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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

    

 《شب گذشته مه یماکان، دو ساعت از ن هیمهمان》

 

 .زنمی افتاده م یبلور  یهاوان ی ل ی خودم که رو یشده کج و کوله   ری به تصو یلبخند 

که امشب مقابلشون خم شدم و   ییهاهم خوشحال تر از تمام مهمون د یشا شه، یگفت خوشحال تر از هم شهی م  یخوشحالم،حت

 گردوندم.  ینیریو ش   کیو ک   یدنینوش  ونشون یم

  یها حتآهنگ عالوه بر تن آدم  یولوم باال  یها که صداطور جشن  نیرو دوست داشتم مخصوصاً ا یکوبی جشن و پا شهیهم

 .ارهیرو هم به لرزه در م وارهاید

 آدم ها.  یو حت های مراسم، خوردن  خونه،

 .شهی م  ترقی لبخندم عم ی جید یهااد یها و فرو داد مهمون  غ یج ادی با

بودم    دهیکش غ یکه جون داشتم ج  ییها استتار کرده بودم و تا اون جااون ون یها خاموش بود م المپ   یوقت ی چند بار ه ی یواشکی

 بودم.  دهیپر نیی و پاپاشنه بلندم باال یهاهم با وجود کفش ی و چند بار

آشپز خونه   ون یکانتر بزرگ و پهن م ی رو از رو ی ن یریظرف ش  امیو تا م  گزمی انجام دادم لبم رو م یکه پنهون ی طنتیزده از ش  ذوق 

 . شنومیمهسا رو م  یخودمه بر دارم صدا یده برابر خونه   قاًی که دق

http://www.romankade.com/
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 دختر!   ییجا نینفس، ا-

 .چرخمی به سمت اون م  یشاد با

 زده؟!  بتیساعته کجا غ کی  ستیشد اصالً معلوم ن داتیپس باالخره پ-

 ؟ ییتو کجا نجامیوقته ا  یلی من که خ-

 : دهیجواب م چرخونه ی پروتز شدش م یهالب  ونیکه زبونش رو با عشوه م یحالو در   کشهی بلوندش م ی به موها  یبا ناز دست مهسا

 

 2پارت#

 

 . یبود  یبگو با ک ی نفس نپرس کجا بود-

  رهیخ کنهی م  یباز  ختهیکه مقابل صورتش ر  یلخت و بلوند   یو به اون که به تنش قوس داده و با موها  کنمی هام رو گرد م چشم

 :شمی م

 ؟ یبود  ی مگه با ک-

 :دهیبه سر و گردنش م  یتاب مهسا

 با ماکان. -

تو نطفه   ادی لبم ب رو  نکه یخندمو قبل ا عی که مهسا ناراحت بشه سر نی اما از ترس ا ره، یگی که خندم م  کشهی م  یرو جور  ماکان

 :پرسمی و م   کنمی کور م

 ه؟ یماکان ک-

  ترش با یکه ز ن یا ی به جا یطون یش  یبلندش که او ناخن ها  یکه با انگشت اشاره ی و در حال  کنهی جمع م یصورتش رو کم مهسا

 : کنهی ونه اشاره مخاز نظر من ترسناکش کرده به اطراف آشپز  شتریکنه ب

 قصر!  ن یا یآقا-

 . چرخونمی م  لیتک تک وسا ی به همراه انگشت مهسا رو نگاهم
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رو   یانندهینفس هر بب تشون یچوبشه و براق ت یروش نشون از مرغوب یها ی کار به رنگ چوب که کنده  ک یکالس  هانتیکاب

ازشون   ی بابت چه کار دونم ی و اصالً نم  دمیها رو ند هم اون  ایتو رو  یتا حاال حت  چوقتیکه ه ی لوکس یهالیو وسا  رهیگی م

اون گلدون گل بزرگ که وسط   ی حت خورهی م  یبه همه چ   یهمه چ یاه جور هنرمندانه یکه   شونیرنگ  بیو ترک کننی استفاده م

ن لوستر بلند  کانتر آشپزخونه گذاشته شده و مشخصه فقط گلدون بلورش پول چند ماه سگ دو زدن امثال ماست و حاال او

حکمت وجودش تو آشپز   قاً یو دق ده کر  ره ی چشم من رو هر بار به خودش خ میسرمون که از همون موقع که اومد  یباال ِ یی طال

 داده.  یشتر یبه آشپز خونه شکوه ب ییجور ه یلوکسه و   یاد یکه هست، ز  یاما خوب هر چ دونم،ی خونه رو نم

 

 3پارت#

 

 مشت پرنس و پرنسس بودند! هی واقعاً قصر بود و صد البته که مهمون هاشم  خونه  نیبا مهسا بود ا حق

و    هی چ ادشونیتعداد ز ل یکه مشخص نبود دل  یاجاق گاز  نیو چند  د یسا یهاخچال ی و   واریدر و د  یرو   از رو  نگاهم  حال نیبا ا اما

 کردم: نگاهش   یگرفتم و رو به سمت مهسا چرخوندم و سوال خورن،ی م  یبه چه درد 

 !؟یقصر چکار داشت نیا ی به قول خودت آقا نیخب حاال تو با ا-

 هاش رو با ذوق تکون داد با چشم به خودش اشاره کرد: شونه  یکم مهسا

 نداشتم اون با من کار داشت.  یمن با اون کار-

 ادامه داد:  ی زد و با لبخند پهن یچشمک

 ؟ینکنه تو منو دست کم گرفت -

 : دهیادامه م کشهی که م ی نیآه سنگ  با

 ! یچی از ه به  یاما خوب کاچ کردمی مسخره تنم نبود از ماکان بهترش رو هم تور م  ی لباس ها نیاگه ا-

 .کشمی تن مهساست، م یهالباس   یمشابه  قاًی که تن خودمه و دق ی راهنیبه دامنِ پ یدست

 ها رو دوست داشتم.   راهنیسبک از پ  نیا شهیو من هم ه ییبایز  العادهفوق   لباس  که    نظر من به
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 یهاعروسک هی پفه و ما رو شب یکه دامنش از جنس توره و حساب ن، یکوتاه و پر چ ی دکلته و دامن  یانه یو با س  د یسف راهنیپ

 .میموهامون نشوند  ی ها که روو ست لباس  د یسف کرده، مخصوصاً با ربان  مون یزمان بچگ  یِ کوک

 ل؟!آخه انقدر خوشگ  میگرم، لباس خدمتکار دمشونم 

 .شناختمی از ذوقم سر از پا نم م یرو قراره بپوش  هانیا  دمیفهم ی که خودم وقت من 

 خوشگله.  ی لیهامون که خنگو مهسا لباس  ی وا-

 ادامه دادم:  زون یآو یهاافسوس و لب  با

 به خودمون.  دادن ی لباسو م ن یکاش ا-

 تنم اشاره کرد:   یتو  یهادر هم رفته به لباس   یبه سر تا پام انداخت و با صورت  ی کج شده نگاه تاسف بار یهااما با لب  مهسا،

 ؟ یگیم   یکه تن مهمون هاست چ  ییهاخوشگل پس به اون لباس  ی گیها ملباس  نیتو به ا-

 

 4پارت#

 

  می؛ البته به تصمبودن دهیپوش  د یمشت دختر و پسر که سر تا پا سف  کی  ها لبام رو کج کردم،مهمون  یهالباس  ه یآور ادی با

و دور کمرهاشون رو پوشونده بودن که    نهیس  یها فقط انگار رو گرفته بودند. البته دختر   د یسف ه یمهسا پارت یو به گفته   زبانشونیم

 اسمش رو لباس گذاشت. شد ی اصالً نم

طور   نیاوناست، باز دم اونا گرم که اگه ا یهاتر از لباس   دهیپوش  یلیخ  ی که تو تنت کرد  یلباس  نکهینبود بگه حاال نه ا یکی حاال

حضرت   یسفره  یسرت پا ر یخ که    تا آسمون با تو ن یو افکار بزرگ شدن و حسابشون زم د یکه با اون عقا نیبه خاطر ا گردنی م

 فرق دارن! ی ابالفضل بزرگ شد 

 : د یپر میمذهب یرانه یافکارِ خود درگ ونیم مهسا

 . رمشیگی ازت م ام یفردا خودم م  ؟یمنو ببر نیماش   یتونی نفس م-

 ابروم رو داد باال: یتا  هی

 ؟ یایرو ببرم؟! مگه خودت نم نتیماش -
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 جواب داد:  طنت یفشار داد و با ش  شیاقلوه  یهالب  ی رو رو دندونش

 جا بمونم. نینه ماکان گفته شب ا-

 گردنم گفتم: یزده  رون یرگ ب  ر یصدر زده بود رو بستم و تحت تاث یسور به غار عل  ه یباز مونده از تعجبم رو که  دهان

 چکار؟ ی ! اصالً بمون؟یجا بمون ن یگفته ا ی چ یعنیمهسا -

 که براش خرج کرده بودم جوابم رو داد:  ی رتیتفاوت به حجم غ ی هاش داد، ببه چشم  یتاب

فردا   خوامیبرگرد خونه نم  نمیماکان تو با ماش   شیپ مونمی امشب م  گمی م ؟ یبه خنگ  ی خودت رو زد ای ی...! دختر تو خنگ شیا-

 . گردونهی نباشه خودش برم م نیو اگه ماش  نتم یبا اون ابوقُراضه بب

 دم؛ یکش  یپوف

 ؟ یکن  یم  یمجبوراً کلفت  یو چون طلسم شد  ی ونیدختر شاه پر کنه ی فکر م نتت یحاال اگه با او به قول خودت ابوقُراضه نب-

 :د یو دست به کمر رو به من توپ د ی هم ساب ی رو رو هاش دندون 

   ه؟ یکلفت ک  ؟ یگیم  ی حواست هست چ ی هوو-

 رو چرخوند و ادامه داد:  تشیسرخ شده از عصابان صورت

  نجوری تو ا ام یم ین یب یکلفتاس اگه م  ه یشب م یچ نیمن بنداز بب ی افه یو ق  پینگاه به ت ه ی ومد ی حرفت خوشم ن ن یاصالً از ا-

سرنوشت منم گره   د یشا ی د یشانس بهتره؛ خدا رو چه د هی واسه خاطر  زنمی چرخ م ونشونیم یمثل عروسک کوک  هایونمهم

 .ندرالیو بشم مثل س  دارهاه ی ما ن یاز ا ی کیخوده باشه به 

 

 5پارت#

 

 بودم.  خبری داشت و من ب یقد و قواره چه کودک درون فعال  نیدختر با ا ن یمهسا زدم. ا  یفانتز  یهابه توهم  یلبخند 

آشپز خونه که   ون یکانتر پهن م ی بکنم؛ رو یبحث کار نیکردم بدون کش دادن ا ی تاسف براش تکون دادم سع ی از رو یسر

م، اما قبل از  رو برداشت  ی ن یریش   سنگ که فکر کنم از جنس مرمر طرح دار بود خم شدم و ظرف آخر  یروش پوشونده شده از نوع

 .د یکش  رون ی ب ستمرو از د ینیکه از جام جم بخورم مهسا س  نیا
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هات رو عوض  تو هم برو لباس  رن یها هم دارن متمومه، مهمون  باًیتقر گه یهم د ی مهمون برمشون، یخودم م  ، یالزم نکرده تو ببر-

 کن و برو. 

 نگاهش رو از نگاهم بدزده چشم دوختم:  خواستی کردم به صورت اون که انگار م ز یر یرو کم  چشمام

 نظافت؟  یبمونم برا ستین اجیبرم؟ احت-

 رو کج کردم و ادامه دادم:  لبم

 ! شه؟ی م ی بعدشم پولم چ -

 : هینگاه عاقل اندر سف نبار یدوباره بهم نگاه کرد البته ا مهسا

ما   یکه آخر روز دست مزدت رو بذارن کف دستت، نظافتم به عهده ی هست  یتمونمگه کارگر ساخ  ؟ یدختر آخه تو چقدر خنگ -

و بعد برو اون جا   رهیباهات تماس بگ  اتی نظات تو فقط برو خونت و منتظر باش تا ب ی برا فرستهی چند نفر رو م اتیفردا ب ستین

 . یبعد  هی مهمون یه یبمونه با تسو امشب یه ی هم تسو د یشا کننی م  هیباهات تسو

 رو کشف کرده باشه چشمام رو گرد کردم:  ی مهم زی که چ ی کس ثلم

 . ستمیبارمه و هنوز آشنا ن نیاول یآخه تو که خبر دار  دونستمی من نم ؟یجد -

 :چوندمیرو با اضطراب بهم پ دستام

 اجازه رفت؟ یبرم بعد برام دردسر نشه بگن ب  ی مهسا مطمئن-

 : گهی م کنه ی که پشت چشم برام نازک م  یو در حال  کنهی دندون قورچه م  مهسا

 . ستیبه موندن تو ن یاجیاحت گهیبرو د گمی حاال هم بهت دارم م ؟یمن بهت گفتم رو انجام بد  ینگفت هر کار اتیعجبا، مگه ب-

 

 6پارت

 

خت دو نفره با رو  بزرگ و ت  ه یواریزدم که شامل کمد د دشون یاتاق که قبالً د یه یتوجه به اثاث یو ب  دم یرو تو هم کش هامابرو

رنگم و شال    ی که بافت مشک یلباس کردن اما تمام زمان ضی شروع به تعو شهی خوشگل م  یلیخ د یسف  شیآرا ز یو م  د یسف ه یتخت
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از   شتر یلباس خوشگل ناز بود و ب نیفکر بودم که چقدر ا ن یتو ا  کردم،یعوض م  یو عروسک  یرو با اون لباس پف میو شلوار مشک

 . ومد یهمه چقدر بهم م 

 و با خودم زمزمه کردم:   دمیکوب میشونیدر آخر آروم با مشت به پ اما

 که من به خاطرش حسرت بخورم؟  هی زیچ می حق با مهساس واقعاً که من احمقم آخه لباس خدمتکار-

  ی ستاره م هی ن مجلس مثله خودمون و شک نداشتم که تو او  یهای مهمون ی کیرفتم به   یلباس م نیمن بود با ا ی اگه برا اما

رنگ   یمشک ف یمهسا رو از داخل ک ی رنو چییکه سو ی حال در  و  گرفتم چشم  حسرت با لباس  اون از هم   اما در آخر باز دم،یدرخش

کولم انداختم و از   ی طرح چرمم رو رو  یو کوله   دمیکش رون یب شد،ی که شتر با بارش توش گم م  لهیو بزرگش که پر بود از وس 

  ایبا مهمون ها  گهیبار د  ک ی نکه یرفتم؛ بدون ا رون یب م، یشده از اون وارد و خارج بش د یکه قبالً تاک یرفتم و از در پشت  رون یاتاق ب

 مهسا رو به رو بشم. 

 بکشم.  یسر شهر به اون سر شهر باعث شد آه نی همه راه رو از ا ن یمهسا و تنها برگشتنم اون هم ا موندن 

 از اون خارج شدم نگاه کردم.  ی کیگشتم و نگران به در کوچبه عقب بر  یالحظه  یبرا

 . دمیرو اون جا ند  یاما کس  م،یمنتظرم که مهسا صدام بزنه و ازم بخواد تا منتظرش بمونم تا با هم بر هنوز 

 . ادیهم ازم بر نم ی اما خب کار افته، یبدنم به رعشه م  وفته یبراش ب ی که امشب قراره چه اتفاق  نیاز فکر ا  موند؛یمهسا نم کاش 

  نیو صد در صد حاال هم اول ستین اتیاخالق بند یبودم اصالً پا دهیاما از همون اول فهم شناختم،ی وقت نبود که مهسا رو م یلیخ

 .ستیبارش ن

تره و کمتر   کی جا کوچ ن ی محل ما از اِ که چه عرض کنم، پارک  اطیشونه باال انداختم و روم رو بر گردوندم و به ح الیخی ب پس

با   کردم ی م  ی سنگ فرش شده رو تا در بزرگ اون عمارت رو ط ریکُنان مس ی لِـ ی که لِـ  یشدم و در حال ره ی دار و درخت داره، خ

 خودم گفتم: 

 

 7پارت#

 

 

 . یستیاون ن ی ، مهسا رو قضاوت نکن تو که جانفس خجالت بکش-
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و در   د یو اون حس خوب و مثبت پر کش دم یکش ی پارک شده آه یاز خونه، تو کوچه پشت رونیمهسا که ب  نیماش  هی آور ادیبا  اما

 دوباره گفتم:  دمیسای هم م یکه دندون رو  یحال

 . گهید یکرد  ی خوب جلو در پارک م ی پارک کرد  ی... از دست تو مهسا حاال چرا کوچه پشتیآ-

و انقدر وحشتناکه انگار دارن همشون رو قتل عام   دمیشنی ها رو هنوز ممهمون  یهاو عربده  غیو ج یطانیش  یهاخنده  یصدا

 .نشستی اونجا به جونم م  اطِیبزرگِ ح ی فضابود که اون لحظه از او  یخوف  و  بودن  تنها اون  از  تر  ناک وحشت   و کننی م

رو تو همون   هاوالی و ه  دمیدی بود که م  ی ترسناک یهالم یف  ریفکر کنم تاث دمیترس ی بچه شده بودم ها حاال چرا م دم، یرو گز لبم

 . ادیببه سمتم  غی بپره و با ج رون یها باز پشت درخت  یبا ارّه برق  ی کیها جا نذاشته بودم و منتظر بودم که  لمیف

  ی قالب ته کهویباعث شد  اط یح یاز ضلع جنوب یز یشکسته شدن چ یبه افکارم زدم و راهم رو ادمه دادم، اما صدا یپوزخند 

 . ادیم  یداره با ارّه برق  یکی  نکنم غلط  کنم؛

  باً یکه تقر دهی سر به فلک کش یهاختصدا از پشت همون در  دم،یطور که لنگ در هوا خشکم زده بود به سمت صدا چرخ همون

  ترشونزیالشون وهم بر انگ  ال به  م یچرخش باد مال لیبرگشون به دل یب یهاخش شاخه خش یفرو رفته بودند و صدا ی کیتو تار

 بپره.  رونیب ونشون یدست بودم تا از م منتظر مرد ارّه به  ش یلحظه پ  ند که چ ییجا همون  اومد ی ، مکرده بود 

که دلم   ی به اون سمت برم و تنها کار کردمی هم قفل کردم، از ترس جرات نم ی هام رو رودندون  دم یرو تو هم کش هامابرو

 بزنم.  رون یبه قدم هام بود، تا بتونم هر چه زود تر از خونه ب  دنیبخش سرعت  لحظه انجام بدم اون خواستی م

و   زنه ی داره با تلفن حرف م  یکه انگار کس یجور  د یبه گوشم رس   اطیاز همون قسمت ح ی کس یزمزمه   یهمون لحظه صدا اما

 .شهی م  ترک یهر لحظه به من نزد

 . هی کدوم گور دونم ی کنم نم داش یتونم پ  ینم -

 بلندتر: نباریهمون مرد اما ا یسکوت و دوباره صدا  یالحظه 

 زد.  بش یکجا غ هوک ی دونم ی من حواسم بهش بود نم ری ! نخ؟یزنی چرا داد م -

 

 8پارت#

 

 راحت. الت یخ کنمی امشب کارش رو تموم م نیکنم و هم  یم داش یسنگم که باشه پ ر یباشه... باشه... ز-
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 و تمام تنم رو عرق سرد پوشوند.  ارم یکم مونده شاخص در ب دم یکه شن ی زیچ از

 در آورد، انگار مغزم به پاهام فرمان داد که فرار کن.  یکه بهم وارد شد بدنم رو از اون حالت خشک  یبار شوک  نیا اما

 کردم بدون سر و صدا از اون خارج بشم. ی سع اطیخودم رو به در رسوندم و با احت نیپاورچ

 ون وجود داره. که انگار هر لحظه امکان خورد شدنش  یجور شد،یم ده یهم کوب یاز شدت ترس محکم رو  هامدندون 

که   ینییپا یتوقف به سمت کوچه  یاها گذاشتم و با ترس و لرز در رو پشت سرم بستم و بدون لحظه اون  نیرو ب  نمییپا لب

 حضور من نشده باشه.  ی که اون مرد متوجه   کردمیو فقط خدا خدا، م  دم یدو  مهسا تو اون پارک شده نیماش 

  یسیو پل ییجنا یهالم یف  یکه پا ییهاو به لطف تمام ساعت  دادهی خون م یبو  دمیشن که  ییهاحرف  ندونم  که   نبودم  بچه انقدر

که قرار بود امشب کارش رو تموم کنه   یحتماً قبل از اون شخص  شد یاگر اون مرد متوجه حضور من م  دونستمی گذرونده بودم م 

 . کردی کار من رو تموم م

دور رنگ که   یابوقراضه  ن یرنگ مهسا رسوندم تا با ا د یسف یو با هول خودم رو به رنو  دمیچیداخلش پ  عی سر دمیکوچه که رس  به 

  دنیرو تجربه نکرده بود از او مهلکه فرار کنم، اما با د  یدگیو رنگ پر ینمونده بود که الاقل ده بار با تصادف تو رفتگ   شییجا گهید

  غیقلبم گذاشتم باز خدا رو شکر ج  یه شدم و دستم رو روافتاده شک ن یزم ی رو  شکم یبه رو  نیاش م کنار  درست  که ی مرد

 از حدقه در اومده نگاهش کردم.  یفقط با چشما دمینکش

 به عقب بردارم.   ی باعث شد با هراس قدم شی و سر تا پا خون د یسف یهاشدم، اما لباس  کشینزد یکم

جنازه تک و تنهام و در   هی نصف شب با  میدو و ن اونم ساعت  کیبن بست و خلوت و صد البته تار ی کوچه  هی که تو   نیفکر ا از 

 . ادیباعث شد زبونم از ترس بند ب دمینفر شن کی کشتن  یاون مرد رو هم درباره  یهاکه حرف  یحال

 

 9پارت#

 

چراغ برق روشن شده   ر یت ی به سر کوچه که با نور زرد رنگ المپ رو  یسرم رو عقب برگردوندم و نگاه شیکرده و با تشو خوف

  رمیتماس بگ  س یبا پل د یفکر کردم که با نیعقب گذاشتم و به ا یاگه ید ی قدم ستیجا ناو  یمطمئن شدم کس یبود انداختم و وقت 

  ای  وفتم،یخودم تو دردسر ب نکهیا که شانس خوب من ثابت شدس از ترس  ییجا بکنم، اما از اون  فی و تمام ماجرا رو براشون تعر

  نیماش  چییکار منصرف شدم و سو نیبشه از ا دایاون قاتل پ یکار رو داشته باشم سر و کله  نیاصالً فرصت ا نکهیکه قبل از ا نیا

 دادم.  شاربود رو تو دستم ف زون یآو  یرنگ  ی مهسا رو که بهش عروسک خرس صورت
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 فرار.   یعن ی نهیگز نیآخر و بهتر ینه یگز موند یم حاال

به خونه هم توقف   دنیپدال گاز فشار بدم و تا رس  یجا که جون دارم پام رو رو بندازم و تا اون  نیخودم رو داخل ماش  عیسر د یبا

 نکنم.

  یاو شخص که از ی نا مفهموم یاز کنار اون جنازه گذشتم اما تو همون لحظه صدا نیدهنم رو قورت دادم و پاورچ ینداشته  آبِ

 خونم.طرفِ اون بچر  ی و سرم رو به آروم ستمیوا رفته بود بلند شد باعث شد سر جام با نیزم یکه رو 

 مرد بود؟!  نیصدا مال هم دمیدرست شن یعنی

که متعلق به   ییهابلند درخت  یهاو شاخه شد ی به سمتش باز نم ی در  چ یکه ه یاخوندم، کوچه تا سر کوچه چر رو تو سر  نگاهم

بدون عبور   باًیمکان تقر  ه یجا بود و از اون  دهیبلندشون به داخل کوچکه سرک کش باًی تقر یهاوار ی د یبودن از باال ی کنار یهاخونه 

 ساخته بودند. 

 اون زنده  کردمی من فکر م ی زیهمون مرد بوده و بر عکس چ یصدا ادیز احتمال به  پس نبود  کوچه داخل   جز من و مرد یکس

 بود. 

 برداشتم.  ی قدم نیبه سمت ماش  الیخی دردسر، ب  یاما از ترس افتادن تو  رم، یو نبضش رو بگ  نمیسرش بنش  یخواستم باال اول

از کجا معلوم اون   ؟ یچ افتادی اون قاتل م ری بدتر از اون اگه گ یحت کرد، ینم داش یپ ی اگه کس مردینداشت، اما اگه م یمن ربط  به

 ! گشته؟ی آدم نم ن یمرد دنبال هم

 . ستادمیجام ا سر

 

 10پارت#

 کنه ی و امشب کارش رو تموم م   کنهی م  داش یبود پ گفته

کرده   ی کار ه یبکشنش البد  خوانی که نم لی دل  یب  وفته،ی دست اون، اما خوب به من چه ب وفته یی بذارمش و برم بدون شک م اگه

  یهاباند  نیاز ا یکیبکشم، از کجا معلوم با  رون یماجرا ب نیا ی تونم پامو از تو  ینم گه یاگه بخوام دخالت کنم د ره،یو حقشه که بم

 .وفتمین ر گروها د نطور یو ا ایماف

انقدر خشک و سفت بود که   شد ی داخل قفل در فرو بردم، اما مگه باز م  یرو با دستپاچگ  چییرفتم و سو عجله به سمت در راننده  با

در رو گرفتم و محکم به داخل هولش دادم تا باز شد   یره یبا زور دستگ  ی چند بار ه ی رو بچرونه  د یکل ی نداشت به راحت رو ین  تمدس 
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سرم   ییبال د یرو جا بزنم سرجاش دوباره نگاهم به همون مرد افتاد اگه برم شا چ ییتا خواستم سو اماسوارش شدم،  یمعطل  ی و ب

 تونم با وجدان راحت بخوابم.  ی نم گه یاما تا آخر عمر د ادین

 ی و با جمله  دمیکش  یپوف

 شانش.  یبخشک ی ا -

وارد شده بود تمام استخون  که بهم    یفشار از  بود مونده  کم  که   و خشک رنو ک یبه فرمون بار دمیدست راستم را با ضرب کوب  کف

 ام بشکنه. پنجه  یها

تا دردش آروم بشه   رقصوندمش ی بودم و تو هوا م ده یطور که با دست چپ دست راستم رو محکم چسبو همون   دمیرو گز لبم

 قرار دادم.    تیرو مورد عنا م ی خودم رو، شانسم رو و از همه مهم تر وجدان گور به گور

کنم   ی اعالم م  ی عموم ی سختم بعد به موقعش سه روز عزا ی کارا نبود من زن روزا  نید، فعال وقت ابع  یحرکات بمونه برا نیا اما

و با   نیتو ماش  آوردم ی اون مرد رو م د یکنم االن با  یم  هی گر  دمیکه االن کش  یبه خاطر درد  یو حساب نمیش ی خونه م یگوشه   هی و 

 کردم.  ی سرعت برق فرار م

سرش خم شدم،   یکردم به سمت اون مرد رفتم. باال  یکه صورتم رو جمع م  یرو با دست چپم به شکمم فشار دادم در حال دستم

  صورتش  به  بودن  چرب  انگار به خاطر  شریبود که البته ب  ختهیصورتش ر ی رو  شیبلند و مشک ی موها دم، یدی صورتش رو نم

 بود.  دهیچسب

 خفه صداش کردم:  یلیو خ آروم 

 

 11پارت#

 یالهنعمت  سایپر سندهینو

 ؟ی اآقا...آقا زنده -

به آسفالت کف کوچه تا   د یکوب  یشک نداشتم انقدر سرش رو م  د یشن یسوال من رو م نیخدا اگه االن به هوش بود و ا یبنده

 هم شد سوال؟!  « یابگه »زنده ستین ی کی! آخه رهیبم

روش   یفضا هم مشخص بود با وجود خون ها  نیرنگش که تو هم د ی سف راهنیپ ی زانو خم شدم و نوک انگشتام رو از رو ی رو

 شونش گذاشتم و آروم تکونش دادم:  ی نازکه، رو یلیخ
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 آقا...   یهو-

کنار زدم و به  صورتش  ی ها رو از رورخ صورتش رو پوشونده بود رفت و آروم اون م ین ی که رو ییبار دستم به سمت موها نیا

 کج و کوله شده. ی توهم رفته و دهن یبستش نگاه کردم، البته با صورت  یصورت صاف و چشما

 گفتم:  شهیبزنم اون متوجه نم م یکه اگه حرف ن یو بدون توجه به ا ختی و رطوبت داشت که گوشتم ر  یانقدر حالت چرب موهاش 

 . دهیپخت و پز مملکت رو م سال روغن ک یخرج  رنیعه عه، چه وضعشه از موهات روغن بگ - 

 رو باز کردم دوباره به سمتش اومدم.  نیسرش بلند شدم در ماش  ی از باال دمیکش  یپوف

 !ن؟یچطور ببرمش تو ماش  حاال

  نیدو سر رو تو فسقله ماش  و ید ن یبود واسه خودش، آخه چطور ا یبلند غول سینگاه به جثه و قد و باالش انداختم، مردک گ هی

 جا بدم؟

برش گردوندونم، اما    یکردم، اول از همه با تکون ی م ی کار ه ی د یبه تکون خوردن خودش نبود پس با  ید یسمتش رفتم ام به

انقدر   شرفتمیپ دنش،یسرش و دستم رو انداختم پشت کتفاش و شروع کردم به عقب کش یبدون توجه به صورتش رفتم باال

 داخل. ش تونستم ببرم ی ود که تا خود صبحم نمب کُند  و   کم

کنم که با سر به   دایپ گه یراحل د هی تا  دمی حالت نشسته درش آوردم و دستام رو از پشت کتفش باز کردم و از پشتش کنار کش به

 بلند شد و صورتش در هم رفت.  فشی آخ ضع ی و صدا نیشده به کف زم  ده یسمت عقب برگشت و سرش محکم کوب

 

 12پارت#

 

 

  خوردی نم یتکون  چیمن به هوش اومد، اما چشماش رو باز نکرده بود و حاال باز ه  یکردم؛ خدا یگرد شده بهش نگاه م  یچشما با

 شده باشه؟!  ی نکنه ضربه مغز

 به صورتم زدم:  یچنگ 

 ؟ یشد  ی خاک به سرم چ ی وا-
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 .....***..... 

 

ور شو بعدش اون    نیو اول دستش و بعد سرش رو بعد ا ی بدبخت هزار با  مرد درشت، یبود و چثه  کیکوچک و بار نیدرِ ماش   

 شد. ی جا نم نیدرازش که تو ماش   یورش رو فرستادمش داخل. فقط مونده بود لنگ ها

چپم  که از کت و کول افتاده بودم و کتف سمت راستم با دست  یرو هم سوار کردم در حال یفشار با بدخت ی ها رو هم با کل اون

 رو چرخوندم.  چییرفتم و واردش شدم سو نیماش   یدادم و به سمت جلو یماساژ م

 عربده کشان روشن شد. نیماش  موتور 

خورد، درست   یش نمکرد خاوره اصالً صداش به جثه  ی فکر م د یشن  ی بودش و م ده یند  یداشت که هر کس  ییصدا هی نوچ،  نوچ

 .خوردی تاژ از صدا بهم نمول  نیبودم و اصالً ا غوی ج غ یج ی لیمثل خودم که خ

خونه در اون قرار   یشدم که در پشت  یپهن تر  یبه عقب نگاه کردم و با دنده عقب از کوچه خارج شدم و وارد کوچه  نه یآ تو

چرخوندم و از مقابل در   ختن،ی ر نیو عرق جب ه یقسم و آ ی با مکافات کل د یچرخ ی سخت و خشک م ی لیداشت فرمون رو که خ

 شدم.  ره یو به جلو خ  دم یکش ی مقابلش نفس راحت  یو نبودن کس درِ بسته  دنیمربوطه گذشتم و با د  یخونه 

واال عصابم    دم یطرف و اون طرف کوب نی سرش و ا یبار  ستیده ب ه یکرد خوبه حاال موقع سوار کردن مرده  ی بدنم درد م چقدر

 . میبود یمساو  نطور یا خت، یر ی بهم م

 *** 

 

 13پارت#

 

 ماکان،   ه یصبح همان روز قبل از رفتن به مهمان هشت》

 《*سام*    پدر سام وش یدار یخانه 
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و با چه   یچه ساعت شب ید ومدم ینم ادمیشدم اما چشمام رو باز نکردم  داریموهام ب   یال به ال یفی ظر  یشدن انگشتا دهیکش با

 یهاتک تک استخون   رمیخواست دستش رو بگ  یداشتم چون دلم م   یداراما صددرصد تا خود صبح شب زنده  دم یخواب یکس

 رو بشکونم. شهی خوابم م یکه داره مانع ادامه  ی دست شخص

 بهم زنگ بزن.  یکه شد  دارینشده خونه باشم ب  ی عصبان یتا دد  رمیساعت هشته صبحه من دارم م ،یهان-

 ......*****...... 

فرم اومده   یرو  بیاما بدن من عج گذشت،ی آ مساعت از رفتن پانته  مین  تینها ای قه ی از چند دق شتری رو که باز کردم انگار ب چشام

 بودم. 

 ...اومد ی اصالً خوابم نم گه یکه د نیبا ا دمی تخت بزرگ و راحتم غلت تو 

  یرو باز کردم نگاهم رو  یچشما اریاخت  ی لحظه ب هی بشه، اما  یشدم که چ یم  داریصبح ب ینداشتم از کله  ی که کار  رونمیب 

  بود  مادرم  و   بود که از خودم و پدرم یآباژور کنار عکس ری ز شهیداده بود و هم  هیکه پدر بزرگم بهم هد  یاقه ی ساعت گرد و عت

 هر بود. بعد از ظ  می ساعت سه و ن ارمیخشک شد و کم مونده بود از تعجب شاخ در ب ذاشتم،ی م

  نیتعجبم به خاطر ا شتریب شد،ی چهار بعدازظهر شروع م -میباشم، کال صبح من از سه و ن به یغر دنی از خواب میتا  نیکه با ا  نیا نه

 .گذرهی آ رفته نمکه پانته  ی از زمان یلی کردم خ ی بود که فکر م

تو تختم   ی روش کار گذاشته شده بود تا وقت ی بزرگ ونیبه بدنم دادم روم رو از ساعت گرفتم و به سقف که تلوز ی و قوس  کش

 شدم.  ره ی بتونم راحت تماشا کنم خ

 

 14پارت#

 

 

  یکنترل رو از رو   موتیاز جام بلند شدم و ر ل،یموندن بدون دل ره یخ قه ی حس و حال روشن کردنش رو نداشتم و بعد چند دق اما

  ای نه یتو آ ینگاه بدون شد  اتاقم وارد نور  هم، از شدنش  زمخصوص کنار رفتن پرده رو فشار دادم و با با یچنگ زدم؛ دکمه  یعسل

جا   نیآ صبح اکه پانته   دادی م  توالتم نشون ز یم  یجلو  یوان و بهم رختگ   ه یسیو واردش شدم خ  مبه سمت حمام رفت ی ا گه یکار د

 دوش گرفته. 
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 . خوردی بهم م تیوضع نی رو کج کردم حالم از ا  صورتم

  ی باشم همون اندازه دوست داشتم که حموم رو به صورت شخص کشی دختر شر ه یاشتم با دوست د  شهیعکس تختم که هم بر 

وان به سمت دوش   الیخی شد. پس ب ی جا حموم کرده باشه چندشم م نیا ی ا گهیکه کَس د نیاز ا ی جور ه یاستفاده کنم و 

 رفتم. 

گفتم تا   یم   د یبا خودم فکر کردم که حتما با ختیری تنم م  یرو  واریکه آب گرم دوش د   یحال در  و   شدم یاشه یاتاقک ش  وارد 

 تونستم ازش استفاده بکنم.  ینم گه یوان رو بسابن واال د  یآخر روز حموم رو نظافت کنن و حساب

دست کردن صورتم و حالت دادن با روغن و ژل مخصوص موهام بود که وقتم رو    هی صاف و  شتری و ب د یطول نکش یل یخ دوشم

 نداشتم. یمن باهاش مشکل د یکشی هم طول م نیسه برابر ا ای اگه دو  یرو دوست داشتم که حت هامگرفت، اما انقدر مو 

اتاق جدا رو داشت و مخصوص لباس هام بود رفتم درش رو   ه یکه حکم  ی رفتم و به سمت کمد بزرگ رون یب یبهداشت سیسرو از

 باز کردم و واردش شدم. 

هام و کمربند ها  بودن و چند کشو که کفش  زونیآو رهیبه گ ب یکه منظم و با ترت ی یلباس ها یتا دورم پر بود از کمد و قفسه  دور 

 .داشت قرار هااون  تو هامساعت  و  جورابام ی و کروات هام و حت

 ها از لباس پر شده بود. کتاب تمام قفسه  ی کتاب خونه بود البته بجا ه یمثل  قاًی دق نجایا 

 زدم.   رون یعوض کردم و از اتاقم ب دم یاسپورت سف یو کفش ها   یطوس  شرت یت ه یرنگ و  یشلوارک طوس  ه یرو با  حولم

 ای ذاشتی آماده م خچالی به خاطر من تو  شهیکه محبوبه هم یچی هو کیاز ک که یت  هی د یخواست شا  ی م ن یریش  زیچ ه ی دلم 

 بهتر بود غذا بخورم.  دمیشا

 

 15پارت#

 

بزرگمون چرخوندم و هلن و بابا رو   ییِرایاومدم و نگاهمو تو پذ  نییعمارت بود آسه آسه پا نیب ما که   پهن و  بلند   مرمر یپله ها  از

 . دمیبودن د لمیف یشاکه تو بغل هم مشغول تما  ی در حال

 که به سمت آشپز خونه برم به سمتشون رفتم.  ن یاز ا قبل
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رو با سر   کردیولو شدم و جواب سالم هلن رو که با محبت بهم نگاه م  ونیتلوز رنگ مقابل یانسکافه  ی ها یراحت  یسالم رو  بدون

 جواب دادم. 

