن نداشت، خَدت فکرش چَقتیي

 :گفت ین دیکش یٍ داد ن زدش یکهربند ن

رٍ يو ٍ از نبَد نن  یز یر ین خَار نجس  شراب ی کٌینرت نی... حاال با اتیحیح یب ی کٌیزن کشهت ین»-
سرى نکنو ٍ  ٌی تَ فیانشب تکل نیاگٌ يه ستوینرد ن ؟یبرس اتیباز کٌ بٌ يَس یکن یسَءاستفادى ن

 «...رمینگ تَ جَن

بَد کٌ بٌ  یاٍن انقدر کفر  ی... ٍلکنٌ ینکردى ٍ آقاجان اشتباى ن یکار  گفت یيو يهش ن گلرخ
  ...داد یحرفاش گَش نه

 نیيه یکٌ جداشَن کنٌ، ٍل اطیتَ ح دیدٍ ٍ کرد سر ٍ پسٌ، چارقدش یيَا حساب دیکٌ د جانو خانو
 صَرت ٍ سر ٍ يا گرفت کٌ درد ضربٌ یچٌ جَن دٍنو ینه ًَی خَرد، جانو کٌ چشو گلرخ بٌ خانو

 :سر پا شد ٍ گفت عیرفت... سر ادشی شیخَن

 بٌ ٍ رفاقت کرد ٍ پاش پاشا نیبَد کٌ با ان نیآقا... ا س کٌیزن نینن ا ی خَنٌ ش  یآت ی  باعخ ٍ بان»-
 یاز جا ،یبَدن... انشبو کٌ شها نبَد کیتَ ج کیبا يو ج دمیخَنٌ باز کرد... چند دفعٌ خَدم د نیا

زدى بَد  یچ خبر یخدا ب زا ی کٌینرت دٍنو ینه ننتًا... باشٌ خَابش استفادى کرد ٍ آٍرد کٌ يو تیخال
 «...اشتباى گرفت ٍ نیا با ٍ کٌ اتاق نن

ٍ تعجب الل شدى بَد  از ترس چارىینات نَندى بَد ٍ ب یيهَنجَر  کٌ رٍ جانو برگشت خانو آقاجانو
 :نگاى کرد ٍ سرش داد زد

 «سحر؟ آرى بَدى؟ تَ کار تشن غَل ی کٌینرت نیآٍردن ا گٌ؟ یگلرخ راست ن»-

 نگاشَن جانب بٌ حق کٌ يهَنجَر ٍ  کهرش بٌ زد شَ نگفتٌ بَد کٌ گلرخ دست یچیينَز ي جانو خانو
 :گفت جانو خانو یبٌ جا کرد، ین
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دستش رٍ  نٌیب ین چَن گرفتٌ خَن خفٌ االنو خَدشٌ، کار اش چطَر الل شدى آقا؟ يهٌ ینیب ین»-
... بَد نجاست از پر ٍ پَش کًنٌ یآدنا نیاز اٍلشو دٍر ا تیرع نیندارى کٌ بدى... ا یجَاب چیشدى ٍ ي

 «؟یپاپت یپاشا نیان بٌ چٌ رٍ خان دختر ٍگرنٌ

نتَنست از خَدش  یبَد کٌ اٍن لحظٌ حت دىیترس نگفت. انقدر سادى بَد ٍ یچیبازم ي جانو خانو
  ...کرد ین شَن بَد ٍ فقط نگاى ستادىیدفاع کنٌ... نات ٍا

 ٍ نیکٌ پاک بَد ٍ خَدشو ا یزن ی... بٌ رٍدیآقاجان حهلٌ کرد سهتش ٍ بٌ رٍش کهربند کش نکٌیا تا
 بَد گرفتٌ ٍ لَ چشهاشانقدر خَن ج دمیبدى... شا حیترج گلرخ بٌ ٍ اٍن خَاست ینه یٍل دٍنست، ین
 ...بَد افتادى کار از عقلش کٌ

 یبارش گرفت ٍقت شیيا گَنٌ یرٍ شیيا افتاد، بغض آٍا يو شکست ٍ ابر چشو ٌیکٌ بٌ گر آرا گل
 :ادانٌ داد شیيا اشک انین در آرا گل

گلرخ درٍغ  گفت یٍ التهاس... ن ٌینغزش بٌ کار افتاد... شرٍع کرد بٌ گر چارىیتازى اٍن نَقع زن  ب-
 رٍنیب ویٍ رفت ویدیترس یآقاجان گَشش بديکار نبَد... نن ٍ حَرا ٍ ياد یٍ کار اٍ نبَدى... ٍل گٌ ین

نَازش  یحساب کهربندش با نارم کٌ بَد گرفتٌ ٍ انقدر خَن جلَ چشهاش یٍل نزنٌ، ٍ نادرنَن ویگفت
کتک خَرد... گلرخ  شترمی، باز نايا ادعا داشت شتریکٌ چَن نَجٍَن بَد ٍ ب یکرد... نخصَصا ياد

 ...کرد یبَد با ذٍق ٍ لبخند نگاى ن ستادىیگَشٌ ٍا ٌیيو 

 ریز از رٍ جانو خانو جَن هٌین جسو ٍ نَن خَنٌ ختنیر ٌیچقدر گذشتٌ بَد تا در ٍ يهسا دٍنو ینه
سگک کهربندش رٍ تهَم تنش نَندى بَد ٍ يهَن  ی... جادنیکش رٍنیآقاجان ب ی کهربند پارى شدى

  ...آقاجان شکستٌ بَد ینشت ٍ لگدا ریز ياش از دندى یکی شب

 :. جلَ رفت ٍ اٍ را در آغَش گرفت ٍ گفتختیر یاشک ن شیٍ آٍا پا بٌ پا کرد یيق يق ن آرا گل

  کارٍ با زنش بکنٌ؟ نیدلش اٍندى ا ی... آخٌ کدخدا چطَر رمیبه یالً-
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 نًهَناش از ٍ بدى انجام شَ خَنٌ ینن رٍ نگٌ داشتٌ بَد کٌ فقط کارا ی چارىیب جان کدٍم زن؟ خانو-
  ...کنٌ ییرایپذ

 :يو فشار داد ٍ ادانٌ داد یرا رٍ شیيا چشو آرا آٍا شدت گرفت ٍ گل یٌ یگر

خان  راد یپچ ٍ ٍاپچ افتادى بَد کٌ سحر بٌ عل یايال نی... بدیاٍن شب يرطَر کٌ بَد بٌ صبح رس-
 کٌ بَد کردى پر رٍ شَن گلرخ يهٌ ی... حرفاکردن ین ادی یبد با جانو از خانو کردى ٍ يهٌ انتیخ
کتاب  ٌی ازىبٌ اند یبَدن ٍ االن نفر  دىیزن د نیاز ا یچقدر خَب رٍزید نیرفتٌ بَد تا يه ادشَنی

  ...دنیچ یپشتش صفحٌ ن

... خدا رحهتش کرد ین یبَد، با کانران پسرش زندگ نَن یبغل ٌیيهسا و،یداشت خانو چًرى ناى ٌی فقط
 ٍا ٍ کرد تا چشهاش یپرستار  ازش شب دٍ ٍ جانو نا ٍ خانو شیبَد... اٍن اٍند پ یزن  خَب یلیکنٌ خ
  ...کنٌ

زندى نبَد... باياش کٌ  گٌیشدى بَد... چشهاش، انگار د گٌینفر د ٌیکٌ بٌ يَش اٍند، انگار  جانو خانو
  ...حس یب حس   یتَ تنش نبَد! ب یرٍح گٌیانگار د یزد یحرف ن

 !یاٍنو خصَص نٌ،یبَد کٌ گلرخ رٍ بب نیکٌ خَاست، ا یز یچ نیاٍل ادنٌی

 ٍ شدى بَدم کٌ حرفاشَن وینن تَ کهد قا ی... ٍلرٍنیگلرخ اٍند باال سرش، يهٌ از اتاق رفتن ب یٍقت
  ...بشنَم

 بٌ جان کٌ خانو یحرف آخر  ی... ٍلکنو یخاکسترى کٌ االن بازگَش نه ریز شیحرفاشَن، فقط آت تیکل
 :نَندى ادمی ينَز رٍ زد گلرخ

 قتیبدٍن، ناى  حق ٍ نینن؛ انا ا ی  تن  زندگ شیٍ کردى باش یدفعٌ رٍ فتنٌ دٍختٌ باش ٌی نیا دیشا»-
 یرٍز  ٌیٍ  یکرد یچٌ غلط فًهن یٍ يهٌ ن شٌ ی... آخرش صبح ننَنٌ یپشت ابر پنًَن نه چَقتیي

  ...یجهع ٍ جَرش کن ینتَن گٌیکٌ د رسٌ ینچنان بٌ گَش عالو  تییطبل رسَا یصدا
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کٌ خَردم، چَن زخو تن با دارٍ ٍ نريو  یگلرخ... نٌ فقط بخاطر کتک بخشهت یيو نه چَقتیي
کٌ  ییکٌ خَردم ٍ بٌ خاطر افترا ییبابت ناسزايا دم،یکٌ شن یدرٍغ یيا ... بابت تًهتشٌ یخَب ن
 ت  ٍ اٍنَقت دس ویش ین جهع يو دٍر نَن يهٌ ،یرٍز  ٌی دٍنو یٍ ن کنو ین نتیتا ابد نفر ،یبًو زد
 «...خدا شگاى  یتَ ٍ پ ی قٌیننٌ ٍ 

... يرچند، شٌ ین لیتبد تیٍاقع بٌ جانو خانو یندٍنست تهَم حرفا یٍ رفت... ٍل دیبًش خند گلرخ
 ...نٌیگلرخ رٍ بب یی  خَدش نهَند تا رسَا

 :دٍ ادانٌ دا دیلرز شیيا نکخ کرد ٍ بعد لب یا لحظٌ آرا گل

ينَز پاياش درد  نکٌیا ی بًانٌ بٌ جان خانو و،یشام جهع شد ی سفرى سر نَن يهٌ یيهَن شب، ٍقت-
  ...َندین رٍنیدارى از اتاق ب

کٌ  ویدید رٍ جان اتاق خانو رٍن،یب ویبلند شد ٍ تا رفت یايال غیج یساعت نگذشتٌ بَد کٌ صدا ٌی
 یخانَش کنن؛ ٍل ٍ شینردا سطل سطل آب بردن کٌ آت یٌ ی... آقاجان ٍ بقسَزى ین شیدارى تَ آت

  ...گرفت یاز قبل دم ن شتریبَد ٍ ير لحظٌ ب نیبنز ش  یآت ش،یبَد... آت دىیفا یب

 دایپ نیطناب دار دٍر گردنش رٍ زن ٌی با جانو خانو ی خانَشش کردن، کٌ جسد سَختٌ یٍقت آخرشو
  ...گردىیبرنه گٌیکردى بَد کٌ نطهئن شٌ د زیآٍ قحل ٍ زدى، خَدش شیاتاق رٍ آت یٍقت ویدیشد... فًه

 شیشَنیکٌ بٌ پ یننگ درٍغ ی افترا زدن ٍ لکٌ نیانقدر پاک ٍ نعصَم بَد کٌ طاقت ا چارىیب زن  
  ...برد نیب از ٍ خَدش شٌیخَردى بَد رٍ نداشت ٍ ٍاسٌ يه

  .کرد یٍ نَازشش ن ختیر یاشک ن شیپا ٍ آٍا پابٌ کرد ین ٌیبلند بلند گر آرا گل

  ...االن رٍحش در آرانشٌ نٌی... نًو ازدلوینکن عز ٌیگر-

 ی  اٍن عَض یبرگ گل پاک بَد، ٍل نیع جانو نگذرى. خانو شیاز باعخ ٍ بان چَقتیخدا ي دٍارمیان-
  ...نشَند اىیٍ نا رٍ يو بٌ خاک س دیکش شیبٌ آت شَ یدٍرٍ با فتنٌ ٍ افترا زندگ
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 یچَب یصندل یکٌ رٍ یا شٌیش پارچ از ٍ شد بلند آٍا ٍ شد تر آرام آرا کردند، گل ٌیلحظٌ کٌ گر چند
  .داد آرا پر کرد ٍ بٌ دست گل یآب َانیاتاق بَد، ل

  ...کردم ناراحتت کٌ ام . ٍاقعا شرنندىادیخردى آب بخَر حالت جا ب ٌی-

  .دیرا آرام باال کش اش ینیٍ ب دیآب نَش یا جرعٌ آرا گل

ٍ آخرت کنٌ کٌ از زنان  ایدن ی رٍ شرنندى ی... خدا اٍن کسیندار  یر یتَ کٌ تقص ؟یا تَ چرا شرنندى-
دى  نینا زير کرد ٍ دست آخر يو آقاجانو رٍ سر کار گذاشت ٍ از ا ی رٍ بٌ کام يهٌ یاٍندنش زندگ

  ...فرار کرد

 !فرار کرد؟-

 :را تکان داد ٍ گفت سرش آرا درشت شدى حرفش را زدى بَد. گل ییيا آٍا نتعجب بَد ٍ با چشو لحن

آرى، فرار کرد. گلرخ از اٍلش يو  یرٍ گرفت؛ ٍل فٌیتهَم طا شیتیحیح یطبل ب یيرچند آخر سر صدا-
 .نبَد یزن  زندگ

 :نکخ ادانٌ داد یاٌ یبعد از جان ٍ

تهَم  یٍل و،یبدتر شد... دٍ تا بچٌ يشت، دى سالٌ بَد یلینن ٍ حَرا خ تیٍضع جانو بعد از خانو-
کٌ نا رٍ با ترنج تنًا  رفت یرٍ دٍش نا دٍتا بَد... گلرخ صبح تا غرٍب نعلَم نبَد کجا نکار خَنٌ 

داغتَن  نیگٍ آقاجان ب یاگٌ بٌ ياد کرد ین دیٍ تًد زد ین نَن کتک َندیيو ن یٍ ٍقت زاشت ین
  ...ویسکَت کن وی... نا يو نجبَر بَدکنو ین

انارکلٌ ٍ  یکارا ریآقاجان يو درگ کرد، ین ینحل شاگرد یٍردست اٍس نهد، بنا ینَقع ياد اٍن
تَ يهَن  شد ینن ٍ حَرا خالصٌ ن ی  بَد... يردٍتاشَن غرٍب تا شب خَنٌ بَدن ٍ تهَم زندگ زاریشال

شرٍع  جاز ترن یگلرخ ٍ نگًدار  یيا فٌیباز دٍبارى ٍظ و،یشد یچند ساعت... صبح کٌ از خَاب پا ن
کٌ  زد یداشت، ندام تنشر ن شیزبَنش ن نی، از بس کٌ اکاش نشکل فقط کار بَد ی... حاال اشد ین
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ٍ آقاجان  نیارین باد بٌ افتضاح تَن جان خانو نًَیآخر يو ع ن،ییدست ٍ پا یٍ ب عرضٌ یشها دٍتا ب
  ...برى ین ٍ سرتَن

اٍند  يَا یقابلهٌ آبگَشت دستش ب ٌیرٍز با  ٌی خانو چًرى ناى نکٌیدٍ ناى گذشتٌ بَد، تا ا یکی
 انرزدش،ی.. خدا بویدٍن ینه ویگفت يو نا ٍ ٍ گرفت شَ از نا سراغ ست،یگلرخ ن دید ین... ٍقتنَ خَنٌ

ٌ يفتٌ کانران یبَد؛ يهَن لحظٌ شستش خبردار شد اٍضاع چٌ خبرى ٍ نگَ دٍر از چشو نا  یزن عاقل
 ی  ٍ راي رىیگ ین یخانو صبح بٌ صبح سَار  فًهٌ یگلرخ... کٌ اٍنو ن ی  کش کیٍاسٌ کش فرستٌ یرٍ ن

  ...شٌ یشًر ن

 ٌی تَ ٍ خَدش اند، يو خان ٍ يو آقاجان بٌ خَنش تشنٌ دٍنست یندت ن نیکٌ تَ ا پاشا نیان نگَ
تَ کارش کٌ قاچاق نشرٍب بَدى کهکش کنٌ،  نکٌیا ی کردى ٍ يررٍز گلرخ رٍ بٌ بًَنٌ ویقا یسَراخ

 فًهٌ ین کٌ خانو چًرى ... ناىدٍنٌ یگذشتٌ رٍ فقط خدا ن شَن نیب ایچ نکٌیاٍنجا ٍ حاال ا کشَنٌ ین
 کنٌ، ین پچک با آقاجان پچ ویدید حَرا ٍ نن ٍ نَن اٍند خَنٌ یچندبار  کنٌ، یدارى ن یگلرخ چٌ غلط

ٍ آخرش بٌ اٍن بندى  کرد یناجرا از چٌ قرارى... آقاجان يو ندام نخالفت ن ویدینفًه قتیحق یٍل
  ...نشٌ پرش دم گٌیکٌ د دیخدا تَپ

 از را حَرا ٍ آرا . حال گلشد یخَدش نرٍر ن یيا یٍ در ذينش، کَدک کرد یيهانطَر نگايش ن آٍا
 ٌیٍ ندام گر ینادر  یدرد ب دانست یرٍزيا را. ن نیبَد ا دىیانگار. اٍ يو چش دانست ین بًتر خَدشان
يو  یَاير ا خیبرادر  یگرم بَد، اٍ حت یياد بٌ شان پشت آرا را. حداقل اگر حَرا ٍ گل یٍ عزادار 

 َلَنیشب ٍ رٍز دخترک فقط ٍ فقط ٍ قیبا اٍ کند. رف یاقال درد ٍ دل اینداشت کٌ بًش پناى ببرد 
را پاک کرد ٍ  شیيا اشک آرا، گل کردن باز لب با زنان داشت... يو ادگاریبَد کٌ از نادرش بٌ  یدیسف

  .آند رٍنیب االتیاز فکر ٍ خ

 ویاٍند خَنٌ ٍ تا نا بفًه دیبار ین شیکٌ ازش آت یا دينب یرٍز ياد ٌی نکٌیخالصٌ... گذشت تا ا-
 :بًش گفت یباش دىینشت خَن تَش پاش ٌیکٌ انگار  ییآقاجان رٍ گرفت ٍ با چشها ی قٌیشد،  یچ
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ٍ کَپالت برس پسر   الیبٌ  شترینحل... ب یکدخدا باالتر بزار تَ خان! کالى راد یعل رتتیحاشا بٌ غ»-
دست اٍن نار  يزاررنگ کٌ  شیسپرد یٍ نجان ینفت ،یدستٌ گل داشت نینحهدحسن خان... زن  ع

رٍ دست آخر يو بفرستدش بٌ کام نرگ ٍ با دست بٌ سر کردنت  زىیطَر زير بًش بر ٌیيربار  ر  ي  ي 
... یکرد خاک خَدت دست با تَ کٌ زن رتتیبٌ غ کالیآقاجان... بار زادیبخندى؟ دست نر شتیبٌ ر

کٌ داشت فتنٌ بَد  یخراب شدى برعکس اصل ٍ نسب نیٍرٍدش بٌ ا ی لحظٌ کٌ از یاٍنو بٌ خاطر کس
 «...خَدش شیآت بٌ سَزٍند ٍ نَن ٍ آخر سر يو پر يهٌ

کف دست  زارى ین ٍ یچ ... نگَ کانران يهَن رٍز يهٌگٌ یدارى ن یچ ینات نَندى بَد کٌ ياد آقاجان
نسجد نجل صالة صبح رٍ  نکٌیقبل از ا الطلَع، یشدى بَد... چَن صبح عل رید گٌیخب د یٍل ،یياد

 ...رفتٌ نجایاز ا پاشا نیجهع کردى ٍ با ان شَ لیجار بزنٌ، گلرخ بار ٍ بند

 :ادانٌ داد قیعه ینفس با آرا ديانش گرفت ٍ گل یجلَ را دستش زدى بًت آٍا

َر کردن ٍ ناغافل جهع ٍ ج ییًَی ینجَر یخانش کردى بَد کٌ ا یدیبا چٌ ٍعدى ٍع کٌینرت دٍنو ینه-
  ...ٍ رفتن

  اد؟یبٌ سرش ن یدلش بٌ حال ترنج نسَخت کٌ آخرسر چ ؟یپس دخترش چ-

 یبَد نادربزرگو نراقبش بَد ٍ بعدانو کٌ ال کیکَچ ی... تا ٍقتداد ینه تیبچٌ ايه نیاٍن اصال بٌ ا-
ٌ ٍ لباس ٍ چ شیکردن ٍ آرا دی... گلرخ فقط بٌ فکر خَدش ٍ خردینا ُبر خَرد ٍ کو کو قد کش

سو چ نیاز ا دٍنو، ین   ...بَد زایق 

افتادى  رشیگ گٌینبَد... ننتًا آقاجان د یاز اٍلش يو زن زندگ گو یکٌ بًت ن ناسیا ی خاطر يهٌ بٌ
اٍندى بَد کٌ  رشیگ نیجرٍت کلَن ٍ چند قطعٌ زن ٌیبٌ خاطر داناد خان بَدن،  یبَد ٍ از طرف

  ...بدى شَن از دست خَاست ینه
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از ذينش گذشت، نکند نادر اٍ يو  یا انداخت. لحظٌ ریيو فشرد ٍ سرش را ز یرا رٍ شیيا لب آٍا
نٌ... نرگس در دفتر خاطراتش  یخَدش رفتٌ باشد؟ ٍل یزندگ یکردى ٍ پ   شینحل گلرخ در سن کو ريا

  ...نَشتٌ بَد یگر ید یزيایچ

کٌ از دست  نفر بَد کینشست. کاش  شیگلَ یگرفت ٍ باز بغضش تَ شیيا دست نیرا ب سرش
  ...يهٌ ابًام نجاتش ديد نیا

 :دیبٌ اٍ انداخت ٍ دٍ بٌ شک پرس ینگاي آرا گل

 ؟یبدم بًت بخَر  ارمیب یز یچ یبرم آب قند یخَا یحالت خَبٌ دختر؟ ن-

 :نگايش کرد ٍ سرش را تکان داد آٍا

کنٌ با  یشد عاقبت گلرخ؟ تَنست زندگ یتَ شد... خب، چ یحرفا رینٌ خَبو... فقط ذينو درگ-
  پاشا؟ نیان

 :زد ٍ ادانٌ داد یپَزخند آرا گل

گلرخ رٍ دنبال  یبَد ٍقت یاز دست نأنَرا فرار  پاشا نیکنٌ؟ دلت خَشٌ يا خاخَر جان! ان یزندگ-
 !بشٌ؟ دىیسَراخ دٍ بار گز ٌیعقلش کو بَد کٌ از  یکرد؛ ٍگرنٌ فکر کرد سٌیخَدش ر

بٌ خان خبر داد کٌ اگٌ آب  عیٍنو نعطل نکرد ٍ سربٌ آقاجان گفت، ا زٍیچ يهٌ یرٍز کٌ ياد اٍن
در اصل  ٌیکٌ برن دنبال گلرخ بگردن ٍ خالصٌ گندش دراٍند کٌ قض ادیٍ پاشٌ ب نیدستشٌ بزارى زن

  ...بَدى یچ

 خدا ٍ بَد بستٌ ٍ زندان دادى بَدش ٍ فلنگ لیتحَ پاشا نیکردن کٌ ان دایپ یآخر، گلرخ رٍ ٍقت دست
  ...ٍ نَش خَدش شیع ی  کجا رٍٍنٌ شدى بَد پ   دٍنٌ ین

 جا ٍاسش جنس ٍ نشرٍب جابٌ گردى یٍادارش ن پاشا نیان رفتٌ، یکٌ گلرخ از خَنٌ ن ییاٍن ٍقتا نگَ
تَ ناجرا دارى ٍ بعد از  یدست ٌیيو کٌ نتَجٌ شدى گلرخ  سیبَدى! پل یساق ییجَرا ٌی خانَم ٍ کنٌ
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کٌ  برن ین کنن ین رشیسرش ٍ دستگ زنیر یگلرخ تَ کار پخشٌ، سر بزنگاى ن گن یبًشَن ن قیتحق
  ...آب خنک بخَرى

چرب کردن تَنست از زندٍن  يارٍ ییاٍن باالباال لیبیٍ پاش ٍ س ختیخان با يزار رشَى ٍ ر خالصٌ
يهَن ٍ  کردن ین نشیکٌ برگشت، نردم لعن ٍ نفر یا بگو؟ از لحظٌ یکٌ چ یآزادش کنٌ... انا آزاد

ٍ گلرخ يدف  رىنَر بٌ قبرش ببا گفتن یانرٍز ن زدن؛ ین جانو بٌ خانو یعفت یانگ ب رٍزیکٌ تا د ینردن
  ...حرفاشَن شدى بَد

يفتٌ  ٌی... پدرش خَنٌ رفت اٍنو ٍ کرد اش بٌ اجبار خَد  خان، در دم گلرخ رٍ سٌ طالقٌ آقاجانو
شب کٌ  ٌیرٍ نداشتٌ،  یتیحیح یب نیا طاقت چَن... کشتٌ ٍ بعدشو خبر آٍردن خان دخترش

تَ دينش ٍ بعدشو  زىیر یاٍل نغز گلرخ رٍ ن کشٌ، ین بشیتپَنچٌ از ج ٌی رى،یگ ین باال شَن بحخ
  ...کنٌ یخالص ن ٍ خَدش

ديانش گرفت  یشدى بَد، يردٍ دستش را جلَ یکی َاریکٌ با گچ د یگرد شدى ٍ رنگ ییيا با چشو آٍا
 :ٍ زنزنٌ کرد

  ...ٌ ٍحشتناکنن... چ یخدا-

... کرد ین یهَنیپش احساس بَد زدى جان کٌ بٌ خانو یکرد، آقاجانو از تًهت دایپ صلٌیگلرخ کٌ ف ٌیقض-
 جانو خانو دى؟یتَبٌ کرد ٍ عازم  حج شد کٌ اٍنجا از خدا طلب استغفار کنٌ... انا چٌ فا نویٍاسٌ يه
خَدش ندٍنٌ،  دیشا نشاد شد؟ آقاجا نحقال ٌینايا دلهَن  ایزندى شد؟  شیجٍَن ای برگشت؟ دٍبارى

 کفن تا يفت ی نردى رٍح   نَن رٍح ٍ زندى جسو   نَن جسو و،یا بٌ سر نايا آٍرد کٌ تا زندى ییبال یٍل
  ...باشٌ پَسَندى

 نیٍ از ا رىیبگ شَ ينَزم دلش با آقاجان صاف نشدى... بعد ازدٍاجش با حَرا خَاست دست یياد
  ...آقاجان رٍ ندارى دنیبهَنٌ... ٍگرنٌ چشو د نجایحَرا نخالفت کرد... اٍنو نجبَر شد ا یخَنٌ برن ٍل
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لب  یرٍ کرد ین یسع یکٌ بٌ سخت یفکر فرٍ رفتٌ، دستش را گرفت ٍ با لبخند یآٍا تَ دیکٌ د آرا گل
 :حفظش کند گفت

باش کٌ انشااهلل قرارى تهَم شدى... تَ بٌ فکر خَدت  گٌیٍل کن دخترجان تَ فکرش نرٍ... گذشتٌ د-
  ...تیخَشبخت ی  پ یٍ بر  یر یسر ٍ سانَن بگ گٌیتا سٌ رٍز د

 خیاز استرس  شیيا ٍ سر انگشت فتدیبٌ دل دخترک ب شیبَد تا دٍبارى تشَ یکاف آرا حرف گل نیيه
 چدینراسو دين بٌ دين بپ نیا یناجرا نکٌیٍ قبل از ا دیایايَرا يرچٌ زٍدتر ب کرد یببندد. دعا دعا ن
  ...ستیبفًهد کٌ پاسخ آٍا ٍاقعا چ ند،یبچ شان یبرا یا ٍ کدخدا برنانٌ

*** 

 یپنجرى گذاشت ٍ صدا ی آرنجش را لبٌ کرد، ین تیشًر يدا ی  را بٌ سهت ٍرٍد نیکٌ ناش يهانطَر
 :دیشًرام را شن

  ...داشتٌداد... االنو باز شَ یر یبرٍ برگرد حکو دستگ یکاٍى اجبات شد ٍ سردار ب انتیيهَن شب خ-

  ؟یر یازش اعتراف بگ یتَنست-

ندت بٌ  ٌیگفت، انا نٌ کانل... ظايرا يهسرش با گرٍى در ارتباط بَدى ٍ بعد از  ییزایچ ٌیسربستٌ -
لک ٍ نزا ی بًَنٌ   ...کنٌ یکاٍى رٍ يو بٌ ناجرا باز ن یپا این 

  .دیکش یشانیپ ی رنگ گرفت ٍ انگشتش را گَشٌ اش یشانیپ یايَرا رٍ اخو

  ...وینا حضَر داشتٌ باش دیحتها با شٌ؟ یبرگزار ن یجلسٌ دادگايش ک  -

انا ننو با تَ نَافقو... در کنار  ست،ین یاز ی... يرچند سردار گفت بٌ حضَر نا نگٌید ی حدٍد دٍ يفتٌ-
 ...کنن انیب رٍ شَن اظًارات دیيو با نیارائٌ ندارک، نسئَل

 :سرش را تکان داد ٍ گفت ايَرا
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  خبرم؟ یافتادى کٌ ازشَن ب ییچٌ اتفاقا گٌیندت د نیتَ ا-

 :گفت دیکش ین ششیر تٌ بٌ را دستش کٌ زنان شًرام خارج شد ٍ يو یاز گلَ یبلند نفس

 یيا نا انگار بٌ کل از کار افتادى! بچٌ یيا ابیٍ رد گنالیبگو... انا س یچطَر  دٍنو ی... نهقتشیحق-
 !ست دىیفا یب کنن یدٍبارى ٍصل شدن تالش ن یچقدر برااز دست دادن ٍ ير زٍیچ کنترل يهٌ یت یآ

  ...نیانگار آب شدن ٍ رفتن تَ زن ست؛یدر دسترس ن یخبر  چیيو ي ایيانَن ٍ نان از

  ٍ؟ کردن خَدشَن ویخبر ندارن کجا قا ؟ینخبريانَن چ-

 کنٌ خلَت ٍ دادى بًشَن ٍ يهٌ رٍ نرخص کردى کٌ دٍر خَدش یپَل ٌی ای. ظايرا نانخبرن یاٍنا يو ب-
  ...بزنٌ بٌ چاک دردسر یب بتَنٌ ٍ

  ؟یشايپَر چ-

  ...کٌ باشٌ دٍارمیان یعنیکٌ ينَز تًرانٌ.  دٍنو ین یفقط انقدر -

  .را نشت کرد شیيا يو فشردى شد ٍ دست یايَرا از خشو رٍ یيا دندان

 نٌ اٍ. خدا انان بٌ بسپارد را يا االن عقب بکشد ٍ آن تَانست یرا آندى بَد، نه یباز  ینجایکٌ تا ا اٍ
 دیسنگ يو کٌ شدى با ریاز ز یکٌ بَد، حت ی. ير طَر دانست یشکست را ن ی نزى نٌ ٍ بَد باختن ايل
 ٌی! کٌ تصََرشايپ خصَص بٌ. شان سهت فرستاد ین را شان ٍ حق ٍ حساب کرد ین دایپ را يا آن

  .َرا با اٍ از دست قانَن يو ساختٌ نبَدحساب اي

 باز ٍ ٍ راى ویرٍ بباز ٌیٍسط داستان قاف ًَیکٌ  ویدیيهٌ زحهت نکش نیشًرام؛ ا شٌ ینه ینطَر یا-
  ...بکنن خَان ین یغلط ير نَن کٌ با دست بٌ سر کردن ویبزار

 !بازش کرد یخال دست بشٌ کٌ اٍنٌ از تر گرى نحکو نیا ٌ؟یتَ چ شنًادیپ-

 :گفت کرد ین ییستاد راينها یرا بٌ جلَ نیٍ يهانطَر کٌ ناش دیکش شینَيا انین یدست ايَرا
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قدم از نرز دٍر  ٌیکٌ اجازى بدى  یر یٍ چٌ ير نس ییچٌ يَا ،یخرٍج از کشَر، چٌ آب یيا تهَم راى-
 کشٌ یل نناى طَ ٌیٍ ضرر بزرگش، اقال  یناف خیش ی کنترل بشٌ... با بٌ يو خَردن نعانلٌ دیبشن با
  .رفتٌ باشٌ نجایفعال از ا تَنٌ ینه پس کنٌ؛ جَر ٍ جهع ٍ بتَنٌ خَدش ایتا نان

 

... پس اٍنو شٌ یٍ آرٍم نه نٌیش یراحتٌ تا دستش بٌ نن ٍ آٍا نرسٌ از پا نه الویشايپَر يو خ راجب
کردى کٌ نٌ دست ننصَر بًش برسٌ ٍ  ویقا ٍ خَدش یسَراخ نَش ٌیفعال نرفتٌ ٍ شک ندارم تَ 

  ...نا غیت ریکنٌ ز ریگ اش کلٌ

 ی انتظار ادانٌ کرد یکهربندش را باز ن کٌیرا نتَقف کرد ٍ شًرام در سکَت، درحال نیناش ايَرا
  .دیکش یرا ن شیيا حرف

کردن  دایشدن... قبل از پ ویکٌ سرش تَ آخَر يردٍ نفر باشٌ ٍ بدٍنٌ کجا قا یسراغ کس ویبر دیبا-
 ویر یخَد بٌ خَد تا آخر نقصد جلَ ن و،یریکجان، سر نخ رٍ کٌ بگ ایيانَن ٍ نان ویبدٍن دیشايپَر، با

  ...ادینفر بر ن ٌیيو فقط از دست  ٌیٍ اٍن اطالعات اٍل

  ؟یاز ک-

 !نیشرٍ-

 :با تعجب نگايش کرد شًرام

  اٍن ازشَن باخبرى؟ ینطهئن ن؟یشرٍ-

بشناسٌ ٍ بدٍنٌ  دیرٍ با ایلیپس خ ٌ،یکارش جَر کردن  نشتر نیشک ندارم اطالعاتش کانلٌ. شرٍ-
 شٌ یيانَن دستشٌ ٍ اٍنجا رٍ کردى پاتَق، پس راحت ن یکرد... االنو کٌ صراف داشَنیپ شٌ یکجا ن

  ...کرد داشیپ
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کانال خاطر  دیبا ،یبکش شَ َنزب ریز یکٌ خَاست یآگايٌ... انا زنان تویچَن از يَ نٌ،یبب دینبا ٍ نن
شَ ٍ دست  کیبًش نزد ی... در قالب نشتر کنٌ یٍگرنٌ لب از لب باز نه ،یيست ینفًهٌ ک یجهع ش

  ...جانعٌ آفتٌ نیٍجَدش يو ٍاسٌ ا کٌیآخر بندازش تَ تلٌ... اٍن نرت

 :دیسرش را تکان داد ٍ چند لحظٌ کٌ گذشت، پرس شًرام

  رٍ بٌ تًران؟ ویکن یحرکت ن یک  -

آٍا رٍ  جهع ٍ جَر  لیٍ ننو ٍسا یبد لیکٌ تَ گزارشات کانل رٍ تحَ ی... انقدر گٌیساعت د کیتا -
  ...کنو

آب ٍ  تیچند رٍز ٍضع نیبرگردم تًران ٍ بٌ خاطر جبران نحبت اٍن نردم يو کٌ شدى، تَ ا دیبا
 ...کنو راى بٌ رٍ رٍ شَن برق

چٌ کنو ٍ بهَنٌ رٍ دستت! اٍن دختر،  ی  کٌ بعدا بشٌ کاسٌ یننک یکار  ٌیايَرا؟  ٌیقطع هتیتصه-
  ...ينَزم

رٍ  تیٍاقع نیيو ا یز یچ چی! يزار سالو کٌ بگذرى اٍن دختر، دختر  شايپَرى ٍ يدٍنو یخَدم ن-
 دٍنیٍسط ن ارنشیب تَنو یکٌ گفتو ٍجَد ندارى... نه ینیجز ا یا چارى چی... انا االن يکنٌ یعَض نه

 ...بندازم خطر بٌ شَ جَن یدست یٍ دست نین

کٌ تهام  دید یبَد ٍ ن نجایا دیاز ذينش گذشت کاش سع یا ٍ لحظٌ دیکش یقینفس عه شًرام
  .دیآ یدارد درست از آب درن شیيا ینیب شیپ

  ؟یکن کاریچ یخَا یپدرش ن ی با اجازى-

  ...کنن ین یپدر يو خطبٌ رٍ جار  ی يستن بدٍن اجازى ایلینگران نباش. خ-

 نیشد ٍ ايَرا ناش ادىیپ نیبزند، از ناش یگر یحرف د نکٌیا یتکان داد ٍ ب نیسرش را بٌ طرف شًرام
  .را رٍ بٌ سهت نخالف بٌ حرکت درآٍرد
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سرد خانٌ بٌ صَرتش خَرد ٍ اخهش را در يو کشاند. نگايش در بدٍ  یرا کٌ باز کرد، يَا تیسَئ در
 رینا، تعب یایٍ در دن» ی کٌ جهلٌ یش کرد. زنانشد ٍ چند لحظٌ نگاي «چیي» یٍرٍد نتَجٌ تابلَ

 یا چالٌ اىیس انیسفارش دادى بَد، در ن یحکاک یرا برا« را بر يو زد... یآند ٍ فال زندگ قیفا چیي
بَد. انا االن چٌ؟  اش یبٌ زندگ ٌینتن بٌ شدت شب نیافتادى بَد ٍ ا ریخأل گ ی ٍ در آستانٌ انتًا یب

  جهلٌ، شرح حال اٍ؟ نیخانٌ بَد ٍ ا نیتابلَ، در ا نیا یينَز يو جا

 شیپ اش کنسَل خَاباند کٌ تا زنان عَض کردنش، جهلٌ یسهت آن قدم برداشت ٍ قاب را رٍ کالفٌ
  .سٌ رٍزش اضافٌ شدى بَد نیتهام ا هٌین یيو بٌ کاريا نینباشد. ظايرا ا دایچشهش پ

 انیرا در ن شیتأنل کرد ٍ بعد سرنا یا ظٌلح رى،یدستگ دنیرا باال رفت ٍ ينگام کش يا پلٌ
  .دیکش نییگرفت ٍ آن را پا شیيا انگشت

آن  انیدر ن قشیشدى بَد، صَرتش را نَازش داد ٍ نفس عه بیخنک کٌ با عطر نرگس ترک یباد
کانال خَدآگاى ٍ از سر  بار نیا کرد، یدلش صاحبش را طلب ن اندىیگرم ٍ آشنا کٌ انگار ينَز ن ی حٌیرا

کٌ  شدىانگار قصد آرام  شیياٌ یقلبش بَد کٌ يهان نفس اخهش را دريو کشاند. درد ر ی سَز تازى
  .بدتر يو شدى بَد چ،ینداشت ي

 پیزانَ نشست ٍ ز یاتاق بَد گام برداشت ٍ کنارش رٍ ی کٌ گَشٌ یچهدان کَچک بنفش رنگ سهت
بٌ  تر عیکٌ اگر نبَد، سر نجاستیئن شَد تهام ندارک آٍا يهنطه خَاست یرا باز کرد. فقط ن شیجلَ
  .دٍلت بَد برٍد ی سابق شايپَر کٌ االن در نصادرى یالیٍ

را کٌ  ی. اٍلدیکش رٍنینگايشان کرد ٍ بعد يردٍ را ب یا کٌ آنجا بَد، لحظٌ یا دٍ تا شناسنانٌ دنید با
را باز  یٍ نام شايپَر بٌ عنَان پدر، اخو کهرنگش را رنگ داد ٍ خَاست دٍن ینًر الهحن دنیباز کرد، د

 ندیُسر خَرد ٍ تلَتلَخَران خَاست کف اتاق بنش انشیاز ن ینازک عکس ی کند، کٌ يهان لحظٌ ٍرقٌ
  .راى آن را گرفت ٍ سهت خَدش برگرداند ی انٌیکٌ ايَرا در ن
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 یکٌ که ییيا اخهش نحَ شد ٍ با لب داد، یرا بٌ اٍ نشان ن رشیکٌ عکس تصَ یینرد آشنا دنید با
  .نشست شیتهاشا بٌ زدى از يو فاصلٌ گرفتٌ بَد، بًت

گذاشت ٍ چشهش کٌ بٌ اسو آرش ٍ نرگس در کنار يو ٍ  نیزن یلحظٌ کٌ گذشت، عکس را رٍ چند
 .دیلرز شیيا نردنک یاٌ یجان یشناسنانٌ افتاد، برا ی بٌ عنَان پدر ٍ نادر  آٍا در صفحٌ

  ...سخت بَد باٍرش

  ...بفًهد تَانست ینه اصال

 !کرد؟ ین کار آٍا چٌ ی شناسنانٌ انین يا، اسو نیآرش ٍ ا عکس

  ...است کٌ آٍا نیا رشیبَد، پس... پس تعب نجایعکس ا نیا اگر

 !انکان نداشت نیا انا

  ...اند بردى نینَقع آرش ٍ نرگس گفتٌ بَدند بچٌ را از ب يهان

 نیٍ حاضر تهام ا یکٌ ح یساقط شدى بَد، پس دختر  یخب؛ اگر آن طفل يهان ٍقت از زندگ یٍل
 کردى پنًانش کلک ٍ دٍز با شايپَر يا سال نیتهام ا زد یکٌ حدس ن یا ندت کنارش بَد ٍ شناسنانٌ

 نبَد؟ قتیحق نیاجبات ا یبرا یسند راسخ ٍ کاف رد،یرا بگ اش یآٍا الهحن یبرا بتَاند کٌ بَد

نتصلش  USB گذاشت ٍ يهرايش را کٌ در طَل راى بٌ کابل شانیٍ عکس را سر جا يا اسنانٌشن
  .دیکش رٍنیکتش ب بیکردى بَد، از ج

 نیحل ا یسرش را احاطٌ کردى است. برا ینیسنگ زیچ کرد یاز کار افتادى بَد ٍ حس ن بایتقر نغزش
  .را راحت کند الشید خرا بداند ٍ بتَان قتینفر را سراغ داشت کٌ حق کینعها، فقط 

با  د،یچیپ گَشش در کٌ يا بَق ینادرش را گرفت. صدا ی شهارى ینعطل یتخت نشست ٍ ب یرٍ
تا  شد ین تر زدى رٍنیب شیيا ٍ رگ داد یفشار ن شتریب را اش نشت شدى یيا انگشت یيرکدام عصب

 :ٍ گرفتٌ گفت نیبَق، نًتاب تهاسش را پاسخ داد ٍ ايَرا سنگ نیبعد از پنجه تیدرنًا نکٌیا
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  ...بانَ سالم ناى-

 :دیشن خط طرف آن از را نًتاب آلَد ُپرشعف ٍ بغض یصدا ٍ

تَ نادر؟  ییکجا يست نعلَم... بانَ ناى یالً بگردى دٍرت سالم... بانَ ناى ی دٍنٌٌ ی یکیسالم  کیعل-
صدات...  دنیٍاسٌ شن ٍاال دلو لک زدى بَد ؟یخبر از نن  نادر نگرفت ٌیٍ  یچند ٍقتٌ کٌ رفت یدٍن ین

  ...قد ٍ باالت دنینظر د ٌیٍاسٌ 

 ٌیآن فشرد. حق داشت گال یرٍ نحکو را اش را بست ٍ انگشت شست ٍ اشارى شیيا چشو ايَرا
  ايَرا شَد؟ یيا یشق پاسَز کلٌ دیکند، نداشت؟ گناى اٍ چٌ بَد کٌ ندام با

 گٌ یشهال، راست ن یرفت گفت ین دىیٍرپر دیسع نیا ؟یکٌ کو ٍ کسر ندار  یز یحالت خَبٌ؟ چ نویبب-
  االن؟ ینادر؟ شهال

چٌ رفتٌ ٍ اخبار  یبَد نگفتٌ بَد برا یشکرش باق یدريو رفت. باز جا شتریب دیسع ی  لق از دين اخهش
  .ندازدیبٌ آشَب ب شترینگرانش را ب شٌیرا کف دست نًتاب نگذاشتٌ بَد کٌ دل  يه شینَ نَبٌ

 .تا آخر انشب خَنٌ باشو... حالو يو خَبٌ کنو ین یسع ام،یب تیرنجبَر شدم بٌ خاطر نأنَ-

خَدش درد  دٍنو ی... فقط سپردنت بٌ خدا... ندنتیٍاسٌ د زنٌ یشکر نادر، نن کٌ دلو پر پر ن یالً-
ٍاسٌ نن  ،یکٌ بدٍنو خَب ٍ سالنت نیيه... ام ٍاسٌ کنٌ ین حفظ نَ ٍ چراغ خَنٌ دٍنٌ ین نَ دل
  ...ٌیکاف

 :نکخ کرد ٍ بعد گفت یا ظٌلح ايَرا

کٌ  خَام یٍ ن پرسو یسَال ازت ن ٌیٍاسٌ حرف زدن ندارم؛ فقط  یادیز زنان نن بانَ، گَش کن ناى-
  ...یٍ نختصر بًو جَاب بد دینف

 :کٌ پاسخ داد یٍقت زد ین ینًتاب بٌ نگران یصدا

 !؟یباشٌ نادر، چٌ سَال ریخ-
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  ...دٍنو ینه شَ تیدختر... کٌ يَ ٌیبا ننٌ...  نجاینفر ا ٌی-

 خَام یانا ن ارن؛یدرب ام ٍاسٌ ٍ ٍ بسپرم جبت احَال تٌ ٍ تَش رمیاستعالم بگ ٌیاالن  نیيه تَنو ین
  ؟یکن یاز تَ بشنَم کٌ بابتش نطهئن شو... کهکو ن ٍ قتیحق

دختر حرف زدى  کیبار از  نیاٍل یپسرش برا دانٌ کی نکٌیاز ا یکنجکاٍ یٍ قدر  یبا دلَاپس نًتاب
 :سکَت کرد ٍ بعد گفت یا بَد، لحظٌ

کهک بخَاد... بگَ دٍر  ینادر. نگٌ نن نردى باشو کٌ پسرم جز خَدم از کس کنو ینعلَنٌ کٌ کهکت ن-
  ؟یبپرس یخَا ین یقدت بگردم، چ

 یا قٌیٍ بعد از دق دیکش شینَيا انیيو فشار داد ٍ دستش را ن یرا نحکو رٍ شیيا چشو ايَرا
 :ساخت یلب جار  یکٌ خَدش يو از بابت آن دٍ دل بَد، رٍ ینکخ، سَال

قتل، بٌ درٍغ چَ  یٌ یکٌ نرگس باردار بَد، قبل از قض یزنان نٌیآرش دختر دارى؟ ننظَرم ا ییدا-
  ...بردن؟ نیب از ٍ شَن انداختن کٌ بچٌ

*** 

کدخدا سر ٍ صدا بَد  ی بح در خانٌبَد. از ص دىیکٌ ايَرا حرفش را زدى بَد، رس یرٍز از سٌ رٍز  نیآخر
کٌ اٍ را  یخانه يهراى بٌ آرا حجلٌ بَدند ٍ گل لیٍسا دنیٍ غذا پختن ٍ چ یزکار یٍ دختريا نشغَل ته

از حالت  یکه ار شیاز صبح صَرت آٍا را اصالح کردى بَدند ٍ ابرٍيا گفتند یفرخندى ن یب یب
 کردى اش بعدازظًر آنادى شیآرا یبرا یعیطب یيا خارج کردى بَدند ٍ با ناسک یشگیيه ی دخترانٌ
  .بَدند

لبش  ی ٍ گَشٌ رفت یاتاق راى ن یندام تَ د،یلرز یزدى بَد ٍ ن خیکٌ از فرط استرس  ییپا ٍ  دست با
 ی . دٍ ساعت تا آندن دٍبارىکرد ین ٌیٍ گاى بلند بلند گر گرفت ی. گاى بغضش نگرفت یدندان ن ریرا ز
ٍ  اٍردیب نجایبرٍد ٍ اٍ را بٌ ا هانیٍ قرار بَد غرٍب کدخدا دنبال آسد نر فرخندى ناندى بَد یب یب

  .بَد تر آٍا از عذاب يو سخت یبَد ٍ نبَدنش برا اندىیبَد کٌ ايَرا ينَز ن یدرحال يا نیا ی يهٌ
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گذاشت ٍ  شیزانَيا یشکهش جهع کرد ٍ سرش را رٍ یرا تَ شیاتاق نشست ٍ پايا ی گَشٌ کالفٌ
 نراقبت آٍا از کند قبَل تا زدى کدخدا بٌ را يا حرف نیا ی . اگر ايَرا برنگردد؟ اگر يهٌٌیگر ریبلند زد ز

 یٍ نعها تَ سَالخَدش برسد چٌ؟ اگر... اگر... آنقدر  یٍ زندگ تینأنَر بٌ راحت بتَاند اٍ ٍ کند
  .ذينش بَد کٌ حد ٍ حساب نداشت

تند از جا بلند شد ٍ  آند، ین اطیاز حکٌ  ییسر ٍ صدا یصدا دنیکٌ گذشت، با شن قٌیدق چند
  .دیبَد دٍ اطیکٌ رٍ بٌ ح یبزرگ َانیرفت ٍ بٌ ا رٍنیرا زدٍد ٍ از اتاق ب شیيا اشک

آشنا کٌ درحال حرف زدن با کدخدا بَد افتاد ٍ چهدان بنفش خَدش  یکٌ بٌ قانت بلند نرد نگايش
گرفت.  َانیا ی نردى ی بٌ لبٌ ٍ دستش را دیکش یقیناخَدآگاى نفس عه د،یدستش د انیرا کٌ ن

سٌ رٍز فقط بَدن  ايَرا را  نیآتش بَد. انگار ا یدرست نحل آب رٍ شیيا دلشَرى یحضَر اٍ، برا
حالش بد شدى بَد ٍ دلش بٌ تک ٍ تا افتادى بَد. ايَرا يهانطَر کٌ بٌ  ینطَر یکٌ ا خَاست ین

کٌ بٌ دخترک  اش یا شٌیسرش را باال گرفت ٍ نگاى ش یا لحظٌ داد، یکدخدا گَش ن یيا حرف
 د،یداٍ را  یخارج شد ٍ آٍا کٌ نگاى آشنا شیياٌ یبلند از ر یشد، نفس رىیخ َانیدر ا ستادىیا زنقشیر

ٍ درش را  دینفس دٍ کیبٌ اتاق  دنیٍ نفسش گرفت ٍ ٍارد خانٌ شد ٍ تا رس دیدٍ شیبغض بٌ گلَ
بٌ شدت تند ٍ نهتد شدى بَد ٍ حس کرد خَن بٌ  شیيا نفس داد. ٌیبست ٍ کهرش را بٌ آن تک

در زدن بٌ گَشش خَرد ٍ  یيهان سبک آشنا یصدا قایبعد از چند لحظٌ، دق یٍقت دیدٍ شیيا گَنٌ
 :دیايَرا را شن یصدا بعد

  ؟یبندانگشت یدرٍ باز کن یخَا ینه-

را  شیيا در گذاشت ٍ چشو یکٌ ايَرا از آن طرف دستش را رٍ دیرا بٌ در چسباند ٍ ند اش گَنٌ
  .بست ٍ باز کرد

  ...کٌ رم یپشت در ٍ ن زارم ین تَ چهدٍن ست،ین یبهَنو حرف نجایيه یخَا یاگٌ ن-
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 اش شدى اصالح ٍ انداختٌ گل صَرت بٌ کٌ اٍ نگاى ٍ کرد باز را در آٍا کٌ بَد نشدى تهام اش جهلٌ ينَز
  .نحَش شد اریاخت یب لحظٌ چند افتاد،

دفعٌ رٍ شک دارم فقط  نیا یدست بٌ رفتنت خَبٌ، ٍل دٍنو ین جناب؟یعال یبر  یخَا ین َندىین-
  ...یٍ بر  یبزار  ٍ چهدٍن یبخَا

 گرشیکٌ بٌ دست د یبزرگ دیسف ی نشست ٍ آٍا تازى نتَجٌ جعبٌ شیيا لب ینحَ ايَرا رٍ لبخند
  .بَد افتاد

اتاق قرار داد ٍ طرف آٍا گام  ی بٌ را گَشٌجع ٍ  ٍارد اتاق شد ٍ در را بست ٍ قفل کرد ٍ چهدان ايَرا
بٌ آن گَش  یدلتنگ ایدن کیکٌ آٍا با  ییرایگ یبا صدا رفت، ین کشیبرداشت ٍ يهانطَر کٌ نزد

 :سپردى بَد گفت

بًت گفتٌ، پس خَاستو نباشو کٌ  ٍ یچ کدخدا يهٌ دٍنو ی... نیرفتو کٌ فرصت فکر کردن داشتٌ باش-
 ...یر یدرست رٍ بگ ویتصه یذينت آزاد باشٌ ٍ بتَن

  .نگايش کرد ریزد ٍ دلگ اش نٌیرا بٌ س شیيا دست آٍا

ٍ باز حرف بشٌ حرف  ارمیکٌ نتَنو نٌ ب یآخر بايام حرف بزن ی لحظٌ یگذاشت... س بًَنٌ نایا-
  ...خَدت

با  شیرٍ بٌ رٍ یکرد ٍقت رییشد ٍ نٌ حالت نگاى آرانش تغ یتصَرش، ايَرا نٌ عصبان برعکس
 :ٍ گفت ستادیا یهک ی فاصلٌ

 ٌیجان ٌیدر عرض  یندارى حت یٍاسٌ نن کار  فتٌیپاش ب یبفًه کٌ بزنو ٍ آخر حرفام قٌیگذاشتو دق-
  ...بچرخَنو یا گٌیٍ اٍضاع رٍ طَر د زمیبٌ يو بر زٍیچ يهٌ

 ...سلب کنو تَ ینن از اٍلشو بٌ اسارت گرفتن تَ نبَد کٌ االن بخَام آزاد قصد
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را در يو قفل کرد. باريا ٍ باريا  شیيا انداخت ٍ سر انگشت نییرا پا شیيا نزد ٍ دست یحرف آٍا
حاال... در نقابل ايَرا  یکردى بَد، ٍل فیٍ در ذينش رد نیرا تهر دیبگَ خَاست یکٌ ن یتهام کلهات

  .گرفتٌ بَد یانگار کانال فرانَش

 ؟ینَافق تینحرن نیبا ا-

 :بعد گفتنگايش کرد ٍ  یا لحظٌ د،ینحکهش را کٌ شن یصدا

  ؟ینَقت ست؟ غٌی... صتیننظَرت از نحرن-

 .نشست شیابرٍيا انیايَرا ن اخو

ٍ فقط بٌ فکر ننفعت  زنن یجا ن خَرى ین یبٌ تَق یاز اٍنا کٌ تا تق ام؟ ینَقت یآدنا ٌینن شب-
 خَدشَنن؟

 ...یستیفقط دنبال ننفعت خَدشٌ... تَئو کو فرصت طلب ن یبٌ نظر نن ير نرد-

 :گفت یدرشت اٍ چرخاند ٍ بعد با لحن خاص یيا نردنک انیرا ن شیيا چشو دٍر کی ايَرا

 رٍ ٍ بدم ٍ چشهام حیترج ٍ ننفعت خَدم نویکٌ بش زین یپا اد،یب شیننو اگٌ فرصتش پ دیشا-
 !شو یشگی... نن دنبال يهادیبًو نه یٍاضح  کٌ سَد نَقت یببندم... ٍل یچ يهٌ

  ٌ؟یننظَرت چ-

 !ننظَرم ٍاضحٌ-

را پشت گَش انداخت.  شیٍ نَيا دیکش نیزن یرا رٍ شیيا چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد چشو آٍا
است. اصال نگر  یجد ای کند ین یبفًهد شَخ تَانست یشدى بَد ٍ آٍا نه بیعج یادیرفتار ايَرا ز

 رد؟یبگ نشییبَد کٌ ايَرا بخَايد دست پا بردار یشَخ ٌیقض نیا



 www.Novel98.ir 736               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 یتَ شیٍ با دٍبارى بلند کردن سرش، نَيا چاندیرا در يو پ شیيا انگشت ،یاٌ یاز جان بعد
کٌ  کرد ین یبٌ عهد با ظرافت رفتارش دلبر  ای. دخترک انرٍز ٍقعا دلبر شدى بَد ختیر اش یشانیپ

  نشست؟ ینازش انقدر بٌ دل ايَرا ن یتن صدا یحرکات ٍ حرف زدنش، حت

 نٌیفقط ا شیآزاد باشو، نعن یخَا ین نکٌینباشو، ا رتیاس نکٌیبَد؟ ا یپس ننظَرت از اٍن حرف چ-
  فرق دارى، ندارى؟ یبا سَدطلب یکٌ... آزاد

تٌ  یز ینفس دخترک حبس شد ٍ حس کرد چ ستاد،یکٌ ا اش نٌیبٌ س نٌیجلَ رفت ٍ س یقدن ايَرا
 :کرد یچیکٌ اٍ کالنش را با حرف خَدش ق یٍقت ختیفرٍ ر اش نٌیس

حق نحرٍنت  نیاز ا تَنٌ ینه چکسیٍ ي یدار  ینتضادن... تَ حق زندگ ی دٍتا ٍاژى ،یاسارت ٍ آزاد-
بشٌ... نن فقط  تیخَدت ٍارد زندگ تیٍ رضا لیبدٍن ن دینبا یا گٌیکنٌ... چٌ نن ٍ چٌ ير آدم د

کنو... ٍگرنٌ تَ در  غیبرات ٍجَد داشتٌ باشٌ رٍ ازت در ندىیکٌ نهکنٌ در آ ییيا انتخاب خَاستو ینه
 ...کٌ بخَام بابتش بٌ اجبار نتَصل بشو یکن یاحساس اسارت نه تچَقیکنار نن، ي

 ویعهر زندگ ٌی ی  ابد کیشر ت،یتَ نأنَر تیشراکت نَقت یقرارى انتخابت نن باشو؛ بٌ جا اگٌ
 ...کٌ بخَام ٍادارش کنو کنارم بهَنٌ یر ی... نٌ اسیش ین

 ...رىیکٌ ازت نگ ٌیک نیبب کن، رٍ ٍ يو کٌ کال بححش جداست... تَ برگ اٍل یسَدطلب

داغش، تهام تن آٍا را بٌ آتش  یيا با نفس بیدر ترک اش حٌیرا زدى بَد ٍ را اش یشگیتلخ يه عطر
 ی کت اسپرتش بشنَد. با جهلٌ ریاز ز یقلبش را حت یيا کَبش تَانست یراحت ن یلیبَد. خ دىیکش

بغض  تش،ینَقع ی  ادآٍر یکٌ دٍبارى با  ندیبنش شیيا لب یآخر ايَرا، کو ناندى بَد يالل لبخند رٍ
ٍاسع ٍ نحکو اٍ  ی نٌیس یاالن سرش را رٍ نیجا خَش کرد. چقدر دٍست داشت يه شیگلَ انین

را  شیيا چشو ش،یيا ینشغَل ٍ دل يا الیبگذارد، عطر تنش را بٌ جان بکشد ٍ فارغ از تهام فکر ٍ خ
 .ردیآرام بگ یببند ٍ دن

 :گفت ریعقب رفت ٍ سر بٌ ز یش، قدناشک ی قطرى زشیبا ر زنان يو
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  ...بايات عقد کنو تَنو ینن نه یٍل-

لرزان،  ییٍ صدا نیغهگ ییيا ايَرا جهع شد کٌ يهان لحظٌ آٍا سرش را بلند کرد ٍ با چشو اخو
 :گفت ردیرا بگ شیيا اشک زشیر یجلَ کرد ین یبا تهام ٍجَد سع کٌیدرحال

 یکجاست ٍ اصال دنبال چ گايتیجا ؟یستادیٍا زیکدٍم طرف ن نینگاى بٌ خَدت بنداز؛ بب ٌی-
  ...یار ینرى بٌ حساب ب ادتی يو رٍ ات خَنَادى ؟یگرد ین

گرٍگان پاش تَ  ٌیکٌ از اٍلش يو دردسر بَد ٍ از ب بسو اهلل بٌ عنَان  ی... دختر نیبب ٍ نن حاال
  ...از آب درٍند دیباز شد ٍ آخرشو کٌ دختر شايپَر جاٍ تیزندگ

کٌ اگٌ تهَم  یاز دختر  ش،یشگیبرگٌ گرفتن، اٍنو از نَع دائو ٍ يه ی خَدت فکر کن نعانلٌ حاال
تیر خیضرر ٍ تا ابد ب شٌ ین ایبٌ نفعتٌ؟  ،یکن ینه دایيو پ دیصفحٌ سف ٌی یٍرق بزن شَ یزندگ  ش 
  نَنٌ؟ ین

کٌ  ندازدیب ریآخرش، خَاست دٍبارى سرش را ز ی شدى بَد ٍ با جهلٌ یناخَدآگاى جار  ش،یيا اشک
بَد را جلَ رفت ٍ دستش را کنار  شان نیکٌ ب یقدن کی. شد نانع ٍ گرفت آرام را اش ايَرا چانٌ

 :لب زد شیيا بٌ چشو رىیآٍا گذاشت ٍ خ سیخ ی گَنٌ

 ینسبت خَن نیکَچکتر ویدٍن یکٌ يو تَ ٍ يو نن ن یرٍ بٌ خَدت بند کن یاسه یخَا یچرا ن-
تظاير بٌ دخترش  یکٌ گذشتٌ رٍ بٌ االن بند کردى، تا بٌ حال نجبَر بَد یلیبايات ندارى ٍ فقط بٌ دال

 ؟یبَدن کن

از يو فاصلٌ گرفت کٌ ايَرا سرش را کنار گَشش برد ٍ فرصت حرف  شیيا ٍ لب دیلرز یا لحظٌ آٍا
  .زدن بٌ اٍ نداد

 ،یآب ٍ برق دى حاج عل تیرفتٌ بَدم؟ عالٍى بر درست کردن ٍضع یسٌ رٍز ٍاسٌ چ نیا یکن یفکر ن-
کرد...  شیکٌ بشٌ عقد رٍ بعدا نحضر کردم یندارک رٍ جهع ٍ جَر ن دیبَد کٌ با نیکارم ا ی عهدى

  ؟یباش شیپدرش ازدٍاج کنٌ کٌ تَ دٍن ی کٌ بتَنٌ بدٍن اجازى ی  اٍنَقت کدٍم دختر 
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 :نشست، ادانٌ داد َارید یٍ طرف کهر آٍا رٍکٌ از د شیيا نکخ کرد ٍ دست یا لحظٌ

 شیکٌ کتاب زندگ ی... دختر ی  کٌ نتعلق بٌ تَئٌ ٍاقع یا ٍ شناسنانٌ اٍردمیفَت رٍ ن یگَاي دیبا-
  ...کنٌ انتخاب اش بخَاد رنگ ٍاسٌ یاصال ينَز نَشتٌ نشدى کٌ کس

شد ٍ  رىیخ شیيا چشو ی  ا شٌیگرد ٍ درشت آٍا بٌ جنگل ش یيا چشو د،یکٌ سرش را عقب کش ايَرا
 :گفت

ازم پنًَنش  یيست کٌ دار  یز یچ ٌیدرستٌ؟ نگَ نٌ کٌ شک ندارم  یدٍن یرٍ ن ٌیتَ اصل قض-
  ...یکن ین

 :بٌ حرف اٍ گفت ربط یب ايَرا

  ...ببند ٍ چشهات-

  .را باال انداخت کٌ اٍ دٍبارى حرفش را تکرار کرد شیابرٍيا آٍا

  ...ببند ٍ فقط چند لحظٌ چشهات-

ٍ  فیيو گذاشت. نگاى ايَرا بٌ صَرت ظر یرا رٍ شیيا با شک نگايش کرد ٍ بعد چشو یا لحظٌ آٍا
را  شیيا ٍ يهانطَر کٌ اشک دیکش شیيا پلک ریگَنٌ ٍ ز یانگشتش را رٍ یبَد ٍقت اش یعرٍسک
 :گفت کرد یپاک ن

انا االن ازم  گو، یرٍ بًت ن ٌیکو ٍ کاست قض ی... بیبندانگشت کنو یرٍ ازت پنًَن نه یز ینن چ-
  ...بزنو... چَن نٌ ٍقتشٌ ٍ نٌ نکان نناسبش ینخَاى حرف

يهَن  دیانرٍزى رٍ با ٌی... حداقل نویبب نیٍ غهگ سیخ ینطَر یچشهارٍ ا نیا خَام یيو نه گٌید
  ...دیکش ین رٍنیب نشیآست تَ از ٍ ندام جَاب حرفام زشیکٌ با زبَن تند ٍ ت یباش یٍحش یآيَ

ايَرا  یيا صدا ٍ نَازش انگشت ریآٍرد. تحت تأج نییرا باز کرد ٍ ايَرا دستش را پا شیيا چشو آٍا
  .بَد شدى آرام خَد خَدبٌ
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 ستو؟یباخبر ن تویاز يَ یآرٍم باشو ٍقت یخَا یبدٍنو... ازم ن ٍ قتیحق ننٌ کٌ حق نیا یٍل-

  ...یازت خَاستو اعتهاد کن-

  ...یٍل-

  ؟یباٍرم کن یتَن ین-

 !دارى فرق اعتهاد با ست، گذشتٌ قیبحخ حقا نیا ؟یکن ین یٍ قاط چرا نسائل-

يردٍنَن  یيا رٍ شَنٌ ياش قتیحق نیيه یجا کٌ ست زخو کًنٌ ٌیندارى؛ گذشتٌ نحل  یفرق-
  برى؟ خَدنَن  چشو تَ دٍدش کٌ بزنو يو ٍ گرداب نیرٍز عقدنَن ا یخَا یازم کٌ نه ینَندى... ٍل

  ...وینن کٌ ينَز نگفتو راض-

گذاشت ٍ سرش را  َارید یرا از دٍ طرف صَرت آٍا رٍ شیيا نکخ کرد ٍ بعد دست یا لحظٌ ايَرا
 :گفت شیيا بٌ چشو رىیجلَ برد ٍ خ

 !یگفت-

  اٍنَقت؟ یک  -

  ...زارى یکف دستو ن زٍیچ يهٌ دارى تر قشنگ یلیچشهات خ ینگفت، ٍل یز یزبَنت چ-

 نیشکفت کٌ يه شیيا لب یٍ لبخند رٍ ردیبگ را اش خندى یحرفش، آٍا نتَانست جلَ نیا از
 :دیلب ايَرا رٍ بٌ باال جهع شَد ٍ بگَ ی گَشٌ نکٌیا یبَد برا یحرکتش کاف

  ؟یبٌ حرف چشهات؛ بازم اصرار بٌ نخالفت دار  دیینًر تا نویا-

  .ايَرا برق زد یيا ٍ چشو دیبٌ لبخندش رنگ بخش آٍا

  ؟یاگٌ بخَام دٍبارى فکر کنو چ-
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  .شد رىیاٍ خ یيا انداخت ٍ بعد دٍبارى بٌ چشو اش یبٌ ساعت نچ ینگاي ویاز کنار سر آٍا ن ايَرا

  ...یپس تا اٍن نَقع زنان دار  ارى،یکدخدا عاقد رٍ ن گٌیدٍ ساعت د یکیتا -

 :ٍ نحکو گفت عینًلت حرف زدن بٌ اٍ ديد، سر نکٌیا یب ٍ

  ...ندارى داریتَ دادگاى نن خر یباشٌ جَاب ننف ادتیٍ -

 :را باال انداخت شیابرٍ یتا کی آٍا

 !اجبار یعنی نیٍ ا-

کٌ نتعلق بٌ خَدنٌ ازم دٍر شٌ...  یز یچ بزارم ٍ کنو باز نَ نشت تَنو یٍقتا الزنٌ... نه یگاي-
 ...رمیبگ نَ حق یٍسط باشٌ بلدم چطَر  انیسَد ٍ ز یکٌ؛ اگٌ پا یدٍن ین

 ايَرا کج لبخند گرفتن رنگ باعخ اش َانست ٍ خندىنت یرا بٌ يو فشرد کٌ نخندد، ٍل شیيا لب آٍا
  .شد

  ٌ؟یچ نَن فیتکل ،یبش هَنیخَدت پش ًَیاٍنَقت اگٌ -

 ی  جلَ برد ٍ داغ شتریصَرتش را ب یعَض شد ٍقت شیيا ايَرا خاص بَد ٍ حالت چشو لحن
 :بٌ صَرت آٍا خَرد ٍ گفت شیيا نفس

  ...باشن العهر نخصَصا اگٌ نادام ،یٍحش یآيَ گردم یاز انتخابام برنه چَقتینن ي-

ُسر خَرد ٍ  شیيا اٍ تا لب یيا ايَرا از چشو یيا رنگ گرفت ٍ چشو شیيا حس کرد گَنٌ آٍا
 :تَانست لب بزند یشد. دخترک بٌ سخت رىیبازش خ هٌیسرخ ن یيا نگايش بٌ لب

  ...ستویعقد ن نیبٌ ا ینن راض یٍل-

 .شد رىیخ شیيا گ بٌ چشوکهرن ینات ايَرا باال آند ٍ با اخه نگاى

  آٍا؟ ٌیٍاسٌ چ دتیيهٌ ترد نیا-
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  .زد نٌیرا بٌ س شیيا را باال انداخت ٍ دست شیيا شانٌ آٍا

  و؟یعقد کن یخَا یتَ چرا ن-

 :فقط نگايش کرد ٍ اٍ ادانٌ داد ايَرا

ى ٍ نبرا شدن از حرف ٍ تًهت نردم ٍادار بٌ  نیا تَ نَن کدخدا ٍ اجبار نَندن یکٌ حرفا نٌیاز ا ریغ- د 
  ٍصلتت کردى؟ نیا

  ...نکٌیا ای... ای

آٍا  یيا را از داخل گاز گرفت. ايَرا صَرتش را جلَتر برد ٍ نژى نشییرا نصفٌ ريا کرد ٍ لب پا حرفش
ر کٌ زل زد ٍ اٍ يهانطَ اش یا شٌیش یيا فاصلٌ بٌ نردنک نیدرکهتر یاٍ شد ٍقت ینهاس با ابرٍيا

 :صَرتش گفت یسرخ دخترک زل زدى بَد، تَ یيا بٌ لب ارادى یب

 نجام،ی... اگٌ االن اخَام یکنٌ کٌ نه یکار  بٌ نجبَر ٍ ٍجَد ندارى کٌ بتَنٌ نن ایدن نیتَ ا یز یچ چیي-
ننو يست ٍ قبل از  ی عقد خَاستٌ نیکٌ ا نٌیاگٌ اٍندم کٌ بايات حرف بزنو، فقط ٍ فقط بخاطر ا

  ...دادم ٍ شنًادشیبکشٌ، خَدم پ شیپ شَ بزارم کدخدا حرف نکٌیا

گرفت ٍ بزاق ديانش را  َاریحال، دستش را بٌ د نی. با افتدیحس کرد ير آن نهکن است از پا ب آٍا
  .فرٍ برد

  نردم؟ خیبخاطر حرف ٍ حد-

کٌ  یٍقتشد  رىیدخترک خ ی  بٌ نگاى فندق شیيا چشو یيا لٌیشد ٍ ت دىیايَرا باال کش یيا چشو
 :زنزنٌ کرد

 ی... ٍ براخَام ینه ای خَام، ین ای! دارى یبرنه یکیاٍن  یکی نیدادى بٌ ا تینن حرف ايه ی خَاستٌ-
کٌ تَ  یا اضافٌ الیفکر ٍ خ چیي بدٍن... کنو لحاظ نَ دادم ننفعت حینَرد بٌ خصَص، ترج نیا

 ...چٌیپ یذينت ن
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 :نشست شیيا لب یناخَدآگاى رٍ یکهرنگ لبخند