خوب بود و   شیالاقل ظاهر ساز ایبا من مهربون بود   یاد یهم سن و سال خودم بود و زن بابام بود اما ز نکه یدختر با ا نیا

 اومدم:  رونیتند بابام از فکر به هلن ب یاکردم واقعا مادرمه، اما با صد   یحس م  یی وقتا  هی انقدر که  ر؛یباورپذ 

 سالم.  کیعل--

 حال جواب دادم:  یب

 سالم. -

 با تاسف سر تکون داد:  بابام

 شدنه؟  داریاالن وقت ب-

 رو کج کردم:  لبم

 بودم.  داریتا صبح ب-

 گفت: ه یو با کنا د یتو هم کش  شتریاخماش رو ب بابا

 ن؟ یبود داریب ا ی یبود  داریب-

 جواب نگاهم رو ازش گرفتم که ادامه داد:  ی شونه باال انداختم و ب ی تکرار ی حرف ها ن یا دنیتفاوت از شن یب

ببرشون   یغلطا بکن ن یاز ا یخوای م ستی کارها ن  نیا یجا جانیخونه باز نکن، ا نیدخترا رو به ا نطوریا ی هزار بار بهت گفتم پا-

 خودت.  یخونه 

 جواب دادم:  ی با لودگ-

 .شهی جا که نمآخه اون -

 پر حرص تر و بلند تر شد: صداش 

 برج تهران. ن یتو پنت هاس بزرگتر شهی چرا نکنه جاتون نم-

 زدم:  لبخند 
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 . یبد  ری که بعدش تو بهم گ نکه یبه ا  فشی همه ک  ده یجا حال نم نه فقط اون -

 کالفه جواب داد:  بابا 

 نه لطفاً حرمت هلن رو نگهدار. نجایگم ا یندارم فقط م  تیاز جوونبا استفاده بردن   ی من مخالفت ستیدادن ن  ریبحث گ -

 

 16پارت#

 

 : دمیپرس  کردمی به هلن نگاه م ی سوال یرو انداختم باال و در حال ابروم

 کردم؟  یحرمت  یهلن مگه من به تو ب-

 طرف من رو گرفت:  شهیل همبود مث لیخوش قد و باال و خوش استا ی ادیصورت، ز یی بایکه عالوه بر ز هلن

 معلومه که نه.  هیچه حرف  ن یجون ا یوا... سام-

 بار سمت بابا گفت:  ن یرو از نگاه من گرفت و ا چشمش

سامه بذار تو خونش راحت   یمن باشه خونه  یکه خونه  ن یاز ا شتریجا ب نیا م یبحث رو تموم کن نی لطفاً ا زم یجان عز وش یدار-

 . یطیتو هر شرا میکنار هم باش   شهیهم خوادی جا بره من دلم م نیبه خاطر من از ا خوامی باشه نم

 به صورتش زد.  ی لبخند  بابام

نشون بده   اینداشته باشه  یکرد ظاهراً باهام کار ی م ی که سع نیبود مشخص بود اغراق تو محبتاشه، اما هم یجور  هی هاش  حرف

نما! فوقش بابا هم به   یبارب ی نامادر نیاز ا خواستمی م  ی چ نیاز ا شتر یب گه یبود مگه د یکاف  کنهی توجه م دوستم داره و بهم 

 گذاشت.  ی سر م ر یطال رو براش ز سی و سرو نیکدوم ماش   ستیو باز معلوم ن  کردی پول خرج م هاشی ن یریخود ش  نیجبران ا

  ی ملوس سر و صورتش رو به گوش و صورت اون م یگربه   هی زدم و به هلن که تو آغوش بابام جمع شده بود و مثل  یپوزخند 

 شدم.  ره یمالوند خ

 نبود اتفاقاً پدرش پولدار بود. یمن شد، هلن دختر بدبخت  یاومد و زن بابا افهیق ن یسن و سال و ا نیدونم چرا با ا ینم

خودش رو بست   یو تنگدست ینبود که بگم از فشار بدبخت یبزرگ داشت جور چند تا کارخونه  نرایا ن یاما تو هم ، یلینه خ حاال

 بابام.  ش یبه ر
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   کنهی م  یو ولخرج   رهیم ی ما مهمون یطبقه  ی مثل تموم زن ها می د یند  نیعاشق بابامه ما هم تا حاال جز ا گهی که م خودش 

بعد    عیبابام سر ادمهیکه اومده بود  لیاوا  یبشه حت ک یجز بابام نزد یکس به   نمی اما تا حاال نشده بب رسهی م  تانشیف  تانیبه ش  و

  یترسه انصافاً هم بخوا  ی برم قشنگ مشخص بود از بودن ما کنار هم م ششونیکه از پ د یمن هم خونه خر  یرفتن بابا بزرگم برا 

 از من کوچک تر  یماه چند هلن   یماجرا نگاه کن  نیبه ا

 

 17پارت#

 

 خورد زن من باشه تا بابام! یو م   بود

که بوده و هست به فکر مرد    یبابام، هلن هر جور ال یمن راحت شد هم خ  الیکه از اون بابت هم خ د یطول نکش یلیخ اما 

باعث شد تو خانواده قبولش کنم و   د ینرس  جه یمن، که به نت  هیو جاسوس   یتله گذار ی که با کل یوفادار   نیو هم ستین یاگه ید

طور به وجود   نینظر هم نیبمونه البته ا یوفادار به مرد  ی زن شهی م  دایکم پ یل یقائل باشم؛ چون به نظر من خ براش احترام

از رفع حاجات مردونم با زنا   شتر یوقت دلم نخواسته ب  چیکه ه نه یبه خاطر هم نم،یبی که دارم هر روز دور و برم م  ه یز ی! چومدهین

و   نیداشته باشه و خودش با چند  یکه پدر پولدار ی سمت دختر رمیبخوام ازدواج بکنم حتماً م  یبشم و مطمئنم اگه روز  یقاط

 خانواده رو باال تر ببره و وسالم!  ژ یمعتبر خارج کشور بتونه پرست یچند مدرک از دانشگاها

بشه که من رو بدون پول بابام دوست داشته   دایپ ی سک شهی وقت باورم نم چیه قتاً یحق یعن ی ومده؛یکالً به من ن ی و عاشق عشق

 باشه.

 ؟ ییکجای ... سامجونیسام-

 و خودم خبر ندارم.   رمیوقته بهشون خ یلیکه خ ن یآورد مثل ا  رونیب الی هلن من رو از عالم خ یصدا

 رو باال انداختم:  ابروم

 حواسم نبود. -

 : د یبود کش ر یس  یل یو قرمز خ  ی قهوا ن یب یز یرنگ شدش که چ ی موها  یرو ال به ال دش یکش یهابا ناز انگشت هلن

 حواست کجا بود؟  قاًی اما دق زم، ی عز دونمیاون رو که م-

 بشم جواب دادم:  زیخ م ین خواستمی م یرو زانوم زدم و در حال  دست
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 تو آشپز خونه، گشنمه. -

 گفت:اما در جواب   ،یگی بود که برو تو که راست م نیا شی معن شتر یزد که ب  یلبخند 

 رو آمده کنم.  ز یبرات م امیب یخوای م-

    رو تکون دادم و دست به کمرم زدم سرم

 متعجب گفتم:  و 

 اون ها آماده کنن.  گمی م  ستنیهست مگه محبوبه و دخترا ن ی اجینه چه احت-

 

 18پارت#

 

 شده باشه پنچر شد و وا رفته گفت:  یکه بادش خال انگار

 خب برو نوش جونت.  لیخ-

 اومد و مورد خطاب قرارم داد:  رونیب شیقدمم بر نداشته بودم که سر بابا از تو گوش  کی هنوز  اما

 . میحرف بزن د یبا نیسام بش-

 من جواب داد:  یبه جا هلن

 نخورده بذار بره بعد غذا باهاش صحبت کن.  ی زیوقته که چ  یل یخ زمیعز-

 مخالفت کرد:  نبار یکرد ا یهلن موافقت م  یهاکه با تمام حرف  شه یبر عکس هم پدر

 صحبت کنم باهاش. د یحاال با ن ینه عشقم هم-

 تونست با من داشته باشه؟  ی م ی کردم چه حرف  یبهشون نگاه م  متعجب

 : گفتم

 . شنومی بگو م-
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 از جا بلند شد و گفت:  بابا

 . میکنی جا صحبت م اتاق کارم اون  م یبر ایب-

 به هول از جا بلند شد:  هلن

 تو اتاق کارم؟   می بر ایب یگی چرا م  گه ید م ی صحبت کن د یبا یوا... کوروش... بگو هلن برو ما خصوص-

 رو برگردوند ادامه داد: صورتش

اما تا خواست بره بابا دستش رو محکم گرفت و به سمت خودش برش   شه،ی م نیکنم به شعورم توه   یحس م  یی وقتا  هی واقعا -

 فشارش داد:  نش یتر کوچولوش رو آروم کنه به س که بخواد دخ ی پدر مثل  و   گردوند 

 .نی هم م یبا هم اختالط بکن یخوده پدر و پسر  ک ی میخوای کدومه ما فقط م یعشقم حرف خصوص هی چه حرف نیا-

خودشون رو لوس   یناراحت ن یکه در ح  ییگونه کرد و مثل تمام دختر ها بچه  یهاش رو غنچه کرد و صداش رو کملب  هلن

 : جواب داد کننی م

 .نیکه راحت باش   رمینزدم، فقط دارم م ی من که حرف-

 :د یسر هلن کش یدستش رو رو  بابا

 عشقم؟  ی ستیناراحت که ن-

 لب زد:  هلن

 صحبتاتون تموم شد آماده باشه.  یتا وقت  ننیجون بچ یسام یرو برا ز یبگم م می رینه م گه ید-

 

 19پارت#

 لب زد:  یابابا با لحن قدر شناسانه  نباریا

 ممنون عشقم.  یلیخ-

 صحنه نگاه کردم.  نیو به ا سادم یسال سن مثل مترسک وا ی با س  امیس  رخان یاردش  یمن تنها پسر کوروش و نوه  و
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وقت برام    چیاما ه دم، یدی بودم م که خونه   ییو چند بار تو روزا نیچند  یو من گاه اومد ی م شیها پصحنه  نیاز ا یلیخ د یشا

 نخواهد شد.  چوقتم ی دونم که ه ی نشد و م یعاد

کمرش   ریکه کوسن گلدار مبل رو ز یرنگ لم داد و حال یامبل سه نفره و پهن نسکافه  ی هلن دل کند و رفت و پدر رو باالخره

 گفت:   کردی جا به جا م 

 . میحرف بزن نیبش-

 رو بشنوم گفتم:  یشگ یهم یهاکه باز قرار همون حرف  نی ا الیرو کج کردم و به خ لبم

 ؟ یراجب چ میحرف بزن -

 گفت:  ستین یمطمئن شد کس  یبه دور تا دور انداخت و وقت یاول نگاه بابا

 .ستمین  ران یکه سه صبح پرواز دارم و حدود دو هفته ا یدون   یم-

  ی بیتازه و عج  زیچ ن یسر بزنه و ا ساختی اونجا م که داشت ید یبه برج جد  یبره دب  خواستی م  زنهی حرف م ی داشتم از چ خبر

 شونه باال انداختم: الیخ ی سبب ب نیبود به هم نیهم شه ینبود بابا هم

 ! ؟ی که چ دونم ی آره م-

 …تر گفت: آروم  نباریبه دور و بر انداخت و ا یباز هم نگاه بابا

 *********** 

اما از   دم،یبه کل ترس  ییزایچ ه ی دنیمتعجب شدم و از شن یی زایچ هی  دنیبابام فکر کردم از شن یهاولو شدم و به حرف  تختم  رو

  نیراه حل واسه ا ه ی  ییشلوغش کرده من به اون اعتماد داشتم مطمئنن باز هم خودش به تنها کمی بابا  کردمی طرفم حس م هی

 کنه.  ی م دایموضوع پ

 آورد.   رونیب الیمن رو از عالم خ  لمیزنگ موبا یصدا

 رو از کنارم  میاس مکس مشک کس یا فنیآ

 

 20پارت#
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وقت   چیبود و ه  قام یرنگم مخصوص خانواده و رف  ی مشک فون ی تماس رو وصل کردم؛ چون آ  یو بدون نگاه به صفحه گوش  برداشتم

  یرنگم مخصوص اون ها بود و فقط زمان د یسف  فونیزنونه مردونه کرده بودم، آ  یی جورا ه یندادم  یدختر  چ یش رو به هشماره

 . شمشد که حال و حوصلشون رو داشته با ی روشن م

 الو... -

 .د یچیتو گوشم پ مانیپ یصدا

 داش گلم.   یفدا-

 . کهیکرد مرت ی م یزدم سالم نداده چاپلوس  یپوزخند 

  یمیاز اندازه صم ش یب چکسی کالً با ه یعن ینبودم  یمیباهاش صم یلی من خبود، اما   ی از هزاران دوستم بود بچه خوب یکی مانیپ

کردم برگشتم به    یفکر م  زدمی کرد. من اخالقش رو دوست داشتم هر وقت باهاش حرف م  یبا من حال م ی ادینبودم، اما اون ز 

 .زنمی تهران حرف م یهابازارچه  ریز  یها ی از اون داش مشت یکی و با  ش یچهل، پنجاه سال پ

 سالم گفتم:  ی خودش ب مثل

 ؟ یمن افتاد اد ی مانیباز چه خبره پ-

 . ادتمیبه  شهیمن هم ی نالوت-

 رو ندادم که خودش ادامه داد:  جوابش

 ؟ یایدور دور م   رونیب م یدنبالم بر  ادیسپهر قراره ب  -

رابطمون شکر آب شد و حاال بودنمون   کمیرو هم  ختم یر دش یبا ز د ی که سپهر فهم ی بار نیبرم، اما خوب بعد آخر ومد ینم بدم

 کنار هم اصالً صالح نبود. 

 . یحسش ن-

 . نمتیب یماکان م  هی پارت تو  شب   کنم هر جور عشقته یخوب داش اصرار نم له یخ -

 ؟ یای بود؟ چه پارت یک  گهیماکان د دم یرو تو هم کش ابروهام

 رو به زبون آوردم:  سوالم

 !ه؟یکدوم*بوق*ا  گهیماکان د-
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 از گوشم فاصله دادم.  یرو کم یکه گوش   یجور  د،یچیپرواش تو گوشم پ ی بلند و ب یخنده  یصدا

 ...تایآز  ه یتو مهمون ش یهفته پ هی-

بود   نیبود ا ادمیکه   یزیشناختمش تنها چ  یدر اصل اصالً نم  یعنیشناختمش  ینم ی لیخ دم،یپسر کش هی آور  ادیبا  یبلند  آهان

جا گفت که  و همون   میبحث پشت من در اومد و اونجا آشنا شد  ه یسر   تایآز ه یپسر هم سن و سال خودم بود که تو مهمون ه یکه 

 .میکرد که هممون بر  اهشداره و خو  د یسف ه یپارت  گهید  یهفته 

 

 21پارت#

 بابا.  امیمن نم-

 : د یخند  مانیهم پ باز

 ؟یباش  ها چاره یب ر یفق ه یداش تو مهمون  شهی چرا کسر شأنت م-

 زدم:  پوزخند 

 برامون شر بشه.  ترسمی م  رهی مرام برام مهمه نه پول طرف فقط چون باباش وز م، یخاک یشناس  ی نه بابا من رو که م-

 شد: یجد  صداش 

 راحت. التیجا مطمئنه خ اون  یزنی م  هی چه حرف ن ینه بابا ا-

 اومدم و گفتم:  کوتاه 

 آدرس رو تکست کن. ام یخب م لهیخ-

 کردم.   یحال م کمیشب  نطور یخوب بود از خونه نشستن بهتر بود الاقل ا یمهمون

 .ادیداش پس فعالً عزت ز  یاک-

 از تخت پرت کردم.   یارو به گوشه  یتماس رو قطع کردم و گوش  یاگه یحرف د ای یخداحافظ یب

 ******** 

 که فقط ادعا داشتن و بس.  دهیتازه به دوران رس  ی از آدم ها امسال ماکان رو دوست نداشتم پر بود  ی آدما یهاجشن
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فقط خوش    یآنچنان یهاجشن ها نبود نه قمار نه قاچاق نه معامله  نی پشت ا یبود که هدف خاص نیکه داشت ا یای خوب هی اما

 بود و بس.   یگذرون

رو   یپارنتر نکه یز کفش و کمربندم، و بدون ابودم بج دهیپوش  د یسر تا پا سف  شدمی دعوت م   د یسف ی که به پارت شه یمثل هم منم

 کردم.  ی نگاه م هی بق ه ی کوبیبودم و به رقص و پا سادهیگوشه وا  هی  ارمیهمراهم ب

 شد. یبلوندش دور نم د یرقص و ز ستیاز پ قهیدق ه یکه   مانمیسر رفته بود و پ یحساب حوصلم

چسبونده   نشیرو به س  یای گرد خال یِنیکه س   ینگاهم رو به اطراف چرخوندم که نگاهم رو دختر خدمتکار مو مشک دمیکش  یپوف

 بود خشک شد. دنی پر نییکردن و باال پا  غی ج غی جمع در حال ج ون یبود و م 

 کردم بر اندازش کردم.   یرو مزه مزه م  کمیاز مشروب داخل پ گهیکم د کیکه   ی زدم و در حال یپوزخند 

 

 22پارت#

کوتاه    یاد یپاشنه بلند هم نسبت به من بازم ز یهابا وجود کفش  ی حدود صد و شصد و پنج که حت د یبود، شا ی نسبتاً کوتاه دختر

ل  هجده سا ایهفده   د ینداره شا یادیکه چشماش بسته بود، اما مشخص بود سن و سال ز نیهم داشت و با ا یاساده  یافه یبود، ق

 بود که داشت.  یانکته  نیجذاب تر د یشا شد ی بلند بود و با هر پرشش به باال پرتاب م   یسابو مجعدش که ح  یمشک  یو اما موها

شونم به عقب برگشتم؛ دختر بلوند و   یرو  یبترسونمش، اما با نشستن دست کممیهم  د یکنم، شا  تش یاذ کم یگرفته بود  کرمم 

نگاه پر از شهوت نگاهم   هی شده؛ با  یرنگ که مشخص بود به لطف لنز چشماش رنگ  ی خاکستر یده یکش یبود با چشما یلوند 

 . کردی م

که   یحرف در حال ی و ب د یآرام کوب  یل یخ کم یرو به پ کشیبود که چکار داره که دختر پِ نیا شی بهش زدم که معن یچشمک

 از اون رو مزه کرد.  یکم چسبوند ی خودش رو بهم م

 آورده بود.   رونیتنش من رو به کل از فکر دخترک خدمتکار ب  یگرما

  زش یکه تمام حواسم رو داده بودم به حرکات ر  یو اون رو محکم به خودم چسبودم و در حال  چوندمی پ کشیرو دور کمر بار دستم

 . دمیکش  هی آغوشم عطر موهاش رو به ر ی تو

شده بود و سرم   سیهام با رنگ خبه خودم اومدم که لباس  باًیتقر ی خوردم فقط وقت یدنیو نوش  دمیچقدر با دختر رقص   دونمینم

  ی اما شدن ام،یدر ب  یجی هم فشار دادم تا از اون حالت گ ی رو یچشمام رو چند بار دمیدی دختر رو نم گه یبه دوران افتاده بود و د

کجاست رو   ای ه یاما ک  کردم ی خودم حس م ی رو رو یکس نیسنگ  یهاو نگاه   خوردی زنگ م مگوش  ی بابا تو یهانبود حرف 
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وقت سابقه نداشت با خوردن چند    چیچون ه کردی م  لیتبد   نیقی هام رو به شک  شتر یکه داشتم ب یحال خراب  نیو ا دونستم ینم

 بشم.  نطوریالکل ا وانیل

به اطراف نگاه کردم سالن   جیگ باز هم  هامگارد یباد اوردن یهم به خاطر ن  ی مهمون نیهم به خاطر اومدن به ا کردم ی حماقت م حس

 نبود.  مانیهم از پ ی تر از قبل بود و خبر کیتار

 

 23پارت#

 

 .دمیکش م یشونیبه پ ی حال یرو با ب گمیبود، پشت دست د نیشامپا وان یدستم که به ل کی

جا   بتونم اون  زدم ی که حدس م یسست به سمت یهابا قدم شد ی حالم بهتر م زدمی اگه چند مشت آب سرد به صورتم م  د یشا

 کنم حرکت کردم.  دایرو پ یبهداشت سیسرو

 بود. کیبار باً یتقر  یراهرو  ه یپشت سالن داخل  ییجا ییحدس زده بودم دستشو درست

روم   یری تاث چ یاما ه دم،یصورتم پاش  ی وارفتم انداختم و چند مشت آب بدون وقفه رو  یافه یبه ق  ی نگاه ستادمیا نه یی آ مقابل

 .شدمی قبل م  یاز لحظه  ترج یگت و هر لحظه  نداش 

 نظرم رو جلب کرد.  یکس یه یاومدم، اما سا رونیب یی دستشو از

با وجود   ل یدل ی قسمت خونه ب  نیتو ا هیسا ن یا گفتی بهم م ی حس هیبه اون فقط  ید یبه من داشت و نه من د ی د یکه نه د یکس

 و منتظر منه که به سالن برگردم.   ستین نجایمن ا

نه در   ه یدر خروج  هی روش مشخص بود  یشه یکه از ش   یکیکنم و کردم در بار دایپ یاگه یرو داخل راه رو چرخوندم تا راه د  نگاهم

 رفتم.  رونیبه سمت در راه افتادم و آروم از اون ب یرمق  یبا ب چهیکه هر آن امکان داشت به هم بپ ییبا پاها یاگه ید  یجا ایاتاق 

رو توش   نمیبودم و ماش  دهینبود که وقت وارد شدن د  یاطیاون ح اطیح  نیرفته بودم، اما ا  رونیدرست بود از ساختمان ب حدسم

 پارک کرده بودم. 

رنگ   یآب یهاکه اگه راه سنگ فرش رو که با المپ  ن یکنم، اما با فکر به ا  دایبکشم و راه خروج رو پ ق یکردم نفس عم یسع

  یکل  ونیکه خودم رو م  د یطول نکش یلیقدم برداشتم و خ یکیبشم پس به سمت تار دهیکنم امکان داره د یه بود رو ط روشن شد 

 دنبالم.  انیها ببچه  زدمی و زنگ م موندمی جا م  نیبهتر بود هم ستادمیا هی ثان د چن ی برا دم ید دهی درخت کاج سر به فلک کش
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  دم یشلوارم کش بیرو در حال له کردن بود من رو از جا پروند دستم رو ج یزییخشک پا یهاکه برگ  ییهاقدم  یصدا دنیشن 

 نداشتم.  یاچاره  گه یگذاشتم آه از نهادم بلند شد و حاال د نیرو تو ماش  هامی که گوش   نیا هی آور ادیاما با 

 

 24پارت#

 

 رفتم، اما به کجا؟!  یم د یبا 

درخت   د یداشت شا ی شتریب یهابه چند درخت متفاوت خورد که شاخه یکیبه دور و اطراف انداختم، چشمم تو تار یادوباره  نگاه

! حتم داشتم که  شد ی که داشتم مگه م یحال نیباال، اما با ا رفتمی م  شونیکیاز  د یبا دمی! لبم رو به دندون کشدونمی بود، نم بیس 

 .افتادمی از اون باال م  تونستممی اگه م یو حت   تونستمینم

 . رمیرو بگ  ممیباعث شد تصم  د یرس ی به گوش م کتر یکه هر لحظه از نزد ییپا ییصدا اما

از اون باال  دمیشد  یجه یگ  سر تر  بد  هااون از و   جذبم یهابا وجود لباس   یدرخت رفتم و با مکافات و با هزار بدخت  هی سمت  به

 رفتم. 

 .هیخال  باًیبن بست و تقر  یکوچه   هی خورده که پشتش  ه ی تک یواریدم که درخت به ددرخت بودم متوجه ش    یکه باال حاال

ها تعادلم رو حفظ کنم اما  و با گرفتن دستم از شاخه  نم یبکشم و روش بش وار یکردم خودم رو به سمت د ی کوچه سع الیخیب

 .تادموفین  نییپا  پام شکست و چقدر شانس آوردم که ر یز یتو همون لحظه شاخه قاً یدق

  ی و بعد از رفتن روش، از رو دم یکش واری خودم رو به سمت د ی آن میتصم  هی و با  دم یرو به سمت درخت شن ی کس دن یدو یصدا

 . دمیداخل کوچه پر  وارید

 بلند نبود و نبودِ حفاظ دورش شانس دوم من تو اون شب بود.  یل یخ وارید

دارم   کردم ی که حس م ی کردم لنگان لنگال در حال  یو سع دم یپشت ساق پام کش یرو با صورت جمع شده پشت کشاله  دستم

  یدارم با صورتم رو که   ن ینرفته بودم که با حس ا  شتریاز کوچه خارج بشم، اما پنج، شش متر ب دمیرو کامل از دست م  میاریهوش 

 . دمینفهم ی زی چ گهیولو شدم و د نیزم یرو  افتم ی م نیزم

 

 25پارت#
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 *********** 

 

 قه ی ساعت ده و چهل و پنج دق ی)صبح روز بعد از مهمان

 *مهسا*( 

 

  نم یبش خوادی که حرص بخورم دلم م  نیاز ا شتر یب ی اون عوض یانهیرفتار وحش اد یو تموم تنم کوفتس با   ستیاصالً خوب ن حالم

به صورتم   یخاص ی ها که هر کدوم جورصاف راه برم و به آدم  کنم ی م یحال سع  نیاما با ا زم،یها به حال خودم اشک برو ساعت

 شدن نگاهم نکنم.  رهیخ

مترو   ستگاهی ا نیو از ااتوبوس به اون اتوبوس  ن یا از صبح هفت ساعت   که داشتم بعدشم که از یاون از شب گند  دم،یکش  یپوف

 من.  یخونه  ایب گه ی و حاال هم که نفس زنگ زده م ی کیبه اون 

 رو بهش نداده بودم.  نیماش   شبیکاش اصالً د دمیهم سا ی رو  دندون

 ازش.  رمیرو پس بگ  نینه حاال مجبور بودم برم ماش  شدمی نه انقدر عالف م نطوریا

  یباز هم من رو عالف کرد دختره  هاارهیرو ب نیبزرگم رو تو دستم جا به جا کردم، حاال خوبه بهش گفته بودم خودش ماش  فیک

 . وونهید

 جمع کردم و پا داخل کوچشون گذاشتم.  ی رو کم م یدرد ناک و لب زخم صورت

 شد ی بلند م  ییاز هر جا یاچارهی که هر بدبخت ب د مونی شامپو م ان یل یجا ها مثل محله  نجور یا خوردی ها بهم ممحله   نیاز ا حالم

 .کردی م  یها زندگمحله  نطور یا ومد یراست م هی تهران  ومد یم

 هم کم نداشت. ی زی آباد نبود، اما چ یحلب

  نیکه توش بزرگ شدم هم همچ یافراموش کنم که محله  خواستی ها دلم ممحله  ن یاز پا گذاشتن تو ا ی حت گرفتی م  عقم

 امثال ماکان.  ییاحمقا یهادست  ریهام زخورد شدن استخون  متهیبه ق  یحت یمت یبود؛ حاال به هر ق یامحله 
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خز که بهم   یهاداغون و لباس  ی ها افهیسرم رو کج کردم، نگاهم به چندتا جوون الت و لوت افتاده با ق ی سوت کس یصدا با

 افتاد.  کردن ی اشاره م

هام رو  قدم  ومد یازشون بر م ی محالت که هر کار نطور یتو ا هایعوض  نیازشون گرفتم، کم نبودند امثال ا یظ یرو با اخم غل  روم

 بلندتر

 

 26پارت#

 نفس برسونم.  هیاخودم رو به اتاق اجاره  ترع یتا سر برداشتم

جلو ساخته شده بود و   یکیعقب و  ی کیکه   یداغون یهابه خونه  یسرسر یو نگاه  دمیچراغ برق د ری رو پارک شده ز  زمی عز یرنو

رو   چییسو خواستمی برم داخل فقط م خواستی خونه رو فشار دادم، دلم نم هی کرده بودند انداختم و زنگ بلبل چ یکوچه رو مار پ

 و برم.  رمیبگ 

 شدم. ره یزنگ زده بود خ مه یتا ن نییکه که از پا ی کیرنگ و کوچ ی به عقب برداشتم و به در آب یقدم پس

 .د یپر  رون یاز اون ب شون یپر یباز شد و نفس با حالت یبه آرام در

  یکه مشخص بود از ب  ییکرده بود و با چشما  چیبقچه پ شیو گل گل د ی چادر سف  ن ینگاه به سر تا پاش کردم که خودش رو ماب هی

 کرد و گفت:   یدست  شیسم اون پبپر یو سوال  امیشده بود، اما تا به خودم ب ره یوق زده بهم خ یخواب

 مهسا...-

 لبم اشاره کرد و با تعجب ادامه داد:  یچپ صورتم و به گوشه  یمه ین به

 بال رو سرت آورده؟!  ن یا یک-

صورتم عالوه بر ورم، کبود هم شده؛    یرو  که یاون مرت یهاانگشت  ی جا دونستمی حال که م نیو با ا  دمیکش  نییرو پا هامابرو

 خودم ساخته بودم.  یکه برا ی برگشتم به همون جلد 

 کشدار و نازک کرده گفتم:  ی کش آورد، بهش زدم و با صدا ی که زخم لبم رو کم  یمیمال لبخند 

 . نیکردم خودم زم یاطی احت یب زم یعز ستین  یزیچ-
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انقدر شاخدار و تابلو   شنوهی که م  ی توقع نداشت دروغ د یشد شا رهیخ  که گرد شده باز هم بهم یینفس باز موند و با چشما دهان

 . وردای به زبون ن یاگه ید ی زیبگم و چقدر خوب که نفس چ د یبا ی چ دونستم ی واقعاً نم  گهیبود که د نیا قتش یباشه، اما حق 

 

 27پارت#

 

 کردم:  اشاره  دمیسف  یرو ازش گرفتم و به رنو  صورتم

 .شهی نگرانم م م یبرم االن مام د یبا ی اریعروسکم رو م چییسو-

 پوزخند تلخ به حرف خودم زدم.  ه یدلم   تو

 بازوم نشست و باعث شد به سمتش بچرخم. ینفس رو  دست

 نگاه کنم.  شیبه صورت پر از نگران و

 حرص گفتم:  یکم با

 رو بده برم.  چییسو گمینفس چرا ماتت برده؟ م  هیچ-

 . کردی که داشت خودش رو خفه م   یتو مشتش جمع کرد جور شتری رو ب گلو چادرش   ریاز ز نفس

 تو.   یا یب قهیدق  ه ی شهی مهسا م-

 باال انداختم: یمنف یرو به نشونه  سرم

 دارم.   یبختبد  ه ی معلومه که نه، من هزار و -

در مونده و التماس گونه   یبار با حالت  ن یتر شد و ااز اشک براق  یاداد و شب چشماش با نشستن هاله   یتاب  رو ش ده یکش یچشما

 گفت: 

 .ینی رو بب  یز یچ هی  د یبا ایلحظه ب ه یتو رو به خدا مهسا فقط -

ناز   ی حال با کل ن یداشتم دلم براش سوخت با ا  یبه دلسوز  اجیاحت یاز هر کس  شتریکه خودم ب یدر حال   دمیکش یاکالفه  پوف

 گفتم. 
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 ! راندازهیت پا تک  ه ی زت یعز یکه صاحب خونه  ی دونی م دهی مورد هدف قرارم م شیعنتر خانوم االن از برجک نگهبان-

و چشمش به   دییپای رو م اطیو از باال ح نشستی خدا پشت پنجره م  یشه یکرده بودم که هم ی زن پر چونه و فضول ر یبه پ اشاره

مختلف    لیکه به دال  یدو بار  ی کی یبزنه و ط  شش یو متلکاش آت هاهیبا کنا  ایکنه  جش یبا سواالش گ ایتا  نهیرو بب ی کیدر بود تا 

 جادوگر!  یکهی بود که بارم نکرده باشه، زن ندهنمو  یحرف نجایاومده بودم ا

 برد:  ی نفس که من رو به همراه خودش داخل م یشد و بعد صدا  ده یکش دستم

 ره. مهمون دا  ستیتو پشت پنجره ن ایب-
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  ونی که پشت سرش از م  یو غر غر کنان در حال دمیکش  رونیحال دستم رو از دست نفس ب نیبا ا دم، یمثبت شن زیچ ه ی باالخره

 نفس برسم گفتم: ه ی نیزم ر یتا به اتاقک ز  کردمی بزرگ عبور م باًیتقر  اطیح

 .  گهید ی گفتی جا جلو در م  همون  هی خوب هر چ  نمشیحتماً بب د یکه با  هیچ-

ادامه   شدمی و وارد اتاق م آوردمی م  رونی رنگم رو از پاهام ب یپاشنه بلند مشک یهاپوت  می که ن یدر حال دمیکش  ی... کش دار عَه

 دادم: 

 من...  ستمیکار ن  یمن که مثل تو ب-

با ملحفه پوشونده   ترش ن ییوجب پا  کیود و فقط کمر و وسط اتاق نفس ولو شده ب ان یعر یونانی یهامرد که مثل الهه  دن یبا د اما

 موند. مهیشده بود جملم ن

 به مرد که عضالت درشت افتاد...  یاگه یانداختم و نگاه د کرد ی به مرد نگاه م ینگاه به نفس که با ناراحت  کی

فرشته باشه که از آسمون   ه ی تونستی مرد تنها و تنها م نینفس باشه ا یهال یاز فام یکی ایبود امکان نداشت دوست پسر  ی ک نیا

 ! کرد؟ی نفس چکار م یاومده، اما تو خونه 

 شده بود رو نگاه کردم:  ره ینگاهم رو از مرد گرفتم و به نفس که حاال بق کرده به من خ یسوال

 ...نی... انیا-
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 جملم رو ادامه بدم که خودش گفت:  نتونستم

 مهسا کمکم کن.-

ها بگه  بغض کردن ی الک نیا ی بودم تا به جا  رهیکمکش کنم؛ فقط بهش خ  د یبا یو بابت چه مضوع ی چطور دونستمی نم قاً یدق

 موضوع از چه قراره.  نمیبب

 جون بکنه دو کلمه حرف بزنه.  خواستی انگار م  گفتی مگه م اما

 و پر از حرص گفتم:  اوردم یطاقت ن آخرش 

 دختر...  گه یو د ی باهاش بود شبیکمکت کنم نکنه د یواسه چ  ه یک  نیا نم یبنال بب-
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 و دست هاش رو جلوم تکون داد:  د یحرفم پر ونی ترس م با

 .ستین نطور ینه...نه... اصالً ا-

 تکون دادم:  ی جیرو با گ  سرم

 بهت کمک کنم؟!  د یبا ی چ یپس چطوره برا -

 به مرد انداخت:  ینگاه مین

 .... یصدا ی به طور اتفاق اومدمی م  رونیکه داشتم از اون خونه ب  شبیراستش د-

  ن یا ادیبه احتمال ز ؟ یچه قاتل ی به نظرم دختره خل شده بود، چه قتل  کردم،ی من فقط نگاهش م زدی که اون حرف م ی مدت تمام

 رفته تو اون کوچه.   یخورده و مست کرده و به طور اتفاق ی ادیکه ز ییِهااز همون مهمون  یک یمرد 

 گفتم:  رانه یمچگ   یو با حالت دم یرو به شالم کش دستم

 خونت؟  یآورد  یتو درست چرا برش داشت یهاکه حرف  م یریگ-

 هاش رو بهم مالوند. با استرس دست نفس
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 رو نگهدارم بهم برسه.  نیماش  ییباشه و اگه جا دنبالم اومده ی کس دمیترس ی کجا ببرمش همش م   دونستمی بودم و نم دهیترس -

 به پسره نگاه کرد... نباریتتو شدم رو باال انداختم و ا یابروها

 

 ؟ ی باهاش چکار کرد شبید 

 سرخ شده و با مزه گفت: ی هم فشار داد و با حالت ی رو رو هاش دندون 

 رو بپوشونم. هاش نتونستم لباس  گهیکه بعدش د  گشتمی به خدا فقط دنبال زخمش م یچیه-

 : دمیپرس  یسوال

 زخم؟!  -

 گشت.قرمز بر  یهارنگ که پر بود از لک  د یلباس سف هیو با چند تک  د یدو یرو تند و تند تکون داد و به سمت سرش 

 .ستیبدنش زخم ن یجا چیاما ه ه، یهاش خوننگاه کن لباس -

 ترس ادامه داد:  با

 رو کشته باشه؟  ینکنه کس-

 . دمیکردم و آروم بو کش  کینزد می نیهستند رو به ب ی و گرون ی عال یلیخ یهاکه مشخص بود از مارک  هالباس 
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مخلوط شده بود رو   ی ظیعطر غل یلباس، که با بو   یرو از رو  یرنگ مخصوص رنگ پارت فیخف  ی لیکه خ د ینکش ه یبه ثان اما

 دادم.   صیتشخ

 شده بود تکون دادم. ره یکه با ترس بهم خ ساده  هیدختر شهرستان ن یا یبرا یتاسف سر با

 ساده و احمق باشه.  تونه ی آدم تا چه حد م هی  آخه
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 : دمیالشون غر بهم فشار دادم و از ال به  دندون

 . ستیکه خون ن ن یآخه احمق جون ا-

 شد:  رهیبهم خ ی جیگ با

 ! ه؟یپس چ-

 باال انداختم:  شونه

 رنگه احمق رنگ. -

 باشه با تعجب گفت: ده یرو شن  یاناشناخته  یکه کلمه  انگار

 رنگ؟! -

 تکون دادم:   د ییتا یرو به نشانه  سرم

 داشتند؟  ی آخر شب رنگ پارت یمگه خبر نداشت-

کامالً    رون؛یهاش رو غنچه کرد و فرستاد بلب خاروند ی سرش رو م یشیهاش به طور نماکه با ناخن  یرو بلند کرد و در حال  دستش

که به   یها رو تو دستم جا به جا کردم و در حاللباس  کنم ی صحبت م  یدارم راجب چ دونه ی که اصالً نممشخص بود   افشیاز ق

 گفتم:   گشتمی م هاشونب یدنبال ج

ها خودشون رو با رنگ مخصوص که رنگ خون هست، رنگ  مهمون  ی عنی رن یگی م ی رنگ پارت د،ی سف یهای از پارت ی بعض آخر

 .ارنیرو در م های زامب  یو ادا زننی چرخ م هاابون یو بعد از اون تا خود صبح تو خ کننی م

پول   فیکه ک یو در حال  دم یکش رون یرو ازش ب ی کیرنگ و بار یاپول چرم قهوه  ف یک و   شده کردم یشلوار رنگ  ب یرو تو ج دستم

 نفس هم گوش دادم:  یهابه حرف  کردم ی رو م ریرو ز شهه یما  یشخص بود کل اصل که م

 قراره!  ن یماجرا از ا دونستمی م د یخوب من از کجا با-

 بهش زدم.  یپوزخند 
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 باشه؟  شی دوم ن یبخواد ا نیکه ا  یرو هم بدون یز یکالً شده تو چ-

 شد و با بغض گفت: دهیکش  نییپا یبا ناراحت هاش لب

 چکار کنم مهسا؟ د یحاال با-

 گفتم:  دمیکشی م  رونیب ف یتا نخورده رو از داخل ک ه یصد  یهاکه تراول   ی باال انداختم و در حال شونه

 ه کن. من چمچار دونمیچم-

 رو به دست نفس سپردم.  فیها و ک لباس  دم، یکش یها سوت بلند تراول  دنید با 

 . دادنی م یینو یبو  دمیبوشون کش یکردم و حساب کشونینزد م ینیبه بها اول از شمردن تاوال  قبل

امثال ما رو   یزندگ  شد ی که م ی ونیپنج مل ون،یبه معادل پنج مل یتا تراول چک صد هزار تومان به شمردنشون کردم پنجاه شروع

 بود.  یبیمرد پول تو ج نیمثل ا های لیخ یباهاش داد و برا  یتکون درست و حساب هی

 شد. دهیپول از دستم کش یدسته   یاگهی قبل از هر عکس العمل د اما

 : دمیبه نفس که انگار پول از دست دزد گرفته توپ رو

 ؟یچته، چه خبرته هار شد  ی هوو-

 گردوند گفت:   یبر م فی که پول رو داخل ک  یو در حال د یرو در هم کش هاش ابرو

 ؟ ید یکش  رونیهاش رو باجازه پول  یچرا ب   یکنی چکار م ی خودت دار-

 رو براش کج کردم:  دهنم

 بودم.  یز یچ یاشماره  ای ییهاش دارم من دنبال کارت شناساچکار پول -

 سرش رو با تاسف تکون داد:  نفس

 تراول قلب انداخته بود.  دنیمن بود که با د  یآره ارواح عمت مشخص بود اونم چشما-

 نداشت در عوض گفتم:  یاده یدفاع کردن از خودم فا گه یگردوندم دستم رو شده بود د روم رو بر  دم یکه کش ی کش دار شیا با
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 توش هست؟  یزیچ  ی مدارک  نمیرو بده بب  ف یک-

 .نمیبی مگه خودم چالقم خودم م-

رو از   یای به اون نگاه کردم که کارت مل  یچشم ریز  رفتمی باهاش ور م یبه آروم  یزخم لبم گذاشتم و در حال ی رو رو انگشتم

 .د یکش  رونیب ف یداخل ک

شروع   عیپس گرفتن کارت سر یکردن و تالشش برا غ یو ج غ یتوجه به ج ی و ب  دمیخودش ناغافل کارت رو از دستش کش مثل

 بلند به خوندن. یکردم با صدا

 .... یماره شماسنامه و شصت و هفت با ش  صد ی. متولد سال هزار و س وش یفرزند دار  ام،یسامِ س -

 ************ 

 《همان لحظه*سام* در》

 شدم.  ض یفکر کنم مر کرد ی درد م  یگلوم هم حساب ،یبر حس سرما و کوفتگ  عالوه 

 رفته روشنش کنن.  ادشونیکردن شوفاژ اتاق رو خاموش کردن و   زیباز موقع تم البد 

تختم بردارم اما هر چقدر   هی عسل یرو از رو  م یکش آوردم تا گوش  میشگ یطور که چشمام بسته بود دستم رو به عادت هم همون

 .دمیرس ی م جه ی کمتر به نت  کردمی تالش م شتریب

به  دو تا دختر هم  یصدا د یرس ی نم یکه دستم به عسل ن یفرق داشت چقدر تختم سفت شده بود و عالوه بر ا  شهیبا هم یز یچ هی

 .د یرس ی به گوشم م  غ یطور ج

 . شبهید  هی مهمون یگذاشتم البد عوارض سر و صدا  میشونیپ ی هام رو باز کنم دستم رو مشت کردم و روکه چشم   نیا بدون

در حال    میکه تو چند قد   یهام رو باز کردم و به دو دختر باره با وحشت چشم ک یو اتفاقاتش به  شبید  هی مهمون ه یآور ادی با

 جدال بودن نگاه کردم. 

 شدم.  ز یخ می تو جام ن گذره ی که دور و برم چه م نیاز ا متعجب
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 لباسم اون مکان رو از نظر گذروندم.  یبه تن ب یبعد از نگاه و

بودن اون جا    نیزم ریباالش خبر از ز یهاپنج متره و که وجود پنجره  و  ستیب ایو چهار  ستیگفت ب  شد ی م  یاتاق که به سخت  هی

 ! دادیرو م 

  ه یگاز و اجاق هی در، جز   یسمت چپ اون درست رو به رو  یپوشونده شده بود و گوشه  یسرد که با فرش مندرس  نیزم  ری ز هی

نبود و درست سمت  ی ا گهید ز یصندوقچه چ ه یگذاشته شده بود و  د ی و سف اه یس  یفسقل ون یزیتلو  ه یکه روش   کیکوچ خچالی

 بودم.  دهیند  ییرو جا مثلش که تا حاال  یبخار هی گرد بود،   هی چپم به بخار
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از دختر ها که تند و تند در حال خوندن مشخصات من از   یکیفرستادم و رو به   نییدرد ناکم پا یاز گلو  یدهنم رو به سخت  آب

 بود گفتم:  ی زیچ ی رو

 !ن؟یهست ی کجاست، شما ک جانیا-

العمل من رو  و ساکت و بدون عکس دنیها بودم چرخ نکردن او  زیهر دو بدون حرف به سمت من که در حال آنال یالحظه  یبرا

 هام رو باال بندازم. اعث شد ابروزدن که ب غ ینگاه کردن، اما بعد هم زمان با هم ج

 بودن.  دهیانگار جن د ه،یچ دنشونیکش  غی ج لیدل  دونستم ینم

  یچشونه؟! اگه کس هانیبود پس ا یمعمول ی لیاما بدنم خ دمیدیبه تن خودم انداختم صورتم رو نم یرو کج کردم و نگاه لبم

 . کنمی م  یتو ناکجاآباد چه غلط ن، یرزمیز  نیسرم اومده و تو ا یی چه بال دونم یبکشه اون منم که نم  غی قراره ج

 ******** 

از   یها که با چشمابه سمت اون  ی شده بود رو به کنار پرت کردم و از جا بلند شدم و قدم دهیپاهام کش یکه رو  یاکهنه  یملحفه 

برام آشناتر بود اما   افشیکه ق شونی کی شدم که دوباره صداشون بلند شد و  ک یکردند نزد یزده من رو نگاه م رون یحدقه ب

 چسبونده بود گفت: نش یو لباس رو به صورت مچاله شده به س  دمش یکجا د دونستم ینم

 .سایوا ی جا که هست همون  ایجلو ن-

 ها چشم دوختم.به اون  کردمی هام رو بلند مکه دست   یو در حال دم یکش رو تو هم  هامابرو
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  هی ک سشونیکه رئ  دونستمی در ها خبر نداشتم و نم ن یا رونیقاتل، اما خوب من از ب ایربا باشن اال آدم  یز یهر چ خوردی م بهشون

 گفتم:  اطیپس با احت

 پول؟!  د،یخوای از جونم م یچ ن یفقط بهم بگ  سادمیوا جان یباشه، باشه من هم-

 ن که ادامه دادم: شد  ره یبه هم انداختن و بعد دوباره به من خ یاول نگاه ب یعج یدو با نگاه هر

 . رسهی فرصت به دستتون م  نیتو اول د یهر چقدر که بخوا  د یرقم بگ  هی فقط کاف د یخوای اگه پول م-

 . کردنی ها بدون عکس و العمل باز هم فقط نگاه م اون  اما
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ربط   یکه احتماالً ب خواستند ی از پول م شتریب ی زی چ هی بود و  یاگه ید ز یهم مشکلشون چ د ی! شادنی چرا جوابم رو نم دونستم ینم

 بابا نبود.  ریاخ یهابه کار

 گفتم:  یاونا رو به عقب هل دادم و با کالفگ  دمیسرم کش ی جلو یموها  نیرو چنگ مانند ب دستام

 .نی اگه من رو بکش یحت ن،یرس ی نم یچ یمن به ه  قیبهتون بگم که از طر د یبا نیهست هاقه ی اگه دنبال اون عت د ینیبب-

 لب گفتم:  ریز یی بابا یشدم و ا ره یبازشون خ یهادهان  هب

 هستند؟!  نطوریها چرا ا نیا-

 دست دو تا دختر بچه شده. یرو داشتم که مسخره  یکس حس

 رو بهشون گفتم:  اد یسرم انداختم و با فر ی رو رو صدام

 خواد؟ی از جونم م  یچ  نم یبب اد یگندتون ب د یبگ  د یاصالً بر  د؟یزنی چرا حرف نم-

دستش رو   ع یکه به خودش اومده بود که سر ن یو مثل ا  د یمن از جا پر  ادیداشت با فر هام رو تو دستکه لباس   یدختر  همون

 گفت:  ی آروم یگذاشت و با صدا  شینیب ی رو

 ! ؟یزنی چته چرا داد م یآروم باش روان-
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 بستم که خودش ادمه داد: یاه ی ثان  یرو با حرص برا چشمام

 !؟یاقه یچه عت یتو اصالً؟ چه پول  ی گی م یچ-

 :لبام گذاشتم   یکشان دستم رو رو  پوف

 د؟یخوای م ی پس چ د ییخوای رو نم هاقه ی اگه پول و عت-

 سرش رو به اطراف تکون داد:  دختر

 ! یچیه-

 رو گرد کردم:  چشمام

 ! ن؟ید یپس چرا من رو دزد-

داشت    یبلوند و صورت کبود یهاکه مو   ش یدختر کنار ه ینگاه کرد و بعد چند ثان شیوا رفته به دختر کنار  یاافه یدختر با ق  اون

 .دنیبلند خند   یشروع کرد با صدا

 . کردی فهموندن بهم نم  یبرا یهم تالش  یجا چه خبره و کس اون  دونستم ینم  دم، یرو به دندون کش لبم

 

 35پارت#

 

 داره؟  ندهخ  ش یرو مهسا چ شتیببند ن-

 گفت:   دنیخند  ونیبه من کرد و م  یااشاره  دختر

 گه؟ ی م ی چ نیآخه بب-

 : د یاون کج کرد و با اخم رو به من چرخ یدهانش را برا  ی مو مشک دختر

تن لشت رو کشوندم آوردم    یکردم، با هزار بدبخت   داتیسر تا پا غرق خون پ شبیجا دستت درد نکنته؟! د که؟ یمرت ی دنیچه دزد-

 !؟یکشی و پولتو به رخ م  نید یمنو دزد  یگی حاال تو م خونم و از اون موقع از استرس چشم رو هم نذاشتم

 صبر کن گرفتم و گفتم:   یدختره صورتم رو جمع کردم و دستم رو به سمتش به نشونه  یهااز حرف  متعجب
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 ؟ یگی م ی ور ی در  یرا دارچ ی کرد دایمنو کجا پ ،یتو چه خون  یگی م  یدار  یچ-

 :یبلوند مانعش شد و با جمله  اما تا خواست حرف بزنه دختر مو  د،ییهم سا یهاش رو با حرص رو دندون   دختر

 ها بر طرف بشه.بدم تا سوءتفاهم  حیتوض محترم   یآقا نیا ینفس جون اجازه بده من برا -

در   ی تمام، سع یِ کشدار شدش بود که با ناوارد یبود من فقط حواسم به صدا شبیاتفاقات د حیحال توض دختر در  ی مدت تمام

 جذاب کردنش داشت.

بودم براش و فقط دلم   ی درشت ی ادیز یپهن کرده بود، من لقمه  ییبودم که قصدش مخ زدنِ، اما تورش رو بد جا متوجه  خوب

 ه، ی به چ ی چ دمیفهم خوامی نم  حیپوزخند بهش بزنم و بگم: »بسه توض هی خواستی م

 بهم نزن«.  های خرک عشوه  ن یحالم رو با ا گهید

 .ستادمیرفتم و مقابلش ا یمشک هاش بدون حرف به سمت دختر مو حرف  دنیاز شن بعد 

 ! یکیدرست برعکس اون  ره ینگاهش رو از تنم بگ  کنهی م  یو سع ده یعالوه بر تعجب، ترس  کردم ی م حس

 به عقب برداشت. ی که گفت قدم ی نیرو به سمتش بلند کردم که با ه دستم

 

 36پارت#

 

  یزده  رتی ح ی و در مقابل چشم ها دمی کش  رونیهام رو از دستش بحرکت لباس  هی که تکون دادم، با   یزدم و با سر  یپوزخند 

 ها گفتم: و بعد از اتمام کارم رو به دختر  دن،یجفتشون شروع کردم به پوش 

 خبر کنه.  ی برام تاکس تونیکی ستیمراهم نه لمیموبا-

راه خشکش زد و رو    ونی زد، اما م رجه یرها شده بود ش  یآهنکه کنار در   یبزرگ ف یحرف من به طرف ک دنیمو بلوند با شن دختر

 گفت:  یبه دختر مو مشک

 به جفتشون زدم.  ینفس من اعتبار ندارم تو زنگ بزن پوزخند -

  ی توجه به صدا زدن ها یکه تنها در اتاق بود حرکت کردم و ب  یبه سمت در آهن یالعملهر عکس یبدون منتظر موندن برا و

 : گفتی م  یکه ه  شونیکی
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 ... یروان  سایوا نتتیبیصبر کن.... االن م  گمی ... بهت مسای... وایریم ... کجا یهو-

 تو جا خشکم زد:  ی زن ر یپ یعبور کردم که با صدا یای نقل اطیح ون ی به باال و بعد از م پله  چند 

 !؟یهست ی ک گه یخوشم باشه تو د-

توجه به من   ی و ب  د ینفس بهم رس  گفتی که دوستش بهش م یکه دختر مو مشک دمیرو ند   یانداختم اما کس ینگاه هی رو  دورم 

 گفت:  یاسرش رو بلند کرد و رو به پنجره 

 . ریسالم شوکت خانم صبحتون بخ-

 به من رو به دختر گفت:  رهیپشتش افتاد که با نگاه خ  ینکیزن ع ر یپنجره و پ به نگاهم

 باشن؟ ی آقا ک اًیثان ر، یاوالً که ظهرت بخ-

 به من انداخت و با تته پته گفت:  ینگاه م ین دختر

 ...نی... ادش یشناس ی ... چطور نمگهی د  زهیچ نیشوکت خانم... ا -

پرت   رونیبلند خودم را از در اون خونه ب ییهاها رو گرفتم و با قدم پر از تمسخره از آن  یتر شد و با نگاه  ظ یلبم غل ی رو پوزخند 

 بمونم و جواب اون دختر رو بشنوم. یالحظه   کهن یکردم، بدون ا

 ***************** 

 *نفس* 

  یممکنه رو سرم آورد، حاال چ یبال  نیتربه رفتن اون مرد نگاه کنم، مردک احمق بد  ایجواب شوکت رو بدم  دونستم ینم

 بهش بگم؟! خواستمی م

 رفتن مرد اشاره کردم: ر یمس به

 

 37پارت#

 

 از آشناهامونه.  یکی  ستین بهیاون مرد غر یعن یمرد،  نیا-
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که بهش متصل بود هم   ی د یدور گردنش و خورش   یطال  ری که زنج  یکرد، جور زون یآو شتر یخانم از لبه پنجره خودش رو ب شوکت

 گفت:  د یکشی هم م هاش رو تو که ابرو  یشد و در حال  زونیآو نییبه پا

جا .....باالخره ذات   ن یبهت نگفتم ا یکه اومد  ی کس و کار، تو گورت کجا بود کفنت کجا باشه؟! مگه روز ی ب یده یبر سیبرو گ-

 ؟ ی رو نشون داد تیواقع

 :دمی کوب نیکرده پام رو به زم بق

 ؟یزنی چرا بُهتون م  هی چه حرف ن یانم اشوکت خ-

 ابرو باال انداخت: شوکت

 مرده رو.   دمیخودم د  یبُهتون کجا بوده دختر سبک سر، خوبه خودم با چشما-

 رو تکون دادم:  سرم

 .د یکن  یاشتباه م  د یدار د یباور کن-

 و از چهارچوبِ پنجره جدا کرد و با همون لحن گفت:  د ی باال کش ی خودش کم شوکت

 کنم.  کسره یتو رو  ف یتکل د یباال امروز با ایب االی-

 بهش چشم دوختم.  وس یما

 از عوارضش.  نم یا افتمی به دردسر م دونستم ی م دمیموقع که پسره رو د همون

رفتم و بعد از گذروندن چند پله خودم رو داخل پرت   ی نیزم  ریکش دار به سمت اتاق ز ییهارو براش تکون دادم و با قدم  سرم

 پول پسره بود چشم دوختم.  فی حال ور رفتن با ککردم و به مهسا که در 

 :دمیرو از دستش قاپ فیبردم و ک ورش یبه طرفش  ،یپسره رو بهش پس نداده بود روان ف یاکبر، ک... الل  یدختره 

 کنه؟ ی دست تو چکار م نیا-

 :د یم کشه رو تو  هاش ابرو

 باشه؟ ی پس قرار بود دست ک-

 لبم رو با دندون کندم:  پوست
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 معلومه دست صاحبش.-

 رو باال انداخت: شونش

 احمق. یدختره   گهید  میی صاحبش منو تو-

 گذاشتم: م یشونیپ ی رو رو دستم

 ؟ یگی چرا چرت و پرت م-

 آروم که مشخص بود قصدش خر کردن منه گفت:  ی با لحن باًیو تقر د یصورتش کش یجلو یهابه مو  یدست

 

 38پارت#

 

عالوه بر   ینجاتش داد  د یفهم ی وقت شعوری مردک ب  ید یاز همه حق تو، ند  شتریحق ماست، ب نیمن؟ ا ز یعز هی چرت و پرت چ-

با پول توش   ف یک ن یانداخت و رفت، تفم کف دستت ننداخت؟ حاال به نظرت ا نییسرش رو پا ابویازت تشکر نکرد و مثل   نکهیا

 ه؟ ی حق ک

 . رونینفسم رو پرت کردم ب کالفه

ها رو   ی ور  یدر  نیحوصله ا گهید شد یبا رو به رو شدن با شوکت بدتر هم م  گه ید قه ی عصابم متشنج بود و چند دق یحد کاف به

 نداشتم.

 بهم قفل شدم رو بهش گفتم:  یهادندون   یال از

 ؟یگورت رو گم کن شهی مهسا م-

 بار بلند داد زدم:  نیکه بهش وارد شده بود بهم چشم دوخت که ا  یحرفم باز شد و با شوک دنیاز شن دهنش

 . نمتیبب خوامی گمشو نم گمی مگه بهت م  ی کر-

 گفت: ی با پوخند  قه ی اما بعد از چند دق د یرو به داخل دهانش کش نشییپا لب

 . هیقصدت تک خور دونم ی م-



 قاصدک سوخته 

44 
 

 خفه گفتم:   یلیرو ازش گرفتم و خ  روم

 . خفه شو-

 که نازک کرد گفت:   یچنگ زد با پشت چشم ن یزم ی رو از رو فش یک

 .چییسو-

پرت کردم که    نش یرو از روش چنگ زدم و به طرف س  چییاتاق رسوندم و سو یکوتاه گوشه   خچالیچند قدم کوتاه خودم رو به  با

 گفت:  رفتی م  رونیکه ب  یحال دوباره در   ی رو هوا گرفتش و با پوخند 

 ! قیهر چه ال قیخال-

 سرم گذاشتم.   ی دستم رو رو  یزانو نشستم و با درموندگ  ی داده بودم رو  ه یتک  خچالی که به  ی از رفتن مهسا همون جا در حال بعد 

 خود به خود حل بشه.  یچشمام رو باز کنم و همه چ شد ی کاش م ی کابوس وحشتناک و ا  ه یمثل کابوس بود مثل  ی چ همه

 خوندم. آبم رو تو کاسه چر  پر  یچشما یاحالت درمونده  با

 بگه من چرا انقدر بختم شومه.  ستین یکی

 

 39پارت#

 .شهی اقبال شوم فرار کنم نم نیاز ا خوامی چقدر که م هر

 چکار کنم و به کجا برم،  د یبا گهید دونم ینم

دارم که برم و مجبورم برگرم  رو ن ییجا  گه یبشم، د هم رونده  ی نمور لعنت نیزم ر یز ن یاز ا ی شوکت عذرم رو بخواد، اگه حت اگه

 ها.هم همون سرنوشت و همون آدم  از نو، باز  ی همدان و باز روز از نو و روز

از جا بلند    دادم ی هم فشار م یهام رو به رو که دندون   یپرت کردم و در حال یاکه تو دستم بود رو به گوشه  ی پول ف یحرص ک با

 شدم و با خودم گفتم: 

که پشت سر گذاشتمش   یای ازش فرار کردم و زندگ یرو که با هزار بدبخت یی! جایمتیحاال به هر ق گردم،ی بر نم گهیمن د -

 ها رو تجربه کنم. اون روز  گهیبار د کی ست یجاست، همون پشت، قرار ن جاش همون
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****************** 

 *سام* 

 که محو عمارت بود انداختم. یتاکس یبه راننده  یبلند کردم و نگاه ی ندلص هی رو از پشت سرم

 توش پشه بره.  دمیترس ی باز مونده بود که م  یجور  دهنش

  فم ی موندم متوجه شدم ک  جهینت ی چند بار جا به جا شدم و ب ی کنم، اما وقت دایپولم رو پ ف یتا ک  دمیکش بم یج ی رو رو دستم

 .ستین

 بهم قفل شده گفتم:  یهاهمون دندون  یو از ال دمییهم سا ی رو  دندون

 دزد.   یهایعوض-

 به عقب نگاه کرد:  نهییاز داخل آ ی جیبا گ  راننده

 داداش؟!   یگفت ی زی بله چ-

 گفتم:  کردم ی رو باز م  نیکه در ماش  ی رو با چندش جمع کردم و در حال  صورتم

 . ارنیتا بگم پولت رو ب سایوا جانیهم-

 و دو دل جواب داد.  د یبه دور دهنش کش یدستجمله   نیا دنیبا شن مرد

 جاست؟نیخوب فقط خونت هم  یلیخ-

 

 40پارت#

 

 شد،  ادهیبه دنبالم پ ع یشدم که حس کردم راننده هم سر اده یپ نیجواب دادن بهش از داخل ماش  بدون

و   ی نبود، به سمت در بزرگ، که بزرگ ییقصر طال هی شباهت به  ی رنگ که ب یی به عمارت طال ینکردم و با نگاه یهم توجه باز

 کنه، راه افتادم.   ره یرو به خودش خ یهر نگاه تونستی م بتشیه

 کنم در مقابلم باز شد.  ی که کار  نیا بدون
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 . دنید یحفاظت یهاها چهرم رو از داخل مانتور که نگهبان  دونستمی م

 گفت: که  دمیرو شن ی راننده تاکس یکه وارد خونه بشم صدا  نیقبل از ا اما

 ساختن. ی با پول ملت چ نیکه جماعت دزد بب ستیخونه ن-

 شدم.  مونیپش افش یق دنیتو حلقش، اما با د زم یهاش رو بررو با حرص به سمتش چرخوندم تا برم دندون   صورتم

 شد،ی داشت که مانع از جلو رفتنم م  یداغون  یافه یق  هی

  مید یکه ماها حقشون رو باال کش نیگذاشتم با فکر به ا ست، یبه من ن یاجیاحت گه یخدا زده د ان،یآدم رو به قول ک نیا امثال

 کرده باشه.  حیخودش توج ی رو الاقل برا شیعرضگ یطور ب  نیا د یخوش باشه و شا

 شدم.  اط یدر وارد ح ون یاز م گرفتم  ی وتتفا  ی رو با ب  روم

رو شروع    یتا عمارت اصل  چیمار پ ریافتاده مس ری ز یشلوارم کرده بودم با سر  یهاب یکه سر انگشت هام رو داخل ج ی در حال و

 کردن.  ی ط اده یکردم به پ

 .شد ی م ده یخونه د رونیواقعاً بزرگ بود، که از ب یاصل عمارت

پشت سر   یسر سبز یهاباغ  د یها که بااز خونه  ی لیبهش بر عکس خ دنیداشت و قبل از رس   یتا در ورود یای طوالن یفاصله  واال

و   دند یرس یکوچک به نظر م   یلیخ یو مجلل که در برابر ساختمان اصل کیش  یهادور تا دورش پر بود از آپارتمان  ،یگذاشتی م

 ها بود و بس.مهمون  از ییرایپذ  ی ساختنشون برا ل یتنها دل

 

 41پارت#

 

 !شیچهار سال پ ا یسه  د یبود، شا جان یا ان یافتادم که ک ی بار نیآخر  ادیصورتم نقش بست  یرو  ی کج پوزخند 

  یهاو جا یمقابل آپارتمان ها و شهر باز هیو الکچر  ک یش  یروهااده یعمارت درس کرده بود و پ اطِیکه بابا وسط ح ی دونیمِ  یوقت 

 شهر خودش رو درست کنه!«  واش ی واش ی داره  میگفت: »بابات تصم  د؛یرو د گهید

 خونه.   نیکه اتفاق افتاده، اما نه تو ا  یز یچ هی  هی حرف عاد هیاما حاال  اومد،ی حرف اون روز به نظر مسخره م نیا دنیشن و 
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درشتش رو که با زور تو کت و   کلیو به او که اون ه رم یپام بگ  ریز  کیآنت یهانگاهم رو از سنگ  شهی باعث م اوش یس  یصدا

 نگاه کنم.  دوهیمن م سرعت به سمت تیرنگ چپونده و با نها یشلوار مشکل

 تا بهم برسه.   مونمی دم و منتظر م ی دهانم رو قورت م آب

 :شنومی رو م ژنش یکمبود اکس ل یگرفته شده به دل ی که صدا نیا تا

 سالم...آقا. -

 : کنهی به لباس ها م یاکه اشاره دمی سر جوابش رو م  با

 افتاده؟!  ی اتفاق-

 کج کردم:  رون یرو به سمت ب  لبم

 نه چطور؟ -

 تو هم رفت و گفت:  شتر یعبوسش ب صورت

که آقا کوروش تماس گرفته بودن   نیمثل ا ن، یدادی نبود، تلفنتونم جواب نم ی ازتون خبر نیخبر رفت  ی که ب  شبیآقا از د-

 نگرانتون بودند. ی لیباهاتون، خ

 مقابل صورتش گرفتم و گفتم:   هی رو براش تکون دادم و دستم رو به عالمت کاف سرم

 بکن.  یکار  ه یفعالً برام   دم،یخوب فهم یلیخ-

 بود گفت: سادهیسپر رو به روم وا ینه یبا س   یدر حال د یخودشون رو به رخ کش شتریهاش بکه بازو د یچیرو تو هم پ دستاش 

 

 

 42پارت#

 

 42پارت#
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 آقا سر و پا گوشم. د یامر کن-

 در اشاره کردم:   به

 . ارهیرو ب  نمیرو بفرست تا ماش  ی کیمنتظر پوله باهاش حساب کن بعدش   یو راننده تاکس ستیپول همراهم ن-

 رو تکون داد:  سرش 

 از کجا؟  قاً یو دق  نتونیچشم آقا فقط کدوم ماش -

با   شبید  ادمه یماکان* بوق* کجا بود، اما خوب  هی لعنت  یخونه  قیاومد آدرس دق  ینم ادم یاصالً  دم یدندون کش  ریرو به ز لبم

 رفته بودم.   رونمیو  یبوگات

 باال انداختم:  شونه

 ؟ ی کن داش یپ ی تون ی م نیاس ماش  یپ ی از رو ج نیرفتم بب دمیجد  ه یاما با بوگات ست،ین ادمی قاًی آدرسش رو دق-

 رو تکون دادم:  سرش 

 . نگهی تو پارک  نیماش  گهیچشم آقا تا چند ساعت د-

 رو به نشونه خوبه تکون دادم و تا خواستم ازش دور بشم صدام کردم:  سرم

 آقا؟! -

 نگاهش کردم که ادامه داد:  ی شونه سوال یرو  از

 برسوننتون.  ارنیب ن یبگم ماش  د یبمون جانیهم-

 لب بلغور کردم:  ریز

 نمونده.  یراه  ستیالزم ن-

 حدود پونصد متر.  د یانمونده بود ش  یمونده نگاه کردم واقعاً هم راه یقبا  ر یمس به

 کردم.  ی رو ط ر یمس ه یما بق شدم،ی غرق م  ال یانداختم و همون طور که تو عالم خ ریهم به روال قبل سرم رو ز  باز

 ****** 
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  یعسل یتلفن اتاقم رو از رو  یکه رودوشامبرم رو تن کردم، گوش  یباالخره دل از حموم کندم و در حال یساعت کیاز حموم  بعد 

چون مدام خارج   اومد،ی به کار م رانشیا یاز شماره  شتریها بروز  نیپدر که ا ه یالمللن یب یکردم به گرفتن شمارهبرداشتم و شروع  

 از کشور بود. 

 صداش تو گوشم:  دنی چیچند بوق ممتد و پ یصدا

 الو... -

 

 43پارت#

 

 : دمیمرطوبم کش یموها ون ی رو چنگ مانند م دستم

 الو سالم، منم سام. -

 باشه گفت:  دهیکش  یمن نفس راحت یصدا  دنیانگار که بابا با شن د،ی به گوشم رس  ه یگوش   هی دهن ی مثل فوت کردت تو  ییصدا

 ؟ یدی رو جواب نم تی پسر؟ چرا گوش  یهست ی معلوم هست تو کدوم گور چیه-

 گرفتم و جوابش رو دادم:  ی هام به بازدندون   ریلبم رو ز پوست

 .نیبود تو ماش  جا مونده -

 که مشخص بود کالفس گفت: بابا

  گمی دارم بهت م  ؟ی ستیوخامت اوضاع ن ی! تو چرا متوجه دم؟ی ها ممن پول مفت دارم به اون  ینرفت  رون یب گاردهایچرا با باد-

 جونت در خطره. 

 : دمیبا حالت ضرب کوب  نیزم ی پام رو رو ی عصب یحالت با

 موضوع باهات صحبت کنم.  ن یخوام راجب هم یم-

 :د یحرفم پر ونیم

 شده؟  یچطور مگه چ -
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 جواب دادم:  یدو دل  با

بود که تونستم از دستش فرار   یدنبالم بود و از سر خوش شانس  یکیدنبالمه، البته حس که نه مطمئنم  ی کی شبیحس کردم د-

 کنم. 

 : د یچیبابا تو گوشم پ یرفته  ل یتحل  یاما بعد صدا ست، یپشت خط ن یکس  گهیحس کردم که د یالحظه  یبرا

هم با من   گهید  ،یکن  ی کن تا برگشتنم خودت رو مخف ی کس! سع چی اعتماد نکن به ه  ی جز اون هم به کس ر؛ یاردش  ش یبرو پ-

 .رمی گی خودم باهات تماس م رهی بگ  یسر و سامون نسب ه ی تی که وضع ن یچون خطم خاموشه، به محض ا ریتماس نگ 

 بودم گفتم:   دهیکه شن ییهااز حرف  جیگ

 ؟ییخطت خاموشه؟ تو اصالً کجا یچ  یعن ی! ؟یگی م  یدار  یچ-

 قصدش آروم کردن من بود گفت:  شتری آروم که انگار ب ییبا صدا بابا

 

 44پارت#

 

 رو بکن که بهت گفتم، باشه؟   یبگم کجام، فقط تو همون کار تونمی فعال نم-

 جواب من نموند و تماس رو قطع کرد.  منتظر

اصالً  د یشا  کردم ی انقدر برام گنگ بودند که حس م دمیکه شن ییهاتو دستم نگاه کردم، حرف   هیگرد شده به گوش  ییشماچ با

 . کنمی م الیو فقط دارم خ  دمیها رو نشناون 

که   نطوریو امروزش، ا روز ید  یهاو حرف  دادی م ح یبرام توض د یبود که با هاز یچ ی لیبابا رو گرفتم، خ یاز اول شماره  دوباره 

 .هی اصل یاز ماجرا یجزئ  یگوشه  ه یمشخصه فقط 

 خاموش بودن دستگاه آه از نهادم بلند شد. غامیپ دنیبا شن اما

بهتر بود با مشاورش   د یسفر کنارش بودند؟ شا ن یچنتاشون تو ا یعنی گرفتم؟ ی تماس م هاش لیبا وک  کردمیچکار م د یبا حاال

 باباست. شیپ شه یتماً مثل هماالن ح یجالل رم،یتماس بگ 
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که شمارش رو از حفظ نبودم و    نیتلفن رو تو دستم چرخوندم و سرش رو با حالت تفکر به لب هام چسبوندم، عالوه بر ا ه یگوش 

 رو بکن که بابا گفت. یهمون کار  گفتی بهم م ی حس هی  یکردن شمارش، از طرف دایپ یمجبور بودم برم اتاق کار بابا برا

رفتن   یآماده   دمیچشم بر هم زدن لباس پوش  هی ها رفتم و تو وقفه به سمت اتاق لباس   یتخت پرت کردم و ب  ی رو رو یگوش 

 شدم.

 رو گرفتم.  اوش یس  یبار شماره  ن یبار دوم تلفن رو برداشتم اما ا یبرا

 :د یچیتو گوشم پ   وقورش ی ی رو برداشت و صدا یبوق اول گوش  با

 له... ب-

 حرف اضافه گفتم:  یب

 جلو عمارت. ارهیاز بچه ها ب  ی کیبنزم رو بده -

 جواب داد:  یخشک به

 تو داشبوردش. ذارم ی هاتون رو هم م ل یچشم آقا موبا-

 اومدم.  رون یجواب به حرفش تماس رو قطع کردم و اتاقم ب بدون

  کرد ی که با تلفن صحبت م  یاومد در حال یهم بهش م  یجذب که حساب د یشدم که هلن رو با تاپ و شلوارک سف ریپله ها سراز از

باز لباسش   ینه یس  یکردم همونطور که چشمم رو از رو  ی تکون دادم سع ی براش سر دم،یها دپله  ی رو د یخند ی مهابا م ی و ب

 :د یچیپر عشوش تو گوشم پ یصدابه سرعت از کنارش عبور کنم که  دزدمی م

 !؟یسام-

 

 45پارت#

 

  یداشته باشه، فقط دلم نم  یبرام تازگ ایباشم   ده یصحنه رو قبالً ند  نی که ا  نینگاهش نکردم، نه ا گه یاما د دم، یسمتش چرخ به

 رفش. ادامه ح یشد برا  ید ییمهر تا ستادنم یخواستم نگاهم به هلن عوض بشه و ا

 .م ی خبره بمون با هم صحبت کن ی ازت ب گفتی عجله؟ پدرت م نیبا ا ی ریکجا م   زمیعز-
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 انداختم: ششیغرق در آرا یبه چشما ینگاه می کالجم گرفتم و ن  یکفش ها  یرو از رو  نگاهم

 بعد فعالً عجله دارم.  یبمونه برا-

شدم و با عجله از   ریرو بهش بدم از پله ها سرا ز یاگه یحرف د یکه اجازه   نیتموم شدن جملم بدون فوت وقت بدون ا بعد 

 زدم.   رونیعمارت ب

 جمله با هلن هم صحبت بشم؛ هیاز همون   شتریب  دمید  ینم یل یعجله داشتم، اما دل درسته

رو از دستش   چیی از نگهبان ها بود سو یکیو سالم هوشنگ که  م یتعظرفتم و بدون توجه به   نییعمارت رو با دو پا ی جلو ی ها پله

  ی جلو ینه ییکه تو آ یو با نگاه دمینفس راحت کش  هی نشستم  نیتو ماش   یو خودم رو پشت رُل پرت کردم، تازه وقت دمیقاپ

 رنگم رو از رو گردنم کنار زدم.  یمشک  اس لب یقه ی یبه خودم انداختم کم  نیماش 

و   ر ییتغ نی ا ی ها تیرفتن به آپارتمانم هم از الو د یشا کردم، یم میبه حال زندگ یفکر اساس  ه یبهتر بود بعد از برگشتن بابا  د یشا

 تحول بود. 

به   دم یوقفه رس  یب  یانندگکردم، تا باالخره بعد از چند ساعت ر یکله رانندگ ه یپدال گاز فشار دادم و تا مازندران رو   ی رو رو پام

 وقت کمتر از »خان« بهش نگفته بودم.  چیکه ه  یپدر بزرگ؛ پدر بزرگ  ی الیو

 بوق برنداشتم.  یدر رو باز نکرد هم دست از رو   داریکه سرا  یگذاشتم و تا وقت  نیبوق ماش  ی رو رو دستم

رو داخل بردم و   نیشدن بود تکون دادم و ماش خم راست  یکه مدام در حال  ریپ داریسرا ی برا یاز باز شدن در بزرگ باغ سر بعد 

 زدم. رونیرو همون جا پارک کردم و از اون ب نیکه با شن و سنگ پوشونده شده بود جلو رفتم و ماش   یاتا اون منطقه 

 

 46پارت#

 

مشکل که به ظاهر ساده و   نیا ی برا یراه تونستی اون م  د یشا دم،ید  یخان رو م  ر یاردش  د یهر چه زودتر با دم، یند  زیرو جا تامل

 کنه.   دایهم نبود پ کیکوچ

  ی و از آب و هوا  زدمی باغ چرخ م  ونیم اومدمی جا م ن یکه چند ساعت اول رو که به ا  شهیبر عکس هم ال،یتند کردم به سمت و پا

 . نمیخواستم هر چه زود تر پدر بزرگ رو بب یفقط م نباریا کردم، ی خوبش استفاده م 
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شکل(   یالندو وارش) تکان گهواره  هیصندل ی پدر بزرگ رو نشسته رو  زدم،ی شدم و همون طور که حدس م  ال یوارد و مهیس  سرا

بود که از داخل   یمیبسته در حال گوش دادن به آهنگ آرام و مال  یکه با چشم ها ، ییرایپذ  ونی م ینه ی درست مقابل شوم  دم،ید

 در حال پخش بود.   یمیگرامافون قد 

پنجاه، شصت سال به عقب بر گشتم،   کردم ی حس م اومدمی م  نجایکه هر وقت ا ی داشت، جور یکامالً سنت ی فضا ه یخونه   یفضا

که هنوز با   ونش،یم ی خان نیمخصوصاً با وجود همچ کرد، ی رو به آدم القا م ی جا هنوز هم همون حس وجود ارباب بردگ نیچون ا

 . کردی م یزندگ ی همون منش و سبک ارباب

 پدر بزرگ از جا پروندم: یاستاد بنان بودم که صدا یبایز یچوب سوخته و صدا ی مطلوب خونه و بو یتو جو گرما هنوز

 من مُردم، از همون جا راهت رو کج کن و برگرد بچه.  ین یاگه بابات فرستادت که بب-

 نکردش نگاه کردم و ابرو باال انداختم: ر ییتغ  لیبستش و استا یهاتعجب به چشم  با

 منم؟!   ید یخان بزرگ، از کجا فهم ر یسالم بر اردش -

 نشده بودم که گفت:  ک یبهش نزد یقدم  هنوز

 .زنه ی زنونه به خودش نم  یعطرها ن یکه اونم از ا به ی خونه حب نیمن تو ا  ب یکه تنها حب  ییاز اون جا-

 : د یخواب بادم

 بزنه، خدا تومن پولش رو دادم.  یفرانسو یعطرا  نیاز از ا تونه یبخواد هم نم بیمن؛ حب زِیعز-

 گفت:   یرو از نظر گذروند و با پوزخند  کردمی بهش نگاه م زون یآو  یافه یکه با ق  یهاش رو باز کرد و منچشم  یال

 اخالق ...  نیا-

 !؟ی رو از مادرت به ارث برد ،یسنجی م ، یکه بابتش داد  یپول  زان یرو با م یز یهر چ که 

 

 47پارت#

 

 برگشتم.  ی پا به سمت در خروج یپنجه  یحرف صورتم تو هم رفت، رو  نیا دنیشن با
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 خشک و آروم گفت: ی برنداشته بودم که با صدا یهنوز قدم اما

 کجا؟ -

 که نگاهش کنم گفتم:  ن یبدون ا ستادم،یا سرجام

کمکم   یتونی تو م  کردمی بودم که فکر م الیخ خوش  یلیجا، خ نیکردم که اومدم ااز اول هم اشتباه  د یتهران شا  گردمی بر م -

 . یکن

 رو:  شی بعد  یه یو به دنبال اون کنا  دمیپوزخندش رو شن یصدا

 . یحرف برنج  نیترکیبا کوچ ی که بخوا ی ستیافشونت رو هم نخور، تو دختر ن یهاگول اون مو  ن،یبش ر یبگ  ایب -

 موهام زدم.  یال به ال یو چنگ  دمیکش  یپوف

 تر از سابق شده.که اخالقش گند  ن یکنه مثل ا ی گرفت تنها زندگ میتصم  یاما از وقت ه، یمشکلش چ قاًیارباب زاده دق نیا دونم ینم

 و گفتم:  دمیخرو پا جا به جا شدم و در آخر دوباره به سمتش چر  یکم

 خان، هم من و هم بابام.  ریاردش  م یدار اج یبه کمکت احت-

 از حسش رو تو چشمام انداخت: یخال گاهن

 به آب داده؟!  ی احمقت چه دست گل یباز اون بابا-

 باال انداختم.  ابرو

 مرد واقعاً پدر بزرگم باشه؛   نیکه ا کردم ی شک م  یگاه

  شه یموقت پدر صداش نزده و ه  چیبابا هم حق داشت که ه د یبار هم با بابام خوب حرف بزنه، شا ک ی ی بودم حت دهیحاال ند  تا 

 . ریبهش گفته اردش 

 گرم اون و بابا در اومدم.   یصداش از فکر رابطه  با

 ؟ ینیش ینم-

 :دمیرو کالفه پشت گردنم کش دستم

 . ومدمینشستن ن ی برا -
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 داد:  ش یبه صندل یتکون

 افتاده؟  ی پس بگو چه اتفاق-

 مرد نداشتم.  نیجز حرف زدن با ا ی که راه فیح

 گفتم:   یجد  یلیخ

 

 48پارت#

 

 بابام تو دردسر افتاده.  -

 د؛ یچیناز بود پ یدر حال خودند آهنگ معروف الهه   ییبایاستاد بنان که به ز یصدا ون یدوبارش م پوخند 

 .ستین ید یکه اتفاق جد   نیا -

 : دمیرو به دندون کش لبم

 . رهیهممون گ یحاال پا کنه،ی بار فرق م نیاما ا -

 کردم و ادامه دادم:  یمکث

  ره یگفته بود م  ست، یازش ن ی خبر شیمن رو بکشه بابامم که از چند ساعت پ خواستی م یکی شبی د  نیهمجونمون تو خطره، -

 .استیدن ی کجا  دونمی اما حاال نم ،یدب

 نگاهش کردم که گفت:  ی و با ناراحت دمیکش  یپوف

 !؟یخوای م  یخوب حاال از من چ-

 بزنه؛  رونیحرفش کم مونده بود از جا ب دنیاز شن چشمام

  کرد، یفرق م  یاخنده با هر خنده  نی اما ا دن،یبلند شروع کردم به خند  یبا همون حالت نگاهش کردم، و بعد با صدا یکم 

 . خوردمیبود که م  ی از شدت حرص یز یاز هر چ شتریمن ب یخنده
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به اون که   یبرزخ  یافه یرو تموم کردم با ق  دنیخند  هاوونه ی دلحظه، مثل   یخنده مشتم رو محکم بهم فشار دادم و برا ونیم

 : دمیکش اد یبا حرص فر دمیازش ند  ی عکس و العمل یبه من چشم دوخته بود نگاه کردم و وقت  الیخیب

  گمی م  یکجاست! از طرف  ستیپدرم، تنها پسرت تو دردسر افتاده، معلوم ن گمی ! دارم بهت م؟یزنی که م  یحرف نیا ی چ یعنی-

از دستت   ی گ یاون وقت تو م اد، یپدرمم ب یخوانواده  ه ی که سراغ بق ستیامکانش کم ن  حتملی من رو بکشه، که  خواستهی م یکی