 ...ايَرا خان یخَدخَاي یلیخ-

 !دٍنو ین-

با نزاج  ادیز السلطنٌ خَدخَاى جنابیعال نی... چَن ایکن دنظریتَ رفتارت تجد کنو ین ٌیتَص یٍل-
  ...شدم ٍ یٍحش یباز آيَ دید ًَی... ستینن سازگار ن

تا کنار  َارید یرا رٍ شیيا حرف در ديانش ناند ٍ اٍ دست د،یچسب اش یشانیايَرا کٌ بٌ پ ی  شانیپ ٍ
  .دیکش نییدخترک پا ی شانٌ

خَدم آرٍم  یکنو کٌ تَ فقط تَ دستا یبٌ شايدخت لیرٍ تبد یٍحش یآيَ تَنو ینه یبگ یخَا ین-
  رى؟یبگ

  .آرام پلک زد آٍا

  ...یبتَن دیباشٌ، شا ریاگٌ انتخاب آيَ، ش-

بهَنٌ ٍ يرگز دست گرگا بًش نرسٌ...  اشٌ یسا ریز تَنٌ یچَن ن کنٌ؛ یدرندى رٍ آيَ انتخاب ن ریش-
  ...ندارى کٌ بخَاد پس بدى یتاٍان ياش، اعتهاد بٌ غرش

  رى؟یانتخاب آيَ، ش یاز کجا نطهئن-

  ...ٍ بٌ ذاتش ٍاقفو شناسهش یکٌ بًتر از خَدش ن ییاز اٍنجا-

 :گفت شیيا بٌ چشو رىیزد کٌ ايَرا سرش را فاصلٌ داد ٍ خ یلبخند کهرنگ آٍا

 !ستو؟ین-

  .کَتاى انداخت یا حق بٌ جانبش آٍا را بٌ خندى لحن

  ...دٍنو ین دیبع ٍ شناختن نن ی... ٍلستین یبَدنت شک یکٌ تَ از خَدراض دٍنو ین ٍ نیفقط ا-
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 ٍ کج يرچند کٌ بَد چندم بار انرٍز. زد زل کهرنگش لبخند بٌ ذٍق با آٍا ٍ شد جهع ايَرا  لب ی گَشٌ
  .زد یلبخند ن یٍل کهرنگ،

 !یٍحش یتَ رٍ از َبر شدم آيَ ویاز بس از خَد راض دمیشا-

 یيا نردنک کٌیکٌ ايَرا دٍبارى صَرتش را با اٍ نهاس کرد ٍ درحال دیبلندتر خند بار نیا آٍا
 :آغشتٌ بٌ لبخند اٍ کردى بَد، گفت یيا را زٍم لب اش یا شٌیش

  ؟یکن یقبَل ن ،یببند ٍ اگٌ دٍبارى ازت بخَام چشهات-

 خَايد ین نکٌیقصدش از ا کرد یکٌ نعلَم ن ینفس اٍ ٍ رد نگاي ی  حس کرد تنش ُگر گرفت از داغ آٍا
  .ستیرا ببندد چ شیيا آٍا چشو

بٌ کهر  دىیچسب بار نیتکان خَرد ٍ از دٍ طرف، ا َارید یايَرا کٌ از رٍ ی شدى نشت یيا دست
کٌ صَرتش را  یگرن یيا لهس نفس انینشست، دخترک نفسش گرفت ٍ درن َارید یرٍ فشیظر

  .را بست شیيا چشو داد، ینَازش ن

ٍ  دیکش ین نفس يو سر . دخترک تندتند ٍ پشتدیچرخ اش یصَرت عرٍسک یايَرا تَ یيا چشو
آٍا قرار  فیصَرت ظر ی  نتر  یلین کیگرٍنب گرٍنب قلبش کانال ٍاضح بَد. صَرت ايَرا  یصدا

  ...کٌ برسد صفر بٌ شان نهاندى بَد فاصلٌ یز یگرفت ٍ چ

ٍ آٍا با  دیبرداشت ٍ دستش را بٌ صَرتش کش َارید یرا از رٍ شیيا کٌ بٌ در خَرد، دست یا تقٌ با
 .را باز کرد شیيا بازش را بٌ يو چسباند ٍ چشو هٌین یيا لب ق،یعه ینفس

  .بٌ سهت در رفت کرد، ین یلب جار  یرٍ را اش جهلٌ کٌیاز اٍ فاصلٌ گرفت ٍ درحال ايَرا

 سر بزارن سپردم يو رٍ يا حلقٌ... ست جعبٌ نیاٍندى... کفش ٍ لباست تَ ا شگرتیفکر کنو آرا-
  ...سفرى
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را  شیيا دٍر چشو کیکٌ اٍ سهتش برگشت.  کرد یگلگَن از پشت سر نگايش ن ییيا با گَنٌ آٍا
 :نقشش حرکت داد ٍ بعد گفت زیر یقد ٍ باال یرٍ

  ؟یبگ یخَا ین یچ-

  .چاندیرا در يو پ شیيا اٍ دٍبارى ذينش را خَاندى بَد، دستپاچٌ شد ٍ انگشت نکٌیاز ا آٍا

  ؟یچ دیاز آيَ دست کش ریٍ ش یشد هَنیبپرسو... اگٌ قبل از غرٍب پش خَاستو ین-

 ...باشٌ العهر سَد نادام ٌی اش ... نخصَصا اگٌ ٍاسٌکشٌ یاز انتخابش دست نه یر یش چیي-

 .دل  آٍا را آرام کرد شٌ،یپنًانش، درست نحل يه  طنتیبا ٍجَد ش یبَد ٍ نحکو ٍ حت رایا گايَر لحن

قفل چرخاند ٍ  یرا تَ دیبزند، ايَرا کل یحرف نکٌیقبل از ا یرا از يو فاصلٌ داد ٍل شیيا لب آٍا
ل کشان داخل از دختريا ک   گرید نفر چند يهراى آرا فرخندى ٍ گل یب یب اتاق، از شدنش خارج با زنان يو

 شیٍ بلند بلند برا زدند یدست ن نشاندند، ین یصندل یاتاق آندند ٍ يهانطَر کٌ آٍا را رٍ
 :خَاندند ین

 عرٍس خانَم يل دارى-

 ٍ فلفل دارى نهک

  گالب بٌ پًلَش شٌیش

  بٌ چشو ٍ ابرٍش ناشااهلل

 نهک شکستٌ شٌیش

 بٌ نا نشستٌ گردش

*** 
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طاقچٌ بلند کرد ٍ آن را نقابل آٍا گرفت کٌ يهان لحظٌ  یگرد بزرگ را از رٍ ی نٌیفرخندى آ یب یب
آٍا برداشت کٌ خَدش را در  یيا چشو یرٍ از را دستش آرا گفتند ٍ گل یدٍ، سٌ بلند ک،یدختريا 

  .ندیبب نٌیآ

نش دان یرنگ ٍ بلند بَد تا انتًا ینگاى کرد. لباسش نبات نٌیننعکس شدى در آ ریبٌ تصَ زدى بًت
تاج گل نرگس بَد  شینَيا یرٍ. بَد شدى تر تنگ یٍ فقط قسهت کهرش که رفت ین نییراستٌ پا
بَد ٍ  ختٌیصَرتش ر یپراکندى تَ شیيا یرا باال نگٌ داشتٌ بَد ٍ فقط چند تار از چتر  شیکٌ نَيا

  .بٌ دٍر نچ دستش بستٌ شدى بَد ینرگس گل دستبند گلش، بٌ تاج ٌیشب قایدق

 شیيا چشو ینحَ، حساب یٌ یبا ٍجَد اصالح ابرٍيا، خط چشو ٍ سا یصَرتش سادى بَد. ٍل شیآرا
فرخندى يو  یب ینگذاشتٌ بَد ٍ ب ی. بٌ خَاست خَدش نژى نصنَعداد ینشان ن رایرا درشت ٍ گ

ر ٍ بلند خَدش برا یيا کردى بَد کٌ نژى دییتا  یبٌ رژ لب زرشک شیيا . لبکند ین تیکفا شیآرا یف 
رنگ قشنگش را بًتر نشان  دش،یسف یيا در تضاد با دندان زد، یلبخند ن یآغشتٌ بَد کٌ ٍقت ینات
  .داد ین

 :گفت ٍ کرد نگاى آرا ٍ گل یب یقدرشناسانٌ بٌ ب یلبخند با

  ...بگو یچ دٍنو یخَب شدى... ٍاقعا نه یلیدستتَن دردنکنٌ خ-

 :ٍ گفت دیرا بَس اش یشانیجلَ آند پ یب یب

  ...نادر یبخت بش دیدخترجان! انشااهلل سف یبگ ستیکٌ قرار ن یز یچ-

 :ٍ گفت دیبَس را صَرتش آرا لبخند از اٍ تشکر کرد ٍ بعد گل با

  ...نبارکت باشٌ عرٍس خانَم... دست راستت رٍ سر نا خاخَر جان-

 :گفت زد ینفس نفس ن کٌیاز دختريا در را باز کرد ٍ درحال یکیٍ يهان لحظٌ  دیخند آٍا

  ...خطبٌ یپا ننی! کدخدا عاقد رٍ آٍردى ٍ دٍناد ننتظر عرٍسٌ کٌ بشیب یب نیدست بجنبَن-
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 شینَيا یکٌ يهراى خَد لباس بَد را رٍ ینازک ی  قلب آٍا ناخَدآگاى باال رفت. شال نبات ضربان
تٌ گرف را دٍرش زنان دست ٍ کشان دانن بلندش را گرفت ٍ يهانطَر کٌ دختريا ک ل ی انداخت ٍ لبٌ
  .رفت رٍنیبَدند از اتاق ب

ايَرا  دنیبَد ٍ دختريا کٌ از دٍرش پراکندى شدند، سرش را بلند کرد ٍ با د دىیرس نینش شاى نقابل
بٌ تن داشت ٍ  یدٍخت خَش یٍ نگايش کرد. کت ٍ شلَار نشک ستادینات ا شیسر جا یا لحظٌ

 شیيا لب یرٍ نات لبخند با ٍ بَد زدى باال را حالتش خَش یبَد نَيا دىیپَش دیسف راينیپ رشیز
گذاشتٌ بَد، دخترک را  شیرا بٌ نها شانیيا ستالینَر سبز کر شان، یشگیکٌ برق يه ییيا ٍ چشو
  .کرد ینگاى ن

کٌ دستش بَد را نقابلش گرفت.  یگل ايَرا دستٌ د،یسهتش قدم برداشت ٍ نقابلش کٌ رس آٍا
نحصَر شدى  یرنگ نازک یکاغذ شکر  انیدر ن یيهگ ٍ بَد گرفتٌ را يا رگسرز زرد اطراف ن یيا گل

  .بَدند

 :ٍ با لبخند نگايش کرد دیکش بَ را يا گل آٍا

  رز زرد ٍ نرگس دٍست دارم؟ یدٍنست یاز کجا ن-

ٍ عطر نرگست يو از  یرز زرد رفت کیکَچ ی بَتٌ ٌیشهال، سهت  یباد ٍ سرنا َنیکٌ ن ییاز اٍنجا-
  ...یچقدر دٍستش دار  کنٌ ینعلَم ن یچندقدن

خطابش  یلیاز دختريا کٌ ل یکیحَرا ٍ  کٌیبعد، درحال یکرد ٍ لحظات یبا لبخند تشکر کَتاي آٍا
 یصندل یکنار ايَرا رٍ د،ییسا ین قند آرا سرشان گرفتٌ بَدند ٍ گل یرٍ یدیسف ی پارچٌ کردند ین

 .خَاند ین رلبیرا ز شیياٌ ینشستٌ بَد ٍ قرآن را بٌ دستش گرفتٌ بَد ٍ آ

کنار کدخدا نشستٌ  یگر ید یصندل یرٍ يا بٌ تن داشت ٍ با فاصلٌ از آن یا قًَى یعبا هان،ینر آسد
صاف کرد ٍ با تک  ییبَد ٍ نشغَل جبت اطالعات عرٍس داناد بَد ٍ کارش کٌ تهام شد، گلَ
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 ی د بٌ خَاندن خطبٌفرج، شرٍع کر یدعا خَاندن از بعد اٍ ٍ شد حاکو نجلس بٌ سکَت اش، سرفٌ
 :ٍ بعد گفت دعق

 نیب یشگیعقد، ازدٍاج دائو ٍ يه یآسهان َندیپ ،یٍ نبارک هنتی. بٌ نویبسو اهلل الرحهن الرح-
  .گردد یننعقد ٍ اجرا ن یايَرا پناي یٍ جناب آقا یلینحترنٌ، سرکار خانو آٍا سً ی زىیدٍش

 ی  شگیدائو ٍ يه تیشها را بٌ زٍج لویبندى ٍک ایآ ،یلینکرنٌ، سرکار خانو آٍا سً ی نحترنٌ ی زىیدٍش
جفت  کی نٌ،یجام آ کی د،ینج اهلل جلد کالم کی یٌ یبٌ صداق ٍ نًر ،یايَرا پناي یجناب آقا
 یآزاد ارتهام بً ی سکٌ 511بٌ تعداد  ٌیبق ٍ العقد ضهن نینع یٌ یشاخٌ نبات ٍ نًر کیشهعدان، 

جابت است ٍ عندالهطالبٌ بٌ سرکار  نیزٍج ُنَکَرم د   ۀنکٌ تهانا بٌ ذ   رانیا یاسالن یدر جهًَر  جیرا
  لو؟یبندى ٍک ایبَدى درآٍرم؟ آ نیکٌ نَرد تَافق طرف یعرضٌ خَايند داشت... ٍ شرٍط ٌیعل

 :شد دىیحَرا از پشت سرشان شن ینزدى بَد کٌ صدا یحرف آٍا

  ...نٌیعرٍس رفتٌ گل بچ-

 :دٍبارى گفت هانینر آسد

شها را  لویبندى ٍک ایآ ،یلینکرنٌ، سرکار خانو آٍا سً ی نحترنٌ ی زىیدٍش کنو؛ یبار دٍم عرض ن یبرا-
 کی د،ینج اهلل جلد کالم کی یٌ یبٌ صداق ٍ نًر ،یايَرا پناي یجناب آقا ی  شگیدائو ٍ يه تیبٌ زٍج
کٌ نَرد تَافق  یشرٍط ٍ العقد ضهن نینع یٌ یشاخٌ نبات ٍ نًر کیجفت شهعدان،  کی نٌ،یجام آ
  لو؟یبندى ٍک ایبَدى درآٍرم؟ آ نیطرف

  ...ارىیعرٍس رفتٌ گالب ب-

 یرٍ یٍ لبخند دیايَرا را شن ی ٍ کالفٌ قینفس عه یصدا ٍضَح بٌ آٍا. بَد آرا گل یبار صدا نیا
تا چٌ حد دريو رفتٌ کٌ  یيهٌ نعطل نیحدس بزند اخهش از ا تَانست ینشست. ن شیيا لب
دلش نبَد ٍ از استرس  ی. درٍغ چرا؟ خَدش يو دل تَکشد یکالفٌ ٍ پشت سر يو نفس ن ینطَر یا

  .زد ین شیگلَ یتَ بشانگار قل
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شها را  لویبندى ٍک ایآ ،یلینکرنٌ، سرکار خانو آٍا سً ی نحترنٌ ی زىیدٍش کنو؛ یبار سَم عرض ن یبرا-
 کی د،ینج اهلل جلد کالم کی یٌ یبٌ صداق ٍ نًر ،یايَرا پناي یجناب آقا ی  شگیدائو ٍ يه تیبٌ زٍج
کٌ نَرد تَافق  یشرٍط ٍ العقد ضهن نینع یٌ یشاخٌ نبات ٍ نًر کیجفت شهعدان،  کی نٌ،یجام آ
  لو؟یدفعٌ بندى ٍک نیا ایبَدى درآٍرم؟ آ نیطرف

را يو زنزنٌ کرد ٍ  نیاسی ی آخر سَرى یٌ یبٌ آٍا انداخت. دخترک آ ینگاي ویچشو ن ی از گَشٌ ايَرا
بٌ  ٌی... با تکایخدا»يو گذاشت ٍ در دلش زنزنٌ کرد: یرا رٍ شیيا ٍ چشو دیقرآن را بست ٍ بَس

 شٌ ینه نشیتَ دلو جانش یيو کس گٌیبار خَاستهش ٍ د نیٍ آخر نیاٍل یبرا ٌیکٌ  یخَدت بٌ نرد
 «...... تَ يو کنارنَن باش ٍ تنًانَن نزارکنو یقبَلش ن شٌیيه یٍ برا دم یجَاب ن

 :نشستٌ بَد گفت ریآٍرد ٍ يهانطَر کٌ سر بٌ ز نییرا پا قرآن

 !جهع... بلٌ یبزرگتريا یٌ یکدخدا ٍ بق ی با اجازى-

آٍا  یگو شد، ٍل يا دنیصلَات ٍ دست ٍ ک ل کش یصدا نیايَرا، ب ی ٍ آسَدى قینفس عه یصدا
  .يو گذاشت ٍ باز کرد یرٍ آٍا گفتن «بلٌ» با زنان را يو شیيا کٌ چشو دیٍ د دیشن

 :گفت هانیکٌ ساکت شد، دٍبارى آسد نر جهع

 ،یلیخَد، سرکار خانو آٍا سً ی نَکلٌ جابیاز طرف شها ٍکالت دارم کٌ ا ایآ ،یايَرا پناي یجناب آقا-
  لکو؟یبندى ٍک ایآ و؟یذکر شدى قبَل نها طیٍ شرا ٌیبا نًر

گرم  یشت ٍ صدايو گذا یرا رٍ شیيا تندتند ٍ ناننظو قلب کَچکش، چشو یيا تپش انیآٍا در ن ٍ
 :گفت راینحکو ٍ گ شٌیکٌ نحل يه دیاٍ را شن ی ٍ نردانٌ

 .بلٌ-

بٌ  یعقد را خَاند ٍ کدخدا ٍ ياد ی بار دٍم خطبٌ یبرا هانیصلَات بلند شد ٍ آسد نر یصدا دٍبارى
 :شًَد عقدنانٌ را انضا کردند ٍ بعد جلَ آندند ٍ يردٍ با ايَرا دست دادند ٍ کدخدا گفت یجا



 www.Novel98.ir 749               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  ...یٍ نبارک هنتینبارک باشٌ انشااهلل کٌ بٌ ن-

  .تشکر کردند ینحکو ٍ جد شٌیآرام ٍ پر شرم ٍ ايَرا نحل يه آٍا

 یکٌ شانل تهام ايال تیجهع ی  ٍ شاد دنیک ل کش یصدا انیاٍل را باز کرد ٍ در ن ی باکس حلقٌ ايَرا
رفع نشکل خطَط برق  دى ٍ   یآب شًر  ی بابت ٍصل شدن دٍبارى ینحل بَد کٌ بٌ پاس قدردان

 نیئتز دیسف یيا انینقرى کٌ با برل ی حلقٌ پشت ٍ حلقٌ بَد، داشتند شرکت نجلس آن در شان کَچک
  .بَد کٌ آٍا آن را دستش کرد یا نقرى ی سادى نگیخَدش يو ر ی شدى بَد بٌ دست آٍا کرد ٍ حلقٌ

از قبل در  شتریهش يرلحظٌ بکٌ طع نیریش ییایدخترک، نحل خَاب بَد. نحل لهس رٍ یبرا باٍرش
  .شد یجانش پخش ن

 برخالف شد تهام کٌ کارش ٍ گذاشت شان نقابل کردند، یانضا ن دیرا کٌ با یدفتر  هانینر آسد
  .سًهش را يهرايش فرستاد رنردیپ یشام نهاند ٍل یکدخدا، برا یاصراريا

 عطر خَش ٍ طعو خَش یٍ ترش کباب ٍ خَرش نرغ آلَ، يهراى پلَ جیآن شب، شانل انارب شام
 دایيو ادانٌ پ شب هٌیتا بعد از ن ینًهان ٍ شد سرٍ يا دست زدن ٍ بزن بکَب انیبَد کٌ در ن یشهال
  .کرد

فرخندى  یب یکنار آٍا نبَد. ب یفرخندى کس یب یب ٍ آرا گل ٍ حَرا جز ٍ بَدند رفتٌ يا تهام نًهان کو کو
ٍ اٍ با حرص  شد یتا بناگَش سرخ ن چارىیبکٌ دختر  کرد ین ییياٌ یٍ تَص زد ین ییيا حرف

 :گفت ین

 شَ دخترٍنٌ یخلق ٍ خَ دینبا گٌیکٌ شَير دارى، د یکس ٌ؟یدخترجان شرم ٍ شکَنت ٍاسٌ چ یاٍ-
از تَ  شتریب رينیکٌ اگٌ چًارتا دٍنٌ پ ینیب ین ،یدینن رس یکٌ بٌ حرفا یٍقت حاال... باشٌ داشتٌ

 ...زدم یحرفارٍ نه نیا چَقتیپارى نکردى بَدم ي

بَد کٌ  یانا نبَد. اٍاسط نًهان گشت، یٍ دنبال ايَرا ن چرخاند ینرديا چشو ن انینانحسَس ن آٍا
ٍ  یايَرا با نًهان دانست ی. ندید یجهع نه انیپنًان شد ٍ االن يو اٍ را در ن دشیايَرا از د
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 َانیا یٍ ندانست ايَرا تَ انقدر زٍد خستٌ شَد کرد یندارد، انا فکر نه یخَب ی انٌین یدٍريه
اٍاخر آذر ناى،  ی ٍ سرنازدى خی یخَد اٍ، در آغَش  يَا ال  یٍ از فکر ٍ خ دیکش ین گاریٍ س ستادىیا
  ...کرد یحس نه شیيا انیشر انیجز گرنا در ن یز یچ

کرد، آٍا با لبخند  یفرخندى يو خداحافظ یب یکردند ٍ ب دنیعزم خَاب یبعد کٌ يهگ ساعت وین حدٍد
 یرٍ کٌ دستش. رفت باال يا گفتن بٌ دختريا، از پلٌ ریخارج شد ٍ بعد از شب بٌ خ یاز اندرٍن
 نیا یَاز تنًا بَدنش با ايَرا، ت یا . لحظٌستادیا شینکخ کرد ٍ سر جا یا نشست، لحظٌ رىیدستگ

را کٌ  یب یب یيا يو حرف یکرد. از طرف یٍ تٌ دلش را خال دیچیزبانش پ ریز یاتاق، حس گنگ ٍ گس
... خَاست ی. انا خب... اٍ خَدش يو ايَرا را نشد ین دتریٍ شد دیاحساس شد نیا آٍرد، ین ادیبٌ 

  .شَيرش بَد گاىینخصَصا حاال کٌ نحرم بَدند ٍ اٍ در جا

 ی. جادیرا کش رىیدستگ قیعه یلبش را گاز گرفت ٍ با نفس د،یچیذينش پ یشَير کٌ تَ ی ٍاژى از
 َانیا یرا رٍ اش دىیکٌ قانت ٍرز دینکش یرا چرخاند ٍ طَل شیيا چشو یکه د،یايَرا را کٌ د یخال
قدم  َانیا هتس کٌ يهانطَر. رٍ بٌ رٍ بٌ بَد زدى زل ٍ بَد گرفتٌ يا را بٌ نردى شیيا کرد. دست دایپ

رنگ لباسش،  رییتغ نیٍ ا آند یبٌ اٍ ن دیسف راينیبٌ لب نشاند. چقدر پ یلبخند کهرنگ داشت، یبرن
  .چقدر دل دخترک را شاد ٍ گرم کردى بَد

بَد ٍ االن يو  دىیيَا لرز بٌ تنش انداخت. صبح برف بار یرفت، سرنا َانیا یرٍ نکٌینحض ا بٌ
ى را حل کردى بَد، ٍل بحخ گاز ينَز سرجا بَد  یبارش باران شدت گرفتٌ بَد. ايَرا نشکل برق ٍ آب د 

 .بَد سرد يو جا انا بًرحال آن رٍن،یب ی  ٍ داخل اتاق نٌ بٌ سرد

تعجبش بٌ  شتریبَد نگاى کرد. ب ستادىینازک در آن سرنا ا راينیپ ٌیال کیباتعجب بٌ ايَرا کٌ با  آٍا
 شیيا حَاس جهع، چطَر نتَجٌ آندن اٍ نشدى بَد! چشو شٌیٍ يه زیت یبَد کٌ ايَرا نیخاطر ا
  .است تادىدر عالو افکار بٌ دام اف کرد یلَم نبَد ٍ نع رىینانعلَم خ یا بٌ نقطٌ رٍح یسرد ٍ ب

 :زد شیجلَ رفت ٍ آرام صدا یقدن
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 !ايَرا-

از  کٌیرا گرفت ٍ درحال شیٍ بازٍ ستادیا کشینزد شترینشان نداد. آٍا ب یالعهل عکس چیيو ي باز
زد. کٌ  شیدخترک بٌ گز گز افتادى بَد، دستش را تکان داد ٍ دٍبارى صدا یيا انگشت اش یداغ
 یاي ٍ پلک زد ٍ سرش را سهت چشو دیکش یقیبرگردد، نفس عه یگر ی... انگار کٌ از عالو دبار نیا

 :دینشًَد پرس یترس با اٍ ٍ چرخاند آٍا آلَد نگران ٍ بغض

  سرنا؟ نیتَ ا یستادیٍا نجایچرا ا ؟یخَب-

 د،یبگَ یکالن نکٌیقبل از ا یرا از يو فاصلٌ داد، ٍل شیيا لب یپاسخش را بديد، که نکٌیا یبرا ايَرا
 یگار یتٌ س د،یکٌ کش یآران «سیي»بٌ صَرتش نشاند ٍ با  یبا احساس سَزش دستش، اخو کهرنگ

دست سَختٌ ٍ  دنیانداخت. آٍا با د َانیبٌ خاکستر شدى بَد را کف ا لیدستش تبد یکٌ تَ
 :گفت یديانش گذاشت ٍ با ناباٍر  یايَرا، دستش را جلَ ی شدى سرخ

  اد؟یبال سرت ب نیا یگذاشتچرا ايَرا؟ چرا -

 :ٍ گرفتٌ بَد نیسنگ لحنش

  ...حَاسو نبَد-

 ؟ی... حاال از چیفرار کن یز یچ ٌیاز  یخَاست ینطهئنو ن ال،یتَ فکر ٍ خ یکٌ تَ غرق بَد ینجَر یا-
 !دٍنو ینه

کٌ  یاز تب تند ایاز آن احساسات سر باز کردى؟  ایاز خَدش؟  گفت ین دیايَرا؟ با گفت ین دیبا چٌ
 !کرد یٍ درکش نه دیفًه یبجز آٍا نه چکسیٍ ي سَزاند یٍجَدش را ن

بٌ پا شدى بَد کٌ تنًا خدا  ینگفت ٍ بٌ ظاير ساکت ٍ آرام بَد، انا درٍنش طَفان پرتالطه یز یچ
  .دانست ین

 :را گرفت ٍ گفت گرشیخو شدى بٌ زخو دستش نگاى کرد ٍ نچ دست د ییبا ابرٍيا آٍا
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نکردى  ییٍقت خدا ٌیبشٌ ٍ  شتریبدنت ب یدنا ترسو یسردى؛ ن یادیسَزش ز نجایتَ... ا ویبر ایب-
 !کٌ، ينَز خَب نشدى یدٍن یزخهت عفَنت کنٌ... ن یجا

بٌ  یٍ حت کرد یيَا حس نه یاز سرنا یچیايَرا از بس درٍنش نلتًب بَد کٌ ي یبا آٍا بَد، ٍل حق
  .يو نبَد اش افتٌین امیفکر زخو الت

 یآٍا کٌ در حال ٍارس یآرام، گَش بٌ غرغريا یا داخل اتاق برگشتند. ايَرا در سکَت ٍ با چًرى يردٍ
دخترک  یياٌ یگال کرد ین حس داشت کو چرا نراقب خَدش نبَدى سپردى بَد. کو گفت یدستش ن

 حرف يو سر ٍ تند ٍ پشت کرد یکو پشتش را خو ن یابرٍيا یٍ جذاب است ٍقت نیدلنش شیيو برا
  .دز ین

 یی... نَاظب باش دستت بٌ جاامیٍ ب ارمیدارن کٌ ب یچ  پانسهان لیٍسا نویبب عیسر نییپا رم ین-
  ...نرٍ گٌیيو د ٍَنیا تَ... آ نخَرى

. فقط خَدت خَايو ینرٍ. پانسهان نه دیبگَ خَاست ی. ندیلرز شیيا لب ینگايش کرد ٍ که ايَرا
نزد. فقط  یحرف یتَست. ٍل ریتقص يا نیا ی سرش داد بزند کٌ يهٌ خَاست یکنارم باش... اصال ن

 یااز صد کرد یکٌ ير زنان ارادى ن ییايَرا ٌی. سکَت شبستینگر را رفتنش سر سکَت کرد ٍ از پشت
. دیفه یاز درد نه یز ینبَد! انا کنار آٍا، آرام بَد... آنقدر آرام کٌ چ دیلرز یچًارستَن خانٌ ن ادشیفر

  .نیيه خَاست، ینفقط اٍ را 

شدى بَد، ٍارد اتاق شد  دىیخَدشان چ ی حجلٌ یکٌ رٍ یٍ ظرف عسل دیسف ی با چندتا تکٌ پارچٌ آٍا
ٍ بتَاند  فتدین شیپا یجلَ کٌ بَد دادى باال را لباسش بلند دانن بَد، گرفتٌ را يا کٌ پارچٌ یٍ با دست

ٍ دخترک کٌ  تآٍا رف دیٍ سف فیظر یچند لحظٌ، سهت نچ پا یراحت راى برٍد. نگاى ايَرا برا
  .قفل شد شیيا چشو یکنارش نشست، دٍبارى تَ

  ...تَ بدى نن دست-

  .نشست شیابرٍيا انین یدستش را نقابلش گرفت ٍ اٍ دٍبارى اخو کهرنگ ايَرا
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! خَب شد حاال؟ ای... بیکش یکٌ ندام ن ی  لعنت گاریاٍن س ریکردى با خَدش! يهش تقص کاریچ نیبب-
  ؟یار یسر دستت ب یبالرٍ با اٍن نکبت نیبَد ان فیح

ٍ دخترک يهانطَر کٌ با خَدش غرغر  کرد یآٍا را نگاى ن ی  عرٍسک ی نات، چًرى یبا لبخند ايَرا
 دٍر کٌ يهانطَر ٍ برداشت را يا از پارچٌ یکی. کارش کٌ تهام شد، زد یزخهش ن یعسل را رٍ کرد، ین

 :گفت دیچیپ ین دستش

کٌ  ارمینکردم... حَرا يو خَاب بَد ازش بپرسو... نجبَر شدم عسل ب دایالکل پ ای ینحلَل ضد عفَن-
  ...دارى ینگًش ن زیٍ يو ته کنٌ ین خنک تَ يو زخو

  ...بشن یکش کرٍبیکردم کٌ ن زیبا آب داغ شستو ٍ ته یيهگ يو رٍ يا پارچٌ نیا

 :را باال انداخت ٍ ادانٌ داد شیيا شانٌ بعد

... نَنٌ ین زیراحتٌ تا صبح ته الویفت ٍ فراٍٍن! االن حداقل خ یهار یانات کهٌ ٍ بانک نجایباالخرى ا-
  ...کنٌ ین ٍ عسل کار خَدش

 شیيا نزدى بَد کٌ دخترک کارش تهام شد، سرش را بلند کرد ٍ نگايش کرد. چشو یينَز حرف ايَرا
 .بزند، دٍ دل است خَايد یکٌ ن یحرف ینردد بَد ٍ نعلَم بَد برا

 :ٍ بعد گفت چاندیرا در يو پ شیيا شتانگ یکه

  ؟یکن باز ٍ نَيام یتَن ین-

  چرا؟-

... گذاشت الش البٌ اىیبلند س ی رىینتَجٌ شدم دٍتا گ دیچیپ ین ٍ فرخندى داشت نَيام یب یب یٍقت-
  ...پارچٌ رٍ نحکهش کنو تَنو ین اٍنا با

  ...ستیکارا ن نیبٌ ا یاز ین-
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  ...شٌ یتا صبح پانسهان بهَنٌ ٍگرنٌ حاالحااليا خَب نه دیزخو کو  کو با نیيست! ا یاز یاتفاقا ن-

 :پشت بٌ اٍ نشست ٍ دست آغشتٌ بٌ عسلش را باال آٍرد بعد

  ...بًت گفتو یشدى، ٍگرنٌ نه فیدستو کح-

بلند  یيا جعد ٍ شکن نَج انین شٌیاز يه تر ختٌیشالش را برداشت ٍ نگاى سرکشش، افسارگس ايَرا
بار  کیشدى بَد ٍ قلب اٍ را يدف گرفتٌ بَد. دستش را  ری. عطر نرگسش دٍبارى تدیٍا چرخآ ینَيا

از  یهیفرخندى ن یب یشد. ب شینشت کرد ٍ بعد تاج گلش را برداشت ٍ نشغَل باز کردن گرى نَيا
  .بَد ساختٌ ريا اش شانٌ یرا رٍ ٌیبَد ٍ بق دىیچیبلندش را از باال پ ینَيا

 دیخز شیتاريا نیايَرا ب یيا انگشت خت،یر فشیظر یيا شانٌ یکٌ تهام ٍ کهال رٍ شینَيا نَج
فرٍ برد. نفس  شینَيا انیٍ صَرتش را ن دیسر آٍا را عقب کش یکه کردنش، نشت با زنان ٍ يو
 :گفت د،یکش یبَ ن قایرا عه شینَيا ی حٌیيهانطَر کٌ را یپَست گردن آٍا را سَزاند ٍقت قش،یعه

  َدم ننو عطر نرگس رٍ دٍست دارم؟بًت گفتٌ ب-

 یرا رٍ شیبزند. چَن يهان لحظٌ ايَرا نَيا ینتَانست حرف یآٍا از يو فاصلٌ گرفت، ٍل یيا لب
پَستش  یکٌ رٍ یا بَسٌ ی  داغش را پشت گردنش نشاند ٍ آٍا داغ یيا ٍ لب ختیچپش ر ی شانٌ

  .احساس کرد ینشست، بٌ خَب

دخترک  یيا ٍ نفس دیدخترک انداخت ٍ اٍ را سهت خَدش کش کهر دٍر را اش شدى یچیباندپ دست
ٍ آن حرارت ٍ گرنا را  دیبَس را اش برد ٍ از گردن تا سرشانٌ نییتندتر شد، کٌ ايَرا لباسش را پا یٍقت

اٍ عطر  یقتٍ ختیايَرا ر ی شانٌ یرٍ شیگردنش ادانٌ داد. سر آٍا از عقب خو شد ٍ نَيا ی  تا گَد
نچ  یرٍ فش،ی. دست ظرکرد یگردنش ن ی  را نًهان گَد قشیعه ی ٍ بَسٌ برد یدخترک را بٌ جان ن

 :کرد شیايَرا نشست ٍ آرام صدا

  ...ايَرا-
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 :کٌ پاسخ داد یگرفتٌ بَد ٍقت شیگرفت ٍ صدا یز یگردنش را گاز ر ايَرا

  جانو؟-

کٌ بٌ جان دخترک افتادى بَد، نفسش تٌ  یحرارت ای اش، گرفتٌ یصدا ایبَد  رنتعارفشیپاسخ غ از
 :گرى خَرد ٍ بعد گفت نٌیس

  ؟یکرد دایرٍ پ يا رىیگ-

آٍا چسباند ٍ  ی گر گرفتٌ ی گَنٌ بٌ را اش نشست. گَنٌ شیسرش را باال آٍرد ٍ آٍا صاف سر جا ايَرا
 :ٍ نقابلش گرفت ٍ گفت دیکش رٍنیرنگ ب یا بَد را از آن خرنن قًَى شینَيا انیکٌ ن یدست

  گٌ؟ید ناسیيه-

نشغَل نحکو کردن پارچٌ بَد،  کٌیسرش را تکان داد ٍ دست لرزانش را جلَ برد. درحال یبٌ سخت آٍا
 :دیبٌ خَدش شن تر کینزد یايَرا را از يرٍقت یصدا

  ؟یدٍن یاز کجا ن زارٍیچ نیتَ ا-

  زا؟یکدٍم چ-

 !عسل ٍ آب داغ-

 :بٌ جان ايَرا نشست فش،یظر یلب نشاند ٍ صدا یغو داشت، رٍکٌ رد  یلبخند کهرنگ آٍا

کنارشَن اصال بٌ  نیگرفتو کٌ ا ادی یادیز یزاینداشتو... چ ینرفٌ ٍ بدٍن سخت یزندگ نوینن يهچ-
  ...ادیحساب نه

 :را کٌ قفل کرد، نگايش را بٌ نقابلش دٍخت ٍ ادانٌ داد رىینکخ کرد ٍ يردٍ گ یا لحظٌ بعد

اٍن نًهَن داشت ٍ نن  نکٌیکرد... بٌ خاطر ا ًویبَدم، شايپَر تنب کیکَچ یلیخ یبار ٍقت ٌی-
کتک  یکل شَن بَد، بعد از رفتن دىیسازم بٌ گَش نًهَناش رس یزدى بَدم ٍ صدا َلَنیندٍنستٌ ٍ
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 اتنبٌ بشن ت ینطَر یا دیانگشتا با نیا گفت ی... نیبخار  رٍ گذاشت نَ خَردم ٍ دست آخر يو دست
  ...نن نًهَن دارم، حق  سهت ساز رفتن ندارن یٍقت رنیبگ ادی

درشت اشکش،  ی قطرى ختنیر با يهزنان ٍ برگشت بَد نشستٌ اش ايَرا کٌ اخو در چًرى سهت
 :اٍ گذاشت ٍ ادانٌ داد ی شانٌ یسرش را رٍ

از کار  شٌیيه یانگشتام برا کردم یکردم؛ بٌ خاطر کتک نٌ يا، چَن بچٌ بَدم فکر ٍ ن ٌیگر یلیخ-
  ...بزنو َلَنیٍ تَنو ینه چَقتیي گٌیافتادن ٍ د

رفتش  دمییدٍ عیسر... داشت دٍست ٍ نن یلیخ کرد، ینجهٌ خانَم تَ آشپزخَنٌ کار ن ٌینَقع  اٍن
 ٍ شست داغ آب با رٍ پارچٌ چندتا ٍ زد عسل دستو رٍ زٍد اٍنو... دادم نشَنش نَ ٍ دست ششیپ

 ...شٌ یاگٌ بزارم تا فردا بهَنٌ خَب ن ست،ین قیعه ادیز یسَختگ چَن گفت... دستو رٍ گذاشت

رد قرنز ازش نَندى بَد کٌ اٍنو با چند  ٌینبَد، فقط  یاز سَختگ یخبر  گٌیگفت؛ فرداش د راستو
يو بٌ اندازى يهَن رٍز اٍل درد  قایدق... نَندى ينَز اش خب، خاطرى یدفعٌ پهاد زدن خَب شد. ٍل

  ...دارى

را پاک کرد.  شیيا دستش را کنار صَرتش گذاشت ٍ اشک کرد، یزش نرا نَا شیکٌ نَيا ايَرا
 :گفت ٍ داد قرار يهانجا را اش ٍ چانٌ دیرا بَس شینَيا

  ...دست شايپَر بًت برسٌ گٌید زارم ینه-

  ...دٍبارى برم گردٍنٌ ٍ ترسو یايَرا... ن ترسو یحرفاست. نن ازش ن نیاٍن ناتَتر از ا یٍل-

را نحکو بٌ يو فشرد ٍ خَدش را در آغَشش جهع  شیيا گرفت، آٍا لب نٌیسکٌ سرش را بٌ  ايَرا
 :آرام کنار گَشش گفت ش،یٍ اٍ در حال نَازش نَيا دیبلند قلبش را شن یيا تپش نیکرد. طن

شراکت  نیاز يهَن اٍلش فقط بخاطر انتقام گرفتن از شايپَر بَد کٌ تن بٌ ا ادنٌ،یکٌ  ییتا جا-
از  ،ی... نطهئن بَدکردم یکٌ االن تَ دلت افتادى رٍ احساس نه یترس نیا د،یلرز ی... چشهات نهیداد
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 شَناز خَدت ضعف ن یشدى کٌ دار  یحرفات نحکو بَد... االن چ یٍل ،یزد یحرف ن نٌیک یرٍ
 ...یٍحش یآيَ ستیتَ ن ٌیشب ياٌ یگر نیا ؟ید ین

فشار  اش نٌیس ی را بٌ قفسٌ اش یشانینچ دست اٍ گذاشت ٍ يهانطَر کٌ پ یرا رٍ زشیدست ته آٍا
  :زنزنٌ کرد داد ین

  ...دٍنو ی... باٍر کن خَدنو نهدٍنو ینه-

  ؟یباش یقَ دیگفتو بًت؟ نگفتو با یرٍز آخر، تَ اتاق خَدت، چ-

 !تَنو ینرفتٌ... انا نه ادمی ٍ حرفات ،یگفت-

  ...یقبَلش کن یخَا ی... ننتًا نهیتَن ین-

  قبَل کنو؟ ٍ یچ-

 ...یزن یپسش ن یکٌ تَ دلت افتادى ٍ ندام دار  ی... شجاعتیکٌ دار  یآرانش-

انگار  ترسد؟ ینه یز یاز چ کرد یرا بست ٍ باز کرد. آرام بَد االن؟ احساس ن شیيا چشو یا لحظٌ آٍا
 :را بٌ زبان آٍرد گفت یکٌ دلش ن یقتیٍ حق دیرا باال کش اش ینیبَد! ب

  ...سراغو ادیيهَن ترس ن بازم ،یاگٌ نباش یکنار تَ آرٍنو... ٍل-

  نگٌ قرارى نباشو؟-

نحکو ٍ آرانش افتاد، ايَرا لبخند  یيا اٍ برداشت ٍ نگايش کٌ بٌ چشو ی نٌیس یسرش را از رٍ آٍا
 :دیرا شن شیبٌ لب نشاند ٍ آٍا دٍبارى صدا ینحَ

  بَد آٍا؟ یانشب چٌ شب-

ٍ  دیگرم، نحل صاعقٌ از تنش گذشت ٍ تهام ٍجَدش را بٌ آتش کش یانیاحساس کرد جر آٍا
  .قلبش را باال برد یيا تپش
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 ستیچَن قرار ن دى یگفتو ندت نعلَم رٍ نن جَاب نه ،یکنارم باش ینَقت خَام یبًت گفتو نه-
 ادیدٍر ت پ یگرگ ٍ شغال چیي ی سر ٍ کلٌ زارم ینه يستو، نن تا گفتو... کنو ٍل تَ ٍسط راى دست
  بشٌ؛ نگفتو؟

 :نرم ٍ آرام گفت آٍا

  ...یگفت-

  .شد نانع ٍ زد اش چانٌ ریکٌ ايَرا انگشتش را ز ندازدیب ریخَاست سرش را ز ٍ

 .نویتَ چشهات بب دٍیترد خَام ینه گٌیپس د-

 .نگاى کرد اش یا شٌیش یيا بٌ نردنک یا لحظٌ آٍا

  ...ندارم یدیترد نیکنارت بَدن کَچکتر یبرا-

  .بابتش نطهئن شد الویخ یگفت« بلٌ»بًو  ینعطل یکٌ با کل یيهَن ٍقت دٍنو، یٌ خَدنو نک ٍ نیا-

 :داد ادانٌ ايَرا ٍ زد لبخند اش جهلٌ نیاز ا آٍا

  ...کٌ قبال بًت گفتو یيهَن انقالب درٍن شٌ یبا يو بَدن ن نیا ،یاگٌ ارادى کن-

نچ  یرا رٍ شیيا ٍ يهانطَر کٌ انگشت دیچند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد لبخندش را رنگ بخش آٍا
را قفل کرد، با ناز ٍ  شیيا اٍ نحکو دستش را گرفت ٍ انگشت تیٍ درنًا داد یدست ايَرا حرکت ن

 :بَد گفت بایٍ ز فیکٌ ذاتا ظر ییصدا

  !شٌ ین ،یاگٌ ارادى کنو، اگٌ بخَام ٍ تَ يو کهکو کن-

 اشیرٍ دن شَ ینردٍنگ یٌ یکنٌ ٍ اٍنو سا ٌیتک شیزندگ ریاگٌ بٌ ابًت ش یٍل فٌ،یآيَ ظر یپايا
  بشٌ؟ شَن فیکٌ بتَنٌ حر ٌیک گٌیبندازى، د
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فقط صَرت آٍا را نگاى کرد. نگايش  حرف یرا باال برد ٍ ب شیيا سهت چپ لب یايَرا، که لبخند
شد کٌ با رژلب  ینیقفل لبخند دلنش تیٍ درنًا زد یصَرتش چرخ چرخ ن یاجزا یٍ رٍ دیلغز ین

  .يو شدى بَد باتریز یزرشک

عقب  یدست اٍ که انیخهار شَد ٍ صَرتش را خو کند، آٍا دستش را از ن شیيا چشو نکٌیاز ا قبل
 :ٍ ايَرا کٌ نگايش کرد، گفت دیکش

 .بشَرم ٍ برم دستام خَام ین-

 .را نگاى کرد شیيا چشو یا لحظٌ ايَرا

 ..برٍ-

 :آرام دستش را ريا کرد ٍ ادانٌ داد ٍ

  ...اتاقٌ ی گَشٌ نیپارچ آب يه ،یرفتن ندار  نییحق پا یٍل-

 :کرد نگايشش زدى بًت آٍا

 !ايَرا-

 !دم ینه نویيه ی کٌ اگٌ بخَام اجازى یدٍن یکٌ گفتو! ن نیيه-

ناندى را بٌ دست گرفت ٍ يهانطَر  یباق یيا را باال انداخت ٍ ظرف عسل ٍ پارچٌ شیابرٍ یتا کی آٍا
 :گفت شد یبلند ن شیکٌ از جا

  ...حرفا ندارم نیبٌ اجازى ٍ ا یاز یکٌ اگٌ بخَام ن یدٍن ین-

 :دیايَرا را کنار گَشش شن یکٌ صدا گذاشت یطاقچٌ ن یٍ عسل را رٍ پارچٌ

  ...یٍحش یآيَ گو یکٌ بًت ن دٍنو ین-
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 دىیشن شیپا یکٌ اصال صدا رفت یراى ن یسهت ايَرا برگشت. چطَر  شیيا لب یلبخند رٍ با
  شد؟ ینه

را خشک  شیيا ٍ آٍا داشت دست ختیر یدست دخترک آب ن یاتاق بَد، رٍ یکٌ تَ یپارچ آب از
را باال  شیابرٍ یتا کی ايَرا. کرد نگايش زدى کٌ ايَرا دستش را نقابلش گرفت ٍ اٍ بًت کرد ین

 :انداخت

  با يو نرقصن؟ شَن یکٌ شب عرٍس نیکدٍم زن ٍ شَير-

 :طاقچٌ گذاشت ٍ با لبخند گفت یپارچٌ را رٍ آٍا

 !دیرقص شٌ یبدٍن آينگ کٌ نه-

  ...شٌ یاگٌ نن بخَام ن-

درٍغ در آن نبَد.  ای یاز شَخ یرد نیتر سبز ٍ براقش را نگاى کرد. کَچک یيا چند لحظٌ نردنک آٍا
  .زد یحرف ن یايَرا کانال جد

 چپ  . دستدیا سهت خَدش کشرا قفل کرد ٍ اٍ ر شیيا راستش را جلَ برد ٍ ايَرا انگشت دست
 اش، یا شٌیش یيا بٌ چشو رىیاٍ کهرش را نحکو گرفت. خ گرینشست ٍ دست د اش نٌیس یرٍ آٍا

ٍ در آغَشش  شد ین جا ايَرا جابٌ یيا دست یناندى باشد، تَ شیبرا یحَاس نیکَچکتر نکٌیبدٍن ا
  .دیرقص ین رنکنرم ن

شدى  یکیتلخ ٍ دلچسبش با ُيرم تنش  ی حٌیداغ ايَرا تهام تنش را گرم کردى بَد ٍ را یيا انگشت
  .کرد یحس ن یبلند قلبش را آٍا بٌ راحت یيا بَد ٍ تپش

کٌ از پشت سر  شیٍ نَيا دیدٍر چرخ کیدخترک را گرفت ٍ اٍ را از خَدش فاصلٌ داد. آٍا  دست
برق را  دیکل برگشت، سهتش بٌ آٍا کٌ زنان ٍ يو دیکش یقیصَرت ايَرا پخش شد، اٍ نفس عه یتَ
 تا آٍا ٍ گرفت آغَش در نحکو را دخترک شد، فرنا بٌ اتاق حکو یکیتار یانگشتش فشار داد ٍ ٍقت ریز
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بَد کٌ ايَرا از  یداغ ی قفل بَسٌ شیيا لب ٌ،یاز جان ینفسش حبس شد ٍ در کسر  د،یایب خَدش بٌ
  .گشت ین کاشتنش دنبال فرصت نناسب یسر شب برا

چسباند،  َاریايَرا کٌ کهرش را گرفت ٍ اٍ را بٌ د یيا يو افتاد ٍ دست یآٍا رٍ یيا چشو
  .اٍ گرفت راينیپ ی قٌیرا بٌ  شیيا دست

آٍا، سرش را  یيا نفس نفس انیٍ درن دیصَرتش را عقب کش داد، یکٌ کهرش را فشار ن يهانطَر
 ریاٍ را لهس کرد ٍ بعد، سرش را ز یيا لب داغ رد يو اش ٍ چانٌ دیلبش را بَس ی برد. گَشٌ نییپا

 طاقت یدندان گرفت. آٍا ب ریرا ز شیگلَ فیٍ پَست ظر دیگردنش را بَس تاب یگردنش برد ٍ تند ٍ ب
 یحرکت نیتر نًلت کَچک نکٌیا بدٍن کرد، بلند را سرش کٌ اٍ ٍ گذاشت ايَرا صَرت کنار را دستش

سرخ ٍ  یيا دٍبارى لب تر، تاب یٍ ب تر صیدفعٌ حر نیصَرتش خو شد ٍ ا یبٌ اٍ ديد، دٍبارى رٍ
ايَرا  یقتٍ ستیپا بند ن یرٍ کرد ینهاندى بَد ٍ حس ن شی. آٍا نفس برادیرا بٌ کام کش نشیریش

لهس  شیيا انگشت انیلباسش را ن پیاٍ حرکت داد ٍ سر ز یکهرش تا پًلَ یرا از رٍ شیيا دست
 .کار تعلل داشت نیا ی. انگار برادینکش نشییپا یکرد ٍل

ٍ کنار  دیکش شیياٌ یعطرش را بٌ ر قیاٍ فرٍ کرد ٍ عه ینَيا  نَج انیبعد، صَرتش را ن قٌیدق چند
 :آرام زنزنٌ کرد یگَشش با لحن

  ...فتٌیب نَن نیب یانشب اتفاق خَام ینه-

 :گفت زدى ٍ بًت ستادیحرف ايَرا از حرکت ا نینشستٌ بَد، با ا اش نٌیس یآٍا کٌ رٍ یيا دست

  ...پس ؟یخَا ینه-

  ...ستیکٌ تَ فکرتٌ... فقط انشب ٍقتش ن ستین یز ی! ننظَرم اٍن چخَام ین-

 :ٍ گفت دیچرخ شیيا چشو نیآٍا ب ی زدى نگاى بًت د،یرا کٌ عقب کش سرش

  ٌ؟یننظَرت چ-
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تَ يهٌ رٍ دٍبارى  یبرا دیبا یرٍ دفن کردى، ٍل زایچ یلینن خ ی بايات حرف بزنو؛ گذشتٌ دیقبلش با-
 .رٍ بًت بگو قتینبش قبر کنو ٍ حق

ازم  یرٍ بدٍن تیٍاقع نکٌیقبل از ا خَام یبًو بگَ. نه تَ یاصل ویحرفام، اٍنَقت تصه دنیاز شن بعد
 .جبران ٍجَد ندارى یبرا ییجا گٌیسر بزنٌ... چَن اٍنَقت د ییخطا

 ...کنٌ ین ینیيام سنگ االنشو رٍ شَنٌ نیناحق، يه اینن، بٌ حق  یيا گناى

 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد آرام لب زد آٍا

 ٌ؟ی... ننظَرت از گناى چیگ یدارى ن یچ فًهو ینه-

 ...یبش رٍ باياشَن رٍبٌ دیکٌ با یقیيهَن حقا-

  ؟یازش بًو بگ یز یچ یتَن یفعال نه یکٌ گفت یتیراجب پدرنٌ؟ درنَرد يَ ق،یحقا نیا-

  .را از دٍر کهر آٍا برداشت شیيا ٍ دست دیکش یقینفس عه ايَرا

  ...یکنارش بهَن یٍ قرارى دائو ٍ ابد یکٌ انتخابش کرد یيو درنَرد پدرت... ٍ يو راجب آدن-

کٌ  دید یخَب ن ی. ٍلدیگَ یايَرا چٌ ن آٍرد ی. اصال سر در نهکرد ین نگايش زدى ٍ بًت جیگ آٍا
  .گرفتٌ بَدرا بٌ خَد  نیدٍبارى يهان حالت غهگ ش،یيا چشو

 :گفت رفت یقدم از آٍا دٍر شد ٍ يهانطَر کٌ سهت تشک ن چند

  ...تا صبح نهَندى شتریب ساعت سٌ.. کن عَض ٍ لباسات-

 ی رىینگاى خ اش، یجذب نشک یٍ پشت سرش گذاشت. رکاب دیکش رٍنیرا از تن ب راينشیپ ايَرا
ٍ  دیدراز کش شیٍ اٍ کٌ سر جا دیکش اش دىیبازٍيا ٍ عضالت ٍرز یرٍ ختٌیدخترک را افسار گس

 یحرف نکٌیا یگذاشت، آٍا چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد ب یشانیپ یدستش را بٌ عادت نعهَل رٍ
را باز کرد. اصال انقدر  پشیزانَ نشست ٍ ز یسرش را چرخاند ٍ کنار چهدانش رٍ قیعه ینفس ابزند، ب
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 یٍ حت کند ین راينشیپ نیگزیرا جا ییيا چٌ لباس دیايَرا شدى بَد کٌ نفًه یيا حرف ریفکرش درگ
 فقط کند؛ یرا نبستٌ ٍ ينَز دارد نگايش ن شیيا اصال ايَرا چشو دیبٌ ذينش يو خطَر نکرد کٌ شا

نبَد. با  شتریزانَ ب یتنش کردى بَد ٍ قد شلَارکش تا رٍ یدیسف یبٌ خَدش آند کٌ تاپ بند یٍقت
. دیپتَ خز ریسهت رخت خَاب رفت ٍ ز عیکٌ بٌ جانش افتاد، از خَدش حرصش گرفت ٍ سر یلرز 

 ی انا االن حَصلٌ شد، یگرم نه ویضخ یيا جز ژاکت یز یبَد ٍ در فصل سرنا با چ ییدخترک سرنا
  .دٍبارى لباس عَض کردن نداشت

پلک زد ٍ از پشت  ،یز یبٌ يو خَردن چ یايَرا بستٌ بَد کٌ با احساس لرزش پتَ ٍ صدا یيا چشو
 دانست یگذشتٌ بَد ٍ نه یساعت کیخَدش جهع شدى بَد افتاد. حدٍد  یسر نگايش بٌ آٍا کٌ تَ

  .ندیب یباز يو کابَس ن ای. ٍاقعا سردش شدى، داریب ایآٍا خَاب است 

  ؟یلرز  ین یشدى آٍا؟ چرا دار  یچ-

بٌ يو  انیدر خَدش جهع شد ٍ در ن شتریب یرا بستٌ بَد، که شیيا يهانطَر کٌ چشو دخترک
 :شد دىیشن حالش یٍ ب فیظر یصدا ش،یيا خَردن دندان

  ... ی... نخیس... سردنٌ... دارم... -

گذاشت ٍ  شیبازٍ یٍ سرش را رٍ دیکش خَدش سهت را اٍ. نشد اش جهلٌ ی ننتظر ادانٌ ايَرا
 :ٍ کنار گَشش لب زد دیچیرا دٍر کهرش پ گرشیپنًان شد، دست د اش نٌیس انیصَرت آٍا کٌ در ن

  ...کن دراز ٍ پايات-

کٌ خَاستٌ بَد انجام داد  یکار  عانٌیٍ نط دیجلَ کش شتریآغَش اٍ، خَدش را ب یبا احساس گرنا آٍا
 .ٍاسع اٍ گذاشت ی نٌیس یٍ دستش را رٍ

آٍا گردنش  قیٍ کانال دخترک را بٌ خَدش چسباند. نفس عه دیچیاٍ پ فیظر یايَرا دٍر پايا یپايا
 :زنزنٌ کرد یدار یخَاب ٍ ب انیر نٍ د دیخَدش را باال کش یکه یرا يدف گرفت ٍقت
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گرنو  تَنٌ یبًتر ن ییٍ پتَ  نٌیيهٌ حرارت آغَشت از ير شَن نیا ؟یانقدر گرن ی... چطَر یچطَر -
  ...کنٌ

  .دیرا بَس اش یشانیبلندش را نَازش کرد ٍ پ ینَيا ايَرا

  ...یکن بخَاب ی... فقط سعینگَ بندانگشت یچیي-

  ؟یباش کنارم بازم کنو باز ٍ چشهام یٍقت ید یاگٌ بخَابو، قَل ن-

 .آٍا را سَزاند فیصَرت ظر اش یٍ داغ دیکش یقینفس عه ايَرا

 ...تا ابد کنارت باشو دم ی... قَل ندم یقَل ن-

ايَرا گذاشت. چند لحظٌ کٌ گذشت ٍ  یبازٍ یرٍ دٍبارى را سرش ٍ شد دار ٍ ک ش قیآٍا عه یيا نفس
شد بٌ  رىیٍ نگايش خ دیکهر خَاب یرا ريا کرد ٍ رٍ شیپايا ايَرا نطهئن شد دخترک خَابش بردى،

 نیا ریدر آغَشش بٌ خَاب رفتٌ بَد ٍ تهام ذين اٍ درگ یا فاصلٌ چیبدٍن ي اش یسقف. بندانگشت
ٍ در آغَشش  کند ین تیکنارش احساس انن ینطَر یرا بداند، باز يو يه قتیدختر حق نیبَد کٌ اگر ا

کند؟ اصال اگر آٍا  یتلق اش یاز خَب شتریايَرا را ب ی  ٍ بد اٍردیاگر پسش بزند... اگر نٌ ب ناند؟ ین
  ٍ کَچکش؟ فیظر یَدست بکشد از آي تَانست یاز اٍ را داشت؟ ن یبخَايد برٍد، ايَرا طاقت دٍر 

ٍقت  کیکٌ  دیبَس آرام ٍ نرم را اش گَنٌ. گرفت آغَش در تر ٍ اٍ را نحکو دیسهت آٍا چرخ دٍبارى
بعد  دیرا بست. شا شیيا نعطر ٍ نَاجش فرٍ برد ٍ چشو ینَيا انینشَد ٍ بعد صَرتش را ن داریب

. ترس ٍاحس گنگ ٍ تلخ ترس بٌ دلش افتادى بَد. ترس از نبَدن آ ی يهٌ سال، دٍبارى تجربٌ نیاز ا
  .تکب شدى بَدخَدش نر ی کٌ با خَاست ٍ ارادى یاز نداشتن آٍا. ترس پس زدى شدن، بٌ خاطر اعهال

 کهر دٍر بٌ تر نحکو را دستش بلندش، نفس با زنان يو فشار داد ٍ يو یرا نحکو رٍ شیيا چشو
 .کرد حصار دخترک
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 تَانست یآٍا را از اٍ دٍر کند؛ نگر خَدش! فقط خَدش بَد کٌ ن یا ذرى یحت تَانست ینه چکسیي
 اش یاگر آٍا اٍ را نخَايد، ٍاکنش بعد دانست ینه یپاسخ نٌ بديد ٍ ايَرا را نخَايد ٍ آنَقت... حت

کٌ  َد،ب نیٍ تصَرش کند. االن نًو ا شدیندیبٌ آن ب خَاست یيو اصال نه دیچٌ خَايد بَد. شا
 یتَقف زنان ٍ عهق شبش کاف یبرا نیبَد ٍ يه دىیدر آغَش اٍ انن ٍ آرام خَاب شیایشايدخت دن
 .کند قیزرت شیيا را ببندد ٍ آرانش را بٌ پلک شیيا بَد کٌ چشو

*** 

 :ٍ گفت دیکش یشانیگذاشت ٍ دستش را بٌ پ یشدى را کنار  یسبد خال حَرا

سر  یدٍنٌ انار تَ انارکلٌ بهَنٌ ٍ يهٌ رٍ خراب کرد ٌی یقربَن رحو ٍ نرٍتت برم آقاجان کٌ نزاشت یا-
  ...نا

 :گفت یلیٍ ل دندیٍ آٍا خند آرا گل

دختر  کنٌ ینه کانل رٍ  اگٌ انار نداشتٌ باشٌ کٌ چلٌ لدای! شب آ ینق نقَ شد یازدٍاج کرد یاز ٍقت-
  ...جان

 یلحن با آرا، زد ٍ بعد در ظاير رٍ بٌ آنًا ٍ در باطن خطاب بٌ گل یچشهک یلیرٍ بٌ آٍا ٍ ل حَرا
 :گفت بار طنتیش

راى انداختٌ کٌ  ییلدایشب  یآقاجان بزم ٍ نًهَن نیدارى... ٍاسٌ ا تیانارا حکا نیا ،یدٍن یآخٌ نه-
 !... اٍنو از شًرویقرارى انشب نًهَن داشتٌ باش

 :انداخت یشانیبٌ پ ینیچ کرد، یبَد ٍ انار دان ن ریيهانطَر کٌ سر بٌ ز آرا گل

کٌ  ینًهَن شًر  نیيست ا یکنٌ... حاال ک ریآقاجان بٌ خ یيا یکش قشَن نیخدا عاقبت نا رٍ با ا-
  نا؟ یشدن کارا ادیشدى باعخ ز

 :را نگاى کردند ٍ بعد بايو گفتند گریکدینعنادار  یٍ آٍا با لبخند یلیٍ ل حَرا
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 !کــانــران-

کٌ بٌ صَرت آنًا افتاد، ير سٌ را بٌ خندى  جشیگ نگاى ٍ خَرد سر آرا گل یيا دست انیاز ن انار
  .انداخت

 ن؟یگ یراست ن گردى؟ یتَرٍخدا؟ کانران دارى برن-

 .گردى یخدنتش تهَم شدى دارى برن ٌ؟یآرى درٍغهَن چ-

 :ٍ گفت دیبَد کٌ پاسخش را داد ٍ بعد آٍا لبخندش را رنگ بخش یلیل

  بًهَن؟ ید ین یک   شَ ینیری... حاال شیچشو ٍ دلت رٍشن گل-

نصلحت بٌ چًرى نشاند ٍ دٍبارى نشغَل اناريا  یاز رٍ یدلش نبَد، اخو کهرنگ یدل تَ نکٌیبا ا آرا گل
  .شد

کٌ  داد ین انرزشیخداب جان   خانو دیبا شَ خدنت انیپا  ینیریبدم؟ ش ینیرین چٌ کٌ بخَام شٍا بٌ ن-
  ...کنٌ ین نکارٍینهَند... االنو آقاجان خَدش بٌ عنَان کدخدا ا ایبندى خدا عهرش بٌ دن

 :کرد طنتیش حَرا

تا کدخدا!  رىیبگ ناردٍن آرا از دست گل ادی! تازى کانران بدش يو نهگٌید ییتَئو دختر کدخدا-
... شٌ یاٍن دختر قسهتش نه رى،یکٌ دٍستش دارى انار نگ یآدم تا از دست دختر  گن ینگٌ؟ ن ینشنفت

جفت ٍ  َنش بخت ی انار از سر انگشت اٍن دختر بخَرى بٌ دستش، ستارى زیر ی دٍنٌ ٌیکٌ  نیيه یٍل
کٌ  یت، اٍنو ٍاسٌ ٍقتبرعکسشو يس تی... البتٌ حکاسنینَ ین ٍ ٍ تَ آسهَن عقدشَن شٌ یجَر ن

 ...بًش تعارف کنٌ یدختر رفتٌ باشٌ ٍ انارٍ بٌ غرض خاص ٌیپسر دلش ٍاسٌ 

نصف پسر  دیانار بَد کٌ االن با ی خاخَر جان! قسهت ٍ سرنَشت اگٌ بٌ دٍ تا دٍنٌ ایزن یچٌ حرفا ن-
ى نحرم يو ٍ زن ٍ شَير بَدن... ٍل یدخترا پسر عذب ينَز يهٌ  نیيهٌ دختر جٍَن ٍ ا نیکَ؟ ا ید 
  ...نَندى نیرٍ زن
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قصٌ رٍ از خَد   نی... نن ایاز تٌ دلت اعتقاد داشتٌ باش دیکٌ؛ با ستین یالک ینجَر یآخٌ يه-
  بٌ پسرش نگفتٌ؟ یکن یاٍنَقت فکر ن دم،یشن خانَم چًرى ناى

... اصال اگرم بخَاد دى یٍ نٌ بًو انار نه رىیگ ی... نن نطهئنو کانران نٌ از دست نن ناردٍن نیيرچ-
  بار دٍم باشٌ؟ نی... کجا بٌ انار عالقٌ دارم کٌ ارمیگ یبدى، نن ازش نه

  ...کنٌ یيو ن ی! چٌ ناز عالقــٌ یبابا ب هَنینکش-

  .کرد نگايش چپ چپ آرا ٍ گل دندیخند یآٍا، يهگ طنتیلحن پرش از

  .سرخ داخل آٍردند بیپر از س یرگاز دختريا، صندٍق بز گریلحظٌ در باز شد ٍ ترنج ٍ دٍ تا د يهان

 :از آنًا را برداشت ٍ باال انداخت ٍ گفت یکی يا، بیس دنیبا د حَرا

قسهت باشٌ،  یٍقت نی! ببیسرخ بیس ی کشتٌ نردى دٍنو ینن کٌ ن یقبَل... ٍل ،یانار دٍست ندار -
 ...کنٌ ین جَر شَ خدا خَدش اسباب ٍ بًَنٌ

 :گرفت حرف حَرا را بٌ دست ی يو ادانٌ آٍا

 ًَی یداشتٌ باش یکٌ ٍاسٌ انشب آنادگ ینرادى! بزن رٍشن ش یيو بدجَر  دىینطلب بیاتفاقا س-
  ...برگردى عقب هشینپرى گلَت اٍن طفل نعصَم يو از تصه یگاز زد یگرفت ٍ بیس

در حضَر اٍ راجب  یعنیلبش بٌ ترنج اشارى کرد کٌ  دنیگز با يهراى آرا ٍ گل دندیخند زیر یلیٍ ل حَرا
  .کانران حرف نزنند

 :با پشت چشو نازک شدى، کنار آنًا نشست ٍ يهانطَر کٌ نشغَل اناريا شدى بَد گفت ترنج

تَ ظرف کٌ ٍاسٌ  وینیرٍ بچ بایس دیآقاجان گفتٌ دٍن کردن اناريا کٌ تهَم شد با گفت ین یياد-
... تراشٌ یٍ ٍاسٌ نا کار ن ادینفر ن ٌیکٌ يرشب  ٌیچٌ عذاب دٍنو یباشٌ... نه اینً یچ انشب يهٌ

  ...ویکش ین نا ٍ جَرش برن، یاٍنا ن شَ فیک
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 :با يهان اخو کهرنگ بٌ آٍا نگاى کرد ٍ ادانٌ داد بعد

  ...ینباش نگرٍنش ٍقت دل ٌیبَد... گفتو بًت بگو  یشَيرت اٍند... يهراى ياد-

 اطالع بٌ يَا دخترک سربٌ نیدٍستانٌ نبَد، انا از حضَر ايَرا ٍ ٍادار کردن ا ادیلحن ترنج ز نکٌیا با
بردارد کٌ حَرا  یگر ینشاند. خَاست انار د شیيا لب یرٍ را لبخند اٍ، تَسط دادن آٍا بٌ  را آندنش

 :دستش را گرفت

  ...تازى کن، يو بٌ شَيرت برس ینفس ٌیبرٍ يو  گٌ،ید خَاد ینه-

 :کرد نگايش زدى بًت آٍا

يهٌ انار چقدر طَل  نیدٍن کردن ا یدٍن یدست تنًاتَن بزارم... ن شٌ یکٌ نه ینطَر یآخٌ ا یٍل-
  کشٌ؟ ین

 :بار پاسخ داد نیا یلیل

ساعت  ٌی... تَ یایشَيرت ٍ ن شیپ یر  یساعت ن ٌیخاخَرجان... بعدشو تَ يهش  وینا عادت دار-
  ...ویفتیکٌ نا از کارنَن عقب نه

 :گفت شد یاز اناريا را برداشت ٍ يهانطَر کٌ بلند ن یکیرا پاک کرد ٍ  شیيا دست لبخند زد ٍ آٍا

  ...کهکتَن گردمیزٍد برن ی... ٍلرم یباشٌ ن-

ايَرا تا خَد شب بهاند ٍ آٍا ندام کنار اٍ باشد.  کرد یانا تٌ دلش آرزٍ ن گردد، یبَد زٍد برن گفتٌ
  .کرد ین یتاب یب جنابشیعال یبَد، دلش بٌ تب ٍ تاب افتادى بَد ٍ برا دىیاسهش را يو کٌ شن

برٍد، کٌ  رٍنیرا پشت سر گذاشت. خَاست از خانٌ ب یبٌ خرٍج یننتً یرا برداشت ٍ رايرٍ کاپشنش
ٍ نگايش از يهان  ستادیچًارچَب در ا ی انٌیدر کنار ايَرا، دنغ شد ٍ يهانجا در ن یياد دنیبا د

ٍ  داد ین نرا نشا اطیاز ح یا با دست گَشٌ یايَرا شد. ياد ی چًارشانٌ کلیبلند ٍ يفاصلٌ نحَ قد 
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صَرتش بَد سر  یکٌ تَ یبا اخو کهرنگ کرد، یيهان نقطٌ را نگاى ن کٌیٍ ايَرا درحال زد یندام حرف ن
  .گفت ین یا ٍ گٌ گاى کلهٌ داد یتکان ن

نشستٌ بَد، با  شیيا لب یکٌ ناخَاستٌ رٍ یداد ٍ با لبخند ٌیتک چًارچَب بٌ را اش شانٌ دخترک
کٌ گذشت،  قٌیاٍ را نگاى کرد. چند دق د،ید یرا نه یکٌ انگار اصال بٌ جز ايَرا کس یدرشت یيا چشو

 یراى، نگايش برا ی انٌیرا نگاى کند کٌ در ن اطیح گریايَرا سرش را چرخاند ٍ خَاست سهت د
شد ٍ  کرد یبَد ٍ با لبخند قشنگش اٍ را نگاى ن تادىسیکٌ در درگاى در ا یفیپرت عرٍسک ظر یا لحظٌ

کٌ  یتکان خَرد. لباس شیسر جا یٍ که دیسر چرخاند. آٍا بٌ لخندش رنگ پاش دنشید یدٍبارى برا
صحبت با  غَلسرخ رنگ بَد. ايَرا بٌ اجبار رٍ از دخترک گرفت ٍ نش یتنش بَد، يهان لباس نحل

آنجا را داشت، انا  یقصد بازساز  یشد. ظايرا ياد یهیقد ی اتاق سَختٌ ی  بازساز  ی دربارى یياد
  .کردن کدخدا را بٌ ايَرا بسپارد یراض خَاست یٍ اٍ االن ن کرد یکدخدا نخالفت ن

رفت ٍ  رٍنیب اطیيهان باغ انارشان از ح ایبٌ قصد برگشتن بٌ انارکلٌ،  یکٌ گذشت، ياد قٌیدق چند
 ستاد،یکار را نکند ٍ دخترک کٌ از حرکت ا نیآٍا خَاست سهت ايَرا برٍد کٌ اٍ بًش اشارى کرد ا