 اد؟ یبر م  یچکار

 ادامه دادم:  چرخوندمی تو کاسه م  یکه چشمام رو عصب یرو تکون دادم و در حال  سرم

 . یکمکم کن  یتونی اشتباه از باباس که گفت تو م-

به سمت گرامافونش رفت و با بر داشتن سوزن از   کرد، ی سرخ از خشمم نگاه م یکه با اخم به چهره   یجاش بلند شد و در حال از

 :د ی صداش رو قطع کرد، و دوباره به سمتم چرخ کسید ی رو

   اد؟یبر م ی کار د چه مر  ریبچه، به نظرت از من پ اریجوش ن-

 : دمیرو به دندون کش لبم

 

 49پارت#

 

 ! ؟یبکن یکار  یخوای نم یگی م  یعنی-

 خوند:رو تو هوا چر  دستش

 ؟ یست ینه... چرا متوجه ن-

 . د یکش ی کرد و پف یمکث

گون شدنشون نمونده بود، هنوز هم صاف  تا کامالً پنبه  ی زیچ گه یکه د ییداشت و با وجود موها یشدم، قد قامت بلند  رهیخ بهش

 و پر غرور؛  ستادیای م

 بکوبم.  واریسرم رو به د خواستی که مثل حاال دلم م گذشتی غرور چنان از حد م نیا ی گاه و

 سپرم به چند نفر دنبال بابات باشن. یم-
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 کرد:   یحرکت ه ی چه عجب  دمیکش  یپوف

 خوب...-

 شد: رهیبه چشمام خ تیجد  با

 ؟ یخوب چ-

 باال انداختم و حق به جانب گفتم:  شونه

 شه؟ی م  یما چ  فیتکل-

 کردم و ادامه دادم:  یمکث

 رو بکنن.   مون یکیهلنه و خودم، اگه باز قصد جوون  ، ییمنظورم تو-

 : د یرو تو هم کش ابروش 

 . کنمی نم یکفتار کار  ه ی دختر اون منصور ی من برا-

 دم: دهان باز نگاهش کر با

 اما اون عروسته. -

 زد:  یپوزخند 

بعدش هم مطمئن باش   ،یپدرت موافق نبودم، مخصوصاً دختر منصور  یوقت با انتخاب ها چیبحث رو تمومش کن من ه نیا -

 چطور از دخترش مراقبت کنه و اما تو...  دونهیم وزش یپف  یباشه بابا یاگه واقعاً خبر 

 نگاه به سر تا پام انداخت: هی

 . یمدت خودت رو گم و گور کن ه یبهتره  یمراقب خودت باش  ی ش رو نداراگه عرضه  -

 خجالت گفتم:  بدون

 کنم، اما کجا؟!   یاون که صد در صد م -

 هم پوزخند زد:  باز
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 ! ؟یکارم ندار نیا یعرضه -

 شدم که   رهیحرف به اون خ یرو کج کرد و ب  صورتم

 رو بر گردوند:  روش 

 تو بکنم.  یواسه سوراخ موش برا   میفکر  هی تا   ،یدونی م  یشده و تو چ   یچ  قاًیبهم بگو دق ایفعالً ب-

 ***************** 

 

 50پارت#

 یالهسانعمتیپر

 《نفس》

 

 انداختم و ساکم رو تو دستم جا به جا کردم:  کردی حق به جانب نگاهم م یاافه ینگاه به مهسا که با ق هی

 ؟ ینگفت-

 ابرو باال انداخت و گفت:  یجمع کرد و سوال   نش یتو س  شتریرو ب دستاش 

 رو؟!  یچ-

 جا خواب التماس کنم:  ه یعنتر خانوم واسه  نیکه حاال مجبورم به ا  ،ییتنها نی. لعنت به من و ادمیکش  یپوف

 .شناسمی رو جز تو نم یشهر کس نیکه تو ا  یدون  ی نکن، خودت م تم یمهسا لطفاً اذ-

 زد:  پوزخند 

  ،ی هزار درجه با االن فرق داشت یکرد ی م رونم یاز اون لونه سگت ب یداشت  یوقت شیو چهار ساعت پ  ستی! بیکرد ر ییچقدر تغ -

 ! یحاال چقدر مظلوم شد 

 انداختم: نییرو شرمنده پا سرم
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اون آشغال،   یم؛ از طرف نداشت  یاون روز حال وضع درست و حساب یدونیکردم، خودت م  یاما من که معذرت خواه ،یحق دار -

 بمونم؟  شتیپ شهی زدم؛ حاال م یحرف  هی بود بهم  ختهیبعدش هم که شوکت، اعصابم ر

 رو گرد کرد:  چشماش 

 ! ؟یمنو خام کن هایینمامظلوم  ن یبا ا یتون  یم  یکنی معلوم که نه! فکر م-

 مونده نگاهش کردم: در

 کنم فقط چند روز.   یلطفاً مهسا، خواهش م-

 زد:  داد

 دختر. هاره ینه... نه... نه حرف تو گوشت نم-

 بزرگشون کردم و سر خورده سرم رو براش تکون دادم:  یبه خونه  ینگاه مین

 . ستیخب، مهم ن یلیخ-

 ازش دور شدم که صدام زد.  یرو ازش گرفتم و چند قدم  روم

 نفس. -

 خودم رو بهش رسوندم. ع یو سر  دم یاسمم از زبونش، به سمتش چرخ دنیاز شن خوشحال

 نظرم دلش به رحم اومده بود.  به

 

 51پارت#

 

 من و من گفت:  ینزدم، که خودش با کم ی اما حرف سادمیوا  مقابلش

 .ینیبی که تو م ستیاون طور ن  ز یچ چ یهستم؛ اما باور کن ه ی من آدم پست یگی دونم االن با خودت م   یم  نینفس بب-

 بزرگ خونه انداخت و گفت:  یبه دروازه  ینگاه مین
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 تو رو هم ببرم تو.  تونم ینم م،یجا خدمتکارم، خودمم اضاف نیمنم ا ست، یمن ن  یخونه  نجایا-

 : ارمیهاش کم مونده بود شاخ در ب حرف  دنیشن از

فقط واسه   یمگه نگفت  ،یکنی م  یندگجا ز  ن یتنها با مادرت ا ی جا خونتونه، خودت گفت ن یا یتو مهسا؟! خودت گفت ی گی م یچ-

 ! ات؟یب ه یتو شرکت خدمات  یایم  یکن دایپولدار پ ی لیشوهر خ هی که  نیخاطر ا

 انداخت: ری رو ز سرش 

  جانیکردن لگن اون، هم یکنم و از صدقه سر خال   ی م  یزن پرستار  ر یپ ه یجا از  نیدروغ گفتم، کدوم مادر، کدوم خونه، من ا-

 .نیکه بر گردم بخوابه هم  یتا وقت  دم یقرص خواب م خدای خدمات، به بنده ی برا ام یهم که م یی اون روزا خوابم،ی هم م

 بود؛  یی باز مونده بود، عجب آدم پست و دو رو دهنم

از من هم بد   یآدم حت نیا دمیو حاال فهم خوردم ی قبطه م شیبه زندگ شهینبود، اما من هم ییباال یجا هم محله  نیا د یشا 

 تره.  بخت

 ندادم.  تیبه صدا زدن هاش هم اهم  یحت  گه یازش گرفتم و به سمت سر کوچه راه افتادم و د رو

 ********** 

جا   هی آواره شده بودم، حاال چطور  یالک ی بغلم گرفتم. الک ی هام رو توس نشستم و ساک لباس اتوبو ستگاهیا ی ها یصندل ی رو

 کردم؟ ی م دایخواب پ

  کردم، ی م دای رو پ گه ید ی جا هی کنه حاال با چندر غاز پول چطور  رونم یشوکت عذرم رو بخواد و ب  یراست راست شد ی باورم نم اصال

 . یکه آوارم کرد کهی خدا بگم لعنتت کنه مرت یا

 پولش افتادم.  فی ک ادینا خدا گاه  ی اون عوض ادی با

 شدم. ره یها خدرزش به پول ی و از ال  دمیکش رون ی پولو که رو بود، ب فی ساک رو باز کردم و ک پ یز یکم

اتاق رو بدم،   هی  ش یپس اندازِ خودم رو هم روش بذارم، پول پ ونی لیاگه سه م شد ی م د یبود، شا ونیلیشمرده بودمشون، پنج م  قبالً

 به روال سابق. گردهی باز بر م م یزندگ ی نطوریا

 . دمیجا پر از

 



 قاصدک سوخته 

61 
 

 52پارت#

 

 

 بشه به چندتا بنگاه سر بزنم.  د ینشده شا کیتا هوا تار نه، یکار هم ن یبهتر آره

 نشستم. یهمون صندل ی مرد، دوباره رو  یافه یق  یادآور یبا  اما

  دمیداشته باشه، شا  اجیپول احت ن یبه ا د یبلند، شا یو موها  دهیباشه، مخصوصاً با اون سر و شکل ژول  یآدم پولدار  خورد ینم بهش

 که پول مال خودش نباشه؟!  ن یا ای یداشته باشه چ ض یگذاشته باشه، اگه مر  بشیجا تو ج ه ی یکار مهم یهمه پول رو برا  نیا

 دادم.  ه ی پشت سرم تک هیاشه یرو به سطح ش  سرم

 کردم؟ ی چکار م د یحاال با د یرو به گند کش  م یاون زندگ اما

 شدم. ره یخ ف یداخل ک ی رو کامالً باز کردم و به کارت مل ف یتو جام جا به جا شدم و صاف نشستم و ک یکم

 لب زمزمه کردم:  ر یاسمش رو ز و

 . امیسام س  -

 انداختم. فی ک ک یکوچ ی ها بیبه چند تا عابر بانک داخل ج نگاه

 .دمیکش رونشون یبه دونه ب دونه

 . فیتو ک دشونیچ  یفقط واسه خوشگل ایتوشون پول هست  دونست یم خدا

 زد.  رون یهم همراهش ب ی ا گه ید ی که کارت دمیکش رون یکارت رو ب  نیآخر

 بودم. دهیکارت رو ند  نیبودم، اما ا دهیکش  رونیکارت ها رو ب ن یا قبالً

 و روش رو خوندم.  دمیکش رون یرنگ ب ی رنگ رو از پشت کارت عابر بانک آب یاقهوه  کارت

 . یدادگستر ک ی ه یپا لیزند، وک انیک-

 داشته باشه.   یارزش  کنم یباشه و فکرم نم  یی کارت نو خوردی بود اما نم یکیش  کارت
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و   گرفتم یدرصد امکانش بود که باهاش تماس م  ک ی نطور یا د یبود، شا فشی شماره از خودش تو ک  ه یکارت  نیا ی به جا کاش  

 . گردوندمی رو بهش بر م فیک

 .ف ی داخل ک یهاپول  دنیندارم جز باال کش یاحاال چاره اما

 که:  د یکش  ادیوجدانم سرم فر کهویزدم که  یطانی ش  یلبخند 

 

 53پارت#

 

 . یکردن صاحبش تالش نکرد دایپ یذره هم برا کی  یحت ی وقت ؟یاون پول ها رو خرج کن  یخوای نفس؟! چطور م ی چ یعنی-

 فرق داشت.   یکارت مل   یاسم رو  کارتم که اسمش با نیازش نداشتم، ا ی آدرس  ای! من که نشون کردم؟ی خوب چطور تالش م  اما

 دادم.  یتاب  یرو عصب  چشمم

اگر هم که نه که   چ؛یکه ه  رمیبگ  ف یاز صاحب ک ی اطالع هی  قش یو اگه تونستم از طر  زنمی شماره زنگ م ن یراه داشتم به ا هی  فقط 

 جز خرج کردنش رو ندارم.  یاچاره  گهیحاللم باشه، من د فیپول تو ک گهید

 کارت رو گرفتم.  یرو  یشماره  ی معطل  یو ب دم یکش رون یب بمیساده و درب و داغونم رو از تو ج یاینوک

 بشم.  مونیپش دمیبا خودم رس  یاجه ینت  هی حاال که به  خواستمینم

 .  گرفتمیوقت باهاش تماس نم چی ه گه ید  دادی دونست که اگه جواب نم  یو فقط خدا م د یچ یپ ی بوق تو گوشم م یصدا

رو سر عذاب وجدانم، که   زمیسطل آب سرد بر هی و بهتره قطع کنم و   دهی که جواب نم دمیرس  ی باور م ن یکم داشتم به ا  کم

 :د یچیپ ی تو گوش  ی مرد م یمال یصدا

 .د ییجانم بفرما-

 کم بود محبت دارم.   کمی ستیگاه لبخند زدم، دست خودم نجانمش نا خدا دنیشن با

رو دوباره کنار گوشم گرفتم و   یو آروم صدام رو با سرفه صاف کردم و گوش   عی سر یلیرو از کنار دهانم فاصله دادم و خ یگوش 

 گفتم: 
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 زند. ی الو، آقا-

 جوابم رو داد:  ع ی سر یلیخ ی پشت گوش  مرد

 ن؟ بله خودم هستم امرتو -

 لبم رو کندم:  پوست

 که مزاحم شما شدم اما... خوامی معذرت م ی لیزند خ ی راستتش آقا-

 که گفت:  دم یکش یق یکردم و بعد نفس عم مکث

 

 54پارت#

 

 شناسم؟یمن شما رو م   د،ییخانوم امرتون رو بفرما هی چه حرف ن ینه ا-

 نشستم:  خیجام س  سر

 د؟یشناس ی م امیبه نام سام س  ی شما شخص نمیبب خواستمی نه، نه من فقط م-

 متوجه شدم که مرد پشت تلفن عالوه بر تعجب هول هم کرده:   کامالً

 براش افتاده؟!  ی بله خانوم اتفاق-

 و وا رفته گفتم:   دمیرو گز لبم

 نه فقط... -

 اول رو از دست داد: متیبلند شد و اون مال نباریمرد ا یصدا

 شده؟  یچ گمی منو، م  ی جون کرد مه یخانم د حرف بزن، ن-

 گفتم:  دهیترس 

 بدم.  ح یلحظه اجازه بده توض ه ی آقا گفتم که -
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 : دمیآرومش رو شن یصدا

 .د ییبفرما د،یببخش-

برگردوندنشون ندارم،   یبرا  یدست من جا مونده و من راه  یپول و مدارکه به طور اتفاق یپولشون که داخلش مقدار ف یک-

 کردم.  دایپ ف یتو ک ی شما رو هم اتفاق یشماره

 گفت: خندهی که از لحن صداش مشخص بود داره م  مرد

 . نی! شما که من رو ترسوند نطوریآهان که ا-

 انداختم، انگار که االن درست مقابل اون مرد نشسته باشم: ر یزده سرم رو ز خجالت

 نداشتم.  یقصد بد  خوامی معذرت م -

 باز هم با خجالت گفتم:  دمیشن ی وضوح ممرد رو حاال به   یخنده  یصدا

 پول رو به دستشون رسوند؟  فی ک شهی چطور م نیبهم بگ  شهی حاال م-

 : د یچیمرد تو گوشم پ یصدا

 . د یکن اداش یآدرس رو   نیاوه بله لطفا ا-

 گفتم:  گشتمی که دنبال کاغذ و قلم م  یپول رو داخل ساک انداختم و در حال فیک

 .نمکی م  اداشتی نیبله، بله بگ -

 

 55پارت#

 《سام》

 

دو    نیا یبودم و همه فکرم رو گذاشته بودم رو ماجرا دهیپدربزرگ دراز کش یال یو  ییِرایپذ  ون یسرخ رنگ، درست م یکاناپه  ی رو

 . شهی من گرم نم  یاز سمت خان برا یواال اونطور که مشخصه آب   کردمی به حال خودم م یفکر  ه ی د یروز، خودم با
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و   د یچیتو خونه پ ر یاردش  ی که صدا دمیتو همون حالت خواب ی حرکت چی اما بدون ه دم، یپارکت شن ی رو رو یکس یهاقدم  یصدا

 . زنهی حرف م ی کردم تا بدونم با چه کس ز یمن گوشم رو ت

 کلبه؟   شیبرد-

 اما سپردم حلش بکنن.  شه،ی کرده بود و پل شکسته بود، تا فردا هم درست نم  انینشد خان، رود خونه طغ-

 پا.  یم صداه باز

 بچه؟!  نیپس االن کجاست ا-

 شده بودم گفتم:  ره ی که به اون و رحمت خ ی تو جام نشستم و دستم رو بلند کردم و در حال یسست با

 .میداشت یاگه ید ی نبود، ما قول و قرارها یازتون خبر  روز یاز د ؟ییجام، اما شما کجا ن یمن ا-

 دست از رحمت خواست که تنهامون بذاره.  یو با اشاره  د یپا به سمتم چرخ یپاشنه  یخان بزرگ رو  ریاردش 

 مبل مقابل من نشست: ی شمرده به سمتم اومد و درست رو یهابا قدم  بعد 

 ! یتو کلبه باش  د یاالن با کردم ی فکر م -

 : دمیصورتم کش  یرو هام رو کالفه دست  کف

 نبود.  نیقرارمون ا-

 پاش انداخت: یرو رو  پاش 

 بابات. ی دنبال کارا افتمی و من م   یشیم میبود، تو قا ن یهم قاًیقرار ما دق -

 رو تکون دادم:  سرم

 کلبه وسط نا کجا آباد. ه یتو  یقراره من رو بفرست  ینقشه رو هستم، اما نگفته بود  ی نجایتا ا-

 رو تر کرد و حق به جانب گفت:  هاش لب

 ! رمیکه وسط شهر برات خونه بگ   یخواینم  ؟یداشت  یپس چه توقع -

 هم گذاشتم:  ی چشمام رو، رو ی کالفگ  با
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 56پارت#

 

 دایپ یهم جنازم رو کس رمیاگه بم یچکار کنم، اون جا حت د یدرصد فکر کن من تو اون خراب شده تک و تنها با ک ینه، اما -

 . کنهینم

 ! ؟یچکار کن یخوای پس م-

 گفتم:   رفتمی تو خونه راه م  یصهدف خا ی که ب  نطوریو هم  دمیاز جا پر مستصل

 بهتر باشه برم خارج از کشور.  د یشا دونم،ینم-

 :د یچیپر از تمسخرش تو گوشم پ یصدا

 کنن. دایتا تو رو پ نم یآره، حتماً برو، اونوقت مجبورم دم چهار نفرم بب-

سر   شهی نم دونستم ی نداشتم بهش بزنم به اخالق گندش واقف بودم و خوب م یاما واقعاً حرف دم، یبه سمتش چرخ یعصب

 از اندازه بحث کرد.  شیباهاش ب یموضوع

 ازش دور شدم.  ی برگردوندم و چند قدم رو

 کجا؟! -

 برگردم جواب دادم:  کهن یا بدون

 خراب شده انجام بدم. شدن تو اون  م یقبل از رفتن و قا خوامی مقدار کار دارم که م ه یتهران،   گردمیم بر-

 :د ی چیتو گوشم پ  یهم صدا باز

  نیهم نه همراهت ماش  یوقت برگشت  ،یکنی صحبت نم یر یکه م ییهم راجب جا یبشر  یبن چیبا ه ، یکن اطینره که احت ادتی-

 که بشه باهاش ردت رو زد.  یاگه ید  یلهیهمراه، نه وس  ه ینه گوش  یاریم

 گفتم:   رفتم ی م نم یکه به سمت ماش  نطور یخارج شدم و هم الیبه موهام زدم و از در و یچنگ 

 . گهید ر یبگو بم هوی-
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 . د یچیتو گوشم پ لم یموبا ه یگوش   ی، که صدارو باز کردم  نیحرص در ماش  با

 خودم سر تکون دادم.  ی تاسف برا با

 غافلم و اگه اشتباه نکنم تا حاال بارها از طرف خونه و بابا باهام تماس گرفته شده. هامل یو چهار ساعته که از موبا  ستیب حدود

  رهیو به صفحش خ  دمیکش  رونیرنگم رو ب  ی مشک ه یاستارت بزنم در داشبورد رو باز کردم و گوش  نکهیشدم و قبل از ا نیماش   وارد

 شدم.

 

 57پارت#

 

که باهاش حرف   یبار  نیکه آخر  کردمیفکر م   نیواب دادن داشتم به اج یافتاده بود و من به جا ی گوش   یبزرگ رو  ان، یک اسم

 بوده؟!  یک  قاًی زدم دق

 ! دونمیسال، نم  ک ی شتر، یب دمیماه شا هشت

که   ییهاقبل موضوع بحث، بابام بود و کار یها  یو اون بار هم مثل سر نیبحث سنگ  هی بار، اونم  نی آخر م یبحث کرد ادمهی فقط  

 نداشته باشم.  ی توشون دخالت  کردمی م ی سع شهیمن هم

 مقابل چشمم قطع شد و من تازه به خودم اومدم.  تماس 

 رو کنار گوشم چسبوندم. یرو گرفتم و گوش  ان یک یاراده شماره  یب

 :د یچیکه صداش تو گوشم پ د یدو تا بوق نرس   به

 الو سام. -

 داشتم رو تو فرستادم: دهان ن آب

 سالم.  -

 .د یچیسر خوشش تو گوشم پ یصدا

 چند بار امروز باهات تماس گرفتم. یدونی م  ،ی حرف بزن یخوای سالم، فکر کردم نم کیعل-
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 ابرو باال انداختم:  متعجب

 افتاده؟!  ی اتفاق-

 : د یچیپ یباز هم تو گوش  الشیخی ب یصدا

 دفترم. ا یب شهی نه فقط اگه م-

 خشک گفتم:  یلیخ

 تهران.  گردم ی بر م گه یساعت د من مازندارانم و تا چند -

 غروب منتظرتم.  ست،ین یامسئله -

موقع به رو به رو    یاحضار شدن ب نیو ا ییکهویتماس  ن یقطع شد و من شوک زده از ا یجملش تماس بدون خداحافظ انیپا با

 شدم.  رهیخ

 **************** 

 《نفس》

 

خونه هم سر زدم، اما عالوه بر  فکر کرده بودم، البته به چنتا مسافر  میها رو گز کرده بودم و به آوارگ  بونایهدف خ یروز رو ب  کل

مدت کوتاه رو تو اون   ه ی ی باال بود و اگه بخوام حت یل یها هم خاتاق متیق  یاز طرف  دادن ی اتاق نم یآگاه یبهم بدون نامه  نکهیا

 . شهی اندازم تموم مپس عاً یها بمونم مثل روز برام روشنه که سراتاق

 نداشتم. یو بدبخت  ی شهر شدم، انقدر حس آوارگ ن یبار تک و تنها وارد ا نیاول  ی هم که برا شیسال پ  کی  یحت دم یکش یآه

 

 58پارت#

 

 کرده.   می کفر  یدفتر وکالت، که حساب  نیکردن ا  دایو پ د ی درد سر جد   نیهم که ا حاال

 کردن اون مردک بکنم؟  دایپ ر یخودم رو اس  تیموقع نیتو ا  نطوریا د ی اصالً چرا با شم،ی م ی خودم کفر یها از کارهاوقت   یبعض
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 کنم.  دایپ د یشکل سف  ی لیمستط یهااز تابلو  ی کی ی رو رو لیاسم اون وک  د یمقابل ساختمون کردم تا شا یهابه تابلو  یاگه ید نگاه

 سراج.  اریمهد  ،ینگار حاتم ، یعباس صمد  ریام-

 کردم؟ نکنه آدرس اشتباه باشه. ینم دایچرا اسمش رو پ  دمیکش  یپوف

 ها به دنبال اسمش بودم. تابلو  ن یو در همون حال ب رمی تا دوباره با اون شماره تماس بگ  دم یکش رون ی رو ب میگوش 

 زند. انیکردم، ک  داش یباالخره پ رمیشمارش رو بگ  نکه یقبل از ا اما

 .یرفتم سمت اتاق نگهبان  یوارد ساختمان شدم و قبل از هرکار یحالی بر گردوندم و با ب بمیرو تو ج یگوش 

که اون    ،یمعمول یافه یق ه یقد نسبتاً کوتاه و   هی و پنج، با  ست یو سه تا ب ست یب ونیم د ینداشت شا ی ادینگهبان، سن سال ز مرد

 !یهم کرده بود و مثل عقاب زل زده بود به در ورود  ترش ی معمول  ،یرنگ نگهبان  یلباس آب

 گفتم:   شخوانیپ یشهی سمتش رفتم و از پشت ش  به

 زند تو کدوم طبقست؟   ی سالم آقا، دفتر وکالت آقا-

 گفت:   دادی که سر تکون م یسر تا پام رو از نظر گذروند و در حال  یکل  یصدام با نگاه دن یبعد از شن  عاًیسر مرد

 ششم واحد سمت چپ. یسالم خواهرم، طبقه  کیعل-

 : دمیرو براش تکون دادم و قصد رفتن کردم که دوباره صداش رو شن سرم

 ؟ ید یجد  هیشما منش-

 رو برگردونم به سمتش و جواب دادم: سرم

 نه، من فقط...  -

 نگهبان بگم؟!  نیبودنم رو به ا جان یا لیهست که دل یاجینبود به من بگه اصالً چه احت ی کی دم،یکش  یپوف

 ام متوجه شده بود که کالفم: چهره  تینگبان بلند شد، انگار که از وض یهم صدا باز

اون خانم   یجاهستن، از اون بابت گفتم البد شما به  یکه دنبال منش  ه یرفتن و چند روز شون یقبل ی خانم، نه که منش د یببخش-

 ! یاومد 
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 59پارت#

 

 ششم رسوندم.  یخودم رو به طبقه  ع یسر یلی به جملش به سمت آسانسور ساختمان رفتم و خ توجه  یب

 بود که من دنبالش بودم.  یکه نگهبان گفته بود واحد سمت چپ همون دفتر وکالت  همونطور

 سمت در بسته واحد رفتم و زنگ کنار در رو به صدا در آوردم.  به

که با   نی گرفتم برگردم، اما با فکر به ا م یمدتِ حداقل، چند بار تصم نیا ی تا در باز بشه و من ط  د یطول کش یاقه ی دق چند 

 شدم. مونیکنه، پش  دامیپ تونه ی زمان ممکنه م ن یتر ع یخودم باهاش تماس گرفتم و باالخره اگه بخواد تو سر مکارتیس  یشماره

اما بر عکس   شم،ی رو به رو م ی با چه کس نمیپا و اون پا کردن بر داشتم و سرم رو گرفتم باال تا بب نیواحد که باز شد دست از ا   در

 مقابل در نبود و در فقط باز شده بود.  یتصور من کس

 : د یاز داخل به گوشم رس  یم که صدارو به عقب هول دادم، اما وارد نشد  ی در چوب یکم

 داخل.  د ییمن دستم بنده لطفاً بفرما د،یببخش-

 بودم ابرو باال انداختم و وارد اون آپارتمان شدم.  ده یکه شن ی زیاز چ متعجب

 . کردمی بود که تصور م یز یهمون چ قاًیدق  داخلش

 کردن.ساخته شده اما دفترش    یمنزل مسکون  ی که مشخص بود برا  یمیساختمان قد  هی

از چند   ر یبود، و به غ یزشت و خاکستر  یها ک یاز موزا دهیداشت و کف راهرو پوش   یر یرنگ سبز بد رنگ و دلگ  ه ی ها  وارید

 نبود. د یتو د یاگه ید زیقرار داشت چ  یمنش  یبزرگ و ساده  باًیتقر   زیکه مقابل م یصندل

  یکردم چند قدم  یسع کردم ی صاف م  یشیرو به طور نما نمیکه س   ی رو مشت کردم و مقابل دهانم نگهداشتم و در حال دستم

باال رفته و   یهان یبا آست ی که از داخل اتاق یمرد   دنیلحظه از د کی  یآب بدم که تو همون لحظه، برا  یبرم و سرو گوش  شیپ

حاال قراره وارد اتاق عمل   نیکه هم یدهنم باز موند! درست مثل جراح  رون،یب  مد هوا نگهشون داشته بود، او ی که رو ییهادست

 بشه.

 

 60پارت#
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جذاب و آرامش بخش با   یداشته باشه، با لبخند  د یرس ی الاقل به نظر م ایو دو ساله داشت،   یس  تینها ای ی حدود س  مرد

 بودنم وجود نداشت، البته؛   ریمتح یهم برا ی لیدل  چیها جذبش شده بودم و هو من مثل مسخ شده   کردی نگاهم م  یشرمندگ

 داشت.  یجذاب یچهره

شده بود   ختهیکه آم ی تیجذاب هی  نه،یبی م  افهیو ق پ یرو تو اون ت اهاش ی رو  یشاهزاده  ی که هر دختر یامردونه  یهالیاون استا از

 ، ی سادگ یبا نوع

 من رو لرزوند. د یپد  د ینگاه اول دل ند  نیهمتو  ی سادگ نیهم و 

 !ن؟ی آورد ف یتشر ی کار  یمصاحبه  یبرا  ن،یاومد سالم، خوش -

  یصدا نیهمچ دن یبا شن چارم یفشارش بدم که نکنه قلب ب ی خودم به سمت قلبم بردم تا کم الیرو نا محسوس البته به خ دستم

 بزنه.  رون ی از جا ب ی آرامش بخش

 خانم؟!-

و مسحور صداش شده    کردمی نگاهش م رهی بود که خ یاقه یقدم به عقب برداشتم، تازه به خودم اومده بودم، چند دق  ک یشده  هل

 بودم.  ده یبودم نه شن دهی د ی زیبودم، اما در اصل نه چ

 گفتم:  یدست پاچگ  با

 د؟یگفت  یچ د یببخش-

 تر شد: ق یمرد عم لبخند 

 ن؟ی استخدام اومد  یگفتم، برا-

 تند و تند تکون دادم:   یمنف یرو به نشونه  سرم

 پول مزاحمتون شدم.  ف یاون ک ینه، من برا -

 و شرمزده گفت:   د یکش ی آهان بلند   مرد

 شده بود.  رونیخانم به کل از ذهنم ب د یببخش -
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 هاش ادامه داد: چشم به دست   یمکث کرد و با اشاره  یکم

 خدمتتون.  رسمی من دست هام رو آب بکشم بعد م د یشما بفرما -

 رو با نگاه بدرقه کردم.  گشتی سر تکون دادم همونطور که اون رو که به داخل اون اتاق بر م عانه یمط

 . ستادمیتا بر گشتنش همونجا مقابل همون در منتظر ا و

با تعجب به من که   اومد ی م  رون یش از اتاق بداخل دست  یاکه با حوله   یکه به سرعت گذشت، در حال  یاقه ی بعد از چند دق مرد

 شد:  رهیبودم خ ستاده یلنگ در هوا مقابل در ا

 کنم.  یداخل اتاق خواهش م  د ییبفرما د،ییجا ن یشما که هنوز ا-

 

 61پارت#

 

اتاق رو  کرد رو نگاه کردم و آسه آسه به اون سمت رفتم و با شرم در  یاشاره م  ی رنگ  ی دستش رو که به در طوس  ر یمس ی آروم به

 باز کردم و داخل شدم. 

 کرد.   رهیبود که اول از همه نگاهم رو به خودش خ یز یچ یشلوغ نیبود، و هم ینسبت شلوغ اتاق

ها جا گرفته بودن و  اون قفسه  ون ی سبز رنگ که م ی ها یو صندل زی متوسط که پر بود بود از قفسه و پرونده و م باًیاتاق تقر هی

 و مدرن تر بودن.  کتریش  ی شد گفت کم یبودم م ده یدفتر د  نیکه تا حاال تو ا ینسبت به لوازم 

  یم ریو منتظر مد  ستادمیای م  ریدفتر مد  یکه تو دوران مدرسه گوشه   یبودم و درست مثل زمان  ستاده یاتاق ا یگوشه   رونیح

 م. شد  رهیبه اطراف خ صال یموندم با است

 رفت گفت:  یم  زیکه به سمت م  ی*** صورتش بود وارد اتاق شد و در حالنفکیکه انگار جزو ال یبا همون لبخند ساده  مرد

 .د ینیبنش د، ییبفرما-

 بهم قفل شدم بود. یهاکش آوردن لب   ههیشب شتریرو صورتم نشوندم که ب  لبخند 
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کردم   ی که ساکم رو تو بغلم جمع م یشدم و در حال کیسبز رنگ بزرگش نشسته بود نزد زیبه اون که حاال پشت م یقدم چند 

  یاقهوه  فی ساک رو باز کردم و ک پیز ی زده بشه کم یاگه یکه حرف د  نینشستم، اما قبل از ا زش یبه م ی صندل نیدور تر ی رو

 دادم گفتم:  ی کرد نشونش م ی که موشکافانه من رو نگاه م  مردکه به   یو در حال دم یکش رون ی رنگ رو ازش ب

 من، جا گذاشتن و من...  یکه اون آقا تو خونه   هی فیهمون ک  نیا -

 : د یحرفم پر  ونیشوک و خنده م نیابرو باال انداخت و با حالت ب مرد

 شما جا گذاشته؟!  یپولش رو تو خونه  فیسام، ک ی عنی -

 که ادمه داد:   د ییتا یرو تکون دادم به نشونه  سرم

 . ینه شماره تلفن ،ینه نشون ، یازش دار ی نه آدرس  ی اون وقت اگه اشتباه متوجه نشده باشم، شما به من گفت -

 رو تر کردم:  رنم یز لب

 گرفتم.  یواال با شما تماس نم  گم،ی درسته االنم م -

 

 62پارت#

 

از اون لبخند مهربون اول، که من رو جذب کرده   گه یکه د نیخشک و سرد، بدون ا یل یو خ د یابروهاش رو تو هم کش نباریا مرد

 باشه گفت:  یبود خبر 

 چند سالته؟ -

 بود تعجب کردم ، اماصادقانه جواب دادم:  د یکه پرس   یسوال از

 نوزده. -

تو مردمک   رهی نگاهش خ نباریگردون پشت سرش داد و باز هم نگاهم کرد اما ا  هی رو به صندل شیرو تو هم گره کرد و تک دستاش 

بود، رو نگاه کنم، که   یرنگ  ی و دود یاشه یش  ی زیمقابلم که م ز ینگاه باعث شد نگاهم رو از اون بدزدم و م نیبود که همنگاهم 

 . یرنگ  هیآبنبات یهابود از شکالت   رپ مهیشکالت روش تا ن ه یظرف بلور 

 دوست داشتم.  یلیرو خ شیکه من طعم پرتقال  زیر  ی آبنبات ی اون شکالت ها از
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 ؟ یدی به خونت راه م یازش داشته باش  یشناخت نکه یسال از خودت بزرگ تره رو بدون ا ازده یکه   ینوزده سالته و اون وقت پسر -

دادم و   وند ینگاهم رو با نگاهش پ ی ن ین  گه یشکالت ها گرفتم و بار د  یمرد نگاهم رو از رو  ه یعصب یصدا دن یزده از شن شوک

 گفتم:   یلحرفم باشم سوا یمتوجه  نکه یبدون ا

 بله؟! -

 برام تکون داد:  ی با تاسف سر مرد

 خانوادت خبر دارن؟ -

 گفتم:  ی جیگ با

 ! ؟یاز چ-

 لبش نشوند: یگوشه   یامسخره  پوزخند 

 ها به خونت. رفت و آمد پسر یه ی قض نیهم-

  ی هام آه یبد بخت ون یاز پس گردنم گرفته باشه و من رو پرت کرده باشه باز هم به م  یکیدفعه  کیاسم خونه انگار که   دنیشن با

 :د یکش

 سابقم.  یخونه -

 

 63پارت#

 

 ادامه دادم:  یبهم نگاه کرد و من با ناراحت یسوال  مرد

 .ستیمن ن یخونه  گه یاون جا د ف،ی ک نیبه لطف صاحب ا-

 دوختم ادامه داد:   یم  فی گرفتم و به ک یاهش مو همونطور که بق کرده نگاهم رو از نگ  دمیکش  یپوف

چرا خر شدم و با خودم   دونمی نم شه،یبرام دردسر م  دونستمی کردم م داش یکوچه پ  ونیاصالً از همون اول که مثل جنازه م-

 بردمش خونه. 
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 شد:  بیکو مرد با هم تر  ی جا به جا شدن صندل یصدا

 ؟ ی کرد دایرو مثل جنازه تو کوچه پ  یک-

 اومد نگاه کرد.  ی سرم رو بلند کردم و به مرد که به سمتم م هادهیها و شن از گفته  ی پرتهواس  با

 بله؟ -

 من جا گرفت.  ه یمقابل صندل  یصندل ی کرد و رو یمونده رو ط یچند قدم باق  مرد

 رو به سمتش گرفتم:  فیک  یدست پا چگ  با

به   دمیرس   ه یکه شما   نیخواستم خودم بدم دست صاحبش، اما هم ی و سالم و دست نخورده خدمت شما، م  حیصح ف یک نیا-

 . هی کاف نیمن بد 

چند   ینگاه مثل نگاه باز پرسانه ن یرو چک کرد و دوباره به من نگاه کرد اما ا  اتشیمحتو ی رو از دستم گرفت و به آروم ف یک  مرد

 قبل نبود.  قه یدق

 . رایهمون قدر پر شفقت و گ دم یدفتر د  نیبود که موقع وارد شدن به ا یمثل همون نگاه نگاهش

 گفت:   یشکالت رو به سمت هل داد و با مهربون  ظرف

 شکالت بخور. -

 .خواستمی ها رو م یدونه از اون پرتقال   ه ی لپم  یخواستم تشکر کنم و بر ندارم، اما گوشه  یم  اول

 رو با خجالت به سمت شکالت ها بلند کردم، اما هنوز بر نداشته مرد باز هم شروع به حرف زدن کرد:  دستم

  نجایکه ا نی عالوه بر ا نیهام به خاطر همدنبال پرونده  ی پام دادگستر هی  نجاستیپام ا ه یشرکت رفته و منم  هی منش د یببخش-

 .ستیهم ن ییرایپذ  لیوسا ختس، ی بهم ر کمی
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تو دلم گفتم: »خوب به من    دمیکش  یشکالت برداشتم و همونطور که تند دستم رو عقب م ه یشدن، باالخره  د یسرخ و سف یلک با

 کارش گوش دادم:  مهی ن یجمله  یچه!« و به ادامه 

 کنم.   ییرایواال دوست داشتم بهتر ازتون پذ  -

 بون.« و باز تو دلم گفتم: »آهان از اون لحاظ، چه مهر  دمیرو از تو گز  لپم

 به زبون آودم:  اما

 که من مرخص بشم از حضورتون.   د یاگه بد   د یرس  ه یفقط    ه،ی کاف نیهم-

 تو جاش خورد:  یهل کرده تکون  مرد

 ؟ ینه، نه کجا بر-

 دادم سکوت کنم که خودش گفت: حیترج نیباشه واسه هم یادبی ب  کمینگاهش کردم، فکر کنم اگه بگم سر قبرم،  شوکه

 زندم و شما؟ انیمن ک م،یبذار از اول شروع کن-

 رنگ به رنگ شدن گفتم:   یمرد، و من با کل نیا ی بود برا یااسم برزانده  انیزدم ک یی مکش مرگ ما لبخند 

 . ینفس نعمت -

 تر شد: قیهم لبخندش عم انیک

 ! یچه اسم قشنگ -

 دادم.  ل یرنگ تحو  یطوس  یهایبه کاش  یادت ذوق مرگ بودن، لبخند احمقانه هم از ش  ریانداختم، همون ز  ر یرو ز سرم

  شم،ی م د یبراش سرخ و سف ز یر ه یو  کنم،یم  یخان معرف  انیجناب ک ن یدونستم اونجا چه خبره و چرا دارم خودم رو به ا ینم

 شم.  یمرد خوشحال م ن یا دنید  شتریدفتر و ب  نیموندن تو ا شتر یو ب  یصحبتهم  ن یدونستم از ا  یفقط م 

 خوب نفس خانم... -

 : دمیجملش پر ونیهل م با

 بله؟! -

 کرد و ادامه داد:  دایپ رییتغ   یز یر یبه خنده  لبخندش 
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 کنم؟ ی خواهش هی ازت  شه یم-

 

 65پارت#

 

 گذاشتم و گفتم: »تو جون بخواه«، البته تو دلم؛ به خودش گفتم:  شیو دو تا دندونم رو به نما  یس  کل

 کنم.  ی نم قهیاگر در توانم باشه مضا د ییبله بفرما-

 خاص. یهاهم از همون لبخند  باز

 پولش رو اونجا جا گذاشت؟ ف یتو اومد و ک یچطور شد که به خونه  ،ی د یسام رو کجا د یبهم بگ  قاًی دق شهی م-

و همش به هم لبخند    دهیکجم افتاد؛ پس بگو بهم شکالت م   یِشد و تازه دوهزار ده یکش نییپا ی اراد ریو لوچم به طور غ لب