د ٍ دخترک یکاپشنش لرز بیج یبعد، تلفن آٍا تَ قٌیدق کیبٌ راى افتاد ٍ  اطیح ی  ايَرا سهت پشت
 :شد انکشینشغَل خَاندن پ

از جانب نن ٍ تَ  کیحرکت کَچ ٌیر ننتظ ٍَنیکٌ تَ ا یکٌ جلَ اٍن يهٌ چشه یخَاست ینه»-
 «...ننتظرتو یپشت اطیح شو؟یپ یایب ییبَدن، بدٍ

  .بٌ راى افتاد یپشت اطیٍ سهت ح دیرا پَش شیيا گذاشت ٍ کفش بشیج یلبخند دٍبارى آن را تَ با

 یا قًَى یاسک قٌیشلَارش فرٍ بردى بَد.  بیرا در ج شیيا بَد ٍ دست ستادىیدرخت گردٍ ا ریز ايَرا
آٍا، سهت  یپا یصدا دنیکردى بَد. با شن جادیا یيارنَن اش ییخرنا یبا نَيا یحساب اش، سَختٌ

 حالتچقدر  اط،یح ی برف گرفتٌ یکٌ فضا ینرد ی شد بٌ چًرى رىیدخترک خ یيا اٍ برگشت ٍ چشو
  .بَد کردى تر کنندى براقش را نجذٍب یيا ٍ چشو یجد
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را دٍر  شیيا . ايَرا دستدیٍ بٌ آغَشش خز دییاٍ جلَ دٍ سهتش برنداشتٌ بَد کٌ یايَرا قدن ينَز
 :اٍ قرار داد ٍ کنار گَشش گفت ی گَنٌ با نهاس را اش کهرش انداخت ٍ سرش را خو کرد ٍ گَنٌ

  کنو؟ ین یتاب یبرات ب ینجَر یکٌ ا یکرد کاریچ ؟یبندانگشت یٍرد تَ صَرتو خَند ای یجادٍم کرد-

 .کرد تر را تنگ شیيا دست ی ٍ ايَرا حلقٌ دیخند زیر آٍا

 ٍ رفتن با شَ دلو ساعت یٍقت گٌ ین یآرٍنو؟ عقلت چ شتیپ ینجَر یکٌ نن ا یکرد کاریتَ بگَ چ-
 کنٌ؟ ین ویتنظ تَ اٍندن

دخترک را از خَدش فاصلٌ داد ٍ صَرتش را جلَ  یايَرا، صَرتش را سَزاند ٍقت قیداغ ٍ عه نفس
 :برد ٍ زنزنٌ کرد

  ...گذاشت ینبارزى تنًا نه نینرد جنگ بَد، نا را در ا گر عقل در جدال جنَن-

کٌ از  یداغ ی بَسٌ با دخترک نفس ٍ رساند صفر بٌ را شان نزدى بَد کٌ ايَرا فاصلٌ یينَز حرف آٍا
تند ٍ  یيا بَسٌ انیحبس شد ٍ در ن نٌیتٌ س د،یگذشت ٍ تهام جانش را بٌ آتش کش شیيا لب
 کی یبرا دیچسباند ٍ شا َارید ی . ايَرا کهرش را بٌ گَشٌرفتگ یٍ نفس ن داد یاٍ نفس ن تاب یب

اٍ،  یيا نفس بخش لذت یصَرتش چرخاند ٍ دٍبارى آٍا بَد کٌ با لهس گرنا یرا تَ شیيا چشو ٌیجان
را بٌ جان  شیيا را دٍر گردنش انداخت ٍ با تهَم ٍجَد بَسٌ شیيا را بست ٍ دست شیيا چشو
گردنش فرٍ کرد، آٍا  ی  گَد یٍ سرش را کٌ تَ شد ین دىیکهرش کش یايَرا رٍ یيا . دستدیخر

 یاٍ لباس دخترک را که یگَشش خَرد ٍقت ی ٍ نفس بلندش بٌ اللٌ دیاٍ کش ینَيا انیرا ن دستش
اٍ انتداد داد ٍ  فیظر یيا را از يهانجا تا لب شیيا ٍ دٍبارى لب دیبَس را اش ٍسرشانٌ دیکش نییپا

سرخ  یاي لب تاب یٍ ب صیايَرا دٍبارى ٍ دٍبارى، حر ینکرد ٍقت دایپ دنیفرصت نفس کش یآٍا حت
  .را بٌ کام گرفت بازش هٌین

ينَز  کٌینخهَر اٍ، درحال یيا بٌ چشو رىیرا باز کرد ٍ خ شیيا آٍا آرام چشو د،یکٌ عقب کش ايَرا
 :گفت زد ینفس نفس ن
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  ؟یکن یقبَل ن و،یبزار دیقرار جد ٌی ایاگٌ بگو ب-

 :ٍ يهانجا زنزنٌ کرد دیبَس را اش چانٌ ٍ کرد نَازش نرم را اش گَنٌ ايَرا

  ؟یچٌ قرار -

  کٌ برگردى... قبَلٌ؟ نٌیا اش هٌیرفت، جر یشراکت، يرک نیتا آخر ا-

 :دخترک گفت یيا بٌ چشو رىیلب ايَرا را باال برد ٍ خ ی کج ٍ کهرنگ، گَشٌ یلبخند

  دختر؟ یکن یشدى صادر ن نییتع شیچشو بستٌ حکو از پ-

  ؟یگ ین یچ ،یکرد نییاز قبل تع یحساب چٌ رٍ ٍ حکو نیاگٌ بگو ا-

  ؟یکن یدلو کنارت آرٍم گرفت، باٍر ن یاگٌ بگو از يهَن ٍقت-

  ...کنو یآرى... باٍر ن ٌ،یآرانش از چ نیاگٌ بدٍنو ا-

انا  گرفت، ینشأت ن یآرانش از چٌ حس نیا دانست یايَرا رنگ باخت. خَدش خَب ن لبخند
  .اٍردیبٌ زبانش ب تَانست ینه

را بٌ دٍر گردن اٍ  فشیظر یيا دست ی را از دٍر کهر آٍا بردارد کٌ اٍ حلقٌ شیيا دست خَاست
 :کٌ گفت یبٌ صَرت ايَرا خَرد ٍقت شیيا نفس بخار ٍ کرد تر نحکو

 جنابیکٌ عال شٌ ینٍ نٌ باٍرم  کنو یجَرى نٌ قبَلش ن چینداشتٌ باشٌ، ي یا کنندى قانع لیاگٌ دل یٍل-
  ...رىیٍ رٍ يَا از نن آرانش بگ یالک ینجَر یيه

 :کرد ٍ گفت زیرا ر شیيا خَدش را درآٍرد ٍ چشو یادا بعد

  الزنٌ دٍبارى تکرارش کنو؟ اینفًَنٌ؟ -

کٌ  دیدينش کش یرا تَ شیيا سرش را کج کرد ٍ لب یکه. بَد گرفتٌ اش بٌ ٍضَح خندى ايَرا
  .بَد یجد صَرتش حالت  زد، یکٌ برق ن شیيا نخندد ٍ دٍبارى آٍا را نگاى کرد. برعکس چشو



 www.Novel98.ir 772               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  ...یدٍن ین شَ لیخَدت دل-

  .را شل کرد شیيا دست ی گذاشت ٍ ايَرا بٌ اجبار حلقٌ نٌیرا برداشت ٍ بٌ س شیيا دست آٍا

  ...دمیپرس یکٌ نه دٍنستو ی... اگٌ ندٍنو ینه یچیاتفاقا نن ي-

  ...یدیدفعٌ رٍ از رٍ دٍنستن بَد کٌ سَال پرس نیا زنو یحدس ن یٍل-

 :را باال انداخت شیيا شانٌ آٍا

  ...از زبَن خَدت بشنَم خَام یتَ فکر کن ن-

چرخاند  شیيا چشو انیرا در ن اش یا شٌیش یيا چند لحظٌ صَرتش را نگاى کرد ٍ بعد نردنک ايَرا
  .را از دٍر کهرش برداشت شیيا ٍ دست

 :دیرا شن شیٍ آٍا صدا دیکش شینَيا انیدستش را ن د،یکٌ کش یقیبا نفس عه زنان يو

 فرصت نناسبو کٌ بايات حرف بزنو؟ ٌیبًت گفتو دنبال  ادتٌی-

با  دیزٍد با ای ریکٌ د دانست ی. نختیفرٍ ر اش نٌیتٌ س یز یحرف ايَرا، چ نیحس کرد از ا آٍا
راحت شَد ٍ  یيهٌ سردرگه نیاز دست ا خَاست یرٍ بٌ رٍ شَد. اصال نگر خَدش دلش نه قتیحق
در  بیحس گنگ ٍ عج نیدلش نشستٌ بَد ٍ ا یرا بشناسد؟ پس چرا االن ترس تَ تشیيَ

  آند؟ یٍ ن رفت یٍجَدش ن

  .را در يو قفل کرد شیيا آرام سرش را تکان داد ٍ انگشت آرام

  ؟یبًو بگ یخَا یاالن ن-

  ...نٌ نجایانا ا گو، یانرٍز بًت ن-

 :نگايش کرد ٍ اٍ گفت یسَال آٍا

  ...بدم ادیرٍ بًت  یز یچ ٌی یخَاست یازم ن ادنٌیتاالر،  ی  نًهَن ویبر نکٌیقبل از ا-
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 :گفت شک با بعد ٍ کرد نگايش زدى چند لحظٌ بًت آٍا

  ...یرانداز یت-

 شدى  درشت ییيا دخترک نشست ٍ با چشو یيا لب یرٍ یدر سکَت نگايش کرد ٍ لبخند ايَرا
 :گفت

  ؟یبد ادیبًو  یخَا یٍاقعا ن-

شلَارش فرٍ برد ٍ  بیج یرا تَ شیيا را نگاى کرد ٍ بعد دست نشیچند لحظٌ صَرت دلنش ايَرا
 :گفت

  .آرى و؛یبر یفتیٍ راى ب یآنادى باش گٌیساعت د ویاگٌ تا ن-

 :ٍ با خندى گفت دییهت اٍ دٍدينش گرفت ٍ س یرا جلَ شیيا با ذٍق دست آٍا

  ...اصرار نکنو گٌیکٌ د ی... اٍن رٍز فکر کردم سر کارم گذاشتشٌ یباٍرم نه یٍااا-

 یيا بلند شد. لب شیپايا ی پنجٌ یکٌ يهان لحظٌ دخترک رٍ کرد یفقط در سکَت نگايش ن ايَرا
 :ٍ با ناز گفت دیايَرا نشست ٍ نرم ٍ آرام اٍ را بَس شیر تٌ یرٍ فشیظر

  ...چقدر خَشحالو یدٍن یايَرا... نه ینرس-

 یيا لب یداغش را کَتاى رٍ ی را گرفت ٍ بَسٌ شیصَرتش را عقب بکشد کٌ ايَرا بازٍ خَاست
 :دخترک نشاند ٍ بعد کنار گَشش گفت

  ...یبندانگشت ینکن ریننتظرتو... فقط د نیتَ ناش-

  .دیذٍق زدى خند آٍا

  ...بغل دستت نویبش امیحاضر باشو ٍ ب یا قٌیدى دق دم یکنو؟ قَل ن رید-

  .رفت نیٍ ايَرا بٌ سهت ناش دیبزند، تند تند سهت خانٌ دٍ یگر یتا ايَرا بخَايد حرف د ٍ
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 یآٍا رٍ فیٍ ظر زنقشیر ی شد ٍ جحٌ دىیکش اش رىیگرم شدى بَد کٌ دستگ بایتقر نیناش نَتَر
  .قرار گرفت ٍ با لبخند نگايش کرد یصندل

بٌ اٍ  یٍ شال ٍ کالى زرشک یٍ کاپشن خردل نیاٍ چرخاند. شلَار ج یدٍر نگايش را رٍ کی ايَرا
  .داد ینشان ن تر یعرٍسک شٌیقشنگش را از يه ی ٍ چًرى آند ین

 !یزٍد اٍند-

ندام  یٍقت ٌیچَن خَدشَن کٌ  کنن یفکر ن ایبعض ایگَ یحاضرم؛ ٍل یا قٌیبًت کٌ گفتو دى دق-
 !قربان هویتا آن و  یتا ... انا خدنتت عرض کنو کٌ نن کانال آنامیب ریتأخ با دیداشتن ننو با ریتأخ

 یرا دٍر زد ٍ لحظات نیناش ٍ چرخاند را سرش کند، اش اٍ ٍادار بٌ خندى طنتیلحن پرش نکٌیاز ا قبل
  .قرار گرفتند یاصل ی جادى ریبعد در نس

 یآنجا بَد کٌ ايَرا دستش را سهت پخش برد ٍ صدا یبٌ برف نشستٌ ٍ فضا یيا آٍا بٌ کَى نگاى
  .را شکست شان انیخَانندى سکَت ن

 

 (یفالح اریآينگ تَ فقط باش_ ناز)

  تَ فقط باش تهَنٌ کو ٍ کسرش با نن 

  ٍ طاقت ٍ صبرش با نن یتهَم دٍر  با

  فویعشق بالتکل نیفقط تب کن از ا تَ

  زجرش با نن ی  ٍ سَختن ٍ باق نَندن

  بخَاد یقدم زدن تَ رٍز بارٍندلت  تَ

  ٍ بارٍن ٍ ابرش با نن یبًار  یرٍزا
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  بارٍن تن کن ریز ٍ يات خاطرى رينیپ

  ٍ عطرش با نن زییترانٌ ٍ پا خَندن

 فقط باش فقط باش تهَنش با نن تَ

 

شدى بَد انداخت ٍ اٍ کٌ  رىیگرفتٌ بٌ جادى خ یٍ تاحدٍد یجد یا را سهت ايَرا کٌ با چًرى نگايش
  .را احساس کرد، سرش را سهت دخترک چرخاند شیيا چشو ی  نیسنگ

 و؟یبر ویخَا یکجا ن-

  ...کرد نیکٌ بشٌ تهر ییجا-

  کَيستان؟ ایکرد  نیتهر شٌ یتَ شًر بًتر ن-

  ...نن باشٌ ی خَنٌ کیکٌ نزد یتَ جنگل-

ٍ  دیبا خندى نگايش کرد کٌ اٍ صَرتش را سهت جادى برگرداند ٍ دخترک خَدش را سهتش کش آٍا
 :گفت اٍ ٍ کرد نَازش را اش گَنٌ ايَرا. گذاشت اش شانٌ یسرش را رٍ

  ...استیرٍ ٍ خَاب يا لحظٌ نیتهَم ا کنو یاحساس ن شتریب گذرى، ین شتریب یيرچ-

کٌ از خَاب  رمیگ ین ٍ زنگ زدن ساعت یَنهو شدى جلَج هتیبگو بٌ ق تَنو یاگرم خَابٌ، فقط ن-
  ...نکنٌ دارنَنیب

  ؟یچ ویش داریاگٌ ب-

... کنٌ ینه رییيو کنار يو بَدن نا تغ یٍاقع یایتَ دن دم ی... ٍ بًت قَل نشکنٌ یاٍنَقت نرز زنان ن-
 ی خَدت قَلنانٌ نکٌیتَ رٍ ازم جدا کنٌ... نگٌ ا یز یچ زارم ینه چَقتویکٌ برم آٍا... ي َندمینن ن

  ...یکن یچیشراکت رٍ ق
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  .دیخَدش را سهتش کش شتریرا بغل کرد ٍ ب شیبازٍ  نحکو آٍا

  ...تَ، اٍندم کٌ بهَنو ی ! چَن ننو بٌ اندازىست گانٌیبا نن ب یچیق-

سرش را  کرد، یدخترک را نَازش ن ی خارج شد ٍ يهانطَر کٌ گَنٌ شیيا لب انیبلند ايَرا از ن نفس
  .دیرا آرام بَس اش یشانیرد ٍ پکج ک

 

  سیقصٌ بنَ ٌینحل  ٍ يانَن عاشقانٌ

  با دل ٍ جَن سطر بٌ سطرش با نن خَندنش

  وینال يو بش یرٍز  ٌیفقط دلت بخَاد  تَ

  بٌ خدا حاجت ٍ نذرش با نن التهاسش

  یتَ نريو باش یدلو کاشک یزخها یرٍ

  یتَ کنارم باش شٌیيه نٌیا آرزٍم

  کاش یفقط نال تَ باشو ا نٌیا آرزٍم

 فقط باش فقط باش فقط با نن باش تَ

  فقط باش فقط باش فقط باش تَ

 

*** 
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حالت نهکن ٍ در  نیتر در نحکو دی... پايات باستادنٌیدرست ا ی نحَى ،یبدٍن دیکٌ با یز یچ نیاٍل-
 حفظ تَ ماستحکا یٍ بتَن یحرکت کن عیباشٌ کٌ در نَاقع الزم سر تینَقع نیتر حال راحت نیع
  ...یکن

ٍ در رٍش  یکن باز يات عرض شَنٌ ی اندازى بٌ ٍ پايات دیبا یاٍل یيست کٌ برا ستادنینَع ا سٌ
 یحالت برا نیدٍتاست، کٌ بًتر نیا بی... نَع سَم ترکید یقدم جلَتر قرار ن ٌیرٍ  یاصل یدٍم پا

  ...ادیبٌ حساب ن یرانداز یت

جلَ برد.  یراستش را که یعرض شانٌ باز کرد ٍ پا ی را بٌ اندازى شیآٍا پايا داد، ین حیکٌ تَض ايَرا
 .دیرا عقب کش شیپا یدخترک را گرفت ٍ که یزانَ نشست ٍ زانَ یايَرا کنارش رٍ

... خَبٌ. کهرتو شترینقدار ب ٌیپاياتو درست کن...  یخو بخَرى. انحنا دی. زانَيات نباستایصاف ٍا-
  ...صاف کن

 :ايَرا بلند شد ٍ گفت ستاد،یا حیصح ی کٌ بٌ نحَى آٍا

ٍ  نیيست کٌ بًتر یادیز یيا ... رٍشیر یاسلحٌ رٍ چطَر دستت بگ یبدٍن دیبا ستادن،یبعد از ا-
 .یر یيردٍتا دستت بگ نیکٌ اسلحٌ رٍ ب نٌیبا کلت، ا کیشل یبٌ خصَص برا نش،یتر ینبتد

 کٌ دار نگٌ ٍ دستات یجلَ صَرتت... گردنت خو نخَرى! طَر  ریجلَ ٍ بگ اریصاف ٍ نحکو ب ٍ دستات
  ...نگايت باشٌ ررسیت در شستت انگشت

 یا نبَد. ايَرا لحظٌ دیشد یلیانا خ دیبار ی. نو نهک باران نداد یرا انجام ن شیيا حرف ینَ نَبٌ آٍا
 :را نگاى کرد کٌ اٍ با لبخند گفت ستادنشیاز يهان فاصلٌ کٌ نقابلش بَد، ا

شد  یخدنت ٍاسٌ نن اجبار  یرٍز  ٌیاگٌ  دم یقَل ن یجناب سرگرد، ٍل ستویخَدت کٌ ن ی  ٌ نحکهب-
در  یُشل ٍ ناست نیکنو، از ا یرٍ کنار خَدت بگذرٍنو ٍ شاگرد دٍرى انیتا پا یٍ نجبَر شدم از آنَزش

  ...رمیبگ ادی تَ ییخردى يو کٌ شدى اٍستا ٌیٍ  ارمیب
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 :نزد کٌ اٍ سرش را با ناز کج کرد ٍ ادانٌ داد یحرف ايَرا

  نٌ قربان؟ ای ستادىیدرست سر جاش ٍا یکارآنَز  ترم اٍل نیحاال ا-

 :ٍ کنار گَشش گفت ستادیچند لحظٌ صَرتش را نگاى کرد ٍ بعد جلَ آند ٍ پشت سرش ا ايَرا

  ...گرفتن ین ادیتَ زٍد  ی ٍ بٌ اندازى اٍردنیکارآنَزا يهَن اٍل راى کو نه ی کاش يهٌ-

 :ٍ گفت دیبلند خند آٍا

بگنجٌ جناب  التویبگَ کٌ تَ نخ یز یچ ٌینتَجًش نشن؟  ٌیٍ بق یبد ادیرٍ  یز یتَ چ شٌ ینگٌ ن-
 !یپناي

خَدش جهع شد ٍ ادانٌ  یتَ ینفسش، که ی  شد ٍ اٍ از داغ کیبٌ گَشش نزد شتریايَرا ب یيا لب
 :داد

 یکار  ای کشٌ یبراشَن خط ٍ نشَن ن ایکٌ  ییبًت چشو ٍ ابرٍحقو دارن بترسن از ا يا چارىیالبتٌ ب-
  ...برگردن الفَر یرٍ ف َندىیبگرخن ٍ راى ن کنٌ ین

از پشت سر کهر آٍا را گرفت ٍ  شیيا نشست ٍ دست شیيا لب یايَرا رٍ رنگ ینات ٍ ب لبخند
 .اٍ گر گرفت ی  کیدٍبارى از نرد شیيا نحکو بغلش کرد ٍ دخترک حس کرد گَنٌ

کٌ فن  یایب یاصرار داشت یکف دست بچٌ ٍاسٌ چ ٌیتَ  دم، ین یاگٌ انقدر سختٌ ٍ يهٌ رٍ فرار -
  بدم؟ ادتی

  .گردنش برد ریاٍ خو کرد ٍ ايَرا سرش را ز ی شانٌ یرٍ ٍ برد تر ٍ سرش را عقب دیکَتاى خند آٍا

  !جناب سرگرد گٌید یدارى با اٍنا ریبچٌ تَف نیا تیٍ نَقع طیچَن شرا-

  گفتٌ؟ ٍ نیا یک-

  اد؟ینه ادتی! یخَدت گفت-
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حرف تَ  یخَدی... پس بَندین ادمی... شک نکن اگٌ گفتٌ بَدم االن ستوین یکار  نن آدم فرانَش-
  ...دينو نزار

 نییپا شیيا آٍا ُشل شد ٍ دست یآٍا رنگ گرفت ٍ ايَرا کٌ گرى شال گردنش را باز کرد، پايا لبخند
  .را لهس کرد ششیر ٍ تٌ دیاٍ کش ی گَنٌ یدست راستش را رٍ یيا افتاد ٍ انگشت

 یلبا از تر نفر بًو گفت چشها قشنگ ٌی شیدٍ رٍز پ یکی ادنٌی ی... ٍلزارم ینن حرف تَ دينت نه-
 چشهات از نَقع يهَن از رٍ يا بگو کٌ ننو ناگفتٌ دینرفتٌ، با ادتی ٍ نی... اگٌ ازنن یآدنا حرف ن

 !جنابیعال خَندم

برد. آٍا  شیياٌ یٍ عطر تن دخترک را بٌ ر دیکش ینفس بلند د،یبَس یيهانطَر کٌ گردنش را ن راايَ
صَرتش را فاصلٌ ديد  نکٌیٍ بدٍن ا دیدخترک را بَس ی ٍ گَنٌ دینرم پلک زد ٍ اٍ سرش را باال کش

 :يهانجا گفت

 ...جنابیشايدخت  عال ستایصاف ٍ نحکو ٍا-

 :اٍل برگرداند ٍ گفت تیرا بٌ نَقع شیبا خندى سرش را باال گرفت ٍ دٍبارى پايا آٍا

  ؟یفتیاعتراف ن ریکٌ گ یچَنیپ یايَرا خان! سر بزنگاى ن آ یبدجنس یلیخ-

  .دیکش رٍنیٍ اسلحٌ را از غالف کهرش ب ستادیصاف پشت سرش ا ايَرا

 !راى برگشت ندارم گٌید ٍ تَ بست   بن ی تٌ کَچٌ شٌ یکٌ آخر عاقبتو ن چَنویسر بزنگاى نپ- 

  ...اسلحٌ رٍ بدم دستت خَام ین کٌ جلَ ببر ٍ دستات ختنیيهٌ زبَن ر نیا یجا

سردش شدى بَد.  یدخترک که ستاد،یا رشیز شد یينَز يو ن نکٌیشدت گرفتٌ بَد ٍ با ا یکه باران
انرٍز اصَل  نیيرطَر شدى يهحاال کٌ ايَرا قبَل کردى،  خَاست ی. دلش ناٍردیخَدش ن یانا بٌ رٍ

 .ردیبگ ادیرا  یرانداز یت یٌ یاٍل

  .ستادیرا يهانطَر کٌ ايَرا گفتٌ بَد، صاف جلَ برد ٍ اٍ نقابلش ا شیيا دست
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 ینکنٌ... ٍل کیشل ریدستت خَرد ت يَا یحالت ضانن باشٌ کٌ اگٌ ب یرٍ دیبا یاسلحٌ در حالت عاد-
 .رىیگ یحالت آتش قرار ن یٍ درٍاقع اسلحٌ رٍ یکن یضانن رٍ خارج ن ک،ینَاقع شل

... نگاى کن، کنٌ ین ویناظو آتشٌ... ٍ يهَنطَر کٌ گفتو حالت ضانن ٍ آتش رٍ تنظ ی قسهت برگٌ نیا
  ...ازش استفادى کرد شٌ یجلَ ٍ ن ادیضانن کٌ آزاد باشٌ ناشٌ ن

... نٌ فقط کلت، کٌ برا نیا  ات نسلح شدن اسلحٌ یبرا یاستفادى از ير سالح یقسهت يو گلنگدن 
 شَ قلق دیفقط با ست،ین یاز ین یجسهان یرٍیحرکت دادنش يو اصال بٌ ن یبشٌ... برا دىیکش دیبا
  ...یباش بلد

 ...کٌیشل ی کلت آنادى ،یدٍتا کارٍ انجام داد نیا یٍقت

ٍ دٍتا گلَلٌ رٍ  یس ،یبلند باشٌ... خشاب بلند تا س ای ینعهَل تَنٌ یقسهت يو خشابٌ... کٌ ن نیا
 ی ٍ از خشاب بلند استفادى نشدى... نحَى ستیرٍش ن شتریتا ب15درحال حاضر  نیانا ا کنٌ، یيو ُپر ن

  ...دم ین حیُپر کردن ٍ جا انداختن خشاب رٍ يو بعدا کانل بًت تَض

  ...کنٌ ین تیکفا یرٍ بشناس یاصل یکٌ اجزا نیيه فعال

ضانن گذاشت ٍ آن را  یتند تکان داد. ايَرا دٍبارى اسلحٌ را رٍبا شَق لبخند زد ٍ سرش را تند  آٍا
از  شیسالح را لهس کرد، ابرٍيا یفلز  ی کٌ بدنٌ شیيا دخترک قرار داد. سر انگشت یيا دست انین

 یفَالد ی بَد ٍ بدنٌ نیکٌ داشت، سنگ یجهع ٍ جَر  بای. برعکس ظاير کَچک ٍ تقردیتعجب باال پر
  .ٍ نستحکهش ٍزنش را باال بردى بَد

خَد نحصَر داشتند،  انیکَچک آٍا کٌ اکنَن اسلحٌ را در ن یيا يردٍ دستش را دٍ طرف دست ايَرا
 :قرار داد ٍ گفت

بًت نگفتو از حالت ضانن برش  ی... صبر کن ٍ تا ٍقتخب یلیدٍرش... خ چیبپ نحکو تَ يردٍ دست-
  ...ندار
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حرف بزند. ايَرا پشت سرش قرار گرفت ٍ از  تَانست ینه یکالن یکٌ حت بَد زدى جانیآنقدر ي آٍا
  .اٍ قرارشان داد یيا را دراز کرد ٍ دٍ طرف انگشت شیيا اٍ دست ی سرشانٌ

 ادیدرستٌ!  نیرٍ قنداق نباشٌ... آفر ات گٌیناشٌ... حَاست باشٌ شست د یرٍ بزار تَ انگشت شست-
  ...یگرفت

 :کرد طنتیٍ ش دیسرش را عقب کش آٍا

  ...! ٍگرنٌ نن کٌ تَ عهرم بٌ عکس اسلحٌ يو دست نزدى بَدمدى ین وینعلهو خَب تعل-

 :ٍ کنار صَرتش گفت دیبَس کَتاى را اش را کٌ برگرداند، ايَرا گَنٌ سرش

دارى کٌ  ریتاج یرانداز یت یظايرا نًو بٌ نظر نرسٌ، انا اٍنقدر برا دیکٌ شا ،یر یگ بٌ يدف ویرس یحاال ن-
  !یباخت تَ جَن ینناسب نداشتٌ باش ی  چشه تینَقع نبارزى با سالح گرم، اگٌ ٍضع

بدنٌ قرار  یقسهت کٌ جابتٌ ٍ رٍ نیا یکی... کنن یرٍ نشخص ن یر یگ قسهت از اسلحٌ يدف دٍ
باشٌ  ویکٌ رد نگايت صاف ٍ نستق یکن هشیتنظ یطَر  دیيو نگسک کٌ جلَترى... با یکی رى،یگ ین

  ...نداشتٌ باشٌ یاٌ یزاٍ نیترٍ کَچک

رد نگايش  یکرد ٍ ٍقت ویرا تنظ دشیرا بست ٍ د شیيا از چشو یکیايَرا،  یيا طبق حرف آٍا
 :ٍاضح شد، گفت

  ...نویخَب بب تَنو یاالن ن-

  ندارى؟ یبلند یپست ایابًام -

 .ٍاضحٌ یچ نٌ؛ يهٌ-

... ناشٌ رٍ بزار تَ حاال گلنگدن رٍ بکش... ضانن رٍ يو آزاد کن... حاال آرٍم انگشت خب، یلیخ-
  ...کن کشینزد فقط ندى، فشارش
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دست اٍ فشار داد ٍ کنار  یرا رٍ شیيا انگشت تر کٌ ايَرا نحکو دیباران لرز ریدخترک، ز یيا دست
 :گَشش گفت

 با ٍ کن حبس تَ نفس حاال خب،... سرتو پشت نجای... نن يهفتٌینه یاتفاق چیآٍا، ي ستاینحکو ٍا-
  ...ناشٌ بٌ بدى فشار تَ انگشت نن شهارش

 ...کی

 ...دٍ

 ...سٌ

ايَرا ٍ شهردن عدد سٌ، انگشت شستش را عقب  یصدا دنیزدى بَد ٍ با شن خی شیيا انگشت سر
ٍ آٍا با  دیچیجنگل پ یتَ کیٍ بلند شل بینً یصدا ٌیاز جان یبرد ٍ ناشٌ را کٌ چکاند، در کسر 

شل شد.  شیيا ٍ دست دیکش یکَتاي غیٍارد کرد، ج شیياکٌ اسلحٌ بٌ دست یا احساس ضربٌ
بَد ايَرا پشت سرش بَد، ٍگرنٌ االن يو اسلحٌ از دستش افتادى بَد ٍ يو خَدش  ىشانس آٍرد

  .شدى بَد نینقش زن

ٍ اٍ  دیٍ بٌ آغَشش خز دیبرداشت، دخترک سهتش چرخ شیيا دست انیکٌ اسلحٌ را از ن ايَرا
 :دیرا شن فشیظر یصدا گرفت، یاسلحٌ را ن ی  خالص کٌیدرحال

  ...بٌ نن نیکنو نٌ ا کیشل نیشد؟ قرار بَد نن بٌ ا نیچرا آخرش يهچ-

 کیرا بٌ يو فشرد ٍ لبخندش را فرٍ برد.  شیيا لب حال، نیا با. بَد گرفتٌ اش بٌ ٍضَح خندى ايَرا
  .کند نگايش آٍا کٌ زد اش چانٌ ریرا ز گرشیت ٍ دست ددستش را دٍر کهر اٍ انداخ

انا اصَل چکَندن ناشٌ يهَن انفجارى کٌ  ان،یبٌ حساب ب شرفتٌیدر صنعت پ دیشا يا اسلحٌ نیا-
 یلیانفجار، نهکنٌ پرت شٌ عقب کٌ خ نیبشٌ... بر اجر ا کیٍ بعد گلَلٌ شل رىیبگ شیبارٍتش آت دیبا
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 یيا کلت نسبت بٌ سالح نیاسلحٌ لگد انداختٌ... البتٌ ا گن یاتفاق ن نیٍ اصطالحا بٌ ا ٌییعاد زیچ
 !دارى یکه یلیلگد خ گٌید

َبل  يه یگ ین نیکو؟ تَ بٌ ا- از  دیبَد کٌ االن با ادیز اگٌ! آ بشو نیبَد پخش زن کیکو نزد نیکو؟ از ق 
  ...اٍنَقت یخَر  یدٍ تا ن ،یزن ین یکیيا!  ٌیتی... عجب ٍضعیکرد یدرختا جهعو ن ی شٌیر یال

ٍ بٌ  دیلرز یتنش که د،یکٌ کش یبلند « یيع»کٌ زد، قطع شد ٍ با  ینیبا رعد ٍ برق سنگ اش جهلٌ
ٍ لرزان اٍ را تنگ بٌ  زنقشیشد. ايَرا اسلحٌ را در غالف کنار کهرش گذاشت ٍ جسو ر تر کیايَرا نزد

 :ٍ کنار گَشش گفت دیکش شینَيا انیرا ن شیيا انگشت دیرا بَس اش یشانیآغَش گرفت. پ

رعد ٍ برق  ٍ پشت بندش بارٍن کٌ تا حاال يو دستش رٍ سرنَن  ٌی ؟یبندانگشت یترس ین یاز چ-
، د نجایبَد... تَ کٌ جات ا ت ٍاسٌ چ گٌیانن    ٌ؟یترس 

  .دیلرز یٍ در آغَشش ن فشرد یاٍ ن ی نٌیسرش را بٌ س یبَد ٍقت شیگلَ یآٍا تَ بغض

کٌ  ی... شبترسو ین پررنگٌ يام کٌ ينَز تَ خاطرى ی... از رعدٍبرقیلعنت یصدا نیايَرا... از ا ترسو ین-
 ...زد یکٌ نانانو رفت رعد ٍ برق ن ینانانو... شب

  .تکان داد ٍ بٌ يق يق افتاد یرا که سرش

  ...رىیرٍ ازم بگ گٌینفر د ٌی ایاگٌ... دٍبارى تکرار بشٌ... اگٌ دن-

 نیخاطرى دارى کٌ ع یسر  ٌی ش از گذشتٌ ی... يرکسشٌ یدٍبارى تکرار نه یاتفاق چی! يشششیي-
 نجامیتا نن ا شٌ ینه لیدل چکدٍمی... انا يگردى یبارٍنش ن زشیتلنگر ٍاسٌ ر ٌیابرا، ننتظر  نیيه

رعد  رم،یگ یجلَ طَفان رٍ يو بٌ خاطرت ن فتٌیباعخ آزارت بشٌ... بًت گفتو پاش ب یز یاجازى بدم چ
  ...شٌ یيو حساب نه کشیانگشت کَچٍ برق کٌ 

نکند ٍ  سشیباشد ٍ نو باران خ شیيا برگ ریتنَنند درخت چسباندى بَد کٌ ز ی دخترک را بٌ تنٌ کهر
از باران اٍ بَد ٍ  سیخ یيا . نگاى آٍا، نحَ لبزد یآرام ٍ نحکو حرف ن اش یفندق یيا بٌ چشو رىیخ
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عقب  ببَد. ذينش، عق ختٌیر اش یشانیپ یشدى بَد ٍ چند تارش تَ سیکٌ خ یحالت خَش ینَيا
 یايَرا تند ٍ باتحکو بٌ اٍ گفتٌ بَد چتر را خَدش رٍ ی. ٍقتالنیبٌ رٍز ٍرٍدشان بٌ گ دیرفت ٍ رس
 :داشت ادی بٌ را شان بَد ٍ آٍا ينَز نکالهٌ ینطَر یيه اش حالت چًرى قایدق رد؛یسرش بگ

بَن، چَن  ٌیسا نیسر در  ا زدن ینهنَع ن انیآقا یاستفادى برا یتابلَ ٌیل از يهَن اٍ دیبٌ نظرم با-»
 ...... پسکنٌ ین تیبارٍن ينَزم تَ رٍ اذ یيا خَدش جا دادى، قطرى ریز ٍ راحت نن نکٌیبرخالف ا

 ...ادیاز نن، بٌ کار  تَ ن شتریب نیا

 ،یبَن باش ٌیسا هچٌین نیا ریکٌ بٌ حساب ز یکن جهع ٍ گَشٌ خَدت ٌی نکٌیا ی. جاستین یاز ین-
. نن تحهل سرنا رٍ دارم، صبر ریچترٍ رٍ سر خَدت بگ ًَدى،یبذل ٍ بخشش  ب یٍ جا ستایراحت ٍا

دٍنٌ  چًارتا یتَن ی... انا قبال بًو جابت شدى، برخالف نن؛ تَ اصال نهارىیب ٍ نیناش یتا صارن کنو ین
 ...یفتینٍ زٍد بٌ لرز کردن  یکن تحهل لباست رٍ ٍ آب ی قطرى

باش حضرت آقا...  تیخردى بٌ فکر سالنت ٌیاشتباياتت،  یادآٍر ینغلطٌ ٍ لج کردن با خَدت ٍ  یجا-
ت بديکار ن ینن بخاطر خَدت گفتو ٍل  ....یخَا یٍ نه ستیحاال کٌ گَش 

 ٌینٌ  و،یآدم  عاد ٌینن  ،یدٍن یلرز کردم... خب آخٌ ن یدید ًَی. بٌ قَل خَدت رمیگ ین خَدم
 یر یتأج نیتر کیکَچ فتٌ،یيو ب یٍ آسهَن ببارى ٍ ير اتفاق نیاز زن یکٌ يرچ زدى خی ی  آدنک سنگ

 دارناحساس  ،یسنگ یيا برعکس بت ،یعاد یبشٌ... آدنا ٌیباعخ آزار بق یرٍش نداشتٌ باشٌ ٍ ي  
 «!...حساسٌ جناب سرگرد ادیز یٍ تن ٍ بدنشَن بٌ سرنا

آند ٍ  رٍنیب یکاٍر یٍ ر الیايَرا تکان خَرد، دخترک از خ یاپ ریکٌ ز یخشک برگ خش خش یصدا با
 یاٍ بٌ رٍ ی کٌ... با بَسٌ دیطَل نکش یلیايَرا خ ی  ا شٌیسبز ٍ ش یيا لٌینحَ شدنش در ت

داغ ٍ سرکش ايَرا از گَنٌ تا  یيا نشست. لب شیبازٍيا یپلک زد ٍ يردٍ دست اٍ رٍ اش، یشانیپ
کٌ  اش دىیکشد یيا . انگشتدیکش ین شییرا يو پا شیيا دست زنان آندند ٍ يو نییپا اش چانٌ

 یدخترک رٍ یيا سرخش را بٌ کام گرفت ٍ پلک یيا ٍ کَچک آٍا را قفل کرد، لب فیظر یيا انگشت
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 رامرا نحکو گرفتٌ بَد ٍ آ شیيا بَد، دست تاب یرٍزيا کٌ نلتًب ٍ ب نیيو افتاد ٍ اٍ برعکس تهام ا
را چگَنٌ انجام ديد تا دل  آٍا  یدر يرلحظٌ، چٌ کار  دانست ی. انگار درست ندیبَس یک را نآرام دختر 

از اطرافش پراکندى شَند ٍ تهام ٍجَدش پر شَد از عطر دلچسب ايَرا ٍ  یآرام شَد ٍ احساسات ننف
  .بٌ جانش القا کند تَانست ینرد ن نیکٌ فقط ٍ فقط ا یتیاحساس آرانش ٍ انن

 

را باز کرد ٍ  شیيا ٍ چشو ختیگر رٍنیب اش نٌیآٍا از س ی شدى نفس حبس د،یرا کٌ عقب کش سرش
 :اٍ نگاى کرد ٍ بعد گفت ی خهار شدى یيا لٌیچند لحظٌ بٌ ت

 ...يَا سرد شٌ ٍ ترسو ی... نکنٌ یغرٍب ن دیخَرش گٌیساعت د ٌیخَنٌ؟ تا  ویبرگرد-

 ...کٌ انگار تب دارم ادىینقدر التًابو زبا نن از سرنا حرف نزن دختر! در حال حاضر ا-

 :ٍ نگران گفت دیکش اش نٌیس یدستش را رٍ آٍا

  !ايَرا ینکنٌ بٌ خاطر زخهتٌ؟ تَ ينَز خَب نشد-

 نیفر آٍا را ب یرا يو جلَ رفت. نَيا شان نیقدم ب هچٌیتکان داد ٍ ن نیسرش را بٌ طرف ايَرا
دخترک چسباند ٍ يهراى  ی  شانیرا بٌ پ اش یشانیپ. کرد بغل را کهرش تر گرفت ٍ نحکو شیيا انگشت
ٍ  ساندسرخ اٍ بٌ صفر ر یيا صَرتش را با لب ی دخترک را آتش زد ٍ فاصلٌ یيا گَنٌ اش، با زنزنٌ

 .دیرا بَس شیيا لب تر تاب یبار ب نیفرٍ برد ٍ ا نیریش یدٍبارى اٍ را بٌ يهان حال ٍ يَا

  ...کشو زخو بزن کٌ نن خَشو/ گرچٌ درٍن آتشو جهلٌ زرم بٌ جان تَ یزخو گران يه-

افتادى بَد ٍ  ریاز آتش گ یا . آٍا انا، انگار در کَرىگرفت یشدت ن شتریسرد بَد ٍ باران ير لحظٌ ب يَا
ٍ اٍ کٌ دٍبارى  کرد یداغ آغَش ايَرا را طلب ن ی اصال نتَجٌ آب ٍ يَا نبَد. تهام ٍجَدش، خلسٌ

 :آٍا نفس زد کشد،آنًا را بٌ کام ب ی  دٍبارى سرخ نکٌیٍ ريا کرد، قبل از ا دیرا بَس شیيا لب

  ...ستویرٍ پا بند ن نیاز ا شتریخَنٌ... ب ویبر گٌیايَرا... د ویبر-
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 یدخترک را رٍ یٍ برق زد ٍقت دیبٌ ٍضَح خند شیيا چشو ینکرد ٍل یر ییتغ نیايَرا کَچکتر صَرت
 :گفت دست بلند کرد ٍ کنار گَشش

  ...خَنٌ سهت ببرى ٍ نن يردٍنَن یکٌ پايا ی... رٍ پا بند نباشخَام ین ٍ نیننو يه-

 :داد ٍ گفت ٌیاٍ تک ی نٌیٍ سرش را بٌ س دیکَتاى خند آٍا

  ؟یچ نٌیبب یاگٌ کس-

جنگل شٌ ٍ از قضا تَ  ی  کٌ راي زنٌ یيَس ناشٌ چکَندن بٌ سرش ن یبارٍن جز نن ٍ تَ ک نیتَ ا-
  نٌ؟ینٌ ٍ غرٍب نا رٍ يو بب ی  کیتار

ايَرا گذاشت کٌ  ی  شانیپ ی. دست چپش را رٍدیٍ خَدش را باالتر کش دیبلندتر خند نباریا آٍا
 :گفت ٍ گذاشت اش شانٌ یٍ سرش را رٍ زدینر شیيا ابرٍ ٍ نژى یاز آن رٍ شتریباران ب یيا قطرى

  ...آرزٍت نشخص شٌ ریتَ فالت تعبکٌ  ی... اٍنَقت حافظ بخَنیآرزٍ کن دیرٍ با لدایشب  گن ین-

 قشیکدر شد ٍ نگايش رنگ باخت ٍ آٍا نتَجٌ نفس عه یکه شیيا نردنک ینزد، ٍل یحرف ايَرا
 :شد. دٍبارى گفت

  کٌ آرزٍ کنو؟ یخَن یانشب برام حافظ ن-

 :نگايش کند گفت نکٌیا یايَرا رٍ بٌ جلَ بَد ٍ ب وینستق نگاى

 ...بشو تیخَدم حافظ زندگ دم ین قَل بگَ؛ نن بٌ ٍ تَ فقط آرزٍيات-

 ینطَر ی. ادیرا بَس نشیبلَر یسرش را خو کرد ٍ گلَ تاب یٍ ايَرا ب دیٍ شکرک خند زیر آٍا
از  یٍ احتهال رفتن آٍا را؟ اصال فکرش را کردى بَد دٍر  قتیگفتن حق اٍردیتاب ب خَاست ین

  آٍرد؟ ین اش یخیسر قلب  ییدٍبارى چٌ بال ،یتعرٍسک  بندانگش نیا یيا خندى

  شٌ؟ یيهَن ن یکٌ تَ بخَا یيو باشٌ، يرچ یجابت نکردم قبال کٌ يرجَر  ؟یخندى دارى بندانگشت-
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  .رنگش خَش یيا نکخ کرد ٍ زل زد بٌ چشو ٌیچند جان آٍا

کٌ تَ دل نن باشٌ ٍ تَ از حفظش  ستیيو ن ییآرزٍ ،یدٍن ین ٍ نن یتَ از حافظ يو بًتر حرفا-
  !حکهش فرق دارى لدایننتًا شب  ،ینباش

 :بَدند کٌ ايَرا گفت دىیدر رس یجلَ

  ...ویرس یتَ، بعدا بٌ فال حافظ يو ن ویبر اریدر ب بویاز ج دٍیفعال کل-

يهراى  ٍ دیکش رٍنیب شیساق کَتاى دخترک را از پا یيا در را باز کرد ٍ داخل رفتند. ايَرا بَت آٍا
  .گذاشت کٌ خشک شَند نٌیخَدش کنار شَن یيا کفش

. دیلرز یکه ،یپشه یيا با جَراب یپارکت، حت یرٍ شیگذاشت، آٍا از لهس پايا نیزن یرا کٌ رٍ اٍ
ايَرا يهانجا  راينیآن گرفت. پ یرا رٍ شیيا رفت ٍ دست نٌیسردش شدى بَد. سهت شَن یحساب

 َشدرا بپ راينشیٍ خَاست پ دیکش رٍنیبَد از تن ب سیرا کٌ کانال خ اش یاسک قٌیکاناپٌ بَد.  یرٍ
  .آٍا سهت اٍ برگشت یکٌ با صدا

  ...کردى یز ی... زخهت خَنریٍا یا-

کٌ از پانسهان اٍ  یگردشدى بٌ خَن ییيا ديانش گرفتٌ بَد ٍ با چشو یرا جلَ شیيا دست دخترک
را بپَشد کٌ آٍا سهتش  راينشیفت ٍ خَاست پ. ايَرا اخهش در يو رکرد یزدى بَد نگاى ن رٍنیب

 :گفت شیيا بٌ چشو رىیاٍ گذاشت ٍ خ یبازٍيا یکَچکش را رٍ یيا ٍ دست دیدٍ

  خب؟... بپَش بعد کنو، عَض شَ صبر کن پانسهان-

  ...ستیپانسهان ن لیٍسا نجایا-

لحظٌ اگٌ صبر  ٌی... مدید نتیٍ نحلَل رٍ تَ کاب لیبَدم خَدم گاز استر نجایکٌ ا ینگَ... ندت یالک-
  ...امیٍ ن ارمین رم ین یکن
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 رٍنیب نتیرا از کاب یٍ نحلَل ضدعفَن لیکٌ سکَت کرد، آٍا سهت آشپزخانٌ رفت ٍ گازاستر ايَرا
 ی کٌ دکتر بابک گلَلٌ را از شانٌ شیبَد ٍ از دفعٌ پ دىیکانتر گذاشت. آنًا را شًرام خر یٍ رٍ دیکش

  .بَد بٌ جا ناندى بَدند دىیکش رٍنیايَرا ب

 یا سرنٌ شرتیٍ شال ٍ کالى ٍ کاپشنش را يو يهانجا قرار داد. ت دیکش رٍنیرا از پا ب شیيا جَراب
 سشیخ ینَيا انی. دستش را ناٍردیآن را يو درب تَانست ینه بَدنش، دار تنش بَد کٌ با ٍجَد نو

. کردايَرا، تند برگشت ٍ نگايش کَتاى  یيا سرفٌ ی. با صداختیطرف سرش ر کیٍ يهٌ را  دیکش
يو بَد ٍ سرش  یرٍ شیيا کاناپٌ نشستٌ بَد ٍ چشو یبَد ٍ رٍ دىیرا جلَ باز پَش ايشیس راينیپ

  .زدى بَد ٌیکاناپٌ تک ی  را بٌ پشت

را کنارش گذاشت  لینشست ٍ ٍسا نیزن یرٍ شینحلَل ٍ گاز را برداشت ٍ سهتش رفت. جلَ عیسر
 :کرد شیرا گرفت ٍ صدا شیٍ بازٍ

  ايَرا؟-

  .شد شترینگايش ب ی  داد ٍ نگران صیرا باز کرد، آٍا غو آنًا را تشخ شیيا کٌ چشو ايَرا

  ؟یبگ بًو رٍ يا سرفٌ نیا لیدل یخَا ینه-

  .نشست شیٍ صاف سر جا دیکش ینفس بلند ايَرا

کٌ  یتنفس ی سادى یی  نارسا ٌی... یکن نگرانش ٍ کٌ خَدت ستیندارى ٍ اٍنقدرا يو نًو ن یخاص لیدل-
 یسر  ٌیدر اجر  یتا االن نَندى ٍ گاي ویقرار بَد کَتاى ندت باشٌ، انا انگار نزنن شدى کٌ از اٍل زندگ

  ...شٌ ین دیعَانل تشد

 از اٍن عَانل يو سرناست؛ درستٌ؟ یکی-

 :گفت اش بغض کردى بَد کٌ ايَرا با نَازش گَنٌ آٍا

  ...تَئٌ یاز اٍن عَانل اشکا یکیشک ندارم  یٍل دٍنو؛ یسرنا رٍ نه-
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 :اٍ نشست ٍ آٍا گفت ی چًرى یرٍ یبغض، چپ چپ نگايش کرد کٌ لبخند نحَ انیدر ن آٍا

  ...کنو عَض تَ پانسهان دیبا-

پنبٌ با  یا را برداشت ٍ تکٌ یدست بٌ کار شد. پانسهان قبل د،ینزد ٍ آٍا کٌ سکَتش را د یحرف ايَرا
کهرنگ جهع شد ٍ  یلی. اخو ايَرا خدیزخهش کش یلَل زد ٍ رٍظرف نح یسر پنس بلند کرد ٍ تَ

 یا اٍ بگذارد، نفسش لحظٌ ی نٌیس یپانسهان دٍبارى دستش را رٍ یدخترک نجبَر شد برا یٍقت
کٌ  یيو سخت بَد نقابل نرد یلی. سخت بَد. خدیتپ ٍار َانٌید اش جنبٌ یگرفت ٍ بعد قلب ب

 قضا از کٌ اش، برينٌ ی نٌیبٌ س ند،یٍ اکنَن در حکو يهسرش بَد بنش خَاست یاٍ را ن ٍار َانٌید
 خَايدنداشتٌ باشد ٍ ب ریتاج شیرٍ یا ذرى یيو بَد زل بزند، آنَقت حت ریگ ٍ چشو ضیٍ عر یعضالن

 یط یالیخینقابل ايَرا باشد ٍ ب تَانست ینگر ن تَانست؟ یخَدش را بٌ آن راى بزند. اصال نگر ن
  کند؟

 :اٍ دٍخت ٍ آرام لب زد یيا چشو نیغهگ یيا شٌیبٌ شرا  نگايش

  ؟یبًو بگ یخَا ین یز یچ-

  .تکان داد دییتا ی بار سرش را بٌ نشانٌ کیفقط  بست، یرا ن شیيا دکهٌ کٌیدرحال ايَرا

  ٌ؟یخب اٍن چ-

  ...یننصرف بش هتینهکنٌ از تصه ش،یکٌ اگٌ بشنَ یز یچ-

 :را شست ٍ از يهانجا گفت شیيا ظرف نحلَل را بٌ آشپزخانٌ برگرداند ٍ دست آٍا

 !برگردٍنٌ انتخابو از ٍ نن تَنٌ ینه یچــیي-

کَچک خَدش  یيا دست انیرا نگاى کرد ٍ دست چپش را ن شیيا نشست ٍ دٍبارى چشو کنارش
 .گرفت

  ...ايَرا نویب ین چشهات تَ شَ ٍايهٌ ؟یکٌ انقدر بابتش نگران ٌیچ-
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  .را فشرد شیيا انگشت یخَرد ٍ که یايَرا تکان یگلَ بیس

  ...هٌیزندگ ینن، نبَدن تَ، تَ ی ٍايهٌ-

 .نشاند شیيا لب یرٍ یجلَتر رفت ٍ لبخند کهرنگ یکه آٍا

  ...وینا از يو جدا بش ستی... قرار ننَنو یکنارت ن کشو یکٌ نفس ن ینن يستو... تا ابد، تا زنان-

  ؟ینَن ینارم نک یطیتحت ير شرا-

 !نَنو ینعلَنٌ کٌ ن-

  شايپَر؟ ٌینفر شب ٌی ست؟ آلَدى ایلیکٌ بٌ خَن خ یرٍ گرفتٌ باش یاگٌ دست قاتل یحت-

 انیشد ٍ دست ايَرا از ن حس یب شیيا ٍ دست دیآٍا خشک یيا لب یحرفش، لبخند رٍ نیا از
 :دیبگَ ٍ بزند پلک تَانست تا کرد نگايش لحظٌ چند زدى افتاد. بًت نییپا يا آن

  ٌ؟یحرف چ نیننظَرت... ننظَرت از ا-

کٌ  یگار یيو فشار داد ٍ از جا بلند شد. سهت پنجرى رفت ٍ از پاکت س یرا نحکو رٍ شیيا چشو
 نیقصد کند ا شد یگذاشت. نگر ن شیيا لب یٍ آتش زد ٍ رٍ دیکش رٍنینخ گلدتاچ ب کیآنجا بَد، 

  ...بسَزد شیياٌ یحاال يرچقدر يو ر فتد؟ین گاریبٌ س اجشیکتاب قطَر را ٍرق بزند، آنَقت احت

 :بٌ پنجرى گفت رىیخ يهانطَر

 فیبرات تعر ایدرٍغ ٍ ر یا ذرى بدٍن افتادى، اتفاق کٌ يهَنطَر نَ، نَبٌ زٍیچ يهٌ دم ینن قَل ن-
  ...یبًو بد یقَل ٌیکٌ  خَام یکنو... انا در عَض از تَ يو ن

 :فَت کرد ٍ ادانٌ داد یرا يهراى با دٍد خاکستر  نفسش
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 دم،ی... بٌ آخرش کٌ رسیٍ فقط گَش بد ینگ یچیتا آخر ناجرا، الم تا کام، ي یقَل بد خَام ین-
 شٌیيه یٍ برا یبر  ای ،یکنارم بهَن یخَا یکٌ ن یر یبگ ویٍ بعد تصه یکن یقاض تَ اٍنَقت ٍجدان

  ...ینک جدا تَ راى

 :لب زد اش دىیدرشت ٍ نتعجب ٍ ترس یيا بٌ چشو رىیآٍا برگشت ٍ خ سهت

 ؟یتَن ین-

 ی دٍم را رٍشن کرد ٍ چند لحظٌ بٌ گَشٌ گاریفقط تَانست سرش را دٍ بار تکان ديد. ايَرا س آٍا
 :را از يو فاصلٌ داد شیيا کٌ بٌ آن زد، لب یقیعه پک با زنان شد ٍ يو رىیسالن خ

شر ٍ قاتل بٌ  یيا دست ر،یاشتباى بشٌ... تَ لباس خ یيا  باعخ قضاٍت ستادمیکٌ ا ییجا دیشا-
آخرش  ،یشنا کن یانحراف رینس ٌیٍ تَ  یرٍدخَنٌ رٍ دٍر بزن رینس یبشٌ ٍ نجبَر باش زٍنیکالبدت آٍ

کٌ  یاز اٍن یبگذر  یتَن یبا خَدت نعلَنٌ، نٌ ن فتیکٌ نٌ تکل چالٌ اىیس ٌیٍسط  یش یپرت ن
 یجلَ تَنٌ یکٌ ن ٌینجات قیناخَاستٌ، در حال حاضر دستاش تنًا غر ایٍ خَاستٌ  یٍسط باز  شیآٍرد

  ...رىیبگ تَ غرق شدن

بردارم کٌ برات نبًو ٍ سَالٌ... انا  یتیيَ از پردى ٍ بگو بًت تَ گذشتٌ قتیکٌ حق نٌیا قصدم
 دنت،ید ینه یبٌ صَرت اتفاق تینأنَر نیاگٌ تَ ا دیشدى آٍا! شا نینن ٍ تَ، با يو عج ی گذشتٌ
 یبرا طی... انا شراکردم ین داتیپ گٌید یزنان ی بازى ٌیٍ تَ  گٌید یجا ٌی ،یرٍز  ٌیباالخرى 

  ...خَد  خدا بَد کٌ سرنَشت رٍ ٍادار کرد تَ رٍ سر رايو بزارى دیيردٍتانَن فرق داشت ٍ شا

يهَنطَر کٌ گفتو  ،یکٌ يست یگايیجااسب زٍدتر از نَعدش شرٍع بٌ تاخت ٍ تاز کرد ٍ االن در  نیا
کٌ  یعقد حکو اجبار بٌ ٍ کنو سلب ازت تَ ٍ انتخاب یحق آزاد دى یٍ نٌ ٍجدانو اجازى ن خَام ینٌ ن

  ...خَنٌ بندت کنو نیکنار نن نگًت داشتٌ تَ ا

کٌ نربَط بٌ جفتهَنٌ ٍ جَاب  ی... يو قسهتیگذشتٌ رٍ از ير دٍ طرف بدٍن قتیحق خَام ین
 ...نن رٍش نعلَنٌ یکٌ رد انگشتا یايی... ٍ يو از بخش سدى ین تَ سَال
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 یخارج شد. آٍا تَ شیياٌ یر انیٍ تلخ از ن قیعه یبٌ آي ٌیداد، نفسش شب رٍنیرا کٌ ب گاریس دٍد
 ی کرد. يهٌحلقٌ  شیرا دٍر پايا شیيا زانَ قرار داد ٍ دست یرٍ را اش خَدش جهع شد ٍ چانٌ

 قتیحق نیايَرا کٌ زٍدتر باز شَند ٍ دخترک بفًهد ا یيا بَد بٌ لب رىیٍجَدش چشو شدى بَد ٍ خ
  .کند ین ینیاٍ سنگ یيا شانٌ یرا کٌ انقدر رٍ

 :ٍ آرام گفت نیسنگ یچند لحظٌ نکخ کرد ٍ بعد با لحن ايَرا

  !ٍ شايپَر ارادی.. کدٍ نفر شرٍع شد. نیدادن ٍ رفاقت ب یتهَم اتفاقات از دست دٍست-

شايپَر تَسط پدرم  یپا اد،ین ادمیکٌ  یٍ کجا شرٍع شدى بَد، انا از زنان یارتباط از ک   نیا دٍنو ینه
  ...نا باز شد ی بٌ خَنٌ

 ارادی... پدرم، کیکرد ینه دایپ فٌیتَ تهَم طا شٌَ یبَدم کٌ شب یا کٌ چشو باز کردم، تَ خَنٌ یزنان از
بزنٌ ٍ خالصٌ  گٌید یيا شعبٌ تَ راستٌ ییجَاير فرٍشا بَد ٍ تَنستٌ بَد چندتا نیتر از بزرگ ،یپناي

ت بٌ اش آٍازى ،یاٍردین شَ ٍ اسو یدیپرس ین یاز يرک   ...دیرس ین گَش 
 

شايپَر نشاجرى  یپدر ٍ نادرم سر رفت ٍ آنديا یچند بار  ادنٌیحال  نیبَدم ٍ سنو کو بَد، با ا بچٌ
انا پدرم  ست،ین یشايپَر آدم درست گفت یبَد کٌ نادرم ن نیسر ا ... بگَ نگَشَن يوکردن ین
  ...برى شیهیقد قیبار ناتَ بَدن رف ریز خَاست ینه

رابطٌ رٍ  نیدلش نخَاد ا شد یداشت ٍ باعخ ن تیيو رفت ٍ آندش با شايپَر براش نز یطرف از
قهار نشستٌ ٍ دست بٌ نشرٍب بردى از دست بدى... اٍن  زین یپا یصرفا شايپَر چند بار  نکٌیبخاطر ا

از نردم  تربًرحال بً کرد یپدرم جَر ن یکٌ برا ییيا یٍ نشتر  دیپر ین يا ییبا باالباال ادیز کٌینرت
  ...بَدن یعاد یجرٍتهنديا یکَچٌ بازار ٍ حت

 نیا ٍ دستش سپرد رٍ يا از شعبٌ یکیآرش، برادر نادرم، از پدرم کار طلب کرد ٍ اٍنو  نکٌیتا ا گذشت
 دٍنٌ یٍ ن کنٌ ین ییکارا ٌی یرکیرزیشايپَر ز دىیندت بًش گفت فًه ٌی بعد... شَن شد آغاز شراکت
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بٌ چندتا  انٌیخفآرش بٌ صَرت ن ینٌ آٍرد، انا ٍقت لی... پدرم اٍاستنین یدرست یآدنا ياش ینشتر 
 ی فرقٌ ٌیکٌ شايپَر درٍاقع عضَ  دیفًه شد، آشنا شَن اٍنا بردش ٍ با آنَزش ٍ ايداف یيا از نحفل
... انگار قانع شدى بَد بٌ کنٌ ین ادارى خَدش يو رٍ يا از حلقٌ یکیانسانٌ ٍ  ی  ٍ قاچاقچ یانحراف
 یراجبش بًت گفتو ٍ يهگ قبالشايپَر... اٍن حزب درٍاقع سٌ تا حلقٌ داشت کٌ  ی  ٍاقع تیشخص

  ...کردن ین تیتحت نظر ننصَر کٌ اٍن زنان ينَز از کشَر خارج نشدى بَد فعال

 ٌیپدرم از اصل قض دیفًه یگرفت ٍ ٍقت شَ یپ   شتریب شايپَر شد، کهتر شايپَر با اش رابطٌ یيرچ
  ...خَدشٌ یپا اش خَن خَدش ٍ خانَادى ایٍ  دى ین یتن بٌ يهکار  ایکرد کٌ  دشیخبر دارى، تًد

پدرم بَد ٍ  کیسفت ٍ سخت نخالفت کرد، انا شايپَر دست بردار نبَد... تَ کار جَايرات شر پدرم
  ...سًهش ٍارد شد دنیراى نفَذ ندارى، از در  باال کش دید یٍقت

نبَد ٍ از قضا  یازدٍاج کنٌ... اٍن نَقع تَ جَايرشناس خَاد یرٍز آرش گفت ن ٌی نکٌیتا ا گذشت
  ...سالٌ دنبالشٌ یلیٌ چشو شايپَر خرفتٌ بَد ک یدختر  یدلش برا

 از شَ سًو نکٌیکٌ بعد از ا ییشد... تا جا شتریخانَادى ب نیٍصلت آرش ٍ نرگس، نفرت شايپَر از ا با
ٍ چَن بٌ  یبدي یادیپاپَش بزرگ دٍخت کٌ با کلٌ فرٍ برى تَ نبلغ ز ٌی آرش ٍاسٌ برداشت، يا شعبٌ
 یپدرم نابق د،یچیپ یيردٍشَن ن یبٌ پا تیدرنًا ٌیاٍن قض شیجز پدرم اعتهاد نداشت ٍ آت یکس

 یبا چشها خَاست ینشد... انگار ن یکرد؛ انا اٍن بازم راض ویتقد شايپَر بٌ طلب بابت شو جرٍت
  ...نٌیبب شَنَ خَدش بٌ خاکستر نشستن

باغ دٍر افتادى  ٌی تَ شَ شدى ٍ چند يفتٌ بعد، جنازى دیکٌ آرش ناپد دیناى بعد، خبر رس شیش حدٍد
  ...کردن دایپ النیگ کینزد

 زشیبَد ٍ ر دىیدرشت شدى بَد ٍ رنگش پر شیيا ديانش گرفت. چشو یيردٍ دستش را جلَ آٍا
  .اصال دست خَدش نبَد شیيا اشک
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سرنَشت دردآٍر  یبازگَ نیح تَانست ی. اصال نهکرد یرا خانَش کرد. آٍا را نگاى نه گارشیايَراس
از جنازى  یبَد کٌ اصال خبر  نیانر ا قتیٍ نعصَم دخترک را نگاى کند. حق دىیترس ی پدرش، چًرى

جان  رٍحشتناک شايپَ یيا بَد کٌ در تهام آن ندت تحت شکنجٌ یا نبَد! کالبد آرش، جسو تکٌ تکٌ
کردى بَد، کٌ  کیشل گلَلٌ تنش بٌ چنان ٍ بَد نکردى رحو يو اش نردک بٌ جنازى ایباختٌ بَد ٍ گَ

کٌ بعدا بٌ صَرت  ینحل سرنَشت قای. دقکرد یقابل غسل دادن بَد ٍ نٌ کفن را ُپر ن کالبدش نٌ
 لیتکه یبَد کٌ خَدش برا دىید ارادیآرش را فقط ک ی نرگس يو رقو خَرد... جنازى یبرا تر عیفج

سرش رفتٌ بَد ٍ با دست خَدش اٍ را بٌ خاک سپردى بَد... ٍ  یپرٍندى، يهراى نأنَر نربَطٌ باال
 .جسد نرگس را فقط دکتر بابک

دلش بٌ  یکاف ی را بداند، بٌ اندازى نشیکٌ دخترک سرنَشت ٍالد نیرا نگفت. يه اتیايَرا جزئ انا
  .کند دار از آن خدشٌ شیرٍح پاکش را ب خَاست یٍ ايَرا نه افتاد یسَز ن

بزنٌ، با  یحرف سیدر خصَص حزب اٍنا بٌ پل یکردى بَد کٌ اگر کالن دیًدت ٍ شايپَر پدرم-
 ٍ کنٌ تبرعٌ ٍ خَدش تَنٌ ین یبٌ راحت شَنٌ، نیکٌ ب یيهکار  ی ٍ جعل اسناد ٍ سابقٌ یساز  صحنٌ
  ...کرد نکارمیيه بعدا کٌ... بدى جلَى نقصر ٍ پدرم

ٍ فندکش را  گارینداشت. پاکت س ستادنیاز آن تَان ا شتریب شیٍ پايا سَخت ین شیيا چشو
  .نگايش کند تَانست یبرداشت ٍ با فاصلٌ کنار آٍا نشست. ينَز يو نه

 یخبر  نیتر نتَنست کَچک چکسیي یشد ٍ ٍقت دىیرٍز بعد از نرگ آرش، نرگس دزد کی قایدق-
کٌ  یعهل یشايپَر قبال برا دٍنست یسکَتش رٍ شست... انا نه ی رٍزى تیپدرم درنًا رى،یازش بگ

  ...شايپَر افتاد ویرٍحشو خبر داشتٌ باشٌ، تَ دام عظ نکٌیکردى ٍ بدٍن ا یز یر انجام بدى برنانٌ

ٍ برابر اصل  یاسناد جعل یسر  ٌیکٌ شايپَر با  یبٌ جرم اتًان دیخَدش با د،یرس یکٌ بٌ آگاي پاش
گرفتنش ٍ  نکردن ٍ بٌ جاش فقط تحت نظر رشی... انا اٍنا دستگشد یبًش زدى بَد بازداشت ن

  ...داشت ٍ ٍ انتظارش خَاست یکٌ شايپَر ن یز یچ قایدق... کردن الخرٍجش نهنَع
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خَبش  یناجرا جايا ینجایسَزانش فشار داد. تا ا یيا چشو یرٍ نحکو را اش شست ٍ شارى انگشت
ن بعد را خَدش يو نه یبَد... ٍل   .کند فیتعر دیبا یچطَر  دانست ین 

بٌ سهتش رفت ٍ  یاٍ لرز بٌ تنش انداختٌ بَد. که نیٍ سکَت سنگ ختیر یاشک ن زیر زیر آٍا
 اش گرفتٌ یآند ٍ صدا رٍنیب اش نٌیداغش چسباند، نفس بلند ايَرا از عهق س یخَدش را کٌ بٌ بازٍ

 :شد دىیشن

شد ٍ تًش  تر کیٍ کَچ کینا يو کَچ ی شد، سفرى شتریشايپَر ب یيا ویٍ تحر دیتًد یيرچ-
 نیبچٌ تخس ع ٌیشدم بٌ  لیتبد ننو ٍ يا نحلٌ نیاز بدتر یکیتَ  آلَنک ٌیبٌ  ویدیرس

 تعجب... نَنٌ شايپَر سر کَچٌ دمیخَنٌ، د گشتو یبَد ٍ داشتو برن رٍقتیبار کٌ د ٌی... يام یيهباز 
رفتو جلَ  یٍقت ینداشت، ٍل یبا پدرم ساخت ٍ پاخت گٌیٍقت بَد د یلیچَن خ دنش،ید زا کردم
 :... بًو گفتستادىیننتظر نن ٍا دمیفًه

 «...خَب یجا ٌی ویبر ییکٌ دٍتا یایخَنٌ، با نن ب یپدرت گفتٌ برنگرد»-

 :گفتو بًش

 «؟یکرد ینگٌ با پدرم آشت»-

 :گفت اٍنو

 «؟یزن ین یکٌ حرف از قًر ٍ آشت یا بچٌ تَ نگٌ! ياست قًر نال بچٌ و،یکن یقًر نه چَقتینا ي»-

 ست،یجابت کنٌ بچٌ ن نکٌیبشٌ ٍ ٍاسٌ خاطر ا یبچٌ َجر پسر  ٌیبگٌ کٌ  دیبا یبلد بَد چ شرف یب
 یز یٍ پدرش باريا گفتٌ چ یشايپَر بر  کینزد یبرى نادرش يزار دفعٌ گَشزد کردى حق ندار  ادشی
  ...بٌ حرفاش گَش بدى عانٌیاٍن ٍ شايپَر ٍجَد ندارى ٍ... يهرايش برى ٍ نط نیب
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با  BMW ٌی بکن ٍ خراب بَد ٍ خَدت فکرش یادینا ز ی  شدم... اٍن نَقع ٍضع نال نشیناش سَار
جذاب باشٌ کٌ  تَنٌ یاٍن نَقع نن چقدر ن طیبا شرا یا ٍ نحافظ ٍاسٌ پسربچٌ یشخص ی رانندى

  ن؟یبر ین نیدار کجا ٍ برى بپرسٌ نن ادشی یانقدر نحَش بشٌ، حت

... تازى دمید رٍ جلَ چشهو النیبٌ گ ییگَ آند خَش یسبز ٍ تابلَ یبٌ خَدم اٍندم کٌ فضا یزنان
 :دمیاٍن نَقعبَد کٌ پرس

 «شهال؟ وینا چرا اٍند»-

 :ٍ گفت دیبًو خند شايپَر

 «...ویخَش بگذرٍن نکٌیٍاسٌ ا»-

 :اخو کردم گفتو نن

 «...گذرى یبًو خَش نه ییجا ام بدٍن خانَادى»-

 :گفت اٍنو

تیپ ادیپدرتو زٍد ب کنو ینگران نباش، دعَت ن»-  «...ش 

 ٍ ٍ نن ویسر ٍ تٌ شد یباغ کًنٌ ٍ ب ٌیٍارد  یبَد، انا ٍقت دار یلحنش چقدر نعن دمینَقع نفًه اٍن
ٍارد  رینس تَنستو یراى دررٍش کجاست ٍ نٌ ن دٍنستو یکٌ نٌ ن چیدر پ چیپ یلَیس ٌی تَ انداختن
 یٍل... کنو ین کایاز چٌ قرارى ٍ نن اٍنجا چ ٌیدستو اٍند کٌ قض یبدم؛ تازى گَش صیتشخ ٍ شدنش

  ...شدى بَد رید گٌید

ر شدى  ششی. دست ٍ پاکرد یپر از ترس نگايش ن ییيا ٍ چشو دىیپر یرنگ با زدى، بًت آٍا از سرنا س 
  .دیلرز ین یکه فشیظر یيا بَد ٍ انگشت