 کنم.  فیشغال بنفش رو براش تعر یو مجبورم کنه قصه   یستیهمش نقشه بوده که من رو بذاره تو رودروا ده، یم  لیژکوند تحو

آب   نجا،ی نون اکه  یی کردن ندارم، اما از اونجا  فی رو ببند من حوصله داستان تعر شتیبسه ن گهی خواست بهش بگم د ی م دلم 

بود که   یامنتظرم بود و نه خونه  یدفتر وکالت نه کس نیاز ا رونیو ب نجا؟ یو کجا برم بهتر از ا نجا،ی ا یلبخند ژکوند  انِ یک نجا،یا

 ژست گرفتم و بعد از قورت دادن آب دهانم گفتم:  ه یگو به جا شدم و درست مثل شهرزاد قصه  جاتو جام   ی بخوام برم، پس کم

 من و دوستم مهسا... ش یحدود دو شبه پ قاًی که دق  لیوک ی بگه آقا جونم برات -

 ********* 

 《سام》

  وانه ی د قه یروندم و بعد حدود چهل و پنج دق  انیبه سمت دفتر ک  میبزنم مستق ی به عمارت سر نکهیتهران که شدم، بدون ا  وارد

 .دمیباالخره رس  تخت،یپا یهاابون یکردن تو خ ی وار رانندگ

رو پارک کردم و بعد از بر داشتن   نیماش   ابون یخ یپارک، گوشه  یجا  نیاول دنینداشت با د نگیکه ساختمون پارک ییجااون  از

 که دفتر تو اون قرار داشت راه افتادم.  ی به سمت آپارتمان هامی گوش 

 ودم. نگذاشته ب جان یوقت بود که پام رو ا  ی لیانداختم و واردش شدم، خ یمیبه ساختمون قد  ینگاه
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 66پارت#

 

اومدن اتاقک آسانسور که   ی انتظار برا قهی به سمت آسانسور ساختمان رفتم، اما بعد حدود چند دق ، یاز گذروندن اتاق نگهبان بعد 

 نبود.  یمن کار دشوار   یطبقات مسلماً برا نیگرفتم از پله باال برم و با وجود ورزش مداوم باال اومدن ا  می تصم ومد ین

که به در زدم، داخل شدم   ی آروم یکه در باز بود با ضربه   ییبه سمت دفتر رفتم و از اونجا ماًیمستق  دمیششم که رس  یطبقه  به

 : دمینامعلوم شن ییرو از جا ان یک یکه صدا

 ؟ یینفس تو-

کردم که با   ش دا یداغون دفترش پ ه ییظرف شو ری ز یلوله  ر یرو در حال تعم انیدر آبدار خونه ک   یرو دنبال کردم درست جلو صدا

 کرد.   یتعجب من رو نگاه م 

 گفتم:   یطعنه و لودگ ونیحالت م هی با

 منم.  ست، ینفست ن-

 از جا بلند شد: قیعم ی به سر تا پام انداخت، اما در آخر با لبخند  ینگاه

 ! یپس باالخره اومد -

  یمنش  ز یو مشرف به م  دهیچسب واری به د یهای از صندل یکیزدم و رو  رونیجواب از آبدار خونه ب یرو بهش کردم و ب پشتم

 منتظر اومدنش موندم.   نهینشستم، و دست به س 

 زد گفت:  رون یصورتش بود از اون دخمه ب  یکه همون لبخند رو   یبعد در حال هیثان چند 

 . یگرم تر بر خورد کن کم یتوقع داشتم الاقل بعد حدود نه ماه و دوازده روز -

تجسس کنم کت ستش رو   کمیتنش، که مطمئنم اگه  یرنگ تو  یمشک یاشلوار پارچه  رنگ و اون  یشدم، لباس آب  رهیخ بهش

و اما صورتش همون بود همون چهره و همون نگاه،    دادی که بود، نشون م ی زیسنش رو باال تر از چ کنم،ی م دایاطراف پ نیهم هم

 کار گذاشته بودند.   انیصورت ک یانگار همون چشم ها رو تو  انداختی نگاه مادرم م  ادیکه من رو  ینگاه

 

 .د یچیدفترش پ ه یخال باًی تقر  یتو فضا  دش یبر دهیبر یخنده  یصدا
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 شه؟ ی م  یبده مگه چ تیماچ به دا ه ی ا یچرا که نه کوچولو، ب-

 زدم.  یپوزخند 

 رو:  ینسبت خون  نینکنه ا یآور  اد یباشم و حدود هزار بار  ششینداشت پ امکان

نه   کشتم، ی م ییرسوا نیبود، صد در صد خودم رو بابت ا ترک یمن اگه به جات بودم و خواهر زادم فقط چهار سال از خودم کوچ-

 موضوع حالم کنم.  نیها با اکه مثل احمق نیا

 نگاهم کرد:  ی جد  یظاهر کم به

  یشوهر دادن و اون بابا ت یتو طفولخواهرم رو   امرزینه بزرگ تر، بعدشم خداب  یتر کی چهار سال کوچ ی گی م ی خوبه دار-

 گذاشت تو دامنش.  دهیتوعه الدنگ رو نرس  رت،یخیب

 داد به بابام.  ریبشر گ نیا باز

 : دمیاعتراض کنان غر ونشون یو از م دمیهم ساب ی هام رو رو دندون

  یکه من بلند بشم و برم، کارا  یبار بابام کن  چاریجا که تو روم ل نیا یاگه بعد به قول خودت نه ماه و دوازده روز من رو کشوند -

 تو.  یهااوه ی دنیدارم تا شن  یمهم تر 

 خنده داد:  ون یجوابم رو م رفتی که به سمت اتاقش م  یخندش بلند و در حال  یصدا

شب رو به صبح رسوندن   ای ابون،ینکنه تا خرخره خوردن و مست کردن و ولو شدن تو کوچه و خ !؟یدار   یترمهم  ی مثالً چه کارا-

 ؟ یگی دختر تنها رو م  هی  یتو خونه   یخبر یتو عالم ب

  انیماجرا باخبر باشه؟! امکان نداشت من اون جر  نیاز ا ان یچطور ممکن بود ک ارم،یهاش کم مونده بود شاخ در ب حرف  دنیشن از

  ر یزاده بود رو با ت ت یو رع  تیکه به مادرم و به قول خودش رع یهر کس یه یگفته بودم که اونم به کل سا  ریاردش  یرو فقط برا 

 .زدی م

 . دمیاز جام پر یببر زخم مثل
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که تمام   شد ی رو دنبال سوراخ موش بودم و حاال اگه بهم ثابت م  شیو چهار ساعت پ  ستیرو داشتم، تمام ب چه یبه باز حس

 .ذاشتمی زندش نم شدهی مربوط م ان یچند روز از سر گذروندم به ک نیا ی که ط  یاتفاقات

 خودم رو داخل اتاق انداختم. تیبردم و با عصبان ورش یطرف اتاقش  به

 : دمیبود برم، غر زش یم  یرو  یادر حال ورق زدن پرونده  ی که به طرف اون که با خونسرد  نیقبل از ا اما

 

 68پارت#

 

 من رو سر کار بذاره؟  ی کنی م ر یآدم اج دهیرس  یی کارت به جا ؟یابامزه  یلیخ ی فکر کرد که، یمردت-

کرد   ی که همونطور که نگاهم م د ینرس  ه یانداخت، اما به چند ثان تمیبه صورت سرخ از عصبان  یبلند کرد و با تعجب نگاه سرشو

 : دنیشروع کرد به خند 

من اگه   ؟یکردن   ریچه آدم اج ،ی! چه سر کار گذاشتن؟یکنی ها رفتار م چرا مثل احمق ها،ستیتو؟! حالت خوش ن یگی م  یچ -

 جون؟  ییدارم دا  ی به کس اج یبه نظرت احت رمی بخوام حال خواهر زادم رو بگ 

  یکرد، واقعاً برام جا دنیمحبا شروع به خند  ی چون دوباره ب د،یلب بلغور کردم که شک نداشتم به گوشش رس  ر یز ی مار زهر

 دفاع کنه؟!   یاز کس یو در مقابل قاض  رهیرو به عهده بگ   یتونه وکالت کس یچطور م   ان یک ه یبه لودگ  ی اله آدمسو

 بارش کنم که باز صداش در اومد: ی چ هی  اومدم

 من موندم؟!  یرفت یتو به ک  یباهوش  ن یمن به ا ره، یم شیگفتن حالل زاده به دا م یاز قد -

 ولو شدم.   دمیکه د یصندل ن یاول یو رو دمیکش  یپوف

  یسر توعه بهم بگو، به ارواح خاک مامانم باهات کار ریها ز  یباز  نیاگه ا ست،یحالم خوش ن ان، یبردار ک یدست از مسخره باز  -

 ندارم.

به سمتم اومد و در   د یکش رون یب  زش یم ی داخل کشو ی زی که چ نیرو دور زد و بعد از ا زش یبرداشت و م نیدست از خند  انیک

 پولم رو به سمت پرت کرد.  ف یمن ک  یزده  رت یح یمقابل چشما

 ماجرا داره؛  نیبه ا ی ربط ه ی  ان یشک نداشتم که ک گهیبودن، حاال د  دهیکه اون دخترها ازم دزد  یپول  فی ک همون
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 چنگ زدم و داد زدم:  ز یم ی رو از رو  فیو ک  دمیجلو چشمام رو گرفته از جا پر خون 

 ! کنه؟ی دست تو چکار م ف یک نیا-

 با تاسف بهم انداخت: ینگاه

 ؟یهام گوش بد اول به حرف  ستی بهتر ن ی اریدر ب ی باز یکه وحش ن یجا آبرو دارم، قبل ا نی من ا  ن،ییپا اریصدات رو ب -

 داد زدم:  ت یهم با عصبان باز

 . حیهست به توض یاجیچه احت داس یکه هو یزی! چ؟یبزن یخوا  یم  یچه حرف-

 شد. رهی تونست من رو خلع صالح کنه بهم خ ی به روم زد با همون نگاه که م ی آرامش لبخند  با

شده، حرف   یکه بدونم چ  نیقبل از ا  یکن  یم  الیرو به دستم رسوند تا بدمش به تو، اما اگه خ فیک  نیا ی کی شیپ قه یچند دق -

 !یکور خوند   زنمی بهت م یاگه ید

 

 69پارت#

 

 موهام زدم:  ونی م یشستم و چنگ ن ی همون صندل یرو  دوباره 

 ده؟ یچطور به دستت رس  فی ک نیدادن من بردار و بهم بگو ا  یدست از باز -

 باال انداخت: ابرو

 . ییاول حرف بزنه تو د یکه با  یاما کس گم،ی رو بهت م زیگفتم که همه چ-

 هم گذاشتم:  یرو   یرو با خستگ  چشمام

 خستم.  یلی حوصله حرف زدن ندارم، خ-

 جواب داد:  یهم با لودگ باز

 جا؟!  نیقبل اومدن به ا  ی! نکنه کوه کند ؟یاکه خسته  ی چه کار کرد-
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 که چشمام رو باز کنم با حالت خودش پوزخند زدم و جوابش رو دادم:   نیا بدون

 شعبه دوم فرهاد کوه کن رو من تو تهران افتتاح کردم؟!  یآره کوه کندم، مگه خبر نداشت-

 کش.   شیگرفت جا به جا کردن کوه پ یحرصم نم یجناب مهندس دو زار  ی آجر رو داشت هی کردن الاقل   کاش عرضه جا به جا -

 خند گفتم:  شین با

 .سازمی م  رانیرو تو ا ن یچ واری نمونه از د هی کن من براش   دایرو پ نشی ریتو ش -

 خنده:  یهم صدا باز

و سبزه و   د یرنگ و وارنگ و دارز و کوتاه و سف  ینایریکه خوب چپت از ش   شیتا نه ماه پ  ؟یخوایم  ن یریچنتا ش  گهی! دنیریش -

 ؟یزاهد و پارسا شد   یشده نکنه توبه کرد یپر بود ، حاال چ ی بلوند پر بود پر کالغ

 نثار کردم و ادامه دادم:  ییبابا ریبم

 . یتو خط افتاد ی که تو حساب نینه زاهد و پارسا نشدم اما مثل ا-

 کنه اما صداش متعجب شد:  یدونستم چکار م ینم

 آخه؟!  یزنی بوهتون م ت یمن! بچه چرا به دا-

 جا نفس جون نفس جونت به راه بود.  نیا ده یبزرگ؟! خوبه نرس  ییِ خان دا زنمیبوهتون م-

 : د یخندش باز هم به گوش رس  ی صدا پژواک

 خودت آخه؟ ی برا یسازی گفتم نفس جون داستان م  یک-

 نفس؟!  ینگفت-
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 تک خنده:  هم باز
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فرق   انشیکمم چرند بگو نفس جر پخت،ی م  امرزیخداب زجون یاز همونا که عز ، یتوپ بدم بخور  یماکارون ه ی خونه  می بلند شو بر-

 داره. 

 گفتم:   متعجب

 ! یریزن بگ  یخوای رو هستم، اما نگو که م ی ماکارون-

زن   خوامی چرا نکنه م اً؛یفرق داره، ثان  ی کنی که فکر م  یز یتا آسمون با چ  نیزم انشیو اصالً جر دختر بچست  ه یاوالً که اون  -

 بمونم؟!  الغوزی امتیمگه من قراره تا ق رم؟ینگ 

 رو باز کردم و با دهان باز گفتم: چشمام

 آره؟  گه،ید ی کنی م یشوخ-

 جواب داد:  شخند یبا ن  چپوند ی م  کشیچرم ف فی رو داخل ک یاکه پرونده  یرو تن کرد بود و در حال  کتش

 ! ؟یچرا شوخ-

 نداشت: نیتا زم  یافاصله   گهید فکم

 ؟ یواسه شروع بدبخت ستی زود ن  کمی ره، یگی زن م یو چهار سالگ   یتو س  ی آخه ک-

 فاصله گرفت و به سمت در رفت:  ز یم از

 بود.  یرستانی دب د یبلند شو کم چرت بگو، من االن بچم با االی-

 و به دنبالش راه افتادم:   دمیجام پر از

 ها، مخ نزده کالً گردن به باال رو بلند کرده. گذاشته  ر یهست بد روت تاث ی نفسه هر کس ن ینه ا-

تو رو   ییجا یمطمئنم از تو جوب  یستیتو بچه خواهر من ن ادیبار به احتمال ز نیهزارم ی ! برا؟یگیچرت م  ی دار  گمی م  ید ید-

 کرده.  دایپ

 خوابوندم پس گردنش.  یکیکردم و   ی ط عیرو سر نمون یب یقدم فاصله  چند 

 گفت:  ی زنونه به خودش گرفت و با زار یحالت بامزه  ه ی آخش بلند شد،  یصدا که 

 . یگردنم رو شکست ی زد ده؟ یتر از خودت رس  فی خر زور، زورت به ضع یکهی دستت بشکنه انشاالل، مردت-
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که با همون    دمیزدم، اما صداش رو شن رونیم و ازش سبقت گرفتم و از در دفتر داغونش بفرستاد رون یبراش ب یشیرو نما زبونم

 لحن کشدار گفت: 

 . ادیحساب کار دستت م رون ی ب دمی! حاال که طالقم رو که ازت گرفتمو مهرم رو از حلقومت کش؟یکرد دایمن پ ی دست بزن برا-
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 . میگذروند  ی ر رو فقط به مسخره بازتو جنوب شه شیکلنگ  یدفتر تا خونه   ریمس  تموم

خبر   یهمه مدت ازش ب نیکه واقعاً چطور ا دمیرس ی م جه ینت نیبه ا گذروندم ی همه مدت داشتم باهاش وقت م نیکه بعد ا حاال

 بودم؟!  

 دهیهم ازش دست نکش ریبابا و اردش  یهای بعد فوت مادرم و بد قلق یبودم و حت دهیچسب ان یمثل قول به ک ی که از بچگ   یمن

 بودم. 

 و از همه مهم تر چشماش...  اش یلودگر هاش،ی هاش، خل بازخنده  یبخوام به خودم اعتراف کنم دلم براش تنگ شده بود، برا اگه

  یدوره ن یآوره بهتر اد یساده که برام  یبه خونه  امیمامان ب یبرا  زنهیهست، تا هر وقت دلم لک م انیقدر خوبه که ک چه

 مه؛ یزندگ

مامانم غرق بشم و با وجود   یبرابر اصل چشما یکپ  یدرست کنه و من براش حرف بزنم و در آخر تو چشما  یبرام ماکارن ان یک و 

مثل مامان   یهوام رو داشته باشه نازم رو بکشه و حت  یحام ه ی که فقط چهار سال ازم بزرگ تره، ازش توقع داشته باشم مثل  نیا

 بده.  ر یبه خورد و خوراکم گ

 فکر کردم.  ان یباز هم به ک گذاشتمی چشمام م یکه ساعدم رو رو  ی ولو شدم و در حال یمیرنگ و قد  یاقهوه   یمبال  ی رو

  ان یمتعجبم چرا که ک  شهیکه مامانم بود و من هم ییبه همون ساال م،ی کودک یهابه سال  گردوند ی از رفتارهاش من رو بر م یلیخ

وقت بگذرونه پس چرا   ی لیبخواد با مامانم خ انینبود که ک یرابطمون جور  د یهم اونطور که با یلیاز من بزرگ تر نبود، خ  یلیخ

 قرار داده بود.   ضیحالت ضد و نق ن یمن رو ب  نیهم و مامان بود  ه یانقدر اخالقش شب

از جانب اون   ینه که مشکل نمش؛ یبب خواستمی دادم، نم  یجواب تماساش رو نم زدم، یبودم، بهش زنگ نم یازش فرار  یی وقتا  هی

 در اصل از خودم فرار کنم، از گذشته، از کابوس مرگ مامان، از خاطرات! خواستمی باشه، فقط م
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  شتر یب خوادی دلم م شم،ی غرق لذت م  کنهی درست م ی دونم داره به خاطر من ماکارون ی که م نیها هم مثل حاال از اوقت  یبعض 

ور شهر دور از تمام تجمالت دور    نیکه ا نی تو دلم ذوق مرگ بشم از ا شتر یو من ب  ارهیمامان رو درب   یادا  شتریباشم اون ب  ششیپ

 شاد.  میو از شاد شهی که وجود من براش مهمه، از غصم ناراحت م لیفام هی آشنا هست،   هی ها، هنوز ی توجه ی و ب های از تمام سرد 

 انیباشم براش مثل خودش. ک  یآدم  هی ها رو بهش بگم نتونستم  نیوقت نتونستم ا  چیاخالق گند که ه ن یعنت به ال اما
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 از من تنها تر.  یلیساله که تنهاست، خ یلیخ تنهاست

  ه یهست، و چند سال ریهست، الاقل دلم رو خوش کردم که بابامم هست، هنوز اردش  یتوجه  یهست، اگه ب ی عمارت اگه سرد تو

 گهگدار هلنم هست؛ ی کنم توجه ها  یاگه نخوام کم لطف یحت

چند سال بعد فوت مادرم   ادمه، یرو  زجونیاما عز دش،یوقت ند   چیه انمیک  دم،یوقت ند   چیرو ه میپدر بزرگ مادر ؟ی چ انیک اما

  یحت د یشا کرد، ی م  انیکه به ک کرد یرو بهم م  ی نون من تو روغن بود، مادربزرگم بود، اما همون محبتبود  ی فوت کرد تا وقت

اخالق   نیهم ا می و من از همون بچگ   اوردی رو در م  انیک یصدا یو حساب کرد ی من محبت م هب  انیاز ک شتریب  یلیها خوقت یلیخ

 .خواستیخودم م  ی رو داشتم و دلم تمام توجهات رو برا ی خواه ادیز

 .خوند ی م  یدانشگاه ش یپ انیبودم و ک ییجون که فوت کرد من سال آخر دوره راهنما زیعز

مثل من بچه نبود که شب ها    اوردینکرد بهونه ن هی گر ان یشبه مرد کرد و من خودم شاهدش بودم. ک  هی رو  ان یجون ک ز یعز مرگ

 کنه، اما اگه بخوام منصفانه از تمام جهات نگاه کنم؛   سیاون جاش رو خ یکبود شده   یچهره  ه یادآوری ا یدرش و به خاطر نبود ما

 !ینشدن از آهن بش دهیدر ی برا یمجبور   ا،یدن  نیتو ا یکس رو نداشته باش  چیه  گهید  یمجبور بود که مرد بشه، وقت  انیک

هنوز هست،    ی کیلحظه حس کنه  ه یکنم حداقل  ی کار  ایکنم  تینذاشتن ازش حما دمیدونم شا یمن نتونستم، نخواستم، نم  و 

 درست بر عکس اون. 

گذشته،    هیآور  ادیسر و ته، از   یب  یفکر ها ن یحال خستم، از هجوم ا ن یفقط از ا  ،یطوالن ی خستم، اما نه از رانندگ یلیخ خستم

 . یخواب طوالن ه یبخوابم  خوادی چقدر دلم م گه،ید  هی زایچ ی لیو خ  انیک  هییاز فکر تنها از فکر به نبود بابا
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انگار که سرم رو باز   ندازهی جون م  زیعز ادی گرم که من رو   یفضا نیتا ابد تو هم د یخواب شا هی باشه،  ی خوابم طوالن خوادیم دلم 

 قصه بگه.  ان یمن و ک یبرا  خوادی گذاشتم و اون باز هم م  ش یهم رو دامن گل گل

 .شهی دارم انگار که روحم داره از تنم جدا م  یگنگ   ونیم یحالت

 از تمام اتفاقات باشه، چقدر ذهنمم خستس... ی شدم ذهنم خال دارینشم، کاش الاقل اگه ب داریب کاش 
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 !؟یش ی نم داریسام... سام... ب-

 چشمام رو باز کنم.  خواستی اما اصالً دلم نم دمیشن ی رو م  انیک یصدا

 . ارمیپارچ آب رو ب ای یش ی م  داریب ابوی-

  ه یباز و شورتک و   شیها با نتوجه به اون که مثل دلقک  ی باز کردم تو جام نشستم و ب عیحرفش چشمام رو سر دنیشن با

بود رو به عقب    ختهیو موهام رو که رو صورتم ر  دمیرو صورتم کش یبود، دستم رو با کالفگ  سادهیجلوم وا یاحلقه  نیآست شترتیت

 هل دادم: 

 ؟ یگی م  یچته تو، چ-

 به جانب گفت: حق

گفتم البد   ی خوری تکون نم ی اما مثل خرس افتاد کنم، ی خسته شدم دو ساعته دارم صدات م گه،یشو د  داریقرار بود بگم ب یچ-

 .ی لها یبه حول قوه  ی مرد

ازش نبود، باز هم از همون   ی روم شدم موقع خواب خبر  یکیکوچ  هیمسافرت  ی پتو یبه اطرافم انداختم، متوجه  ینگاه سرسر هی

 .ان یک ه یپوست ر یز ی محبت ها

 دش یبود و تو هوا قاپ زتریو محکم پتو رو به سمتش پرت کردم که اون از من ت ع یسر ی لیپتو رو از خودم فاصله دادم، خ ی آروم به

 کردم گفتم:  ی اشاره م پش یبلند شدم و همونطور که به ت ییتوجه به شکستم تو گرفتن حالش، از جا به قصد دست شو یب

 نم؟ یتو بب  پیت  ؟یکه چ  ی کرد دارمیب-
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 گفت: زون یو با لب و لوچه آو د ی به لباس تو تنش کش یدست

 چشه مگه؟ -

 بهش زدم و روم رو ازش بر گردوندم:  یپوزخند 

 گوشه.  ستیچش ن-

 :دمی رو از پشت سرم شن صداش 

 تو گرفته بودم.  یدستم برا  ه ی ومد؟ یخوشت ن-

 :دمیها ذوق زده به سمتش چرخبچه  مثل

 ؟ یالک-

 گفت: یجد 

 از مشهد برات گرفتم.  ش یباور کن دو ماه پ-
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 چکار؟ ی مشهد رفته بود-

 زد:  لب

 .ارتیز-

 تو ناقال .   یر یم ارت یعه ز-

 اول نگاهم کرد، اما بعدش با حرص گفت:  یحالت خنث با

 تو.  ی د ینکش تیدونم چرا به دا  ینم ، یندار مونم یو ا نیرو ببره که د ختت یمردشور ر-

 باز کرد و با تمسخره گفتم:  رفتی م رده بود و به سمت آشپز خونه اون که پشتش رو بهم ک یرو به رو شمین
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 . ییغمتو خان دا نمینب-

 :د یکه مشخص بود با زور خندش رو کنترل کرده به گوشم رس  صداش 

 رو بکشم.  یماکارون خوامی م ا یچرت نگو ب-

 رفتم:  یی رو انداختم رو سرم و به سمت دست شو صدام

 اول بگو لباسم کجاست؟-

******** **** 

غذا، اون هم   ن یا دن یکه قراره با هر بار جو  دونستم ی بود و غرق گذشته بودم، هنوز لب نزده به م زیم  یرو  ه یبه ظرف ماکارن نگاهم

 رو مرور کنم.  ک ینوستالژ یهزاران خاطره ان،یبا دست پخت ک

 ؟ یخوری چرا نم-

 جواب دادم:  ندازهی بغض به گلوم چنگ م نیکه نگاهش کنم با حس ا  نیا بدون

 . خورمی م -

انگار دلم   شتر یازش رو جدا کردم و داخل دهانم گذاشتم، ب یکم  یدور ماکارون  چوندش یبرداشتم با پ زیم  یرو از رو  چنگال

 موفق هم شدم.  باًی که قصد خفه کردنم رو داشت رو قورت بدم که تقر یلقمه بغض نیبا فشار ا خواستی م

که تو   یجور واجور و رانگارنگ  یبهتر از پاستاها ی لیخ ی خوش مزه بود حت میصورتم نقش بست، از حق نگذر ی رو  یلخت لبخند 

 .شد ی عمارت طبخ م

 . دمیخودم د ی رو رو ان یک یره یتشکر کنم که نگاه خ یماکاران نیرو قورت نداده سرم رو بلند کردم و تا بابت ا لقمه 

 رو بهش زدم و گفتم: یچشمک

 ؟ یکنی چرا نگاه م  هیچ-

 لب هاش نشوند:  ی رو یهم لبخند نامحسوس و تلخ اون

 تو فکر بودم. -

 باال انداحتم:  ابرو
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 ؟ یتو فکر چ-
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 مشابه و هم رنگ لباس خودش، تو تن من بود اشاره کرد:  قاًی که دق  یای چشم به لباس راحت با

تو    میو رفت  دمشونیروز پوش  ن یجفت آورده بود، ما هم درست مثل هم یهاجفتمون لباس  یبرا  هیمامانت از ترک  ی سر هی  ادته ی-

 . یداداشم  کردنی محل، اون روز همه فکر م

رو خوردم که   میاز ماکاران گه ید  کمیمقابلم دوختم و   یاون ماجرا و اون روز سر تکون دادم و چشمم رو به ظرف غذا ه یآور ادی با

 ادامه داد: 

که اون روز داشتم رو    یو چهار سالمه ها اما حس  یبوده تا حاال، س  میروز زندگ  نیتونم بگم اون روز بهتر ی به جرات م یدون   یم-

 نتونستم تجربه کنم.  گه یوقت د چیه

چون من هم باهاش هم احساس بودم، اما   گه ی م یچ دمیفهمی تامل نگاه از ظرف غذا گرفتم و باز هم به اون چشم دوختم، م  با

 انقدر راحت از احساساتم حرف بزنم:  تونستمی من نم

 ؟یکنی روزا چکارا م  نیا میبگذر-

 فرستاد: رون یرو با صدا ب نفسش

 کار رو کار.-

 گفتم: رهیگی که مطمئن بودم به دل نم  یاه یبا کنا نیواسه هم  رون،ی ب میایدر ب ش یپ هیاز جو چند ثان خواستی م دلم 

که چند ساله تو   تمیامونده، و دفتر اجاره  امرز یخدا ب ز یاما پس کو؟! خونه که از عز ،یزن یسگ دو م  یدار  ادمه یاز اون موقع که -

 و شش که.  ستیاندازت هم شده اون دوکل پس  غولست،یهمون ب

 .د یخند   کردم ی که تصور م  همونطور

  رگاهه،یهفتس تو تعم ک یدو تا قسطش مونده تا واسه خودم بشه، که تازه اونم   دم،یخر ی اونم اقساط یکنی اشتباه م  ی نه بابا دار-

 در آورده.   یموتورش باز  کمی
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 تکون دادم:  یسر

 آراسته شد. ز یبه به گل بود به سبزه ن-

 گفت:  ی الیخ ی باز و ب شیرو سر جاش بر گردوند و با ن شی بلند شد و صندل زیکنار م از

به قول   گه،ید  هی نجوریا ا یما معمول یرو درک کنه، اما زندگ ن یا تونهی نم  امیدونم تنها وارث خاندان س   یحرص من و نخور م-

 .رهیها بخور و نم یمیقد 
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 کردم:  یداخل بشقابم باز هی ماکارون با

 . ذارمیکنه، خودم برات کم نم   یاگه بابامم نخواد کار ی حت ی لب تر کن ی دون  یواال م  ، یکن  یزندگ نطور یا یخوای خودت م -

 قهقهش سقف آشپز خونه رو بلند کرد:  یرو به کمرش زد و صدا دستاش 

 ؟ یبخشی از مال بابات چرا م ، ییبابا حاتم طا -

 :دمیرو داخل دهنم کش نمیریز لب

 مال بابام و مال من نداره.  -

 کفرم رو در آورد:  یکه حساب ی بمحابانه جوابم رو داد، جوا ی همون خنده ب ونیم

تو نبود، با چندتا رشوه   ی به ثروت قارون بابا یازیندارم، که اگه داشتم ن  یاشبه پولدار شدن عالقه  هیپسر؛ من به   ه یچ ی دون ی م -

 تا حاال بار خودم رو بسته بودم.

 شده بودم:  کالفه

 ش رو نداشتم.بگو عرضه -

علم   یغذا خور ز یم ی که جفت دستاش را رو یشد و در حال  یدفعه کامالً جد  ک ی یخندش قطع شد و به طور ناگهان یصدا

 گفت:  شد یسمتم خم م  ی و کم  کردی م
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و آه چقدر مظلوم پشتشه، به نظرم   ن ینفر ستیکه معلوم ن ی رو ندارم، عرضه خرج کردن مال یخور  حق با توعه، من عرضه حروم-

 . دمیم حیرو به اون ترج یو من ندار زنهی حالم رو بهم م  ده یخون م ی طور پوال بو نیا

نگاهم روش رو ازم گرفت و کمر راست و    یقفل شدن نگاهش تو  قهیابروم رو انداخت باال و بهش چشم دوختم، که بعد چند دق  

  رفت. رون یشپزخونه بخونه تنها گذاشت و از آ ه یمیساده و قد  ی»غذا تو بخور از دهن افتاد« من رو تو آشپزخونه  یبا جمله 

چند ماهمون بشه، از   ه یکنه و باز هم باعث دور  دایبحث کش پ نیا شی باز هم مثل نه ماه پ خواستمی الاقل نم ایتونستم  ینم   

 دست نخوردش شروع کردم به خوردن غذام.   یتوجه به ظرف غذا  یهمون بابت شونه باال انداختم و ب

 

 ************ 
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 《انیک》

توش نداره باز هم باهاش بحث کنم، اما   ی دست ای  ریتقص چیسام ه  دونم یکه م  یز ینبود از کوره در برم، قرار نبود بابت چ قرار

چند ماهش رو از سر   نیا ی و باز هم گند زده بودم، کاش بازم باعث نشده باشم که لجباز  رمیخودم رو بگ  ینتونسته بودم جلو 

 از خواب بپرم.  ونیو کتا ز یعز هیو ناراحت یتیها با خواب نارضاشب خواستی دلم نم  گهید  ره،یبگ 

حرکت   یرفتم و در آخر به سمت بالشت قرمز رنگ کنار بخار نییخونه باال و پا کی تو حال کوچ یاه ی و آشفته چند ثان ل یدل یب   

 دادم.  ه یبهش تک کردم،ی و پاهام رو دراز م نشستمی که م  ی کردم و در حال

 به اطراف انداختم.  ینگاه

و    یمیقد  ی عمر خودشون رو کرده بودن و مبل ها گهیپام د  ر یرنگ ز  یالک  هینیماش  یهابود، فرش  ی و کلنگ  ک یخونه کوچ نیا

  اون من بود؛  ز یعز ادگاریها  نیا یهمه  اما زهوارشون در رفته بود، گهیشده بودن، د دهیهال چ یرنگ که به طور ال گوشه یقهوا

پشت پنجره که   یهاشباهت به کمد داشت و تموم گل و گلدون  شتری که ب ی چوب ز یم ی رو یمیقد   نچیو چهار ا  ستیب ون یتلوز

 رو با وجود دمده بودنش دوست داشتم.  لیوسا  یه یقرار داشتن و بق دهی و رنگ پر ی تور یپشت پرده 
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که بخوام   نیچه برسه به ا  د،یآپارتمان جد   ه یرو جا بذارم و برم به  هانی م اتما  یفکر کنم که بخوام روز  نیبه ا ی خواستم حت ینم 

 . کردیسام درکم م  کم یآرامش داشته باشم، کاش  تونستمی خودم رفاه رو فراهم کنم. اون وقت چطور م  ی با پول کوروش برا

  یو تمام توجهم رو دادم به گرما  رهی بالشت قرار بگ  ی جا به جا شدم تا سرم رو ی هم گذاشتم و تو جام کم یرو رو  هامچشم

 .د یچیپی م داخل خونه   هیمیقد   هیبخار یها که از شعله   یمطبوع

 

 78پارت#

 

 رو درست کنارم حس کردم، چشمم رو که باز کردم درست کنارم نشسته بود. وجودش 

 برو تو اتاق من بخواب. -

 رو تکون داد:  سرش 

 دراز بکشم.   نجا یا خوامی م اد، یم نمخواب-

تا اونم بتونه سرش رو روش بذاره و دوباره چشمام رو بستم چند   دمیکنار کش ی سرم کم ر یجا به جا شدم و بالشت رو از ز یکم   

 بود گفت:  ده یبه موازات من سر رو همون بالشت گذاشته بود و دراز کش یبعد وقت  هیثان

 برم.  ی چند وقت ه ی د یبا -

 گفتم:  الیخ یب

 کجا؟ -

 پوفش دراومد:  یصدا

 دونم.   ینم قاً یخودمم دق-

 گفتم: شدمی م ره یرنگارنگ سقف خ ی ها یرو باز کردم و همونطور که به کچ بر  چشمام

 ؟ یکجا بر   د یکه با ی دون یاون وقت نم ؟یبر  د یبا ،ی چ یعنی-

 شد، اما من بهش نگاه نکردم تا ادامه بده.  رهیسرش ستون کرد و به صورتم خ ر یو دستش رو ز د یسمتم چرخ به
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 .یخبر باش  یب د یفرق کرده و اگه اشتباه نکنم تو نبا ییهاز ی چ هی-

 باال انداختم.  ابرو

 بنظرت با خبرم؟ یمن؟! از چ-

 قصد جونم رو کرده؟  ی که ک  نیکجاست از ا  ست یکه بابام معلوم ن  نیاز ا-

 مثل شوک زده ها تو جام نشستم و سرم رو، رو بهش چرخوندم: دمیشنی که م  ییزایاز چ متعجب

 ! ؟یگی م ی دار  ی... چیچ-

 :شد ی م ره یبار اون بود که به سقف خ ن یبالشت بر گردوند و ا ی رو رو سرش 

 

 79پارت#

 

 . یدونی دونم که م یم  ان،ینکن ک ی لطفاً نقش باز-

 داغ کرده بودم:  یو دهن بازم رو بستم و حساب دمیصورتم کش ی دستم رو رو  کالفه

 بکشتت؟! خوادی م  یاون بابات کدوم قبرس.. الل اکبر، فقط بهم بگو ک ستیبرام مهم ن ،یگی چرا چرت م -

 موند.   رهیکه جوابم رو بده همونطور به سقف خ  نیا بدون

 . دمیبه سمتش چرخ کامالً

 . د یت، راجب شناخت تو پرس دختر باهام تماس گرف ه ی  ازده یحدود ساعت  روزید-

 ماجرا براش جالب شد که نگاهش رو از سقف گرفت و دوخت به من، که منم ادامه دادم:  انگار

 کرده.   دایپ فت یتو ک یاز خودت نداره، کارت منم اتفاق  یااونه و شماره ش یپولت پ ف یکه پرس و جو کردم گفت ک کممی-

دادم که    امیبه اونم پ ی رس یو غروب م  یخارج از تهران یگفت   یوقت ،یی ایآدرس دفترو بهش دادم و با تو تماس گرفتم که ب منم

 اون اومد.  ی ایکه تو ب نیقبل ا گه، ید  زیچ ای د ی د یبود که هم رو ند  ر یدونم دست تقد  یحاال نم اد یغروب ب
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دست اون جا   فت یک  یاتفاقات ه ی ی کرده و ط دایکوچه پ ی تو  یونمهم ه ی هوش بعد  یتو رو ب  دمیکردم فهم مش یج نیکه س  کمی

 به دستت برسونه.  یجور  ه یمونده و حاال خواسته 

 زد:  پوزخند 

 ! ؟ی تو هم باور کرد-

 رو گنگ تکون دادم:  سرم

 نداشت باور نکنم.  ی لیدل-

 ساکت فقط نگاهم کرد:  یالحظه  یبرا

که با چندتا   میبه نظرت من آدم ،یمن رو خوب بشناس   د یهر کس من رو نشناسه تو که با ست،ین هامی نطوریماجرا اصالً ا-

 مست کنم و از هوش برم؟  الس یگ

 ! خته؟ی ر یز یچ تیدنیاز قصد تو نوش  ی کس یگی م  یعنی-
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 .دهی رو نشون م نیفعالً شواهد ا-

 اما اون دختر...  -

اعتماد نکن،   دار ید ه ی با  گفتی همه سال وکالت کردنم م نیا یجه ینه و نت ایبزنم درست بود  خواستمی که م  یدونستم حرف ینم

 نداره پس گفتم:  یماجرا دست نیاون تو ا گفتی چرا دلم م  دونمیاما نم

 . ستین یااون کاره -

 رو کج کرد:  لبش

 بدبخت بودند.  هیها فقط دوتا غربتماجرا داشته باشن، اون  ن یتو ا  ینکردم که اون دخترها دست ال یمنم خ-
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که ذهنم رو مشغول    یز یراجبش، در عوض چ دمینپرس  یخاطر سوال نی کنم منظور از اون دوتا دوست نفس هم بود واسه هم فکر

 کرده بود رو به زبون آوردم: 

 ! ؟یچکار کن یخوای حاال م-

 تکون خورد:  ی جاش کم تو

 کنه.  دایبشم تا اون بتونه بابام رو پ ی مدت مخف  هی  د یبا گهی م  ریاردش -

 تکون دادم:  د ییتا یرو به نشونه  سرم

 خودشم هست.   یباشه صددرصد متوجه  ید یموافقم، اما اگه تهد   ریپ یبار با اون ارباب زاده  نیاول یبرا-

 بشه.  یبشه از ترس جونش مخف یدر صد راض ک یکه فکر کن  شیشناس ی آره، من بهش گفتم اما م-

 نداشتم حق با سام بود: یحرف

 ؟ یر یحاال کجا م-

 جوابم رو داد:  یکامالً تو جاش نشست و با ناراحت  گهید

کلبه    هیتو جنگل  ریخاطر اردش  نیدوست و آشناهام، واسه هم  یخونه  ایکدوم از امالک خودمون  چی برم به ه تونم ی راستش نم -

 جا بمونم.  اون  ی ماهکرده که چند   دایبرام پ

 کردم:  نییکه زد رو تو ذهنم باال و پا یحرف  یکم

 ه؟ ی که تو صورت و صدات از چ یناراحت نیبه نظر عاقالنس، پس ا-

 

 81پارت#

 

 بلند و رو عصابش زد:  ی موها ون یم  یجا بلند شد و چنگ  از

  یمن حت  م یهم بگذر شینه، از تنها ای  ارم یجا تک و تنها دَووم باون   تونمی م  دونمی من واقعاً نم هی چ ی دونی م  ان،یک  دونمینم-

 جا سر کنم؟ اون  خوامی کنم، چطور م  مرو یخودم ن ی تخم مرغ برا ه ی  تونمینم
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 رو تو هوا به دنبالش چرخوندم: نگاهم

 خوب تنها نرو. -

 نگاهم کرد:  نییداغون و وا رفته از باال به پا  یافه یق  هی با

 تو؟  اد، یبه نظرت با من م یکبرم،   ی پس با ک-

 . رمشینبود که بتونم چند ماه ولش کنم و بعد برگردم و از سر بگ  یمن جور هی تنهاش بذارم، اما زندگ ط یشرا نیتو ا خواستمینم

 . یبر اتیاز اون سوگل ی کیکار و پرونده دارم، اما به نظرم بهتره با   ی کل تونم ی من نم ی دونی م-

 زد:  پوزخند 

  ی زندگ یبشر  یو هر نب یتو دل جنگل دور از امکانات شهر اد یچند ماه با من ب شهی م ی به نظرت کدومشون راض ،یشد  وونه ید-

 کنه، غذاهم بپزه هان؟!  زی کنه، تازه خونه تم

 با اون بود:  حق

 . یریخدمتکار بگ  هی خوب به نظرم بهتره -

 ازم دور شد و طلبکار گفت:  یقدم چند 

  دایرو پ ی وقت کم ک  نیبذارم و برم، اونوقت تو ا انهیفردا ساکم رو ببندم و مخف د یخودت، من با ینظرات مزخرفت رو نگهدار برا-

 ؟کنم که قابل اعتماد باشه دایرو پ ی اصالً ک ای اد یبشه با من ب یکنم که راض

 رد؟! ک دایپ شد ی رو م ی من رو برده بود تو فکر، واقعاً تا صبح ک یحساب حرفش

 بزنم باز هم صداش در اومد:  ی ا گه یکه حرف د ن یاز ا قبل

 تو اتاقت بخوابم؟  شهی م-

 سر تکون داد:  ی جیگ با

 .خوابمی م جان یراحت باش من هم-
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 .اینزد که العقل توام ب م یتعرف هیبه سمت اتاقم رفت و   یاگهیحرف د  ای ی ستیرو دروا بدون

 بود.   ییرُک و خودخواه اون عمارت طال ی با آدما ی زندگ راتیهمه تاث هان ینداشت ا می تقصر

 ***** 

 《سام》

بود که حس   ک یاتاقشم که انقدر کوچ که،ی غلت زده بودم، اصالً راحت نبود، سفت و کوچ ان یتا صبح رو تو تخت ک شبید  باًیتقر

 قبر گذروندم.  ه یکل شب رو تو   کردمی م

 عکس بدنم رو فرم بود.  نداشتم بر یاالن اصالً حس خستگ  اما

 حرکت کردم.  واری د  یرو  یشده  خته ی آو ینه ییجا بلند شدم و به سمت آ از

 تنم انداختم،   ی تو یهابه خودم و لباس  ی نگاه یخند  شین با

دل   رنگ از ته  ی مشک هی راحت لباس  نیها واقعاً بابت ااما بعد مدت   یگرفتم از هر دسته و هر مدل  یادیز یهاه ی هد  می زندگ تو

 خوشحال بودم.