يهٌ  نی. انگار آتش سرکش غو، بعد از اسَخت ین شیيا انا تهام تنش ُگر گرفتٌ بَد ٍ چشو ايَرا
  .سَزاند یبَد ٍ تهام تنش را ن سال دٍبارى بٌ جانش افتادى
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اٍ گذاشت ٍ از  ی نشت گرى خَردى یرا کٌ نشت کرد، آٍا دست کَچک ٍ لرزانش را رٍ دستش
انگار  اش یا شٌیش یيا اٍ را نگاى کرد. نردنک ی بٌ گز گز افتاد ٍ صَرت گرفتٌ شیيا حرارتش، انگشت

  .بلندش، آٍا را نگران کرد یيا نفس یبَد کٌ آن يهٌ کدر شدى بَد ٍ صدا ختٌیدرآن اىیبا رنگ س

 :ٍ گفت دیآرام لرز شیيا لب

  ...گٌیٍقت د ٌیبزار ٍاسٌ  شٌَ ی... بقیادانٌ ند یتَن ین یخَا ی... اگٌ نٌیکاف نجایبٌ نظرم تا يه-

 :سرش را تکان داد ٍ گفت یبَد ٍقت قیايَرا، عه نفس

بٌ  شتریبار ب ٌیرٍ  ینَشکاف شیآت تَنو یحرفا ٍ شکافتن گذشتٌ بارٍتٌ... نن نه نیگفتن ا-
  ...بندازم شَن جَن

 ٍ شد دٍختٌ آٍا آلَد ٍ صَرت بغض یاشک یيا چشو بٌ اش ٍ گرفتٌ نیرا کٌ چرخاند، نگاى غهگ سرش
 :گفت

 ٍ نن جز کٌ ٍ گرى النصب نیبارم کٌ شدى باز کنو ا ٌیيهٌ تحهل... بزار ٍاسٌ  نیخَدنو خستو از ا-
 يام ٍ االن اٍنقدر سفت ٍ نحکو شدى کٌ ٍزنش رٍ شَنٌ وینگرفت ادی شَ يهٌ سال قلق نیا تَ خدا
  ...کنٌ ین ینیسنگ

اگٌ انشب  دٍنو یحق  تَئٌ... ٍ ن قتیبهَنٌ آٍا... دٍنستن حق ینسکَت باق یز یچ خَام ینه
  ...شٌ یباز نه تیزبَنو بٌ گفتن ٍاقع چَقتیي گٌیبًت نگو، د زٍیچ يهٌ

 شیيا لب ینخ رٍ کیبرداشت ٍ  زین یرا از رٍ گاریط نگايش کرد ٍ اٍ پاکت سفق حرف یب آٍا
 :ادانٌ داد شیرٍ بٌ رٍبٌ رىیزانَ گذاشت، خ یزد ٍ دستش را کٌ رٍ قیگذاشت ٍ آتش زد. چند ُپک عه

 تا چٌ ندت کنار دى دٍازدى دٍنو یبَد، شب ٍ رٍز از دستو در رفتٌ بَد ٍ نه کیاٍنجا از بس تار-
 دیکش اٍنجا از ٍ نگًبان نن ٌیدر باز شد ٍ  نکٌیبَدم؛ تا ا یو سن ٍ سال خَدم زندٍني پسربچٌ



 www.Novel98.ir 798               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

بَد کٌ  یٍ جَاب آخرش نشت دمینگفت... چند دفعٌ پرس یچیشدى، ي یبًش گفتو چ ی... ٍقترٍنیب
  ...رمیٍادارم کرد آرٍم بگ

  ...گٌیاتاق د ٌیتَ  ویرفت نکٌیتا ا ویدیدٍر خَدنَن چرخ لَیيهَن س یتَ

گرانافَن  ٌیٍ  قٌیعت لیبَدم، اٍن اتاق بزرگ بَد ٍ ُپر از ٍسا یکٌ نن تَش زندٍن یسرداب برعکس
 جا گندش يهٌ یشدى بَد ٍ بَ یخاکستر  دیکش یکٌ شايپَر ن یگار ی... تهَم اتاق از دٍد سیهیقد

بَد ٍ اشارى بٌ  یکَتاي نگاى ویجَابش ن یٍل ؟یکرد یزندٍن ٍ نن چرا زدم داد يهَنجا از... بَد پخش
  ...ارىینفرٍ ب ٌیکٌ برى  ردستاشیاز ز یکی

  ...نفرٍ دست بستٌ يهراى خَدش آٍردى بَد ٌیبرگشت  یٍقت

  ...نفر، پدر نن بَد ٌی اٍن

 :ٍ بًش گفت ستادیشايپَر ٍا یجلَ

 «...... بزار پسرم برىنجامینن االن ا ،یخَاست یشد کٌ تَ ن یيهَن یچ يهٌ»-

 :گفت چرخَند ین انگشتش دٍر شَ ٍ يهَنطَر کٌ اسلحٌ دیخند یحالت عصب ٌیبا  شايپَر

بٌ دست  ویکٌ شايد ٍرق خَردن تقَ نجاستیپسر ا نیتازى شرٍع شدى! ا یاصل شیبزارم برى؟ نها»-
  ...نن باشٌ

نٌ نزخرف ٍ  دم؛ یرٍ بًش ن یزندگ ی  ! چَن دارم درس ٍاقعارادیک یازم نهنَن باش دیتَ با اتفاقا
 ...یکٌ تَ بٌ گَشش خَند ییادرٍغ

 انتیازش خ نکٌیا یکٌ بًش دادى شدى رٍ ندارى ٍ برا یارزش اسه چَقتیي قیبًش بگو رف خَام ین
 ...کنٌ ین تیکفا کیکَچ کیتحر ٌیزنان ٍ  ٌیجان ٌی ،ینیبب
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بٌ بعدش از  نجایبچٌ، از ا نی... انیبپرداز يو شَ غرانت دیپس با نیٍ آرش، نرگس رٍ از نن گرفت تَ
بٌ ٍقتش برى  کنو یپسرم؛ گرٍگان ننٌ ٍ نن بٌ عنَان نالکش حکو ن یگ یکٌ بًش ن ستیآن  تَ ن

 «...بدن چطَر بجنگٌ ٍ بکشٌ تا کشتٌ نشٌ ادشیکٌ  یجهاعت شیپ

 :پدرم گرفت ٍ نحکو فشار داد یگلَ ریاسلحٌ رٍ ز بعد

جا چَبشو  ٌیتباى کنٌ، قطعا  یباز  لیٍ فان لیرٍ حساب فان شَ یاگٌ آدم زندگ رىیبگ ادی خَام ین»-
  ...ندارن یٍ انحال نن عادت رٍ دست خَردن از کس ارىیدست بس ی! چَن دست باالخَرى ین

آدم خائن تَ  ی! سزاشٌ یشکستٌ ن نوی... چَن در اٍن صَرت قَانتَنو یانا نه ،یبزارم بر  خَاد ین دلو
 «...شٌ یستش گذاشتٌ ندم ٍ دستگاى، فقط ٍ فقط با نرگٌ کٌ کف د نیا

بعد، شايپَر جلَ رٍم  قٌیشد ٍ چند دق لیبزرگ تبد یدعَا ٌیکٌ بٌ  دیطَل نکش یلینگَشَن خ بگَ
 :ٍ گفت ستادیٍا

 «چند سالتٌ؟»-

 «...سالهٌ ازدىی»-

 دى، یبا عکس ٍ نحال نشَنت ن ای گٌ ین یز یچ ٌیبزرگترت  یدادى ٍقت ادیخب پس ندرسٌ بًت »-
 ...بٌ حافظٌ شیزنتا آخر عهر ب دیبا

اگٌ با زبَن  یٍل ستین یا نکتب ٍ ندرسٌ چیبدم کٌ تَ ي ادیرٍ بًت  یدرس خَام یانرٍز ن نن
  ...کنٌ ین تیحال یبٌ زٍر کتک ٍ تَگَش ایدن ،یر ینگ ادشیخَش 

 ادیرٍ يو خَب ازش  دنیٍ رٍ کش ریٍ ز یپس بدٍن شک دٍدرى باز  ،ینرد نیا ی از تخو ٍ ترکٌ اگٌ
... یفتیب یگر  یٍ بٌ سالَس یر یبگ ادیرٍ  چَندنیتَ نحل پدرت راى ٍ رسو پ زارم یانا نن نه ؛یگرفت

 «...ٍ یراى ٍ رسو درست زندگ دم ین ادتیخَدم 

 :يهَن لحظٌ پدرم سرش داد زد یٍل بدم، شَ جَاب خَاستو ین
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قبَل؛ دندم نرم، جفت چشهانو کَر بايات دست  خب یلیتَ از ننٌ، خ ی نٌیٍلش کن شايپَر! ک»-
باياش  یا ... تَ کٌ خردى بردىگنايٌ یبچٌ ب نی... انا انَنو یرفاقت دادم ٍ تا آخرش يو پاش ن

 «ٌ؟یرفتارت چ نیا لی! پس دلیندار 

گفت ٍ فقط حالت  شٌ یکٌ با کالم نه یاحساس ٌی. با نفرت. با کرد یبا حرص نگايش ن شايپَر
  .بَد انگرشین لحظٌ بچشهاش در اٍ

شکستن استخَن نن... نن  خر  ی  يهَن دست شد باعخ ٍ بان یٍل ،یپناي یآرى، دست رفاقت داد»-
! پس يهَن بًتر کٌ پسرتو شايد یبَد پرست بٌیغر ی... ٍلیيو کٌ بشٌ تَ با نن یيرچ کردم یفکر ن

  «...شٌ یٍ بٌ کجا ختو ن ٌیچ یعاقبت پدرش باشٌ کٌ بفًهٌ عاقبت ناتَگر  ی  نیع

 :گلَش گذاشت ٍ بلند گفت یرٍ شَ گٌیاسلحٌ رٍ، رٍ بٌ پدرم گرفت. دست د بعد

بگذرٍنو پس؟ عادت دارم بٌ  نَ یزندگ یاگٌ از خَن انحال تَ پر نشٌ، نن چطَر  الٌیپ نیا»-
 کنو، یزبَنو نزى نزى ن ریز تَ از پا درآٍردن شٌیيه یدارم لذت برا ی! پس ازم نخَاى ٍقتیخَاي خَن

 «...اجازى بدم پسرت شايد قائلٌ نباشٌ

بَد افتاد ٍ يردٍ دستش را نشت  زین یکٌ رٍ یستالیکر ی  گار یجاس یايَرا، از سر انگشتش رٍ گاریس
 کرد، ین ینیسنگ شیکٌ در گلَ یز یچ ٍ يا را بٌ يو فشار داد. سَزش پشت پلک شیيا کرد ٍ چشو

 َارید تپش اٍ کٌ يا سال نیٍ انگار تهام ا انندخَ یبَد کٌ عَام آن را بغض ن ینیيهان اتفاق سًهگ
  .فتدیکٌ بٌ جانش ب گشت یتلنگر ن کیکردى بَد، تنًا دنبال  اش یٍ غرٍر نخف نٌیک

  ...نگفت، فقط نگايو کرد یچیيهَن لحظٌ پدرم برگشت نگايو کرد... ي-

  ...رى ینه ادمی ٍ حالت چشهاش چَقتیي

  ...ٍ عاجز هَنیپش دیپر از حرف انا آرٍم... ٍ شا ن،یغهگ سرد،
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 یگلَلٌ تَ فضا کیشل یصدا تا ٍ بزارى ناشٌ رٍ شَ تا شايپَر انگشت دیطَل کش ٌیچند جان يهش
 ایدن ی از صفحٌ شٌیيه یزانَ افتاد... ٍ از اٍن لحظٌ بٌ بعد، يو اسهش برا یپدرم رٍ د،یچیپ لَیس

  ...اغش شکستد ریخط خَرد ٍ يو کهر نن تا ابد ز

 يق يق کٌ يهانطَر آٍا. شد تر ٍ نشتش جهع دیچیگَشش پ یدٍبارى تَ ،یلعنت کیآن شل یصدا
 گفت یٍ اگر ن دیلرز ین فشیرا گرفت. تن ظر شیبازٍ نحکو ٍ گذاشت اش شانٌ یسرش را رٍ کرد، ین

  ...از ايَرا ندارد، درٍغ نگفتٌ بَد یحال بدش دست که

را آى نانند از  قشیدخترک نشست ٍ نفس عه یشهیابر ینَيا یرٍ اش سرش را کج کرد ٍ گَنٌ ايَرا
  .داد رٍنیسَزانش ب یياٌ یعهق ر

تنش باال رفتٌ  یٍ دنا دىیپاش شیيا کاسٌ خَن بٌ نردنک کیچنان سرخ بَد کٌ انگار  شیيا چشو
را  ارادیزانَ افتادن ک یبَد، دٍبارى رٍ ستادىیا یلعنت یلَیآن س یکٌ انگار دٍبارى تَ ادیبَد. آنقدر ز
  .بَدنحس، در سرش اکَ شدى  ی آن گلَلٌ کیشل یبَد ٍ دٍبارى صدا دىید شیيا نقابل چشو

 :دلش سرد شدى بَد. بًو گفت شی. انگار آتزد یلبخند ن ستاد،یشايپَر اٍند جلَم ٍا-

کردن ٍ  یکیدست بٌ  تییپدرت ٍ دا یرٍز  ٌی... رى ینه شیپ یخَا یاٍنطَر کٌ تَ ن شٌیيه ایدن»-
کٌ نتعلق بٌ نن بَد رٍ ازم گرفتن... ٍ انرٍز تقاصش رٍ با خَن خَدشَن پس دادن... پس  یاٍن
 نتقامٍ ا یٍ اگٌ خَرد زننت ین ،یگرفتو اگٌ نزن ادیفقط  ستو،ین یباشٌ کٌ نن آدم بد ادتی ٍ نیا

 «...یبخَر  تَ چَب سکَت دیتا ابد با ،ینگرفت

خَدم رٍ  ی هٌین ٌیدرٍنو شکستٌ بَد.  یز یچ ٌیبگو. انگار  تَنستو ینه یچیفتو. اصال ينگ یچیي
  .یٍ پر شدى بَدم از خأل ٍ پَچ کردم یاحساس نه

 قیکٌ در آن ٍاحد بًو تزر یشدى کٌ تَنستو با تهَم نفرت یافتاد چ ادمیآخر شايپَر،  ی با جهلٌ یٍل
 آٍردن کو ايل. بگو بًش نَ تَ قلبو نحکو کرد، حرف ٍ کٌ از يهَن نَقع جاپاش یشیشدى بَد ٍ آت
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سر  زٍیچ هٌخَرد بشو ٍ ي یینشکنو، عَضش نَقع تنًا ٌیبق جلَ بَدم بلد انا بَد، کو سنو. نبَدم
  .کنو یخَدم خال

 ارادمیبرى... انا بدٍن پسر ک ادمی تَ ٍقت اسو ٌی دیتَ رٍ نشناسو... شا دیبچٌ باشو... شا دینن شا»-
 نیسراغت ٍ اٍنَقت ا امیکٌ نن ن رسٌ یيو ن یرٍز  ٌی ،ی... اگٌ تَ انرٍز انتقام گرفتکنو یٍ سکَت نه

 ادیبًو  چَقتیکاش ي یا یکن یصدبار آرزٍ ن یکٌ رٍز  یرٍ بخَر  یچَب درس دیکٌ با ییتَ
 «...یداد ینه

 .رٍنیب ببرى اٍنجا از ٍ ٍ بٌ نگًبان گفت نن دیلحظٌ بًو خند اٍن

ساعت فقط نفس نفس  کیعَد کردى بَد ٍ تا  ویهاریبَد کٌ ب نیاتفاق ا نیبدتر طیاٍن شرا تَ
بار،  ٌی ٍ پايام رٍ گذاشتو ٍ سرم اٍندى کٌ سرم ییافتادى بَد چٌ بال ادمیٍ بعدش انگار تازى  زدم ین
ٍجَد ننو  ی لحظٌ يهٌ ٌیکٌ جلَ چشهو از کار افتاد ٍ در عرض يهَن  یقلب یبرا و،یتهَم زندگ یبرا

رٍ پايام راى  یچطَر ٍ با چٌ قدرت دٍنو ی... انگار ننو ُنردى بَدم، فقط نهکردم ین ٌیازم گرفتٌ شد، گر
  ...رفتو ین

 :خَدش را بٌ اٍ فشرد ٍ يق زد شتریب آٍا

  کارٍ بکنٌ؟ نی... شايپَر چطَر تَنستٌ ای... چطَر شٌ یباٍرم نه-

دردش  ی  نیٍ با سنگ یرازٍ تَ قلب خَدت نگٌ دار  نیيهٌ سال ا نیا یتَنست ی... تَ چطَر اصال
 !؟یبساز 

اٍ گذاشت ٍ ايَرا يهراى با  یا نٌیس یسرش را رٍ ٍقفٌ یايَرا کهرش را لهس کرد ٍ آٍا ب دست
 :کَتاى شد گفت یا کٌ ننجر بٌ سرفٌ یبازدن

بزرگ شدم...  نٌیک نیداشتو... شايپَر بذر نفرت رٍ تَ ٍجَدم کاشت ٍ نن با ا زىیتَنستو... چَن انگ-
 ی زىیدٍٍندى بَد کٌ انگ شٌیبٌ خَدم اٍندم، انقدر ر یرشد کرد ٍ ٍقت شتریب ٌیبٌ جان ٌیکٌ جان یا نٌیک
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کٌ بٌ جز  ییٍ دستا کرد یهاحساسش ن گٌیکٌ د یسالٌ با قلب ازدىیظاير  ٌیشدم بٌ  لیانتقام شد! تبد
  ...شد ینه یراض گٌید زیچ چیخَن، بٌ ي

نعصَنش را نگاى کند ٍ  یيا تَانست چشو ٌیچند جان یفقط برا دیکرد ٍ ايَرا شا سرش را بلند آٍا
  .دٍبارى رٍ از اٍ گرفت ٍ کهرش را ريا کرد

بد،  ایانا خَب  شد؛ ین قاچاق ٍ تکٌ تکٌ شَن يهَنجا بدن دیبَدم کٌ با ییيا نن درٍاقع جزء بچٌ-
کنٌ،  شیقربان ٍ نن خَاست یدرم داشت ٍ نکٌ شايپَر از پ یا نٌیکٌ داشتو ٍ ک یبخاطر اختالل تنفس
شدن آنَزش  ستیترٍر یدادى بشو ٍ اٍنجا برا لیگرٍيک فعال تحَ ٌیبٌ  یبعد ی قرار شد با نحهَلٌ

  ...نویبب

 یدر آين ٌیجلَ  یرد شدم ٍ ٍقت چیدر پ چیپ رینس ٌیشب قبل از رفتن، از اٍنجا فرار کردم ٍ از  انا
 ...برداشتو نیاسلحٌ کٌ اٍنجا بَد از رٍ زن ٌیيهراى  ٍ دشیکل دم،یرس

رٍ دستام  ویکٌ حضَر شايپَر تَ زندگ یرد خَن نیاٍل شد گرفت، ٍ کٌ جلَم ینگًبان نیبٌ اٍل کیشل ٍ
  ...بٌ جا گذاشت

 یيا . شانٌکرد ینگايش ن دىیبٌ يو چسب ییيا ٍ نژى سیخ ییيا آرام گرفتٌ بَد ٍ با چشو یکه آٍا
. دستش را دیلرز ین اش گذشتٌ اىیآن يهٌ اتفاق ٍ نبش قبر خاطرات س ی  کاٍر یايَرا بٌ ٍضَح از ر

 ادند رٍنیب با زنان گذاشت ٍ يو شیيا لب یرٍشن کرد ٍ رٍ گارینخ س کیٍ  دیکش شینَيا انین
 :رنگش گفت یدٍد خاکستر 

. چند کرد ین یپدرم بَد ٍ تنًا زندگ یجز دکتر فرزاد بابک، کٌ از آشنايا شناختو، یرٍ اٍنجا نه یکس-
 د،ینحل تَپ ترک یاالسالن خیيفتٌ خبر انحدام حزب ساسان ش ٌیبعد از  نکٌیا تا بَدم اش خَنٌ یرٍز 
تهام ندارک زدى بَد ٍ با  یپا شَ بٌ اسو پدر نن... چَن شايپَر بعد از نرگش اجر انگشت یٍل

ٍ ساسان رٍ با اسو  گردنش بندازى زٍیچ يهٌ تَنست ياش، قهاش يو لیبیٍ چرب کردن س یساز  صحنٌ
  ...راى بندازى دیجد نسیزیب ٌیبدى ٍ خَدشو برى تًران ٍ  یننصَر فرار  ی  جعل
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بَد... ظايرا نتَنستٌ بَد شَک خبر از دست دادن پدرم رٍ  هارستانیبرگشتو خَنٌ، نادرم ب یٍقت
حال، حال   نیکنن... اٍن لحظٌ بدتر شیتحهل کنٌ کٌ حالش بد شدى بَد ٍ نجبَر شدن بستر

ٍ خَدم بغلش کردم  دمیکٌ رس یا خَايرم بَد کٌ نٌ پدرش کنارش بَد، نٌ نادرش... ٍ نٌ نن... لحظٌ
يو پدرش باشو، يو برادرش... ٍ يو گٌ  دیبٌ بعد با نجایاز ا دمیفًه اد،یب کشینزد یٍ نزاشتو کس

 ...نادرش رٍ ُپر کنو یگاى جا

 یا بٌ سن ٍ سالو اضافٌ شد ٍ شدم نرد خَنٌ یادیبگو، انا از يهَن نَقع بَد کٌ رقو ز قیدق تَنو ینه
 ینَتَر  کیٍ پ یانجام دادم... از کارگر  یبکن ٍ کٌ فکرش ینداشت... يرکار  یانگار رنگ ٍ رٍح گٌیکٌ د

 یفتنٍ ٍسط نترٍ... نادرم يو با ابَنیخ ی نردم گرفتٌ تا بساط کردن گَشٌ ی جلَ خَنٌ ییٍ پادٍ
  ...ٍاسٌ نا کهک خرج بَد یدرآندش کو بَد، ٍل نکٌیبا ا کرد، ین

 گفتو یٍ ن دٍنستو ین نسئَل ٍ ... خَدمرفتو یبار نه ریاصرار داشت کهک کنٌ، انا ز یلیبابک خ دکتر
 ٌی یحت چکسی... نٌ فقط اٍن، کٌ از يویندار اجیاحت یا خَنٌ نرد دارى، نا بٌ نَن صدقٌ نیتا ا

  ...خَدم بَدم یاسکناس يو نگرفتو ٍ فقط رٍ پايا

  ...َندی... کٌ اٍن نَقع تنًا دٍستو بٌ حساب ننیشاگرد داشت بٌ اسو ران ٌیپدرم  یسال چند

 :نکخ کرد ٍ بعد ادانٌ داد یا لحظٌ

ٍن سالٌ بَد، انا ا شیپنج ش ی بچٌ ٌی ام افٌیآشنا کرد... ظاير ٍ ق یسخت با ٍ از يهَن اٍل پدرم نن-
کٌ  یتیبار نسئَل ریز نَنو یٍ نن ن رى یزٍد ن دٍنست یخَدش ن دمی... شاارىینرد بارم ب خَاست ین

  ...دمیفًه یازش نه یچیاٍن نَقع ي

 يَش یب دىینرس 9ينَز بٌ ساعت  شد، یٍ شب کٌ ن کردم ین یشاگرد یتَ جَايرفرٍش نیبا ران رٍزا
  ...شدم ین

  ...فقط رٍز جهعٌ رٍ آزاد بَدم يا، یر یتهَم اٍن سختگ یال
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از تًران  یی  ... تنًا جاریت یس ابَنیخ برد یٍ ن گرفت یرٍ ن نیدست نن ٍ ران شد، یغرٍب کٌ ن ادنٌی
 کنٌ؛ ین زندى ٍ يام بًش دارم... درستٌ غصٌ یٍ نٌ حس بد ام یاٍنجا، نٌ عصبان رم ین یکٌ ينَزم ٍقت
  ...هارىیت نیبًتر شٌ، ین یپر کٌ شب ٍ رٍزم با نفرت س ینن یانا غصٌ برا

 یيا شی... نهاویدیخر یبَد کٌ از اٍنجا ن ییيا یٍ بستن یسهاٍر  یچا نَن یخَشحال تهَم
 نطَرینن ا یالاقل برا ایخاص بَد،  ابَنیاٍن خ زیچ نبش... يهٌ ی گَشٌ یيا ... نَازندىشیابَنیخ
  ...بَد

 :بار اٍند بًو گفت ٌیکرد...  دایپ خیاز يهَن رٍزا شرٍع شد ٍ تا چند سال بعدشو ب نیران ٍ نن رفاقت

 ٌی دینحل خطرناکٌ، با نیا یکار... ٍل یپ   یایغرٍبا ن نویب ین ،یيست یباجنه ی بچٌ ادیخَشو ن»-
 «...یکٌ باياش از خَدت دفاع کن یدم دستت داشتٌ باش یز یچ

 یا شٌیش یسنگ رٍ ٌیتلنگر...  ٌی.. يهَن چاقَ دٍبارى شد دستٌ چرم گرفت جلَم. یچاقَ ٌی بعدشو
بکشٌ بٌ  یخیکٌ دٍبارى حصار سرد ٍ  خَاست یشکستن ن یجرقٌ برا ٌیکٌ از نفرت ساختٌ بَدم ٍ 

 ...کنٌ تر اىیس ٍ چشهام ٍ رٍزام

 ییٍقتا ٍ بَد دستش نفر قبال رٍ نغازى کهک ٌیپدرم...  یرٍ ازش گرفتو ٍ رفتو سراغ جَايرفرٍش چاقَ
بَدم شايپَر شعبٌ رٍ بًش  دىی... شنداد یرٍ نغازى ٍ کارا رٍ انجام ن ستادیاٍن ٍان رفت یکٌ پدرم نه

  ...دارى ییایٍاگذار کردى ٍ االن برا خَدش برٍ ب

  !کرد بٌ نفر اٍل لشیشد کٌ تبد نویيه

 ریدرگ باياش بست بن ی کَچٌ ٌیدم غرٍب تَ  یکٌ ٍقت یاٌ انتقام نن، پسر چًاردى سال یاٍل برا نفر
تا از پا  زم یبًش چاقَ ن یظیبا چٌ غ رى ینه ادمی چَقتیانگشتام رفت ٍ ي یخَنش ال ی شدم، نزى
  ...بست شٌیيه یبرا ٍ چشو خَدم چشهاش یافتاد ٍ جلَ

  ...انا نشدم شو؛ یآرٍم ن کردم ین فکر
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 :داد دستو ٍ گفت گاریکٌ س دیرٍ بًش نگفتو، انا فکر کنو خَدش فًه ٌیقض ن،یرفتو سراغ ران دٍبارى

بکش آرٍم  ٍ نیا ایب یٍل... برسٌ راى شاى بٌ کٌ برى راى نهٌ کج ٌیٍقتا الزنٌ  یاشکال ندارى، آدم گاي»-
 «...یش

  .را خانَش کرد گارشیٍ ايَرا س دیحس کرد تنش لرز آٍا

يو نشستن  یاز قبل رٍ شتریسرد شدم ٍ يررٍز ب یگنسبت بٌ زند  شتریٍ ب شتریگذشت، ب یيرچ-
داشتو... قصدم فقط چًار نفر بَد،  نٌی... انگار از عالو ٍ آدم ککردم ین احساس قلبو تَ رٍ يا سنگ

 ...پدرم بَد ی کٌ رٍ نغازى ینرد ٍ يا سران حلقٌ

رش کشتٌ شدى بَد، کٌ قبال آ ینرگس، درست تَ يهَن باغ ی شدن جنازى دایاز چند سال، بعد از پ بعد
ٍ بٌ  ارمیرٍ بٌ دست ب یپرٍندى رٍ از سر گرفت ٍ با کهک دکتر بابک تَنستو ندارک کاف ی  ر یگیپ سیپل

بَد،  نشدىکٌ يرگز نرتکب  یپدرم از جرن ی ٍ تبرعٌ قتیدادگاى ارائٌ کنو... ٍ با اجبات حق
 یٌ یکٌ يو با رٍح ییرفت ٍ باالخرى نَفق شدم ٍارد نظام بشو... جا نیکٌ داشتو از ب یا نٌیشیسَءپ

 ٍ ٍ رٍزم دمیخَاب ین فکرش با يا کٌ سال یا نقشٌ یبٌ سٌ نفر بعد تَنستو ینن سازگار بَد ٍ يو ن
  ...بشو کینزد کردم ین شب

حقش بَدن کٌ بٌ نظرم نست یکردم ٍ يهَنطَر کٌ دٍست داشتو، بٌ سبک داینفرشَن رٍ بٌ نرٍر پ دٍ
  ...بردم نیاز ب

  ...کٌ بٌ نظر نن يزار بار نردن يو براش کهٌ ینَندى... کس یباق یينَز اصل کار  انا

 نٌ،یس یتَ شیپايا کردن جهع با زنان شد ٍ آٍا يو دىیرعد ٍ برق شن یکٌ سکَت کرد، صدا ايَرا
  .کٌ بٌ جانش افتاد نفسش بند آند یٍ از ترس آن دیلرز

 :ٍ اٍ ادانٌ داد دیايَرا را نقابل صَرتش د ی ٍ کدرشدى یا شٌیش یيا کرد، چشورا کٌ بلند  سرش
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... اگٌ بخَام یٍ اسو شايپَرٍ آٍرد دمیسال تَ رٍ د ستیبعد از ب نکٌیرٍزيا گذشت ٍ گذشت، تا ا-
اٍن نرد  ی از تَ يو بٌ اندازى تش،ینالقاتو با شايپَر ٍ نطهئن شدن از يَ نیاٍل از بعد بگو، شَ راست
 نکٌیعذاب بَد ٍ از ا لنح برام شايپَر با بَدنت خَن ٍجَد نداشت، انا تصَر يو یا نٌی... کَندیبدم ن

ندام  ياتو یٍ سرکش زی... زبَن تند ٍ تگرفت یحرصو ن یدیکش ین خَدت سهت ٍ نن لیدل یيردفعٌ ب
 ...بشٌ تر احساس تَ ٍجَم پررنگ نیا شد یباعخ ن

کٌ از دستام بلند  یگند خَن یکٌ تَ ٍجَدم بَد ٍ بَ یننف یيا ت ٍ احساسساال، نفر نیتهَم ا یط
خَ  نشیکٌ با خلق خشهگ یآدم سرد ٍ سنگ ٌیساختٌ بَد...  عاطفٌ یسرد ٍ ب یاز نن نَجَد شد، ین

 يهشنداشت...  یینن جا یبَد... آرانش تَ زندگ گانٌیب یگرفتٌ بَد ٍ با ير حرف ٍ احساس خَب
 دٍش بٌ ٍ بارش یینذاشتو ٍ خَدم تنًا َنیدر ن چکسیکٌ تا انشب، با ي یدرددرد بَد ٍ درد... 

  ...دمیکش

 ...بشو کیدردارٍ بايات شر نیتهَم ا خَام یٍ از انشب نن ن-

برخاست. سهت ايَرا قدم برداشت ٍ نقابلش  شیاٍ، ايَرا سکَت کرد ٍ آٍا از جا یصدا دنیشن با
 :کهرنگ زنزنٌ کرد یٍ با لبخند دیکش رٍنیب شیيا انگش انینصفٌ را از ن گاریس د،یکٌ رس

 ریز شیآت شٌیباشو کٌ يه یگار یس نیگزیجا تَنو ینه ؟ینن چ یٍل ؛یآرانش نگرفت گاریاز س یگفت-
  خاکسترى؟

 :شد ٍ آرام زنزنٌ کرد دىیدخترک کش ی گَنٌ یايَرا رٍ ی اشارى انگشت

  ...یتَن ین-

 :ايَرا تکان خَرد یيا رنگ گرفت ٍ لب شتریب یآٍا که لبخند

 ٌیبٌ خصَص ٍ  یی  بایز ٌیتَ نگايت بَد...  یخاص زیچ ٌی دنت،یکٌ د یاز يهَن دفعٌ اٍل-
 یدردام نحل دٍا بَد یبٌ نسکن... تَ برا ٌیآرٍم بشو... درست شب شد یگنگ کٌ باعخ ن تینعصَن
 !دختر
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ايَرا  یيا انگشت یشَد ٍقت یٌ بارانک رفت ینشست ٍ آسهان نگايش ن شیگلَ یدخترک تَ بغض
  .کنار صَرتش نشست

 یٍ آرانش تییبای... رفتار ٍ اخالقت برام جذاب بَد... زشدم یجذبت ن شتریب دنتید یير بار کٌ ن-
 نیکٌ ا یبَد یٍ تنًا دختر  نیاٍل... بردارم رٍت از ٍ نتَنو چشهام شد یباعخ ن گرفتو یکٌ ازت ن

  اىیس یزندگ رىدا شینیریش دمیبرام تلخ بَد، انا با گذشت زنان فًه لی... اٍاداد یاحساس رٍ بًو ن
  ...کٌ ازت دٍر باشو تَنستو یٍ نٌ ن خَاستو ینٌ ن گٌی... دکنٌ ین نیریننَ يو ش

 :رٍان شد ٍ ايَرا ادانٌ داد شیيا گَنٌ یآٍا نرم نرنک رٍ یيا اشک

انا بٌ  یبَد کوینزد! کنارم بجز... جا يهٌ ايام؛یرٍ یتَذينو؛  یقلبو؛ تَ ی... تَیبَد جا کو کو تَ يهٌ-
 تیٍ نأنَر گاىی... جادی... بخاطر ٍجَد جاٍیازم فاصلٌ داشت ایدن ٌی و،یکٌ تَش بَد یخاطر نَقعت

دست  یکٌ تَ بش َددست بٌ دست يو دادى ب یچ يانَن... انگار يهٌ ی شدن سر ٍ کلٌ داینن... پ
  ...نن یزندگ یآرزٍ نیتر یافتنین

 نیرا ب اش یٍ عرٍسک فیگرفت کٌ ايَرا صَرت ظر دنیبار یشتر یآٍا با شدت ب یيا اشک
  .قاب گرفت ٍ سرش را خو کرد شیيا دست

 نیاٍل یبرا یکٌ زندى بهَنو... ٍقت یگرفت کار بٌ تَ ٍ تهَم تالش ویافتاد ریبا يو تَ کَيستان گ یٍقت-
بار  ٌیجَن گرفت... اٍن لحظٌ فقط از خدا خَاستو  نن ی  خیتَ قلب   یيا ٍ از نفس دنتیبار بَس

 ییبفًهو دختر دا نکٌیکردى بَدم... نن تَ رٍ قبل از ا دایپ ٍ بدى... چَن رايو یبًو فرصت زندگ گٌید
ٍ نتَجٌ بشو تَ اصال  نویبب تَ شناسنانٌ نکٌیقبل از ا ،یکیبدٍنو چقدر بًو نزد نکٌیقبل از ا ،یخَدن
کٌ  یٍ آرٍن زیتند ٍ ت یانتخاب کردم... تَ رٍ بٌ عنَان خَدت، بٌ عنَان آيَ یستین شايپَر خَن يو

برگردم؛  خَاستو ی... فقط نخَاستوخَدم  یزندگ یچشهاش يرشب ٍ يررٍز پشت پلکام بَد، برا
کنار خَدم نگٌ دارم ٍ  شٌیيه یتَ رٍ برا دم،یچش ٍ دنیطعو نفس کش گٌیبار د کیبرگردم ٍ اگٌ 

  ...نکشويو دست ازت  گٌید
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... ٍ دندیلرز یرا بٌ آغَش گرفت. يردٍ ن فشیآٍا بلند شدى بَد کٌ ايَرا نحکو تن ظر یٌ یگر یصدا
  .شتریب یکه دیايَرا شا

... از یبدٍن نَ یٍ درشت زندگ زیاالن برات خَندم کٌ ر نیکتاب رٍ از خط اٍل تا يه نینن ا-
ٍ تا  دمیرايش افتادم ٍ يهٌ رٍ بٌ جَن خر کٌ نخَاستو انجام بدم، انا تَ ییيا اشتبايات ٍ گناى

  ...خرخرى ٍسط باتالقش فرٍ رفتو

کٌ ننبعش فقط ٍ فقط  یٍ آرانش یکنار نن بهَن یتَن ی... نکنو یکٌ باشٌ؛ قبَلش ن یيرچ انتخابت
جَاب نٌ،  ٌیٍ با  یيو بر  یتَن ی... نینگٌ دار  ویٍ سراسر زندگ یخَدتٌ رٍ برام حفظ کن یچشها

 نیٍ ا قبال ی کٌ دٍبارى بشٌ يهَن خرابٌ یرٍ تنًا بزار  کنٌ یکٌ با نکافات دارى قد راست ن یَار ید
 ...بزنٌ اشٌ یسا ریخدا يو نتَنٌ چَب ز گٌیدفعٌ د

اٍ گرى  ی سرخ ٍ کدرشدى یيا چشو یٍ نعصَنش تَ سیخ یيا از اٍ فاصلٌ گرفت ٍ چشو یکه آٍا
 :دیرا شن شیدخترک دٍبارى صدا افتاد ٍ نییايَرا از دٍرش پا یيا خَرد. دست

بر با نن  ینبن یاجبار  نیتر ... کَچکیکٌ بٌ نظرت درستٌ رٍ انجام بد یکار  یتَن یآٍا... ن یآزاد تَ
  ...ٍ خَرى یفرصت بٌ يو ن نیتر کیدر نزد تینحرن نینٌ، ا یبَدن ٍجَد ندارى ٍ اگٌ االن بگ

پا  ی پنجٌ یرٍ ٍ گذاشت اٍ صَرت طرف دٍ را دستش يردٍ آٍا کٌ بَد؛ نکردى تهام را اش جهلٌ ينَز
 ی بَسٌ اش، یديد، دخترک با ظرافت ٍ آرانش ذات رٍنیبلند شد ٍ تا ايَرا فرصت کند نفسش را ب

  .دیخَدش را عقب کش رد،یبخَايد کهرش را بگ نکٌینشاند ٍ قبل از ا شیيا لب یگرنش را رٍ

 .از يو فاصلٌ گرفت شیيا ٍ لب زد یايَرا برق ن یيا چشو

را احاطٌ کردى بَد،  شیکٌ گلَ ینیبغض سنگ انین در ٍ کرد پاک را اش گَنٌ یقطرى اشک رٍ آٍا
 :لب نشاند ٍ گفت یرٍ یلبخند

کٌ تَ  ییخطايا یکٌ حت خَاد یانقدر تَ رٍ ن ستادى،یکٌ جلَت ٍا ینبَد کٌ بگو دختر  یکاف نیيه-
برام نًو  یلیٍ فان ینبَد کٌ بًت جابت کنو نسبت خَن یکاف دٍنٌ؟ یگناى رٍ اشتباى نه یگ یبًش ن
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طَفان  ٌ،کنارن یکٌ ٍسط ترسام آرٍنو کرد ٍ بًو گفت تا ٍقت خَام یرٍ ن یینن يهَن ايَرا ست،ین
آغَشت باشو ٍ تَ  ریتا ابد اس خَام ینبَد کٌ اعتراف کنو نن ن یکاف ارى؟یاز پا درم ب تَنٌ یيو نه

 رم؟یحرارت دستات جَن بگ

 :نکخ کرد ٍ بعد ادانٌ داد یا لحظٌ 

... یبزار  شَن نرگ کف دست یٍقتا الزنٌ کٌ حق آدنا رٍ با ايدا یگاي ،یکٌ تَ يست یگايیدر جا-
 یعدالت، انتقام يو بَدى باشٌ، بازم نن تَ رٍ نقصر تلق یکار عالٍى بر اجرا نیاز ا تتیحاال اگٌ ن

 نیٍ با ا رفتن ین نیبٌ دست خَدت از ب دیکٌ خَاى ناخَاى، با یانتقام گرفت ی! چَن تَ از افرادکنو ینه
دارى  یآفت نحل شايپَر چٌ سَد ٌی... حضَر یجانعٌ رٍ از فساد نجات داد ٌیکار نٌ فقط خَدت، کٌ 

 دیچرا نن با زارى؟ یپشت سرش جا ن یرٍنیٍ ٍ یايیکٌ يرجا پا بزارى فقط س نٌیبٌ جز ا ا؟یدن یبرا
  کنو؟ ٌبَدن تَ رٍ نَعظ یعاقبت نیکٌ سزاٍار چن یافراد ی  بخاطر نابَد

بٌ  رىیکرد ٍ خ کینزد شیيا کَچک خَدش گرفت ٍ بٌ لب یيا دست انیايَرا را ن یيا دست بعد
 :با بغض ادانٌ داد شیيا چشو

 بٌ ٍ يانَن نن ای شدم، یکشتٌ نتَسط ارتا  ای داد؛ ینه نجات ٍ کٌ اگٌ نن یی  دستا، يهَن دستا نیا-
  ...اٍردین نَ شايپَر دخل ای د،یکش ین یچارگیب

کردى، بٌ خاطر نن ٍ انحال نن  یيرکار  دٍنو ین یاسو قاتل رٍ بًشَن نسبت بدم ٍقت تَنو ین چطَر
خَن از  کٌیچ ٌی یحت یراى، يدف تَ فقط يهَن آدنا بَدى ٍ اجازى نداد نیکٌ تَ ا دٍنویبَدى؟ ن
 نیکٌ بٌ نفع تهَم ا یٍ نٌ حق دارم بٌ خاطر کار  تَنو یپس نٌ ن اد؛یب گناى یب یآدنا یٌ یدناغ بق

 ...باشو ٍ خطاکار بدٍنهت ریجانعٌ بَدى ازت دلگ

 رىیرا گرفت ٍ خ راينشیپ ی قٌیکٌ اٍ جلَتر رفت ٍ از دٍ طرف  کرد ینگايش ن رىیيهانطَر خ ايَرا
  .اش یا شٌیشفاف ٍ ش یيا شد بٌ چشو
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کٌ  یکرد... کس تیرعا شَ ویحر یندت دست شراکت بايام داد، ٍل نیکٌ تهَم ا خَام ین ٍ ینن کس-
ل نَ دست تَنست ین نابَد  شٌیيه یاتاق خَدم کٌ برا یحت ایشايپَر  یالیٍ تَ تاالر، ٍسط کنٌ ٍ 

ٍ  دکر تویکارش بٌ کَالک ٍسط کَيستان نکشٌ؛ انا حها چَقتیکٌ ي ادیدنبالو ن تَنست یبشو، ن
  ...نبَد راى ٍسط آدم چَن... نَند پام پابٌ

 لیدال نیتر یبًت اعتهاد دارم... ٍ اٍنقدر تَ دلو باٍرت دارم... کٌ يو قلبو ٍ يو ننطقو با اساس اٍنقدر
  ...کنن یتَ رٍ انتخاب ن

درشت ٍ  یيا را از چشو شیيا صدق گفتٌ خَاست یچند لحظٌ صَرتش را نگاى کرد. انگار ن ايَرا
  .بخَاند شیبایز

 :اٍ چسباند ٍ زنزنٌ کرد ی  شانیرا بٌ پ اش یشانیدستش را پشت کهر اٍ قفل کرد ٍ پ يردٍ

 ؟یفاصلٌ بندازى فکر کرد نهَنیچند ناى ب یکٌ نهکنٌ برا ییيا تیبٌ شغلو... بٌ خطراتش... بٌ نأنَر-
از طرف نن نشستن کٌ بٌ خَنو  کیکَچ یخطا ٌیخَنٌ ننتظر  نیا رٍنیب ایلیاالنشو خ نیيه یحت

  ؟یایباياش کنار ب یتَن ی... نستین یکه ینشکل نیا! اند تشنٌ

ٍقتا  یگاي ایبگذرى... دن یبدٍن سخت شَن یسقف نرفتن کٌ تهَم زندگ ٌی ریبا يو ز یدٍ نفر  چیي-
  ...ویستیٍا جلَش تر ٍ پرقدرت ویکن تر نحکو ٍ سپرنَن دیکٌ با ویینا نیننتًا ا ندازى،یسنگ ن

  ...شٌ یقلب آدنا از يو نه ی  باعخ دٍر  چَقتیجسو، ي ی  ضهن، دٍر  در

تَ، سطح تفکرات ٍ  یایدن دیسال ازت بزرگترم آٍا... شا ازدىینن  ؟یچ نَن یاختالف سن-
  ...باشٌ تا آسهَن فرق داشتٌ نینن ٍ طرز فکرم از زن یایدن با يات، خَاستٌ

 یکنن، پس زندگ لیرٍ تکه گٌیيهد یيا بیٍ ع انیکنار ب گٌیاگٌ آدنا نتَنن با اختالفات يهد-
کٌ بشٌ  ستنیبزرگ ن یانا اصال اٍنقدر  دٍنو، ین نارٍیا ی نن يهٌ خَرى؟ ینشترک بٌ چٌ دردشَن ن

  ...گذاشت نشکل شَ اسو
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 :گفت شیيا بٌ چشو رىیفاصلٌ داد ٍ خ یصَرتش را که ايَرا

  ؟یندار  یدیترد چیبا نن بَدن، ي یبرا یعنی-

  .تکان داد ٍ با لبخند نگايش کرد نیرا دٍر گردن اٍ حلقٌ کرد ٍ سرش را بٌ طرف شیيا دست آٍا

  ...ذرى ٌی یحت-

  ...یکنارم بهَن دیتا ابد با ،یدختر! اگٌ االن قبَلو کن ستویٍ طالق ن یینن ايل جدا-

  ...نَنو ین-

  پا بٌ پا؟-

  ...پا بٌ پا-

  بدٍن ترس ٍ لغزش؟-

  ...بلرزٍنٌ ٍ شٌ ٍ پام کیبًو نزد دى  یتا تَ رٍ داشتٌ باشو، ترس بٌ خَدش جرعت نه-

بار، بٌ ٍجدان ٍ قلبش اعتراف کرد کٌ چقدر  نیچندن یدلش، برا ینگايش کرد ٍ تَ ٌیچند جان ايَرا
  .است شیبایز ی با قلب پاک ٍ چًرى ف،یعرٍسک ظر نیخَايان ا ادیز

 یيا ٍ خندى نیریبا زبان ش دش،یٍ سف نیٍ تن بلَر ییآيَ یيا با چشو یدخترک بندانگشت آٍا؛
اٍ را ُشل کردى  ی احساسات نردانٌ ی ٌ یپا یبدجَر  ادآٍرش،یٍ اعت یا قًَى ییشکرکش، با نَج نَيا

  .بَد

  ...دختر، از قلبش بَد نیا خَاستن

  ...افتاد ین بٌ تک ٍ تا د،ید یکٌ تا اٍ را ن یقلب

  ...بٌ حرارت نگاى آٍا نحتاج بَد ش،یٍ سرنا خیکٌ  یقلب
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  !نتعلق بٌ خَدش نبَد گریايَرا د ٍجَد

  ...خَاست یاٍ را ن شتریکردى بَد کٌ از جان خَدش يو ب ویتسل یبٌ دختر  ٍار َانٌیرا د رٍحش

  ...ايَرا نحل نعجزى بَد یبرا آٍا

  ...تلنگر نحل

  ...از خَاب خشو یدار یب نحل

 !جنَن یایغرق شدن در رٍ ٍ

  ...جنَن گرم ٍ دلچسبش را نیاسارت در دستان کَچک آٍا ٍ ا نیايَرا چقدر دٍست داشت ا ٍ

دست راست ايَرا  انیخَرد، دست چپش ن َاریدٍر دخترک را چرخاند ٍ کهرش کٌ نحکو بٌ د کی
ٍ آٍا فرصت نفس  دیدخترک کش کهر یرا رٍ گرشیسرش برد ٍ دست د یقفل شد ٍ آن را باال

آٍا شرٍع شد ٍ تهام تنش را  یيا از لب تابش، یداغ ٍ ب ی ايَرا خو شد ٍ بَسٌ ینداشت ٍقت دنیکش
  .دیشبٌ آتش ک

دستش فشرد، ايَرا  انیرا ن شیيا ٍ آٍا کٌ انگشت دیبَس ین تر قیعه ٍ تر نحکو گذشت ین يرچٌ
 دارش برد ٍ جسو لرزان ٍ تب نییاٍ پا ی لب تا چانٌ ی را از گَشٌ شیيا ٍ لب دیصَرتش را عقب کش

 یرا رٍ شیيا دخترک بستٌ شد ٍ انگشت یيا دندان گرفت. چشو ریچسباند ٍ گردنش را ز نٌیس بٌ را
اگر  کرد یايَرا جناقش را نشانٌ گرفت ٍ دخترک حس ن ی اٍ حرکت داد. بَسٌ ینَيا نییگردن ٍ پا

  .افتاد یايَرا نحکو نگًش نداشتٌ بَد، قطعا از فرط آن يهٌ حرارت ٍ گرنا از پا ن

 یآٍا با رخَت پلک زد ٍ صدا د،یکٌ کش یقیاٍ فرٍ برد ٍ با نفس عه ینَيا انیصَرتش را ن ايَرا
 :دیگَشش شن ریاٍ را ز یرایگ

 نیٍ از ب کنٌ یکو ن نَ یندگز یيا شب ی  ايیکٌ س یدیآٍا. يهَن رٍز سف ینن یزندگ ی تَ نعجزى-
 ...برى ین
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 :دیگردنش را بٌ جان کش ی  اٍ انتداد داد ٍ عطر نرگس گَد فیداغش را تا گردن ظر یيا نفس

 نیا ٍ  احساس نیا ام تا زندى ی... ٍلدٍنو ینه شَ اسو دیبگو؛ تَ يو فعال ازم نخَاى، شا تَنو ینه -
ٍ ير  یشیآت یرٍ کٌ آب رٍ یی... تَدارم یرٍ تَ قلبو نگٌ ن کنٌ ین ویتسل بًت ٍ کٌ ندام نن یشیآت

 ...ینداز یدفعٌ جنَن رٍ بٌ جَنو ن

 انینشاند ٍ ن شیپا یکاناپٌ نشست ٍ اٍ را رٍ یينَز دٍر کهر آٍا بَد کٌ رٍ شیيا دست
ٍ تا گردنش  دیٍ يهانجا را بَس دیکنار گَش آٍا نفس کش قیرا چنگ زد ٍ عه شینَيا ش،یيا نَازش

 یيا نفس انیکشاند، آٍا ن یاٍ را بٌ کبَد نیداغش کٌ پَست بلَر ی تدادش داد. بَسٌان
 :ٍ لب زد دیرا عقب کش سرش اش، تندشدى

  !ايَرا ستین ًتیجنَن؟ جنَن شب-

 :نفس زد تاب یٍ اٍ کنار گَشش ب دیگردنش را دٍبارى گاز گرفت کٌ آٍا بلند نفس کش ریز ايَرا

شبا رٍ از خَاب  یٍحش یآيَ ٌیکٌ  دمیفًه یاز ٍقت ٍ نیخَد  خَد  ننٌ... ا قایاتفاقا جنَن دق-
 ٍ کجام... فقط اٍن دمیفًه ینٌ ن ام، یک دٍنستو ینٌ ن دنش،یٍ با يربار د کرد ین خَابو یب
  ...خَاستو ین

 یيا ٍ دست دیبَس را اٍ بارى دٍبارى ٍ سٌ ص،یباالتر رفت کٌ ايَرا داغ ٍ حر یقلب آٍا، ٍقت ضربان
باال رفت ٍ آن را کنار کاناپٌ انداخت ٍ  راينشیپ یيا باز کردن دکهٌ یلرزان دخترک ناخَدآگاى برا

  ...دیاٍ کش ی عضالت برنزى یرا رٍ شیيا انگشت

 تاب یايَرا بَد ٍ اٍ يهانطَر کٌ گرم ٍ ب یيا دست یرٍ اش ٍ شکنندى فیبعد، جسو ظر یا لحظٌ ٍ
  .رفت باال يا از پلٌ د،یبَس یرا ن شیيا لب

 

 (ینحسن چاٍش -رىیآينگ دز)
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  باال گرفتو نَ دست

  یر یاس افتیض تَ

  ایتَ تا آخر دن تا

  یر یباال بگ ٍ سرت

  باال گرفتو نَ دست

  رمیتَ قلبت پا بگ تا

  یبا چٌ عشق ینیبب تا

 رمیپذ ین ٍ شکست نیا

 

 بیايَرا ترک تاب یب یيا آٍا ٍ نفس زدنآرام  یشرشرش، با صدا یٍ صدا دیبار یٍ باران از سر ن برف
  .شدى بَد

ايَرا ُگر گرفتٌ ٍ در آغَش  ی  تنش از داغ کرد یآٍا حس ن یٍل زد، یينَز يو سرد بَد ٍ سَز ن يَا
  ...بًتر از اٍ نبَد دی. حال ايَرا يو شاسَزد ین اٍ دار تب

 هٌیاٍ خ یتخت افتاد ٍ ايَرا رٍ یاٍ بَد کٌ رٍ صیحر ٍ ناک عطش یيا ينَز قفل بَسٌ شیيا لب
 شیيا اٍ را کٌ گرفت، آٍا چشو شرتیت یيا در انتداد تنش شرٍع بٌ حرکت کرد ٍ لبٌ شیيا زد. دست

 رت،بَد کٌ از فرط حرا ینحکه یدر حصار بازٍيا نشیبعد، جسو بلَر یا قٌیيو گذاشت ٍ دق یرا رٍ
 خَاستن از پر ٍ دار تب یيا بٌ چشو رىیش خخهار یيا سپردى بَد ٍ چشو یباران را بٌ فرانَش یسرنا
نَيا تا  یرا از انتًا شیيا ٍ رد داغ نَازش دیبَس یرج بٌ رج تنش را ن تاب یاٍ ب یٍقت بَد ايَرا

  .گذاشت یکهرش بٌ جا ن نییپا
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  رىیطَفان نن جز ٌی تَ

  رىیناپلئَن تَ دز نن

  از نن تَنست ین یتَ ک جز

  رىیرٍ بگ ایدن يهٌ

  رىیرٍ بگ ایدن يهٌ

 

دخترک را در آغَش گرفت ٍ  تر تاب یايَرا نشست ٍ ايَرا ب ی نٌیس ی قفسٌ یبلند آٍا رٍ نفس
آٍا را  تیبَد کٌ نالک یگرفت. تهام ٍجَدش خَايش شیيا انگشت انیکَچکش را ن یيا انگشت
نَن سر آٍا سپردى بَد کٌ ج یيا بٌ دست شٌیيه یانشب غرٍرش را برا ل،یٍ با کهال ن کرد یطلب ن
  .دلش بگذارد یدابٌ سَ

شد ٍ  دىیپر عطش ايَرا کش ی خارج نشدى، بٌ بند بَسٌ شیيا لب انیآٍا ينَز از ن قیعه نفس
ايَرا  ظیاٍ را نحکو چنگ زد ٍ يهان لحظٌ نفس غل یيا خَدش جهع شد. شانٌ یتَ شتریدخترک ب

آٍا گذاشت.  ی نٌیس یسرش را رٍ ش،یيا پلک شدن بستٌ با زنان کنار گَشش فَت شد ٍ يو
  .دست خَدش نگٌ داشتٌ بَد انیشل شد، انا دستش را ريا نکرد ٍ ينَز آن را ن یهک شیيا انگشت

 

 نحضو ویتسل ی نقطٌ

  آرانشو بَد ی نقطٌ

  زنزنٌ کردم تَ اسو
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  تهام شَرشو بَد نیا

  تَ کٌ باشو یيَا تَ

  نویکل زن صاحب

  دادم انَیيهٌ دن نن

  نویچتر تَ بش ریز

 

ٍ  داد یبلند ٍ ننظو قلبش را گَش ن یيا بستٌ، در آغَش ايَرا آرام گرفتٌ بَد ٍ تپش ییيا چشو با
 یناي بٌ اش ٍ نگاى بٌ آرانش نشستٌ کرد یرا نَازش ن شیبلند نَيا یايَرا نَج نَيا یيا انگشت
 الس ستیشدى بَد. دلش انگار بعد از ب رىیخ دیدرخش ین شٌینٌ پشت ش انیدر ن اش یدیکٌ سف

فرٍکش کردى بَد. شايدختش بلدش  کشد، یٍجَدش زبانٌ ن یکٌ دنادم تَ یآرام گرفتٌ بَد ٍ آتش
بَد کٌ  ییآيَ دخترک  چشو نیٍجَد يه ش،یيا یتهام بدقلق دیبَد. درست نحل کف دست. انگار کل

  ...بَد... ٍ نٌ نگايش گرفتٌ یعصبان شیيا االن با حضَرش ايَرا نٌ چشو

آٍا حرکت داد ٍ دخترک  ی ترقَى ٍ شانٌ یشد، دستش را رٍ یزبانش جار  یکٌ رٍ یا جهلٌ با
  .را باز کرد شیيا چشو

  ...دٍر يو جهع شد دیرٍ با لدایشب  گن یچرا ن دمیفکر کنو االن فًه-

  .دیکش ششیر تٌ یرٍ ٍار نشست ٍ دستش را باال برد ٍ نَازش شیيا لب یکهرنگ آٍا رٍ لبخند

  چرا؟-

 :بٌ جنَنش، لب زد ادیاعت نیکَتیٍ ُپر از ن یفندق یيا بٌ چشو رىیٍ خ دیرا بَس فشینچ ظر ايَرا

  ...کشو یبا يو بَدن دست نه نیيو بشٌ، بازم نن از ا تر یطَالن نیاگٌ از ا یچَن حت-
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را نرم  شیيا يو گذاشت ٍ ايَرا پشت پلک یٍ ايَرا کٌ سرش را خو کرد، اٍ چشو رٍ دیخند زیر آٍا
  .کشاند اش را تا استخَان گَنٌ شیيا لب یٍ گرنا دیبَس

 

  تَ بَدن ویتسل شَق

  لحظٌ تَ تنو بَد لحظٌ

  عهرم ریتصَ نیبًتر

  زانَ زدنو بَد عکس

  زانَ زدنو بَد عکس

 

  آٍا؟ ستین ات گرسنٌ-

 یپشت دستش را رٍ کرد، ینگايش ن رىیتکان داد ٍ ايَرا يهانطَر کٌ خ نیسرش را بٌ طرف آٍا
 :گفت یٍ با لحن خاص دیکش اش گَنٌ

  ؟یدرد ندار -

 داشتٌ باشو؟ یدرد؟ چٌ درد-

  کنٌ؟ یدرد نه تیی... جایز یچ ،یدرد ... دلدٍنو ینه-

خَدش جهع شد. انگار  یتَ یچند لحظٌ در سکَت پلک خَاباند، لبش را از داخل گاز گرفت ٍ که آٍا
نهکن  یشب نیبَد در چن دىینرفتٌ بَد. خَدش يو شن نیينَز يو خجالت ٍ شرم دخترک کانل از ب

  .کرد یاحساس نه یدرد چیي انا باشد، داشتٌ ضعفٌ دل ای درد است دل
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کٌ آٍا  کرد یرفت. داشت کهربند شلَارش را سفت ن نییتخت پا یٍ از رٍ دیرا بَس اش یشانیپ ايَرا
 کرد یداد ٍ يهانطَر کٌ از پشت سر نگايش ن ٌیسرش گذاشت ٍ آرنجش را بٌ تخت تک ریدستش را ز

 :گفت

  ...ندارم اجیيو احت یز ینن کٌ گفتو درد ندارم... بٌ چ ؟یبر  یخَا یکجا ن-

 انیآنقدر خاص ٍ آرام بَد، کٌ آٍا ناخَدآگاى در ن شیيا برگشت ٍ نگايش کرد. حالت چشو ايَرا
  .شد یغرق ن اش کنندى زمیپنَتیجنگل انبَى ٍ ي

انکانش يست ضعف  ی... شام يو نخَردٌش یبٌ نرٍر شرٍع ن یٍل ،یفعال احساسش نکن دیشا-
  ...دم ینه شَ عنَان اجازى چیکٌ بٌ ي یر یبگ

 هٌیاٍ در اتاق را ن ینشست ٍقت شیيا لب یٍ لبخند آٍا رٍ دیرا بَس شیيا خو شد ٍ کَتاى لب بعد
  .رفت نییپا يا باز ريا کرد ٍ از پلٌ

 

  رىیطَفان نن جز ٌی تَ

  رىیناپلئَن تَ دز نن

  از نن تَنست ین یتَ ک جز

  رىیرٍ بگ ایدن يهٌ

 رىیرٍ بگ ایدن يهٌ
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تنش باالتر  یتخت نشستٌ بَد، نلحفٌ را رٍ یتخت گذاشت ٍ يهانطَر کٌ رٍ ی  پاستا را پا ظرف
 یرا نزى نزى کرد ٍ اٍ رٍ اتشیزعفران را دستش داد. کو کو نحتَ یچا یکٌ ايَرا ناگ نحتَ دیکش
  .کرد ویتنظ درجٌ نیآخر یرا رٍ ترینشست ٍ ي نیزن

 تَنٌ یتا صبح ن دٍنو ی... نهشٌ ینه شتریب نیاز ا تریي ی درجٌ یٍل شٌ یيَا ير لحظٌ کهتر ن یدنا-
  ...نٌ ای دارى نَن گرم نگٌ

را دٍر گردن اٍ حلقٌ کرد ٍ  فشیظر یيا دخترک دست یٍقت دیآٍا را درست کنار گَشش شن یصدا
 :گفت

  جناب؟یعال یقَلت زد ریبرى ز ادمیکٌ  اتیسراغ جزئ یر  ین-

 ینشستٌ بَد، رٍ نیزن یٍ يهانطَر کٌ رٍ دیرا باال انداخت ٍ اٍ را جلَ کش شیابرٍ یتا کی ايَرا
 یپخش شد ٍقت شان انیٍ نفس گرم ايَرا ن ختیر اش طرف شانٌ کیرا  شینشاند. آٍا نَيا شیپا

 :کٌ گفت

  ؟یچٌ قَل-

 انشب؟ شٌ ین یکٌ نَندى حکهش چ یی! فال ٍ آرزٍشیٍ حافظ خَن لدایشب -

 یرا دٍر کهر خَدش انداخت. قد آٍا االن چند سانت فشیظر یدر آغَش گرفت ٍ پايا پیاٍ را ک ايَرا
 دى،ینکش ٌیٍ بٌ جان دیبَس را اش دٍر گردنش بَد کٌ ايَرا چانٌ شیيا از اٍ بلندتر شدى بَد ٍ دست

بَد ٍ در  ستٌرا ب شیيا ش را چنگ زد. آٍا چشوٍ کهر دیآٍا را بٌ آتش کش یيا لب اش التًاب بَسٌ
  .کرد ین یيهراي را آٍرش جنَن یيا التًاب آغَش ايَرا، بَسٌ انین

 :شد ٍ اٍ گفت رىیخ اش یا شٌیش یيا چشو ینگاى نخهَر آٍا تَ د،یکٌ عقب کش ايَرا

  يو نَندى؟ یینگٌ آرزٍ-

 :کٌ گفت یاٍ ٍقت یناز صدا یٍ ايَرا دلش ضعف رفت برا دیشکرک خند آٍا



 www.Novel98.ir 821               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 شٌ ینه لیدل یٍل ،یباش آٍردى دست بٌ ٍ تَ آرزٍت دی! شایجناب پناي آ یيست یاز خَدراض یلیخ-
  ...تَ دل نن نهَندى باشٌ یا گٌید زیچ

 :را باال انداخت شیابرٍ یتا کی ايَرا

  بَد حرف از احساس زد کٌ جلَش خلع سالح بشو؟ ینن؟ ک یحاال شد آرزٍ-

  ...دٍنو ینن کٌ نه-

  ؟یشناس یسفت ٍ سخت ايَرا رٍ يو نه نیقَان ی شٌیزد بٌ ر شٌیت زشیکٌ با زبَن تند ٍ ت یالبد اٍن-

را  ییجا قایشد، دخترک دق دىیايَرا کٌ بٌ دٍرش تن یيا گذاشت ٍ دست اش نٌیس یسرش را رٍ آٍا
 :ٍ با ناز گفت دیبَس دیشن یقلب يهسرش را ن یيا کٌ از آن تپش

پا گذاشت کٌ  ریرٍ ز دياشیٍ نبا دیکٌ بخاطرت تهَم با ی  ... يهَنشناسهش یا خَب نچرا؛ اتفاق-
  ...رىیکٌ االن نشستٌ آرٍم بگ یینجایبتَنٌ کنارت بهَنٌ ٍ يه

 :ٍ اٍ ادانٌ داد دیکش اش شانٌ یدر سکَت انگشتش را رٍ ايَرا

  آرزٍ کنو؟ شٌ یحاال ن-

 :گفت اش یشانیپ دنیبَس با زنان يو ايَرا

  ...کٌ آرزٍت فقط در رابطٌ با خَدم باشٌ یننتًا بٌ شرط شٌ، ین-

ايَرا سهت باال  یيا لب ی جدا شد، گَشٌ شیيا لب انیکٌ از ن« خَادخَاى» ی ٍ با زنزنٌ دیخند آٍا
 شیصدا عطر ٍ يا نفس داغ ُيرم اش، آٍا چسباند ٍ يهراى با زنزنٌ ی گَنٌ بٌ را اش کج شد ٍ گَنٌ

  .پخش صَرت آٍا شد

 دیباز کن ارینعاشران گرى از زلف -

 دیکن دراز اش قصٌ نیخَش است بد یشب
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 خلَت انس است ٍ دٍستان جهع اند حضَر

 دیٍ در فراز کن دیبخَان کادیان  ٍ

 

 ندیگَ یٍ چنگ بٌ بانگ بلند ن رباب

 دیايل راز کن غامیگَش يَش بٌ پ کٌ

 

  جان دٍست کٌ غو پردى بر شها ندرد بٌ

 دیاعتهاد بر الفاظ کارساز کن گر

 

  يست اریعاشق ٍ نعشَق فرق بس انین

 دیکن ازیشها ن دیناز نها اری چَ

 

 حرف است نیصحبت ا رینَعظٌ پ نخست

  دیاز نصاحبت ناجنس احتراز کن کٌ

 

 زندى بٌ عشق ستیحلقٌ ن نیکٌ در ا یآن کس ير

  دیکن ازینن ن یاٍ نهردى بٌ فتَا بر
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  از شها حافظ یگر طلب کند انعان ٍ

  دیدلنَاز کن اریبٌ لب  حَالتش

 

 ی بزند انگشت اشارى یحرف نکٌیقبل از ا یرا از يو فاصلٌ داد، ٍل شیيا سرش را بلند کرد ٍ لب آٍا
 .نشست شیيا لب یايَرا رٍ

  ...دلنَاز ار  یلبات کنو  ی فقط آرزٍ کن کٌ اجابتش رٍ حَالٌ ؛ینگَ بندانگشت یچیي-

ٍ  دیعطر تنش را بٌ جان کش ق،یعه یٍ ايَرا نحکو در آغَشش گرفت. با نفس دیکَتاى خند آٍا
  .را بست شیيا چشو

کٌ خَدش سر شب انجام دادى بَد،  یپانسهان یگفت ٍ از رٍ نیآن رلبیکٌ در دل گفتٌ شد، ز شیآرزٍ
  ...دیبَد، آرام بَس شیٍ نَازش نَيا دنییايَرا را کٌ درحال بَ ی نٌیس ی قفسٌ

اٍ  یيا را بٌ دست اش یبٌ بعد زندگ نجایکٌ از ا یبعد، دخترک در آغَش نرد نحکه قٌیچند دق ٍ
کٌ نرم نرنک، عطر  خَاند یآرانش را ن یيا سپردى بَد بٌ خَاب رفتٌ بَد ٍ ايَرا کنار گَشش زنزنٌ

 ردىبٌ ارنغان آٍ شیبَد کٌ آٍا برا یاز خَاب آران یحاک نش،یسنگ یيا نرگس نستش کرد ٍ نفس
  .بَد

*** 

. دیصَرتش را جهع کرد ٍ رٍ بٌ پًلَ دراز کش یکه ش،یيا پشت پلک دیاحساس نَر خَرش با
 اش یشانیپ یکٌ رٍ یخنک آب ی کٌ با احساس قطرى شد یداشت دٍبارى غرق خَاب ن شیيا چشو
بٌ  رىیرا باز کرد ٍ نگايش خ شیيا سرش را عقب برد ٍ بعد از چند بار پلک زدن، چشو د،یچک

  .شدى بَد رىیبٌ صَرتش خ اد،ینٌ چندان ز یا شد کٌ از فاصلٌ یسبز رنگ ی  ا شٌیش یيا چشو
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. شد ین دىیآٍا کش یيا انگشت یرٍ گرشیسرش گذاشتٌ بَد ٍ دست د ریرا ز شیيا از دست یکی
 دیفًه شد یاتاق، ن ی دم کردى یيَا ٍ آب قطرات چک ٍ چک سیخ ینَيا از ٍ بَد برينٌ اش باالتنٌ

  .حهام بَدى است شیپ ٌقیتا چند دق

 :بٌ تنش داد ٍ گفت یک ش ٍ قَس ش،یيا لب یبا لبخند کهرنگ رٍ آٍا

  ؟یشد داریب ی... ک  ریصبح بٌ خ-

  ...شٌ ین ی... دٍ ساعتریصبح تَ يو بخ-

صَرت  یتَ شیجهع شد کٌ نَيا اش نٌیس کیٍ نزد دیصَرتش را جهع کرد ٍ خَدش را جلَ کش آٍا
 :گفت یآلَد خَاب ٍ دار ايَرا پخش شد ٍ اٍ با لحن ک ش

  ...! نن ينَز نصف خَابو نَندىجنـابیعال یز یچقــدر سحرخ-

 د،یکش ین شینَيا نیرا ب شیيا ايَرا نشست ٍ يهانطَر کٌ انگشت یيا لب یرٍ ینحَ لبخند
  .دیبَس را اش سرشانٌ

  ...ادیسحر بٌ حساب نه ی ساعت دى صبح کلٌ یحساب کن یيو بخَا یيرجَر -

ٍ عطرش را بٌ جان  دشیبَس ین زیر زیٍ ر داد یٍاسع اٍ حرکت ن ی نٌیس یصَرتش را رٍ آٍا
 :گرد شدى نگايش کرد ییيا ٍ با چشو دیکش عقب را سرش اش، کٌ با اتهام جهلٌ د؛یکش ین

  ساعت خَاب نهَندى؟ یدى صبح؟ نطهئن-

 :گفت برد یصَرتش را جلَ ن شیيا بٌ لب رىیايَرا دٍ طرف تنش افتاد ٍ يهانطَر کٌ خ یيا دست

  ...یخَاب بهَن شٌیکاش تَ يه یا یساعت خَاب نهَندى؛ ٍل-

 نیدر کهتر یٍقت بَد نخهَر دخترک نگاى ٍ دار صَرت آٍا بَد. نگاى اٍ تب ی  نتر  یلین کی صَرتش
 :فاصلٌ نگايش کرد ٍ لب زد
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  ...چند ساعت يو شدى فقط نگايت کنو یبرا دنت،ید یٌ باشو بٌ جاکٌ ٍقت داشت-

ٍ لبخندش کٌ شکار  دیچیدلش پ یتَ «یخَشبخت»بٌ اسو  یٍ نلس نیریحس کرد طعو ش آٍا
در  پی. ايَرا کدیرا پشت گردن اٍ کش شیيا يو افتاد ٍ دست یرٍ شیيا ايَرا شد، پلک یيا لب

اٍ باال برد. از ُيرم تنش، دٍبارى نلتًب  سیخ یرا تا نَيا فشیظر یيا آغَشش گرفت ٍ اٍ انگشت
 یپًلَ شیيا آٍا دٍر گردنش افتاد. انگشت یيا ٍ دست دیاٍ صَرتش را عقب کش ٌشدى بَد ک

 از يا؟ نردنک نیاٍ شدى بَد. چندتا رنگ بَدند ا یيا ٍ آٍا انگار غرق چشو داد یدخترک را نَازش ن
 َاریکٌ دٍرش د یکهرنگ ی  عسل ی ٍ يالٌ یٍ طَس یا خاکستر پررنگش، ت یيا رگٌ ٍ کهرنگ سبز
يو  دیجفت چشو نردانٌ جهع شدى بَد ٍ شا کی نیا یتَ یٍ نشک یيهراى با آب دیابَد، ش دىیکش

  .شدى بَدند کنندى رىیخاطر بَد کٌ انقدر جذاب ٍ خ نیبٌ يه

  ادارى؟ ی... اٍل يفتٌ رٍ چطَر نرفتست شنبٌ کیانرٍز -

  اعتراض کنٌ؟ تَنٌ ین ی... نگٌ کسخَام یباشو کٌ ن ییرٍ خَاستو جاانرٍزى  ٌی-

 :ٍ گفت دیخند آٍا

  !جرعت اعتراض ندارى یکس یبًترى بگ-

پًلَ دراز  یٍ کنارش رٍ دیآٍا را بَس ی صَرت ايَرا نشست ٍ کَتاى گَنٌ یلبخند نحَ، تَ يهان
  .دیکش

  .باشٌ يو تر درست دیگفت... شا نویا شٌ یآرى خب... ن-

برٍد کٌ ايَرا کهرش را گرفت ٍ دٍبارى بٌ پشت  نیینزد. خَاست از تخت پا یٍ حرف دیبلندتر خند آٍا
 .دیافتاد ٍ اٍ دخترک را سهت خَدش کش

 !کجا؟-
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نشٌ... ينَز  یکی نايار با ٍ گذاشت صبحَنٌ شَ صبحَنٌ رٍ آنادى کنو... البتٌ اگٌ بشٌ اسو رم ین-
  !ترک ی ... با قًَىیلخ رٍ چقدر دٍست داشتکاکائَت ادنٌی

  ...ریدٍش بگ ٌی... قبلش یعجلٌ کن ستین یاز ین-

 یا اٍ انتدادش داد. لحظٌ نییٍ تا لب پا دیايَرا کش شیر تٌ یرٍ را اش انگشت اشارى طنتیبا ش آٍا
 :لب زد شیيا بٌ چشو رىیرا نگاى کرد ٍ بعد خ بازش هٌین یيا لب

 ...رمیدٍش بگ نکٌیقبل از ا ؟یرٍ جا ننداخت یز یچ ٌی-

کهر  یسرش خو شَد، آٍا صَرتش را قاب گرفت ٍ اٍ کٌ رٍ نکٌیٍ قبل از ا دیسر انگشتش را بَس ايَرا
ٍ بدٍن نکخ صَرتش را جلَ برد ٍ  ختیر شیيا شانٌ یدخترک از دٍ طرف رٍ ینَيا د،یخَاب
  .يو افتاد یرٍآٍا  کیايَرا يهراى با چنگ زدن کهر بار یيا چشو

 :گفت یبٌ آران کرد، یايَرا چسباند ٍ يهانطَر کٌ اٍ کهرش را نَازش ن ی  شانیرا بٌ پ اش یشانیپ

  رم؟یبرم دٍش بگ یکدخدا... چطَر  ی لباس ٍاسٌ عَض ندارم، چهدٍنو نَندى خَنٌ نجاینن کٌ ا-

  ...َندیچقدر بًت ن شینرفتٌ دفعٌ قبل رنگ نشک ادمینن يست... ينَز  یيا راينیپ-

ٍ با دست  دیدندان گرفت. دخترک خَدش را عقب کش ریز را اش ٍ ايَرا چانٌ دیشکرک خند آٍا
 :را پشت سرش انداخت ٍ گفت شینَيا

  رٍ درست کردم؟ َلَنیبًت گفتو ٍ-

  ...از صداش نتَجٌ شدم یٍل ،ینگفت-

  ؟یزن یخَدت ساز نه یٍقت یدار  یچرا نگًش ن-

  ؟یاز کجا انقدر نطهئن-
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... فتادیاتاق نه ی گَشٌ کاریکٌ ب کرد ینَازش ن یب... از اٍنجا کٌ اگٌ اٍن طفل نعصَم رٍ کسخ-
 ...داشت یزدگ ینگ یبگ يو اش آرشٌ

  ...بًش نخَردى بَد یٍقت بَد دست کس یلی... انا خزدم یقبال ن-

  ا؟یکنار در ویبعد صبحَنٌ بر-

بٌ پنجرى انداخت ٍ بعد  ینگاي ویز پشت سرش ننکخ کرد. ا یا اٍ، لحظٌ ی رننتظرىیاز سَال غ ايَرا
 :گفت

 ...بارٍن ينَز تهَم نشدى-

  ...ستیيو ن دیشد یتهَم نشدى ٍل-

بٌ کجا برسد،  خَاست یدٍتا نَضَع با يو، ن نیا دنیکش شیآٍا از پ دانست یکٌ خَب ن ايَرا
 :نخالفت دٍبارى باز شد کٌ آٍا تند گفت یبرا شیيا لب

فکر نحل  نیا دمید تَ َلَنیيو کٌ دٍبارى ٍ شبی! از دامیدر ی ٍَنٌیايَرا... نن د کنو یخَايش ن-
  ...یبزن َلَنیخَرى تَ سرم افتادى کٌ با تَ برم کنارش ٍ برام ٍ

را پشت گَشش راند، نحَ شد ٍ  شیآٍا سرش را با ناز کج کرد ٍ نَيا یکهرنگ ايَرا، ٍقت اخو
 :دارد گفت ریايَرا تاج یچقدر رٍ دانست یکٌ خَدش خَب ن یبا لحن قایدخترک دق

  ٍ حَالٌ کردن بهَنٌ؟ ریکٌ انعام حافظ بدٍن تعب یخَا ی... نهگٌید اریجَن نن نٌ ن-

خارج شد، آٍا با  شیيا لب انیکٌ از ن یآران « خب یلیخ»آند ٍ با  رٍنیب شیبلند ايَرا از گلَ نفس
ايَرا نظرش را عَض کند،  نکٌیٍ قبل از ا دیبَس را اش ٍ نحکو گَنٌ دیرا بٌ يو کَب شیيا ذٍق دست

... ٍ ايَرا تيو گذاش یرٍ را درش ٍ شد کن ٍارد رخت عیرفت ٍ سر نییٍرجٌ ٍٍرجٌ کنان از تخت پا
  ...کٌ اکنَن کانال بخار گرفتٌ بَد یا شٌیسرش گذاشت ٍ زل زد بٌ اتاقک ش ریرا ز شیيا دست
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 هٌین یل غرٍب بَد کٌ ايَرا با اصرار خَدش نَياکٌ آٍا خَاستٌ بَد، چند ساعت قب یز یچ برخالف
کاليش جا داد  ریز یسرش جهع کرد ٍ با اخو ٍ تخو يهٌ را با ٍسَاس خاص یدخترک را باال سیخ
 .رفتند ایسرنا نخَرد ٍ کنار در ٍقت کیکٌ 

ٍ شکهش جهع کردى بَد ٍ با لبخند کهرنگ  یرا تَ شینرم آنجا نشستٌ بَد ٍ پايا یيا ناسٌ یرٍ آٍا
 ایکو، کنار در یا . با فاصلٌکرد یاز پشت سر ايَرا را نگاى ن زد، یکٌ بٌ ٍضَح برق ن یدرشت یيا چشو

 یٍ نَيا دیچیپ یناى در فضا ن ید سرد باد. بَد گذاشتٌ اش شانٌ یرا رٍ َلَنیبَد ٍ ٍ ستادىیا
کٌ با  یرنگ یدر کاپشن خاکستر  اش، دىی. قد بلند ٍ قانت ٍرزداد یتکان تکان ن یکَتايش را که

سر کفشش را  ا،یدر یيا شدى بَد. نَج رتریگ چشو شٌیبَد، از يه دىیآٍا ٍ بٌ حرف اٍ پَش یاصراريا
 ی  دٍ نلَ دیکش ین يا ویس یٍ نسلط، آرشٌ را رٍ یا ٍ اٍ حرفٌ داد ینَازش ن

 (Cant help falling in love_ Elvis Presly) ى بَد ٍ ٍ آٍا با تهام ٍجَد چشو شد کرد یرا اجرا ن
دٍستش داشت. ذينش بٌ سهت  کران، یزالل ٍ ب یایبرابر ٍسعت در نیبَد کٌ چند یبٌ نرد رىیخ

 یشدى بَد ٍ آٍا شانس یقاب قبل نیگزیکٌ جا یبَد. قاب دىیکنسَل عقب کش یٍ قاب رٍ تیسَئ
يهان چًار خط جهلٌ، چقدر دل دخترک را بٌ  دانست یبَد ٍ فقط خدا ن دىیخرٍج آن را د نَقع

 با يهزنان. تر دٍاندى را سَزان شٌیٍ ر قیعشق عه نیا تب ٍ بَد کردى تر گرم اش یٍجَد ايَرا در زندگ
 :دیرنگ بٌ لبخندش پاش یذينش تکرار کرد ٍ قدر  یآرام جهلٌ را تَ قش،یعه نفس

 زنستان سخت نیا در»

 زدى خیسرد ٍ  نیزن نیدر ا ٍ

  را زدٍد يا خیکٌ  یا دانٌ تنًا

  رشد کرد؛ ٍ

 «...یبَد تَ
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 آخر نت ايَرا. گذاشت اش شانٌ یايَرا حلقٌ کرد ٍ سرش را رٍ یجا بلند شد ٍ دستش را دٍر بازٍ از
 :آٍرد ٍ گفت نییرا پا َلَنیٍ ٍ نَاخت يو را

ٍقت نشد بًو  یٍل گرفتو. سنتَر ٍ کهَنچٌ يو بلد بَد، ادی وییزدن رٍ از دا َلَنیٍ شیسال پ یلیخ-
  ...بدى ادی

کٌ  گذاشت ین اش را داخل جعبٌ َلَنینشست ٍ ايَرا داشت ٍ شیگلَ یآٍا، سالنٌ سالنٌ تَ بغض
 :دیرا شن شیصدا

  ...گذشتٌ گٌیاٍن رٍزا د یٍل-

 :گفت شیيا بٌ چشو رىیٍ خ ستادینقابلش ا ايَرا

 ابد تا اش خط بخَرى ٍ ظايرا تهَم بشٌ، انا خاطرى ویاز تقَ دی... شاگذرى ینه چَقتیرٍزا ي یبعض-
 چشهت جلَ ٍ تلنگرى کٌ دٍبارى خَدش ٌیٍ فقط ننتظر  نَنٌ ین یباق آدنا قلب ٍسط ٍ ذين تَ

  ...بکشٌ

  ؟یگ ین یباشو، چ اتیدن تلنگر خَدم ٍ بسازم ٍ يات خاطرى نیتر اگٌ بگو دٍست دارم پررنگ-

 :دیت گرفت ٍ کشدٍ تا انگش انین را اش گَنٌ ايَرا

  ...ییجلَ ٌیاز بق چیاالنشو دٍ ي نیبراش تالش نکن... تَ يه ادیز گو ین-

 :گفت قٌیٍ ايَرا بعد از چند دق دیخند آٍا

  نٌ؟یچرا ينَز چشهات غهگ-

  .را گرفت شیايَرا بازٍيا یيا انداخت ٍ دست ریسرش را ز آٍا

  از گذشتٌ؟ یستین یراض آٍا؛ کن نگاى ٍ نن-

 :لب نشاند یرٍ ینگايش کند، تلخند نکٌیا یب آٍا
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 یکاف ی پدر باال سرم باشٌ ٍ نٌ نحبت نادر رٍ بٌ اندازى یٌ یکٌ نٌ گذاشت سا یا باشو از گذشتٌ یراض-
  بچشو؟

 یاٍ گذاشت ٍ بغضش آرام آرام رٍ ی نٌیس یشد ٍ دخترک سرش را رٍ کیبٌ اٍ نزد شتریب یکه ايَرا
  .دیچک شیيا گَنٌ

کٌ از  یباش گرفتٌ ٍ ٍ دست خَدت یساال فقط خَدت، کنار خَدت بَدى باش نیتهَم اسختٌ... سختٌ -
... یبکش یالیخیٍ رٍ زخهات کاٍر  خندى ٍ ب یکن یکٌ نٌ، رٍزنرگ یٍ بخَر ٍ دم نزن، زندگ یجا بلند ش

 ...يو درک ت نکنٌ چکسیي

 :را دٍر اٍ انداخت ٍ گفت شیيا دست ايَرا

  ...کنٌ یخَب درک ن یلیکٌ باالش شکستٌ باشٌ خ یکس رٍ خَردى زخو ٌی-

  ...بگَ بًو ٍ اٍن ٌ؛یا گٌید زیغصٌ از چ نیا دٍنو ین یٍل

در  اش یٍ عرٍسک زیر ی را دٍر کهر ايَرا انداخت ٍ جحٌ شیيا آٍا شدت گرفت ٍ دست یٌ یگر
  .آغَشش گو شد

 :لحظٌ سکَت کرد ٍ بعد آرام لب زد چند

کٌ از  َندنین یٍل دٍنستن ین ٍ نن تیکٌ يَ ییيو از تَ، يو از تهَم آدنا راستش... ازت ناراحتو...-
  ...دست شايپَر نجاتو بدن

  .بٌ خَدش فشرد شتریگرم ايَرا کنار صَرتش فَت شد ٍ جسو نرتعشش را ب نفس

  ...یٍسط غربت افتاد یٍل ،یآشنا داشت نکٌیاز ا رىیٍ دلت بگ یگلٌ کن یحق دار -

آرش افتاد، پدر ٍ نادرت گفتن  یکٌ برا یقصٌ نقصر ندارى؛ چَن يهَن نَقع، قبل از اتفاق نیا انا
  ...بردى نیرٍ کٌ دٍ نايٌ بَدى از ب یا نرگس بچٌ
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کنار  یلعنت ی تَ، تَ اٍن خَنٌ زاشتو ینن ن یاز ٍجَد تَ خبر نداشت آٍا... ٍگرنٌ فکر کرد چکسیي
  ؟یشايپَر بهَن

  .يو فشرد یرا رٍ شیيا ايَرا نحکو چشوآٍا شدت گرفت ٍ  یٌ یگر

  کنن؟ یاز يهٌ نخف نَ تیبگن ٍ يَ یدرٍغ نیچن دیچرا؟ چرا با-

  ...تیبخاطر حفظ زندگ-

بٌ  یاز اشک دخترک، سَال سیرا ُشل کرد، نگاى خ شیيا تکان خَرد ٍ ايَرا کٌ حصار دست یکه آٍا
  .شد رىیاٍ خ یيا چشو

 :ٍ آرام گفت دیاٍ کش ی  ستخَانا ی گَنٌ یسر انگشتش را رٍ ايَرا

کٌ يو  دنینقشٌ رٍ کش نی... اکنٌ یزٍد، باالخرى شايپَر از يو جداشَن ن ای ریکٌ د دٍنستن یاٍنا ن-
  ...نشٌ هالیٍ يو خَن پدرت پا ادیتَ نحافظت بشٌ، يو نرگس بٌ عقد شايپَر در ن ی  از زندگ

، بازم ن یا نرگس باردارى، اٍنو بچٌ دٍنست یاگٌ شايپَر ن یکرد فکر  زاشت یرٍ کٌ نتعلق بٌ آرش 
 برد؟ ین نیشبٌ از ب ٌیيرسٌ تاتَن رٍ  ایزندى بهَنٌ؟ 

. اند بَد کٌ آرش ٍ نرگس، ٍاقعا عاشق بَدى نیا ریٍ ذينش درگ کرد یيهانطَر فقط نگايش ن آٍا
 یيو زندگ یبرا یعنیانا عشق، درٍاقع  کنند؛ ریيو تعب یعشق را بٌ اشتباى، بٌ نردن برا يا یلیخ دیشا

را  تشیيَ بَد، اٍ خَن کٌ يو یحفاظت از دخترک یکردن. نرگس آرش را ازدست دادى بَد، انا برا
ٍ  یرقانَنیٍ اٍ البد غ دیایبَد کٌ يرگز بٌ عقد شايپَر درن یلیدل شیپنًان کردى بَد کٌ يهان يو برا

 .اسو خَدش گرفتٌ بَدآٍا را بٌ  ی شناسنانٌ یبا رشَى ٍ آشناباز 

صَرتش را عقب  نکٌیٍ بدٍن ا دیرا بَس اش یشانیصَرتش کنار زد ٍ پ یآٍا را از تَ یيا یچتر  ايَرا
 :بکشد گفت
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نجات ٍ  ی فرشتٌ یکٌ بش داد یرٍز سر راى نن قرارت ن ٌی دیچَن خدا با ؛ینَند یزندى ن دیتَ با-
 ...یعَض کن ٍ امیدن

 نیسنگ را ب یکاپشنش سرنا بیدرشتش، از ج یيا بٌ چشو رىیکَتاى پلک زد ٍ ايَرا خ آٍا
  .انگشتانش گرفت

  ...ینیرٍ بب یز یچ ٌی خَام ین-

  .کبَد را نقابلش گرفت اقَتینگايش کرد ٍ اٍ گردنبند  یسَال آٍا

کٌ ير  ییطال ی نقابلش بَد. طرح فرشتٌ یبایبٌ گردنبند ز رىیباز آٍا، خ هٌین یيا لب ٍ زدى بًت نگاى
 ش،یيا دست انیبٌ سر داشت ٍ رٍ بٌ عقب خو شدى بَد ٍ در ن یدٍ بالش را گستردى بَد ٍ تاج گل

از جنس  اسشنقرى کار شدى بَد ٍ لب شیيا بال یٌ یبَد. تاج گل ٍ حاش دایکبَد پ اقَتیسنگ گرد 
 .بَد نَاز خَشرنگ ٍ چشو اقَتیيهان 

ينَز زرد رنگ بَد گرفت ٍ  یغرٍبش نهاندى بَد ٍلبٌ  یز یکٌ چ د،یسنگ را نقابل نَر خَرش ايَرا
 :گفت

 ...کن نگاى ٍ نرکزش ٍ ببند ٍ از چشهات یکی-

کٌ با خط « ايَرا»اسو  دنیسنگ را نگاى کرد ٍ با د ی  انٌیچشو چپش را بست ٍ با چشو راستش ن آٍا
گرفت ٍ آرام  ديانش یرا جلَ شیيا از دست یکی زد، یبرق ن انشیدر ن یا ٍ بٌ رنگ نقرى قینستعل
 :لب زد

   ...ايَرا... چقدر قشنگٌ-

  ؟یکرد برداشت اشتباى ٍ سنگ رٍ آٍردم ٍ تَ ننظَرم ٌیاسو  لَیتَ س یٍقت ادتٌ؟یيانَن رٍ  ی  نًهَن-

 :سرش را تکان داد ٍ اٍ ادانٌ داد آٍا



 www.Novel98.ir 833               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 یٍ خاص ٍاسٌ نن درستش کردى بَد... ندام يهرايو بَد تا زنان یيهَن سنگٌ... پدرم سفارش نیا-
 ...االن تا کردم گهش نَقع يهَن از ٍ کرد باز شهال باغ بٌ ٍ پدرم یکٌ شايپَر با استفادى ازش پا

را  ریگردنش حس کرد، ايَرا قفل زنج یرا رٍ اقَتی یٍ دخترک کٌ سرنا ستادیپشت سر آٍا ا بعد
 :چفت کرد ٍ از پشت سر دخترک را در آغَش گرفت ٍ کنار گَشش گفت

شخص  نیتر نن، باارزش یکٌ برا نویبب یکٌ برام باارزشٌ رٍ تا ابد تَ گردن کس یز یچ خَاست یدلو ن-
  ...کٌ ننو کو تَ دلش جا ندارم دٍنو یٍ ن استیدن نیا

 :گردنش ادانٌ داد دنیلبخند زد ٍ اٍ يهزنان با بَس آٍا

بٌ  یقلب با  فرشتٌ ٌیرٍ بًت نسبت بدم...  یز ینتَنستو چ نیدادم طرح فرشتٌ رٍ بزنن؛ چَن جز ا-
  ...کٌ تهام ٍجَد ايَرا رٍ تَ دستاش گرفتٌ ا؛یدر ی  پاک

 :کٌ اٍ گفت ینحَ نگايش کرد ٍقت یگرد شدى، سهتش برگشت ٍ ايَرا با لبخند ییيا با چشو آٍا

  ...یبگ یخَا یکٌ ن نٌیاحرف... ننظَرت  نیننظَرت از ا-

 اش زدى ٍ بًت یصَرت عرٍسک یدٍر تَ کیايَرا  یيا داغ ايَرا شد ٍ  چشو یيا دست ریاس کهرش،
کٌ يو ٍلَلٌ انداخت بٌ جان آٍا  یٍ بعد با لحن دیچرخ کرد، یايَرا را باٍر نه ی بارى کی اعتراف ينَز کٌ

 :لب زد رایآرام ٍ گ داد، یرا بٌ اٍ نشان ن یزندگ ی  نیریرا آرام کرد ٍ يو تهام ش اش یقرار  یٍ يو ب

  ...دٍستت دارم شايدخت  ايَرا یعنینرد نغرٍر...  نیجنَن رٍ انداختٌ بٌ جَن ا یٍحش یآيَ یعنی-

پاسخ دادن داشتٌ باشد،  یحت ایزدن  ادیفر دن،یدخترک فرصت تعجب، بًت، خند نکٌیقبل از ا ٍ
ٍ  نیزن انیزد ٍ ن شیيا داغ ايَرا نًر سکَت بٌ لب ی َسٌب د،یخَرش نشستن غرٍب بٌ با زنان يو

 ايَرااز  قرارتر یدٍر کهرش افتاد ٍ ب شیرا دٍر گردن اٍ حلقٌ کرد ٍ پايا شیيا يَا نعلق شد. دست
را  شیایدن جنابیعال د،یبَس یصَرتش را ن یاجزا ی بَد ٍ گرم گرم يهٌ تاب یاٍ ب یکٌ ندام برا

  ...دیکش شینَيا انیکرد ٍ دستش را ن یيهراي
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بَد. جهع  ینشستٌ بَد ٍ آٍا کنار دختريا در اندرٍن نینش شاى ینرديا تَ یٌ یکنار کدخدا ٍ بق ايَرا
جهع االن کانران بَد کٌ  ی. البتٌ نقل اصلگفت یسخن ن یاز در  یشلَغ بَد ٍ يرکس یتاحدٍد
 دایپ رییايَرا ٍ آٍا بٌ کانران تغ از يا، گفتهان زن یداغ برا ی ٍ سَژى زد ین یراجب اٍ حرف یيرکس

  .کردى بَد

کدخدا سر  یيا درنقابل حرف یبًارنارنج را برداشت ٍ با اخو کهرنگ یچا کیاستکان کهر بار ايَرا
 سر از کٌ بَد اٍ نتفکر ٍ آلَد اخو ی چًرى ینگران، رٍ ی. نگاى آٍا نانحسَس ٍ تاحدٍدداد یتکان ن
ٍ  داد ینه یخَب یيا یلحظٌ يو با آٍا خلَت نکردى بَد. دلش گَاي کی یخَدش بَد ٍ حت یتَ شب

ٍ  شد یايَرا نانع ن ی عبَس ٍ گرفتٌ ی را پس بزند، چًرى یاحساسات ننف نیا کرد ین یيرچقدر سع
  .انداخت یرا بٌ جانش ن شیتشَ شتریب

درشت  یيا شوٍ چ کند یکٌ بٌ دست داشت را پَست ن یسرخ بیس ٍ بَد نشستٌ آرا حَرا ٍ گل نیب
براقش کٌ بٌ  یيا ايَرا بَد کٌ يهان لحظٌ اٍ يو رد نگايش را چرخاند ٍ چشو یٍ نگرانش رٍ

نبَد... انا  نطَریا رٍزینگايش، نفس دخترک گرفت. ايَرا تا د ی  ز یصَرت آٍا دٍختٌ شد، از فرط ت
غو گنگ ٍ کهرنگ کٌ  نیاصال ا زد؟ ین یبَد؟ چرا دٍبارى بٌ سرخ یانقدر عصبان شیيا چرا چشو االن؛

  سبزش نشستٌ بَد؟ یيا چشو ین ین یچرا تَ داد، ین صیفاصلٌ يو آن را تشخ نیآٍا از ا

خانٌ با  یاٍ نشدى بَد کٌ ايَرا سرش را چرخاند ٍ يهان لحظٌ در اصل یيا کانال نحَ نردنک ينَز
بشقاب  یسرخ، غلتان غلتان رٍ بیشد ٍ س حس یب شیيا ٍ دست دیلرز شیشدت باز شد. آٍا سر جا

  .دلش را بٌ ضعف انداخت شتریبلندش، ب یافتاد ٍ صدا
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يَا سرخ شدى بَد ٍ نفس نفس  یاز سرنا شیيا ٍ گَنٌ ینیحدٍدا دٍازدى سالٌ کٌ نَک ب یپسرک
 .را خَاباند یشلَغ یجهع ٍ صدا ی ٍلَلٌ یا لحظٌ یبَد. ٍرٍد اٍ برا ستادىیچًارچَب در ا یتَ زد، ین

 :ٍ کدخدا خطاب بٌ پسرک گفت دیسرش را باال کش یکٌ انگار پدر يهان پسر بَد، که یاز ايال یکی

  ...چاق کن یتَ نفس ایب نستا،یباباجان؟ دم در ٍا یا هٌیشدى حسن؟ چرا انقدر سراس یچ-

 :تازى کرد ٍ رٍ بٌ کدخدا گفت یرا از پا درآٍرد ٍ نفس شیيا چکهٌ پسرک

با ايَرا خان  گفت یتَ قبَل نکرد... ن ادیگفتو ب یيرچ یٍل شناختهش یاز شًر اٍندى، نه ییآقا ٌی-
 ...کار دارى

 :گفت شد یگرفت ٍ يهانطَر کٌ از جا بلند ن شیدستش را بٌ زانَ کدخدا

ٍ نن بزارم پشت در بهَنٌ؟  ستٌینن ٍا ی در خَنٌ ادینًهَن ب شٌ یکٌ قبَل نکرد؟ نگٌ ن یچ یعنی-
  ...بخَرى، بعد برى نجایا دیرٍ با ییچا ٌیايَرا خان يو باشٌ... اقلکو  یٌ آشنابٌ خصَص ک

نتَجٌ  یٍ ٍقت کرد ینگايش ن شیشد. ايَرا از چند لحظٌ پ دىیآٍا سهت ايَرا کش ی دىیپر رنگ نگاى
  .اتاق باياش حرف بزند یتنًا تَ خَايد یکٌ ن دینگاى اٍ شد، نانحسَس بٌ باال اشارى کرد ٍ آٍا فًه

آن چندتا پلٌ را باال  عینتَجٌ نشد چطَر با سرعت از جا برخاست ٍ چطَر آنقدر سر دیيو شا خَدش
  .ستادیاتاق بٌ انتظار ايَرا ا ی انٌیبرق را زد ٍ در ن دیرفت ٍ کل

ٍ با  دیايَرا ٍارد شد، آٍا سهتش دٍ نکٌیشد ٍ بٌ نحض ا نییدر باال پا ی رىیبعد، دستگ قٌیدق چند
 :بغض نگايش کرد

  ...اریکٌ تَ ذينهٌ رٍ بٌ زبَن ن یز یاٍن چ کنو یازت خَايش ن-

 :گفت کرد یٍ قفلش ن بست ین را در کٌ يهانطَر ٍ باخت رنگ اش چًرى یاز رٍ یايَرا که اخو

  حرف نزنو؟ ایراجبش اظًار نظر کنو  تَنو یتَ ذينتٌ چطَر ن یتا ندٍنو چ-
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 دارى؟ کاریکٌ ناشناس اٍندى ٍ با تَ کار دارى؟ اصال بايات چ ٌیک ؟یر  یچرا طفرى ن-

  .دیکهر آٍا کش یرٍ ٍار را پر کرد ٍ دستش را نَازش شان انیچند قدم ن ايَرا

 ...ویرٍ بٌ آخرش برسَن تهَم هٌیٍ کار  ن ویيهکارم... اٍندى کٌ بايو بر-

 شیيا شد ٍ اشک ٌیٌ اصل قضآنقدر گرفتٌ؛ کٌ آٍا خَدش نتَج شیآنقدر نحکو بَد ٍ صدا لحنش
 :گفت شیيا بٌ چشو رىیگشت. نگاى ايَرا کدرتر شد ٍ دخترک خ یجار   گَنٌ یبٌ رٍ

  بشٌ؟ یکٌ چ یبزار  تنًا ٍ نن یخَا یبشٌ؟ ن یکٌ چ یبر  یخَا ین-

  .گذاشت اشٌ یاز گر سیصَرت خ ی را گَشٌ گرشید دست ٍ گرفت را کهرش تر نحکو ايَرا

  ...بٌ خدا، بعد بٌ خَدت سپارنت یآٍا... اٍل ن زارم ینن تَ رٍ تنًا نه-

 :ادانٌ داد کرد، یرا پاک ن شیيا ٍ يهانطَر کٌ اشک دیصَرتش کش یرا رٍ شیيا انگشت

  ...خَدش نراقبتٌ یدختريا نیع نطهئنو کٌ کدخدا بٌ سَم جٌ ٍ در در-

 :کٌ گفت یٍقت دیلرز ین شیرا دٍر گردن ايَرا حلقٌ کرد. صدا شیيا دست ٍ افتاد يق بٌ يق آٍا

 یکس خَام یکدخدا بهَنو... اصال نه شیپ خَام یرفتنات ندارم ايَرا... نه نیاز ا یخَب ی نن خاطرى-
 ٍ ... نن آغَش خَدتگٌید چکسیکنار خَدت جام انن باشٌ نٌ ي خَاد یجز تَ کنارم باشٌ... دلو ن

  ...کنو ٌیتک بٌیغر یگرنا ٌیبٌ  نکٌیا نٌ کنٌ، گرم نَ کٌ دل خَام ین

 يهرايت جا يهٌ دیاالن کٌ اسهو تَ شناسنانتٌ با نٌیاز ا ری... اصال ننو با خَدت ببر... نگٌ غاصال
  باشو؟

 :اٍ چسباند ٍ گفت ی گَنٌ بٌ را اش گَنٌ ٍ برد جلَ را سرش. کرد تر را تنگ شیيا دست ی حلقٌ ايَرا

 دنبالهَن ياش تک سَراخ سنبٌکٌ شايپَر تَ تک  یکجا ببرنت دختر؟ سهت شًر  یخَا یازم ن-
 دن؟ یيانَن سرتاسرش جَلَن ن یٍ آدنا گردى ین
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در  پیرا بٌ يو فشار داد ٍ ک شیيا کرد کٌ اٍ نحکو چشو سیآٍا، صَرت ايَرا را يو خ یيا اشک
  .آغَشش گرفت

 ٌی ننتظر یحباب کٌ گاي ٌی! نحل برى یانا با پنبٌ سر ن سَزٍنٌ، یيو بدترى... نه شیشغل نن از آت-
  ...تا طاق يفتو باال برى تَنٌ ین یتلنگر ٍاسٌ شکستن  ٍ گاي

تَ گرم شد ٍ  یکٌ تَ دستا یخیننٌ... بٌ خَاست خَدم، بٌ خَاست ٍجَد  ی اسهت تَ شناسنانٌ آرى
کٌ يرچقدر يو  نٌیاز ا ریغ یز یکنار يو بَدن، چ رینگٌ تعب یٍل و؛یتَ زندگ یآرٍم گرفت اٍند

  ست؟یاز تَ ن ریغ یکس یجا یقلب لعنت نیفاصلٌ بندازن، بازم ا نَن نیب لَنتريایک

 ٍ گرفت را کهرش تر ايَرا گذاشت. ايَرا نحکو ی شانٌ یدخترک شدت گرفت ٍ سرش را رٍ یٌ یگر
 یرا برداشت ٍ ٍقت اش ی. ايَرا رٍسر دیلرز ی. آٍا در آغَش اٍ ندیرا نرم ٍ آرام بَس سشیخ ی گَنٌ

يو گذاشت ٍ  یرا رٍ شیيا شد، دخترک چشو دىیکش شینَج نَيا ناین گرش نَازش یيا انگشت
 :دیاٍ را شن یرایگرم ٍ گ یصدا

نهنَعٌ کٌ بَش تَ نشانو  ی َىین ٌیاشتباى...  ٌی... یگناى بَد ٌیبٌ چشو نن  یادیتَ ندت زنان ز-
کٌ  یینحال ٍ آرزٍ الیخ ٌیانا بازم داشتنش قدغن بَد...  کرد؛ یآرٍم ن يانٌَ یٍ عطرش ر دیچیپ ین
 ...شدن نداشت یدرصد يو احتهال ٍاقع کی

 ستیاز زنان قرار ن یبعد چیتَ ي کردم یبَد کٌ فکر ن قیعه ی چالٌ اىیس ٌی نَن نیب ی فاصلٌ خط
 ...نا دٍ تا بزارى ی تهَم بشٌ ٍ نقطٌ آخر جهلٌ

ادانٌ  شیيا بٌ چشو رىیخ کرد، ین ناز را اش ٍ ايَرا يهانطَر کٌ گَنٌ دیعقب کش یسرش را که آٍا
 :داد

  ...برام حسرت بشٌ آٍا دنتیدٍبارى د زارم یحاال کٌ داشتنت نهکن شدى، نه یٍل-

  ...کنو یشکن هانیپ گٌیطرف قَل بدم ٍ از طرف د ٌیکٌ از  ستوین یآدن نن
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را بست ٍ  شیيا ٍ يردٍ دستش را دٍ طرف صَرت ايَرا گذاشت. ايَرا چشو دیآٍا دٍبارى لرز ی چانٌ
 :دینازکش را شن یٍ يهان لحظٌ صدا دیدست راستش را بَس فینچ ظر

  ؟ینر  نجایٍ از ا ینجابت کنٌ کنارم بهَن تَنٌ یشدن، نه یکی نیخَاستن ٍ ا نیداشتن، ا نیا-

از  یحاک يو شان ُپر از غو بَد ٍ کدر شدن اش یا شٌیش یيا را باز کرد. نردنک شیيا چشو ايَرا
دٍر کهر آٍا افتاد ٍ  شیيا دست آٍا را گرفت ٍ از دٍر صَرت خَدش برداشت. دست بَد. يردٍ نیيه

  .چسباند َاریدخترک را بٌ د

ٍ ننتظر  دید یجز صَرت ايَرا را نه ییآٍا جا ی  فندق یيا اٍ بَد ٍ نردنک یيا بٌ چشو نگايش
 یا را با بَسٌ شیيا لب ی  داغ ٌیاز جان یسرش را خو کرد ٍ در کسر  نقدنٌ یپاسخش بَد کٌ... ايَرا ب

  .بٌ جان آٍا ننتقل کرد قیعه

يو افتاد ٍ با  یايَرا رٍ راينیپ کردن نشت با زنان يو شیيا دخترک حبس شد ٍ چشو نفس
  .کرد یاٍ را يهراي اش یشگیظرافت يه

ٍ  دىیکش یيا نداشت ٍ با ير حرکت انگشت دنیکٌ اٍ راى نفس کش دیبَس یدخترک را ن یطَر  ايَرا
  .زد یاٍ را چنگ ن راينیپ شتریٍ ب رفت یضربان قلب آٍا باالتر ن ش،یکهر ٍ پًلَ یٌ ٍ داغ اٍ رٍنردان

سرخ شدى بَد. نگاى ايَرا  یحساب شیيا ٍ لب ٍ گَنٌ زد یدخترک نفس نفس ن د،یکٌ عقب کش ايَرا
 تر صیٍ حر تر تاب یبار ب نیبلندش کرد ٍ ا نیکٌ شد، از زن شیيا ٍ نحَ لب دیصَرتش چرخ یتَ

  .دیرا بٌ کام کش شان یسرش را خو کرد ٍ سرخ

 نیا ی  تهام تنش از داغ کرد یبَد ٍ احساس ن دىیدر آغَش گرم اٍ، دٍبارى طعو جنَن را چش آٍا
  .سَزد یآتش ن انیعطش ُگر گرفتٌ ٍ در ن

گردن ٍ  ٍقفٌ، یرا باال گرفت ٍ اٍ تند ٍ ب بازش هٌین یيا ٍ لب دیايَرا کش ینَيا انیرا ن شیيا دست
 ی قٌیگردنش،  ی  گَد دنیبَس با زنان باالتر رفت ٍ يو یکه شیيا از دست یکی. دیبَس یفکش را ن

  .دیکش تر نییپا یاٍ را که ی  نحل راينیپ
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 ی را از خط فک تا گَشٌ شیيا لب اٍ کٌ کرد صدا را ايَرا اسو آرام اش، تندشدى یيا نفس انیدر ن آٍا
 ٍ يا را حس کرد، با رخَت پلک زد ٍ ايَرا پشت پلک نیآٍا کٌ زن یٍ پايا دیباال کش اش یشانیپ

  .دیبَس را اش گَنٌ

را کنار زد ٍ گرم  شیيا یشدى بَد کٌ با دٍ انگشت چتر  رىیآٍا خ یبٌ صَرت عرٍسک شیيا چشو
گرفتٌ ٍ آرام،  ییُپر از غو ٍ حسرت ٍ صدا ی. با لحندیبَ کش قایٍ عطرش را عه دیرا بَس اش یشانیپ

 :زدلب 

بخَام  شٌ یاحساس، باعخ ن نی... ازىیتند ٍ ت نقدریيه ،یزد یکٌ ازش حرف ن یخَاستن شیاٍن آت-
تَ رٍ  یبرى، ٍل ادمیرٍ  گايویٍ جا تیفرانَش کنو ٍ نَقع زٍیچ بگذرم، يهٌ ایبٌ خاطر تَ از تهَم دن

  ...کنارم داشتٌ باشو

اٍ نحَ شد  ی  بعد  با جهلٌ یٍل ند؛یبنش شیيا لب یکٌ رٍ رفت یآٍا، با فرض نَافقت ايَرا، ن لبخند
 :شدن داد یدر شرف باران ییيا ٍ چشو نیسنگ یرا بٌ بغض شیٍ جا

شايپَر بشو ٍ يانَن ٍ  ال  یخیبزنو ٍ ب ٍ تینأنَر نیا دینن اگٌ االن ق ،یخَدت بگَ بندانگشت یٍل-
نگاى  دمیکش يا سال نیم اتهَ ی  کٌ ط ییایتَ چشو سخت تَنو ین یرٍ آزاد بزارم؛ اٍنَقت چطَر  اینان

  کنو؟

  .بفشارد آغَشش بٌ را اٍ تر بخَرد ٍ نحکو یايَرا تکان یگلَ بیآٍا، باعخ شد س ی گرفتٌ نگاى

بًو ٍابستٌ نباشٌ  یکس کٌ گرفتو فاصلٌ ام ٍ انقدر از خانَادى دمیکش خی حصار نَ دٍر قلب نجاشیتا ا-
ٍ سرکش بَدم ٍ تهَم فکر ٍ ذکرم شدى بَد  باک یضربٌ نخَرى... ب یچکیٍقت برنگشتو، ي ٌیٍ اگٌ 

جبران کنو ٍ  ٍر دیچیپ یصدبار صداش تَ گَشو ن یکٌ رٍز  یلعنت ی فقط اٍن گلَلٌ خَاستو یيدفو! ن
برم، قصدم  نیراى از ب نیبرام نًو نبَد خَدم يو تَ ا دی... شاارمیيرطَر کٌ شدى شايپَر رٍ از پا درب

 شَ نرگ گرفتٌ بَد ٍ نفسو با ير دم ٍ بازدم طعو تلخ ٍ کشندى یبَد... دستام بَ یخَاي فقط خَن
  ...دیکش یزبَنو ن ریز دٍبارى
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 !فرق دارى امٌ یاالن قض یٍل

 ینینحَ ٍ غهگ یلیخ یلیلبخند خ د،یکٌ رس نجایٍ ايَرا بٌ ا کرد یفقط نگايش ن یحرف چیي یب آٍا
 فشیظر ی ٍ با دست راست گَنٌ دیشفر آٍا ک ینَيا انین ٍار بٌ لب نشاند ٍ دست چپش را نَازش

 :ادانٌ داد شیيا بٌ چشو رىیرا نَازش کرد ٍ خ

نحل  گٌیکٌ از خَاستنش دست بکشو... نفسام د خَام یٍ نٌ ن تَنو یکٌ نٌ ن هٌینفر تَ زندگ ٌیاالن -
ٍسط قلبو ٍ  دییدٍ یٍحش یآيَ ٌی... نحل دى ین ٍ عطر نرگس اٍن یبَ ست؛ین نزى یزير، تلخ ٍ ب

سفت کردى  قدرٍ انٍ جاپاش یخیقلب  نیجنَن ا یشدى بَد آٍا ام،یاٍنجا نَندگار شد ٍ تا بٌ خَدم ب
  ...ویشَنیبَد کٌ تَنست نًر جنَن رٍ بکَبٌ بٌ پ

کنو ٍ  یتلق چیرٍ بٌ ي یکٌ بزارى ير اتفاق ستین یخی ی َارىیاز اٍن د ی... تا دلو بٌ تَ گرنٌ، خبر آٍا
  ...دارم یگام برن ییچٌ آدنا نیاشٌ ببرام نًو نب

  ...کٌ ٍجَدم رٍ تَ دستاش گرفتٌ ی  ا فرشتٌ ام گٌینصف د ستو؛یفقط ايَرا ن گٌید نن

گرفت ٍ ايَرا کٌ دٍبارى اٍ را در آغَش اننش نحصَر کرد، دخترک سرش  دنیآٍا، نرم نرنک بار بغض
 :اٍ گذاشت ٍ زنزنٌ کرد ی نٌیس یرا رٍ

  ...دٍ نفر باشو یجا خَام یفقط آٍا باشو... ن خَام ینه گٌیننو د-

  ...ستویٍ رٍ پايام ٍا رمیاز قلبت، از ٍجَدت، از آغَش نحکهت قدرت بگ یگفت بًو

  ...کنو یرٍ حسش ن رٍیاالن دارم اٍن ن یٍل دم،ینَقع نفًه اٍن

ت ٍ بعد از دخترک گذاش ینَيا یرٍ را اش ايَرا را نشت کرد ٍ اٍ چانٌ راينیپ تر نحکو شیيا دست
 :دیرا شن شینکخ، صدا یاٌ یجان

 انیجر بٌ ٍ قلب نن یيا ضربان ی  کی یکیکٌ از قلب تَ شرٍع شد ٍ  ی  دٍست داشتن رٍ،یاٍن ن-
  ....انداخت
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  ...ايَرا یدٍم نن ی هٌی... تَ نتَ

آٍا را بٌ خَدش  یٍ طَر  دیٍ گردنش را بَس دیرا بلع شیعطر نَيا قیسرش را خو کرد ٍ عه ايَرا
 کرد یاعتراف آٍا، چقدر تٌ دلش را گرم ن نکٌیشَد. ا یکیتا استخَان با اٍ  خَاست یفشرد کٌ انگار ن

  ...ٍ خَدش دانست یفقط خَدش ن انداخت، ین غل بٌ غل شیيا رگ انیٍ چطَر خَن را ن

  ؟ینراقب خَدت باش یتَن یدٍنت يو کٌ شدى، ن یٌ یپس بٌ خاطر نه-

عطر تلخش، لب  دنییبَ با زنان کرد ٍ يو سیاٍ را خ راينیايَرا، پ ی جهلٌ با زنان ا يوآٍ یيا اشک
 :زد

  ...تَنو ین-

  ...تعًد از جنس جنَن ٌی! یبًو قَل بد دیبا ؛یبندانگشت شٌ ینه ینجَر یا-

  ...رٍ بٌ رٍ بشو تیخال یبرگردم ٍ دٍبارى با جا خَام ینه

 :ٍ آرام زنزنٌ کرد دیرا بَس اش نٌیس ی قفسٌ آٍا

از فاصلٌ باشٌ ٍ  ینٌ خبر  گٌیدٍنو سر پا نگًو دارى ٍ د ی هٌیبار جنَن ن نیا دم ی... قَل ندم یقَل ن-
  ...یخال ینٌ جا

  .صَرتش چرخاند یرا تَ شیيا اٍ را از خَدش فاصلٌ داد ٍ چشو ايَرا

 دم یدارى... ننو قَل نن یاشکال یٍسط کَيستان ختو بشٌ، عًدشکن ی البتٌ اگٌ تًش بٌ بَسٌ-
  ...از نجازات نباشٌ یبعدش خبر 

 :گفت لبخند با ٍ گرفت اش اٍ خندى دار طنتیاشک، بٌ لحن ش انیدر ن آٍا

 !...ايـَرا-

  .نگفت یز یخارج شد ٍ چ شیيا لب انیايَرا از ن قیعه نفس



 www.Novel98.ir 842               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  ...نیبرف بهَن ریٍضع جادى خرابٌ ٍ نهکنٌ ٍسط راى ز ن؟یفتیشب راى ب نیخَا یچرا ن-

ادانٌ ندارى... شب  شتریب گٌیساعت د کیبارش برف تا  یيَاشناس ی  نیب شیطبق پ فتٌ؛ینه یاتفاق-
  ...سراغ يانَن ویدادى بشٌ ٍ بعدش بر لیتحَ یکٌ فردا صبح گزارش کتب ویکن یحرکت ن

  ؟یچ ادیاشتباى از آب درب یٍقت گزارش يَاشناس ٌیاگٌ -

 شیاز پ یکار  ندم شَ داشتٌ باشٌ، تا نن اجازى یقصد نیيو چن ینگران نباش، اگٌ يَاشناس-
  ...برى ینه

تا  خَاست یعنَان نه چیرا بغل کرد. انگار بٌ ي زنقششیر ی ٍ ايَرا دٍبارى جحٌ دیکَتاى خند آٍا
 .نَد رفتن، اٍ را از خَدش جدا کند ی قٌیدق

  ؟ینباش شویبار قرارى چٌ ندت پ نیچند ساعت، ا یاٍن دفعٌ گفت-

ٍ يانَن ٍ زدن رد  شايپَر نهکنٌ دٍ سٌ رٍز طَل بکشٌ...  ایکردن نان دایبگو؛ انا پ یقطع تَنو ینه-
  ...النیجلسٌ دادگاى کاٍى برگردم گ یبرا دیبعدش با

 :ٍ ادانٌ داد دیبَس قیرا عه شینَيا

  ...ىندار ٍجَد نَن کنار يو بَدن یبرا ینانع چیي گٌیناجرايا تهَم بشٌ، د نیکٌ تهَم ا یٍ زنان-

  ...نَنو یتا ير زنان کٌ طَل بکشٌ ننتظرت ن-

 :گفت شیيا بٌ چشو رىیاٍ را از خَدش فاصلٌ داد ٍ خ ايَرا

  ؟یٍحش یآيَ رى ینه ادتیقَلت کٌ -

 .اٍ قرار داد ی نٌیس یرا رٍ شیيا نشاند ٍ دست شیيا لب یرٍ یلبخند کهرنگ آٍا

  ...جنابیعال رى ینه ادمی-

*** 
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آندن  رٍنیبعد از ب قٌیفرنان ضرب گرفتٌ بَد ٍ چند دق یرا رٍ شیيا کهرنگ، انگشت یبا اخه ايَرا
  .بٌ راى افتاد ابانیخ ی گَشٌ یشد ٍ سهت صراف ادىیپ نیاز نغازى، شًرام از ناش ینشتر 

کٌ در حال حرف زدن با تلفن بَد، تهاسش را قطع کرد ٍ رٍ بٌ اٍ  نیرا کٌ باز کرد، شرٍ یا شٌیش در
 :گفت

 انتقال؟ ای دیاٍند لیٍاسٌ تبد د؟یینو بفرناجَ-

 :دٍر نگايش را در نحَطٌ چرخاند ٍ بعد رٍ بٌ اٍ گفت کی شًرام

 ...َندىیينَز درن شیانگار نرخ افزا یٍاسٌ انتقال؛ ٍل-

 :ٍ گفت دیکَتاى خند نیشرٍ

  ...ویاریکٌ شدى درن یيرجَر  شَ ٍ نرخ ویریگ ین شَ شها حَالٌ رٍ بدى، نا نَسان-

را باال  شیابرٍ یتا کی نیگذاشت. شرٍ زین یدستٌ تراٍل نقابلش رٍ کیجلَ رفت ٍ  یقدن شًرام
 :اٍ زل زد یدرخشان، بٌ نگاى جد ییيا انداخت ٍ با چشو

  ٌ؟ینناسبتش چ-

  ...دست نن یبد شَ کٌ قرارى سر نرخ ی  يهَن نَسان ی  نیریفکر کن ش-

  .برد يا لبش کش آند ٍ دستش را سهت تراٍل یرٍ نیشرٍ لبخند

  قالب نالب نباشٌ؟-

  باشٌ؟ تَنٌ ین ی! اگٌ باشٌ جز ينر دست خَدت، کار  کیا نکارىیتَ کٌ خَدت ا-

  ؟یخَا ین ٍ یک ٌ؟یخب؛ اصل کارت چ-

  ...دنبال يانَنو-
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 :پاسخ داد ینگايش کرد ٍ شًرام سرد ٍ جد یسَال نیشرٍ

  ...شدن ریصاف شٌ قبل از د دیکٌ با نَنٌ نیب یخردى حساب شخص ٌی-

 یزدى بٌ کايدٍن، اخالقش شدى اخالق سگ! رٍز  یرٍزا بدجَر  نیباال؟ ا دىیناکس، سًو تَئو کش یا-
سفرى عقد با  یپا هتینشَن ین ای یکن یصاف ن تَ یبدي ایکٌ  کنن ین خرکش ٍ نن نجایا انیدى نفر ن

  ...لیعزرائ

  .شًرام نشست یابرٍيا انین یکهرنگ اخو

از پسش  یرٍ يرک لیٍ اٍنَقت ٍصلت با عزرائ شٌ یدٍبلٌ ن یکجاس، ٍگرنٌ بدي ینگَ خبر ندار -
  ...کنو ین پًن پات جلَ شَ خَدم سفرى اد،یبرن

 :چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد گفت نیشرٍ

  ...گردم یه... چَن نن دنبال شر نشٌ یخبردار نه یجز خَدت احد یکن نیتضه دیبا یٍل گو؛ یبًت ن-

کٌ دى  یینبَد ٍ ردت کردى بَدم جا نجایکٌ اگٌ بَدم االن جات ا ستویٍ قشرق ن یکش قٌیننو دنبال -
بٌ نفع  یاٍلت... پس يرچٌ زٍدتر لب ٍا کن یسر جا یدٍر خَدت ٍ دست آخر برگرد یدٍر بچرخ
  ...خَدتٌ

ندت سراغش آندى بَدند  نیا یکٌ ط ییيا ینرد با تهام شاک نینگايش کرد. ا یاٌ یجان نیشرٍ
 یٍ انگار راست راستک کرد ین زشیٍ حرف زدن نحکهش نتها یجد یيا نتفاٍت بَد. حالت چشو

  .گشت یفقط دنبال يانَن ن

 ادداشتیداخلش  یز یرا باز کرد ٍ يهانطَر کٌ چ دیبَد را برداشت ٍ سررس زین یکٌ رٍ یسینَ رٍان
 :گفت کرد ین
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باغ لَاسَن  ای الن،یگ شیپدر یالیٍ ایبشٌ...  ویقا تَنٌ یجا نکٌ يانَن فقط دٍ  نٌیا قتشیحق-
دٍ  نیکردى ا ینردٍنگ کٌینح یٍل دى،یباال کش شَ ستیيست ٍ ن ایکٌ نان ی... حتها خبر دار نجایا

  ...نشٌ ٍاالخَن آالخَن کٌ گذاشتٌ آزاد ٍ رقو

 :جدا کرد ٍ نقابل شًرام گرفت دیرا از سررس برگٌ

  ...نَقع دردسر نشٌ ٍاسٌ نن ٌی! آ یدیند یدیخدنت شها... فقط حَاست باشٌ شتر د-

 :گذرا بٌ کاغذ انداخت ٍ بعد گفت ینگاي شًرام

اگٌ بار  یفًه یتَ کفشتٌ، اٍنَقت ن یگیبَ ببرم ر ٌیکاف یتَ کار ت نباشٌ دردسر ندارى؛ ٍل یاگٌ کلک-
  ...ادین کارش ٍ تازى یبٌ سر سَار  ناش یچ ،نٌیبش نیرٍ زن يَا یکنٌ ٍ ب زیشتر ناغافل سرر

از آنجا  د،یبگَ یز یچ ایبهاند  یگر یننتظر حرف د نکٌیا یبزاق ديانش را فرٍ برد ٍ شًرام ب نیشرٍ
  .گرفت ینشستٌ بَد ٍ برگٌ را سهت ايَرا ن نیناش یبعد، تَ قٌیخارج شد ٍ چند دق

درٍغ بَد  یکرد... ٍل داشیپ شٌ ین اٍنجايا کرد ادعا ٍ داد شَ ٍ باغ لَاسَن یپدر  یالیآدرس ٍ-
  ...حرفاش

  ؟یدٍن یاز کجا ن-

کار شدى  ایَاریکاغذ د َنیکٌ پشت سرش بَد ٍ انصافا يو خَب ن ینتخلخل ٍ در  یيا َارىیاز د-
  ...بَد

 :فقط نگايش کرد ٍ اٍ ادانٌ داد دیبگَ یز یچ نکٌیا یب ايَرا

طرف برگٌ  ینگاى کن ٌیيو بٌ قض ی... يرجَر یکیدٍ نفر بَدن، نٌ  یقبل یيا یباشٌ نشتر  ادتیاگٌ -
  ...کنن هشیٍ ٍسط کتاب قا زین ریکٌ بشٌ ز ستین یکاي

 :نحکو کرد ٍ گفت شیجا سر را اش داشبَرد گذاشت ٍ اسلحٌ یکاغذ را تَ ايَرا
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جلب  یا ... بدٍن دستبند ٍ ذرىرٍنیاز اٍنجا بکشن ب ٍ نیسر ٍ صدا شرٍ یب يا دستَر بدى بچٌ-
  ...از قفس بپرى نکٌیکنو قبل ا ریخَدم دستگ خَام یرٍ يو دلو ن کٌیتَجٌ... اٍن نرت

 :عقب نشستٌ بَدند ادانٌ داد یصندل یکٌ رٍ ییرٍیرٍ بٌ دٍ نفر ن نٌیاز آ ٍ

 ...نیایشها دٍتا يو يهراى نن ن-

ٍارد  پَش یبعد دٍ نرد سرتاپا نشک یفتند ٍ لحظاتگ« چشو قربان»سرش را تکان داد ٍ آن دٍ  شًرام
کردند ٍ سهت  نیرا سَار ناش نیسر ٍ صدا شرٍ یشدند ٍ يهانطَر کٌ ايَرا خَاستٌ بَد، ب یصراف

   .بازداشتگاى بٌ راى افتادند

ايَرا در  ،یشد ٍ بعد از اٍ نأنَريا پشت سرش رفتند. بعد از ٍرٍدشان بٌ صراف ادىیپ نیاز ناش ايَرا
 یکٌ بٌ نحض فاصلٌ دادنش، صدا دیرا کش یدر نخف ی رىیسرٍصدا دستگ یاز داخل قفل کرد ٍ ب را

افتادى  نیزن یکٌ رٍ یٍ ايَرا بٌ سهت نرد دیآنجا را پر کردى بَد بٌ گَش رس یکٌ فضا یا داد خفٌ
  .بَد قدم تند کرد

 یآران « یلعنت» شیيا دندان انینَار چسبش افتاد، از ن انینحصَر در ن یکٌ بٌ دست ٍ پا نگايش
 تَانست یآنًا تازى بَد، ن یکفش رٍ ی  فیکٌ رد کح یا پلٌ نانرتب ٍ راى یيا نَارچسب ی. از رٍدیغر

  .گذرد یاز رفتن يانَن نه شتریب قٌیبفًهد چند دق

 بستٌ شَن دين شتریب یجهاعت يرچ نی... اادیراى ب نیکٌ بتَنٌ تا کنار ناش دیکن ٍا ٍ فقط پاياش-
  ...هَنٌ بًترىب

بٌ پشت بام   یکٌ ننتً ییيا ٍقت تلف کردن از پلٌ یا گفتند ٍ ايَرا بدٍن لحظٌ« اطاعت» يردٍ
  .باال رفت شدند ین یسهت راست صراف ی چند طبقٌ ی  ساختهان تجار 

کار را  دشیشد یناى ٍ بارندگ یکرد. غرٍب د کیشل ی دستش گرفت ٍ آن را آنادى انیرا ن اش اسلحٌ
جهع شدى  یيا آب انیجلب تَجٌ نکند، از ن شیپايا یکٌ صدا اطیبااحت ٍ آرام. بَد کردى تر سخت
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 ٍيو فشار داد  یرا رٍ شیيا دندان تر از پشت سرش، نحکو ییصدا دنیکٌ با شن داشت یقدم برن
  .سهت اٍ برگشت

از آب در اٍند ٍ االن  یت ٍايکٌ... تصَرات ینیب ین یٍل ،یبزن رقو خَدت ٍ آخرش یخَاست ین ادنٌی-
 ...ايَرا خان یدفعٌ رٍ باخت نی! اچیبٌ ي کیشدى  ازنَنیانت

طاقت  گریانقدر خراب شدى بَدند کٌ د ياٌ یر نیا یٍ پردرد بَد. از ک   نیايَرا نحل زير سنگ یيا نفس
  باران را يو نداشتند؟

 ٍ آٍرد باال را اش اٍ نتقابال اسلحٌ کٌ کرد یاسلحٌ را سهتش گرفتٌ بَد ٍ با پَزخند نگايش ن يانَن
 :گفت نیخشهگ ٍ اخو با

االنشو تٌ  نیکٌ يه ییکٌ بتَنٌ رٍ فرداش حساب باز کنٌ، نٌ تَ زنٌ یحرف از برد ٍ باخت ن یکس-
  ...یشدى بَد وینَش تَ سَراخ قا نیکٌ ع یخط

شدن  ویبٌ قا یاز یاٍلش برگردى، ن ی يو کٌ دٍبارى سر خَنٌ ینن باختو ٍ آدن ،یيهَنطَر کٌ گفت-
  ...ستادمیندارى ٍ بخاطر يهَنو يست کٌ االن جلَت ٍا

 :انداخت ٍ ادانٌ داد نیزن یرٍ را اش اسلحٌ بعد

کٌ حق نن  یدختر  ٍ زد يو بٌ يانَ تهَم نقشٌ نَقعش یکٌ با حضَر ب ی  با کس دنیاالنو قصدم جنگ-
  ...یبَدٍ ازم گرفت... رٍ در رٍ ٍ دست خال

  .انداخت نیزن یرٍ را اش يو نتقابال اسلحٌ ايَرا

 ری... ٍ دیزن یکٌ ندام تَ کصافط دست ٍ پا ن ییداشتٌ باشٌ نٌ تَ شَ اقتیکٌ ل ی  اٍن دختر حق کس-
  ...یار یبٌ زبَن ب یاسهشو نتَن یحت گٌیکٌ د ییجا فرستهت یزٍد، ن ای

برداشت ٍ  زیسهت ايَرا خ د،یکٌ کش یا نعرى با زنان ٍ يو دییيو سا یرا رٍ شیيا دندان يانَن
  .شدند قٌیدست بٌ 
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 ی با يهٌ یشدى بَد؛ ٍل زیل یحساب بام پشت ی شدى زٍبامیٍ کف ا دیبار ین یادیبا شدت ز باران
را سهت يو حَالٌ  شانیيا نشت تر ٍ نحکو شتریکٌ بٌ خَن يو تشنٌ بَدند ب یدٍ نفر  يا، نیا
  .کردند ین

 یدرد از اخهش ٍ شد بَد گرفتٌ را اش رد شدى ٍ شانٌ اش نٌیکٌ از س یهاننتَجٌ باز شدن پانس ايَرا
 یشدى بَد، حساب یکی اش شانٌ دنیکش ریٍ االن با ت کرد ینه شیبَد ٍ ريا اش نٌیس انیکٌ در ن

 یدنق ٍ خَرد اش نشت يانَن بٌ استخَان چانٌ یتار شد ٍقت دشیحس کرد د یا شد ٍ لحظٌ ظیغل
 :عقب رفت ٍ اٍ با پَزخند نگايش کرد ٍ گفت

آٍردى بٌ سرت کٌ در  ی... آٍا چیستیرٍ پات ٍا یتَن یٍ نٌ نحل قبل ن هٌیقد نینٌ ضرب شستت ع-
  ؟یچند رٍز انقدر از پا افتادى شد نیعرض يه

سهت يانَن  یبلند بَد ٍقت ظشیپرغ ادیکٌ در ٍجَدش بَد، نگايش کرد ٍ فر یبا تهام نفرت ايَرا
 :دیبرداشت ٍ غر زیخ

  ...کحافط ی نردک حرٍنزادى ارین فتیکح دين با ٍ اسو زن نن-

دستش گرفت ٍ ننتظر  انین را دارش ضانن یحرکت اٍ بَد، چاقَ نیکٌ انگار ننتظر يه يانَن
 یچ» ی شدن زنزنٌ یجار  با زنان آخر اٍ بًت زدى نگايش کرد ٍ يو ی آندنش بَد کٌ با جهلٌ

سر برد ٍ چاقَ از  نیزن یکرد ٍ رٍ جشیکٌ ايَرا بٌ گردنش زد، گ یلگد ش،یيا لب یرٍ!« ؟یگفت
  .اددستش افت

را  اش قٌیدست  کیبا  د،یرس َارید ی برداشت ٍ يانَن کٌ بٌ لبٌ نیزن یچاقَ را از رٍ عیسر ايَرا
يَا گرفت ٍ  یچاقَ را بٌ گردنش بزند کٌ يانَن زٍدتر دستش را رٍ گریگرفت ٍ خَاست با دست د

  .شدند ریدٍبارى درگ

چند  یی  جا جابٌ کیفقط  کٌیپشت بام قرار گرفت، طَر ی لبٌ یايَرا رٍ یٍ پا دندیدٍر چرخ کی
 یحساب ٍ تر يانَن درشت ی جحٌ. ببرد ُسر جا آن زیسطح ل یرٍ شیبَد کٌ پايا یکاف ینتر  یسانت
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 یانداختنش را داشت، سع نییٍ قصد از ساختهان پا داد یبَد ٍ يهانطَر کٌ اٍ را يَل ن نیسنگ
دست  انین اش برندى ی را کٌ اکنَن برعکس شدى بَد ٍ سرش بٌ دست يانَن ٍ لبٌ ییچاقَ کرد ین

 .ايَرا بکَبد ی نٌیايَرا بَد را بٌ س

ٍ نگاى يانَن را کٌ  دیکش نیزن یرا رٍ شیاز پايا یکی رکانٌ،یبَدند کٌ ايَرا کانال ز ریشدت درگ بٌ
 زیت اٍرد،یکٌ يانَن خَاست سهتش يجَم ب نیٍ يه دیننحرف کرد، آرنجش را بٌ کتف اٍ کَب

درشت شد ٍ  شیيا ٍ يانَن کٌ تَقعش را نداشت، چاقَ را ريا کرد ٍ چشو دیخَدش را کنار کش
نفس  نیآخر یداکٌ ص دیطَل نکش شتریب ٌیخَدش را کنترل کند ٍ... چند جان زیل نیزن یرٍ تَانستن

 ...دیچیشد ٍ در فضا پ بیترک نیزن یدرشتش بٌ رٍ ی ٍ فرٍد جحٌ ادیبلندش با فر

را بٌ  رحهش یافتاد ٍ باران شالق ب نیزن یدستش رٍ انیغرق خَن از ن یايَرا باز شد ٍ چاقَ نشت
در ير لحظٌ ٍ ير نکان فقط باعخ آزارش  ياٌ یر نی. ادیسر ٍ صَرت خستٌ ٍ جهع شدى از دردش کَب

  .بَدند

 :ٍ گفت دیدٍ قشیسهت رف ی  سر چرخاند ٍ شًرام با نگران د،یپشت سرش را کٌ شن یيا قدم یصدا

  ؟یشد ايَرا؟ کار يانَن رٍ تهَم کرد یچ-

 :گفت زد ین اش نٌیسرش را تکان داد ٍ يهانطَر کٌ نشتش را ٍسط س ايَرا

ٍ شايپَر  ایبابت نان الویٍ خ رمیاعتراف بگ نیاز شرٍ دینشدى با ری... تا دابَنیخ کنار افتادى اش جنازى-
جفتشَن  ویبجنب ویتا بخَا چٌ،یخبر نردن يانَن بپ ویٍ بزار ویراحت بشٌ... چَن اگر لفتش بد

  ...بستن ٍ فلنگ

خارج شَد،  یفاز صرا نکٌیسالهش را گرفت ٍ قبل از ا ی آندى بَدند کٌ شًرام شانٌ نییرا پا يا پلٌ
 :ٍ با اخو گفت دیاٍ را عقب کش یکه
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صَرتت کبَد  ا؟یسرٍقت نان یبر  یخَا یحال ٍ رٍز ن نی... با ایگرفت نیاعتراف يو از شرٍ ویریگ-
 یيا ٍ حقٌ اینان یيا کٌ پر از دام یاتیاٍنو عهل گٌ،ید اتیعهل ٌی! انشب ٍقت یشدى نرد حساب
  !...ستیشايپَر باشٌ ن

بزند. حق با شًرام  یحرف گذاشتند یآرانش نه یيا چند لحظٌ سکَت کرد. سرفٌ ظ،یغل یبا اخه ايَرا
بَد کٌ قَل دادى بَد بٌ خاطر اٍ يو کٌ شدى، نراقب  نیاز ا ریبَد، نبَد؟ چٌ بٌ آٍا گفتٌ بَد؟ غ

  نبَد؟ نیدست چپش يو يه ی حلقٌ ی  خَدش باشد؟ اصال نگر نعن

 زد، یشد ٍ يهانطَر کٌ حرف ن دىیشن اش نٌیخس خس س یصدا د،یکٌ کش یقیبا نفس عه زنان يو
 :سهت در رفت

کٌ از ٍجَد  یٍ باغ لَاسَن رٍ بکشن... ٍ زنان النیگ یالیٍ کیکش يا بچٌ ویزار یطَل فردا رٍ ن تهَم
ندارى،  دىیفا ویدی... اگر يو دویش یٍارد عهل ن و،یریاز شايپَر بگ یرد ویتَنست ای وینطهئن شد اینان

  ...کنو ین ٍا کهال ٍ تهام شَ ٍ زبَن نیسراغ شرٍ رم یاٍنَقت ن

 نیخارج شد. انگار ايَرا بعد از ا یشًرام نشست ٍ پشت سرش از صراف یيا لب یرٍ ینحَ لبخند
بگذارد ٍ بٌ ذات  رینرد سرسخت تأج نیا یيهٌ سال، ٍاقعا عاقل شدى بَد. آٍا خَب تَانستٌ بَد رٍ

دفعٌ  نیگرفتٌ بَد. ا ویاز خشو ٍ غرٍر تصه یبار، عار  نیاٍل یراآرام  خَدش عادتش ديد کٌ ايَرا ب
  .قرار دادى بَد تینصلحت ٍ حفظ جان خَدش را يو اٍلَ گران،یعجلٌ نکردى بَد ٍ عالٍى بر د

*** 

 «آٍا»

بلند داننش را گرفت ٍ بغضش را با نشت کردن دستش  ی لبٌ آند، ین رٍنیب یکٌ از اندٍرن يهانطَر
  «...لعنت بًت ترنج»گفت: رلبیفرٍ برد ٍ ز

 شیکٌ چَن يهسرش اٍ را بٌ اجبار عقد کردى تنًا زد ین ٌی. ندام بٌ اٍ کناکرد ین تشیاذ یادیز ترنج
 ٍ آرا ٍ گل یآنًا ناندى. برخالف رفتار خَب کدخدا ٍ ياد ی ناى است در خانٌ کی کیگذاشتٌ ٍ آٍا نزد
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ٍ باعخ شدى بَد  کرد ین یندام اٍ را سر بار تلق شیاي یخلق کج با ٍ داشت لج سر دخترک با اٍ حَرا،
را  یآدم اضاف کیبرسد کٌ ٍاقعا سر بار کدخداست ٍ در آن خانٌ نقش  نیقی نیآٍا خَدش يو بٌ ا

 آرا ٍ گل رفت یحَرا بٌ درنانگاى ن شد، یکٌ رٍز ن نیانا يه زد، ینه یبَدند حرف ٌیبق کٌ يا دارد. شب
  .شد یشرٍع ن شیياٌ یٍ کنا شیباز ن گرفت، ینآشپزخانٌ را بٌ دست  یکاريا

بحخ را باز کردى بَد ٍ  نینشستٌ بَدند، يه یباف یقال یبرا یکٌ داخل اندرٍن ییيو با دختريا االن
 تیشدى بَد ٍ درنًا دىیبٌ سهت آٍا کش یرچشهیز یيا نگاى تا بَد، گفتٌ ٍ بَد گفتٌ پچک آنقدر پچ

  .آندى بَد رٍنیخَدش از آنجا ب یدخترک با پا

  دخترجان؟ یتَ خَدت بغ کرد یآٍا؟ ٍاسٌ چ-

 زدى را پاک کرد کٌ اٍ بًت شیيا اشک انگشت سر با ٍ کرد بلند را سرش آرا، گل یصدا دنیشن با
 :شد ٍ گفت کشینزد

  کردى؟ تتیاذ دىینکنٌ بازم اٍن ترنج ٍرپر ؟یکن ین ٌیگر یسر، دار  یخاکا ن-

 :گفت ٍ کرد اشارى بَد آرا کٌ تن گل ییبعد بٌ پالتَ تکان داد ٍ نیسرش را بٌ طرف آٍا

 ؟یبر  یخَا ین یی! جایشال ٍ کالى کرد-

از آشنايا، االن زنگ زدن  یکیخَدشَن رفتن شًر ٍاسٌ نجلس ختو  یبگو ٍاهلل؛ آقاجان ٍ ياد یچ-
  ...ارنشیدارن کٌ نَندى انارکلٌ ٍ نن برم ب یجعبٌ سفارش ٌیگفتن 

  اشکال ندارى نن برم؟-

ٍ  رم یپاتَک ن ٌیالزم نکردى...  ؟یانارکلٌ بش ی  ! چطَر بزارم تک ٍ تنًا رايیٍا دخترجان تَ انانت-
  ...گردم یبرن

 :را گرفت ٍ گفت شیدٍر شَد، آٍا بازٍ نکٌیاز ا قبل
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... ام بٌ کلٌبخَرى  یباد ٌی خَاد ین دلو بَدم، خَنٌ اش ندت يهٌ نیبزار برم... ا کنو یخَايش ن-
ٍ  ارمیزٍد جعبٌ رٍ ن رم یيهش چند قدم از رٍستا فاصلٌ دارى... ن ست،ین دٍر کٌ انارکلٌ بعدشو،

  ...امین

 :خَاست نخالفت کند کٌ آٍا دٍبارى گفت آرا گل

عدى  ٌیکارا برس کٌ انشب نهکنٌ کدخدا برگردى ٍ بازم  یٌ یبٌ غذا ٍ بق نیتَ يو بش رم، یتا نن ن-
  ...ارىینًهَن با خَدش ب

 :ٍ گفت دیکش ینفس بلند آرا گل

کٌ از  یگرد یبًَنٌ ن ی  ٍ پ   شیآت یاسپند رٍ یبًت گفتٌ کٌ شد یچ ترنج دخترجان، بگَ شَ راست-
  رٍن؟یب یبر  نجایا

 یکٌ جلَ تَانست ی. نهدانست یخَدش يو نه گفت؟ ین دی. چٌ باچاندیرا در يو پ شیيا انگشت آٍا
ٍ حرف بردن ٍ آٍردن  یکند. اصال دخترک ايل فتنٌ انداز  ییخَاير بدگَ یکیخَاير از آن  نیچشو ا