رو   شب یکل د کردمی تحمل کردنش رو نداشتم، حس م شتر یب قهیدق  کی  یطاقت حت گهیزدم، د رونیب ان یک ر یاتاق خفه و دلگ  از

 اتاق بزرگ تر بود.  نی هام هم از االبته که کمد لباس  دم یهام خوابتو کمد لباس 

 مرتب کنم.  نه ییآ  یهام رو جلو مو   یکمیکردم  ی و سع دمیپاش  رفتم و چند مشت آب خنک به صورتم  ییسمت دستشو به

حاال هر چقدرم که دوستشون داشتم،   کردم،ی و موهام رو کوتاه م  شگاهیآرا رفتمی سر م  ه ی د یامروز برم، قبلش با خواستمی م  اگه

 برگردم.  ی وقت برگشتم مثل مرد جنگل خواستمی ازشون سخته و نم یاون جا نگهدار دونستمی اما نرفته م 

 زدم.  رونیحسرت نگاه آخر رو به موهام انداختم و ب با

  دمیند  انیاز ک  یاثر  یقتنداشت، انداختم و  رون ی به ب ید ید چیبه داخل آشپز خونه که ه یاول نگاه  یی رایاز وارد شدن تو پذ  قبل

 وارد هال شدم.

  یمن انداخته بود رو درست همون جا یغروب رو  روزیکه د ی مسافرت ی پتو  همون  ریشدش ز گوله  یکه جثه  د یطول نکش یلیخ

 . دمید ی کنار بخار شتید
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 خودش ببره؟!   ی پتو برا هی بود الاقل  ومدهیبود، چرا ن  یچه آدم  گه ید نیا

 پام انداختم. ی مبل رو بهش نشستم و پام رو رو ن یتر ک ینزد ی رو

 . گذرونمی عمرم رو م یهاساعت ن یانگار که دارم آخر زد، ی انجام دادن داشتم، ته دلم شور م یبرا  یاد یز یکارها

 فرستادم.  رون یرو با صدا ب  نفسم

نبودم، دلم آرامش چهل و هشت   یمنف جان یو ه  یهمه دوندگ  نینبود، من آدم ا  ی عیمن طب یبرا  یو مدل از زندگ  هی رَو نیا

 .خواستی رو م  شمیساعت پ

 ؟ ید ش  داریب  یک-

 .د یکش  رونیب کباره یبه  الیصداش من رو از عالم خ دنیشن

 . ریصبح بخ-

 تکون دادم و گفتم:  کرد ی من رو نگاه م یکیدرز بار ی پتو بود و از ال ر یاون که سرش هنوز ز ی رو برا سرم

 دفتر؟   یبر  یخوای ساعت هشته صبحه نم-

 دل از اون پتو کند و به کنار پرتش کرد.  باالخره

 نه فعالً زوده. -

 هام رو باال پروندم:  ابرو

 برم.  گهید  د یخب، من کم کم با یلیخ-

 هاش موهاش رو مرتب کرد: تو جاش نشست و با پنجه   یاه یبه بدنش داد و بعد از ثان ی و قوس  کش
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 . نمیچی منم بساطِ صبحونه رو م ی باشه، تا تو آماده بش-

 هام راه افتادم. و براش تکون دادم و از جا بلند شدم و به سمت اتاقش و لباس ر سرم

 کنارش چشم دوختم.  یتازه گرم کرده  یهاو نون   زی م یرو  ی مرویحاضر آماده وارد آشپز خونه شدم و به ن قهیحدود ده دق  بعد 

 حسادت کردم. ان یبه ک کم یکه به شکمم فکر کنم   نیصحنه، قبل از ا نیا دن یبار با د نی اول ی گشنم بود، اما برا چقدر

 

 84پارت#

 

 بکشه.  رونیخودش رو از آب ب میگل تونستیچقدر راحت م  خوشبحالش،

 برات دارم.  ی خوب یخبرا  ن،یبش ایب-

د  سماور بو ریش  ر یاز ز یچا ه یسر خال ی پخته شده گرفتم و به اون که در حال پر کردن استکان ها یرو از تخم مرغ ها نگاهم

 شدم:  رهیخ

 خبر خوب؟! -

 صورتش نقش بست: یرو  شیهمشگ  لبخند 

 داره. یبه نظر تو و نظر اون بستگ  شتریالبته خوب بودنش ب-

 سر و تهش گفتم:  ی ب یهاحرف  دنیشده از شن جیگ

 ! ه؟ی اون ک-

  یل یگذاشت و خ ز یم ی برداشت و رو نتیکاب  یبود رو از رو  یرنگ طرح شاه عباس   د یسف یهاینلبک ی ها رو که رو یچا استکان

 تازه گرم شده رو جدا کرد و شروع کرد به گرفتن لقمه.  یاز نون کهنه  یاکه یها نشست و ت یاز صندل یکی  یخونسرد خودش رو

لقمه بود، اگه اشتباه    دنیشدم که در حال جو ره یمقابلش نسشتم و به دهنش خ ه یرفتم رو صندل  یغذا خور  زیرفته به ستم م  وا

 . د ییرو هزار بار جو کی کوچ یلقمه  ه ی  قاًیکنم دقن

 مثل کتاب از قبل خونده شده بود.   یخط به خط برا کنهی م نطور ی چرا ا دونستمی م
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  نیا قاً یبگه دق ی چ د یبا دونستی نم ای د یترس ی از جوابش م  ایکه  د یپرس ی ازش م یجونم وقت غذا سوال زیعز ی بود، وقت عادتش

 . کردی کارو م 

 کنه.  ی حرفش رو تو ذهنش حالج شتر یخودش وقت بخره تا ب یکار برا نیبا ا خواستی گرفته بود مثالً م  خندم

 فکت در رفت.  ی و مهره  چیپ گه یعه، بسه د-

 کرد، که دوباره گفتم:  یتوش هوا بود تا لقمه هوم  گهید   شتریکه ب  یبسته ا   یدهن با

 

 85پارت#

 

 کار دارم.   هی من برم هزار و  ی بزن یحرف  یخوای نمرو، اگه  اتیمسخره باز ن یتموم کن ا  انیک-

 تو همون لحظه از جا بلند شدم. و

 قورت داد و هول شده گفت:  ع یدهنش رو سر ی تو یلقمه  یمونده   یکه باق دمید

 .ادیباهات ب  د یکه شا شناسمی رو م  یکی-

 بشم:  ره یبهش خ یو با لبخند نامحسوس  نم یبش یصندل  یباعث شد رو  حرفش

 . یایباهام م دونستمی م-

 رو کج کرد:  صورتش

 من که منظورم خودم نبود.  یشد  وونه ید-

 گفتم:   شوکه

 . ادیبا من م ی پس ک-

 شد:  رهیچشمام خ تو

 دختر.   هی-
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 رو تا بنا گوش باز کردم. شمین

 جوون چه شود. -

 .د یچ ی تو گوشم پ شیعصب یصدا

خودت رو جمع کن تا اسم   کمی دم، یاخالق گندت بوده که ترس  نیو تا صبح نشستم فکر کردم و فقط فقط از ا شب یزهر مار، د-

 .ید یوا م نطور یچرا ا ادیدختر م

 شدم: ره یو واج از رفتارش و لحن حرف زدن بهش خ هاج

 ؟ یهار شد  هویچته تو چرا -

 دایپ ی نگاهش با نگاهم تالق گهید کرد ی م یکه سع  ی کردن باهاش و در حال ی برداشت و شروع کرد به باز ز یم ی نون از رو که یت  هی

 که حاال آروم بود گفت:  ی نکنه با لحن

ندارم و   یازش ندارم، در کل اصالً ازش شناخت یادیکمه، شناخت ز یلیسن و سالش خ  زنمی که ازش حرف م ی سام، دختر نیبب-

  هی به خاطر  دمینه؛ اما اونطور که من فهم ای قبول کنه  دونم ی بهش اعتماد کنم، حاال نم گهی حس ششمم م که دونم ی تنها فقط م

 .مین یباعث بشه تا شصت درصد ماجرا رو حل شده بب نیهم د ی انداخته، و شا رونشیآدم احمق، صاحب خونش از خونه ب

 

 86پارت#

 

 بودن.  ی تو الک جد   رفتم

 ش؟ یخوب، بق-

 رو برقرار کرد:   مونیو باز هم ارتباط چشم  د یپس گردنش کش یدست

خودت رو   یجلو  ی نتون ترسمی م  ،یاعتبارم کن  ی ب ترسمی به پول تو و اعتبار من پول تو که حله م مونه ی م گشمیچهل درصد د-

 .یریبگ 

 : بندهیرو صورتم نقش م  یپوزخند 

 اگه مخزفاتت تموم شدن من برم. -
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 خورده باشم ازش دور شدم.  تابه یداخل ماه  یزده  خی  گه ید  یرو یاز اون ن یاکه لقمه   نیجا بلند شدم بدون ا از

 هم صداش بلند شد:  باز

 باهاش حرف بزنم؟ -

 بود:   انیسنگ ک  ریکه دستم ز یمن  ی نبود، نه الاقل برا یوقت لجباز  االن

 اگه دختره خوشگله بزن و خبرش رو بهم بده. -

و مرتب،   تخت تا شده  یرو از رو  انیک  هییاهدا یه یرفتم و هد  ان یزدم و به سمت اتاق ک رون یجمله از آشپز خونه ب  نیگفتن ا با

رفتم به سمت آشپز   رون یبود قرارش دادم و از اتاق ب یعسل یکه رو   یاسه یجا گذاشته بودمش، برداشتم و تو ککه قبالً همون 

 سرم انداختم: ی وارد آشپز خونه بشم صدام رو رو  ای نمیرو بب انیکه ک  نیخونه رفتم، اما بدون ا

 من رفتم، خداحافظ.-

 : د یبه گوشم رس  ده یرو که مشخص بود با دهن پر جوابم رو داره م صداش 

 به سالمت. -

جمع شده بودن و با   نیکوچه پارک کرده بودم رفتم چند تا پسر بچه دور ماش   یکه گوشه  نیزدم به سمتم ماش  رون ی خونه که ب از

 بودن.  نیماش   هیدر حال وارس  جانیه

 

 87پارت#

 

 کار داشتم و مجبور بودم که برم،  ی نداشتم، کل میابترسونمشون، اما خوب چاره  خواستی نم دلم 

 پراکنده شدن. ع یسر نمیکه من صاحب ماش   نیا دنیمن و فهم دنیرفتم درش رو باز کردم، که با د نیسمت ماش  به

بابا رو   یچند روز شماره  نیبار هزارم تو ا یو برا   دمیکش  رونیب بمی ج یرو از تو  میرو روشن کردم و بعد استارت گوش  نیماش 

 گرفتم، باز هم خاموش بود. 

رو به حرکت   نیپدال گاز ماش  ی لباس پرت کردم و با فشار پام رو  یسهی درست کنار ک  ،یکنار  یصندل یرو رو  ی کشان گوش  پوف

 در آوردم. 
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**** ******* 

 بردم،  شیپ یرو درست تا مقابل عمارت اصل نیطبق معمول در مقابلم باز شد و من ماش  دمیعمارت که رس  به

 شدم.  ادهیپ نیچنگ زدم و از ماش  ی صندل یلباس رو از رو  یسه یتازه کوتاه شدم ک یو موها  نهیتو آ یبعد از نگاه و

 گفت:  یکوتاه   میبا تعظ عیبه سر و موهام انداخت سر یاومد نگاه خاص نییمقابل عمارت رو پا یهاپله  عاً یسر دنمیبا د اوش یس 

 !ن ینبود ی سالم آقا، چند روز-

 جوابش رو دادم:  شه یمثل هم یخشک جد   ی لیخ یقبل  یهمون نقشه  با

 ! رم؟یعمارت اجازه بگ  نیاز خدم و حشم ا د یبرم با ییکه بخوام جا ن ینکنه قبل از ا -

 جواب داد:  قورش ی  یبا اون صدا عقب گذشت یهول کرده قدم اوش یس 

 قصدم جسارت نبود.  د،یعفو کن  -

 عمارت باال رفتم و واردش شدم. یهارو تو بغلش انداختم و از پله  جییبراش تکون دادم و سو یسر

 که با دو خودش رو بهم رسوند.  دم یرو د هلن

 .کیجذاب و ش  شهیمثل هم درست

 .یسام-

 . »جونم« دادم هی رو ناخوداگاه با  جوابش

شد که نگاهم رو   ره یبهم خ یخشکش زد و جور  می حرف از زبون من تعجب کرده؛ تو چند قدم نی ا دن یبود که از شن مشخص

 دوختم. نیو به زم  دم یازش دزد

 

 88پارت#

 

 .شمی واقعاً دارم نگرانتون م گهی خاموشه، د شیکوروشم که گوش  ست، یچند وقته کارات مشخص ن زم؟ یعز ی کجا بود-
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عرضه بودم که فعالً   ی ب ه ینداشتم من  یابمونه؛ اما چاره  دها،یتهد  نی خونه، با وجود ا نیبراش سوخت حقش نبود تنها تو ا دلم 

 وابسته بودم.  رینجات جون خودمم به اردش  یبرا

 دم: ست مبل اشاره کر  نیتر  کیبه نزد م یمال  یگرفتم و با لحن ن یرو از زم نگاهم

 باهات صحبت کنم. خوامی م  مینی بش قه ی چند دق شهی هلن م-

 بودم.  شد ی م  شتریکه لحظه به لحظه ب رتش یح یمتوجه  خوب

  هی پشت گوشش انداخت و به طرف مبلمان سلطنت زد، ی م یبه سرخ شتر یرنگش رو، که امروز ب یبلوط  ی از موها یاناز دسته  با

 شدم.  ره یرنگ رفت و من از پشت به اندامش خ یمشک

  یکه رنگ لباس زرشک نیدر اومده بود و احتماالً ا  یکمرش به باز  ی بلند و لختش با حرکت آروم پشتش درست رو باً یتقر یموها

 داشت دور از ذهن نبود.   ریموهاش تاث یسرخ ی و جذبش رو

 . ستادمینشسته بود ا یمبل سه نفره و بزرگ یدنبالش راه افتادم و مقابل اون که رو   به

درشت قراره سر خانوادمون    قهیی ع کهیعده آدم سر چند تا ت ه یداشتم که بگم؛ مثالً  ی بگم، اصالً چ یبهش چ دونستمی نم قاً یدق

 . کنمی آب کنن و من دارم فرار م ر یرو ز

 مسخره بود.  نه

بلندم   ی موها ی خال یبه پشت موهام که جا ی رفتم و بعد با چنگ  نییبود باال و پا ره یف مقابل اون که به صورتم خهد  ی قدم ب چند 

 گفتم:  د یکشی رو به رخ م

 خودمون بمونه.  نی دوست دارم که ب  زنمی که بهت م یی هلن، حرف ها نیبب-

دندون   ر یپرتز کردش رو ز یکه لبها یاما اون در حال رم، یصورتش نگاه کردم تا جواب حرفم رو نه از زبونش بلکه از نگاهش بگ  به

 شده بود.  ره ی گرفته بود به موهام خ

 رو به کمر زدم و روم رو ازش گرفتم و ادامه دادم:  دستم

 .رمیباهاش تماس بگ  م یمدت نتون ه ی د یخاموشه و شا شیبابا گوش  یدونی همونطور که م -
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 صداش در اومد: باالخره

 چرا؟!-

 شدم: ره یخ زی وسط م  هی نیکه به سمتش برگردم به گلدون چ  نیا بدون

 .خوامی ازت م زی چ هیفقط  جم، یچرا و چطورش رو از من نپرس، چون خودمم گ -

 بودم:  زون یشد که من ازش گر یپر از حس صداش 

 . دمیرو انجام م یکه تو بخوا  ی زیهر چ زم، یباشه عز-

 برو. -

 .ومد یدر ن صداش 

هاج و واج مونده و   یافه یکه با ق دمیداخلش نبود، گرفتم و به سمش چرخ  یگل  چیرنگ که ه د یسف  ه ین یاز اون گلدون چ نگاه

 دهن بازش رو به رو شدم. 

 برم؟! کجا برم؟ -

 رو به دندون گرفتم: رنم یز لب

 جا نمون.  نیکنه اما ا تتیهست که بتونه حما ی برات امنه و کس یکنی هر جا که فکر م ایبابات،   یبرو خونه  دونمینم-

  یازش فاصله گرفتم تا هر چه زود تر خودم رو به اتاقم برسونم اما صدا  یچند قدم وفته؛ی نموندم تا دوباره نگاهم به چهرش ب گهید

 کرد:  ستادنیپاش و صدا زدن اسمم از زبونش، من رو مجبور به ا

 صبر کن. ،یسام ،یمسا-

 اما برنگشتم.  ستادمیا

 ؟ یکه تو قرار چکار کن نیا ایبرم   د یچرا با ینگفت ، یبه من نداد ی حیتو توض-

 جوابش رو دادم:  شدمی برداشتم و همونطور که ازش دور م ی ا گهید قدم

 به نفعته.  ینباش هر چقدر کمتر بدون حمیتو نگران من نباش فقط برو، دنبال توض-
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 ****** 
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 《نفس》

 سرم.  یدسته کوتاه رو   یها و روسر شروع کردم به مرتب کردن لباس   ستادم، یا ان یدر دفتر ک پشت

نگاه جذب  ه یتو    گنجم،ی برام داره، تو پوست خودم نم یکار شنهادی پ ه یدفترش که  ام یکه تماس گرفت و بهم گفت ب  یوقت  از

مترو و   یستگاهایشکل ممکن تو ا نیکه به سخت تر  شبیبعد د تونستی دفترش باشم، م ه یکه منش نیشده بودم و فکر ا نایک

 .باشه  رم خبر تموم عم ن یگذرونده بودم بهتر ابونایخ

 بعد. ه یلبام نشست و زنگ دفترش رو به صدا در آوردم چند ثان ی رو ی ضیعر لبخند 

 صورت در رو، رو بهم باز کرد.  ی رو یح یمل ی با لبخند  یاو محجبه  ی چادر ی دختر

 دختر:   دنیدونم چرا اما هول کردم با د ینم

 نه... نه... منظورم زنِد، کار داشتم.  ان یبا آقا ک د یببخش-

 ر رفت: کنا یدر کم ی با آرامش از جلو دختر

 لطفاً.  د ییبله بفرما--

 . دمیرو به دندون کش نمیریداشته باشه داخل شدم و لب ز  انیبا ک یچه نسبت  تونهی دختر م  نیکه ا  نیفکر ا با

 زنش باشه؟!   اینامزد  نکنه

 هاشه،لیاز فام ی کی دمیشا دمیکش  یپوف

 کنم؟ ی م ی دارم قبل دونستن ماجرا جلو جلو عزادار چرا

 نسبت به دختر نداشتم.  ی ها مسخره بود، ته دلم حس خوب نیهمه ا اما

 نشست. یمخصوص منش ز یمن پشت م یزده  رتیح یهاطرف دختر برگشتم، که در مقابل چشم  به
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 با لبخند به من چشم دوخت. و

 بگم که خودش گفت:  یچرو بهش زدم، اصالً مونده بودم  ی زورک لبخند 

 ن؟ی داشت ی خانم شما وقت قبل-

 هته پته افتادم:  به

 ... من... زهیمن... چ-

 

 91پارت#

 

 خجل شد: ی لبخندش کم دختر

 زند اومدنتون رو اعطالع بدم.  ی تا به آقا نیامروز کارم رو شروع کردم، اسمتون رو بگ  ن یمن هم د یببخش-

  امیو ب ن یپس چرا من گفت آب دستمه بذارم زم شه؟ی گرفته بود؟! مگه م  ی منش ی عنیکارش رو شروع کرده بود؟  دم،یشنی م یچ

 ! ؟یچ ی عنیکار؟  یبرا

  نیا ی آواره شده بودم اما وقت اضافه نداشتم برا د یقبل از رفتن باهاش حرف بزنم، شا خواستیقصد کردم برم اما دلم م  اول

 ها.  یمسخره باز 

 گفتم:  یناراحت با

 . ینفس اومده، نفس نعمت د یبهشون بگ -

  انیکه اون روز با ک  یبه اتاق  انیتلفن رو برداشت و بعد از اطالع دادن به ک یو گوش  د یبه مقنعش کش ی با متانت دست دختر

 داخلش صحبت کرده بودم اشاره کرد: 

 وقته منتظرتونن.   یلیکه خ  نیخانوم، مثل ا د ییبفرما-

 و به سمت اتاق راه افتادم.  دمی لبم رو به دندون کش پوست

 دو ساعت!   گذشت،یوقت بود منتظرم بود، مگه چقدر از تماسش با من م  یلیخ
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 ! ره؟یبگ  یبود که منش اد یدو ساعت انقدر ز نیا

 وارد اتاق شدم. زون یآو یهابه در و با شونه  ی آروم یضربه  با

 از جا بلند شد: دنمیبا د انیک

 منتظرت بودم.  هان یتو؟ زودتر از ا  ییسالم خانم کجا -

 لب سالم دادم و بلغور کردم:   ریرو کج کردم ز  سرم

 شد. ر یبا اتوبوس اومدم د-

 اشاره کرد:  زش ی ها مقابل م ی صندل به

 . نیاشکال نداره بش-

  ن یدلمو صابون زدم که از ا  ی! من کل یگرفت  یمنش  یرو اشکال نداره؟! چرا رفت یچ  یبکشم و بگم چ غیسرش ج خواستی م دلم 

 که سر تا پاش اشکاله. ن یاشکال نداره، ا یگی کنم حاال م دایزون مخت پ یبرا  یراه  هی  نم،یهر روز تو رو بب تونمی به بعد م
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 بود: بسته  ییمرد به طور معجزه آسا  ن یزبونِ درازم در مقابل ا اما

 . نیگرفت د یجد  یکردم شما هم که منش ری د ی ادیز  نکهیبرم مثل ا د یهم با گهیراحتم، د جان ینه هم-

 ها اشاره کرد:  یشد، اما چند لحظه بعد با لبخند دوباره به صندل رهیجمع کرد و بهم خ یرو کم صورتش

 دفتر نبود.  ن یواسه ا  یگری من که منظورم از کار، منش ، یمنظورم رو اشتباه متوجه شد  ی که حساب نیبش ایب-

 گفتم:   متعجب

 کجا بشم؟  ی پس منش-

 .د یخند  زیر
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 کجا.  چیه-

 . رهیگی از کجا سر چشمه م  دونستم ی که نم  یدونستم قرار چکار کنم اما بهش اعتماد داشتم، اعتماد ینم

 نشستم. زش یبه م یصندل نیتر  کینزد یرو  روز یها رفتم اما بر عکس د ی سمت صندل به

 تلفن رو برداشت و رو بهم گفت: ه یگوش 

 قهوه؟  ای یچا-

 رو تکون دادم.  سرم

 .خورمی نم ی زینه ممنون چ-

 شش ساله بود گفت:  دختر بچه   هی ناز  دن یکه انگار در حال کش ی جور یمهربون با

 کنم.  ییراینتونستم ازت پذ  روزم یکه د  شهینم-

حس کردم داره   دمیکردن ماجرا خورده بودم لب رو گز ف یتعر  ونینا خواسته م روز یکه د ی آبنبات ی تمام شکالت ها ه یآور ادی با

 . زنهیطعنه م 

 کارتون رو که من زودتر برم کار دارم.   د ینه، ممنون اگه بگ -

 به سمتم گرفت.  ز یرو از همون طرف م  ی گذاشت و ظرف ز یم ی رو رو یگوش 

 بدم.  ص ینبود که ظرف شکالت رو تشخ ادیوش زه  ای یبه چشم تلسکپ اجیاحت
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 انداختم. ریخجالت سرم رو ز با

 . خوردمی مچکرم نم-

 به سمتم دراز کرد. شتر یرو ب ظرف
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 . یدوست دار  دونمی خجالت نکش، م رش،یبگ -

  یشدم و کل ظرف رو از دستش گرفتم؛ اما م زیخ م یشکالت از داخل ظرف، ن ه یبرداشتن  یدونم چرا مثل احمق ها بجا ینم

 کارم.   ن یشدم بابت ا مونیشکالت بر خورد کرد مث سگ پش هی ظرف بلور یدونم درست از همون لحظه که دستم به تنه 

کرده باشم، اما    ی عذر خواه یگشتم تا به نوع  یزده سر جام نشستم و ظرف شکالت رو هم ناخواسته بغل گرفتم و دنبال حرف شرم

 کرد.  ی دست ش یپاون 

 ؟ یکرد  دایخونه پ-

 تکون دادم.   یمنف یرو به نشونه  سرم

 اصالً وقت نکردم برم دنبالش.  یعنی نه. -

 :د یباز پرس  کنهی صحبت م  شیصم یهااز دوست  یکیانگار که داره با  یستیرودربا یب

 ؟ یچقدر پول دار -

بود که به طور   ی کس نیمرد اول   نینبود، ا یمرد هر کس نیبگم، اما خوب ا ینبود که بخوام به هر کس ی زیپس اندازم چ مقدار

 شک خوشبخته.  یکنارش باشه ب ی کردم هر زن ی حس م یجد 

 . ونیلی سه م-

 که کامالً از صداش مشخص بود گفت: ی دلسوز ون یحالت م با

 .یکه ناراحت نش   دوارمیباهات صادق باشم نفس، ام  خوامی م-

 ها، نه. تو صداش باشه ی حس ایگفته باشه  یجور خاص ه یکه حاال  نیمور مورم شد، نه ا یی جورا ه ی دم یرو که از زبونش شن اسمم

تونستم   ی چطور م گه یشده باشم پس د کیبهش نزد ی شده بود رو دوست داشتم، انگار که کل ی میکه باهام صم  نیهم فقط 

 بزنه.  خواستی که م یناراحت بشم؟ حاال از هر حرف 

 .د یراحت باش -
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پول درست   ه یبه بعد تا  ن یهر کجا، اما از ا ایآشنا  ل یدوست فام یخونه  ، یرو کجا گذروند  شبید   دونمی دختر خوب، نم نیبب

ماه ها    د یاگه بشه، با ایکرد  دایپ شهی رو نم جا چ یپول تو، ه ونیل یچون با سه م یهمونجا بمون  ی مجبور اد یب رتیگ یحساب

 . یدنبالش بگرد 

 رو از داخل ظرف برداشتم و تو دهنم انداختم و سر تکون دادم.  ی کرده شکالت بق

 . دونمی م-

 داد.  رون یب نیرو سنگ  نفسش

 برات دارم.  ی شنهادیپ هی من -

 دندونم بدون خجالت خورد کردم و گفتم:   ریرو ز شکالت

 ؟ یشنهادیچه پ-

 کردم،  ی زنگ خطر رو تو گوشم نه، تو کل جونم حس م یصدا دم؛یترس  یبود کالفس و البته که منم بودم، م  مشخص

 رو برداشتم و دوباره داخل دهنم گذاشتم. یبعد  شکالت

 گند نزنه. خودم بت ساخته بودم به باورم  یکه ازش برا  یمرد   نیکاش اول یا

وقت    چیه خواستمی جونم قسم که اگه صالحت رو نم ز یاما به ارواح خاک عز ، یکنی م ی برداشت یهام چاز حرف  دونم ی نم نیبب-

 .دادمی رو بهت نم شنهادیپ نیا

 و با استرس منتظر بودم تا حرفش رو ادامه بده.  کردم ی دندونم خورد م  ریرو هم ز یتند با سرو صدا شکالت بعد  تند 

 جون به لبم کرد.  گفتی مگه م اام

 . یخوب رو رهن کن باًیخونه تقر ه ی ی توشه، انقدر هست که بعد چند ماه بتون م یپول خوب ،ی انجام بد  ی تون  یهست که م ی کار  هی-

 فرستادم و ظرف شکالت رو محکم چنگ زدم.  نیی چسبناک شده بود رو پا یرنیدهنم رو که از شدت ش  آب

 .دمیشنی اون زنگ رو حاال بلند تر م  یصدا

 . د یتار شد صدام لرز دمیچشمام پر از آب شد و د  خواستی م  هی گر دلم 
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 به سمتم دراز کرد.  شتریرو تکون داد و شکالت تو دستش رو ب سرش 

 آره شکالت.-

 انداختم. ر یو سرم رو ز دمیکه کرده بودم شکالت رو از دستش قاپ یزده از فکر اشتباه شرم

 رو دور زد و کنارم نشست. یو صندل  د یچیخندش تو اتاق پ یصدا

 . یشد  وونه یآن فکر کردم د هی تو،  ی کنی م نطور یچرا ا-

 شده بودم.  وونه ینداشتم بهش بگم در واقع حق با اون بود د یزیچ

 .د یببخش-

 ؟ یببخشمت بابت چ-

 تو ذهنم من رو ببخش  یمنحرفا یهابگم راجب فکر  تونستم ینداشتم، چون نم  ی حرف بازم

 

 و گفتم:  

 .می قرار بود راجب کار حرف بزن میبگذر-

 جاش جا به جا شد.تو   یو کم  د یپاهام بود رو عقب کش ی رو که هنوز رو دستش

  یچند ماه  ی تون  یداره، م ی که دست مزد خوب  نیاما عالوه بر ا ست،ی ن یکنم در اصل اصالً سخت  شنهادیکه قراره بهت پ  یکار-

 . یکن  یزندگ  یسقف کامالً مجان ه ی ری بدون استرس به فکر خونه، ز

 تم. انداخ شیجد  افهیبه ق  ینگاه م ین ی و به آروم اطیرو بلند کردم و با احت سرم

 چکار کنم؟  د یها من با ن یخوبه اما در عوض ا د یگی که م  ییهانیا-
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 ... د یفقط تو با  یچیه-

 ***************** 

 تو پاهام نمونده بود.   یینا گه یو بس؛ اما د دونه ی کرده بودم خدا م  نییتوش قرار داشت رو باال پا انیکه دفتر ک  یابونیبار خ چند 

  یشرمانه بود؛ اما وقت یب ی لیبرام خ شنهادش ی فکر کرده بودم، اولش پ شنهادش یزده بودم رو به پ رونیکه از دفترش ب  یمدت  تموم

 ه ی کردن، مسخدم شدن تو   ی ! زندگگفتی که اون م یطی هم بد نبود، اما نه با اون شرا  یلیبهش فکر کردم خ شتریب
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 .کنمیکاررونم ن یاواسه خونه   یخونه نداشته باشم ول  د یمن شا-

 .د یمن اون بود که از جا پر ی جا به

 .هیها چحرف  ن یحرف رو زدم؟! برو دهنت رو آب بکش ا ن یا یدختر، من ک  یکن  یاشتباه م  ی دار-

 آروم از کنار چشمم راه باز کرد.  اشک

خوب رو باهاش   باًیخونه تقر هی تو چند ماه پول رهن  تونمی م  پلمهیکه منه د   هی زند چه کار ی آقا نیبگ  نیخواستی م  یپس چ-

 بدم؟!

 رو دور زد و به طرفم اومد.. زیم

که بهم   یاون وقت هر حرف  یبود که تو با اون ذهن کوچولوت حدس زد ی زینکن؛ بذار حرفم رو بزنم اگه من منظورم چ ه ی گر -

 حقه.  یبزن

 

 کردم،   هنگ

 : د یچیبعد دوباره صداش تو گوشم پ هیثان چند 

 .رش یبگ -
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 من چرا نشستم!  افتادی داشت م  یچه اتفاق  گرفتم؟ ی م د یرو با  یخدا مرگم بده؛ چ یوا

  ریاز ز تونستمی اونطور راحت تر م د ینشسته بودم شا زش یم  کیفاصلم تا در چقدره؛ کاش انقدر نزد نمی دو دوتا چهار تا کردم بب  هی

 دستش فرار کنم.
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 ؟ ی! چرا چشمات رو بستگهید رش یبگ -

 هام رو تو دهنم فرستادم.  لب

 عرق شرم به تموم جونم نشست. نمیقراره رو به روم بب  یکه اگه چشمام رو باز کنم چ  نیفکر ا با

 بغض گفتم:  با

 کنم، بکش کنار.  ی نه چشمم رو باز نم-

 شد.  یاجور اقوا گرانه  هی صداش 

 رو بخور.   نیاما تو اول ا رم یباشه م -

 ز گرفتم و محکم بهم فشارشون دادم. گا لبمو

 .ه یگر ر یبزنم ز خواستی م دلم 

 دست از سرم بردار.   خورمشینم-

 .یکردم دوست دار   ینفس من فکر م یکن  ی م نطور یچرا ا-

 . امیخاک برسر نی فکر کرده بود من اهل ا چرا

 رو بردم باال. صدام

 دوست ندارم، دست از سرم بردار.   خوام،ینم-
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 اونم باال رفت.  یصدا

 خوب داد نزن فقط چشمات رو باز کن. لهیخ-

  ه یشدن  د یسرخ و سف  ی! اما صداش انقدر تحکم داشت که نتونستم مقاومت کنم، با کلنمش؟یداشت حاال من بب  ی اصرار چه

 دوتا چشمم رو باز کردم.   دمیند  یچیه  ی دوختم وقت چشمم آروم باز کردم و به خشتکش چشم

 رو به طرف گرفته بود چشم دوختم.  ی سرم رو باال کردم و به اون که با تعجب شکالت دمیدی که م   یااز صحنه  نیاز ا متعجب

 بودم که خودش گفت: جیگ  هنوز

 ؟یشکالت دوست ندار مگه ی چشمات رو چرا بست ده؟ یچرا رنگت پر-

 و واج لب زدم:  هاج

 شکالت؟-
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 نبودم؛  گانهیبا هم راه اومده باشه، پس با کار ب  یلی خ ینبودم که زندگ یتحمل کرد، من آدم  شد ی رو م خونه

تا   نیمن زم ه یزندگ یوه یو ش  د یبا عقا تونستم،ی پسر مجرد چطور امکان داشت؟! نه نه من نم  ه یبا  یو زندگ  یمستخدم اما

 . کردی م  نیو تضم  خوردی قسم م   انیحاال هر چقدرم که ک ؟ یچ اومد ی سرم م ییآسمون در تضاد بود! اگه بال

 شهرستان؟ گشتمی با کدوم رو بر م گهیافتاد د ی م ی اتفاق اگه

  ید به گوشه کساگه با اورد، یدر م یو فکر منحرف من باز داشت باز  شد ی هم نم یز یکه چ میگرفت ی که اصال فرض م نیا ای

 چکار کنم؟  خواستمی اون وقت م کردمی م یپسر تنها زندگ ه یکه تو ناکجاآباد چند ماه تک و تنها با  رسوند ی م

 .یاون جوادعوض یهاحرف  یزده بودم رو  د ییکه مهر تا  نطوریا

شهرم   یاومدم تهران قرار بود از سر نوشتم از آدما ی وقت  شیسال پ کی شدم،  ره یپام خ ریز  یها یانداختم و به کاش  ر یرو ز سرم

بست خورده بودم، حاال که  رو عوض کنم؛ اما حاال که به بن   رمیهستم که بتونم تقد  ی انقدر قو کردمی فرار کنم بچه بودم فکر م 

  ی الکرس  تیصدقه سر آ هم شب یسر کنم، د  ابونایامشب رو هم تا صبح تو خ تونستمی نم گهیگشتم، دی بر م د ینداشتم، با یاچاره

 که خوندم خدا بهم رحم کرد.  ییها
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شهر   ه یبودم نه با  ،طرفیجواد عوض ه یاونطور الاقل با  گه، ید  یجا ای نجایکرد ا ی م ی چه فرق گهیبود د می زندگ ه یقرار به نابود  اگه

فرصت   هیبود که منتظر   یی گرگ ها یبرام حکم زوزه  ومد یکه برام به صدا در م  یی ها نیماش  یها! که تمام بوق کریدر و پ یب

 . ببرنبودن تا تنم رو به تاراج 

 .داره ی سر نوشت شوم دست از سر من بر نم ن یباختم، من نتونستم، حاال قبول دارم ا من

  رونیب بمیو جرو از ت  لم یموبا  یخط واحد راه افتادم و گوش  یهااتوبوس  ستگاهیباهاش بجنگم به سمت ا تونمی من نم فمیضع من

 .دمیکش

 زنگ بزنم به مامان!   ی به ک خوامی دونستم م  ینم

 گشتم استقبال کنه؟! امکان داشت از بر گفتم،ی بهش م یمشت ناسزا اصالً چ ه یبشنوم؟  خواستمی م ی ... چهه
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به   شهیروش نشستم و از داخل ش  ی خال هیصندل  نیاول دنیخانم ها وارد شدم و خوشبختانه با د ه یاز سمت ورد ستادیکه ا اتوبوس 

اومدنم رو مامان   هی قض  یجور  هی  تونستیاون م  د یشا م، یبه نس زدمی زنگ م شهیبهتر بود باز هم مثل هم د یشدم، شا ره یخ رون یب

 بگه.