 :نبَد. فقط تَانست لب بزند

 ادیز گٌیرٍش دست بلند کرد د یکٌ کدخدا عل یبٌ کار نن ندارى... از يهَن ٍقت یکٌ کار  چارىیاٍن ب-
  ...نکٌیعادت بٌ تَ خَنٌ نَندن ندارم، يو ا نکٌیا يو رفتٌ، سر ام ذرى حَصلٌ ٌی... خَدم ستین َپَرم دم

 :گفت لبخند با آرا کٌ سکَت کرد، گل آٍا

  ...از ايَرا خان یيو دٍر -

 :گفت آرا کهرنگ، سرش را تکان داد ٍ گل یبا لبخند آٍا

... ٌیزندگ یٌ یدعَا ٍ جر ٍ بحخ نهک ٍ ادٍ نًَیع يو يا ٍ فاصلٌ یدٍر  نیبابا خاخَر جان ا یا-
 ...گردى یبرن زٍد... نکن ناراحت ٍ خَدت

 :را گرفت ٍ گفت شیيا اشک ختنیر یجلَ یشد ٍ بٌ سخت تر نیآٍا سنگ بغض
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  نٌ؟ اینن بٌ جات برم انارکلٌ  شٌ یحاال ن-

؛ ن ؟یبلد شَ آدرس-  ...یٍ گو ش ینکن دایپ ٍ راى یبر  ترسو یاٍنجا خارج از دى 

  !آ ا رفتوبا حَر رٍزید نیيه نکٌیبلدم؛ نحل ا-

ٍ زٍر ت بًش  نٌیجعبٌ سنگ دی... اگٌ يو دیکٌ قبل از غرٍب برگرد فتیپس زٍدتر راى ب خب، یلیخ-
  ...کهکت ادیکانران کٌ ب ی زنگ بزن بٌ شهارى ٌی چربٌ، ینه

 شینَيا یرا با کاپشن ٍ شلَار عَض کرد. کاليش را رٍ اش یگفت ٍ لباس نحل یرلبیز ی«باشٌ» آٍا
 :ٍ زنزنٌ کرد دیکبَدش را بَس اقَتیگردنبند  چد،یشال را دٍر گردنش بپ نکٌیا گذاشت ٍ قبل از

يهٌ دلتنگتو... کاش زٍتر  نیينَز دٍ رٍز گذشتٌ ٍ نن ا یچًار رٍز، ٍل یگفت جناب؟یعال یکجا نَند-
ٍ انقدر نحکو بغلو  شویپ یَندیٍ دٍبارى ن یکرد یٍ فاصلٌ... کاش تهَنش ن یدٍر  نیا شد یتهَم ن

نراقب آيَت  دتٍ خَ ای... تَرٍخدا زٍدتر برگرد... زٍدتر بادیيو ن ویترس صد قدن گٌیکٌ د یکرد ین
  ...باش

فرٍ بردى  بشیج یرا تَ شیيا ٍ از خانٌ خارج شد. تهام طَل راى، دست دیچیرا دٍر گردنش پ شالش
 شبید ریتهام فکر آٍا، درگ ٍ دیبار یبَد. باران نرم نرنک ن دىیباال کش ینیب یبَد ٍ شال گردن را تا باال

باشد ٍ نتَاند  تیأنَرن انین است نهکن چَن نزند، زنگ بَد گفتٌ اٍ بٌ. بَد ايَرا با اش ٍ نکالهٌ
 یصدا یا دى بار زنگ زدى بَد ٍ ير دفعٌ بٌ بًانٌ کیدٍ رٍز نزد نیا ی  خَدش ط یپاسخ بديد؛ ٍل

 .کرد یدخترک را طلب ن

نشستٌ بَد ٍ شانس آٍردى بَد شال گردن  شیيا لب یرٍ شان نکالهٌ ی  کاٍر یکهرنگش، از ر لبخند
 يا آن خندد؟ یجًت با خَدش ن یخَد ٍ ب یکٌ ب یراجب دختر  کردند ین یدارد؛ ٍگرنٌ نردم چٌ فکر 

 ...نداشتند خبر آٍا دل از کٌ

شدى  دىیيو چ یکٌ رٍ یرنگ ینسبتا بزرگ خاک ی جعبٌ تا سٌ  دنیبَد کٌ با د دىیانارکلٌ رس ی انٌین بٌ
  .را باال انداخت ٍ جلَتر رفت شیابرٍ یتا کیبَدند، 
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درد  شیيا را بلند کند کٌ اخهش در يو رفت ٍ انگشت یاٍل خَاست ٍ برد يا را بٌ سهت آن دستش
 نفر پنج کو دست ببرد؟ را يا آن ییتنًا خَدش بَد گفتٌ آرا کردى بَد کٌ بٌ گل یگرفت. کدخدا چٌ فکر 

  .حرکت کنند نچیا کی يا جعبٌ نیکٌ ا شدند یدٍر يو جهع ن دیاب کلفت گردن نرد

چند نفر را بردارد ٍ  گفت یبٌ کانران ن دینبَد، با یا . چارىدیکش رٍنیکاپشنش ب بیرا از ج يهرايش
  .کهکش دیایب

ٌ  دم غرٍب يهٌ زد ین یسَز بد يَا کٌ زٍزى  ییيا گرگ یصدا کنار گَشٌ از ٍ بَد گرفتٌ را جا ٍ ن
 طینح نیدر ا ییتنًا کرد یٍ تهام تالشش را ن دیلرز ی. دخترک از سرنا ندیرس یبٌ گَش ن دندیکش ین

  .باعخ ترسش نشَد

 ی. بٌ سختداد ین error یارتباط سخت بَد ٍ گٌ گاي یبرقرار  یرا کنار گَشش گرفتٌ بَد ٍل یگَش
شدن  دىیکَب اینحل شالق  یز یچ یصدا دنیتهاس را برقرار کرد ٍ ينَز بَق اٍل نخَردى بَد کٌ با شن

 یبٌ خَب اآٍ ینعلَم نبَد، ٍل ینٌ کس انیٍ پشت سرش را نگاى کرد. ن دیکش یآران « یيع»کهربند، 
گرفت ٍ  نٌیديد. نفسش تٌ س صیبَد را تشخ ستادىیکٌ با فاصلٌ از اٍ ا ینرد یٌ یتَانست سا

 :دیرنگش از ترس پر

  ؟ییاٍنجاست؟ کانران تَ یک-

 :بار بلندتر گفت نیجلَتر رفت ٍ ا یپاسخش را نداد کٌ اٍ قدن چکسیي

 نٌیسنگ یلی... خیکدخدا عل ی خَنٌ ویببر ویبردار رٍ يا جعبٌ نیکهکو کن ا ایب یکانران؟ اگٌ خَدت-
  ...تَ ینن تنًا نه

ٍ تلفن از  دیکش یبلند غیج ش،یبٌ دٍر پا یقطَر  طناب افتادن با کٌ بَد نشدى تهام اش جهلٌ ينَز
  .دستش افتاد
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از  یدر انارکلٌ پخش شدى بَد ٍ گَش ادشیفر یشد. صدا دىیکش نیزن یٍ آٍا رٍ دیطناب را کش نرد
بلند اٍ ٍ  غیج یدستش افتاد ٍ نتَجٌ نشد يهان لحظٌ کانران تهاسش را پاسخ گفتٌ بَد ٍ جز صدا

  .بَد دىیاز پشت خط نشن یز یچ يا، برگ خش خش

 یٍ انتًا دیکش ین نیزن یٍ نرد با قصاٍت تهام اٍ را رٍ شد ین دىیکش نیزن یٍ صَرتش  رٍ سر
  .برد یانارکلٌ ن

شدى بَد  یبَد. نحل برگ دىیفا یانا ب گرفت، ین يا ٍ دستش را بٌ شاخ ٍ برگ زد ین ادیبلند بلند فر آٍا
  .شَد ین جا اٍ جابٌ ی کٌ بٌ دست باد افتادى ٍ بٌ ارادى

ٍ با  دیکش یبلند غیج يا، از درخت یکی ی افتادى رٍنیقطَر ٍ از خاک ب ی شٌیبرخَرد سرش بٌ ر با
  .تار شد یا لحظٌ یبرا شیيا چشو یجلَ اش، یشانیکنار پ یعیاحساس نا

ٍ سهت آٍا گام  چاندی. طناب را چند دٍر، بٌ دٍر نچ دستش پستادیيهان لحظٌ از حرکت ا نرد
  .برداشت

ٍ شک ندارم  دمیکو يو از زبَن درازت نشن ،یراى اٍندن ندار  ی خَدت کٌ عرضٌ ،یفکستن ی دخترى-
 یبازم انقدر ب ک شهت یدارم ن نیحاال يو کٌ رٍ زن ؛یفتادین یگر  یٍسط راى بٌ کَل ایب گفتو یاگٌ ن

  ؟ییدست ٍ پا

کٌ  ییخَدش جهع شدى بَد ٍ با صدا یدرخت، تَ ی تن آٍا از ترس ٍ سرنا لرز گرفتٌ بَد. گَشٌ تهام
 :َح لرزش داشت گفتبٌ ٍض

  با نن؟ یدار  کاریچ ؟یعَض یيست یتَ ک-

 یپرپشت ٍ نَيا یيا شیافتاد. ر رٍنیب نٌ از اش شد ٍ يهان لحظٌ چًرى دىیصدادار نرد شن پَزخند
ٍحشت بٌ جان دخترک انداخت ٍ اٍ با  شتریدرشت ٍ قدبلند، ب کلیي آن با اش، بلند ٍ بافتٌ شدى

 :زنختش گفت یصدا
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 ریٍ نن آدم شايپَر... اج یبدٍن کٌ تَ دختر شايپَر  ٍ نیندارى؛ فقط ا یکٌ باشو بٌ تَ دخل یيرک-
  ...یفرار  یشدم کٌ َبر ت گردٍنو بچٌ پررٍ

ٍ  دیچیدلش پ یکٌ ضعف تَ د،یٍ رنگ چنان از رخش پر دیبٌ خَدش لرز شتریبا شدت ب آٍا
ر شد شیيا انگشت   .س 

کٌ باعخ شد آٍا با  داد یالکل ن یداغش بَ یيا ست. نفسبا پَزخند جلَ آند ٍ نقابلش نش نرد
 :خَدش جهع شَد ٍ اٍ گفت یتَ شتریانزجار سرش را کج کند ٍ ب

ٍ دل ايَرا نفت  کنٌ ینه ریآدم اج یپلک یشايپَر خان الک دٍنستو ی... نیستیيو ن یبد ی کٌیت یٍل-
  ...لرزى ینه یٍ نسلو با دٍ تا عشَى خرک

  نٌ؟ ای ناسٌ یيو بٌ نا ن یز یچرب ٍ نرم چ ی لقهٌ نیاز ا نو؛یبب

کرد ظايرش را حفظ کند ٍ  یحال سع نی. با ادیترس یيو ن یلی. خدیترس یبا ترس نگايش کرد. ن آٍا
 :دیبگَ

 جا نیيه کنو ین یکار  نیاٍنَقت بب ا،یب کویقدم نزد ٌی... جرعت کن ٍ زیيهٌ چ یب آشغال شَ خفٌ-
  ...نٌ ای یکن ادی تَ َرب ٍ ُرب

 شد ین کشیدخترک را ترساند ٍ اٍ يهانطَر کٌ نزد شتریب شیاٍ، بلند قًقًٌ زد کٌ صدا یاز ادعا نرد
 :گفت

تَ  یزٍر ید  آخٌ پ ؟یتَ جَجٌ فکل رى؟یبگ ٍ جلَم خَاد ین یک نویجلَ بب امین دٍم یقدم کٌ سًلٌ، ن ٌی-
  ...نیکف زن یٍ افتاد یاگٌ دست بًت بزنن پَدر شد

ٍ  دیخند یزد ٍ شرٍع کرد بٌ تقال کردن. نردک ن غیکٌ کهر آٍا را گرفت، دخترک بلند ج شیيا دست
بًش  شیٍ تقاليا دنیترساندن اٍ ٍ لذت بردن از ترس یيو نداشت، فقط برا یقصد سَئ دیشا
  .بَد شیپر ٍ رٍان ضی. انگار نرشد ین کینزد
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را ُپر از  شیيا بٌ سرش زد، نشت کٌ یکٌ يهان لحظٌ با فکر  زد یدٍرش چنگ ن یيا خاک یتَ آٍا
  .دیپاش شیيا لحظٌ کٌ آن نردک نگايش کرد، فَرا خاک را بٌ چشو کیخاک ٍ خاشاک کرد ٍ 

دٍر ٍ برش چشو  کرد، یباز ن شینرد بلند شد ٍ آٍا يهانطَر کٌ طناب را از دٍر پا ی نالٌ یصدا
افتادى بَد، تند آن  نیزن یکٌ رٍ یا شاخٌ دنیکند. با د دایدفاع از خَدش پ یبرا یز یکٌ چ چرخاند ین

 یصداکٌ  دینرد بٌ سهتش برگردد، نحکو چَب را پشت گردنش کَب نکٌیرا برداشت ٍ قبل از ا
 :ش بلند شد ٍ آٍا گفت«آخ»

از دختر  آرش  یکٌ چطَر  یعهارتش بًش بگ یبرگشت یباشٌ ٍقت ادتی... شايپَر آدم نداشت تَ قابل-
  ...یکتک خَرد

 :گفت شد یٍ داشت بلند ن دینال یرا ن شیيا طَر کٌ چشويهان نرد

  ...یتَلٌ سگ ٍحش کشهت ین-

 :جرعت گرفتٌ باشد، بلندتر گفت یٍ انگار کٌ که دیاٍ کَب یچَب را بٌ ساق پا بار نیا آٍا

  ...لنديَر ی کٌیسگ يفت جد ٍ آبادتٌ نرت-

  .آن نردک سر پا شَد، پا بٌ فرار گذاشت نکٌیقبل از ا ٍ

نخالف  ریديد، نس صیرا تشخ یز یچ یکیدر آن تار نکٌیٍ دخترک بدٍن ا دیبار ین یدیشد باران
  .گرفتٌ بَد شیدر پ شد ین یننتً یاصل ی رٍستا را کٌ بٌ جادى

تهام جانش از سرنا کرخت ٍ  کرد یبارش باران گو شدى بَد ٍ حس ن انیاشکش در ن یيا قطرى
  .شدى است حس یب

 یيا نی. ناشزد ینفس نفس ن یٍ حساب کرد یرا حس نه شیپايا گرید د،یرس کٌ یاصل ی جادى یرٍ
بلند  یٍ با صدا داد یيرکدام دست تکان ن یٍ اٍ ندام برا گذشتند یاز کنارش ن تفاٍت یب یعبَر 
  .نًو نبَد، فقط قصد رفتن داشت ٍ بس شیٍ سَارش کنند. نقصد برا ستندیکٌ با گفت ین
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 نیرانندى است ٍ آن ناش یبداند چٌ کس نکٌیبدٍن ا ستاد،یکٌ نقابلش ا یدٍد شٌیٍ ش دیسف پیج
را  رٍنیٍ سَار شد ٍ يهانطَر کٌ ب دیرا کش اش رىیبٌ کجا برسد، دستگ خَايد یٍ ن دیآ یاصال از کجا ن

 :گفت کرد ینگاى ن

  ...یباغ لعنت نیدٍر شَ از ا یتَن یزٍدتر برٍ... يرچقدر کٌ ن کنو یآقا برٍ... ازت خَايش ن--

بَد کٌ يرطَر شدى از دست آن نرد فرار  نیٍ تنًا يدفش ا کرد یآن لحظٌ اصال نغزش کار نه دیشا
سرد عرق پشت کهرش  یيا شدت گرفت ٍ دانٌ شیيا نفس د،یرانندى را کٌ شن یکند؛ انا صدا

  .نشست

 دیتجد نیچقدر از ا یدٍن یاالنت! نه ی  دفعٌ اٍلت، نٌ بٌ حال ٍ رٍز ٍ شلختگ ی افٌیٍ ق پینٌ بٌ ت-
  ...یٍجب ویخَشحالو ن دارید

را باز کند کٌ نشت نحکو اٍ بٌ  نیبزند ٍ در ناش غیبرگشت ٍ خَاست ج نیسهت ران زدى بًت
  .شد دىیکَب شٌیبٌ ش یزخو قبل یاز جا قایخَرد ٍ سرش، دق اش ینیب

بستٌ شد  یبٌ آران شیيا کپل د،یحصار کش شیيا چشو یکٌ جلَ یکیٍ تار دیرا ند یز یچ یايیس جز
  .افتاد یصندل یرٍ حال یٍ ب

*** 

از  یا ذرى یحت تَاند ینه کرد یخشک بَد ٍ احساس ن شیيا را آرام ٍ با رخَت باز کرد. لب یيا چشو
  !کٌ اتاق خَدش بَد نجای... انجایتکان بخَرد. ا شیجا

 یبا طناب شیٍاضح شد ٍ تَانست دٍبارى اطرافش را نگاى کند. دست ٍ پا دشیدفعٌ پلک زد تا د چند
را تکان داد  شیيا لب یٍ ديانش با شال گردنش بستٌ شدى بَد. که یقطَر بستٌ شدى بَد بٌ صندل

 غیج ليو فشار داد ٍ با تهام ٍجَد از تٌ د یرا نحکو رٍ شیيا تا دٍ طرف شال قرار گرفتند؛ چشو
  .خارج شد شیيا لب انیبر کهک خَاستن از ن ینانفًَم، نبن یتٍ اصَا دیکش یبلند
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چًرى ٍارد شد. شالش را  یبٌ رٍ ظیغل یبا اخه یاندان لحظٌ در اتاق باز شد ٍ نگًبان درشت يهان
ٍجَد،  نی. با ادیکش ریت اش لحٌ یشد ٍ حس کرد تا انتًا دىیکٌ دندانش کش د،یکش نییپا یطَر 

  .نشاند شیابرٍيا نیب یٍ نترس حفظ کرد ٍ اخو کهرنگ یحشرا يهانطَر ٍ شیيا حالت چشو

 !بچٌ یافسار پارى کرد ؟یزن یچتٌ چرا داد ن-

  ...ایکٌ بًت جَاب پس بدم؟ برٍ با بزرگترت ب یباش یتَ رٍ سننٌ؟ اصال سگ ک زنو، یکٌ ن زنو ین-

 یبدجَر  را آٍا اش، بٌ خَن نشستٌ یيا . حالت چشوستادیچند قدم جلَتر رفت ٍ نقابلش ا نگًبان
  .ترساند

  ...ریآرٍم بتهرگ سر جات ٍ خفٌ خَن بگ ری... بگیٍحش ی انقدر زر زر نکن دخترى-

  ؟یکن ین یيان؟ چٌ غلط ؟یچ نویآرٍم نش-

 یزد ٍ اشکش ناخَدآگاى از فرط درد رٍ یبلند غیشد، ج دىیکٌ بٌ صَرتش کَب ینشت نحکه با
  .صَرتش پخش شد یتَ شیٍ نَيا ختیر اش گَنٌ

 :را کٌ کج شدى بَد، دٍبارى بٌ سهت نگًبان چرخاند ٍ داد زد سرش

 یکن یچرا َرم ن اریب نجایا آٍردى ٍ کٌ نن یبرٍ بگَ اٍن گو ید  بًت ن ؟یعَض یکرد یچٌ غلط-
  ــٍَن؟یح

  .شد کٌ دٍبارى دستش را باال برد یعصبان شتریحرفش، انگار نگًبان ب نیا از

  ...احهق ی دخترى ٌیک ٍَنیح یفًه ین یسگ بد یصدا کٌ کردم جا جابٌ تَ يرٍقت چنان فک-

صَرتش نخَردى بَد کٌ  یيو گذاشت ٍ ينَر نشت دٍم نگًبان تَ یرا رٍ شیيا نحکو چشو آٍا
جفت  کیرا باز کرد ٍ با نفرت بٌ  شیيا چشو زنان شد ٍ دخترک يو دىیشن یا بلند ٍ نردانٌ یصدا

  .شد رىیکٌ نقابلش بَد خ ینیخشهگ ی  تر چشو خاکس
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  ...بکش کنار اردالن-

. نگاى ستادیاٍ کنار در ا ی شايپَر خو کرد ٍ با اشارى یسرش را برا یاز آٍا فاصلٌ گرفت ٍ که نگًبان
 :رٍ بٌ اٍ گفت یآٍا پر از نفرت بَد ٍقت ی  فندق

نرد، انا  یگذاشت ٍ اسو خَدت شٌ؟ ین دایشرم تَ ٍجَدت پ یا اصال ذرى نویبب ؟یکش یتَ خجالت نه-
خَدم ٍ   ینانرد پست فطرت کٌ تهَم زندگ ٌی... ینانرد ٌی... تَ شٌ ینه شٌیرگ ٍ ر ینرد کٌ ب
  ...کردى تباى ٍ نادرم

نت شرنان را بٌ کام  گاریس گر،یگذاشتٌ بَد ٍ با دست د بشیج یرا تَ شیيا از دست یکی شايپَر
  .دیکش ین

  .برٍد رٍنیشد ٍ بٌ نگًبان شارى کرد ب تر ظیحرف آٍا، اخهش غل از

 :پا انداخت ٍ گفت ریرا ز گارشیکٌ رفت، س نگًبان

شارالتان ٍ يزاررنگ خَب تَنستٌ ُپر ت کنٌ ٍ  ی کٌیزبَن دراز! انگار اٍن نرت ی دخترى یدم درآٍرد-
  ...بدى ادتیحرف زدن 

 :ادانٌ داد یجلَتر رفت ٍ با لحن بد یکه بعد

! درست نحل یحی... ٍقشد ینه نیتَ بَد ٍ از شکو نرگس، بًتر از ا یيو جا گٌیيرچند؛ يرکس د-
 ...نادرت

 :زد ٍ گفت غیبلند ج آٍا

 دين با نَ اسو پاک نانان یبٌ چٌ حق صفت ٍَنیح ی  خفٌ شَ... خفٌ شَ شايپَر... اصال تَ عَض-
  ؟یار ین نجست

نحل تَ  یطانیشد کٌ دست ش فیشد... ح فیندارن... نانان نن ح یچیي اقتیٍ انحال تَ ل تَ
  ...افتاد
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 ینگٌ گنايش چ یعَض ؟یدار  یبرنه يو اش کنٌ؛ االن دست از سر نردى یزندگ یزندى بَد کٌ نزاشت تا
 کنٌ؟ یزندگ دغدغٌ یآرٍم ٍ ب ایدن ی گَشٌ ٌینردم  نینحل تهَم ا خَاست ین نکٌیبَد جز ا

 :ذراند ٍ ادانٌ دادشايپَر را از نظر گ یکٌ زد، سرتاپا یبا پَزخند بعد

  ...ادیشها الشخَرا خَدش جرم بٌ حساب ن نیيرچند؛ آدم بَدن ب-

. دیٍ سرش بٌ سهت چپ چرخ دیديان خشک یکٌ بٌ صَرتش زدى شد، حرفش تَ یلیس با
. نشَد بلند يقش يق یٍ لبش را نحکو گاز گرفت کٌ صدا ختیر اش گَنٌ یبا شدت رٍ شیيا اشک
 یزدى بَد ٍ سَزش ٍحشتناک یلینشت نگًبان بَد س یکٌ جا یبٌ يهان طرف قایدق عهدا انگار

شدى  اشٌ ینشست، نتَجٌ شد خَن دناغ شدى ٍ گر شیيا لب یرٍ ٌک یعینا ی  سیداشت. از خ
  .گرفت

 :زد ادیصَرتش فر یتَ ٍ چرخاند را سرش ٍ گرفت دست بٌ را اش چانٌ شايپَر

  ...ٍ حرٍم سگش نکردم اٍردمیدرن شٌیا خَردم از رنفًو ت ی دخترى ریبگ ٍ زبَن درازت یجلَ-

اصال  شد، یاٍ فشردى ن یيا انگشت انیکٌ ن یا کٌ خَردى بَد ٍ چانٌ یلینگفت. از درد س یچیي آٍا
  .کرد  یکٌ سراسر نفرت بَد نگايش ن یتَان حرف زدن نداشت. فقط با نگاي

صَرتش پخش شدى بَد  یکٌ تَ یی. چند تار نَستادیدخترک را ريا کرد ٍ نقابلش ا ی چانٌ شايپَر
 :دیکش ادیرا عقب راند ٍ آنچنان بلند، کٌ تن آٍا بٌ لرزى افتاد فر

  ...نن بَد یایکابَس دن دغدغٌ؛ یآرٍم ٍ ب ی  زندگ یگ یکٌ بًش ن یاٍن-

گذشتٌ کٌ بٌ خَدت حق اظًار نظر  ینن ٍ نرگس چ نیب یدٍن یچٌ ن ؟یخبر دار  یآخٌ تَ از چ د  
  ؟ید ین

 :را حرکت داد ٍ گفت شیيا يالل لب یکه کرد، ین ٌیيهانطَر کٌ گر آٍا
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 ارادیتَ ٍ ک ی  ... از دشهنست ًَدىیکتهانش تالش نکن کٌ ب یپس انقدر برا دٍنو؛ ین زٍیچ نن يهٌ-
  ...نرگس ٍ آرش؛ يهٌ رٍ از َبَرم نیگرفتٌ تا عشق  ب

 :رٍشن کرد ٍ گفت گرشید گاریبا پَزخند س شايپَر

ٍ بلٌ چشو  یاحهقا زرد کرد نیدادى ٍ تَ يو ع لتیرٍ ايَرا تحَ فیاراج نیندارم کٌ ا یا شبًٌ چیي-
  ...یگفت

  !بَدى ٍ بس اٍىینشت  ٌیکٌ بٌ خَردت دادى  یيرچ یرٍشن کنو کٌ بفًه ٍ قتیبزار خَدم حق انا

 :کٌ اٍ ادانٌ داد کرد یدر سکَت فقط نگايش ن آٍا

از  یتَ باغ رفتن ٍ يَاخَر  ی خَابت برد بٌ بًانٌ یٍ ٍقت کرد ین نیتهر َلَنیسر شب داشت با تَ ٍ-
  ...بَد یا گٌید زیرفت... انا قصدش چ رٍنیب الیٍ

رٍ چند سال  یآرش نبَد! اٍن لعنت یکٌ حت یا بٌی... غر بٌینرد غر ٌینفر فرار کنٌ؛  ٌیبا  خَاست ین
  ...بردى بَدم نیخَدم از ب شیپ

  ...گذاشتو زندى بهَنٌ یٍل ،یرٍ يهَن لحظٌ خالص کردم؛ انا نرگس رٍ نٌ... حبسش کرد کٌینرت اٍن

 یاصل انیشر کٌ بَد شکستٌ ٍ نَياش از قلو یکیکردى...  یخَدکش دمیيفتٌ فًه ٌیبعد  نکٌیا تا
  ...گردٍندم برش رفتن قبل نن انا ببرى؛ شَ دست

بٌ گند  نَ یزندگ یيا کٌ تهَم سال یم... زننالکش نشدم، انا دم نرگ، تصاحبش کرد یار یيَش تَ
زد تا نجبَر شدم از در  زٍر ٍ اجبار ٍارد بشو...  ام نٌیدادى بَد، انقدر دست رد بٌ س ویبَد ٍ باز دىیکش

عقدش کنو، انا  خَاستو یبَدم... ن دىیفًه ٍ نیاٍن جًنو بَد! ننو ا یبرا ت،یاجبار بدٍن نحرن
 ...کٌ خَدش ساختٌ بَد گرفتار شد یشیسال بٌ آتاٍنقدر نٌ آٍرد کٌ بعد از چند 
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کٌ بًو درٍغ  ینفس خائن شٌیيه ینداشت کٌ سر پا بهَنٌ... ننو برا ی... بعدش اصال جَنبعدش
بند انگار  نیا گذشت، یکٌ ن ی... انا يرچویش یيردٍنَن راحت ن کردم یگفتٌ بَد رٍ گرفتو... فکر ن

  ...شد ین آٍرتر عذاب ٍ تر يرلحظٌ برام تنگ

ٍ دلش ضعف افتادى بَد. رٍ بٌ شايپَر داد  کرد یدرد ن یبد طرز بٌ سرش. بَد افتادى يق بٌ يق آٍا
 :زد

... لعنت بًت... لعنت بًت کٌ از خَرى یازت نتنفـــرم شايپَر! از ٍجَد نحست حالو بٌ يو ن-
  ...یتر  فطرت يو پست طانیش

نفس  الیخینًو نبَد کٌ يهانطَر ب شیبرا حال بد آٍا یا شد. انگار اصال ذرى کشینزد شايپَر
  .دیکش ین

تنگ شد ٍ بٌ سرفٌ  شتریاٍ، ب گاریگرفتٌ بَد، با استشهام دٍد تلخ س ٌیدخترک کٌ بٌ خاطر گر نفس
  .افتاد

ٍ سرش را خو  ستادیفاصلٌ ا نیادانٌ داد. نقابل آٍا با کهتر دنشیکش گاریانا بٌ س د،یفًه شايپَر
 :شد ٍ گفت رىیخ آٍا نفرت غرق نگاى بٌ اش ُگر گرفتٌ یيا کرد. خاکستر چشو

کبَد رٍ  اقَتینن نالکت شد ٍ  ی کٌ بدٍن اجازى یشَيرت، يهَن اراد،یپسر  ک ؛یاز ايَرا پناي یيرچ-
  ...بًو بگَ یدٍن یبٌ گردنت انداخت ن

از  شیبَد؟ شايپَر پ دىیفًه کجا از. کرد نگايش زدى از يو فاصلٌ گرفت ٍ بًت یآٍا که یيا لب
  اندازى اطالعات داشت؛ نداشت؟

 :ٍ گفت دیرنگ بٌ اخهش پاش یقدر  د،یدخترک را کٌ د سکَت

  از کار افتادى؟ تینکنٌ زبَن دٍنتر ایگفتو؟  یچ یدینشن ؟ینگٌ کر -

 :زد ادیبعد فر ٍ
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  ...د  بنال جَاب بدى-

ٍ صَرت دخترک از درد جهع شد ٍ  دیرا کش شینَيا یيهچنان سکَت کردى بَد کٌ شايپَر عصب آٍا
  .گرفت زشیر اش بستٌ یيا پلک انیاشک از ن

ر ز ر ن ی دخترى یگرفت ینَن د  چرا الل- ! چطَر حاال کٌ یگرفت یٍ پاچٌ ن یکرد یاحهق؟ تا حاال کٌ خَب ز 
  ٍ زبَنت غالف شدى؟ یکرد خفٌ ٍ شد صدات دىیبحخ بٌ ايَرا کش

کٌ آٍا حس کرد  د،یاٍ کَب فیظر یران پا یا چنان رٍٍ نشتش ر دیرا کش شینَيا تر نحکو
ٍ  دیچیخَرد شد ٍ آنقدر نحکو لبش را از داخل گاز گرفت کٌ طعو خَن در ديانش پ شیيا استخَان

را کٌ  یدست کرد یگلَ خفٌ شد. کاش ايَرا بَد. کاش ايَرا بَد ٍ خَدش قطع ن انین در يقش يق
  ...اٍ یيا با رد نَازش کرد ین نیچن

يهٌ سال با کنارم نگٌ  نیننو ا  یٍل ؛یچقدر چهَش دٍنو ی... نارخبیيان؟ بس یکن یپس لب ٍا نه-
ل لگد نه   ...آدنت کنو دیکٌ االن ندٍنو چطَر با کردم یداشتنت گ 

ريا  اش نٌیدخترک از تٌ س قیرا ريا کرد، نفس عه شیآٍا برداشت ٍ نَيا یپا یرا کٌ از رٍ دستش
  .تشدت گرف اشٌ یشد ٍ گر

اتاق چشو چرخاند  یدٍر تَ کیاتاق بَد را برداشت.  ی در گَشٌ رنگ یب یعیکٌ ُپر از نا یبطر  شايپَر
 .گذاشتٌ بَد، بلند کرد زین یرا کٌ از قبل خَدش رٍ یبزرگ یچاقَ ظیٍ بعد با غ

ايَرا  دیبکند کٌ آٍا لب ٍا کند ٍ بگَ یيرکار  خَاست یرا گرفتٌ بَد ٍ انگار ن شیيا چشو یجلَ خَن
  .االن کجاست ٍ يدفش درٍاقع چٌ بَدى

صَرتش را جهع کرد ٍ  یسر ظًر کٌ بٌ صَرت آٍا خَرد، دخترک که دیرا کنار زد ٍ نَر خَرش پردى
 :نَر گرفت ٍ زنزنٌ کرد ی. شايپَر چاقَ را جلَگذرد یشدنش ن دىیرٍز از دزد کی دیفًه
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کٌ  یستین یکس يو تَ... آساتر نرگ یا َلٌٍ بٌ ٍقتش از ير گل زىیت یادیخَب بًش نگاى کن... ز-
بچٌ آدم، با زبَن  نیع پس... نکنو تکٌ تکٌ شَ بخَام از جَنش بگذرم ٍ نرٍت بٌ خرج بدم تهَم تن

  ...بشٌ دىیکش گٌید یخَش حرف بزن ٍ نزار کار بٌ جايا

کٌ شايپَر  یل. دفعٌ قبکرد یشدى بَد نگايش ن شٌیاز يه تر یکٌ از فرط ٍحشت، نًتاب یبا صَرت آٍا
سالٌ تنًا  زدىیداشت... گنايش چٌ بَد؟ دخترک س ادیخَب بٌ  یلیکردى بَد را خ ًشیتنب ینطَر یا

شايپَر شدى بَد. بخاطر يهان يو دست نَازش  یٍارد اتاق شخص اجازى یبَد کٌ ب نیجرنش ا
کهرش را  یز یت نیبٌ يه ییبا چاقَ هار،یشدى بَد ٍ بعد يو آن نردک ب دىیکهربند اٍ بٌ جانش کش

افتاد. کٌ بتَاند بٌ  یتیانن ستویخراش دادى بَد. از يهان ٍقت يو بَد کٌ آٍا بٌ فکر يک کردن س
ٍ  رفتنتَجٌ  يا نیبا چک کردن دٍرب طانیآن ش گریبرٍد ٍ د خَايد یدر خانٌ يرجا کٌ ن یراحت

  .آندش نشَد

 سقف بٌ را زبانش تر ٍ نحکو دیدش لرزآن بٌ خَ ی  ز یت ٍ سرنا از آٍا گذاشت، اش را کٌ کنار گَنٌ چاقَ
 .ٍ شايپَر را بٌ يدفش برساند دیبر ضد ايَرا سخن بگَ یکالن نبادا تا چسباند ديانش

کٌ نأنَرى...  دمیفًه ٍ درآٍردم ٍ ٍ يو آنارش ارادىیايَرا پسر ک دٍنو یحرف بزن آٍا... نن يو ن-
نکرد؟ باريا ٍ باريا زنان  رمیدستگ یٍلچرا اٍند تَ گرٍيو  گردى؟ ین یکلهٌ بگَ دنبال چ ٌیفقط 

 ٍ نن ٌکٌ از گذشت اٍردیخَدش ن یبٌ رٍ یانا حت ارى،یب نَ داشت کٌ نفت ٍ نسلو در دم دخل
صفر تا صد  انیتَ رٍ در جر دٍنو یکحافت! نن کٌ ن ی ... چــرا؟؟! د  زر بزن دخترىشناسٌ ین

  ...تَ دين اٍن کن ٍا پس گذاشتٌ؛ ياش نقشٌ

را چنگ زد ٍ سرش را عقب  شیلرز گرفت ٍ شايپَر باز يو نَيا شتریآخر اٍ ب ی آٍا با جهلٌ تن
بَد.  اشٌ ینشان از شدت گر اش دىیبٌ يو چسب یيا آٍا با درد بستٌ شد ٍ لرزش لب یيا . چشودیکش

را  اآٍٍ  دیبخش ین امیرا الت شیياٌ یسَز ر د،یکش ین نفس يا نَج نعطر آن انیکٌ ايَرا ن یینَيا
  ...شد ین دىیصفت کش طانینرد ش نیانگشتان ا انیاکنَن چطَر ن کرد؛ یآرام ن
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از درد ٍ  زد ین غی. بلند جاٍردیطاقت ن گری. آٍا ددیکش نییپا گردنش تا ٍ داد فشار اش را بٌ گَنٌ چاقَ
 :زد ادیبلند اٍ فر یياٌ یگر انی. شايپَر در نکرد ین شتریسَزش زخو را ب شیيا اشک ی  شَر 

  ...ادیبٌ کار نن نه ادتیبًت گفتو حرف بزن احهق! داد ٍ فر-

کٌ  یرا باز کرد. سر بطر  یانداخت ٍ در بطر  نیزن یچاقَ را رٍ ظیيهچنان ساکت بَد کٌ اٍ با غ آٍا
يو فشار  یرا رٍ شیيا زد ٍ چشو غیدخترک بلندتر ج خت،یصَرت آٍا ر یرٍ اتشیکج شد ٍ نحتَ

  .کرد یيو درد گرفتٌ بَد ٍ ذق ذق ن شیيا زاندى بَد کٌ عهق استخَانداد. الکل، آنقدر زخهش را سَ

 کردى خَشگل ٍ کٌ صَرتت ییٍ با چاقَ رمیبگ تَ جَن تَنو یاالن ن نیکٌ اگٌ بخَام؛ يه یدٍن ین-
... پس بنال ٍ بگَ ايَرا ات نٌیحک کنو سهت چپ س یابد ی  ادگار ی ٌیٍ  ارمیاز جا درب تَ کیکَچ قلب

 !؟...گذشت جَنو از راحت ٍ نکشت ٍ کٌ نن گشت ین یدنبال چندت  نیتهَم ا

 یا قًَى یيا چشو ین ین یرا باز کرد. نفرت، تَ شیيا از اٍ فاصلٌ گرفتٌ بَد، کٌ آٍا چشو یکه شايپَر
شايپَر؛  ی بٌ خَن نشستٌ یيا کٌ زل زد بٌ چشو یٍقت شد ین دىیاز اشکش د سینعصَم ٍ خ

 امجهع کرد ٍ ندانست قلبش از کجا ٍ از کد یفندق یيا لٌیيرچٌ ارادى در ٍجَدش داشت، در آن ت
کٌ در ٍجَدش نفس  یيو فشار داد ٍ بعد با تهام احساس یرا رٍ شیيا گرفت کٌ دندان رٍین یانرژ 
 :از لرزش گفت ینحکو ٍ عار  یبا لحن د،یکش ین

کٌ تَ ٍ چاقَت بًو القا  ی  از ايَرا تَ ٍجَدم دارم، يزار برابر ترس کٌ یشايپَر؛ عشق یبدٍن ٍ نیا دیبا-
  ...کنٌ ین

فقط   یکٌ از ٍقت ،یگرفت ازم ٍ برى، پدر ٍ نادرم نییآب خَش از گلَم پا ٌی ینزاشت يا سال نیتهَم ا تَ
  ...خدا ٍ بٌ انان خَدش بزرگ بشو یٌ یسا ریز ،یپنج سالو بَد تنًا باشو ٍ بدٍن حان

تَ کحافتش يو  ندازنیٍ نردم تف ن یکٌ دستت گرفت ینن، از يهَن نشرٍب نجس یتَ برا ارزش
  ...ترى کو
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بٌ  یکالن یجلَ پام؛ انا حت یٍ بنداز  یار یدرب شٌیر از نَ قلب نجایاالن، يه نیيه دم ین حیترج پس
  ...ارمیبٌ زبَن ن هٌیآدم زندگ نیتر کٌ باارزش یضرر کس

 قٌی. چند دقدیچیپ اتاق در اش قًقًٌ یصدا بعد ٍ کرد نگايش زدى چند لحظٌ نات ٍ بًت شايپَر
شد ٍ اٍ  لیکٌ بٌ صد تکٌ تبد دیرا کف اتاق کَب یٍ بعد با حرص، بطر  دیخند کیستریيهانطَر ي

 بٌ صَرتش ینحکه ی دىیبلند اٍ، کش غیج با زنان برداشت ٍ يو زیٍ سهت آٍا خ دیکش یبلند ادیفر
ر شد ٍ صدا  :دیشن را شايپَر ناک خشو یزد کٌ آٍا حس کرد آن سهت صَرتش س 

 ینن؟ عشق اشتباي یهیپسر دشهن قد ؟یيرزى! اٍنو عاشق ک ی دخترى ی! پس عاشق شدنطَریکٌ ا-
  ...تاٍان دارى

شد، صَرتش را جهع  دىیاٍ کٌ کش ی دست گرفت ٍ زخو گَنٌ کی انیٍ کَچکش را ن فیظر صَرت
  .ق ديانش را نحکو فرٍ بردکرد ٍ بزا

 یانرٍز صبح برا نیيه ،یزن ین نٌیس بٌ شَ کٌ سنگ عشق یراحت کنو... نرد تَ الیپس بزار خ-
 یبٌ خاطر کس یدار  یبدٍن کٌ گفتو... گرفتو شَ دستام نفس نیرفت... خَدم، با يه نیاز ب شٌیيه

  ...یزن ین شیآت ٍ آب بٌ ٍ کٌ ٍجَد ندارى خَدت

 ایزد ٍ دن خی شی. دست ٍ پااندیچند لحظٌ باال ن یت نگايش کرد. نفسش انگار برانات ٍ نبًَ آٍا
 .دیدٍر سرش چرخ

 !ش؟یپر نردک رٍان نیا گفت ین چٌ

  .بگذارد شیراى دست آٍا را ريا کند ٍ تنًا ی انٌیبَد؛ نحال بَد ايَرا ن نحال

ٍ لرزان لب  دىیبر دىیرا باز ٍ بستٌ کرد تا تَانست با لکنت، بر شیيا پلک زد ٍ چند بار لب ناباٍرانٌ
 :بزند

  ؟یرٍا... رٍان یگ ین یدا... دار  یچ... چ-
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دستش را با  یخَن نشستٌ بٌ رٍ رفت، یصَرتش را ريا کرد ٍ يهانطَر کٌ سهت در ن شايپَر
 :پاک کرد ٍ گفت راينشیپ ی گَشٌ

ٍر  یر  ین یکرد یساز  شفاف شَ يدف نکٌیزٍد؛ بعد از ا ای ریايَرا ُنردى ٍ تَ يو د ،یدیکٌ شن نیيه-
  ...سهت جًنو فرستهت یدلش ٍ ن

نگايش کند،  نکٌیدر گرفت ٍ بدٍن ا ی رىیدستگ بٌ را دستش آٍا، ناباٍر ٍ باختٌ نگاى رنگ ریز بعد
 :گفت ٍار زنزنٌ

  ...دختر  آرش یخَش اٍند تیهیبٌ زندان  قد-

*** 

 «ايَرا»

صَرتش کٌ از فرط درد جهع شدى بَد  ینشتش گرفت ٍ سرش را بلند کرد ٍ تَ انیرا ن نیشرٍ گردن
 :دیبا خشو غر

 دنینن دنبال چرند شن یکٌ بفًه َزیپف ی کٌینرت کنو یبار رٍشنش ن نیآخر یبار برا کیبار!  کی-
بفرستهت  خَاد یدلت ن ایشدى  ویقا یشايپَر تَ کدٍم سَراخ یگ یٍ ن یکن ین ٍا تَ ... دينستوین

  بکنن؟ ٍ کٌ دادم از االن گَرت ییجا يهَن

 درد االن ٍ بَد ناندى اش چانٌ ینشت ايَرا رٍ یرا بٌ يو فشار داد. جا شیيا نحکو چشو نیشرٍ
  .گردنش يو بٌ ذق ذق کردن آن اضافٌ شدى بَد یيا نًرى

 ؛یدٍن ین ٍ نیداللو ايَرا... تَ کٌ خَدتو ا ٌیکجاست! نن فقط  دٍنو ی! بٌ ٍاهلل نهدٍنو ینه-
  ...اعتراف کنو کٌ رٍحو يو ازش خبر ندارى یز یبٌ چ یچرا اصرار دار  فًهو ینه

تهام  انیکٌ درد در ن دیکَب یفلز  زیرا بٌ ن اش یشانینشدى بَد، ايَرا چنان پ ایتهام شدى  اش جهلٌ
  .پخش شد ییدر اتاقک بازجَ ادشیفر یٍ صدا دیچیاٍ پ یيا رگینَ
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بٌ خَن نشستٌ بَد، صَرتش از فرط خشو کبَد  شیيا چشو ٍ بَد زدى  رٍنیرگ کنار گردنش ب ايَرا
 :دیغر آٍرش بلند ٍ رعب یبا صدا یٍقت زد ینبض ن اش یشانیپ ی بَد ٍگَشٌ

 ی خَب خبر دارم کٌ تَ از اٍلش يو نَچٌ یکیندٍنٌ، نن  یيرک کٌ نخَر درٍغ قسو! ٍ ببر صدات-
 رٍنیب بنداز ات رٍ از کلٌ چَندنیشد! پس فکر پ دىیيو کش يا ینشتر  ٌیکٌ کار ت بٌ بق یشايپَر بَد

 ات ٍانَندىکٌ رٍح  کنو یساقطت ن یٍ بازم زبَنت بٌ خلف بچرخٌ، چنان از يست یکٌ اگر پا کج بزار 
  ...نیزن یبا ٍساطتت خَد  خدا يو برنگردى رٍ

 داشت یگردن اٍ برن یبٌ ايَرا کٌ اکنَن دستش را از رٍ دیترس ین یسرش را بلند کردى بَد ٍل نیشرٍ
  .نگاى کند

 :گفت اش دشدىیکل یيا دندان یرا نشت کرد ٍ از ال شینَيا یجلَ ايَرا

ٍقت  یلیخ تَ بَد، رفتٌ اگٌ کٌ ببندى ٍ کشَرى ٍ نتَنستٌ فلنگ نیشايپَر ينَزم تَ ا دٍنو ینن ن-
 دىیبٌ آدم  يانَن شدنت کش چَقتیٍ کار ي یخَند ین تَ یدار غزل خداحافظ ی چَبٌ یپا شیپ
  ...شد ینه

رٍ  یگذاشت ٍ که زین یرا ريا کرد ٍ يردٍ دستش را رٍ شیاز ترس الل شدى بَد. ايَرا نَيا نیشرٍ
سرخ ٍ اخو  یيا رگٌ نیا با االن کٌ اٍ آٍر ُبراق ٍ رعب یيا از ترس چشو چارىیبٌ جلَ خو شد. نرد ب

 :گفت تشصَر ینسبتا آرام تَ ییٍ ايَرا با صدا دیلرز شیجا سر بَد، شدى يو تر ترسناک ظیغل

زٍدتر از  شیآت نیا ،یداشتٌ باش دنیٍ رٍ کش ریدرصد قصد ز ٌیتَ چَب دٍ سر سَزى ٍ اگر  یٌ یقض-
ٍ  پرسو ین کٌ ست دفعٌ نیآخر نیيَا... ا فرستٌ ین کنٌ یٍ دٍد ن سَزٍنٌ ینَعد تهام ٍجَدت رٍ ن

رٍ  خَام یکٌ ن یز یٍ چ یدين ٍا کن یکار  ٍ چک ٍ چک یکش قٌیآدم، بدٍن  ی بچٌ نیتَقع دارم ع
 تَ جَن یکٌ اقال بتَن رمیحکهت بگ یبرا دنظریتجد ٌیدر اٍن صَرت، ننو بتَنو  دی... ٍ شایبًو بگ
  ...یکن حفظ
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 نیاز ا یحاک ش،یيا حالت چشو رییٍ تغ کرد یسکَت کردى بَد، با ترس نگايش ن کٌیدرحال نیشرٍ
  .قرارش دادى است ریآخر ايَرا تحت تأج ی بَد کٌ جهلٌ

نحل حرف زدن از  زیچ چیبَد کٌ ي دىیرنگارنگ را باز کردن، فًه یيا يهٌ سال زبان نتًو نیبعد از ا اٍ
ٍ  از دست دادن ندارد یبرا یز یچ گریکٌ د یٍ با کس ديد ینه جَاب يا آن یدر نجازات رٍ فیتخف

. کند ین تیابترسد، کف شتریب نکٌیسخن گفت ٍ فقط در حد ا دینبا دیاز تًد یلیکارش تهام است، خ
 نیآخر فیکٌ استفادى از تخف گرفت ینختلف را بٌ کار ن یيا ٍ رٍش کرد یآنقدر صبر ن شٌیانا يه
  .باشد اش يربٌ

 ٍ کردى خَدش ویقا یبنال شايپَر کجاست؟ کدٍم گَر  عیٍ نختصر، جهع ٍ جَر ٍ سر دیکالم، نف ٌی-
  ازش خبر ندارى؟ چکسیي کٌ

 :لرزان گفت یینحکو بزاق ديانش را فرٍ برد ٍ بعد، با صدا نیشرٍ

  ...رٍ گفتٌ ٌیقض ازیتا پ ریبًش س نیتَ يو کانال نطلعٌ... ران تیشايپَر برگشتٌ... از يَ-

  کجا برگشتٌ؟ ٌ؟یننظَرت از برگشتن چ-

  ...شدى ویبًش شک نکنٌ، انا درٍاقع يهَنجا قا یخَدش... تهَم افراد رٍ نرخص کردى کٌ کس یالیٍ-

 :نکخ کرد ٍ بعد گفت یا لحظٌ ايَرا

ر ن-  ٍ ر ٍ   یرفت ٍ آند نیرٍ تحت کنترل دارم... کَچکتر الینايٌ کٌ اٍن ٍ کینردک؟ نن  یگ یچرا ش 
  ...صَرت نگرفتٌ گٌید چکسیي ایبر حضَر شايپَر  ینبن

کاربلدن،  نایا د  ... نرى باد بٌ سرش کٌ کردى خلَت ٍ صَرت نگرفتٌ چَن يهَنطَر کٌ گفتو دٍرش-
  ...کنٌ یبراش کار ن نیکنن... االن فقط ران کاریچ دیبا دٍنن ین

بٌ  شٌ یکٌ ٍصل ن ی  نخف یرايرٍ ٌیسهت چپ باغ  ست،ین یاصل یرفت ٍ آندش يو از ٍرٍد راى
  ...سرٍصدا بزنن بٌ چاک یکٌ ب ادیراى در رٍ ٍقت  لَ رفتن بٌ حساب ن ٌیٍ براشَن  الیجنَب ٍ
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 :دیچیگَشش پ یکدخدا، دٍبارى تَ ی رنگ باخت ٍ جهلٌ یاٍ ناخَدآگاى که یيا ايَرا از حرف اخو

بت رٍ چشهام بزارم ٍ ازش نراق تَ یٍ آخرتو کٌ نتَنستو انانت ایدن اىیس رٍ... خان ايَرا ام شرنندى-»
دستت... خبر نرگو رفتٌ  دم یبا خبر گو شدى خانهت ن ٍ اتیخَب جَاب کٌ بدى نرگ ٍ کنو... خدا نن
کاش قلو  نیا... شها بٌ دادى ٍ عهرش یبزرگو کٌ برادرزنش بٌ تازگ ییکنو بٌ پسردا یتیبَدم عرض تسل

کٌ برگردم با  رفتو ینه رٍنیدى ٍانَندى ب نیاز ا یٍل خَردم یداغ ن نیکاش بٌ زن یا شکست، یپام ن
  ...خبر رٍ بٌ رٍ شو نیا

 گٌ ین یٍل دىیبَد، پالک رٍ ند دىییکٌ آٍا خانَم باياش رفتٌ چند قدم دٍ ینیپشت سر ناش کانران
 «...بَدى دیسف یی  صحرا پیج ٌیدارى کٌ  ادی

 دىیزدپنج رٍز کٌ از د نیا یط یعنیٍ بٌ کهرش زد.  دیصَرتش کش ینَيا ٍ رٍ انیدستش را ن کالفٌ
ٍ   ستادىیا نجایا ینطَر یشايپَر بَدى ٍ ايَرا ا یالیتًران ٍ در ٍ نیاٍ در يه گذشت، یشدن آٍا ن

  نرفتٌ کٌ اٍ را برگرداند؟

. سرينگ شد یبٌ اٍ دادى ن یپاسخ ننف خَاست، ین رٍیاز سرينگ ن اتیانجام عهل یاگر برا قطعا
 د،یبا افراد جد یايَرا بٌ شهال ٍ يهکار  یبَد ٍ عالٍى بر باز شدن پا یکهال ریتحت تأج یحساب
ز را یچ نحل قبال يهٌ یسرينگ نلک نکٌیبَد کٌ شدى بَد باعخ ا یگر ید لیيو دل یبا کهال اش یدشهن

  ...سخت کردى بَد شیچقدر کار را برا ن،یايَرا ٍ شًرام قرار نديد ٍ يه اریتهام ٍ کهال در اخت

 نیکَچکتر یٍل ردیآٍا به یخَدش بٌ جا داد ین حیبَد، ترج فکر ٍ ذکرش آٍا بَد. اگر بنا بٌ نرگ تهام
 یجلَ ش،یيا گَنٌ یدخترک بٌ رٍ ی خشک شدى یيا . نقش اشکفتدین شیآيَ یبرا یاتفاق

 ...گَشش زنگ خَرد یخَدش تَ یچشهش نقش بست ٍ صدا

  ...دست شايپَر بًت برسٌ گٌید زارم ینه-»

  ...دٍبارى برم گردٍنٌ ٍ ترسو یايَرا... ن ترسو یحرفاست. نن ازش ن نیاٍن ناتَتر از ا یٍل-

 :کنار گَشش زنزنٌ کرد شیگرفتٌ بَد ٍ در حال نَازش نَيا نٌیايَرا سرش را بٌ س ٍ
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شراکت  نیاز يهَن اٍلش فقط بخاطر انتقام گرفتن از شايپَر بَد کٌ تن بٌ ا ادنٌ،یکٌ  ییتا جا-
از  ،ی... نطهئن بَدکردم یدلت افتادى رٍ احساس نه کٌ االن تَ یترس نیا د،یلرز ی... چشهات نهیداد
 شَناز خَدت ضعف ن یشدى کٌ دار  یحرفات نحکو بَد... االن چ یٍل ،یزد یحرف ن نٌیک یرٍ
 ...یٍحش یآيَ ستیتَ ن ٌیشب ياٌ یگر نیا ؟ید ین

  ...دٍنو ی... باٍر کن خَدنو نهدٍنو ینه-

  ؟یباش یقَ دیگفتو بًت؟ نگفتو با یرٍز آخر، تَ اتاق خَدت، چ-

 !تَنو ینرفتٌ... انا نه ادمی ٍ حرفات ،یگفت-

  ...یقبَلش کن یخَا ی... ننتًا نهیتَن ین-

  قبَل کنو؟ ٍ یچ-

 ...یزن یپسش ن یکٌ تَ دلت افتادى ٍ ندام دار  ی... شجاعتیکٌ دار  یآرانش-

  ...راغوس ادیبازم يهَن ترس ن ،یاگٌ نباش یکنار تَ آرٍنو... ٍل-

  نگٌ قرارى نباشو؟-

نحکو ٍ آرانش افتاد، ايَرا  یيا اٍ برداشتٌ بَد ٍ نگايش کٌ بٌ چشو ی نٌیس یآٍا سرش را از رٍ ٍ
 :دیرا شن شیبٌ لب نشاند ٍ آٍا دٍبارى صدا یلبخند نحَ

  بَد آٍا؟ یانشب چٌ شب-

ٍسط  ستیچَن قرار ن دى یگفتو ندت نعلَم رٍ نن جَاب نه ،یکنارم باش ینَقت خَام یگفتو نه بًت
بشٌ؛  دایدٍر ت پ یگرگ ٍ شغال چیي ی سر ٍ کلٌ زارم ینه يستو، نن تا گفتو... کنو ٍل تَ راى دست
  نگفتو؟

  ...یگفت-
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 .نویتَ چشهات بب دٍیترد خَام ینه گٌیپس د-

  ...ندارم یدیترد نیکنارت بَدن کَچکتر یبرا-

  .بابتش نطهئن شد الویخ یگفت« بلٌ»بًو  ینعطل یکلکٌ با  یيهَن ٍقت دٍنو، یکٌ خَدنو ن ٍ نیا-

  .نشستٌ بَد شیيا لب یآٍا کٌ رٍ نیریلبخند ش ٍ

  ...کٌ قبال بًت گفتو یيهَن انقالب درٍن شٌ یبا يو بَدن ن نیا ،یاگٌ ارادى کن-

  !شٌ ین ،یاگٌ ارادى کنو، اگٌ بخَام ٍ تَ يو کهکو کن-

 اشیرٍ دن شَ ینردٍنگ یٌ یکنٌ ٍ اٍنو سا ٌیتک شیزندگ ریاگٌ بٌ ابًت ش یٍل فٌ،یآيَ ظر یپايا
 «بشٌ؟ شَن فیکٌ بتَنٌ حر ٌیک گٌیبندازى، د

رفت. اٍ نگر  رٍنیبلند از بازداشتگاى ب یيا فکريا، با قدم نیاٍ گرفت ٍ با تهام ا ی  ادآٍر یاز  نفسش
بَد، آغَشش  دىیرا نشن شیبَد، صدا دىیچند رٍز کٌ اٍ را ند نیداشت؟ ا یبدٍن شايدختش زندگ

جفت چشو  کیکٌ از آن  یدیبٌ فردا ٍ ان هانینگرفتٌ بَد، تهام ا نٌیبٌ س ریدل س کیرا  فشیتن ظر
باز اٍقاتش بٌ  نکٌیا ایکند؟!  یدر کنارش نبَد، اصال تَانستٌ بَد زندگ گرید گرفت، ین یدرشت فندق

 !کرد؟ یقبل شدى بَد ٍ باز يو ندام با اخو ٍ صَرت کبَد از خشو عالو را نگاى ن ی  تلخ

راى  ی انٌیبرش گرداندى بَد ٍ ايَرا نرد جا زدن ٍ در ن یداشتن اٍ بٌ زندگ یبَد کٌ خدا برا یسًه آٍا،
  ...خَرد یشکست نه یٍل داد، یشکست ن شٌینغلَب شدن نبَد. اٍ يه

 دیکٌ با دیخَدش فًه د،یرا کٌ د نشیبرافرٍختٌ ٍ خشهگ ی ش بَد ٍ چًرىرايرٍ ننتظر ی انٌین شًرام
  .از جانب اٍ باشد یگر ید ی رننتظرىیغ ویننتظر تصه

  کجاست؟ یدیفًه-

  ...خَدش ی  شخص یالیبرگشتٌ ٍ-
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رفت ٍ آند  چیي و،یرٍ تحت نظر دار الینايٌ کٌ اٍن ٍ کی نا گفتٌ؟ شَ راست کٌینرت نیا ینطهئن-
 ...صَرت نگرفتٌ ینشکَک

  ...انیٍ ن رن یيست کٌ از اٍنجا ن یراى نخف ٌیظايرا -

  ...یعنی نیا-

  ...آٍا يو اٍنجاست یعنی-

  کرد؟ یفکر ن ینطَر یشًرام ا ایبَد؟  نیغهگ شی، ٍاقعا صدا«آٍا»کٌ گفت  یٍقت

 ...زارى ینه ارنَنیدر اخت رٍین یزٍد نیکٌ سرينگ بٌ ا یدٍن یخَدتو ن-

  ...تنًا برم خَام یيست کٌ ن ونیبخاطر يه-

 یاٍن آدنا کٌ بٌ جا نیب یبر  یبارى تک ٍ تنًا بلند ش ٌیزدى بٌ سرت؟  ؟ینرد حساب یگ ین یدار  یچ-
  ارن؟یب ٍ تَن برگردٍندن آٍا، دخل جفت

بَدند کٌ ايَرا  دىیرس یبٌ خرٍج بایٍ شًرام در کنارش بَد. تقر گذشت یتند تند از رايرٍ ن ايَرا
ُپر  شیسهت شًرام برگشت. صدا نیگرفتٌ ٍ خشهگ یرا نشت کرد ٍ با صَرت شیيا . دستستادیا

 نٌخو شَد. حداقل  خَاست یايَرا نه یزخو دلش ٍ نفسش در شرف بند آندن بَد. ٍل یيا بَد از رگٌ
  .يهٌ آدم نی. نٌ در ستاد ٍ نقابل چشو انجایا

  ...زنو یقَلو نه ریز یٍل شو یارش تهَم نکن يو خَدم! درک بٌ نشد؟ بدم، نجات نَ کٌ زن رم ین-

  دفعٌ رٍ يو بزنو بٌ چَب خطش؟ نیا یاز نن کٌ تَقع دار  یدیشن ینگٌ تا حاال حرف نانرد تَ

 !ستین یعقالن یٍل ست، دفعٌ يو حرفت نردٍنٌ نیا دم؛یٍ نشن دمیند ینانرد-

 ...سراغ شايپَر یبر  یبانیتنًا ٍ بدٍن پشت یتَن یحال ٍ رٍز، نه نینگاى بٌ خَدت بنداز، با ا ٌی

  ...بَد یعصب ش؛یيا انگشت ی  نشست، لرزش آن شیيا لب یکٌ رٍ یپَزخند
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  ...خشو از

  ...درد از

  ...نفرت کًنٌ از

  ...تلنبار شدى ی نٌیک از

  ...حسرت شدن بَد ی  قدن کیکٌ در  یدیان از

! آن يو با ايَرا کٌ زد؟ یبَد ٍ شًرام از عقل حرف ن ریدر چنگال گرگ اس اش، یاٍ، تهام زندگ یآٍا
 گرفت؟ یکٌ نسبت بٌ آٍا داشت آرانش ن یفقط از جنَن

  ...است کاریٍ بٌ کل از کار ب ردیگ ینه وینَرد تصه کی نیا یبزند کٌ عقل، برا ادیفر شد ین کاش

را نحکو بست. پالک  شیيا را بٌ يو فشرد ٍ پلک شیيا نگفت ٍ در سکَت، لب یچینگفت. ي یٍل
آٍا را از  گریبار د کیٍ  کرد یفقط بٌ صاحب اسهش اعتهاد ن دیبَد. پس با بشیج یينَز تَ« اهلل»

  ...خَاست یخَد اٍ ن

 ...زد یرا ن زیچ يهٌ دیآٍا کٌ ٍسط باشد، ايَرا ق یايَرا، يهان آخر  خط بَد! پا ینقطٌ برا نیا

را بکشد کٌ شًرام قبل از اٍ، نچش را  نیناش ی رىیخَاست دستگ یٍقت دیلرز یبٌ ٍضَح ن دستش
 :گرفت ٍ ايَرا کٌ نگايش کرد، اٍ گفت

  ...ترى حداقل ٍضع ٍ حالو نرنال یٍل ستیتَ ن ی  ... دست فرنَنو بٌ خَبنویش ینن ن-

*** 

ٍ حشو ُپر بَد از خدم  یسر ٍ تٌ عهارت شايپَر، کٌ زنان یآٍا در را باز کرد ٍ ٍارد باغ بزرگ ٍ ب دیکل با
  .شد دیرس یُنردى بٌ نظر ن ییانباشتٌ شدى، گَ یيا برف ریبٌ ز یاز ير رفت ٍ آند یٍ اکنَن عار 
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انا نحکو قدم  صدا، یآيستٌ ٍ ب شٌیبَد. ايَرا نحل يه ستادىینفر نگًبان ا کیدر  یجلَ فقط
صَرتش  یايَرا تَ یيَا ینگًبان سهت اٍ برگشت، نشت ب یٍ ٍقت ستادیبرداشت ٍ پشت سرش ا

  .افتاد نیزن یکٌ ايَرا بٌ کنار گردنش زد، رٍ یا خَرد ٍ تا اٍ بٌ خَدش بجنبد، با ضربٌ

. ايَرا دندیکش ین کیکش  نگًبان یداخل عهارت تعداد ی سَت ٍ کَر، در نحَطٌ اطیبرخالف ح 
کٌ نتَجٌ  داشت یحَاسش جهع بَد ٍ يهانطَر کٌ اسلحٌ را در دست گرفتٌ بَد، بادقت قدم برن

در  ایدر اتاقش بَد ٍ  ایکند. نردک  دایپ دیشايپَر را کجا با دانست ینشَند. ن گانٌیب کیحضَر 
  .داد یجَالن ن ستخرا

در  یکٌ جلَ یشايپَر رفت. نگًبان یسهت اتاق شخص َاریرا کنار صَرتش گذاشت ٍ از کنار د اسلحٌ
 ویس سر داشتٌ باشد، ايَرا از پشت یحرکت نیفرصت کَچکتر نکٌیقبل از ا یبَد، نتَجًش شد؛ ٍل

  .نکخ در اتاق را باز کرد یا افتاد، بدٍن لحظٌ نیزن یٍ اٍ کٌ رٍ دیکش شیگلَ یگارٍت را رٍ

  ...نبَد یکس انا

  .رفت نییبٌ استخر را پا یننتً یيا ٍ پلٌ دیکش شینَيا نیب یرا عصب دستش

  ...دفعٌ حدسش درست بَد نیا

را جهع کرد  شیيا نشت ظ،یغل یدٍتا دختر دٍ طرفش بَدند. ايَرا با اخهآب بَد ٍ  انیدر ن شايپَر
  .ٍ سهتش قدم برداشت

نحکو ٍ نرتب اٍ،  یيا گام یکٌ با صدا دیخند یخَدش بَد ٍ نستانٌ ن یدر حال ٍ يَا شايپَر
را در  دنشیعنَان تَقع د چیکٌ بٌ ي یینرد آشنا نیسبز ٍ خَن یيا چشو دنیسرش را چرخاند ٍ با د

شد. چند لحظٌ کٌ گذشت، از  رىیخ اٍ بٌ زدى نداشت، نات ٍ بًت کیعهارت، آن يو انقدر نزد نیا
ٍ سهت عقب کٌ  دیچیبٌ خَدش پ یتن ی آب بلند شد ٍ بٌ دختريا اشارى کرد برٍند. حَلٌ یتَ

 :ٍ با اخو گفت دیبرگشت، ايَرا را پشت سرش د

  اد؟یش باز   دٍدرى ی کٌیتَ عهارت نن نرت یگذاشت ٍ پات یبٌ چٌ جرعت-
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 یبرا يا را ُپر کرد ٍ بدٍن نقدنٌ، نشت نحکهش را کٌ سال شان انیقدم ن ن،یٍ خشهگ یعصب ايَرا
  .دیکردى بَد، بٌ صَرت شايپَر کَب نیچطَر يدف گرفتنش تهر

کٌ  یچشهش خَرد ٍ اٍ با قدن یدٍم، پا ی بَد کٌ ضربٌ اندىینشت اٍل درن ی  جیينَز از گ نردک
کٌ  فتدیب نیزن یبَد رٍ کیخَرد ٍ نزد زیل شیاستخر پا ی خَردى سطح ُسر ٍ آب یٍعقب رفت، ر

 :ايَرا در سرش اکَ شد نیبلند ٍ خشهگ یصدا زنان گرفت ٍ يو لٌیدستش را بٌ ن

 ز؟یچ يهٌ یب ی لقهٌ حرٍم یکرد ویآٍا رٍ کجا قا-

 ٍ شد تر اٍ ٍ آٍا بَد، نطهئن انیدٍطرفٌ ن ینقطٌ ضعف کٌ احساس نیحرفش، شايپَر از ا نیيه از
 :گفت ٍ زدٍد را دناغش خَن پَزخند با

بارى  نیدٍن نیا یاشتباى کنٌ! ٍل دینبا دى، یدرافتادن ن دیبا شايپَر جاٍ ی کٌ بٌ خَدش جربزى یکس-
  !پسر یباز  ین یکٌ تَ دار 

  کٌ نرفتٌ؟ ادتی براٍندم، يو تَ از تر از پس بزرگ نن

 یيا نفس ٍ کرد شان جهع کیریت کیریکٌ با ت یاز خشو ٍقت دیلرز ید ٍ نايَرا، داغ بَ یيا انگشت
 :دیکٌ غر یٍ درآٍر بَد ٍقت نیسَزانش، نحل زير سنگ

بٌ  تَ یاشارى خَدت ٍ عهارت پَشال ٌیاالن با  نیبگَ آٍا کجاست تا يه د؛ینرٍ جاٍ یخَد یب ی طفرى-
  ...دمینکش شیآت

کردن ايَرا بَد، نگايش کرد ٍ  یعصبان شتریب یکٌ از قصد ٍ برا ،ینحَ ٍ عهد یبا پَزخند شايپَر
 :گفت

 !دیجد یزدن حرفا یبرا یاٍندى باش کردم یفکر ن دم،یشن يو قبال تَ ادعا ٍ لفظ اٍندن-

  .دیفکش بٌ گَش شايپَر يو رس یکٌ صدا دییرا بٌ يو سا شیيا چنان دندان ايَرا

  ...ٌیدنید ست،ین یدنیًا شندارم؛ ننت دیاتفاقا تا دلت بخَاد حرف جد-
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برداشت ٍ شايپَر يو نقابلش گارد  زیبٌ شايپَر نًلت حرف زدن ديد، سهت اٍ خ نکٌیقبل از ا ٍ
ضرب شست  یٍل کرد، ینرد جَان نبارزى ن کیازش گذشتٌ بَد، نحل  یسن نکٌیگرفت. با ٍجَد ا

 .بَد تر نیسنگ یايَرا انرٍز از ير ٍقت

  ...بَد از خشو سرشار

  ...یخَاي خَن از

  ...نفرت از

بَد  شیکٌ دزد آيَ یکٌ قصد تقاص کردن گرگ آند یبرن یزخه ریفقط ٍ فقط از دل ش يا، نیا ی يهٌ
  ...را داشت

زد ٍ اٍ  جگايشیرا کنار گ یشايپَر زد ٍ اٍ کٌ سرش کج شد، نشت بعد ی بٌ چانٌ ینحکه نشت
  .دخَردنش ش زیغقب رفت کٌ يهان باعخ ل یناخَدآگاى قدن

  .نجالش نداد گریکٌ افتاد، ايَرا د نیزن یرٍ

آب برد. نفس  ریبلند شَد، ايَرا گردنش را گرفت ٍ سرش را ز نکٌیصَرت افتادى بَد ٍ قبل از ا یرٍ بٌ
 :دیايَرا را شن یشايپَر تنگ شدى بَد ٍ در يهان حال، صدا

 نیلَلٌ بٌ گلَلٌ ٍ قدم بٌ قدم تهرلحظٌ بَدم کٌ بايات رٍ در رٍ شو... گ نیا ننتظر يا سال نیتهَم ا-
  ...باشٌ قتیاز شرت خالص شو کٌ ال دیانرٍز تَ نشتو گرفتهت، بدٍنو چطَر با یکردم تا ٍقت

ٍ آزاد  قینفس عه یسرش را باال آٍرد ٍ صدا ظیبٌ دست ٍ پا زدن افتادى بَد کٌ ايَرا با غ نردک
استخر اکَ  ی ٍ ُپر از تنفر ايَرا کٌ در نحَطٌ َیغر ادیٍ فر نیخشهگ بانگ با شد زنان اٍ، يو ی شدى
 :شد

  ...بازم برات کهٌ کحافط حرٍنزادى ،یر یتَ اگٌ يزار بار يو به یٍل-
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ٍ نحکهش را بٌ فکش  یعصب یيا افتاد، نشت نیزن یحرف زدن بٌ شايپَر نداد ٍ اٍ کٌ رٍ فرصت
 اش از جهلٌ یافتادى بَد، قسهت انیغلبٌ  شیيا انیشر انیکٌ دٍبارى در ن یٍ نفرت ظیغ با زنان زد ٍ يو

 :کرد ین انیب را

  ...بخاطر خَن پدرم-

  ...آرش ی کٌیت کٌیجسد ت بخاطر

  ...نگايت بٌ نرگس بخاطر

  ...آٍا یاشکا ی يهٌ بخاطر

  ...یکرد ايشیکٌ تَئٌ کحافط س یزندگ بخاطر

  ...یدیکش یبٌ تباي نَ یتَ زندگ یکنو، ٍل یزندگ تَنستو یکٌ ن ییرٍزا بخاطر

  ...یازشَن رد شد الیخ یٍ تَئٌ ناکس ب ختیپات ر ریکٌ ز یگناي یب یيا خَن بخاطر

  ...لحظٌ برسو نیٍ دم نزدم تا بٌ ا دمیکٌ کش یعذاب ی يهٌ بخاطر

ٍ تهَم فکر ٍ ذکرم شدى  یخَدش کرد دیٍ عب ریاس ٍ سالٌ نن ستیکٌ ب یلعنت ی نٌیک نیا بخاطر
  ...شايپَر یزندى بهَن زارم ینه