 رو کنار گوشم نگه داشتم. یسبز اتصال تماس رو فشار دادم و گوش  یکردم و دکمه  دایرو از داخل مخاطب ها پ شمارش 

قطع شد.   باشد«ی نم یی »مخاطب شما فعال قادر به پاسخ گو  یو چند بار بوق آزاد زد و در آخر با گفتن جمله  نیچند  یگوش 

 دوباره شمارش رو گرفتم و لب زدم: 

 رو.  تیبردار گوش  یخواهر-

 . د یچیتو گوشم پ مینس  ی باشه تماس وصل شد و صدا دهیکه صدام رو شن انگار

 الو. -

 پر از آرامش شد. وجودم 

 سالم. -
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 هق هقش به هوا رفت.  یشد و بعد صدا دهیبه وضوح شن نشیف  نیف یصدا

 نفس. -

 گفتم:  شی گر  یصدا دن یاز شن دهیترس 

 ! کنه؟ی م ه یشده چرا گر ی چ یدردت به جونم آبج -

 هق هق.   ینبود جز صدا ی زیچ جوابم

 صداش کردم:  صالیاست با

 شده؟  یچ  یجان خواهر  م ینس م،ینس-

 و پر درد جواب داد:   یهق هق با زار  ی صدا ونیم

جور کردن پول کمپش، امروز بازم   یو به اون، برا  نیو رو زدن به ا  ی و بدبخت یبشه! بعد چند ماه در به در  یخواستی م یچ-

 .د یکشی که داشت م دمشید

بازم تو کمپ   خوادی که گفت م ی همون روز زنه،ی حرف م یگور به گور  یکه داره راجب اون هاشم موفنگ  دونستم ی م  نگفته

 که جون از تن خواهر دسته گلم ترک بشه.  ی نه الاقل تا وقت ستیاون الدنگ ترک بکن ن دونستمی کنه م شیبستر

طالقت رو    ی و بر و رو دار ی من هزار بار بهت گفتم تا جوون ، ید یهدر م ابویاون   یبرا ستیاشکات ن فیح که، یگور پدرش مرت-

 . رهیش کن بذار انقدر بکشه تا بمو ول ریبگ 

 

 100پارت#

 

 که کمر من رو هم خم کرد.   یغصه دار تر شد، غصه ا صداش 

جواد مامان رو با زور تو خونش نگه داشته،    ست،یمثل ما ن یی مایتی یحرفا برا نجور یبرم کجا؟ بابا دارم برم خونش؟ ا رم یطالق بگ -

 دارم.  ییتوله اونجا جا ه یمن با  ی کنی فکر م

 هق زدن ادامه داد:  ی خودش بعد کم دم یرو به دندون کش ملب
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 . کردمی خراب شده فرار م  نیتونستم از ا ی کاش منم اون موقع که م ، یستیخوشبحالت نفس، خوشبحالت که ن-

 هق هق بلند شد. یهم صدا باز

 تونستم با درد اسمش رو صدا بزنم و بگم:  فقط 

 بر گردم.  خوامی من م مینس-

 . د یچیتو گوشم پ  قشی نفس عم یصدا

دوم نشو، تو نترس، تو رو   م یدورترم شو نفس، تو نس ی تونی اگه م یجا دور باش، حت ن یاز ا نطور یوقت بر نگرد، هم  چینه نفسم ه -

 خدا تو خوشبخت شو. 

دختر   ه یور تونم خوشبخت شم چط یمن نم  مینس گفتم ی بود، چطور م نشیدرد رو س  ایدن  هی که  ی خواهر نیبه ا گفتمی م یچ

آخه   گفتم ی بهش م یخوشبخت بشه، چ  یشهر نکبت  ن یتو ا  تونهی م  ،یداره نه شغل درست درمون و ثابت یاآوره که نه خونه  ه یفرار

 . تونستمی نه من نم کردمیدرداش م  ه یبق مااضافه  گه یدرد د  هی من خاک برسر، چطور 

 زدم:  لب

 . نیو بب سایبکشم وا رونتیانقدر که بتونم از اون منجالب ب شمی به جون خودت که خوشبخت م مینس-

 رو قطع کردم.  یگوش 

دادم   ی شده انجامش م یمت یخواهرم قول داده بودم و به هر ق دونهیهوا حرف زده بودم چرت گفته بودم اما قول داده بودم به  رو

آبرو، اصالً   ی باشه حت هاز یچ یل یاگه تاوانش فدا کردن خ یداشتم حت اج یخونه احتگفته بود به رهن اون   انیکه ک ی من به پول

 ! د؟ی بودم؟ شاهزاده سوار بر اسب سف یبود! منتظر چ ی آبرو چ

 !شد؟ی م یراض  ی ک ره یمن رو بگ  اد یقرار بود بزنه ب  یپس گردن ک  خدا

دلم خوش کرده    یپس به چ گرفت،ی نم ی زن فرار می اونجور آدم ه ی یرو گرفت حت  میمواد فروشم اومد و نس  هی هاشم مفنگ  اگه

 ی همه چ یبودم گور بابا
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 داد زدم:  باًیتقر گرفتم ی رو م ان یک یجا بلند شدم و همونطور که شماره  از

 آقا نگهدار.-

 رو از حرکت نگه نداشت. نیتوجه به من، ماش   یواحد ب  یراننده

به   زانیداخل اتوبوس خط واحد، افتادن و خ   یمسافرها یره یخ یتوجه به نگاه ها ی دادم و ببه گوشم فشار  شتر یرو ب یگوش 

 حرکت کردم.  نیماش  یسمت جلو

 نگهدار! گمی آقا مگه نم -

 راننده بلند شد. یصدا

 . دارمی نگه م یبعد  ستگاهیسر جات، تو ا نیخانم بش-

 : د یچیهم تو گوشم پ  انیک  یهمون لحظه صدا تو

 الو. -

 صدام رو رو سرم انداختم. ان یک ی توجه به صدا یب

 بشم، نگهدار. ادهیپ د یجا با نیا گمی مگه بهت م  ی کر-

 .د ی به سمتم چرخ تیو راننده با عصبان  ستادیا یبه آروم  ابونیهمون لحظه کنار خ نیماش 

 ! ؟یگرفت  ی چه خبرته خانم مگه تاکس-

 حوصله بحث کردن داشتم نه توانش رو نه وقتش رو؛  نه

کارت    ارم،یکردم تا بتونم کولم رو از پشتم به جلو ب  ی که ساکم رو جا به جا م  یآوردم و در حال نییرو از کنار گوشم پا یگوش 

و از   دمیتوجه به نگاه چپ چپ راننده تو دستگاه کارت خوان کش ی و ب  دمیکش  رونیکولم ب یجلو  ب یاتوبوس رو از داخل ج

 شدم.  ادهیاتوبوس پ

 افتادم.  انیک  ادیاتوبوس تازه  یراه افتادن دوباره  با

 رو کنار گوشم گرفتم.  یهول گوش  با

 الو، الو. -



 قاصدک سوخته 

120 
 

 جواب داد:   ان یک رت یکردم که تماس قطع شده، اما در کمال ح فکر

 الو نفس. -

 گفتم.  ع یو سر دم یکش یاز سر راحت ی صداش پوف دمیشن با

 باهاش. رم یقبوله، من م-

 ************* 

 

 102پارت#

 

 سال رو داشت.  کیساعت برام حکم  کی  ن ینشسته بودم، اما هم انی ساعت بود که تو دفتر ک کی

! حالت  شستنی نگذرونده باشم، انگار که تو دلم رخت م یدفتر کوفت  نیزدن از ا رونینشده بود که با فکر بلند شدن و ب یاه یثان

 .اومد ی راغم ماسترس داشتم به س  ی که وقت  یحس هی  ،یحس کرخت یتهوع داشتم با نوع

 بود جلوش رو گرفته بودم.  یاما به هر بد بخت  داشت،ی وا م  دنیکه من رو به خواب یحس

 که برام حکم رفتن به قتلگاه بود.  یقرار برم، رفتن  ی بدونم با ک خواستی دلم م نم، یاون مرد رو بب خواستی دلم م  فقط 

توافق نامه نوشت و خودش امضا    هی  یحت زد ی . مدام باهم حرف مکردیهم آرومم نم  ان یجذاب ک یحالم بد بود که لبخندها انقدر

و بعد از اون که به تهران برگردم   کنه ینم  د یاز بابت اون مرد من رو تهد  ی کرد و داد من هم امضا کنم که مطمئن بشم که خطر

که که   د یبه اوجش رس  ی وقت یاآروم بودم و ناآروم اما من هنوز ن کنه،ی خودم برام رهن م خاببا انت یانظارت خودش خونه  ریز

 ساختمون منتظره!  نییپا تیالهوخبر داد اون مردِ مجهول انیک

رو   میروسر  دم، یخمار شده از شدت خوابم کش یبه چشما ی از جا بلند شدم و دست یسرد به جونم نشست، با دست پاچگ  عرق

 ساختمون شدم. رونیب یراه  انیگ زدم و به دنبال کچن  ی صندل یسرم مرتب کردم و کوله و ساکم و از رو  ی رو

  یل یخ هیتاکس ه یکه پشت به ما کنار در  دم یرس  یرو دنبال کردم به مرد  انیک  یره ی نگاه خ یاما وقت  دم،یرو ند   ینگاه اول کس تو

 . کردی خم شده بود و با راننده صحبت م کیش 

 که کمر راست کرد از پشت بر اندازش کردم.   مرد
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  یل یدو م ای  کیگفت به  شد ی م یطول پشت موهاش حت باًیکوتاه که تقر  یو درشت اندام با موها  کلیبلند بود و خوش ه قد 

 .رسهی نم شتریب

 صورتش برداشت. یرنگش رو از رو  ی مشک هی دود  نکیحرکت به سمتمون برگشت و و ع هی با  ی وقت اما

بلند بود و لخت که با چرخش   باًی سرش تقر ی جلو ی بود که موها یبا سرفه نگاهم به مرد جذاب د،یام پرخشک شده  یو تو گل هوا

رنگش با فخر   یطوس  یهاصورتش، چشم  یرو یمرتب و خط انداخته  شی نشسته بود، و با وجود ته ر  ش یشونیپ یاو سرکشانه رو 

 . زدنیگذاشته بودن و مثل چل چراغ برق م شیخودشون رو به نما

 

 103پارت#

 

 .لرزوند ی اون برقا که دل آدمو م از

 بود؟  یک  گه ید  نیباز مونده بود ا دهنم

 ! ؟یودیهال ی لمایف یستاره  ای مدل

 انقدر جذاب بود آخه.  چرا

 رو تکون دادم.  سرم

 و تنها سر کنم. باشه که قراره چند ماه باهاش تک  یمرد همون نینه امکان نداشت ا نه

   کرد ی توش ذکر م بارنیکه ا کرد، ی م می تنظ  گهید  یتوافق نامه   هی د ی با ان یخونه تنها باشم، ک ه یمرد تو  نیاگه قرار باشه با ا واال

  یاریذهنم  ارم یب اد یبه  خواستمی دونستم، هر چقدر هم م  یرو نم یمرد بود، اما به ک  نیتر برام، شباهت ا  بیعج زیچ اما

  افه یق  نیمرد با ا ه ی هام! مثالً تو خواب  د یبوده، شا  هی مرد شب نیاندازه به ا ی که ب  دمیرو د یکی ییجا  هی اما مطمئنم که  کرد؛ ینم

 باشم. دهیاما امکان نداشتمن مرد رو د دونمی تا منو ببره نم  اد یم د یاسب سف هی که داره با 

  ییحالت ها  نیاز ا ایباشم  ده یخوابش رو د تونم ی پس فقط م کردم،یوقت فراموشش نم   چیه دمیدی رو م  یمرد  ن یاگه همچ من

تو   گنی م های که در اصل بعض دتشون، یقبل د  کنهی که احساس م  نهیبی رو م ییآدما ایها صحنه  ه ی یی ها یوقت   هی آدم  گنی که م

چشمش   یتموم سر گذشتش رو همون لحظه تولد جلو اد یم ا یبه دن یکی  یوقت  گنی م  ایبعض  واتفاق ها افتاده  ن یقبلشون ا یزندگ

   اره، یم  ادیرو از همون موقع به  یاشخاص ایرو  ییهاصحنه  ه ی شهی م  نطوریو ا نهیبی م
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منم   ی برا یکه به احتمال قو  دونمی فقط م دونم، ی که من نم  یهرچ ای رناخوداگاه یتو ضم  یادآور یحالت بگن  نیبه ا کنم ی م فکر

 اتفاق افتاده.  نیهم

 مرد همون مرد فوق ذکره. نیشد که ا لیتبد  نیقی شکم به  شد ی م ک یکه بهمون نزد  مرد

 و پاهام شل شد و استرسم صد برابر .  دست

 شده بودم.  لشیمحو چهره و استا دهیکه تا حاال جنس مذکر ند   یدهنم رو قورت دادم و مثل کس ینداشته  آب

تو پاش، چقدر    یمشک ب یهفت بود و شلوار ج قهی  یشرت جذب و مشک ی ت  هی  رش یتنش و که ز یرنگ و اسپرت تو  ی مشک کت

 .د یخوش پوش و با کالس بود کفم بر

 انگار اون هم تعجب کرده،  د یکه رس  بهمون

  یو اشاره انینگاه به ک  من مسخ شده رو از نظر گذرون و بعد با  یبندازه با تعجب سر تا پا  انیبه ک  مینگاه م یکه ن  نیا بدون

 دستش به من گفت:

 ن؟یا-

 104پارت#

 

و   دش یبه جهت مخالف من کش عاً یحرف دستش رو گرفت و سر نیا دنیبا شن ان یاما ک ه،یحرف چ  نیمنظورش از ا دونستم ینم

 متر اون طرف تر شروع کرد باهاش صحبت کردن.   ستیحدود ب

 کردن و قانع کردنشه.  حیدر حال توج ان یک کردم ی م حس

 ! ومده؟یپسره از من خوشش ن نینکنه ا ی قانع کردن واسه چ اما

 نگاهشون کردم که دوباره به طرفم بر گشستن. یحس سر خوردگ  ه یهم فشار دادم و بق کرد و با  یرو رو  هاملب

 .کشوند ی دست پسر رو گرفته بود و انگار که با زور دنبال خودش م انیک

 کنسله.  ی همچ کردم ی م حس

رو همش به   شی ساعت پ کیبودم که   یانگار نه انگار من آدم کرد، ی بودم چرا فکر کنسل شدن داغونم م دهیجا رس  ن یکه به ا حاال

 فکر نرفتن و کنسل کردن ماجرا فکر کرده بودم. 
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 پول رهن خونه محتاج.  به یرونده و از اونجا مونده بودم و مثل چ   نجا یرو نداشتم، از ا ییکنم؟ جا تونستم ی خوب چکار م اما

 انداختم که به کفش هام زل زدم که حضورشون رو درست کنارم حس کردم.  نیزم ی نگاهم رو رو یق یعم یآه با

 ؟ یوفتی را ب گهیکه د  یانفس آماده -

 تو بغلم فشوردم.   شتریرو ب ساکم

 .یازت بخوام؟ آخه چقدر خوب  تونم یم ی چ گهیشکرت! من د  ایکنسل نشده بود، خدا پس

 که نگاهم رو بلند کنم سر تکون دادم که دوباره گفت:   نیا بدون

 .شتیپ م یایما هم زود م   یتو تاکس نی خوب پس تو برو بش یلیخ-

 با کالسه را افتادم. ی به سمت همون تاکس عی و مط  ریبه ز سر

 رو باز کرد.  نیشد و در عقب ماش  ادهیپ نیاز ماش  ع ی من سر  دنیراننده با د  مرد

 رو کرد مگه خودم دست نداشتم آخه!  نکار یدونم چرا ا  ینم قاً یدق

 .نیماش   نیبو بود اچقدر خوشگل و با کالس و خوش  ی شدم، وا نیکه نشستم محو بو و داخل ماش  نیماش  داخل

 زدم و رو به راننده که حاال پشت رل نشسته بود گفتم:  د یچر خوندم و همه جاش رو د ی کم سرم

 

 105پارت#

 

 . یدار ی خوشگل نیداداش چه ماش -

 نگاهم کرد که دوباره گفتم:  نهییبود با تعجب از داخل آ یاسال اما سر زنده  ون ی م باًیکه مرد تقر راننده

 ؟ یکنی م ی عروسک مسافر کش نیبا ا ستین فیح-

 خنده.  ریمنفجر شده باشه زد ز کهویکه   ی نگاهم کرد، اما بعد مثل بمب نه یی ز تو آچند لحظه با همون ژست ا مرد

 ابرو باال انداختم.  متعجب
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گرفت و به رو به رو    نهیینگفت و نگاهش رو از آ یز یدهنش گذاشت و خندش رو کنترل کرد اما بازم چ  یدست جلو   عیسر که 

 شد. رهیخ

فکر کرده حاال  د یکردم، شا ف یتعر نشیکه از ماش   ومد یخوشش ن  یل یکنم خ  دمق شدم فکر یل یکه جوابم رو نداده خ نیا از

 بود؟!  ی چ یاما خندش برا زنم،یرو چشم م نشیماش 

 حرف بزنه.  تونهی خوشش اومده فقط الله نم د یشا

که به سمت   دم یو اون خوشگل پسر رو دوش به دوش هم د  انیشدم که ک ره یخ رون یبه ب نیماش  یباال انداختم و از پنجره  شونه

 .اومدنی م نیماش 

 و رفت و از او سمت دوباره در عقب رو باز کرد.  د یپر نییپا نیاز ماش  عیکه سر  د ید م یراننده تاکس انگار

که من رو عاشق    ییاز اون لبخندا یکی در سمت من رو باز کرد و با   ان یرو دور زد و کنار من نشست و ک نیهم ماش  پهیخوشت

 خودش کرده بود گفت: 

 . یشد  یرفتن  گه ید-

 بزنم اما اون دوباره گفت:   ی بغض به گلو چنگ زد و نتونستم حرف هو یحرفش  نیا با

  سپرمشی اول به خدا بعد به تو م ،یقبل هواش رو داشت ینفس مراقب سام باش، هواش رو داشته باش، همونطور که دفعه -

 باشه؟! اما به همون اندازه مراقب خودتم باش.  ، یفسقل

 و اون رو به اون خوشگله گفت:  د یچک نییاز چشمم نا خداگاه پا اشک

 بهم زنگ بزن آدرست رو بهم بگو.  ی ها و قول و قرارامون رو ها، باشه؟ هر وقتم تونستنره حرف   ادتی -
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 رو دوباره به من دوخت. نگاهش

چند   نیهم ی دست ها ط  نیا گه ینکردم انگار که د  یمقاومت چیو اشکم رو کنار زد، ه  د یصورتم کش یرو  یی کهویرو  دستش

 نبودن.  بهیساعت باهام غر
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 بهت سر بزنم.  دم یقول م-

 شروع به حرکت کرد. نیبرد و در رو بست و بالفاصله ماش  رون یجمله سرش رو ب  نیگفتن ا با

دور    دمیاز د  گه یدست تکون دادم، انقدر که د دادی اون که برام دست تکون م یبرا  نیپشت ماش  یشه یو از ش   دمیجام چرخ سر

توجه به اون خوشگل پسره سرم    یو کولم رو از کنارم چنگ زدم و تو بغلم جمع کردم و ب  ف یسر جام نشستم ک ی موند، با ناراحت

 در برابر بسته شدن چشمام بکنم.   یتونستم مقاومت  ینم  گهیچون د ستم دادم و چشمام رو ب  هی تک ی رو به صندل

  ومد،ی بودم خوابم م ج یقبل، گ ی خودم تکرار کردم، بهم گفت مراقب سام باش باز هواش رو داشته باش مثل سر یرو برا حرفاش 

 رو داشتم من قبالً؟!  ی ک ی بود هوا یسام ک

 ******* 

 《سام》

 دخترک کنارم بود.  رهیخ نگاهم

 فشار داده بود.  نشیو کولش رو به س  کیک کوچبسته بود و سا چشماش 

 بود؟!  دهیخواب ی عنی خوردی تکون نم چرا

 خوابش برده باشه!  قه ی چند دق نیامکان داشت تو هم مگه

 .دمیکش  یپوف

منو از تو کوچه   ی باشه که شب مهمون یدختر همون دختر  ن یکه ا کردمی شناختمش، اصالً فکر نم دمش یهمون لحظه که د از

 جمع کرد و برده بود به خونش.

 آدم.  ن یبودم اال ا ی هر کس دن یمنتظر د شدمی متعجب م انیک  یاز کارا  یی وقتا  هی

 شدم.  ره یبه صورتش خ شتریب

 هجده سال.  دمیباشه، هفده شا تونستیبچه بود، چند سالش م  چقدر

پر و بلند   یالغر و با موها  باً یدختر تقر  هیش چشم باز کردم افتادم  اون روز که تو خون اد یفرق داشت   یحساب شیبا چند روز پ اما

 و تاب نامحسوس.  چیجور پ هی داشت  می گفت حالت قشنگ  شد ی که م
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 فرق کرده بود.  یرنگ که صورت گردش رو قاب گرفته بود حساب ی مشک ی روسر ن یلباس ها و ا نیحاال با ا اما

 دختر زبونم داشته باشه.   نیا کردمی بودم اصالً شک م ده یاون روزش رو ند  یها، اگه داد زدن تو خواب معصوم و مظلوم بود چقدر

 شدم.  رهیخ  کشیلبهاش و دهن کوچ به

اما بر عکس دهن   انداخت،ی نوک جوجه م  ادیهاش من رو ! لب خوردی دهن کوچولو غذا م ن یدهنش کوچک بود، چطور با ا چقدر

 بشه.  ریس  دنشیدندون کش ر یباشه که از ز یکه فکر نکنم کس ییهابود، از اون لب ز یو هوس انگ  یگوشت  ی لیکوچکش لبهاش خ

 هاش برداشتم.سر تکون دادم و نگاهم رو از رو لب ان یک یهاحرف  ادی با

 سفارشش رو کرده بود گفته بود بچس، به نظر منم حق داشت. ی لیخ انیک

 صورتش چرخوندم.  ینگاهم رو رو اره دوب

  اد یبا مزش من رو  یبود و لبها دهیخواب یدرشت یچشما ی بلندش که مشخص بود رو پر و  یهابا اون مژه  دش یگرد و سف  صورتش

 .انداختی م د یسف یخرگوشا

 کنه.   یها باهاشون بازکه آدم دوست داشت ساعت ی ناز یهااون خرگوش  از

 . دمیرو گز لبم

 از من.  د یترس ی که م  دونستی م  یز یچ هی  انیک  دم؛یمن، از خودم خجالت کش کردم ی داشتم فکر م ی چ به

دختر بچه که از قضا قرار مستخدمت باشه کجا؟! مخصوصاً    هی به خودم زدم. خجالت بکش پسر تو کجا چشم داشتن به  یتلنگر

 .شد یمحسوب م  یکه فکر کردن بهشم کودک آزار   یمستخدم

 . رمیسخت بود اما باالخره تونستم جلو خودمو بگ  یل یخوندم. البته خنگاهم رو سمتش نچر  ریتا آخر مس  گهید

  ه یزدن  د یه کرده بودم اما هنوز انقدر پست نبودم که بخوام از د رو تجرب ی بودم، روابطم آزاد بود، هر طور عشق و حال یآزاد   آدم

 دختر بچه تو خواب لذت ببرم.

 ********* 
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 تکونم نخورد.   هی  یرو گذروندم، اما دختره حت ر یپلک زدن کل مس یالحظه  ی حت بدون

 کرده بود.   میانقدر راحت بخوابه، کفر تونستیبودها، چطور م  یابچه  عجب

 انداختم. ر یادش  ی الیباغ و و هی به در ورود یرو پارک کرد از همون فاصله نگاه نیکه ماش  راننده

 چکار کردم.  دمیفهمیتازه م   میبود ده یکه رس  حاال

  گهینداشتم، حاال که د  میااما خوب چاره  کند،ی بدم، شک نداشتم که پوست سرم رو م ر یقرار بوده دختره رو نشون ادش  چطور

 نبود که برش گردونم.  ی پست یآورده بودمش بسته 

 . رفتمی م ش یتا آخرش پ د یبا پس

انگشتم به   یکه حت  نیبشه؛ اما قبل از ا داری سمت دختره بر گشتم و دستم رو سمتش بلند کردم تا شونش رو تکون بدم بلکم ب به

 شد. رهیخ تنش بخوره خودش با هول چشماش رو باز کرد و بهم

 گرد تر از صورتش چرا قبل تر متوجهش نشده بودم.  ی تو نطفه کورش کردم. چقدر چشماش گرد بود حت  عی گرفت، اما سر خندم

 کشف کرده باشه محو چشماش بودم.  یاتازه  ز یکه چ ی و منم مثل کس  کردی ها منو نگاه م ده یمثل جن د دختره 

 گفت: ده یبر دهیحرکت بر یو ب دن یرو به سمتم بلند کرد و بعد چند ساعت خواب انگشتش

 ام؟ یسام س  یی ... اون... تویعنیتو... اون، -

  رونیخشک به ب یل یو خ  رمیرو که حس کردم باعث شد نگاه ازش بگ   یراننده تاکس نیاما نگاه سنگ  اوردم؛ یحرفاش سر در نم از

 اشاره کنم. 

 . مید یشو رس  ادهیپ-

 گذاشت. رون یب نیشد و جفت چمدونم رو از صندق عقب ماش   ادهیشدم راننده هم پ اده یپ ن یمنتظر نموندم از ماش   گهید
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و به سمتش گرفتم و بعد از دادن پول به راننده، به سمت دختر رفتم   دمیکش  رونیپولم ب فیاز ک یحرف شش تا تراول پنجاه  یب

 شده بود.  اده یپ نیکه حاال از ماش 
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اما وقت فکر کردن به   ه؛ ینجوریکالً ا افشیق  ا یدونستم متعجبه  ی نم کرد،ی گرد بهم نگاه م یهاو چشم ی همون صورت خرگوش  با

 دختر.   نیا دنیالعملش بعد دبابابزرگم بود و عکس  یاصل رو نداشتم، االن مشکل  افش یق ا یحال اون 

 ***************** 

 《نفس》

کرد راه افتاده بودم؛ اما تمام حواسم به   ی حرکت م یپشتم بود و ساکم تو بغلم و دنبال اون که به سمت در بزرگ باغ کولم 

 چهرش بود. 

 ! یداریخواب تو ب هی پلک زدن گذشته،  یکردم به اندازه  ی که حس م یدنیبودم، خواب ده یرو خواب ر یمس کل

 رو بفهمم، اما هنوز برام قابل درک نبود.  ان یک یهاحرف  ی خواب باعث شد معن  نیا اما

جلف و بهم   پ یمردونه و جذاب االنش کجا و ت پیکجا و اون کجا؟ ت نی باشه، اما آخه ا ام یهمون سام س  تونستی مرد م  نیا چطور

 خوش مدل و کوتاه و جذابش کجا؟!  ی موها ن یبلند و چرب و چندشش کجا و ا یاون روزش کجا؟ موها یخته یر

 کرده باشه تو عرض چند روز؟!   ریینفر انقدر تغ ه ی شهی مگه م  آخه

  یز یکه اخم و ت ینگاه میبودم انداخت، ن ش ره یز خبه من که هنو ینگاه م یبه در وارد کرد و ن یاکف دست محکم ضربه  با

 نگاهش بند دلم رو پاره کرد. 

 ه؟ یچ-

 جا خوردم.  ش یکهویسوال  از

 شونه باال انداختم و گفتم:  دهیترس 

 . یچیه-
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 رو ازم گرفت:  نگاهش

 ها بهم زل نزن.  وونه ینگاهت رو عصابمه انقدر مثل د-

 کرده بودم.   ییرو  اده یفکر کنم ز  دمیرو گز لبم

 پاهام زل زدم.  ر یو به ز م یسرعت برق نگاهم رو ازش دزد با

 باز شد .  یبعد در توسط مرد مسن و کوتاه قد  هیثان چند 

مقابل خوشگل  ی ما گردوند و بعد کم ن یداشت اول با تعجب نگاهش رو ب ی د یسف ی شدم؛ مرد که محاسن و موها رهیخ بهش

 پسره همون سام خم شد. 

 ن؟ یسالم آقا خوش اومد -
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که مانع وارد    ی بودم و ترس  دهیبودم، ترس  ستاده یدر ا یبراش سر تکون داد از کنارش عبور کرد، اما من هنوز همونطور جلو  سامم

 .شد ی شدنم به اون باغ م

 سام که با حرص گفت: یمسن چمدون ها رو داخل برد و من کامالً تنها شدم که صدا  مرد

 ؟یهست  یمنتظر چ  گه یتو د ایب-

 . د یچیپ گوشم  تو

 اومدم و منم درست مثل اون وارد اون باغ شدم. رونیشوک ب از

 مقابلم دهنم باز موند. یمنظره   دنید با

 . کردی م یی ها خود نمادرخت  ون یم  یمیبزرگ و قد  ی الی و ه یباغ پر درخت که  هی

 .انداختی م مایتو فل   هیارباب یهاعمارت  ادیرو   آدم
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  ی رو ط الیو   یکه با سنگ و شن پوشونده شده بود تا جلو  ی ریدنبالش راه افتادم و مس زدم یم د یکه دور و اطرافم رو د  همونطور

 کردم. 

 ! م؟یبمون نجا یقرار بود ا یعنی

 سام تو جا متوقفم کرد.  یرفتم که صدا ش یزدن ادمه دادم و پ د یبه د نطوریهم

 کجا؟! -

 بودم!  دهیاز کنارش گذشته بودم و ازش سبقت گرفته بودم که خودم نفهم یک  ، دمیو به سمتش چرخ  ستادمیصداش ا دنیشن با

 اشاره کردم.  ال یو  به

 تو؟   میرینم-

 قبل گفت:  یتکون داد و به خشک  یتاسف سر با

 نه! -

 نه!  ن،یهم

 . میستیوسط باغ وا نجایهم م یانگار، پس قرار بود چکار کن مردیم دادی م  حیتوض هی

 . یکرد   رید-

 به سمت صدا بچرخم.  رم یباعث شد رو ازش بگ   یبلند و خش دار کس  یصدا

  یاشده  یکارکنده  ه ی چوب یبه تن داشت و به عصا یبود که ربدوشامبر زرشک یعبوس  یاافه یبا ق ده یقد بلند و چروک  یمرد  ریپ

 شده بود.  ره یاومده بود و به ما خ رون ی ب الی داده بود و از و  هیتک

 ! کرد؟ی نگاهم م ل یباشه؟ چرا مثل عزرائ تونستی م ی تو نگاهش ک تیهمه عصبان ن یمرد با ا ریپ نیا

 کردم.   سیخودم رو کامالً خ  گه یکه زد د یاد ینا خدا گاه عقب گذاشتم، اما با فر یقدم
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 ! ه؟ی ک گه ید نیا-

 !زنهی ! چرا داد م زد؟یداشت درباره من حرف م   ،یر یپ نیزد چش بود ا خشکم

  ر یاما جرات نداشتم بهش نگاه کنم نگاهم فقط به پ دم،یشنی سام م ی پا ریها رو ز زهیسنگ ر یین و جا به جاخورد شد  یصدا

 بود که با غضب بهم چشم دوخته بود.  ی مرد

من به اون   د ی درست مقابل د ستاد، یسام مقابلم ا ه یگر  ریبزنم ز  خوامی از ترس نگاهش م کردم ی حس م گه یهمون لحظه که د اما

 .لیعزرائ

 .رمی پشتش سنگر بگ  شتریکردم ب  ی خودم رو جمع کردم و سع شتریاز خدا خواسته ب  منم

 مستخدممه. -

 دادش باز هم تنم رو لرزوند.  یاما صدا دمیدینم  گه یمرد ترسناکه رو د ریپ

 ؟ ی چ یمستخدم! برا -

 سام بلند شد. هی آروم اما جد  یصدا

 تو اون خراب شده.   رمیگفته بودم تنها نم-

 داد زد:  باز

 رفت.  ادتی انقدر زود قول و قرامون  م،یکنی م  یباز م یدار  یتو فکر کرد   یچرا انقدر کودن ؛یاحمق! نکنه عقلت رو از دست داد -

 آروم نبود پر بود از حرص و خشم. گه یاما صداش د دم،یدی سام رو نم یچهره

و لپ   لیو موبا نیماش   یگفت  ادمه،یبلند تو بترسم، قول و قرارمونم خوب  یکه از صدا ستم یج ساله نداد نزن خان من بچه پن-

 نگفته بودم.  تونمی ! منم گفته بودم تنها نمریمستخدم نگ  ی ممنوع منم گفتم باشه؛ اما نگفت گه یتاپ و صد تا کوفت و زهر مار د

 حدت رو بدون بچه.  یی تو نییپا اریصداش رو ب د یاون که با-

از رو   یسرک  ه ی پاهام بلند بشم و  یپنجه  ی کردم که رو یبودم سع دهیکه ترس  ن یبا ا ومد،یدر ن  یاز کس ییصدا یاه یثان چند 

 افتادم. نیزم یجا خورده به عقب پرت شدم و با ضرب رو  دهیسام به سمتم، ترس  هیشونش بکشم؛ اما با برگشت ناگهان

 کنه کمکم کنه گفت:  ی سع نکهیستام داغون شد؛ اما اون فقط با حرص بدون ابلند شد،پاهام، کف د آخم
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 بلند شو خودت رو جمع کن، تا بر نگشتمم از جات جم نخور. -

 با دو به سمتش رفت.  باًیو تقر د یچرخ ال یبه سمت و بعد 
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رفته بود رو    زهیاز اشک چشمام رو پوشنده بود. با درد از جام بلند شدم و کف دستام که توشون سنگ ر یاهاله  دم، یرو گز لبم

 کردم.  زیتم

 !گرفت؟ی چرا پاچه م ه ی ریبودن! پ ی ک  گهید  نایکجا بود؟ ا گهی د نجایبودم، ا ده یترس  یلیخ

حشناک بود، نگاهش انقدر ترسناک بود که به  چقدر و د، یبه خودم لرز زد ی دادش که هنوز توگوشم زنگ م  یو صدا افش یق ادی با

 . زدی م  رونیب شیاز سوراخ دماغش آت ؛ ییآق دا ی گفت ی درکنارش م د یاژدها با

 زده بود.  شم یپسره سام بود واال تا االن آت ن یبود الاقل ا خوب

نارنج و پرتقال، هنوزم   یحرکت کردم به سمت درختا یآن  می تصم ه یبا  دم، یاز همونجا به اطراف سرک کش سادمیکه اونجا وا یکم

 .دمیدی م  وهیفصل درخت پر از م نیبود که تو ا یبار  نیاول وه،یروشون پر بود از م

 .دمیکش هامه ی سرد اون جا رو به ر یزدن و هوا  ونشونیم یچرخ

حس   نیکه تو دردسر افتادم. درست مثل ا گرفته بودم! مثل روز برام روشن بود   میها تصمجا چکار داشتم! چرا مثل بچه  نیا من

 داشتم، بعدش به خاطر جناب آوره شدم!   دم یپسره، سام رو تو کوچه د  نیهم که ا ی رو همون بار اول

 بودم، همون حس به سراغم اومده بود.  یهم همونطور  حاال

 . کردمی عنوان قبول نم چیمرد، به ه  نیا زنهی که راجبش حرف م ی مرد  گفت ی م ان یخدا که اگه ک به

نگاه پسره، از   ه یاز سرد دمیترس ی الاقل، من م یجا بود  ن یآخه؟! کاش خودت ا یبود که تو کاسم گذاشت یچه نون نیا انی... کآه

 رمرده؛ یپ یخشم تو صدا
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و   مینس  ی نبودم کاش، الاقل فکر زندگ م یتیبودم کاش انقدر بد بخت نبودم، کاش  ومدهیبرگردم کاش اصالً ن شد ی م کاش 

پول رهن خونه باعث   گه یاون وقت د  داد، ی روحم رو خراش نم رفت،ی هاشم بر باد م یکه هر لحظه داشت تو خونه  یای جوون

 . افتهی ب یچه اتفاق  قرار  نمیو منتظر باشم تا بب   سمیجا وا نیا شد ینم

 مگه بهت نگفته بودم از جات جم نخور! -

 . کردی برگشتم سام بود که با نگاه به خون نشسته بهم نگاه مسمت صدا  به

 اومده بود؟!  یک  نیبند رفت، ا زبونم

 من...-

 

 113پارت#

 جملم رو تموم کنم.  نذاشت

 رو ازم گرفت:  روش 

 .م یبر د یبا وفتی راه ب-

 ؟!   م یبر د یکجا با  م؟یبر

 مرده بهتر بود.  ر یو تحمل اون پ الیو  ن یاز ا م یرفتی راه افتادم بدون سوال، هر جا که م دنبالش

و گنده که اسمش رو   یمیقد  نیماش   ه یشدم قبالً اون جا نبود  ینیماش  یرفتم، متوجه  رونیکه ب ی درخت کار یمحوطه  از

 . دونستمینم

 .نیبش-

 گرفتم:  نینگاه از ماش  جیگ

 کجا؟ -

 باال نره گفت: کرد ی م یکه سع شیانپر از عصب یصدا با

 .نیتو ماش -
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 . دمیرو گز لبم

 رکورد زده بودم.  گهیبودم؛ اما امروز د  یباز  جیو گ ی سوت ی خدا میهمون بچگ  از

نگاه   دنیانداختم با د ال ینگاه به و هی رو حس کردم، و  ینگاه کس  ه ینیحرکت کردم اما تو همون لحظه سنگ  نیسمت ماش  به

  نییسرم رو پا  ع یقلبم اومد تو دهنم، سر کرد،ی شکار نگاهم م ه یبه  یجا خوردم، مثل شکارچ کردی که مثل قاتل نگاهم م رمرده یپ

 کنار راننده نشستم. ی ندلص یرو دور زدم رو  نیانداختم و ماش 

انقدر تو   گهیرش بباره، اون مرحومم دبود؛ اما نور به قب امرز ینگاه، نگاه آقام خداب نیترسناک تر کردمیفکر م  رمرده، یپ دن یقبالً د تا

 نگاهش قصاوت نداشت.