  ...کنو یتهَنت ن یکٌ سزاٍارش باش یبٌ سبک خَدم، اٍنجَر  یٍل دنت؛ یقانَن نه دست

 یبَد کٌ رٍ یخَن رنگ يو ش،یيا دٍ رگٌ بَد. چشو شیٍ صدا زد یاز فرط خشو نفس نفس ن ايَرا
بَد کٌ  ییياٌ یر ی  گرفتگ ٍ يا از سرفٌ یر ینشستٌ بَد ٍ صَرت گلگَنش، حاصل جلَگ شیيا دست

  .کردند ین تشیاذ ،یطیٍ در ير لحظٌ ٍ ير شرا سَختند ین



 www.Novel98.ir 880               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

انا نردک  کرد، یکٌ خَردى بَد، نست ٍ نلنگ شدى بَد ٍ صَرتش را جهع ن ییيا از نشت شايپَر
بفًهد  نکٌیبٌ نحض ا نیران ٍ اند فعال دانست یگرم بَد کٌ ن ییيا نی. دلش بٌ دٍربگفت ینه« آخ»

  .ردیگ یرا ن شیٍ جلَ رسد یسر ن نجاست،یايَرا ا

را بٌ خس خس انداخت، با احساس تار شدن  اش نٌیگرفت ٍ س شیايَرا کٌ تٌ گلَ نفس
نفسش را تازى کرد.  ق،یشايپَر را ريا کرد ٍ بلند شد. با چند دم عه ی قٌیبٌ اجبار  ش،یيا چشو

را  شا یکٌ تهام زندگ ینرد یيا ضعف داشتٌ باشد در نقابل چشو خَاد یسرفٌ کند. نه خَاست ینه
  ...بَد. انا نشد ىتباى کرد

گرفت ٍ از جا  لٌیخارج شد، شايپَر دستش را بٌ ن شیيا لب انیکَتايش کٌ از ن یيا سرفٌ
ايَرا ٍ  َریپل ی قٌیبرخاست. از بس نشت خَردى بَد تهام صَرتش را خَن گرفتٌ بَد ٍ 

  .بَد نیتا نچ، از خَن اٍ رنگ شیيا نیآست

خَنٌ ُپر از نگًبان ٍ  نیآٍا رٍ بًت برگردٍنٌ؟ ا خَاد ین یک رم،یايَرا... نن اگٌ به یر  یتند ن یدار -
بٌ  ،یینجایدارى االن کٌ تنًا ا یکار  ات نٌیرید قیٍاسٌ رف رم،یاگٌ نن به یکرد فکر... ست سَراخ سنبٌ

 ارادیک انیرى جربغلت، دٍبا ریگندى ز ی پرٍندى ٌیسٌ سَت بزنٌ بٌ چاک ٍ آٍا رٍ ببرى ٍ با حَالٌ کردن 
 تکرار بشٌ؟

 :کرد ظیغ اش چفت شدى یيا دندان انیبا حرص ٍ نفرت نگايش کرد ٍ از ن ايَرا

چَن برعکس ظايرم، سکَت پدرم رٍ بٌ ارث نبردم ٍ يرچقدر کٌ  دارى؛ یبرنه یدٍبارى کار  انیاٍن جر-
  ...نیبٌ قعر زن فرستدت یٍ ن شکنٌ ین تَ بايات ساخت ٍ َپر ت داد بٌ اٍن باال بااليا، ايَرا شاخ ارادیک

 :عقب رفت ٍ اٍ ادانٌ داد یشايپَر قدن د،یرا کٌ از غالف کش اش اسلحٌ

انا دٍدش فقط تَ چشو نن رفت... نن  ،یر یٍ آرش انتقام بگ ارادیاز ک یخَاست یخَدت ن الیبٌ خ-
 نجا،یا یرٍز  ٌینو قلبو کٌ بتَ یرشد دادم ٍ سنگ رٍ گذاشتو جا یايیبا س نَ یبَدم کٌ تهَم زندگ

ٍ  یکرد کیگلَلٌ جلَ چشهو شل ٌیبار  ٌی! دیجاٍ شايپَر اٍندى َسر ات ٍ بگو دٍرى ستویجلَت ٍا
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کٌ  کنو یبٌ سهتت حَالٌ ن اش نٌیصداش تا ابد زنگ شد ٍ تَ گَشو ناقَس زد، يهَن صدا رٍ با قر
 ،یجا زد ٌی... اگٌ رسَنٌ یدٍبارى بٌ يو ن یرٍز  ٌیگردى، آدنا رٍ  نیٍ زن ستین یبٌ يرک یيرک یبفًه

  ...یخَر  ین ٍ بدترش گٌیجا د ٌی

  ...بخر جَن بٌ ياشَ پس خَدتو شعلٌ ،یکرد ٍر خَدت شعلٌ ٍ شیآت نیا

اٍ کٌ با  ادیکرد ٍ فر کیشايپَر شل یاٍل را سهت ساق پا ی کٌ تهام شد، گلَلٌ اش جهلٌ
 :زد ادیفر شد، بلند اش غرٍچٌ دندان

 یايیس ی کٌ بَدى رٍ بنداز جلَ سگ کٌ تهَم شٌ گذشتٌ یپسر؟ تا حاالش يرچ یکن ین یاعقلچرا ن-
  !یکن یانا اشتباى ن ،یدشهن نن یکن ی... فکر نام یعهرى ازش فرار  کیکٌ خَد  ننو 

اٍن  نکٌیندارى، جز ا یا رىیقاتل زنج ٌیبا  یفرق نیکَچکتر ست، نفر آلَدى ٌیکٌ دستش بٌ خَن  یکس
  ...کردى یشرٍیداشتٌ کٌ پ یشتر یب ی جربزى

  ...ارادیتَ، ذات  ننٌ ايَرا... نٌ ذات  ک ذات  

ضعف تَئٌ  ی کشتن نن نشَنٌ ؛یز یصدر ٍ کافَر بٌ پاش بر یندارى کٌ بخَا یا نردى چیقبر، ي نیا
کٌ بٌ  یتَ راي یایب یر یبگ ویتصه تیبار يو کٌ شدى با درا ٌیٍ  یحهاقت نکن کنو ین شنًادیپس پ

  ...عتٌنف

 !نردک ٍ ببر صدات-

زد  ادیبار بلند فر نیزد ٍ شايپَر ا گرشید یپا یدٍم را بٌ زانَ ی کٌ زد، گلَلٌ یادیفر با زنان يو ايَرا
  .استخر گرفت ی لٌیدستش را بٌ ن فتد،ین نیزن یرٍ نکٌیا یٍ برا

اٍ نشانٌ  ی قٌیسر اسلحٌ را رٍ بٌ شق زد، یاز خشو نفس نفس ن کٌیچند قدم جلَ رفت ٍ درحال ايَرا
 .گرفت
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... کن نگاى ٍ االن خَب دٍر ٍ برت یٍل ،یبرس نجایکٌ بٌ ا یکرد شٌیخَن چند نفرٍ تَ ش دٍنو ینه-
  ...دى یٍ تقاص پس ن زىیر یدارى ن تیخَن  تَئٌ کٌ درنًا نیا

افتاد ٍ سر  نینز یسست شد ٍ رٍ شینزدى بَد کٌ با نشت ايَرا، زانَيا یينَز حرف شايپَر
  .آند نییپا زنان ايَرا يو يو ی اسلحٌ

بخشش يهرايت بفرستٌ؛  ی بخَاد تَشٌ یکٌ کس یتَ چنتٌ دار  یٍ چ یبر  یخَا یچطَر ن دٍنو ینه-
  ...رٍ ندارى يات یفطرت پست شیگنجا شتریب نجایاز ا ایانا دن

سردش، يراس بٌ  یيا دست چشی. انگار تصَر نرگ ٍ پکرد ین نگايش زدى نات ٍ بًت شايپَر
يهراى چًار  نیکٌ ران دید یجانش انداختٌ بَد. نگاى ايَرا بٌ اٍ بَد، انا شايپَر پشت سر ايَرا را ن

انا  د؛ید ی. ايَرا نهآندند یجلَ نه چکدامی. يکرد یبَد ٍ با پَزخند نگايش ن ستادىینفر نگًبان ا
ٍ  کردند یاز اٍ اطاعت ن شیساعت پ کی نیکٌ تا يه یکٌ چطَر تهام کسان دید یشايپَر خَب ن

 یجلَ ی پردى ،یا لحظٌ یفقط برا دیاکنَن شايد نرگش يستند. شا شدند، یخو ن شیجلَ
 انیگر یيا چشو رینقش گرفت. تصَ شیيا نردنک شیگَناگَن پ ریکنار رفت ٍ تصاٍ شیيا چشو

 یلَیس ری... تصَبرد ینادرش خَابش نه یپنج سالٌ کٌ از دٍر  یآٍا یيا يق يق ریصَنرگس... ت
... بَدند گرفتٌ نام اشرار يا از آن یلیکٌ االن خ یگناي یکردى بَدند ٍ کَدکان ب سیکٌ تأس ینحس
بٌ تاراج بردى  شٌیيه یرا برا اش یٍ زندگ ینفس کردى بَد ٍ جَان یکٌ اٍ را ب یا آرش، لحظٌ ی چًرى

سبز ٍ نعصَم  یيا چشو ت،یٍ درنًازانَ افتاد...  ینقابل پسرکش رٍ یٍقت اراد،یبَد... قانت ک
  ...گردد یانتقام برن یبرا ینگايش کردى بَد ٍ گفتٌ بَد کٌ رٍز  رىیکٌ خ یا پسربچٌ

شد. چٌ کردى بَد شايپَر با اٍ؟  رىیايَرا خ  یبٌ نگاى سرخ ٍ عصبان شیيا چشو ،یا لحظٌ یبرا دیشا
 ازدىیار کردى بَد بدٍن پدر ٍ سرپرست، از از کجا بٌ کجا رساندى بَد ايَرا را؟ اصال چند ايَرا را ٍاد

  ٍ آرش بٌ دست اٍ جَانهرگ شدى بَدند؟ ارادینرد شَند ٍ چند ک یسالگ

اٍ،  یانا برا د،یطَل نکش شتریب ٌیچند جان دیفکريا شا نیيو گذاشت. تهام ا یرا رٍ شیيا چشو
 دی. شاکرد ینه دایپ انشینحبت در ن ی نکتٌ کی کرد، ین اش از شصت سال بَد ٍ يرچٌ دٍرى شتریب
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 ن. يرچند، االکرد ین یهانیاحساس پش د،ید یچشهش ن شیيو االن کٌ نرگ را پ دیبَد. شا هانیپش
ندانت را اعتراف کند...  نیا خَاست یآندى بَد، باز يو نه نشیبدٍن فرار بٌ بال قتیحق نیيو کٌ ا

  ...دید ینه گریرا د يا یدیبَد، کٌ سف دىیآنقدر اٍ را خَردى ٍ جَ ،یايیس دیشا

آرام، در  یلحن با ٍ گرفتٌ ٍ نحکو اش، دٍرگٌ یناشٌ قرار گرفت ٍ صدا یايَرا، رٍ ی اشارى انگشت
 :دیچیگَش شايپَر پ

قصاص با نرگ رٍ  اقتیل یکٌ تَ حت نویب یخَدم انجام بدم، انا االن... ن نکارٍیا خَاستو ین شٌیيه-
 غیت زیت ی تَ، لبٌ یبرا یٍل کنٌ، ین آرٍم ٍ کٌ رٍح نن یشششايپَر... بح بخشهت ی... نن نیيو ندار 
  ...داد یبَد انجانش ن ستادىینن ا یاگر االن جا یکٌ ير نأنَر  ٌیعدالت ی گلَلٌ کیٍ شل

بخاطر پدرم، نادرم، آٍا... ٍ تهام  یآلَدى بشٌ؛ ٍل فتیدستام بخاطر انتقام بٌ خَن کح خَام ینه
  ...کٌ خدا خَدش قصاصت کنٌ ییسهت جا فرستهت ین ،یکرد شَنَجًنو یکٌ زندگ ییآدنا

 کیشل یرا بست ٍ انگشتش کٌ ناشٌ را فشرد، صدا شیيا چشو د،یکٌ کش یقیبا نفس عه زنان يو
شايپَر  جان یايَرا، بٌ جسو ب ی  ا شٌیٍ اکَ شد. نگاى ش دیچیاستخر پ یگلَلٌ در فضا َیٍ غر نیسنگ
  .کرد نگاى را سرش برگشت ٍ پشت نٌیدن، با طهأندست ز یصدا دنیشدى بَد؛ کٌ با شن رىیخ

 یکیبا ژاکت چر نیران يا، آن رأس در ٍ بَدند بستٌ صف سرش کٌ پشت یچًار نفر نگًبان دنید با
 یيا اخو دٍبارى بٌ صَرتش برگشت ٍ انگشت زد، یدست ن شیيا لب یبَد ٍ با پَزخند رٍ ستادىیا

 :کرد ظیيو فشار داد ٍ غ یرا رٍ شیيا را نشت کرد. دندان اش دىیکش

  ؟یکن ین یچٌ غلط نجایتَ ا-

 :زد ٍ گفت نٌیرا بٌ س شیيا دست نیران

بشٌ، انا با  داتیپ نجایٍ ا یکن سکیر کردم یدٍبارى خَشحالو... فکر نه دارید نیچقدر از ا یدٍن ینه-
نَبت خَدت برسٌ...  ٍ بعد یکن تهَم شايپَر با ٍ تَ تلٌ... صبر کردم کار ناتهَم نن یخَدت افتاد یپا
  ...یهیقد قیبَد رف یعال شتینها
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 نکٌیٍ قبل از ا ردیکردى بَد کٌ باعخ شد اخو ايَرا غلظت بگ انیب یرا با لحن خاص «یهیقد قیرف»
  .رفتند ايَرا سهت بٌ ٍ کرد اشارى يا با سر بٌ نگًبان نیبردارد، ران زیسهت اٍ خ

*** 

 یتَ ویکٌ نستق ینًتاب دیرا باز کرد. نَر سف شیيا آرام چشو ش،ینَيا یال البٌ یاحساس دست با
بَد با  یٍاضح شد. در اتاق دشیرا باز ٍ بستٌ کرد تا د شیيا خَرد، چند بار چشو شیيا چشو

تنش کرخت ٍ بٌ شدت کَفتٌ شدى بَد.  کرد یٍ سرم بٌ دستش ٍصل بَد. احساس ن دیسف یَارياید
صَرتش نشست.  یکٌ کنارش نشستٌ بَد، رد تعجب تَ دایآ دنیسرش را چرخاند ٍ با د یسختبٌ 
 شیيا بَد ٍ گَش نی. سرش سنگگفت یچٌ ن دیشن یآٍا نه یٍل خَرد، یتکان تکان ن دایآ یيا لب

ٍ  رفت یباد کٌ در سرش ن یيَ يَ ینحل صدا یز یجز چ د،یشن ینه ییصدا چیانگار پر بَد از يَا ٍ ي
  .آند ین

  يو گذاشت. چٌ گذشتٌ بَد بٌ اٍ؟ یرا دٍبارى رٍ شیيا چشو

 ...را باز کرد. خَدش کٌ ينَز زندى بَد، پس نکند ايَرا شیيا ٍحشت چشو با

 لحن آٍا کٌ بَد تر ٍاضح شیبار انگار صدا نی. اخَرد یتکان ن شیيا يو لب ازی. دیچرخ دایآ سهت
 :دیشن را دارش بغض

 ؟یشنَ ین ٍ نن یصدا زدلو؟یآٍا... حالت خَبٌ عز-

 انیاز ن یفیضع یصدا ت،یخشکش را باز ٍ بستٌ کند ٍ درنًا یيا تَانست چند بار لب یسخت بٌ
 :خارج شد شیيا لب

 !ايَرا... ايَرا کجاست...؟-

بٌ شَر ٍ ضعف انداخت ٍ صَرت  شترینشست، دل دخترک را ب دایآ یيا لب یکٌ رٍ یتلخ لبخند
 .آٍا یبرا بَد نرگ از تر ... زير نبَدن ايَرا، ياليلدیترس یشد. ن دتریسف رنگش یب
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 شیبراش پ یانرٍز صبح کار  ی... ٍلادیب کتینزد یندت رٍ خَدش کنارت بَد، نذاشت کس نیتهَم ا-
  ...سر برى ستاد ٌیاٍند کٌ نجبَر شد 

بلند  یلصند یکٌ از رٍ دایخارج شد ٍ آ شیيا لب انیبَد کٌ از ن الشیخ یآٍا، از سر راحت قیعه نفس
 :شد، دخترک تند گفت

 دا؟یآ یبر  یخَا یکجا ن-

  .. ينَز بغض داشتدیاٍ را بَس ی سرش را خو کرد ٍ گَنٌ دایآ

 عهر نصفٌ نَن ندت کٌ چشهات بستٌ بَد، يهٌ نیا... کنٌ چک تَ حال ادیب کنو خبر ٍ دکتر رم ین-
  ...نَن شدى دایاز ترس از دست دادن انانت  تازى پ ویشد

کٌ از آنجا خارج  ست یقیدقا دایدر اتاق بَد ٍ حَاسش نبَد کٌ آ یٍ نتعجب آٍا، ينَز رٍ نات نگاى
بَد. اصال ايَرا،  دىینفًه «نَن يهٌ» ی زل زدى. ننظَر اٍ را از کلهٌ اش یخال یشدى ٍ اٍ فقط بٌ جا

 کٌ خبرش کردى بَد؟ شناخت یرا از کجا ن دایآ

. ذينش، پر شدى بَد از سَال ٍ دلش فقط ايَرا را طلب نیٍ حالش گنگ بَد ٍ سرش سنگ حس
  .کرد ین

فرٍ  اش ینیکٌ در ب یسبزرنگ یخَدش را تکان داد ٍ تازى نتَجٌ کانَال یکرخت شدى بَد کٌ که تنش
  .رفتٌ بَد شد

بَدند، ٍارد  دىیپَش دیجَان کٌ يردٍ رٍپَش سف یٍ دختر  انسالین یبٌ يهراى نرد دایبعد، آ یقیدقا
 .شد. ظايرا دکتر ٍ پرستار بَدنداتاق 

 کرد، یبٌ آٍا انداخت ٍ پرستار سهت سرنش رفت ٍ يهانطَر کٌ آن را چک ن  یبا لبخند نگاي دکتر
 :شد دىیدکتر شن یصدا
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! از بس یتَ بَد کرد، یبٌ پا ن هارستانیکٌ يررٍز شَيرت تَ ب ییالیاٍن يهٌ قشقرق ٍ ٍاٍ لیپس دل-
کٌ  ینن نیشرٍع کن تا يه هارستانیب س  یهات، تهَم کادر درنان از رئٍاسٌ باز کردن چش یکرد یتنبل

جلَ  شَن ردنندارى؛ گ یا فٌیٍظ یزکار یکٌ بندى خدا جز ته یٍ برٍ تا نستخدن ستادمیجلَ رٍت ٍا
  ...برن یشدى ٍ تا دلت بخَاد ازش حساب ن تر کیشَيرت از نَ بار

. ينَز دیگَ یچٌ ن آٍرد ی. سر در نهکرد یٍ نانفًَم نگايش ن جیٍ آٍا گ دیلبش را از داخل گز دایآ
  .بَد فیضع یتاحدٍد اش ییذينش کانال باز نشدى بَد ٍ شنَا

جهع شد. دکتر  یانداخت کٌ صَرت دخترک که شیيا چشو انین یننتظر پاسخ آٍا نهاند ٍ نَر  دکتر
کٌ نشان  یخَاست ير عدد را نقابلش گرفت ٍ شیيا را نگاى کرد ٍ بعد انگشت شیيا چشو قیدق
  .کار را کرد نیٍ آٍا يو يه اٍردیاٍ بٌ زبان ب ديد، ین

 :دیشد ٍ دکتر از آٍا پرس یز ینشغَل نَشتن چ پرستار

احساس  تییجا ؟یندار  یا گٌی. نشکل ددىیند بیچشهات آس یعنی نیندارى، ا یکٌ نشکل دتید-
 ؟یش ینه تینَقع تنفس اذ ایدرد ندارى؟ 

صدايا رٍ ٍاضح بشنَم. تهَم بدنو يو کرختٌ ٍ درد  تَنو یندارى، فقط گَشام... نه یتنفسو نشکل-
  ...کنٌ ین

 :کرد ٍ در پاسخ آٍا گفت یا با سر بٌ پرستار اشارى دکتر،

ٍ  یدار  یادی... ضعف زشٌ یرفع ن ندىیدٍ ساعت آ یکیٍ در عرض  ٌیدرد بدنت عاد ست،ین ینشکل-
  ...شدى یَدن، باعخ درد عضالنب هارستانیيفتٌ رٍ تخت ب کی نیا

 :آرام پلک زد ٍ پرستار کٌ کانَال را برداشت، دخترک زنزنٌ کرد آٍا

 !يفتٌ؟ کی-
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آدم  ٌیدٍبارى داشت، ظايرا دفعٌ اٍل  یٌ یبٌ بخ ازیبَد ٍ زخو دستت ن فیبلٌ دخترم. بدنت ضع-
نجدد... چَن  یز یٍ بدٍن تخصص انجانش دادى بَد کٌ ننجر شدى بَد بٌ عفَنت ٍ خَنر یناش
کانل ٍ بٌ يَش اٍندن،  یتا بًبَد ،یرٍ تحهل کردى بَد یادیبَد ٍ تنش ز فیضع تیجسهان ی قَى
نشکالت رفع شدى ٍ کانال حال ت  ی ... خدارٍشکر االن يهٌیکرد ین یدرنان رٍ ط ی پرٍسٌ دیبا

  ...خَبٌ

 :دیرٍ بٌ دکتر پرس داینزدى بَد کٌ آ یحرف آٍا

  خَنٌ دکتر؟ ویردٍنبرش گ ویتَن ین یک  -

 باز ٍ دختر تازى چشهاش نی... انیصبَر باش دیکردى دخترم؟ فعال با تیبرادرت بٌ تَ يو سرا ی عجلٌ-
رٍ  صشیترخ یکارا نیتَن یبهَنٌ، بعدش آزادى ٍ ن یسٌ رٍز تحت نراقبت باق دیبا کو دست کردى،

  ...نیانجام بد

ندت  نیبَد کٌ تهام ا نیا قتینزدى بَد، انا حق یجنباند. دکتر در حضَر آٍا حرف یسر  یبا نگران دایآ
يفتٌ  کی. اکنَن کٌ بعد از دیکش یٍ با دستگاى نفس ن یکانل بَد ٍ بٌ سخت ی  ًَشیرا دخترک در ب

دٍ ساعت،  یال کیباشد ٍ بعد از  ینَقت یار یيَش نیرا باز کردى بَد، احتهال داشت کٌ ا شیيا چشو
  .دچار شَد یبٌ نرگ نغز  رهایب

برادرت بٌ تَ  ی عجلٌ»ذينش زنگ خَرد: یدکتر تَ ی بَد ٍ جهلٌ دایآ ی چًرى یآٍا، رٍ ی زدى بًت نگاى
  «کردى دخترم؟ تیيو سرا

بَد کٌ ايَرا بٌ عنَان  ییدایيهان آ دا،یآ نیٍاقعا ا یعنیننظَرش از برادر، ايَرا باشد!  نکند
  کردى بَد؟ یخَايرش نعرف

ٍ  دیدر پاسخ بٌ اٍ نفًه دایآ یيا دکتر ٍ حرف یياٌ یاز تَص یز یبَد کٌ اصال چ ریآنقدر درگ نشذي
 انیدر ن «دیسع». اسو زد یداشت با تلفن حرف ن دایبٌ خَدش آند، کٌ دکتر رفتٌ بَد ٍ آ یزنان
 :گفت عیسر آٍا شد، تهام اش کٌ نکالهٌ نیاٍ آشنا بَد ٍ يه یيا حرف
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  ؟یشناس ین یرٍ چطَر  دیبرادر تَئٌ؟ اصال... سع یک دا؟یآ گفت ین یدکتر چ-

 :با خندى دستش را گرفت ٍ گفت دایآ

! انقدر رٍ کردم یبايات رفاقت نه چَقتیي ،یبش داداشو قرارى تَ زن یرٍز  ٌی دٍنستو ینن اگٌ ن-
... یچ یعنیاز داداش نن  یٍ دلبر  یخَايرشَير باز  ادیکٌ دستت ب کردم یٍ َاخ ٍ اٍخ ن گرفتو ین

  ...کار از کار گذشتٌ گٌیٍ االن د دمیفًه ریکٌ د فیننتًا ح

 :دٍبارى گفت دایشَک بَد کٌ آ یينَز تَ آٍا

نفر  ٌی... اصال انگار خَدش نبَد! یدید ین ٍ حال ٍ رٍزش دیندت کٌ چشهات بستٌ بَد، با نیتَ ا-
نفر از  کی یحت ،یدیو کٌ شن... از دکتر يشٌیاز يه تر یعصب ٍ تر خشن یلیخ یلیشدى بَد... خ گٌید

تَ آرٍم بَد...  کناردر انان نَندى باشٌ ٍ ايَرا ندام بًش نپرى... فقط  دادشیکادر نبَد کٌ از داد ٍ ب
  ...گشت یٍ دٍبارى برن دیکش ین گاریس ٌی اطیتَ ح رفت یبَد کٌ ن نیاستراحتش ا

  ست؟ینهنَع ن دنیکش گاریس هارستانینگٌ تَ ب-

  کنٌ؟ یايَرا بشٌ ٍ بًش انر ٍ نً فیکٌ بتَنٌ حر ٌی  يست! ننتًا ک-

 :شد دىیشن رٍنیاز ب دیسع یبزند، صدا یحرف دایدٍبارى آ نکٌیٍ قبل از ا دیکَتاى خند آٍا

االنو بٌ يَش اٍندى... تَ يو کٌ  نیدارم بگو داداش نن؟ ٍاال حالش خَبٌ يه ید  آخٌ نن چٌ درٍغ-
دندى اتَنات کٌ  نیٍ ناش یالکچر  ی نا! خَنٌ َنیدکَراس ختنیٍاسٌ بٌ يو ر یا يهش دنبال بًَنٌ
 التیداداش نن خ شو... چگو یچًار نفر بًهَن بًا بدى... ن یدٍزار  ی سر ٍ کلٌ نیندارم، الاقل بزار با ا

  ...نهتیب ی... قربَن تَ... پس شب نویراحت... اشکال ندارى نا يست

 :فتگ دایشلَارش گذاشت ٍ رٍ بٌ آ بیج یرا تَ يهرايش

  سر نن  بخت برگشتٌ؟ یکن یخرابش ن یالنصب تَ کٌ اخالق شاى داداشت دستتٌ ٍاسٌ چ-

 :ادانٌ داد طنتیرا باال انداخت ٍ با ش شیابرٍ یتا کی دایآ
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  ...کنٌ یتَ َپر ت ٍ کنفت ن زنٌ ین ادیخَشو ن ی! اییٍ بچٌ پررٍ ادىیچَن رٍت ز-

 یيرچ ی... کدیسع زنٌ؟ یحرف ن شٌیيه یخَدنٌ کٌ سنگ نفت دادم دستتَن! ک ریتقص گٌ،یبلٌ د-
 شٌ ین راحت ٍ ترى از يهٌ کَتاى َارشید ی... کدیسع ق؟یرف یبٌ فدا یزندگ گٌ ینفر ن نیاٍل شٌ ین

 ات لٌياشَن نف شیفرنا خردى با ندام کٌ برگشتٌ بخت د  یسع ادیاقبالت ب ی... ادیسع ن؟یسَارش ش
  ...کنن ین

. حرفش دندیخند یبا ير حرکتش بٌ اٍ ن دایکٌ آٍا ٍ آ زد، یٍ حرف ن دیکَب یپشت دستش ن یطَر 
 :دستٌ گل را از اٍ گرفت ٍ گفت دایکٌ تهام شد، آ

 ...آ کنٌ ین رٍنتیٍ ب رىیگ ین تَ سرت دم زىیر یحرف بزن پسر! االن حراست ن تر َاشی! شششیي-

  ...شدم از دست شهايا گرینن جز ج بفًهٌ ادی! بزار حراست بادیبزار ب-

 :گذاشت ٍ گفت یا شٌیگلدان ش یتَ را يا با خندى گل دایآ

  ...گٌید یدیتهاس رٍ کش ٌی زحهت اش شدى! يهٌ یانگار چ یار یدر ن یباز  یکَل یجَر  ٌی-

  .کاپشن بٌ کهرش زد ریرا از ز شیيا ٍ دست دیکش یپَف دیسع

خشکش زد ٍ  یا لحظٌ د،یٍ الغرش را کٌ د دىیرا سهت آٍا چرخاند ٍ صَرت رنگ پر نگايش
 !حد نیبَد، انا نٌ در ا فیافتاد. آٍا قبال يو الغر ٍ ظر نییدر انتداد تنش پا شیيا دست

کنار تخت،  یصندل یکرد. رٍ ینکند ٍ لبخندش را بازساز  رییکرد حالت صَرتش تغ یٍجَد، سع نیا با
 :تند تند گفت دیشَد کٌ سع زیخ وینشست. آٍا خَاست ن دایاٍل آ یسر جا

يفتٌ اٍنقدر از خجالت گردن از نَ  ٌی نیا تَ شَيرت... ٍ خَدت یکن تیاذ خَاد ی... نهخَاد ینه-
... چشهو فتٌین اجویتَ احت ی  زبانیبَدم کٌ اصال بٌ ن ياش ینا درٍندى ٍ نًهَن خَش خلق تر   کیبار

  ...ندازىیباشٌ، رٍ تن عالو ٍ آدم خط ٍ خش ن یخط خط کٌ اعصابش! نَازى نًهَن یکف پاش حساب
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 گلدان در يا حَاسش با نرتب کردن گل دید یانداخت ٍ ٍقت دایبٌ آ ینگاي وین دیٍ سع دیآٍا آرام خند
 :کرد پچک پچ آٍا بٌ رٍ است، گرم

  نا رٍ؟ جناب  یعال یجادٍ کرد یشايدخت! چطَر  آ یدار  َلیا یٍل-

 :دیرا شن دیسع یگلگَن شد ٍ دٍبارى صدا یآٍا که یيا گَنٌ

 یرٍ يو جًان تشییٍ تَ شد یاعالم ن نستاگرامیا بَنیاز تر دیٍصلت با نیا خبر؟ یچطَر انقدر ب-
  ...ٍ دٍر از چشو يهٌ ی! نٌ کٌ پنًَنویکرد ین

را  دیپاسخ سع چاند،یپ یسردش را در يو ن یيا را باال انداخت ٍ يهانطَر کٌ انگشت شیيا شانٌ آٍا
 :داد

  ...ویدیشد کٌ خَدنَنو نفًه ییًَی یچ راستش... انقدر يهٌ-

 یٍ الک یهیايَرا د شٌ ین نگٌ... ساختنو انداز دست یاٍستا خَدم نن! ٍرٍجک ننداز دست ٍ نن-
 گٌید یجا تَ یبارى بگٌ ازدٍاج؟! د  برٍ خدا رٍز  ٌینٌ،  یچیدختر؟ اٍنو ٍاسٌ ي ٌیدلش بلرزى ٍاسٌ 

  ...نکن رنگ ٍ حَالٌ کنٌ... برٍ نن

کٌ آٍا نقابل اٍ زبانش بستٌ بَد. بٌ خصَص االن  زد یلبخند زد. پسرک آنقدر رک ٍ راحت حرف ن آٍا
  ...کٌ کنارش باشد خَاست یبدتر، ايَرا را ن يا نیا ی يو نداشت ٍ از يهٌ یکٌ حال ٍ رٍز خَب

 یبرا شیيا ٍ دٍبارى لب دیخَدش را جلَ کش یتٌ، کهفرٍ رف الیدخترک باز در فکر ٍ خ دیکٌ د دیسع
 :حرف زدن از يو فاصلٌ گرفت

قبَل کنٌ ٍ  خَاست ی... ننتًا ايَرا خان نهدمید یاز اٍلش يو انرٍز رٍ نحل رٍز رٍشن جلَ چشهو ن-
 یچ ٍ يهٌ دٍنین رٍزیبار يو کٌ شدى نن شدم پ ٌیحرف دلش برى کٌ  خب الحهدهلل ٍاسٌ  رباریز

  ...گفتو یشد کٌ ن یيهَن

  گرفت؟ ینشَنٌ ن ریبا ت نٌَ یرفتٌ سا ادتی... نٌیبب ٍ چشو نداشت نن لیايَرا اٍا ٌ؟یننظَرت چ-
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ٍ غرق شدن تَ حال ٍ  الیشازدى خانَم! ننظَرم فکر ٍ خ ی  رچشهیز یيا رفتار ٍ نگاى ریننظَرم تعب-
 ی پسرخالٌ ندارم شک کٌ ست يهٌٍصلت دٍر از چشو  نی! ننظَرم اییدختردا ست گٌینفر د ٌی یيَا
  ...ٍاسٌ سر گرفتنش بًت نًلت فکر کردن ندادى شتریرٍز ب ٌینا 

ٍاسٌ  دٍنو یٍاسٌ تَ ٍاضح نباشٌ، انا نن ن دیکردنا رٍ يو شا ویانداختن ٍ کهَن قا ریاٍن ت تهَم
  ...دیجنگ یبَد کٌ داشت با خَدش ن نیخاطر ا

 :گرم شد ٍ با لبخند گفت یحساب دیگفتن سع «ییدختر دا»آٍا، از لفظ  دل

  ...رٍز نٌ؛ سٌ رٍز بًو نًلت فکر کردن داد ٌی-

 ...عقدکنَن رٍ جلَ پات پًن نکردى ی از ايَرا! باز دنش گرم در جا سفرى دىیتعلل کردن بع-

 :گفت طنتیُپر ش ینکخ، با لحن یا ٍ اٍ بعد از لحظٌ دیکَتاى خند آٍا

 !تَ دلت شٌ یقند آب ن لَیک لَیک ش،ینیاگٌ بب کٌ دارم ات ٍاسٌ زیسَرپرا ٌی یٍل-

 آن ٍ زد ضربٌ يا از عکس یکی یيهرايش را باز کرد ٍ با لبخند رٍ ینگايش کرد کٌ اٍ گالر  یسَال آٍا
 .گرفت آٍا نقابل را

 انیعقد خَدش ٍ ايَرا بَد. دست کَچکش، ن ی سفرى. کرد نگاى نقابلش عکس بٌ زدى بًت دخترک
بَد ٍ نگايش بٌ  شیيا لب ی. لبخند نحَ آٍا رٍکرد یاٍ حلقٌ را دستش ن ايَرا بَد ٍ یيا دست
  .کرد یاٍ را نگاى ن فیايَرا، صَرت ظر یيا چشو ستالیانگشتش بَد ٍ کر انین ی حلقٌ

 :باال انداخت ٍ آٍا گفت ییرا نگاى کرد کٌ اٍ با لبخند ابرٍ دیسع زدى بًت

  کنٌ؟ ین کاریتَ چ ی  عکس تَ گَش نیعکس... ا نیا-

 فکرشو کٌ دارم آشنا ٍ دٍست اٍنقدر جا شازدى خانَم! نن يهٌ آ یگرفت کو دست تَ پسرعهٌ-
  ...یکن ینه
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 :کٌ اٍ دٍبارى گفت کرد ین نگايش باتعجب چنان يو آٍا

  ...بعد دیبزن اسال-

کدام نَقع عقدشان را نگاى کرد. ير  یيا رد کرد ٍ عکس کیبٌ  کیرا  ديایآٍا، اسال ی زدى خی انگشت
کهتر يو گرفتٌ شدى  ی ٍ از فاصلٌ کردند یکٌ يردٍ بٌ يو نگاى ن یگرفتٌ شدى بَد ٍ عکس یدر حالت
طرف صَرتش را پَشاندى بَد ٍ  کیاز  شیاز يهٌ بٌ دلش نشست. نَج نَيا شتریبَد، ب

 ی ٍ نحَ چًرى کرد ینگايش ن یاخه نیايَرا کٌ بدٍن کَچکتر یيا جز چشو ش،یيا ردنکن
  .دید یرا نه ییبَد، جا اش یعرٍسک

 :داد ٍ گفت دیٍ خندان سع طنتینتعجبش را بٌ صَرت سرشار از ش نگاى

  عکسا رٍ گرفتٌ؟ نیا ی... کشٌ یباٍرم نه-

 یچند بار  ویبَد النیکٌ گ یندت... بَد ام دٍرى گرفتٌ... خدنت کٌ بَدم، يو یياد نارٍیباٍرت بشٌ! ا-
  ...باغشَن یيا َىین ی رفاقت از سر گرفتٌ شد، اٍندى بَد ٍاسٌ نعانلٌ نیٍ ا دنشید

چطَر بٌ ذينو  دٍنو ینه ،یخانَش بَد زدم یيو بٌ تَ زنگ ن یبَدم ٍ يرچ خبر یاز ايَرا ب یٍقت
... گفتو باالخرى رمیبگ نَ ازش بپرسو، يو سراغ پسرخالٌ یحال ٌیحرف بزنو... يو  یکٌ با ياد دیرس

 اش کٌ چًرى ستین یايَرا يو آدن ادى؛یاٍنجاس ٍ يو رفت ٍ آندش بٌ شًر ز یيا یيو از بَن
  ...فرانَش بشٌ

! گفتو ٌیدٍرش شلَغٌ. گفتو چٌ خبرى اٍنجا؟ گفت نجلس عرٍس دمیرٍ برداشت، د یگَش یٍقت
از ير  گن یراستٌ کٌ ن ؟یبرگشت گفت، بٌ قسهت اعتقاد دار  ًَیيست حاال؟  ینبارکٌ، ٍصلت ک

 و،یٍ از کَالک نجاتش داد ویجٍَن کهک کرد ٌی... نا بٌ یر یگ یاز يهَن دست پس ن یر یبگ یدست
 یرفع نشکالت نردم دى نا... تک ٍ تنًا بلند شدى رفتٌ تًران کٌ بٌ بدبخت ی  حاال اٍن شدى باعخ ٍ بان

  ...شٌیکنٌ... انشب يو عرٍس یدگینا رس یٍ کهبَديا
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يو کٌ قرارى  یخَدنَنٌ ٍ کس یافل! اٍن جٍَن يهَن ايَرادل غ یا دمیبحخ رٍ ادانٌ دادم، د یٍقت
  !يهَن شازدى خانَم  سر ٍ زبَن دار نٌ،یعقد بش ی باياش سر سفرى

رٍ  ٌیقض ی گفت خَدش يهٌ دمید ًَی ارم،یدرش ب یبٌ خالٌ نًتاب خبر دادم کٌ از نگران رفتو
 ست، ينَز زندى دٍنست یهن چکسیکٌ ي یيست یتَ در ٍاقع يهَن دختر  دمیفًه یٍ ٍقت دٍنٌ ین

  ...رٍ بًو داد ایدن خدا کٌ انگار

  ...ازت نهنَنو ،ی... ٍ بابت برگردٍندن ايَرا بٌ زندگگو ین کیخانَادى رٍ بًت تبر نیبٌ ا برگشتنت

شايپَر  کیکٌ تا بٌ حال جز  یدخترک یبا لبخند بغضش را فرٍ برد. احساس داشتن خانَادى، برا آٍا
 یز یچ اش ینلک عذاب ٍ حضَر نرگس در چند سال نحدٍد اٍل زندگ گاىیبٌ اسو پدر ٍ درٍاقع در جا

است،  گرداندىبر  یگفتٌ بَد آٍا، ايَرا را بٌ زندگ دیبَد. سع ایبَد، درست نحل خَاب ٍ رٍ دىیرا نفًه
داشت، حضَر گرم  یم زندگاٍ ُير ینبَد... يهانقدر کٌ عطر نرگس دخترک برا نطَریا دیانا درٍاقع شا

ايَرا ٍ آغَش اننش،  یيا دخترک، بٌ جز شانٌ ی  بَد ٍ زندگ دىیآٍا دن جان   یايَرا يو رٍح بٌ کالبد ب
  يو بَد؟ یگر ید زینگر خالصٌ در چ

عکسا دستو  نی! پس ارمیتا دلت بخَاد ازت دلگ دم،یفًه ینفر ن نیآخر دینن با نکٌیبابت ا یٍل-
ن بعد خبرا رٍ اٍل کار بٌ نن بگ ادتیکٌ  نَنٌ یگرٍگان ن   ...ٌیبعد بق یباشٌ ن 

 :گفت دیکنار تخت نشست ٍ خطاب بٌ سع داینزدى بَد کٌ آ یآٍا رنگ گرفت ٍ ينَز حرف لبخند

  َند؟یبًرام چرا يهرايت ن-

نن،  زینعلَنٌ عز َند؟یچرا ن یگ یاٍنَقت ن ؛یدار  بٌ بچٌ شیٍر  دلش ٍ نشَند یسَگل رٍ گذاشت-
 ...اٍندن نداد رٍنیب ی خَنٌ بٌ کدبانَنَن اجازى یکارا

بلند ٍ نرتب  یيا قدم یصدا رٍن،ینزدى بَد کٌ آٍا از ب یچپ چپ نگايش کرد ٍ ينَز حرف دایآ
نشست. خَدش بَد... دخترک شک نداشت کٌ بجز ايَرا،  زیخ وین شیٍ سر جا دیرا شن یا نردانٌ

  ...رٍد یراى نه ینطَر یا چکسیي
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 :گفت دایشدى بَد کٌ آ زیخ وین شیسر جا تند

 ؟یبلند ش یخَا ین یفعال... ٍاسٌ چ یاستراحت کن دیبا تَ... ٍ نکن خَدت تیآٍا؟ اذ یکن ین کاریچ-

  ...ادیايَرا دارى ن-

 :رٍ بٌ آٍا گفت دیرا نگاى کردند ٍ سع گریکدی یا لحظٌ دایٍ آ دیسع

  ...گفت کارش ينَز نَندى ٍ زدم یباياش حرف ن شیپ قٌیچند دق نیننتًا نٌ االن... نن يه اد،ین-

تلخ ادکلن  ی حٌیشد ٍ را تر کیآشنا نزد یيا آن قدم یتهام نشدى بَد کٌ صدا دیحرف سع ينَز
بَد ٍ نگايش  ستادىیدر ا ی آستانٌ در. برگشت اٍ سهت بٌ يا نگاى د،یچیاتاق پ یکٌ تَ اش یشگیيه

 یتگبا ٍجَد تهام خس ش،یيا . جنگل چشوکرد ینگايش ن یقفل شدى بَد بٌ آٍا کٌ با بغض ٍ ناباٍر 
کٌ  یا يفتٌ کیآٍا، بعد از  دنیٍ د زد یآن افتادى بَد، ينَز يو برق ن ریکٌ ز یا کٌ داشت ٍ يالٌ

کٌ ينَز يو  یکیبَد، درست نحل ناى بَد در آسهان تار دىیرا بستٌ د شیبایدرشت ٍ ز یيا چشو
  .کرد یايَرا را احاطٌ ن

 :گفت زد یبلند شد ٍ يهانطَر کٌ لبخند ن شیجااز  دیسع

بار تَ عهرت  نینگَ کٌ ٍاسٌ اٍل رىیتن به نیپسرخالٌ! ا کشٌ یکار ت تا غرٍب طَل ن یتَ کٌ گفت-
ل کرد یچَندیپ  ٍ   ...نجایا یاٍند یٍ 

کٌ خطاب بٌ  دینحکو اٍ را شن یبا اخو نگايش کرد کٌ اٍ لبخندش را درستٌ قَرت داد ٍ صدا ايَرا
 :گفت دایآ

برسٌ... بٌ نظرم بًترى بٌ  یگالر  یکارا بٌ بتَنٌ خَدش کٌ بهَنٌ بانَ ناى شیبًرام سَگل رٍ گذاشتٌ پ-
  ...اٍنجا یخَنٌ، برگرد یجا

 :ادانٌ داد دیرٍ بٌ سع ٍ

 ...یبًرام رٍ دست تنًا بزار  نیاز ا شتریب ستیتَ يو صالح ن-
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از فرط  دایٍ آ دیکٌ خَدش ٍ آٍا تنًا باشند. سع کرد ین رٍنیب يا رسها داشت آن یعنیحرفش،  نیيه
 دنیجرعت خند ینگر کس کرد، یرا نگاى ن نیبجز آٍا کٌ با لبخند زن یپا بند نبَدند، ٍل یخندى رٍ
  داشت؟

 :گفت آند یسهت آٍا ن کٌیرا برداشت ٍ درحال فشیرا بٌ يو فشار داد ٍ ک شیيا نحکو لب دایآ

از  ادیٍ اگٌ ز کنٌ ین یبدطاقت ،یشناس ی... سَگل رٍ کٌ نزمیعز برگردم دیحق با ايَراست، نن با-
يو  ادتیبًو زنگ بزن...  یيو داشت ی... نَاظب خَدت باش، ير کار شٌ ین ریگ خَدم دٍر باشٌ بًَنٌ

 ...ینرى سَپت رٍ کٌ آٍردن تا آخر بخَر 

کردند ٍ از  یبعد، يردٍ خداحافظ یا قٌیدق ٍ شد خو اش گَنٌ دنیبَس یبرا دایاز اٍ تشکر کرد ٍ آ آٍا
  .آنجا رفتٌ بَدند

تندتر ٍ  شیپا یقلب دخترک با صدا داشت، یکٌ سهت آٍا برن یدر اتاق را بست ٍ با ير قدن ايَرا
آتش   یايَرا ٍ حضَرش، نحل آب بَد بٌ رٍ دنی. دشد ین تر َانٌیٍ د دیکَب ین تر تاب یب
  ...شیيا یقرار  یب

. فقط اٍ را زد ینه یحرف نیبَد. کَچکتر دىیرا عقب کش یفلز  زیبَد ٍ نتخت، کنارش نشستٌ  یرٍ
دلتنگ اٍ بَد کٌ انگار از  اش یفندق یيا ندت دٍر بَدن از نردنک نی.آنقدر در طَل اکرد ینگاى ن

 .شد ینه ریس دنشید

شکستٌ شدن  یتلنگر برا کیجا خَش کردى بَد ٍ فقط ننتظر  شیگلَ یآٍا کٌ از يهان ابتدا تَ بغض
شدن  دىیبٌ احتهال کش تَجٌ یکٌ در آن بَد، ب یتیبٌ نَقع تَجٌ یآب شد. ب شیيا گَنٌ یبَد، رٍ
ٍ  دیشايرگش، خَدش را جلَ کش قیکٌ بٌ دستش نتصل بَد ٍ بدٍن احساس درد زخو عه یسرن
ٍ را بٌ را احاطٌ کردى بَد ٍ ا فشیآغَش ايَرا جسو لرزان ٍ نح بخش یزندگ یبعد، گرنا ٌیانج کی

داد ٍ  ٌیاٍ تک ی کٌ آٍا سرش را بٌ شانٌ تی. آنقدر نحکو ٍ آنقدر ُپر از اننفشرد یخَدش ن
  .ايَرا را نهناک کرد ی ٍ سرشانٌ ختیر نییآرام آرام، از گَنٌ تا خط فکش پا شیيا اشک
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عطر گرم  ق،یعه یاٍ فرٍ برد ٍ با نفس ینَيا انیدٍر گردنش افتادى بَد کٌ ايَرا صَرتش را ن شالش
 :ٍ زنزنٌ کرد دیکش تابش یب یياٌ یر بٌ را شان جعد ٍ شکن

سال  کیاز  تر نیسنگ اش يرلحظٌ یٍل د،یناى يو نکش ٌیدٍٍم آٍردم بدٍن عطر نَيات؟ بٌ  یچطَر -
  ...بَد

 انیرا نشت کرد ٍ در ن راينشیخَدش را بٌ اٍ فشرد. پ شتریدخترک شدت گرفت ٍ ب یٌ یگر
 :کرد زنزنٌ دار ٍ بغض دىیبر دىیبر یبا لحن ش،یيا يق يق

 ...شویپ یاینه گٌی... دیستین گٌیتَ د گفت یتَ... ن گفت یايَرا؟ شايپَر... شايپَر ن یکرد ریچرا د-

در آغَشش جهع شد. کنار گَشش، آنطَر کٌ قلب  یاستخَان دخترک ٍ گرفت را کهرش تر نحکو ايَرا
 :لب زد کرد، یکَچک اٍ را گرم ٍ آرام ن

نن کٌ دست بٌ  یيا قَل ایقرار نا نگٌ نبَدن بَدى آٍا؟ حرف شايپَر سندى  ستو؟ین گٌینن د-
  ؟یزد یکار  نیيهچ

ٍ بزارم ير  فتویاز پا ب کینشکل کَچ ٌیريا کردن نداشت کٌ بخَام با  هٌینن رفتن ٍ نصفٌ ن اٍندن
بٌ  تَ یٍ زندگ ینبَدم برات کٌ باٍرم کن یاٍنقدر  ؟یبندانگشت ینکرد ٌی... نگٌ بٌ نن تکفتٌیب یاتفاق
  ارى؟یبٌ زبَن نه قتیکالم حق کیکٌ  یشايپَر  ی  باف اٍىیبخاطر چًارتا  یر ینگ یباز 

 :دینال دلش غو تهام با ٍ کرد تر نشتش را نحکو کرد، ین ٌیيهانطَر کٌ گر آٍا

گٌ کنارم باشٌ، ترس بٌ ا  ویاٍن گرى خَردى ٍ تا آخر زندگ یکٌ نفسام بٌ نفسا یيست یتَ يهَن نرد-
 ینن... تَ اٍن جًنو ٍ با شايپَر تنًا بَدن، چ یجا بزار ٍ لحظٌ خَدت ٌیفقط  ی... ٍلدم یدلو راى نه

  تهَم کنو؟ ٍ خَدم شٌینخَام ٍاسٌ يه دنتیند گٌیدرصد احتهال د کیکهتر از نرگ داشت کٌ با 
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ٍاسع  ی نٌیس یآٍا رٍ یيا فاصلٌ داد. دست یرا گرفت ٍ اٍ را از خَدش که فشیظر یيا شانٌ ايَرا
با  ش،یيا بٌ چشو رىیجابت شد. خ تیتا در نًا دیاٍ چرخ یيا نردنک نیايَرا بَد ٍ نگاى ايَرا ب

 :نحکو گفت انداخت، یکٌ جنَن را بٌ جان آٍا ن یلحن

 ٌی ... تَ ٍ نن،یدختر... نن انتخابت نکردم کٌ ضعف از خَدت نشَن بد یبگ ٍ نیا خَام ینه-
  باشو؟ یکردى کٌ نن دٍن هشیتا حاال از قلبش گذشتٌ ٍ راحت تسل ی... کوینفر

يو افتاد ٍ  یدخترک رٍ یيا اٍ چسباند. پلک ی  شانیرا بٌ پ اش یشانیشد کٌ ايَرا پ یآٍا يالل یيا لب
 :کٌ زنزنٌ کرد یٍقت دیلرز یايَرا، انگار ن یصدا

  !آٍا امیبرنه یکی نیدٍبارى با نبَدنت انتحانو نکن... نن از پس  ا چَقتی... يچَقتیي-

داغ  یيا اٍ چسباند ٍ دست ش  یر تٌ بٌ را اش گَنٌ یکرد ٍقت سیآٍا، صَرت ايَرا را يو خ یيا اشک
 :ايَرا کهرش را احاطٌ کرد ٍ دخترک آرام لب زد

 ...امیبرنه جًنو نیازم دٍر نشَ... چَن ننو بدٍن تَ از پس ا چَقتیي گٌید-

پانسهانش را نرم ٍ آرام  یرٍ. آٍرد باال را چپش دست ٍ کرد بغل تر را نحکو زنقششیر یآيَ ايَرا،
 :ٍ لب زد دیبَس

 ی... بًاش يرچویبٌ جَن زندگ فتٌیبشٌ ٍ ب شیکٌ دٍبارى آت کنو یجًنو! تکرارش نه نیتهَم شدى ا-
  ...دارم ین نگًت نجایيه ی... ٍلگزى یٍ ککو يو نه دم یکٌ باشٌ، ن

  !ايَرا-

را گرفت ٍ  شیيا انگشت رد،ینشَد ٍ درد نگ دىیکٌ دست دخترک کش یطَر  اط،یآرام ٍ با احت ايَرا
 :گفت کرد ینَازش ن گرشیرا با دست د شیيهانطَر کٌ نَيا ش،یيا بٌ چشو رىیخ

 شب رٍ رٍزا ٍ زدم رج  یرٍ الک ویتقَ فقط يا سال نیتهَم ا یط نن... آٍا... بزنو نَ نٌ... بزار حرف-
کٌ پشت  ییيا یايیس ی ... انا انرٍز، بعد از يهٌٌیکردن چ یزندگ دٍنستو ینه انا بَدم، زندى... کردم
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 یبرا یکردم، ٍقت حَن شٌیيه یبرا شَ تلخ ی نزى یٌ یکٌ پاک شد ٍ سا یسر گذاشتو، بعد از خَن
بَد کٌ  ظیکٌ اٍنقدر غل یگنايان ی يهٌ بار خدا خَدش تَ رٍ بًو پس داد ٍ نذاشت اشتباياتو، نیدٍن
 کنو یخَشبختو... حس ن کنو یبار حس ن نیاٍل ینن ٍ تَ فاصلٌ بندازى، برا نیبٌ سنگو کنٌ ب لیتبد
  ...یباش دشیکنار زدى شدى کٌ تَ خَرش ویزندگ یابريا ی يهٌ

 

 را اش نشست ٍ دست گرم ايَرا کٌ کنار صَرتش نشست ٍ گَنٌ شیيا لب یکهرنگ آٍا رٍ لبخند
 نیايَرا در گَشش طن یحرکت داد، آٍا پلک زد ٍ صدا شیيا اشک یرٍ را انگشتش ٍ کرد لهس

 :انداخت

کنو... تَ  دایاٍندم کٌ تَ رٍ پ ای... انگار نن فقط بٌ دنخَام ین ایدن نیاز ا یٍ چ ام یک دمیاالن فًه-
کٌ  یشد یقلب ی ... نعجزىرنشیپذ یٍ جنَن، اگٌ از طرف تَ باشٌ با تهام ٍجَد ن یردک رٍرٍیز ٍ امیدن

تَ رٍ دارى  ی  نن، نعن یبرا دنی... نفس کشدیفًه یجز نفرت رٍ نه یز یگرفتٌ بَد ٍ چ خی ٍ دٍرتادٍرش
  ...ايَرا ی  ٍحش یآيَ

ايَرا آرام  یيا شفاف جنگل چشو یيا لٌیباز بَد. ت هٌین شیيا گرى خَرد ٍ لب اش نٌیآٍا، تٌ س نفس
آٍا  ی  شانیپ ینرم ٍ آرام، رٍ شیيا . لبدیبخش ین امیقلب آٍا را يو الت یيا بَد. آنقدر آرام کٌ ترک

آند.  نییآٍا پا ی سرخ شدى یيا گَنٌ تا ٍ نشست آنجا تعشق، با ٍ گرم اش، نشست. بَسٌ
ٍ  دیٍ آٍا خَدش را جلَتر کش دیکشٍ پرعطش بَ  قیفشرد ٍ عطر تنش را عه یرا قدر  شیيا انگشت

 یرا رٍ شیيا اٍ، بستٌ شد ٍ سر انگشت ی بَسٌ یبا احساس گرنا شیيا چشو دى،ینکش ٌیجان کیبٌ 
  .گردنش حرکت داد

 یتاب یب شیدٍبارى برا د،یبَس یدر آغاز آرام اٍ را ن نکٌیگذاشتٌ بَد ٍ برعکس ا شیپا یرا رٍ دخترک
  .بَد گرفتٌ شدت دارش تب یيا ٍ بَسٌ کرد ین
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ٍ دٍ طرف صَرتش  دیکش رٍنیايَرا ب یيا انگشت انیدستش را از ن زد، یيهانطَر کٌ نفس ن آٍا
 ی  رنق یجان گرفتٌ بَد ٍ بٌ ب شتریب یاٍ کٌ اکنَن که یايَرا، قفل صَرت عرٍسک یيا گذاشت. چشو

  .نبَد شدى بَد شیساعت پ کی

تخت خَاباند ٍ خَدش يهانطَر کٌ  یدخترک را گرفت ٍ اٍ را دٍبارى رٍ یيا بعد، شانٌ قٌیدق چند
  .کنارش نشست کرد یصَرتش را نَازش ن

 ...شدم آشنا شَن نشخص یيا قاعدى قانَنا ٍ ساعت ی ندت با يهٌ نی... اارنیاالن شام رٍ ن-

 :بٌ حرف اٍ، آرام ٍ دلخَر گفت ربط ینگايش کرد ٍ بعد ب ٌیچند جان دخترک

  ...یدیکش گاریندت دٍبارى س نیتَ ا گفت ین دایآ-

 :نزد ٍ اٍ دٍبارى ادانٌ داد یحرف ايَرا

  گار؟یچرا؟ نگٌ قرار نبَد آرانشت نن باشو، نٌ س-

  خَاستو؟ یآرانش ن گاریگفتٌ نن از س یک-

  دارى؟ یلیاگٌ ٍاسٌ آرانش نبَدى، پس چٌ دل ؟یار یب یخَا یعذر بدتر از گناى ن-

 یجَر ی دیاتفاقا برات افتادى، با نیبخاطر نن تهَم ا دمید ی! ير بار کٌ نادیدٍد از خشو ن-
  ...... نٌ بخاطر آرانش، بخاطر سرزنشکردم یدٍد ن نَ تیعصبان

بٌ در  یا تقٌ د،یبگَ یز یچ نکٌیگرد ٍ درشتش، نات نگايش کرد ٍ قبل از ا یيا چشو با ٍ زدى بًت آٍا
 نٌیگذاشتٌ بَد ٍ دست بٌ س یفلز  زین یبار نصرف را رٍ کی یيا خَرد ٍ چند لحظٌ بعد، ايَرا ظرف

  .کرد ینگاى بداخو اٍ سرم دخترک را عَض ن ریبَد ٍ پرستار ز ستادىیکنار تخت آٍا ا

ناندى  یينَز يو باق یشد کٌ اخهش کهرنگ شدى بَد ٍل دىیکٌ رفت، نگاى آٍا سهت ايَرا کش پرستار
 :نکخ، آرام لب زد یاٌ یبَد ٍ با جان
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  ؟ینکش گاریس گٌیکٌ د ید یبًو قَل ن-

  ؟ینبند یندت طَالن ٌی ٍاسٌ ٍ دٍبارى چشهات ید یبًو قَل ن-

  !جنابیعال دن یسَال رٍ با سَال جَاب نه-

  کنن، نٌ؟ انیشرٍط رٍ ب دینعانلٌ با نیطرف یٍل-

  ؟یکن ین یگرٍکش یٍاقعا کٌ ايَرا! دار -

  ...خَام ین نَ فقط حق-

  ؟یٍ نخالفت کن یار یخَدت بًَنٌ ب ی  ٌ خاطر سالنتکٌ ٍاس نٌیحقت ا-

تخت نشست. سرش را خو کرد  یچند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد چند قدم جلَ رفت ٍ کنارش رٍ ايَرا
 :گفت شیيا بٌ چشو رىیٍ خ

  ...ینکن دمیبا رفتنت تًد گٌیکٌ د نٌیحقو ا-

 بتیتَ ج یاسپر  ٌی یدر حال حاضر از سهت تَئٌ کٌ نٌ حاضر  دینرفتو، بعدشو؛ تًد ییاٍال کٌ نن جا-
 ...یش ین گاریس ال  یخینٌ بٌ خاطر ننو کٌ شدى ب ،یبزار 

  ؟یش ینه گارمیٍ س یبَدنت، اسپر  ن  یچرا تَ با تضه-

 :نگايش کرد ٍ اٍ ادانٌ داد باز هٌین یبا ديان رى،ینات ٍ خ یا لحظٌ آٍا

 یچیٍ بپ یبش ژنیاکس یتَن یتَئو... يهَنطَر کٌ فقط خَدت ن چَن َنَسخ ،ینن باش گاریس دیتَ با-
  !شراکتٌ؟ ست،ین ینعانلٌ گرٍکش نیا ی... بازم بگو کٌ نتَجٌ بشيامٌ یبٌ ر

کو، پخش صَرتش شدى بَد ٍ با ير  ی داغ ايَرا در آن فاصلٌ یيا چند لحظٌ نگايش کرد. نفس آٍا
ٍ  ردیرا از داخل گاز بگ نشییباعخ شد لب پا ن،یٍ يه خَرد یآٍا ن یيا کلهٌ، ُيرم سَزانش بٌ گَنٌ

 :دیبعد بگَ
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  !ستین یيهرايت نداشتٌ باش یاسپر  نکٌیا یبرا یخَب لیدل نیا یٍل-

  ...یکنارن شٌینن ندارم، تَ داشتٌ باش کٌ يه-

  ...نن یٍل-

ت حرف زدن بٌ آٍا فرص نکٌیجهع شد ٍ سرش را خو کرد ٍ بدٍن ا شیابرٍيا انیکهرنگ ايَرا، ن اخو
ٌ   تاب، یرا گرفت. آنقدر گرم ٍ ب شیيا ٍ شانٌ دیاٍ را بَس باز هٌین یيا بديد، لب کٌ نفس آٍا ت

اٍ را گرفت.  راينیپ ی قٌیٍ دٍ طرف  دیبگَ خَاستٌ یرفت چٌ ن ادشیگرى خَرد ٍ اصال  اش نٌیس
 :صَرت آٍا قرار داد ٍ يهانجا لب زد ی  نتر  یلین کیصَرتش را 

  ...ست دىیفا یکٌ ب یدٍن یانقدر با نن بحخ نکن شايدخت... ن-

خاص خَدش، از شانٌ تا گردن ايَرا  ی  را با دلبر  شیيا نشست ٍ سر انگشت زیخ وین شیسر جا آٍا
 :ادانٌ داد شیيا بٌ چشو رىیانتداد داد ٍ خ

ايَرا بًش بگٌ،  کٌ اگٌ شايدخت   دٍنو ی... چَن نجنابیسَءاستفادى نکن عال تتیانقدر از نَقع-
  شٌ؟ ین یچ نَن دست شراکت فی... ٍگرنٌ تکلستین دىیفا یقطعا ب

لبش جهع  ی ايَرا گَشٌ رنگ یايَرا را لهس کرد، لبخند نحَ ٍ ب ینَيا نییآٍا کٌ پا یيا انگشت سر
 :شد ٍ گفت

  کنٌ؟ یکٌ دارى سَءاستفادى ن ٌی  حاال ک-

 :ايَرا قیشد با نفس عه یآٍا، نساٍ زیر ی خندى

  ...یچ یعنیبًت سَءاستفادى  گو یٍ تهَم کٌ بشٌ، ن گذرى یدٍ رٍز يو ن نیا-

 :ٍ بعد گفت دیبار آٍا بلند خند نیا

  ايَرا خان؟ یبدجنس یلیخ یدٍنست ین-
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 شیيا ٍ ايَرا نحکو لب دیرا باال انداخت کٌ دخترک دٍبارى خند شیابرٍ یتا کیفقط  حرف یب ايَرا
اگر  یسخت بَد. حت یقدر  شیينَز يو برا دن،یيو فشار داد ٍ سرش را کج کرد. انگار خند یرا رٍ

  .نقابل آٍا باشد

 ايَرا...؟-

را در يو  شیيا انگشت یکه د،یدخترک، باعخ شد سرش را کج کند ٍ آٍا نگاى اٍ را کٌ د فیظر یصدا
 :ٍ بعد گفت چاندیپ

  ...کنٌ ین تویاذ یلیيست کٌ خ یز یچ ٌی-

نگايش کرد. نگاى دخترک، رٍ بٌ  ینشست ٍ سَال تر کیشد ٍ نزد لیسهت اٍ نا شتریب یکه اايَر
 :شرٍع بٌ حرکت کرد ٍ بعد آرام لب زد شد، ین یبٌ بغض ننتً تیکٌ درنًا یراي

کدخدا... ٍ  ی کٌ نَندى خَنٌ یهیشناسنانٌ ٍ عکس قد ٌیاز پدرم ندارم... جز  یز ینن چ نکٌیخب... ا-
  ...گردنبند نقرى کٌ ٌی

 :داد ادانٌ تر انداخت ٍ آرام ریقَرت داد ٍ سرش را ز یرا بٌ سخت بغضش

  ...گهش کردم شیچند ٍقت پ-

آٍرد ٍ نقابل آٍا گرفت. برق پالک کٌ  رٍنیرا ب« اهلل»فرٍ برد ٍ گردنبند  بشیج یدستش را تَ ايَرا
 د،یٍ بٌ گردنبند کٌ رس دیرا باال کش شیيا ننعکس شد ٍ بٌ صَرت آٍا خَرد، دخترک آرام آرام چشو

 راز يو فاصلٌ گرفت ٍ چند با یکه شیيا لب. شد تر رنگ بًت گرفت ٍ درشت شیيا نردنک
  .چرخاند کرد یپالک ٍ صَرت ايَرا کٌ با يهان لبخند نحَ نگايش ن نیرا ب شیيا چشو

 یٍ جلَ دیرا جهع کرد ٍ دستش را عقب کش شیيا بٌ پالک، انگشت دىیباال آند ٍ نرس دستش
 :ديانش گرفت ٍ ايَرا گفت

  پالک، درستٌ؟ نیگردنبندى ٍ يه نیيه-
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  .تکان داد دییتا ی فقط سرش را بٌ نشانٌ حرف، یداد ٍ ب رٍنیکَتاى ب یا نفسش را با خندى آٍا

ايَرا  یٌ گردنبند را کف دستش گذاشت ٍ اٍ يردٍ دست کَچکش را دٍ طرف دست نردان ايَرا
ايَرا از برخَرد  یگلَ بینشست ٍ س شی. بغض در گلَدیرا بَس« اهلل»گذاشت ٍ خو شد ٍ پالک 

  .تکان خَرد یاٍ بٌ کف دستش، قدر  فیظر یيا لب

 دنیشدن آسهان نگايش نهاندى بَد کٌ ايَرا با بَس یبٌ باران یز یکٌ سرش را بلند کرد، چ دخترک
 تر آرام ٍ تر گرم شٌینشاند ٍ قلب ايَرا را از يه شیيا لب یرٍ ییباینانع شد ٍ اٍ لبخند ز اش، یشانیپ

  .کرد

  ...کٌ یٍقتٌ گو شدى بَد... از يهَن شب یلیخ ؟یکرد داشیپ یچطَر -

  ا؟یبٌ قعر در یرٍ کشَند نیکردن ٍ ناش بهَنیيانَن تعق یکٌ آدنا یيهَن شب-

ايَرا را نگاى کرد ٍ لبخند کهرنگ اٍ  دیٍ سرش را تکان داد ٍ بعد از چند لحظٌ، با ترد دیکَتاى خند آٍا
 :پررنگ شد، دخترک با شک لب زد یکٌ سَک لبش که

  تَ بَدى؟ شیندت پ نینگَ کٌ تهَم ا-

بَد نگايش کرد کٌ دخترک لب  شیيا حرف انگریب شیيا برق چشو کٌیفقط در سکَت، درحال ايَرا
 :ٍ گفت دیٍرچ

چقدر دنبالش گشتو؟ فکر  یدٍن ین چیي ؟ینگفت بًو گرفتو شَ کٌ سراغ یپس چرا يهَن ٍقت-
کردى  هشیقا جنابی... نگَ عالکنو ینه داشیپ چَقتیي گٌیاز دستش دادم ٍ د شٌیٍاسٌ يه کرئو ین

  ...بَد کٌ

 هٌیشد ٍ نصفٌ ن یچیق انٌیخَدش کشاند، حرفش از ن کیکٌ دست راستش را گرفت ٍ اٍ را نزد ايَرا
  .کرد یدرشتش را نگاى ن یيا را گرفتٌ بَد ٍ چشو شیايَرا دٍ تا بازٍ کٌیناند. در آغَشش بَد، درحال
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 ی را کنار زد ٍ گردن ٍ اللٌ شیرا کٌ يهان اٍل دٍر گردنش افتادى بَد، از آنجا برداشت، نَيا شال
 :لب زد انداخت، ینفس داغش تن آٍا را ُگر ن کٌیٍ يهانجا، درحال دیگَشش را بَس

ٍ گو کردنش بٌ  یالیخ یفکر ب گٌیکٌ بٌ ٍقتش خَدش دٍبارى قفلش کنٌ تَ گردنت... اٍنَقت د-
  ...حَاست بًش جهع   شتریٍ از چشهات ب کنٌ یذينت خطَر نه

 :دیُپر نازش را شن یصدا داد، یاٍ انتداد ن ی را تا چانٌ شیيا لبخند زد ٍ ايَرا يهانطَر کٌ بَسٌ آٍا

  ...زنختٌ یادیز نن گردن ٍاسٌ ست؛ پالک نردٍنٌ نیا یٍل-

 اٍ رنگ خَش ٍ حالت خَش ینَيا ٍ برد جلَتر را سرش دخترک ٍ نشست اش ايَرا کنار گَنٌ ی بَسٌ
  .گذاشت اش کنار گَنٌ شش،یر تٌ یرا رٍ شیيا ٍ انگشت دیکش بَ را

کٌ  یاز آب درٍند یتَ بندانگشت نکٌیدست ٍارجش بهَنٌ... ايو  دیخب باشٌ! نتعلق بٌ پدرتٌ ٍ با-
  ...ستیپدر ٍ نادرت ن ریتقص

 :ٍادار بٌ سکَتش کند، تند تند گفت اش شٌیيه ی ايَرا با يربٌ نکٌیآٍا رنگ گرفت ٍ قبل از ا لبخند

 !یدختر بٌ قَل خَدت بندانگشت ٌیبشٌ... نٌ  دىینرد د ٌیتَ گردن  دیبا نٌیننظَرم ا-

باال آند ٍ با  زد یبرق ن یکٌ اکنَن طَر خاص اش یفندق یيا اٍ تا چشو یيا ايَرا، از لب یيا چشو
 :گفت دیترد

  ٌ؟یننظَرت چ-

ايَرا کٌ حاال  یيا انگشت انیٍ گردنبند را از ن دیبخش ییبایصَرتش را ز شٌ،یيه از تر آٍا گرم لبخند
  .دیکش رٍنیکهرش را گرفتٌ بَد ب

را پشت گردن ايَرا برد.  شیيا ٍ دست دیکاتش بَد کٌ اٍ خَدش را جلَتر کشفقط نات حر  ايَرا
پخش شد، آٍا لبخند زد  شیيا نَج انیايَرا کٌ ن قیپخش صَرت اٍ شدى بَد ٍ نفس عه ش،ینَيا
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 ٌعشق، زنزن ی حٌیکٌ ُپر بَد از عطر خَاستن ٍ را یگَشش چسباند ٍ با لحن ی را بٌ اللٌ شیيا ٍ لب
 :کرد

تَ آغَشش رقو  ویزندگ ی کٌ قرارى صفحٌ بٌ صفحٌ نویبب یپدرم رٍ تَ گردن نرد ی  ادگار ی خَام ین-
ٍ يهسرم  یزندگ کیشر یکٌ بًش قَل دادم کنارش باشو، انتخابو بَد ٍ بٌ طَر رسه یبخَرى... نرد
کٌ از  ی  ؛ احساسیٍابستگ نیکنارم باشٌ... ٍ ا خَام ین ٍ ام کٌ از اعهاق قلبو، بًش ٍابستٌ یشد... نرد

 ...درخت تنَنند ٍ نحکو ٌیشد بٌ  لیتَ دلو جٍَنٌ زد ٍ بٌ نرٍر تبد دنشیاٍل د ی يهَن لحظٌ

، نحل چشها نیا ، درست نحل خَدت! ٍ باشکَى  کٌ با ير پلک زدن  ییاحساس، نحکو ٍ باصالبت 
، شبدى یرٍ بًو نشَن ن یرنگ زندگ شتریٍ ب شتریب  اش، زنٌبا زن یاسهت کٌ حت ٌی... ٍ پر از قدرت 

کردن  ٌیکبا ت تَنو یکٌ کنارنٌ، اٍنقدر قابل اعتهادى کٌ ننو ن ینرد ادین ادمیٍ  رىیگ ین جَن قلبو
 یناخدا ٌیٍ يرٍقت يو کٌ بخَام، نحل  فتویسفت نگٌ دارم ٍ از نفس ن نیزن یرٍ ٍ بًش، پايام

  ...فتٌیخو بٌ ابرٍم ب زارى یٍ نه رىیگ ین تشیانن از پر آغَش تَ ٍ کارکشتٌ، عاقل ٍ پر از قدرت، نن

احساس کرد ٍ آٍا آرام ٍ  شیگلَ یپالک را رٍ ی  صدا ٍ کلهاتش بَد کٌ سرد ی غرق در خلسٌ ايَرا
 :داد ادانٌ دار بغض

ٍ چٌ  ویدیکش یسخت چقدر نَن با يو بَدن یبرا دیکٌ د ی  گردنبند، پالکش بٌ اسو يهَن کس نیا-
 نیيهرايت باشٌ ٍ نراقبت باشٌ... چَن تَ ا شٌیيه مخَا ی... نویرٍ پشت سر گذاشت ییيا لحظٌ

 ٌیکردى ٍ اگٌ  ویبايات تقس شٌیيه یبرا شَ نفر يست کٌ قلبش ٍصلٌ بٌ قلب تَ ٍ رٍح ٌی ا،یدن
  ...کنٌ یبدٍن تَ زندگ ستیبلد ن ؛یٍقت کنارش نباش

 فشیٍ ظر زنقشیرا گرفت. يهسر ر شیيا افتاد ٍ ايَرا شانٌ نییپا شیيا را کٌ چفت کرد، دست قفل
را  اش نٌیس ی قفسٌ یآٍا، بٌ آن یيا گذاشت ٍ اٍ را نحکو در آغَشش فشرد. اشک شیپا یرا رٍ
 یاٍ، تَ یبازٍيا انیايَرا بَد ٍ ن راينیپ یرٍ دستش يردٍ. شد بلند يقش يق یکرد ٍ صدا سیخ

يَرا را داشت. کابَس نبَدن ا ی چند ساعت يو، ينَز ٍايهٌ نیجهع شدى بَد. انگار بعد از ا خَدش
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از انجام آن  دیحک کردن آن عجلٌ کردى بَد ٍ االن شا یبَد کٌ آٍا برا یعشق قیزخو دستش، رد عه
  .دخترک در حکو جًنو بَد یکٌ ايَرا نباشد، برا ییبَد... انا؛ جا هانیپش

آرانش،  کٌ ُپر از قدرت بَد ٍ ییبا صدا کرد، یٍ نَازش ن دیبَس یرا ن شیيهانطَر کٌ نَج نَيا ايَرا
 :کنار گَش شايدختش زنزنٌ کرد

ٍ تَ رٍ چتر قلبو کرد کٌ  بارى ین ویندام بارٍن خَن بٌ سر زندگ دیداد ٍ د یکٌ بٌ رٍزام سخت ییخدا-
بشو؛ نطهئن باش اگٌ سر راى يو قرارنَن دادى،  گانٌیب یبرى ٍ با بد ادمینفرت  یبا حضَرت نعن

 دم،یند شَ َبخ یرٍ چَقتیکٌ ي ییایآٍا... سًهو از دن ینحالٌ تَ رٍ ازم جدا کنٌ... تَ نال نن
 ویرٍز از زندگ ٌیاگٌ  یحت... کردم اش کٌ خَد خدا سر رايو قرارش داد ٍ با خَدش نعانلٌ ی  دختر 

 ...بدٍن تَ بگذرى اشٌ یجان ٌی خَام ینَندى باشٌ، نه

 :دکٌ آرام شد، زنزنٌ کر یاٍ حرکت داد ٍ که ی نٌیس یسر انگشتش را رٍ آٍا

  اٍند؟ ایبٌ سر يانَن ٍ نان یچ یگ یبًو ن-

 :گفت کرد یخارج شد ٍ يهانطَر کٌ کهر اٍ را نَازش ن شیياٌ یر انیبلند ايَرا از ن نفس

در کار نبَد، اعهال خَدشَن بَد کٌ  یٍجَد ندارن... نٌ قصاص ٍ قانَن ٍ نٌ نجازات گٌید چکدٍمیي-
  ...اٍنا رٍ نابَد کرد

بَد  یآٍا، سرشار از نگران یيا ُشل کرد. چشو یا را ذرى شیيا تکان خَرد ٍ ايَرا حصار دست یکه آٍا
 :ايَرا لب زد ی  ا شٌیش یيا بٌ چشو رىیکٌ خ یبَد ٍقت دىیبلندش بٌ يو چسب یيا ٍ نژى

  شد؟ یشايپَر چ-

شد ٍ  شتریکهر آٍا ناخَآگاى ب یاز آندن اسو اٍ يو در يو رفت. فشار دستش رٍ یايَرا، حت اخو
 :گفت
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رٍ بٌ جًنو نبدل کنٌ... اٍن آدم اگٌ يزار بار  ایبتَنٌ دن فشیکٌ اسو کح ستیدر کار ن یشايپَر  گٌید-
  ...اٍند ٍ ننو از دستش ندادم شیبار کشتنش برام پ کیبراش کو بَد؛ انا فقط فرصت  نرد یيو ن

 دایپ یش نداشت... تهام تهرکزم رٍبرام ارز یشايپَر، نرگ ٍ زندگ یالیکٌ راى افتادم سهت ٍ یا لحظٌ
  ...شايپَر بَد ی  کردن تَ ٍ نابَد

  ...بَد کٌ شًرام تنًام نذاشت نیشانسو ا نیتر بزرگ دیشا

رٍ انجام  اتیکٌ بشٌ عهل داد یقرار نه ارنَنیدر اخت یادیز یرٍینشکالت، سرينگ ن یسر  ٌی بخاطر
ساعت گذشت ٍ ينَز از اٍنجا  کیاز  شتریب یٍقت ی... ٍلامیعلت نن نجبَر بَدم تنًا ب نیداد، بٌ يه

از سران در  یکی ی  دگزن یکٌ طبق قانَن، ٍقت ییخارج نشدم، شًرام با نرکز ارتباط برقرار کرد ٍ از اٍنجا
 ...شًرام بزارى اریرٍ ندارى، نجبَر شد نفرات در اخت رٍيایکردن ن غیخطر باشٌ، فرناندى حق در

 ویرٍ تنظ یٍ حکو قطع شٌ ین لیپرٍندى، دادگاى تشک لیبعد از تکه بازداشتٌ ٍ نیحاضر ران درحال
 ...کنٌ ین

از  یکیداد.  ٌیاٍ تک ی  شانیرا بٌ پ اش یشانیکٌ ايَرا سرش را خو کرد ٍ پ دینانحسَس لرز آٍا
خشک  یيا اشک یدرست سر جا فش،یظر ی گَنٌ یرا از پشت کهرش برداشت ٍ رٍ شیيا دست
  .دیکش اش شدى

  ...تهَم شدى آٍا یچ يهٌ گٌید-

  ...نن تازى شرٍع شدى یبرا ؛یکن یاشتباى ن-

بٌ شکل  یز یرا باال انداخت ٍ نقش نات ٍ نحَ چ شیفقط نگايش کرد کٌ اٍ با لبخند ابرٍيا ايَرا
 :دیصَرت ايَرا نشست، دخترک کَتاى خند یلبخند کٌ تَ

  ...ينَز نَندى تا تهَم شدنش-

  ؟یتهَم بشٌ چ چَقتیي بزارم ستیاگٌ بگو قرار ن-
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 !السلطنٌ جناب خَدخَاى ادیبر ن یاز تَ ير کار  گو ین-

از دٍ  شیٍ ايَرا کٌ رٍ بٌ عقب خو شد، دخترک سرش را خو کرد ٍ نَيا دیخَدش را باال کش یکه ٍ
 :زنزنٌ کرد طنتیٍ باش ختیصَرت ايَرا ر یطرف تَ

  ...تینًا یب یٌ یپا یر دفعٌ رٍ استحنائا ننو بايات نَافقو ٍ بدجَ نیالبتٌ ا-

  .دى برابر آن بَد ش،یيا برق چشو یکو، رنگ گرفت ٍل یلیايَرا خ لبخند

ٍ  قیعه ی را بست، بَسٌ شیيا را پشت گردن آٍا گذاشت ٍ سرش را خو کرد ٍ اٍ کٌ چشو دستش
 ...نشست شیيا لب یدلتنگ ايَرا رٍ

 :کٌ زنزنٌ کرد یٍقت خَرد یتند اٍ کنار گردنش ن یيا ٍ نفس بست یرٍپَش دخترک را ن یيا دکهٌ

  دٍ نفرٍ داشت؟ شیتخت گنجا نیا شد ین یچ-

 باال اش را تا چانٌ شیيا دندان گرفت ٍ لب ریاٍ را ز نیايَرا، کج شد ٍ گردن بلَر یيا لب ی گَشٌ
 :ٍ يهانجا گفت دیکش

  ...نکن ٍ س فکرشبرنگشتٌ... پ تیجسهان یبَد، ينَز قَا یتخت کاف شیاگٌ گنجا یحت-

  !ايَرا-

 جانو؟-

اٍ کٌ  ی  ا شٌیش یيا در قلبش. چشو کرد یايَرا، ٍلَلٌ بٌ پا ن یيا گفتن« جانو» نی. ادیکَتاى خند آٍا
 :لب زد د،یکش ین ششیر تٌ یرا نگاى کرد، يهزنان کٌ سر انگشتش را رٍ شیيا چشو

  ...ندارم یضعف ایاحساس درد  چی... يستین ویزینن کٌ چ-

 :کٌ گفت ینگاى ايَرا خاص بَد ٍ لحنش نتفاٍت ٍقت رنگ

  ...کنو ین تهَم رٍ يا ناتهَم ی حالت کٌ خَب بشٌ، شک نکن يهٌ-
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  .دیکش نفس يا آن انین ق،یرا چنگ زد ٍ گرم ٍ عه شیٍ ايَرا نَيا دیدر آغَشش خند زیر آٍا

*** 

خستٌ ٍ  یادیانرٍز، ز ی  ريهگذاشت. دٍ نتیکاب ینهد برداشت ٍ تَ یبشقاب را يو از رٍ نیآخر
 یکردن خاک گلدان زینشغَل ته کرد، یغرٍلند ن رلبیکردى بَد. نًتاب يهانطَر کٌ ز اش حَصلٌ یب

اٍ  دانداختٌ بَدش. يرچٌ آٍا گفتٌ بَ نیزن یبٌ آن خَردى بَد ٍ رٍ شیيا دنیدٍ انیبَد کٌ سَگل ن
  .آشپزخانٌ را تهام کردى بَد ینًتاب قبَل نکردى بَد ٍ درعَض اٍ کاريا کند، ین زشیته

 ای قتیبَدند کٌ بٌ حق یا انا ينَز يو انگار عدى گذشت، یخانٌ ن نیدر ا اش یدٍ سال از زندگ حدٍد
  .دلسردش کنند یرا سست ٍ از زندگ شیپا ریز خَاستند یدرٍغ، ن

 یعنید. چانٌ گذاشت ٍ از پشت سر نًتاب را نگاى کر ریٍ دستش را ز دیرا کش یزغذاخَر ین یصندل
باال را از نستأجر پس  ی ٍ طبقٌ ندیایبَد؟ پس چرا بٌ ايَرا گفتٌ بَد ب یٍاقعا اٍ از حضَر آٍا ناراض

ٍ  کرد ین فیتعراز گذشتٌ  یا خاطرى شد، یخَدش باشند؟ چرا يربار با آٍا تنًا ن کیتا نزد رندیبگ
بَد، پس  یبٌ کنار؛ اگر از عرٍسش ناراض يا نیا ی اصال يهٌ نشست؟ ین شیگلَ یبغض تَ تیدرنًا

کٌ ايَرا از ستاد  ییيا ٍقت ای کرد؟ ین ریرا چٌ تعب انداخت یکٌ بٌ اٍ ٍ ايَرا ن ی زدى ذٍق یيا آٍا نگاى
چشو حسَد ٍ »کردن ٍ  ٍداسپند د رفت، یبَد ٍ بٌ استقبالش ن نییٍ دخترک پا گشت یبرن
  گذاشت؟ ین یحسابچٌ  یگفتنش را رٍ «رٍشنا یکَر ٍ ب تَن لیبخ

تا  یگَشش زنگ خَرد ٍقت یدٍبارى تَ دایٍ یيا ٍ نگايش را از اٍ گرفت. حرف دیکش یقیعه نفس
 :ٍز ٍزک کرد رگَششیکنار آٍا نشست ٍ ز د،یلحظٌ چشو نًتاب را دٍر د کی

  نٌ؟ ،یکش ین یسخت یلیخ نجایبرات، ا رمیبه یالً-»

 :بًت زدى بٌ اٍ زل زد آٍا

  ام؟ یناراض ویکٌ از زندگ دى ینن نشَن ن ی افٌیق یبکشو؟ کجا یسخت-
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نادرشَيرى کٌ  تیندارى، نًو رضا یعرٍس جهاعت نعن تیرضا گٌیاالن کٌ د زدلو،یبابا عز یا-
ٍ  دیٍ دختر بدبخت با يزار ان کنٌ ین اىیٍ س رىیبا غر زدن ٍ سَسٌ اٍندن دل  پسرٍ از زنش ت شٌیيه

  ...یبٌ طالق ٍ طالق کش شٌ ین ٍ عاقبتش ختو شٌ یآرزٍ زا بٌ راى ن

 :داد ادانٌ ٍ گذاشت اش گَنٌ ی کٌ اٍ دستش را گَشٌ کرد ین نگايش زدى ينَز نات ٍ بًت آٍا

حسنو  کارىیٍگرنٌ نن چ گو، یبًت ن ٍ نیدارم ا ی! رٍ حساب خَاير آ یر یبگ دىیتَرٍخدا از نن نشن-
  ...بشو ٌیحرف بزرگترا ٍ آنتن بق یپا نویکٌ بش

! اٍنو یعدى چَ انداختن کٌ تَ زبَنو الل نحس قدم بَد ٌی گفتن ین شیدٍ رٍز پ یکی دم،یشن یٍل
 گن یآرش افتادى، ن ییيو کٌ ٍاسٌ دا ی... بخاطر اتفاقیٍاسٌ خاطر شکستن ظرفا ٍ ننفجر شدن کتر 

  ...یار یيهرايت ن رینادرت نرگ ٍ ن نیتَئو ع

سر دارن ٍ يزار سَدا...  کینردم  ی... ٍلدمیتَ نداز  یآٍا جَن! نن کٌ بد آ ستیحرف نن ن نیا البتٌ
ٍ پاسش  زارى ین گٌیرٍش ٍ اٍنو چًارتا د زارن یدٍتا ن یگفتن، ٍاسٌ نفر بعد ٍ نجاشیبٌ نن تا ا

 حرف قتیحق ینَن یکٌ خَدت ن کنن یکالغ چًل کالغ ن کی ی... آخرشو طَر یبٌ بعد دى ین
  ...کٌ اتفاق افتادى یز یچ ایاٍناست 

 ٌیاز حرفا تَ گَشش رفت ٍ نحل بق یکی یدید ًَی ،ی  هیٍ قد یخالٌ نًتاب يو آدم سنت بًرحال
حَاست بٌ خَدت  ارمیب ادتیبًت بگو ٍ  ،یلیکٌ صالح دٍنستو تَ عالو فان نٌیقضاٍتت کرد... ا

 «...باشٌ

خر يو اٍ درآندى بَد ٍ دست آ دایاز خجالت ٍ یحساب زشیبَد ٍ با زبان تند ٍ ت اٍردىیآٍا کو ن يرچند
 تشیخَرى بٌ جانش افتادى ٍ اذ نیع شیيا دريو بدرقٌ کردى بَد، انا باز يو حرف یا را با اخو ٍ چًرى

  .کرد ین

  آٍا؟ آٍا دخترم؟-

 :پلک زد ٍ گفت د،یکٌ کش یچانٌ افتاد ٍ با نفس بلند رینًتاب، دستش از ز یصدا با



 www.Novel98.ir 911               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  جانو نادرجَن؟-

 :د گفتچند لحظٌ با شک نگايش کرد ٍ بع نًتاب

  ؟یالیتَ فکر ٍ خ ٌیباشٌ، چ رینادر؟ خ یخَب-

  .بلند شد زینشاند ٍ از پشت ن شیيا لب یرٍ ینصلحت، لبخند کهرنگ یٍ از رٍ یسخت با

  ن؟یگل رٍ دٍبارى بکار نینبَد... تَنست یخاص زیچ-

است،  دىیکش یخراب تا حاال بابت چٌ اعصاب دیایب ادشیحرف آٍا، انگار کٌ دٍبارى  نیبا ا نًتاب
 :گفت دیکش ین رٍنیب زریرا از فر يا یانداخت ٍ يهانطَر کٌ سبز  یشانیبٌ پ ینیدٍبارى چ

  دارى؟ یر یچٌ تَف ،یز یاصال اگٌ يو بر ا؟یتَ در یز یدٍبارى بر شٌ یرٍ ن ختٌینٌ نادر نگٌ آب ر-

 کنٌ ین یگَشیٍ باز دٍى ین یبدى ٍقت ادیبچٌ  نینن، بٌ ا ز  ینادر  نن، عز گو، یدختر ن نیبٌ ا یيرچ
دختر سر  نیا با چطَر بًرام ام نَندم بچٌ رى؟ ینگٌ بٌ خرجش ن یحَاسش بٌ جلَ پاش باشٌ! ٍل

 !کنٌ ین

يهٌ ُغد از آب  نیٍ ا دنیبٌ خَدم نکش چکدٍمیکردم کٌ اٍالدام ي یکو کار  یزندگ یکجا دٍنو ینه
 ...پا داشت ٌیخدا  شٌیکٌ نرغش يه ارادیخَد  ک نیع... اند دندى ٌیدرٍندن! يردٍتاشَن لجباز ٍ 

 :گفت ختیر ین تابٌیناي یٍ اٍ يهانطَر کٌ رٍغن را تَ دیآٍا دٍبارى خند ش،یيا حرف از

ت  ریدخترم؟ نکنٌ باز ارى ٍ اٍرى دٍر يو جهع شدن چرت ٍ پرت ز یدلخَر  یٍاسٌ چ ینگفت- گَش 
  خَندن نادر؟

 :نشغَل نشان داد ٍ گفت يا یسبز  خیصَرتش را جهع کرد ٍ خَدش را با آب کردن  یکه آٍا

تَک پا اٍندن  ٌیبا نن نداشتن...  ینادر جَن... اٍن بندى خدايا يو کٌ کار  ستویدلخَر ن-
  ...رفتن ٍ خَردن ٍ نايارشَن
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گرفت ٍ اٍ را نگاى کرد کٌ با لبخند  نکینشست، بٌ اجبار نگايش را از س شیبازٍ ینًتاب کٌ رٍ دست
 :گفت ین

  دخترم؟ یکن ین یبیبا نن غر-

  !ٌ؟یچٌ حرف نینعلَنٌ کٌ نٌ! ا-

  کردى؟ یناراحت ُپر   ٍ عرٍس نن یچشها یچ یگ یپس چرا بًو نه-

 کٌیدرحال چاند،یپ یسردش را در يو ن یيا چند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد، يهانطَر کٌ انگشت آٍا
 :نگايش نکند گفت کرد ین یسع

  ن؟یيست یشها از ازدٍاج نن ٍ ايَرا ناراض-

  .ُسر خَرد نییاٍ پا یبازٍ یبًت زدى نگايش کرد ٍ دستش از رٍ یا لحظٌ نًتاب

  زدى نادر؟ یحرف نیيهچ یباشو؟ ک یناراض دیچرا با-

 نیا دانست یتکان داد. خَدش خَب ن نیشد ٍ نًتاب، کالفٌ سرش را بٌ طرف ریسر بٌ ز شتریب آٍا
لحظٌ از عرٍسش غافل شدى بَد ٍ يهان  کینزدى است.  رٍنیب اش جز خَايرزادى یحرف از زبان کس

 یٍز گفت کٌ ر راىیلب بٌ خَدش ب ریگَش دخترک را ُپر کند. ز یحساب دایٍ نکٌیا یبَد برا یيو کاف
شدى  رشیبانگیگر نطَریبا دختر اٍ ٍصلت کند، االن ا دیايَرا شا نکٌیگفتهانش با خَايرش راجب ا

  .بَد

دخترى پاقدنش نحسٌ کٌ  نیبا خَدتَن بگ دی... شادیابًو نگفتٌ، فقط خَدم فکر کردم کٌ ش یکس-
  ...ننیبب بیبَد چند نفر آس کیگرفت ٍ نزد شیآشپزخَنٌ آت یبٌ نحض اٍندنش کتر 

 نَرد ٍ گرفتٌ ٍ اٍن تیيهٌ سال ترب نیپر ٍ بال شايپَر بزرگ شدى ٍ ا ریباالخرى ز نیفکر کن دمیشا ای
  ...ستیپسرتَن ن یبرا ینناسب
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. حاضر بَد قسو دیکَب یدست ن یٍ دست بٌ رٍ دیگز یٍ نًتاب لبش را ن زد یبا بغض حرف ن آٍا
 ریطفل نعصَم تأج نیذين ا یدادى ٍ رٍ ادیبٌ اٍ  دایٍ يهٌ را ٍ ستیکلهات، کلهات آٍا ن نیبخَرد ا

  کرد؟ یرا دٍبارى بازگَ ن شیحرف دٍ سال پ دیگذاشتٌ. ٍگرنٌ دخترک چرا با

 :کهرنگ گفت یرفت ٍ آٍا کٌ سرش را بلند کرد، نًتاب با لبخندجلَتر  یقدن چند

بند  یٍل ،یسٌ سر بزرگ شدى باش َیدست اٍن د ریز دینادر جان؟ تَ شا یکن ین یفکر  نیچرا يهچ-
نَر چشهو بَد ٍ االنو  یرٍز  ٌیکٌ  ی  ... اصلت، از يهَنی! يو خَن  آرش  نندنیبر نرگس از تَ ناف

  ...عرٍسهٌ نکٌیبٌ ا کنو یٍ افتخار ن رنشیگ یباال سرم ن زام، ین چشام رٍ ٍ دخترش

 :زد ٍ نًتاب دستش را گرفت ٍ ادانٌ داد یلبخند کهرنگ آٍا

 باياش نهکنٌ اش ٍ عهٌ بٌینن غر ی تَ خَنٌ نکٌیآرشو بلرزى بٌ ا ی دٍنٌ ٌی یکیدل  زارم ینگٌ نن ن-
  باشٌ؟ یناراض ای کنٌ تا بد

 اش را از يو فاصلٌ داد، دخترک بٌ آغَش نادرانٌ شیيا ًتاب کٌ دستٍ ن دیآٍا از بغض لرز ی چانٌ
  .را نَازش کرد شیٍ اٍ با بغض نَيا دیخز

سال نًرش بٌ دل  یکٌ بعد س یيست یگل ... تَ يهَن دستٌزدلویعز آ یحرفا رٍ بزن نیا گٌید نوینب-
 حضَر بخاطر اش يهٌ اد،یلبخند رٍ لبش ن ٌی ای زنٌ یپسرم افتاد ٍ اگٌ االن ايَرا چًارتا کلهٌ حرف ن

  ...شٌیزندگ تَ تَ،

کردى، از يهَن رٍز با خَدم عًد بستو کٌ  دایپ ٍ کٌ ايَرا بًو زنگ زد ٍ گفت دختر آرش یٍقت يهَن
ن بعد    ...نادر یتر  يو برام فرض دایدٍنٌ دختر ندارم، دٍ تا دارم! خدا بٌ سر شايدى کٌ از آ ٌین 

 :را با کف دست پاک کرد. با لبخند نگايش کرد ٍ گفت شیيا ٍ اشکاز اٍ دٍر شد  آٍا

  ...کنٌ یکٌ نانانو برگشتٌ ٍ دارى نَازشو ن یشهام، انگار  شیصد سال عهر شها باشٌ، ننو ير دفعٌ پ-

 :گفت قشینفس عه دنیکش با زنان يو نًتاب
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  ...کنٌ ادیز شَ نگذرى ٍ عذاب اش یخدا از باعخ ٍ بان-

نرگس گفت بچٌ رٍ  یکردم... غفلت از خَدم بَد کٌ ٍقت داتیپ رینادر کٌ انقدر د شرنندى تَأم نن
 ...خَدم بزرگش کنو شیٍ پ ارمیب ٍ برادرم ی  ادگار یرٍ نگرفتو کٌ  ٌیقض ی  انداختٌ، پ

 :تکان داد ٍ گفت نیطرف بٌ را سرش ٍ کرد نگايش زدى بًت آٍا

خَدش  ی چٌیباز ٍ عهر نن ٌیشايپَر کالش اٍن  ؟یغفلت چٌ... جَن عهٌ باشٌ شرنندى تَن دشهن-
  ام؟ کٌ زندى نیشد یخبردار ن دیگرفت... از کجا با یتقلب ی شناسنانٌ ام کرد ٍ ٍاسٌ

 :با لبخند ادانٌ داد بعد

خَد  خدا دٍبارى بًو برگردٍندى، برام بٌ  نَ یزندگ ی کٌ االن کنارتَنو، پشتو بٌ ايَرا گرنٌ ٍ يهٌ نیيه-
  ...باارزشٌ ایتهَم دن ی اندازى

 :دستش را فشرد ٍ گفت شتریبا لبخند ب نًتاب

  ...بٌ سر ٍ صَرتت بزن یآب ٌیرٍ بدى نن سرخ کنو، خَدتو برٍ  يا یاٍن سبز -

  !نادر آ یکن االیفکر ٍ خ نیاز ا نویيو نب گٌید

را بٌ دستش داد ٍ صَرتش را کٌ شست، دٍبارى سهت آشپزخانٌ  يا یکهرنگ سبز  یبا لبخند آٍا
  .رگشتب

ٌ  دلش چنگ ب یسرخ شدى، انگار کٌ کس یيا یسبز  یداخل نرفتٌ بَد کٌ با استشهام بَ ينَز  ندازد،یت
  .برگشت یبًداشت سیُعق زد ٍ دٍبارى سهت سرٍ

 :گفت کرد ین شیکٌ نتَجٌ حالش شدى بَد، پشت سرش رفت ٍ يهانطَر کٌ صدا نًتاب

ت شد تَ - نکنٌ  یٍا یا ؟یداشت تیکٌ بًش حساس یخَرد یز یچ ًَ؟یآٍا دخترم؟ خدا نرگو بدى چ 
 ؟یبخاطر آش سر ظًر رٍ دل کرد
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 :داد دىیبر دىیگذاشتٌ بَد، پاسخش را بر ییيهانطَر کٌ دستش را دٍ طرف رٍشَ آٍا

  ...کرد تویاذ يا یسبز  ی... بَینخَردم... بَ یز یچ-

يهراى  ،ید، بًت ٍ ناباٍر ذينش جرقٌ ز یکٌ تَ یباتعجب نگايش کرد ٍ بعد، با فکر  یا لحظٌ نًتاب
 :کٌ نحتاطانٌ گفت ینکند ٍقت رییکرد لحنش تغ یصَرتش نشست ٍ سع یبا شَق تَ

  دفعٌ اٍلٌ؟ اینادر؟  یشد ینطَر یقبال يو ا-

 :داد ٍ گفت نییرا پا ریصَرتش را شست ٍ ايرم ش آٍا

... خَرى یحالو بٌ يو ن یعاد یاز بَيا لیدل یبال سرم اٍند... ب نیيه قایيو دق گٌیدٍ بار د یکی-
لقهٌ درست  ٌی یکرد نتَنستو حت توینرغ اذ یاز بس بَ یٍل بَدم، گذاشتٌ پلَ زرشک شبید نیيه

  ...درنَن بخَرم... دست آخر يو يهٌ رٍ آٍردم باال

  ؟یدکتر نرفت-

شَ  اٍن ٍقت شب استراحت َندینبَد... خستٌ يو بَد دلو ن ینًه زیچ یٍل و،یايَرا اصرار داشت بر-
  ...بٌ يو بزنو

 :گفت یچند لحظٌ سکَت کرد ٍ بعد با لحن خاص نًتاب

 عَض ٍ بًترى... برٍ لباسات یخبرا رٍ بعدا بٌ نردا بد نجَری... ایاشکال ندارى نادر، يهَن بًتر کٌ نرفت-
  ...ویر ین يو با االن کن

  .بَد دىیبا تعجب نگايش کرد. ننظَرش را اصال نفًه آٍا

  ...ستین یز یچ نن کٌ گفتو یٍل-

  ...ویفتیبٌ غذا بدم ٍ راى ب یسر ٍ سانَن ٌیننو  ،ی... تا تَ لباس بپَشرىیآرى نادر انشااهلل کٌ خ-
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 ٍ برد يا پلٌ یسَ ٍ گرفت را اٍ دست اش، جهلٌ گفتن با زنان ندادى بَد کٌ نًتاب يو یينَز پاسخ آٍا
  .کرد اش یخَدش راي ی خانٌ سهت

  .را باال رفت ٍ در را باز کرد يا پلٌ

 یجا یايَرا در جا ی نردانٌ ی قٌیرنگ گرفت. سل شیيا لب یخانٌ، لبخند رٍ َنیدکَراس دنید از
  .شد ین دىید َنشیدکَراس

کرم رنگ.  یٍ یت زیبَد، با کنسَل ٍ ن یبٌ رنگ دٍد ید یکٌ فقط پشت ال ا یخاکستر  یَارياید
ٍ  شد ین دىیرنگ د ییکرم ٍ آلبالَ یيا آنًا کَسن یبَد ٍ رٍشدى  دىیچ ینربع ،یدٍد یيا هنینش
جعبٌ  ،تر جالب زیچ کرم بَد ٍ از يهٌ يا نیٍ تزئ هالینیقرار داشت. ن ییآلبالَ آباژٍر شان طرف کی

پَشاندى بَدند ٍ  یسرخ رنگ ویرا از گل انشیچَب افرا کار شدى بَد ٍ ن یٌ یپا رشیبَد کٌ ز ینًهات
بَد ٍ يو  هنینش یشکل درست کنند. يو برا نیخَد  ايَرا شخصا سفارش دادى بَد آن را بٌ ا

 .لیداخلش ُپر بَد از ٍسا

نردانٌ نبَد. تخت دٍ  ی قٌیاز آن سل یخبر  گرید ٍ بَد نتفاٍت کانال انا شان اتاق خَاب َنیدکَراس
ست   یکنارش ٍ کهد، يهگ یطبقات باکس ٍ دار لت  النپتَا زیبَد ٍ ن یٍ فندق دیسف رنگ بٌ شان نفرى

کٌ در  شان فرىعکس دٍ ن ،یعسل یافتادى بَد ٍ رٍ یرنگ یفرش کَچک فندق ویآن بَدند. کف اتاق گل
  .خَرد یگرفتٌ شدى بَد بٌ چشو ن دیسع ٌیآتل

 ی سر حال آٍردن چًرى یبرا ینختصر  شی. آرادیٍ نانتَ ٍ شالش را پَش ستادیکهد ا یرٍ رٍبٌ
 رٍنیگذاشت ٍ از خانٌ ب اش یدست فیک یٍ يهرايش را تَ چیچًرى نشاند ٍ سَئ یرٍ اش دىیپر رنگ
  .رفت

ُپر از  یيا قربان صدقٌ یٍ صدا کرد یدستش نگاى ن شیآزنا ی برگٌ بٌ زدى ساعت بعد، بًت چند
لب از لب باز  یکالن تَانست ینه . آنقدر شَکٌ شدى بَد کٌدیشن ینًتاب را کنار گَشش ن ی  خَشحال

  .کند
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از  باتریآٍا ز یاز ٍجَدش بَد، برا یکٌ اکنَن بخش یا نفرى شدن اٍ ٍ ايَرا، آن يو با ٍرٍد بچٌ سٌ
  کرد؟ یبَد... اصال چطَر باٍرش ن ایرٍ

 اتفاق چیچطَر خَدش نتَجٌ نشدى بَد؟ چرا بٌ ي یٍل گذرد، ین اش یگفتٌ بَد سٌ ناى از باردار  دکتر
  دقت نکردى بَد؟ داد یرخ ن شیکٌ برا یٍ حالت

چند ٍقتٌ نن  یدٍن ی... نیرسَن ین آرزٍم بٌ ٍ نن ینن دٍرت بگردم دختر قشنگو کٌ دار  یالً-
 تَنٌ یکٌ نه یکَر بشٌ چشو يرک یدٍنٌ پسرم رٍ دلهٌ؟ الً ٌیاز  یزر  نَى کاکل ٌیحسرت داشتن 

  ...نٌیبب نَ بچٌ ی  خَشبخت

انگشتش فشرد ٍ دٍبارى  ریرا ز هَتیرفتند، ر رٍنیبا لبخند نگايش کرد ٍ از سالن نطب کٌ ب آٍا
 :دینًتاب را شن یصدا

 ی... ٍاسٌ کاراینر  رٍنیب یلیخ کٌ ايَرا بٌ بسپر يو خَنٌ رٍ کل یدایبٌ بعد خر نینادر، از ا آ گوین-
ٍاسٌ پخت  ویارینفرٍ ن ٌی و،یَندیاز پسش برن تیکهکت... نًا ادیيو ن دایخَنٌ يو کٌ نن يستو، آ

  ...ینزن دیٍ سف اىیکٌ تَ دست بٌ س یزکار یٍ پز ٍ ته

 :با خندى گفت کرد، یرا بست ٍ يهانطَر کٌ کهربندش را چفت ن نیدر ناش آٍا

ٍ  یبافتن ینرم کارا رٍنینادرجَن... اگٌ از خَنٌ ب ستین دیبٌ نراقبت شد ازیاٍل کٌ ن یيا ناى-
 انجام بدى؟ ینؤسسٌ رٍ ک

 :کرد ینچ نچ رلبیتکان داد ٍ ز نیسرش را بٌ طرف نًتاب

يو  یز یچ ٌیالبد  زنو، ین یحرف ٌینن  یکردى؟ ٍقت تیال الٌ اال اهلل! نکنٌ لجاجت ايَرا بٌ تَ يو سرا-
  ...دارى اجیاحت نراقبت بٌ اش يهٌ شناسٌ، یکٌ ناى اٍل ٍ ناى آخر نه ی... بعدم، باردار گٌید دٍنو ین

 نًتاب گل از گل آٍرد، زبان بٌ کٌ را اش ٍ جهلٌ دیاٍ را بَس ی خو شد گَنٌ د،یخند ین کٌیدرحال اآٍ
  .شرٍع شد شیياٌ یتَص دٍبارى ٍ شکفت
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خاک  اطیح ی گَشٌ زارم ین ٍ نیناش نیبٌ بعد ا نینگفتو. اصال از ا یز یچشو عهٌ خانَم، نن کٌ چ-
  ؟ینطَر ی... خَبٌ ازنو ینه یچیکنج خَنٌ ٍ دست بٌ ي نویش یبخَرى، خَدنو ن

*** 

تَالت  زین یصندل ی. رٍختیطرف صَرتش ر کینهناکش برداشت ٍ يهٌ را  ینَيا یرا از رٍ حَلٌ
 یيا بٌ چًارچَب در افتاد ٍ چشو نٌیآ از نگايش کٌ بَد يا آن دنینشستٌ بَد ٍ نشغَل برس کش

گذاشت ٍ سرش را سهت اٍ  زین یرٍ . برس راکردند ینگايش ن رىیبٌ در، خ ٌیکٌ تک دیايَرا را د
  .خاندچر

  باال کٌ نن نتَجٌ نشدم؟ یاٍند یک  -

ت بٌ ب یکٌ نشغَل حهَم بَد یيهَن ٍقت-   .نبَد رٍنیٍ کال حَاس 

  .را از در گرفت ٍ قدم قدم جلَ آند اشٌ ینزدى بَد کٌ اٍ تک یٍ ينَز حرف کرد یبا لبخند نگايش ن آٍا

داغش گردن آٍا را  یيا سرش را عقب برد ٍ نفس یٍ که دینرطَب اٍ کش ینَيا امیرا ن دستش
شدت  شیيا نفس شد، ین تر کینزد شیيا آرام پلک زد ٍ يرچٌ صَرت ايَرا بٌ لب یسَزاند ٍقت

 یيا را بست ٍ انگشت شیيا چشو آٍا رساند، صفر بٌ را شان ٍ اٍ کٌ فاصلٌ گرفت ین یشتر یب
  .دیکش شین نَيایرا ب فشیظر

 :گفت عیدست بلندش کند کٌ آٍا سر یرٍ استخَ

  ...آ رىیگ یشدم ايَرا... کهرت درد ن نینٌ نٌ... سنگ-

آٍا فرصت غر زدن بٌ  یکٌ اخو کند، ٍل رفت ین شیٍ ابرٍيا دیصَرتش چرخ یتَ یا ايَرا لحظٌ نگاى
اٍ را  رفت، یرا گرفت ٍ يهانطَر کٌ سهت تخت ن راينشیبلند شد ٍ دٍ طرف پ شیاٍ نداد. از جا

 کی. دیرا ريا کرد ٍ صَرتش را عقب کش راينشیپ د،یتخت کٌ رس کیٍ نزد دیيهراى خَدش جلَ کش
 :را باال انداخت ٍ گفت شیابرٍ یتا
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  نبَد؟ یاز یحاال ن یدید-

پاسخش را  کرد، یرا باز ن راينشیپ یيا داد ٍ يهانطَر کٌ دکهٌ رٍنیٍ کالفٌ ب قینفسش را عه ايَرا
 :داد

  ...نٌ ایدارى  یشنَ بچٌ اگٌ بدٍنٌ چقدر جلَ تَ خلع سالحو، بازم ازم حرف نیا ودٍن ینه-

 یرا گرفت ٍ يهانطَر کٌ اٍ را رٍ شیيا خندى ٍ ايَرا دٍ طرف شانٌ ریحرفش، بلند زد ز نیبا ا آٍا
 :دیرا شن شیصدا خَاباند، یتخت ن

ٍ  کنٌ یخطاب ٍ عتاب ن یکیکَچ زیکٌ ينَزم سر ير چ ٌی  نشنَى؟ ک ٍ عتیکٌ ٍاق یکن ین یشَخ-
  ؟یکرد کاریچ نٌیقرنط یٌ یسر قض شیچند ناى پ نیيه ادینه ادتی دى؟ یدستَر ن

 :آرام گفت یٍل یجد یبا لحن ش،یيا بٌ چشو رىیٍ خ دیکهر اٍ کش یدستش را رٍ ايَرا

باند کٌ کارشَن  ٌی ی... پانیيه شٌ یعاقبتش ن ید ینه گَش نَ ٍ حرف یکن ین یلجباز  یٍقت-
کردى  دیتًد ننَ بار يا بار، کٌ دى ٌیٍسط بَد، اٍن آدنا نٌ  ی  ا رىیزنج یيا نَاد ٍ قتل لَیک لَیک تیترانز
  ...بَدن

  رٍ بدٍنو؟ ٌیکٌ قض یيهَن نَقع بًو نگفت نارٍیچرا ا-

 !یبًت گفتو، گَش نداد-

  ...نٌ کانل یٍل یگفت-

بًت تذکر دادم، بخاطر  یکی نیندارى کٌ بخَام بگو، اگر يو بابت ا یچَن اتفاقات ادارى بٌ خَنٌ ربط-
 باشٌ، ٍسط کٌ ام جَن  خانَادى یپا یدٍن ین یٍسط بَد ٍ تَ بًتر از يرکس دیتًد یبَد... پا تتیانن
  ...سابقو یايَرا يهَن نن
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ايَرا،  ی بار پلک بزند. جذبٌ کیرا تٌ گلَ حبس کند ٍ  قشیباعخ شد آٍا نفس عه اش، یجد لحن
 يا ٍقت یانا گاي گرفت، یکنار آٍا آرام ن دیينَز يهان حالت سابقش را حفظ کردى بَد ٍ شا

  .کند یرا قبَل نه یترسناک ٍ فرنانرٍ باشد کٌ جز خَدش، حرف احد یيهان ايَرا تَانست ین

نگاى دستش،  ریز یز یبَد کٌ با احساس حرکت چ شیکهر ٍ پًلَ یرٍ ٍار ايَرا ينَز نَازش یيا دست
  .دٍخت کرد ین نگايش خندى با کٌ آٍا بٌ را اش زدى بًت

  بَد؟ یچ نیا-

  .بَد کٌ آٍا کَتاى بخندد ٍ خَدش را جلَتر بکشد یحرفش کاف نیيه

  ...کٌ انقدر حرکاتش ٍاضح باشٌ ی  فقط تکَن خَرد... ناى آخرى، عاد ،یچیي-

  نن چرا تا حاال نتَجًش نشدم؟-

خَرد ٍ ايَرا دٍبارى  یگر یرا باال انداخت کٌ يهان لحظٌ، بچٌ تکان د شیيا با لبخند شانٌ آٍا
  .سهت باال کج شد شیيا لب ی گَشٌ بار نیاحساسش کرد ٍ ا

  ...بٌ ارث بردى یاز ک ٍ طناشیکانال نعلَنٌ ش کنٌ، یيهٌ ٍرجٌ ٍٍرجٌ ن نیا-

 گرشیاشت ٍ دست دسرش گذ ری. دست چپش را زدیگردنش را بَس ی  ٍ ايَرا گَد دیبلند خند آٍا
 :دیٍ نازش را شن فیظر یصدا یآٍا بَد ٍقت ینَيا انین

  ...بًت بگو نَ ویتصه خَام یراجب اسهش فکر کردم... ن-

  ؟یچطَر براش اسو انتخاب کرد و،یدٍن ینه شَ تینا کٌ جنس-

  ...يردٍتا احتهال انتخاب کردم یبرا-

را بفًهد.  تشیجنس خَايد ینه د،یاین ایٍ تا بچٌ دن کند ینه یاز يهان ابتدا گفتٌ بَد سَنَگراف آٍا
بَد تا االن کٌ  دىیکٌ فًه یرٍز  نیاز يهان اٍل ٌ،یقض کی نینداشت ٍ در رابطٌ با ا یايَرا يو نخالفت
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ٍ خَدش فقط قرار بَد  دٍ انتخاب اسو را يو بٌ اٍ سپردى بَ رفت ین شیآٍا پ لیناى آخر بَد، طبق ن
  .بزند ٌیدییاٍ تا ی  اسو انتخاب یرٍ

 :نگايشش کرد ٍ بعد گفت یا بَد بٌ آٍا کٌ اٍ لحظٌ رىیننتظرش خ نگاى

  !نرگس... بزارم رٍش نَ اسو نانان خَام یاٍند، ن ایاگٌ دختر بٌ دن-

 :دیآرام پرس یبا لحن کرد، یيهانطَر کٌ نگايش ن ايَرا

  ٍ اگٌ پسر باشٌ؟-

 یدستش را رٍ د،ی. ايَرا تعللش را کٌ دخَدش جهع شد ٍ نگايش را از اٍ گرفت یتَ یکه آٍا
 :گذاشت ٍ گفت شیبازٍ

 ادتی. یقبَل دارم کٌ سپردم خَدت انتخابش کن تو قٌینن نًهٌ؛ سل یکٌ باشٌ برا یانتخابت يرچ-
 ...کٌ باشٌ، انتخاب ننو يهَنٌ یباشٌ حرف نن حرف تَئٌ ٍ انتخابت يرچ

نکخ  یا خهار ٍ رٍشن اٍ، بعد از لحظٌ یيا بٌ چشو رىیٍ خ دیرا نرم نرنک باال کش شیيا چشو آٍا
 :لب زد

بًش نگاى  یادگار یبٌ چشو بٌ  شٌیيه و،یکن یصداش ن یرٍ انتخاب کنو کٌ ٍقت ییکردم اسها یسع-
ٍجَدشَن رٍ  وینتَنست چَقتینا ي یبَدن، کنارنَن بَدن، ٍل زیکٌ برانَن عز یی... بخاطر آدناویکن
 ...ویزٍد ازشَن جدا شد یلیٍ خ ویداشتٌ باش شٌیيه یبرا

 :نکخ کرد.ايَرا يهچنان در سکَت نگايش کرد ٍ اٍ ادانٌ داد دٍبارى

رٍ انتخاب کنو، انا اگٌ  دٍنٌیفقط  تَنستو یباشٌ از اسو پدريانَن... نه یبیاسو پسرم، ترک خَام ین-
اسو رٍ  ٌیٍ آرش بايو  ارادی... کیاضافٌ کن یکیيرکدٍم رٍ بٌ اٍن  ی هٌین شٌ ین شَن،یکنار يو بزار

  ...دن ین لیتشک

 :کردند زنزنٌ زنان يو ٌ،یچند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد از چند جان ايَرا
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  !ارشیک-

نَافقت  یعنی نیکٌ يه دیدرخش یايَرا ن یيا چشو ستالینشست ٍ کر شیيا لب یآٍا رٍ لبخند
  .صددرصدش با انتخاب آٍا

را بست  شیيا چشو کرد، یرا نَازش ن شیٌ ايَرا نَيااٍ گذاشت ٍ يهانطَر ک ی نٌیس یرا رٍ سرش
  .بَد رایچقدر گ ت،یجد نیکٌ در ع دیگرم اٍ را شن یٍ صدا

 ی يهٌ نیُپر کردى بَد، ب ٍ امیدن یايیبَدم ٍ س گانٌیکٌ ينَز با احساس ب یزنان ش،یپ يا سال ادنٌی-
ٍجَد  ویتَ زندگ دیسف ی نقطٌ ٌیفقط  کشَندن، ین خَدشَن دام بٌ ٍ کٌ ندام نن ییيا نرگ

  ...داشت

 !جنَن یبٌ؛ آٍا ٌیشب یز یچ ٌی... بٌیدٍر ٍ غر یآشنا، ٍل یآٍا ٌیصدا...  ٌی

بًش  یبَد کٌ ٍقت یحادجٌ ٍ تنًا سنگ نیتر یيهَن اتفاق، شد اصل یبًش برخَردم ٍل یاتفاق کانال
 یٍ رٍش ترک ٍ شکستگقلبو  ی  خی یيا بٌ پنجرى خَرد ین کردم، یٍ از دٍر نگايش ن دادم یگَش ن
  .زاشت یبٌ جا ن

 ٍ نشست اش شانٌ یسرش را بلند کرد ٍ نگاى ناتش را بٌ صَرت ايَرا دٍخت. دست ايَرا رٍ آٍا
 :داد ادانٌ

 شیآت یکٌ برا یساز  یبٌ صدا دادم یٍ گَش ن نشستو ینجنَن ن دیدرخت ب ریيرپنجشنبٌ، ز-
 ی  آسَن یتَ رٍ از يهَن اٍل برا ایدن يا، یسخت ی يهٌ نیآب سرد بَد... ب َانیل ٌی ٌیشب تو،یعصبان
  ...کرد نتصل بًت ٍ انتخاب کردى بَد کٌ نن ویزندگ

 :ٍ اٍ کٌ نکخ کرد، تند تند گفت کرد ینگايش ن رىیيهچنان خ آٍا

  ؟ی... تَ بَدکرد ین نگاى ٍ ٍ نن نشست ین یهیقد یيا کٌ... رٍ پلٌ یپس اٍن نرد-
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خَدش را باالتر  یرنگ گرفت ٍ که شتریرا بست ٍ باز کرد. لبخند آٍا ب شیيا بار پلک کیفقط  ايَرا
  .دیکش

 زاى،یسازم ٍقت ن یصدا نیشند یبرا نٌ،یش ینجنَن ن دیب یٌ یسا ریکٌ ز ٌی  برام نعها بَد، ک شٌیيه-
  ...ستٌ یسا ٌیخَدشو درست نحل  یٍل

پارک، فقط يهَن  یبرف ٍ بارٍن جلَ ریساز زدن ز ینن برا اقیاشت ی يهٌ یباٍرت نشٌ، ٍل دیشا
  ...دى یگَش ن قینَت اٍل تا آخر رٍ دق شٌیکٌ يه دٍنستو یبَد... چَن باٍرش داشتو ٍ ن ٌیسا

 :صَرتش خو شد ٍ گفت یرٍ د،یکهر خَاب ینات باز شد ٍ آٍا کٌ رٍ یايَرا، بٌ لبخند یيا لب

 یتَ، آخرش آٍا َلَنیٍ یصدا بٌ سپردم ٍ نجنَن نشستو ٍ خَدم دیب یٌ یسا ریاز بس ز دمیشا-
  ...کنارم باشٌ نجایکرد کٌ االن، ا یٍحش یآيَ نجنَن   ٍ جنَن نن

ٍ ٍرق  یاتفاقا رٍ رقو زد ی کٌ تَ يهٌ شٌ یخانَادى نبَدم آٍا؛ ينَزم باٍرم نه لیايل خَنٌ ٍ تشک نن
  ...یبرگردٍند شٌیيه یرٍ برا

پس  دیرنگ گرفت ٍ يهان لحظٌ صَرت ايَرا خو شد ٍ اٍ نتَانست بگَ شیيا لب یآٍا رٍ لبخند
 یبَد کٌ اگر اٍ از صدا نیاز ا ریغ د؟ید یانرٍزش را ن یخَاب يو زندگ یخَدش چٌ؟ خَدش نگر تَ

 یکٌ ُپر بَد از زخو ٍ برا یقلب دختر  یجنَن بَد برا یحضَر خَدش يو آٍا گرفت، یساز آٍا جنَن ن
  ا، احساسش نسبت بٌ ايَرا را نريو ساختٌ بَد؟ي يرکدام از آن

*** 

  ...سال بعد شش

 

شدى بَد. حق يو  دیشد کیرا ُپر کردى بَد، باعخ تراف ابانیکٌ خ یٍ شاد غیج ٍ يا بَق زدن یصدا
کردى بَد ٍ  طنتی! آنقدر خَدش شکرد یيو نحل خَدش زلزلٌ بٌ پا ن دیبا د،یسع ی  داشتند، عرٍس
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ٍ  آند یدر نجلس خَدش يو گل سر سبد جهع بٌ حساب ن یرا خنداندى بَد کٌ حت ٌیبق
  .کرد ین یگرن نجلس

پسرکش را  ییخرنا یآٍا نشستٌ بَد ٍ در آغَشش بٌ خَاب رفتٌ بَد. آٍا نَيا یپا یرٍ ارشیک
 :دیايَرا را شن یکٌ صدا کرد ینَازش ن

 یيهٌ شلَغ نیا نیاالن چطَر ب نیفتٌ، ببطرف اٍن طرف ر نیسَزٍندى ٍ ا شیاز بس از سر شب آت-
  ...ٍ سرٍصدا خَابش بردى

 :ٍ بعد دٍبارى گفت دیسهت اٍ چرخ یا لحظٌ یبا خندى نگايش کرد کٌ يهان لحظٌ ايَرا يو برا آٍا

 ،یٍ لج ٍ لجباز  طنتیٍ ش یلفظ یکٌ بعد از ير دفعٌ دعَا شناختو یدختر رٍ ن ٌیقبال يو  ادنٌی-
  ...برد یخَابش ن نیناش ی  رٍ صندل ینطَر یيه

 :ٍ گفت دیلب ٍرچ آٍا

 خَاستن ین ایٍ ظايرا بعض شد ی! سرش جلَ حرف زٍر خو نهَندیاٍن دختر لجباز نبَد، فقط کَتاى نه-
  ...فتادیلج ن ی ٍادار بٌ اجبارش کنن کٌ اٍنو رٍ دندى

  .آٍا را گرفت فیظر یيا دندى برداشتٌ شد ٍ انگشت یايَرا، از رٍ دست

  ...در حال باج دادن ٍ گردن خو کردن بَدم دیکٌ ندام با کردم یٍادار بٌ اجبارش نهاگٌ -

 :نگايش را بٌ اٍ دٍخت ٍ ادانٌ داد بعد

  ؟یٍحش یننٌ آيَ ٌیشب نایبٌ نظرت ا-

  .کَتاى باز شد ٍ نگايش را از اٍ گرفت یا آٍا بٌ خندى یيا لب

  ...عَض کردى باشٌ زٍیچٌ اٍن دختر يه دیاالن شا یانصافا نٌ! ٍل و،یقد یتَ-

  !دیشا ش؛یزندگ ینسبت بٌ استحنا-
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ٍ تکان خَردنش،  ارشیک یاٍ بخندد کٌ با صدا ی در لفافٌ یيا کٌ بلند بٌ اعتراف رفت یآٍا ن یيا لب
  .داد فشار يو بٌ را يا نحکو آن

 :گفت آلَد خَاب یٍ با لحن دینشت شدى نال یيا را با دست شیيا چشو پسرک

عهَ بًرام قَل دادى انشب  ؟یبَد دىیشن برانَن خر ادتٌیسًند...  شیبرم پ خَام ینانان... نن ن-
  ...درست کنٌ یبرانَن قلعٌ شن

بٌ نقابلش دٍختٌ شدى،  یکٌ جد دیبدٍن اخهش را د رخ وین یبٌ ايَرا انداخت ٍ ٍقت ینگاي وین آٍا
نکند  یر یگ را ببرند کٌ سًند يو بًانٌ ارشیکبٌ خَدش يو گفتٌ بَد  دای. سر شب آدینَافقتش را فًه

  .کرد ینه یکار  نیبا ايَرا چن یخب اٍ بدٍن يهاينگ یٍ آخر يفتٌ را کنار يو باشند، ٍل

  ...ویبرس نَن قیشب بٌ رف ٌیبزار  ارینٌ ن رىیتن به نینانان ا-

 :گرد شدى نگايش کرد ٍ گفت ییيا با چشو آٍا

  ؟یحرف بزن یقرار شد تَ نحل ک ؟یرٍ تکرار نکن دیعهَ سع یحرفا گٌی! نگٌ نن بٌ تَ نگفتو دارشیک-

 :بٌ ايَرا انداخت ٍ بعد کنار گَش نادرش گفت ینگاي ویچشو ن ی از گَشٌ ارشیک

 ...دن یبٌ حرف نن کٌ گَش نه دن، یبابا گَش ن یآخٌ يهٌ بٌ حرفا ینحل بابا... ٍل-

  .دن یحرفت گَش نيهٌ بٌ  ،یباش یٍ پسر خَب یاگٌ تَ يو حرف بد نزن-

  ام؟ ینن پسر بد-

ت ندارى یکس گٌیٍ د یش ین یآرى... پسر بد ،یخَب نزن یاگٌ حرفا-  ...دٍس 

  دٍسو ندارى؟ گٌیاز دستو ناراحتٌ ٍ د ییبابا یعنی-

 :را حفظ کرد ٍ گفت یصَرتش جد حال نیا با. بَد گرفتٌ اش خندى آٍا

ت دارى عز-   خب؟ ،یحرف بد نزن گٌید یبد قَل دیبا یٍل زدلو،ینعلَنٌ کٌ دٍس 
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ٍ دٍبارى بٌ آٍا نگاى کرد ٍ  دیتکان داد ٍ سهت ايَرا چرخ نیکَدکانٌ، سرش را بٌ طرف یبا حالت ارشیک
 :کنار گَشش گفت

  سًند؟ شیبرم پ دى یاگٌ بًش بگو، اجازى ن یعنی-

از عهَ  یحرف چیي گٌید یبٌ نن قَل بد دیقبَل کنٌ... بعدشو با دیشا یاگٌ خَشگل ٍ نؤدب بگ-
  ... باشٌ نانان؟یتکرارش نکن ،یدیشن یز یٍ اگٌ يو چ یر ینگ ادی دیسع

گفت ٍ دٍبارى بٌ ايَرا نگاى کرد.  یرلبیز« چشو»با شَق ٍ ذٍق دٍبارى سرش را تکان داد ٍ  ارشیک
 اینبَد کٌ پسرکش را لَس کند  یطَر  چَقتیرفتار ايَرا با اٍ ي ینحبت پدرش را داشت، ٍل شٌیيه
  .از پدر ٍ نادريا بًش پر ٍ بال ديد یلیخصَص در جهع، نحل خبٌ 

  .ٍ دست پدرش را گرفت دیخَدش را جلَتر کش ارشیک

  ازت بخَام؟ یز یچ ٌی شٌ ین ؛ییبابا-

نقابل ايَرا  نکٌیپسرش ٍ ا یيا طنتیبٌ لبخند باز شد. ش ارشیک یی  ًَی رییيهٌ تغ نیآٍا از ا یيا لب
  .خَدش بَد ی  کَدک یيا طنتیش قایدق زد، یچطَر آرام ٍ نؤدب حرف ن

 :گفت کرد یرا نَازش ن شیبٌ اٍ انداخت ٍ يهانطَر کٌ نَيا ینگاي وین ايَرا

  بابا؟ یخَا ین یچ-

  ؟ید ی... بًو اجازى نویدرست کن یعهٌ؛ انشب با سًند ٍ عهَ بًرام قلعٌ شن ی برم خَنٌ خَام ین-

  ؟یاز نانان اجازى گرفت-

  ...گفتو، گفت اشکال ندارى بًش ییآرى بابا-

 :گفت انداخت یکٌ اٍ را بٌ خندى ن یبٌ آٍا انداخت ٍ با صَرت نلتهس ینگاي بعد

 ؟ینگٌ نٌ نانان؟ نگٌ اجازى نداد-
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 :گفت ٍ کرد کنترل را اش خندى یبٌ سخت آٍا

  ...یر یاز بابا اجازى بگ دیگفتو با زم،ینن نگفتو اشکال ندارى عز-

  .دٍبارى بٌ پدرش نگاى کرد دیٍا رفت ٍ ناان ارشیک ی چًرى

  تَ اتاق خَدش بخَابٌ؟ دیشب با ینگٌ نن بًت نگفتو يرکس-

 دم یکنٌ... بًت قَل ن یآخٌ سًند دٍستهٌ... تازى قرارى عهَ بًرام يو بايانَن باز  یٍل ،ییچرا بابا-
  ...انشب اٍنجا باشو نیفقط يه

  ...خَنٌ یگرد یانشب! فردا ظًر دٍبارى برن نیفقط يه-

ايَرا را  ی ٍ نحکو گَنٌ دیرا بٌ يو کَب شیيا بلند شد ٍ کف دست ارشیک ی  ٍ خَشحال غیج یصدا
  .دیبَس

کاناپٌ  یرا بٌ در انداخت ٍ رٍ دیکل زد، یبعد، يهانطَر کٌ با اخو کهرنگش تلفن حرف ن یلحظات
  .نشست

 یيا کرد ٍ کفش زانیکهد آٍ یرا تَ شیآباژٍر را رٍشن کرد ٍ خَدش سهت اتاق رفت. نانتَ آٍا
. خَرد یآن کت ن یباز بَد، رٍ یادیلباس ز نیٍ آست قٌیپاشنٌ بلند ٍ کت لباسش را درآٍرد. چَن 

 اش دىیچیپ ی. نَياناند یننتظر ايَرا ن دیٍ با دیرس یناندى بَد کٌ دستش نه پشیفقط باز کردن ز
را  یظیغل یکرد ٍ رژلب زرشک دیرا تجد شان انی. عطر نرگس نختیرا باز کرد ٍ يهٌ را دٍرش ر

را با دست  شیبلند شد ٍ نَيا زیاز پشت ن د،یاٍ را کٌ شن یپايا یرژ کهرنگش کرد. صدا نیگزیجا
  .کٌ يهان لحظٌ ايَرا داخل شد ختیر یطرف صَرتش ن کی

 یربط نیکَچکتر ٌیقض نیدادسرا... ا یفرست یٍ پرٍندى رٍ ن یکن ین هٌیفردا اعترافاتش رٍ ضه نیيه-
رفَ  یبرا ییجا ٍ شدى کش باز کنو کٌ از يهٌ طرف نخ ییناجرا بٌ ٍ خَدم یبٌ نن ندارى کٌ بخَام پا

  ...کردن ندارى
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آٍا، اخهش نرم نرنک رنگ باخت ٍ اٍ يهانطَر کٌ  دنیکٌ با د زد یاخو، کالفٌ ٍ بلند بلند حرف ن با
 اش سرخش را بٌ گردن ٍ گَنٌ یيا لب رد،ک یکتش را گرفتٌ بَد ٍ از تنش خارجش ن یيا لبٌ
  .دیکش ین

اٍ جهع شد، دست ايَرا پشت کهرش نشست ٍ با ٍجَد  فیانگشتان ظر انیکٌ ن کراٍاتش
دٍبارى در پاسخ بٌ  یرا حفظ کرد ٍقت شیصدا نحکو لحن دارش، ک ش یيا آٍا ٍ نفس یيا یدلبر 

 :نخاطب پشت خطش گفت

 گو یدفعٌ ن ٌیدادنو... پس  حیٍ نٌ ايل دٍبارى تَض دم یاج ننن نٌ ب ،یفکَر  کن ٍا ٍ خَب گَشات-
ت بهَنٌ؛ فردا صبح عل ی زىیکٌ تا آخر عهرت آٍ باشٌ ٍ پرٍندى رٍ  زمیتهام اطالعات رٍ ن الطلَع یگَش 

... انا فقط نویب یبًش نه یاز یچَن ن دم، ینه حیکٌ بًت گفتو... دٍبارى تَض ییيهَنجا یفرست ین
بشٌ ٍ فرداش يو بفرستهت بٌ  ویازت تا يهَن لحظٌ حکو اخراجت تنظ نویبب یکار  کو یا ذرى ٌیکاف

  ...یزن یيو بٌ نن زنگ نه گٌی... نفًَم بَد؟... دیکٌ ازش اٍند ییجا يهَن

 دنیبٌ آٍا فرصت نفس کش نکٌیگذاشت ٍ بدٍن ا یعسل یيهرايش را رٍ د،یقرنز را کٌ کش کَنیآ
  .اٍ خو کرد فیصَرت ظر یٍ سرش را رٍ چسباند َاریديد، کهرش را بٌ د

 :را باز کرد ٍ ايَرا کنار گَشش گفت شیيا با رخَت پلک آٍا

  !شايدخت یباش نجاشویفکر ا دیبا زنٌ، یکٌ بٌ سرت ن طنتیيَس ش-

ٍ زنزنٌ  ستادیتخت نشست ٍ آٍا نقابلش ا یٍ ايَرا کٌ گردنش را گاز گرفت، رٍ دیکَتاى خند آٍا
 :کرد

  ازت بخَام؟ یز یچ ٌیننو  شٌ ین-

؟-   راجب 

 :گفت  رفت یاتاق برداشت ٍ يهانطَر کٌ سهتش ن ی را از گَشٌ دیسف َلَنیٍ آٍا
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 !نیراجب ا-

  .ندارم ینن نشکل ،ینًهَنو کن تَ َلَنیٍ یصدا یخَا یاگٌ ن-

را ناز کرد  شیچپش نشست ٍ ايَرا نَيا یزانَ یرا کٌ از يو باز کرد، رٍ شیيا ٍ اٍ دست دیخند آٍا
ٍ کَچکش انداخت کٌ اٍ دستش را دٍر گردن ايَرا حلقٌ کرد ٍ با لبخند ٍ  فیطرف تن ظر کیٍ 

 :گفت طَنشیش یيا چشو

  ...ینن ساز بزن ی! تَ قرارى براجنابیعال شٌ یانشب قاعدى عَض ن-

 :گفت عیرا باال انداخت کٌ آٍا سر شیابرٍ یتا کی ايَرا

 لب کٌ دفعٌ يهَن نحل... بشنَم ٍ صداش خَام ین ست،ین ارشیکٌ ک انشب ٌی... آ وینخالفت ندار-
 ...یزد َلَنیبرام ٍ ایدر

استخَان ترقَى ٍ از آنجا  یرٍ بٌ گردن از را اش ٍ يهانطَر کٌ انگشت اشارى دیکش ینفس بلند ايَرا
 :اٍ دٍختٌ بَد، لب زد ی  فندق یيا خهارش را بٌ چشو یيا ٍ چشو داد یلباسش حرکت ن ی قٌیتا 

آرٍنو  خَام یکٌ ن یٍ اٍنجَر  وینکن اش دٍ نفرى ست،یبچٌ اسباب زحهت ن نیانشب کٌ ا ٌیچرا -
  ؟ینکن

 نییاٍ آن را تا انتًا پا نکٌیباز کردى بَد کٌ آٍا قبل از ا هٌیلباس را تا ن پیاز پشت سر، ز گرشید دست
 :بکشد، نچ دستش را گرفت ٍ گفت

 یبا نٌ آٍردن باز آيَ خَاد یقبلش... دلت کٌ نه یٍل ؛یخَا یکٌ تَ ن شٌ ین یر انشبهَن يهَنجَ-
  ؟یرٍ کنارت داشتٌ باش یٍحش

  .ٍ آرشٌ را گرفت دیکش یچند لحظٌ نگايش کرد ٍ بعد، نَچ بلند ايَرا

  نٌ؟ ،یستیٍل کن ن-
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 !نٌ نشنَم، ٍ ساز زدن شَيرم یتا صدا-

  ٌ؟یچ فیتکل ،یخَا یرٍ بخَام کٌ تَ ن یاگٌ ننو يهَن نسکن-

در  شتریرا ب زشیر ی زد ٍ جحٌ ینیریحرف از جانب يهسرش بَد، لبخند ش نیکٌ انگار ننتظر يه آٍا
  .آغَش ايَرا جهع کرد

  ...رسٌ ین انیبٌ پا یتًاتر  ی نعانلٌ ٌیٍ با  شٌ یشراکت دٍطرفٌ شرٍع ن ٌیاٍنَقت انشبهَن با -

  .کرد یبا لبخند نحَش اٍ را نگاى ن ايَرا

کٌ سراسرش آرانش بَد  ینشستو ٍ سَد زیبار بايات سر ن ٌیندارم!  یبد ی نن از نعانلٌ خاطرى-
  ...شايدخت  ايَرا ارمینٌ ب شنًادتیکٌ بخَام رٍ پ یستین یبد کیشد... شر بوینص

 :گفت دیبَس یرا ن شیخَدش گذاشت ٍ خطاب بٌ ايَرا کٌ نَيا ی شانٌ یرا رٍ َلَنیٍ آٍا،

  ...يهاينگٌ يانَن بکش... نَت يا ویس یفقط آرشٌ رٍ رٍ-

 :کٌ گفت یٍقت سَزاند را اش ايَرا گَنٌ نفس

  ٌ؟یچ یٍ نلَد-

  ...یازش استقبال کرد یخَندم ٍ کل شیيفتٌ پ ٌیکٌ  یيهَن نتن-

ا را بست ٍ ايَر شیيا با لبخند چشو کرد، یکهرش را ريا نه یا اٍ کٌ لحظٌ یيا نَازش انیدر ن آٍا
  .حرکت داد یکرد ٍ بعد بٌ نرن ویتنظ يا ویس یآرشٌ را رٍ

 ینَ قلو خدا انگار يا، قصاص ٍ يا تهام جنگ انیرا تهام کردى بَد. در ن يا یايیانگار، ٍاقعا س ایدن
ايَرا، فقط  ی  خیقلب   یآغاز کردى بَد. حصار سرد ٍ سنگ رییبٌ دست گرفتٌ بَد ٍ طرح را با تغ دیسف

دختر  نیفقط تلنگر ا رش،یکردن نس دایتا سر بٌ جنَن بگذارد ٍ پ خَاست یآٍا را ن یيا چشو ی شعلٌ
  .داشت ازیرا ن
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را نَم کردند ٍ آرام آرام  يا یٍ شايدخت آنقدر سخت جنابی... ٍ عالدیٍ چرخ دیآنقدر چرخ قصٌ
 انیب یجهلٌ باشند برا کیٍ کلهات، فقط  ردیجان بگ اش یٍحش ینغرٍر در کنار آيَ ریزدٍدند، تا ش
 :احساساتش

 است، یاز ير حس یکٌ عار  یقلب

 ٍجَد دارد، ییاعهاق آن جا در

  ...کند یبا عجز تَ را درخَاست ن کٌ

 

 (انیکیخاچ نینَاب ٍ ارٍ ازین -ویدیآينگ چرخ)

  از يهٌ عالو از لحظٌ ٍ از ير دم فارغ

  نن غرق خَدم بَدم ایدن نیا ی گَشٌ کی

  سرد دل یشب هٌیشت تَ نلحظٌ ٍرق برگ ٌی

  ستارى چشهک زد ٌی وییظلهت تنًا تَ

 کرد ین سحر ٍ شب ٌیستارى بَد انا  ٌی

  از نَ ویتا تازى بش ویدیٍ چرخ ویدیچرخ

  نبَد جز تَ یچکسیقصٌ ي ی ستارى تک

  بارٍن یلحظٌ شد ٌی دیخَرش یلحظٌ شد ٌی

  جَن رمیتا نن بگ یدیٍ بار یدیتاب

  شد نَازش جنس   قشنگ تَ يو یحرفا
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 خَايش شد ی احساسو فَارى ی قطرى تک

  ایدن ی نن شعر تَ نحکهٌ یقصٌ شد تَ

  ایدٍتا رٍ َندیشد پ نیسرنَشت ا حکو

  از نَ ویتا تازى بش ویدیٍ چرخ ویدیچرخ

  نبَد جز تَ یچکسیقصٌ ي ی ستارى تک

  بارٍن یلحظٌ شد ٌی دیخَرش یلحظٌ شد ٌی

 جَن رمیتا نن بگ یدیٍ بار یدیتاب

 

 

 

 ...سالم زم،یعز دٍستان

  ...دیرسَند انیٍ بٌ پا دیقشنگتَن کٌ داستان رٍ دنبال کرد یيا نگاى ٍ يا از چشو ینرس

  ...رٍ داشت دنوینن حکو نفس کش یبرا ،یسندگینَ ی تجربٌ نیجنَن، بٌ عنَان اٍل یآٍا رنان

 یيا نَشتنش، ٍاقعا با تهام ٍجَد لهسش کردم... با خندى یسال کٌ زنان گذاشتو برا کی نیا یط
  ...کردم ٌیگر ياشَنٌ یگر یپا ٍ پابٌ دمیايَرا ٍ آٍا خند

  ...ٍ بٌ دل نًربَنتَن نشستٌ باشن دیباش داشتٌ شَن کٌ شها يو دٍست دٍارمیان
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کتاب  نی... ادیشخَدتَن ببخ ی  تَ نتن ٍجَد داشت، بٌ بزرگ ییغلط نگارش ٍ انال ایکو ٍ کسر ٍ  اگٌ
رفع  یچاپ ی کٌ براتَن بٌ ٍجَد اٍندى، با خَندن نسخٌ یٍ قطعا ابًانات رسٌ یصد در صد بٌ چاپ ن

  ...خَايد شد

  ...از تٌ دلو دٍستتَن دارم ٍاقعا

 د،یسع یٍ شاداب یذات آٍا، سرزندگ یشیآال یٍ ب یايَرا، پاک یچشها تیبٌ جذاب تَنیزندگ دٍارمیان
  ...ٍ شايدخت قصٌ باشٌ جنابیعال َندیشًرام ٍ عاشقانٌ ٍ نحکو بَدن پ ٍ رفاقت ینردٍنگ

 دٍارمیان... گذاشتو براتَن قصٌ شدن تر قابل لهس یرٍ در کاٍر آخر، برا یاصل یيا تیشخص عکس
  ...بشٌ ریبٌ خ ادشیبٌ  لیآرزٍياتَن، براتَن تبد ی يهٌ

  حق...! ای
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