 برد.  رونشیرو روشن کرد و از در باغ که حاال باز بود ب نیفکرها بودم که سام پشت رل نشست و ماش   نیهم تو

 باز قلبم شروع به تند زدن کرد.  ستادیا نیماش  ی اما وقت دم،یکش  یاز در اون باغ نفس راحت نیرفتن ماش  رون یب با

اومد و بعد از بستن در و حرکت اشاره کرد که دنبالش   رون یب الی از در و ی که به همون روال گذشت، موتور سوار یاقه ی دق چند 

 .میبر

 بود که در رو به رومون باز کرده بود.  ی رمردی رو شناختم، همون پ  هی موتور

 

 114پارت#

 

مرد ردوشامبر    ریوقت اون پ  چیه گهیرو به رو بشم؛ اما عمقاً دوست داشتم د یقراره با ک  نباریا ای می ری کجا م م یدار دونستم ینم

 . نمیپوش رو نب

 ************** 

 *سام* 

 

 رو به موتور رحمت.  نیکه کم مونده بود از پشت بکوبونم ماش  یپدال گاز فشار داده بودم، انقدر  ی رو تا ته رو پام

 کنم.   یخال ی کیحرصم رو سر  خواستمی م نطور یبود و ا دهینرس  ر یبه اردش  زورم 
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 .د ی چیپ نیآهنگ تو ماش  یصدا

 م یاز زندگ  زارم یاز تو چه آواره و کنارت نم شمی آرزو جدا م  یاز خونه   یر یم ی دار》

 کن بذارم کنار   یزندگ  برو

 کشم ی منم غصه هامو به دوش م ی بعد از من ی آرزو ها یپ

 《شم  گه ید  یکیعشق  تونمینم  یول رم یاز عشقت بم تونمی م

 . نهیافتاده بود که اونم تو ماش  ادمینگاهم رو به به دختره انداختم، انگار تازه  دم یترانه رو که شن یصدا

 روشنش کرده بود.  یبا چه اجازه ا  دونم ی رو خاموش کردم، نم ضبط 

 ؟ یعه چرا خاموشش کرد-

 بهش انداختم اما جوابش رو ندادم.  ینگاه مین

 راه مچ دستش رو با حرص گرفتم و محکم فشار دادم:  ون یحرکت کرد که م نیدستش به سمت ضبط ماش  دوباره 

 ؟ یکنی چکار م ی دستم رو شکوند  ی هوو-

 :دمیبهم چفت شدم غر یهادندون   یال از

 روشنش نکن. -

 با صورت جمع شده مچ دستش رو مالوند.  م د یچشم د یرو با ضرب به سمتش پرت کردم از گوشه  دستش

 . ید یالاقل آروم برو به کشتنمون م-

پام بود چقدر سرعت داشت   ریحاال ز ر،ی منت اردش  یپاترول قراضه که با کل  نیمگه ا د،یبری شده بودم؛ چرا صداش رو نم کالفه

 شد. ی قبض روح م نشست شک نداشتم که ی خودم بودم م ینایپشت ماش  ی دختر اگه کنار من وقت ن یآخه، ا

ها و گوشه و  بود که تمام حواسم به حرف  یا  قهیشدم، چند دق ره یحرف به رو به رو خ یرو کم نکردم و ب نیماش  سرعت

 بودم.  دهیرو د  گشید  یرو  ه ی چند روز   نیا یوقت مهربون نبود، اما ط  چیبود ه ریاردش  یهاه یکنا

 افکارم: ون یاون خرگوش کوچولو خط انداخت م یهم صدا باز

 م؟یری کجا م -
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 . دمیحرص به سمتش چرخ با

 قبرستون. -

 

 115پارت#

برگشت   یبه حالت عاد  یبود وقت  هیچند ثان ی برا نیاما ا شد،ی گردش گردتر شد؛ انقدر که انگار داشت از جا کنده م یچشما

 زد. ی صورتش از خشم به سرخ

 .شمی م  ادهیاما من پ ، یتون خود مختارقبرس   یبر  یخوای تو اگه م-

 درونم رو آروم کنم، در همون حال گفتم:  ش یاز آت کم یشدم تا  ره یفرستادم و دوباره به رو به رو خ رون یضرب نفسم رو ب با

 . کنمی جاده قبرت رو م نیهم یو گوشه  کنمی م  ادتیببند دهنتو، واال پ-

 گرفته.   یرو جد  دمی بود که تهد  نینکردم، اما ساکت شدنش نشون از ا نگاهش

به سمتش  تیباطل، با عصبان الیخ  ی کتم بهم فهموند که زه نیشدن گوشه آست ده یساعتم و کش ی رو  ینشستن دست اما

شدش حرف تو    ده یبرچ ی گرد شده و لبا یچشما دنیاما تا خواستم دهنم رو باز کنم دوتا حرف درشت بارش کنم، با د دم،یچرخ

 ملوس.  یبه شد گر یخرگوش وحش هویشد،  نطور ی! چرا اد یدهنم ماس 

 .ترسمی تو رو خدا آروم برو من م-

حال   نیدختر، با ا  نیبود ا ی عجب مار صد رنگ  ن،ییپا ختی ر یهور  یچ یکرد منو، انگار ته دلم   یجوریصدا و چهرش  ت یمظلوم

 نتونستم مقامت کنم. لمشه یف ت یمظلوم نیا دونستم ی که م

که حاال چه   داشتی برش م ابویصد در صد  گفتم ی نم ی چ هی رو که کم کردم، دستش از لباسم کنده شد اگه  نیماش  سرعت

 خبره: 

 ؟ یبارت بود که دست به من زد  نیآخر-

 با همون لحن مظلوم و فلک زده بلند شد. صداش 

 من که لباستو گرفتم. -
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بود، بدون نگاه کردن بهش جوابش رو    ل یبهش رو بدم، بعد جمع کردنش کار حضرت ف استمخوی گفتم، اگه م  ییدلم عجبا  تو

 دادم: 

 مفهمومه؟  شکنم،ی واال اون دستت رو م ر ینگ  گهیلباسمم د -

 کمال تعجب جواب داد:   در

 مفهومه. -

 

 116پارت#

 

 .سترهیخ رونیکنار دستش به ب یاز پنجره  دمیبه سمتش نگاه کردم که د دهیباال پر ی ابرو با

 جذبه، چه کردم من!   ول یلبم نقش بست، ا ی رو یکم رنگ  پوزخند 

 . میخوبه، از خودم راض یلیخ

  ه یمقابل  بیحب م یکه وارد جنگل شده بود  دونم،ی نم  شتر،یب دمیساعت شا کینزد، که بعد حدود   ی نزدم و حرف یحرف گهید

 . ستادیا یچوب  یکلبه 

 به کلبه انداختم. ینگاه

 بود!  یاکدوم جهنم دره  گه یجا د نیاراده خارج شد. ا ی از دهنم ب ی... ناخداگاهآه

که   ی من  کردم؟ی چند ماه سر م  نجا یکه منظور از کلبه واقعاً کلبه باشه، من چطور ا کردم ی گفته بود کلبه؛ اما اصالً فکر نم ریادش 

و به سمت رحمت حرکت کردم و با   دمیپر رون یب نیاز ماش  تیبا عصبان کرد؟ی م  وونمیجا بمونمم د نیشب ا ه ی که  نیفکر ا یحت

 توانم داد زدم سرش: نیآخر

 ؟ یفکر کرد  یکنم، تو با خودت چ یزندگ له یطو ن یجا بمونم؟ پسر کوروش صاحب معدن الماس چند ماه تو ا نیجا، من ا نیا-

 .دمیفهمی رو از لرزش مردمک هاش م  ن یو من ا ده یبود ترس   معلوم

 . د یجا بمون نیباشم بگم ا ی دستور خان بود، واال من سگ ک اه یآقا روم س -
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سر بابابزرگ خودم بود، مثل روز برام مشخص بود که از   ریبود ز یچکاره بود، هر چ نیکردم حق داشت، ا  ینیموضعم عقب نش از

 جا رو انتخاب کرده  نیقصد ا

 کنه.   یآلونک من رو مخف نی ر بدبخت نشده بود که مجبور باشه تو اانقد  رخانیادش  واال

  نیهم خواستی به صورت سرخ شده از شدت سرماش ازش رو گرفت، دلم م گه ید  یبه موهام زدم، با نگاه یو چنگ  دمیکش  یپوف

نداشتم،   یاکه چاره  ا یگاو و گوسفنده نه من؛ اما ب ی کرده جا کششیکه بهم پ یاکلبه  ن یاالن برگردم و بگم به اون خانش بگه ا

 کجا برم پس به ناچار گفتم:  د یبا تونستم یواقعاً نم  گه ید گشتمی اگه بر م 

 . یبر  یتون  ی م گهی ما رو د   یخب رسوند  لهیخ-

با سر   یبا شرمندگاستراحت کرده باشه، اما قبل رفتن   قه ی چند دق نکهیموتورش رو روشن کرد، بدون ا   عی بود که سر ده یترس  انقدر

 افتاده گفت:  ریز

 

 117پارت#

به شهر   یل یفاصلشه، اما خان گفت بهتون بگم خ نجایساعت با ا کیبه شهر، حدود   د یرس ی م د یبر  م یجاده رو اگه مستق نیهم-

 که خودشون دادن.  د یاستفاده کن یاز کارت  دمیخر ی برا از، یفقط در صورت ن د،یرفت و آمد نکن

 و به سمت جاده اشاره کردم:  دم یهم فشار دادم و به سمتش چرخ ی و رو  دندونم

 نگفته.  یگفته و چ  یبشنوم خان چ خوامی نم گه یببند دهنتو رحمت و بزن به چاک، د-

خارج شد نگاهم به دنبال موتورش حرکت کرد.   د یاز د ی کوتاه راه افتاد. تا وقت یتند سرش رو تکون داد و با معذرت خواه  تند 

 رفتم و در سمت دختره رو باز کردم.  نیشدم که دور شده به سمت ماش مطمئن  ی وقت

 کرد.  ی حرصم از خان و رحمت رو سر اون خال یهمه

 پات فرش قرمز پهن کنم.  ر یز ینی منتظر ا ،یش ی نم اده یچرا پ-

 شد و به اطراف چشم دوخت و با ذوق گفت:   ادهیپ نیاز ماش  لکس یر یلیتوجه به داد من خ   یاون ب  اما

 م؟ ی جا قراره بمون نیا-

 :د یاز سکوت من جوابش رو گرفته بود که دست بهم کوب  انگار
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 خوشگله. ی لیجا خ ن یآخ جون ا-

 . کردی متشنج م  شتر یمسخره هم اعصابمو ب یهاحرف  نیبزنه، ا رونیب شی هام کم مونده بود آتگوش  از

 خراب شده به نظرت قشنگه؟!  نیا زِ یچه چ-

 شونه باال انداخت: یال یخ یبا ب باز

برگ دارن،   ون یپر درخته، که چنتا در م کنه ی که چشم کار م  ییکه تا اون جا ن یکه فضا رو گرفته و ا  یمه خوشگل ش، یهمه چ-

 . دمید  م یکه تا حاال تو زندگ ه ییجا نیباتریواقعاً ز  نجایا

که تا حاال  یی جا نیتر بایجا ز ن یکه ا یبه کس  گفتم ی م ی پر از حرص، چ یزدم، البته پوزخند  کشیکوچ  یایبه دن  یپوزخند 

 . دهید

باال   ش یچوب یبنا شده، از پله ها  ی چوب ییسکو  ی و رو  کهیکوچ ی لیکه مشخص بود خ ی چوب یاسمت کلبه حرکت کردم، کلبه  به

 رفتم. 

 که به در دادم در کلبه باز شد.  ی اما با تکون د؛یکل  یپشت در ب م یآن فکر کردم موند  ه یبسته بود  ی ورود  در

نداره،   یخونه سوم نیا دم یداخل کلبه فهم دن یرحم کنه همونطور با کفش وارد شدم، اما با د شی خدا به بق شیاز اول ن یا اوف

 اتاق که  هی  دمیدی رو االن داشتم م ش یو آخر ش یدوم

 

 118پارت#

  لیمستط  یرنگ، و ته اتاق مبل که چه عرض کنم جعبه بزرگ که روش با ابر  یاسرمه  یکهنه  یشده بود از فرش ها  دهیپوش 

متصل شده بود و گوشش هم چند تا پتو و    واریرنگ بود و سر تا سر ته اتاق رو گرفته بود، انگار به د   یشده از مخل آب دهیپوش 

شده بود و وسط خونه آره درست   خیم روا ی به د ی کنار سر گوزن بزرگ یای شکار تفنگشده بودند و باالش  دهیهم چ ی بالشت رو

 زده بود.  رون یگذاشته بودن که دودکشش از سقف ب  ی گرد چوب  هی بخار هی وسطش 

دو در زوار در    نتیکاب ه ی اجاق گاز سه شعله و  ه ی  ف،ی کوچک کث خچالی ه ینبود جز  ی زیمن چ یخونه درست رو به رو  نییپا و

 رفته. 

بود و   فیکث  ینه ییآ ه ی  ونشیوصل بود که م   واریبه د  یاکهنه   یل یخ هیچوب هی وب رختبود چ رون یکه به سمت ب  گهید وار ید ی رو و

 بود و دوتا پنجره که با چوب پوشونده بودنشون. زونیآو ترف یکاپشن کث  هیبهش 
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من و در وارد اتاق بشه   نیب  یمونده  یداشت از فاصله باق یبه خودم اومد که دختره با تالش سع یزده بود و درست وقت  خشکم

 و با دست به اتاقک اشاره کردم.   دمیخودمو عقب کش یکم

 ؟ ی د یکه د  هییجا نیجا بهتر  نیهنوزم به نظرت ا-

  مونم،ی جا نم نی هم ا قهی دق  هی کجاست، من   گه یجا د نیزدش بود منتظر بودم منفجر بشه و با داد بگه ا رتی صورت ح ی رو نگاهم

 داد زد:   یاز شاد انداختی که قلب م  یینقش بستو دستاش رو بهم چسبود و با چشما ی لبخند  رتشی صورت پر ح یرو  کهویاما 

 .لمایدرست مثل تو ف  ییایچقدر رو ه یعال ی وا-

 بود آخه.  یچه مشنگ  گه ید نی ندارم، ا گه یصدم هم به عقلش شک داشتم حاال د کی  اگه

 : گرفته بود دستمو پشتش گذشتم و محکم به جلو هولش دادم حرصم

 .ییایکامالً رو لما،یکن درست مثل همون ف زش یحاال برو تم-

نخوره، اما همون لحظه که تعادلش رو حفظ کرد   نیبه جلو خورد و مشخص بود با زور خودش رو نگهداشت که با سر زم یسکندر

 . د یبه سمتم چرخ تیبا عصبان

 م؟ کن زی جا رو تم  نیاصالً به من چه ا دهیچرا هولم م یکنی چکار م  ی هوو-

سر اون که بازم   یرو رو   میانیاشاره و م حرفش از کوره در رفتم با دو تا قدم بزرگ به سمتش رفتم و جفت انگشت دنیشن با

  ی فشار دادم و از ال کرد ی به باال نگاهم م نیی بهم نشون داده بود از پا نیرخ ازش رو تو ماش  ه یداشت مثل همون گربه معرف که  

 شدم گفتم:  پیک یهادندون 

 

 119پارت#

 

 ! نهیهم فتی وظ ر، یمن جبهه نگ  یپس برا  یکار کن ی چکار؟! اومد  نجایا یرفته اومد  ادت یاوالً که انگار -

 سرش برداشتم و ناغافل محکم فک گردش رو تو دستم گرفتم و فشردم و با همون حالت گفتم:  ی از رو دستمو

 ؟مفهومه  کنمی بار فکت رو خورد م ن یهت نگفتم، بشه سومب یچ یمن ه  یهوو  یدو بار تا حاال به من گفت  اًیثان

 هم گذاشت و من دستم رو از فکش جدا کردم.  ی رو تند تند رو پلکاش 
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و   دهیو رو و پوس  رنگی ب  هی چوب یهاتراس و مقابل نرده ی رفتم، جلو رون یبودا، رومو ازش گرفتم و از کلبه ب  ییبچه پرو عجب

 شدم.  رهیبه جنگل مقابلم خ و  سادمیکلبه وا  یزده جلو  انه یمور

فقط    تیوضع نی جا تو ا نیاشتباه کردم؛ ا د یشا کرد، ی دختر داشت سخترش هم م ن یسخت بود و بودن ا یبودن به حد کاف نجایا

 بچه رو کم داشتم و بس.   ه یسر و کله زدن با  

 خودم رو آروم کنم.  کم ی ششیبا کام گرفتن از آت تونستمی م د یهمراهم بود شا گارینخ س  ه ی کاش 

****************** 

 کل   یدانا#

 فصل دوم  #

 . د یچیمرد تو عمارت پ یصدا

 رفته؟  ی پس کدوم گور ست؟ین یچ ی عنی-

 انداخت. ر یرو شرمزده ز سرش 

 ..کجاست.یاون عوض  دونمی گفتم که نم-

 . د یکوب ن یزم ی رو رو عصاش 

حرف ها و درست بعد رفتن کوروش   نی البد، مگه قرارمون نبود زود تر از ا د یزیمترسک سر جال د،یکنی م  یپس شما چه غلط -

 د؟ یکلکش رو بکن

 ولو شد.  یحال ی مبل با ب ی رو

 بود.  دهیبود، واال تا حاال جسدشم پوس  ی ایاز ماکان و پور یعرضگ  ی ب ر یاز من نگ  ریتقص -

 .د یهم ساب ی رو  دندون

 حاال کجان اون دو تا الدنگ؟-

 خودم خفش کنم.  ی با دستا دم یبهت قول م م،یکنی م داش یپ یکه بردتش رو گرفتن، رفتن سراغش به زود  یای رد راننده تاکس-

 .د یخشم رو به اون توپ با
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من سام رو   اد،ی ار من ممرده اون پسر به چه ک  اًیرجز بخون،ثان یکرد  داش یغاز به من نده، هر وقت پ  هی صد من  یهاوعده   نیاز ا-

  ی م نیحرفا بب نیا ی کن و به جا  رونی پس فکر صدمه زدن بهش رو از سرت ب ید یفشار آوردن به کوروش فهم  یبرا خوامی م

 نه.  ای  یکن  داش یپ یتون

 

 120پارت#

باالخره پدر و پسر رو انداخته بود تو تله،   دن، یبعد از سالها نقشه کش  کرد؛ ی م دایهر طور شده سام رو پ د یبود، با دهیفا ی ب بحث

 هاش.نقشه و برنامه  یو غفلت گند بزنه تو همه   یعرضگ  ی ب هی حاال امکان نداشت به خاطر 

 .کنمی م داش یپ-

 از اون دور شد که تو همون لحظه صداش کرد.  یو چند قدم د یکوب  نیزم یعصاش رو رو  مرد

 ؟ یندار  یاز کوروش خبر-

 که به سمتش بچرخه جوابش رو داد:   نیون او بد  ستادیجاش ا سر

اونم از   می بنداز ریکه رفته بچپونه پسرش رو که گ  ی خودش رو تو اون سوراخ موش  تونه ی نم یلیکرده اما خ  م یخودش رو قا -

 .رون یب ادیسوراخش موشش م

 ***************** 

 *نفس* 

 . دمیفکم کش ی رو قورت دادم و دستم رو رو بغضم

  نطوریبدون فکر از دهنم پرت شده بود، اما حقم نبود ا هویجا«  نیکردن ا ز یزده بودم که گفته بودم »به من چه تم یچرت  حرف

اون از تو   کرد،ی م  یناسازگار ی کنم، اون عوض  یسازگار خواستمی هر چقدر م امیکوتاه ب  خواستمیباهام رفتار بشه، هر چقدر م 

 جا. نیاز ا نمیا نشیماش 

 عقل و ادب داشت. کمیباشه   افه یانقدر خوش ق نکهیا یبجا کاش 

کنم قرار    هیشدن نداشتم من حق نداشتم گر م یدهنم رو قورت دادم تا بغضم رو هم همراهش قورت داده باشم، من حق تسل آب

 باشم. یی بود قو
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 شوم.  ره یخ ومد ی روشن که تنها نورش از داخلِ در م مه یهام رو تو کف دستم فشار دادم و به اتاق نرو مشت کردم و ناخن هامپنجه 

 شوکت باشه.  نیزم ریکردن تو ز  یتر از زندگ سخت  تونستی کردن نم  یزندگ  نجایا کردم، ی م زش ینبود تم ی سخت کار

 .ومدمیبدتر از شوکت که نبود، باالخره باهاش کنار م گهیپسره هم هر چقدر که بد بود د اون

به خاطر تمام   کردم،ی م دایرو پ قه ی رفتار باهاش، من اون طر  یهست برا ی قیطر هی داره  ی راه هی  ی گرفته بودم هر کس  ادی من

 ! می! به خاطر نساهامیرو

 . رفتمینم  رونیجا ب نیمن دست از پا دراز تر از ا  زدم،ی جا نم من

 

 121پارت#

 .شروع کنم  انیالل گواتاق رفتم تا بسم  ی لبم نشوندم و به سمت باال ی رو یشیچشمام رو گرفتم و لبخند نما یگوشه  اشک

 . کردمی ها شروع مها و مرتب کردنشون و تکوندن فرش رخت خواب  د یبهتر بود از بازد د یشا

و  پت یکه از ال  یعنکبوت دنیها بود رو بلند کردم و شروع کردم به تکوندش، اما با دتمام رخت خواب ی رنگ که رو یآب  یپتو

  غ یتوان ج ن یوصل بود با آخر وار یشکل بود به د یاشکل جعبه  کهیاون تاقچه چوب  ون ی افتاد و با عجله رفت تو ترک م رون یب

 .دمیکش

 *********** 

 *سام* 

 .دمیاز جا پر غی ج یصدا دنیشن با

 شده باشه؟ نگران به سمت داخل برگشتم.  تونستی م  یاومد تو دهنم، چ قلبم

نامعلوم   ییپاش افتاده بود و به جا نییکه پا  یی بود و پتو دن یکه در حال لرز  یبود آها نفس رو شوکه با تن  ی ام... اسمش چ دختره، 

 . دمیبود، د رهیخ

 کرده بودم.  هنگ

 با ترس گفتم:  رفتمی طور که به سمتش م همون
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 شده؟!  یچ-

 اسمش هست اشاره کرد.  کهی هرچ ای ی صندل ایمبل  ری چوب ز یه ی فقط به پا د یسمتم نچرخ به

 اون... اون.. اونجا... -

 چوب خشکش زده بود رو تکونش دادم:  ه یکه مثل    یاون  دادم،ی فشارش م یرو محکم گرفتم و در حال بازوش 

 دِ حرف بزن.  ؟یجا چاون -

 کرده بود نشست و با ترس گفت:  ریهمون دست من که بازوش رو اس  یبازو  یاون هم رو  دست

 عنکبوت.-

 خوردم.  جا

 عنکبوت!-

 شد و تند سر تکون داد.  رهیگردش بهم خ یچشا با

 درز اون چوب.  ی آره عنکبوت رفت ال-

 گفتم:  ی شدم، اما در آخر سوال رهی رنگش خ ی تنگ شده به صورت ب یبا چشما یاه یو چند ثان دمیدهنم کش ی رو تو لبم

 خب...؟!-

 بسته باشه با التماس گفت:  لیکه دخ ی تر فشار داد و مثل کسرو محکم  بازوم

 

 122پارت#

 بکشش، لطفاً.-

 حالت پر چندش گفتم: هی حرفش جا خوردم و با  دنیشن با

 من؟!  -

 هم.  ی کرد اخمام رفت تو نییرو که باال پا سرش 
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 خودت بکشش. -

 از قبل.  شتریرنگش ده برابر ب  دن یهمراه بود و پر ز یر ی که با تکون یاونم جا خورد، جا خوردن  انگار

 و چشماش پر شد از اشک.  د یلرز لبش

 .ترسمی آخه من م -

  ی چشمش رو کدر و مات کرده بود رو دوست نداشتم، بهم عذاب وجدان وارد م یهاله یت  هیاهیگردش که س  یداخل چشما اشک

 و با باال انداختن شونم جوابش رو دادم:  ایسوسول باز نیاگوش عذاب وجدان و  ر یخوابوندم ز ی کیکرد، اما با همون حال 

 نداره.  ی به منم ربط-

 جا.گفته بود عنکبوت رفته اون که یی نگاه به همونجا ه ی نگاه به چشمام کرد و  هی کنده شد با ترس  نم یآست ی از رو دستش

 شد.  یخونه با هم مساو رونیاون به سمت ب دنیحال منقلب شدش بازوش رو ول کردم، اما ول کردن دستش و دو دنید با

 !د یترس ی انقدر از عنکبوت م  ی عنی د یابروم باال پر هی

 عنکبوتم ترس داشت آخه؟  مگه

  ،یو سرگرم حیباب تفر من  می دونه به دونه پاهاشون رو کنده بود  انیجون که با ک  زیعز نیزم ریز یهاتمام عنکبوت  ادی با

 ...یلی ازم دور بودن خ یل یکه خ یدوران بچگ  ینیریبه خاطرات ش  یزدم، پورخند  یپوزخند 

داشت تکون   زیهاش ربود و شونه  سادهیوا ونیها پشت به اپله  نییرفتم پا  رون یآلونک ب و منم راهمو کج کردم از اون  دمیکش  یپوف

 .خوردی م

 عنکبوت؟!  هی اونم به خاطر  کردی م  هی داشت گر یعنی

 بچه نبود. نیداشتم که وقت دست انداخت ا  یتو اون لحظه نابسمان بود و انقدر مشغله فکر  تم یگرفت، اما وضع خندم

 ؟ یکن ز یقرار بود داخل کلبه رو تم-

 . کنهی خورد و دستاش رو بلند کرد، مشخص داره اشکاش رو پاک م  یصدام تکون  دنیشن با

 

 123پارت#
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 هم سرخ سرخ بود.  شینی آب بود و نوک ب اما چشماش هنوز پر  د،یچرخ سمتم  به

 خرگوش دماغ قرمز.  هی  مثل

 اون عنکبوته.  یجا ایمنه اونجاست  ی جا ای تونمی نم یعن یاوم...  امیمن نم -

و از اون مهم تر    نیاز برخوردش با زم ی ریبه خاطر جلوگ شتر یب نکارم،یرو مالوندم ا رش یروم زرو به سمت فکم بردم و آ  دستم

 بود.  م یناگهان یاز قهقه  یر یجلو گ

 پرستار کودک بشم. د یجا ترو خشکم کنه،اما خبر نداشتم با نیسرم آدم آورده بودم ا ریخ

 که اون نشنوه گفتم:  ی لب جور ریز

 خرگوش دماغ قرمز ترسو. -

لبخندم دست خودمه   یحت  ایخنده  ار یاخت گه یکه به خودم مسلط شدم و مطمئن شدم که د کمیبود، اما  یامسخره  تیوضع

 گفتم: 

 . زدی بود که الاقل حرف نم نیا اشمیجا بود مزا نیاون ا ی کنه و غذا بپزه جا ز یجا رو تم نیا تونستی صد درصد اگه عنکبوته م-

 مه دادم: که کامالً وارد بشم ادا  نیاما قبل ا دم، یسمت در کلبه چرخ به

 کجا رفت؟ قاًی دق  نمیبگو بب ایب-

 گفتم:  رمیبگ  که نگاه از اون جعبه  نیبدون ا دمیپاش رو که شن یکردم صدا  شیرفتم و با نگاه وارس  یاسمت اون مبل جعبه  به

 المپ رو روشن کن. -

بود و به المپ روشن   سادهیهمون جا کنار در وا دهیکه ترس  دمیروشن نشد به سمتش چرخ  یبرق اومد، اما المپ د یتق کل یصدا

 بود.  ره ی نشده سقف خ

 فکر کنم المپ سوخته.  شهی روشن نم-

نداشت، اما خوب بدون برق مگه   یجا برق نیکالً ا د یبودم شا دهیند  ی برق ر یکه ت ری برق دادم تو مس میرو به المپ و س  نگاهم

 حق با اون بود المپ سوخته بود. د ی!شاکرد؟ی جا چکار م نیو المپ ا  خچالیپس  شد؟ی م
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به   یو بلند رو هم کنار گذاشتم و نگاه ک یبالشتک بار ختم یر نییرنگ رو پا ی و آب  یل یبالشتک مستط ی پتو و بالشت رو چند 

به باال طبق انتظارم در جعبه رو باز کردم و   ی با تکون شه؛ی شدم در جعبه باز م ور رفتن متوجه  یانداختم و با کم رش یجعبه ز

 داخلش انداختم. لیبه وسا ینگاه

 پر بود از خنزر پنزر و آت و آشغال.  داخلش

 آوردنشون.  رون ی کردم به ب  شروع

 

 124پارت#

  ه ی، توتونه مخصوصش ک یجعبه کوچ هی کهنه و  پیو تخت نرد، پاسور، پ  یدست شطرنج چوب  هیبا چنتا کاست،  ی میقد  ی ویراد هی

 شارژر.  هی بزرگ و و  یچراغ قوه  ه یبه درد بخور   زیچ  ه یکجاهاست و باالخره  د یکل  دونستمی که نم  د یدسته کل

 بود.  یکردم فکر کنم شارژ  نشییباال و پا یکم

 شارژ داشت و روشن شد. رتیزدم و در کمال ح دکمشو

 . دمیکش  رونیرو ب لیوسا  یگذاشتم و مابق کنارش 

مشکل نبود، دو تا    یلیباال سرم بود خ هیاون تفنگ شکار یکه برا  نیکه حدس ا ی قدم یهار یجعبه پر ت ه یو  ت یتا بسته کبر چند 

  ه یبود،  بیکه مخصوص تو ج  ترک یکوچ ی چاقو  هی  یکیکردن شکار بود و اون  ی سالخ ی بزرگ که فکر کنم برا ی کیچاقو؛  دونه 

 . یریگ یو در آخر چوب ماه  یریگ یتوش بود و چند تا رول نخ ماه یریگ یماه ره ی که چنتا گ ک یکوچ یجعبه 

به داخل جعبه انداختم   ینگاه می کرده بود داش یکلبه بود که ما به لطف عنکبوت پ  نیا ه یصاحب قبل ینه ی گنج نجا یکنم ا فکر

 هم از عنکبوت نابرده نبود.  ی توش نبود و از اون مهمتر اثر  یز یچ گهید

 توش هست؟!  یز یبازم چ-

که    یفضول ی ! پاگهینگاه کردم، دختر بود د  د یکشی سرم به داخل جعبه سرک م یتعجب سرم رو باال گرفتم و به اون که از باال با

 . کردیرو م  ش یجلو وفضول اومد ی عنکبوت که سهله، تو جعبه اژدها هم بود م اومد ی م ون یبه م 

 . ختهیکه ترست ر ن یمثل ا-

 شد.  رهیبهم خ ی جیگ با
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 ؟ یچ-

 از جا بلند شدم و جوابش رو دادم.  زدمی چنگ م  نی زم  یرو از رو د یدست کل کهی به زانوم زدم و در حال دست

 پس بگرد خودت بکشش.  ،یترس ی از عنکبوت نم گهی از اومدن جلوت مشخصه د-

 بلند شد. صداش 

 ! ؟یچ-

 به اطراف انداختم. یزدم و نگاه رونیتوجه به تعجب و ترس دوباره نشسته تو صداش از کنارش عبور کردم و از کلبه ب بدون

 

 125پارت#

 و با دو خودش رو بهم رسوند.  د یپر رونیهراس از کلبه ب با

 . شیبکش یتو قول داد -

 باال انداختم.  ابرو

 ندادم.  ی من قول-

 .ترسمی اما... اما من م-

 بهش از کنارش گذشتم، به سمت پشت کلبه رفتم و جوابش رو دادم:  توجه یب

 نداره.  ی مشکل توعه به من ربط گه ید نیا-

 دنبالم اومد. ی جوجه رنگ  مثل

 لطفاً.   ،یاون عنکبوت رو بکش د یترو خدا تو با-

باعث شده   نیبه بود که همبه کلبه بود که سقفشون کوتاه تر از سقف کل ده یپشت کلبه انداختم؛ سه اتاقک چسب ی به بنا ینگاه

 بود.  زونیزنگ زده آو ی که به هر کدوم قفل  یبه رنگ مس  یو آهن ک یکوچ یهابود از اون سمت کلبه متوجهشون نشم، با در 

 نبودند. جااون  ل یدل  یب هاد یکل  نیحدسم اشتباه نبود ا پس
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 سوراخ قفل و در همون حال گفتم:  یتو هاد ی سمت در اول رفتم و شروع کردم به امتحان کردن کل به

 .کنم ی نخوامم نم کنم یرو م  ینداره بخوام کار  یمن مفهوم یاما، اگر برا  د،ید،شایرو تو گوشت فرو کن با  نیا -

 توجه به خط و نشونم گفت: بدون

 باشه؟ تونه ی می توش چ  یعنی-

و سرم رو به سمت اون بر گردوند تا بدونم منظورش از جواب    چوند یالخره با قفل هماهنگ شده بود رو داخلش قفل پکه با  ید یکل

 داخل اتاقک چه خبره.   نهیمشتاقانه منتظره تا بب دمی که د بوده ی سرو تهش چ یب

 افسوس تکون دادم. یاز رو  یزدم و سر   ییصدا یب پوزخند 

 . نمیکه بتونم خودم توش رو بب ی در رو باز کردم البته فقط در حد  ی و ال  دمیکش رون یرو برگردوندم و قفل رو ب   روم

 .لیوسا نطور یو اره و ا شهیو کلنگ و ت ل یکهنه توش بود و ب یله یوس  که یداخل اتاقک انداختم انگار انبار بود، چند تا ت ینگاه

 شد.  دهیپشت که کتم کش از

 .دمیبه سمتش چرخ ده یباال پر یی کردم و با ابرو پ یآوردم و درش رو ک رون یرو از داخل اتاقک ب سرم
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 ه؟ یچ-

 تمام حق به جانب گفت: ه ییپرو با

 . نمیبذار منم بب-

 . ارمیحرصش رو درب خواستی چپ دلم م  یرو زدم به کوچه عل  خودم

 ! ؟ی نیرو تو هم بب یچ-

 به در اتاقک اشاره کرد. ی با زار د یکوب نیها پا رو زم بچه  مثل

 . گهیاون جا رو د-
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 . دمیرو تو هم کش ابروهام

 . ستیتو ن دنید ی برا ی زی الزم نکرده چ-

 شد. ت یگردش پر غم و معصوم  یو چشما  د یبرچ لب

 . نمیچرا؟! خوب منم دوست دارم بب -

 بود.  ده یبد امونش رو بر یانگار فضول دم یرو به دندون کش لبم

 شرط داره؟ -

 برق زد.  رش یکرد و چشمام ت  ریی تغ ع یسر افشیق

 قبوله.   یهر شرط-

 . دش یترس  یافه یق دنید ی بود دلم قنج زد برا یک  گه ید  نیکردم ا  ینوچ نوچ

 ؟ یو بخواب  یری عنکبوت رو تو بغلت بگ  ه ی یاگه امشب مجبور باش  یحت-

 طور که توقع داشتم خشکش زد و دهنش باز موند.  همون

 در کنار رفتم.   یالش سوخت از جلو چرا اون لحظه دلم به ح دونم ینم

امشب با ده تا   یشد ی م ی که راض خواستمی ازت م ی زیچ د یقبول، شا ی هر شرط یگی پس چرا ندونسته م یترس ی تو که انقدر م-

 . یاما تن به اون کار ند  د،یو بخواب د یعنکبوت همو بغل کن

 گرفته گفت:  ینگاه به صورت من انداخت و با صدا هی نگاه به در و  ه یتو هم رفت  صورتش

 ؟ یمثالً چ-

 منظورم رو، پس کشش ندادم.   دهیفهم دونستم ی م خوب

 . میبه درد بخوراش رو جدا کن د یبا اریب رونیداخلش رو ب لیوسا-
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 من؟! -

 رفتم.  ی رو ازش گرفتم و به سمت اتاقک بعد   روم

 پ ن پ من! -

بود که بشه شرح داد مخصوصاً   ی زیوضعشون داغون تر از چ ، ییدسشو  یکیحموم بود و اون  شی کی دم، ید  میتا اتاقک بعد   دو

ممکن   ر ینفر که غ هی من   یو تحملش برا ی کردی روشن م ش یآت رش یز  د یکه با کرد ی م ن یتام یحموم که آب گرمش رو منبع آب 

 بود. 

 .دمیجلبک بسته دست کش هییزدن دستشو د یاز د ی و و با کالفگ  دم یکش م یشونیبه پ یدست

  یحت نجای کنار اومد ا شد ی اما واقعاً کنار اومدن سخت بود چطور م ام، یبود که کنار ب نیا ممیتصم رم، یسخت بگ  خواستمینم

 رو هم نداشت. یمعمول ه یزندگ  هی یهااستاندارد

 اومده بود.  رونیاز داخلش ب لیو وسا  زیخورده ر یسمت اتاقک اول رفتم کل  به

بود که چشمم رو گرفته بود، به   یلیتاشو تنها وسا هی و دو تا تخت فلز یمیننوار قد  هی انداختم؛ اما صندل لیبه وسا یاجمال ینگاه

 .شد ی الاقل مشکل خواب حدوداً حل م نطور یسمتشون رفتم و دعا کردم که سالم باشن ا

  دن یبه خواب  یحت تونستم ی عنوان نم چیبود که من به ه ن یدوم ا هیلم بود مشکل اساس و او   یعالوه بر حموم که مشکل اصل چون

 فکر کنم.   نیزم ی رو

 کردم ظاهراً که سالم بودن.  شون یکه دستم به لوازم بخوره برس   نیوسواس بدون ا با

 خل کلبه. دا  ارتشونیکنه و ب ز یرو تم لیوسا نیا  گفتم ی م د یرو ازشون گرفتم، پس دختره کجا بود با نگاهم

 . ستادمیبود به سمتش رفتم و پشت سرش ا یداخل انبار  یاله یرو دادم به اون که در حال ور رفتن با وس  نگاهم

 ؟ یکنی چکار م-

 .د یقلبش گذاشته بود به سمتم چرخ ی که دستش رو رو یو در حال  د یتو جاش پر دهیترس 

 . میترسوند -

 .د یترس ی که راه به راه م نمی بابا ا یا  دم،یکالفه کش  یپوف

 پشت سرش اشاره کردم   به
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 تموم شد؟-

 پشت سرش اشاره کرد.  یاله یرو از رو قلبش برداشت و به وس  دستش
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داشتم در باکش رو    ختمی ر نیتوش بنز شییجا به جا ی بود به جا نیآوردم اما موتور برق سنگ   رونیرو ب لیآره تمام وسا-

 . یکه اومد  بستمی م

 ور برق؟ موت-

 رو تکون داد دوباره به سمت اون دستگاه برگشت.  سرش 

 آره البته اگه سالم باشه. -

 رو فشار داد.  یسمت دستگاه خم شد و دکمه ا  به

 شروع به کار کردن کرد و تو همون لحظه المپ داخل انبار روشن شد. یبلند  ی لیخ یبا صدا دستگاه

 . د یو دستاش رو بهم کوب  د یزده تو جاش پر ذوق 

 هورا روشنش کردم. -

 ذوق زده شده بود که انگار برق رو کشف کرده.   یجور

 زدم.  رون یب کیاز اتاقک کوچ شی به خودش و شاد تیاهم یب

واال من که عمراً اگه    آورد،ی سر در م زا یچ نجور یاز ا نکهیبود تو کار، هم ا عی داشت، هم فرز و سر  م یبود الاقل نکات مثبت خوب

 ! کنهی کار م نیبرقه و با بنز د یتول  یاون دستگاه کهنه برا  دادمی م  صیتشخ

 رو دور زوم و واردش شدم. کلبه 

 داخلش انداختم حاال المپ اونجا هم روشن شده بود.  یاجمال ینگاه

 شدم.  رهیخاموش خ  ه یچوب ه یهام رو تو بغل گرفتم و به بخارنشستم و زانو  یاگرفته و دمق گوشه  یحال با

 ! ارم؟ یجا بمونم، امکان داشت دووم ب نیا تونستمی م  یعنی
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 هم گذاشتم.  یرو  ی حال یدادم و چشمام رو با ب  ه یتک  واری رو به د سرم

 کردن.  یزندگ  نطوریشرف داشت به ا مردن 

جا گذاشته بودم پشت سرم و بلند شده بودم   امویدن  مو، یمالمو، خونمو، زندگ  دم،یخجالت کش تمیبار از خودم و از وضع نیاول یبرا

 !؟یخراب شده! رو چه حساب نیاومده بودم تو ا

 ************** 
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گذر   یبود که متوجه  نیبود ا ب یکه عج ی ز یبودم، فقط تنها چ دهینخواب دونمی اما خوب م  دونم،یزمان گذشته بود رو نم  چقدر

  ه یکه کنار بخار  دمیدی به خودم اومده بودم و چشم باز کرده بودم، دختره رو مقابلم م نشده بودم و حاال که ییصدا ایزمان و 

  کهیسرش سر خورده بود دور گردنش افتاده بود و در حال روشن کردن چند ت ی از رو رنگش یمشک  ینشسته بود، روسر یچوب

 بود.   ی بخار زم یه گاهیچوب تو جا

ازش بپرسم    یسوال  نکهینگاهم کرد و بدون ا حیمل  ینگاهم شد چون به سرش رو به سمتم چرخوند و با لبخند  یکه متوجه  انگار

 گفت: 

 . کنمی االن روشنش م-

 .زماش یو ه  یدوباره نگاه ازم گرفته شروع کرد به ور رفتن با بخار و

 نه.  ا یبرام مهم نبود که روشن بشه  اصالً

 نه.  ای مونمی م  نجایمطمئن نبودم ا گهیکرده بود و حاال د ر ییتغ ی چ همه

 فکر گفتم:  یچرا ناخداگاه ب  دونم ینم

 ؟ یینجایچرا ا-

 پسش گرفت.  شد ی هم نم گهیبود که زده بودم و د یحرف

 بهم انداخت و به خودش اشاره کرد.  ی نگاه یبود تعجب کرده بود، چون با گنگ  ده یکه شن ی زی اونم از چ انگار

 ! ؟یبا من-
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 تو آغوشم جمع کردم و جوابش رو دادم:  شتری تر کردم و زانو هام رو ب لبمو

 هست؟ نجایا ی مگه جز منو تو هم کس-

 باال انداخت و روش رو گرفت.  شونه

 رفت گفت:  یور م   تیکاغذ و چوب کبر که یجواب بده؛ اما همونطور که با چنتا ت خوادی حس کردم نم اول

 چون مجبورم. -

 دم. فوت کر رون یرو به ب  نفسم

 ؟ یترس ینم-
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 بترسم؟!  د یبا ی از چ -

 گفتم:   الیخ ی رو کج کردم و ب لبم

 ش؟یشناس ی آدم که نم هی اونم با  ییجا نیکه ا  نیاز ا دونم،ینم-

 گفت:   یبود به آروم ره یپر از غم بهم انداخت و در کمال صداقت همونطور که به چشمام خ ینگاه مین

 . ترسمی م ی لیچرا، خ-

 باال انداختم.  ابرو

 ؟ یپس چرا اومد -

 ها خودش رو مشغول کرد.  زم یرو ازم گرفت و باز با روشن کردن ه نگاهش

 . افتهی نم ی اتفاق چ یبهم قول داده که ه انیک-

 رو.  انیلب زمزمه کردم اسم ک ریز

 نبود.  یقابل حدس  ر یغ زیبهش گفته چ ایچ ان یکه ک نیا حدس 
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 ش؟یشناس ی چقدر م -

 .اون شونه باال انداخت نباریا

 شناسمش. یدر اصل، اصالً نم-

 لبم نقش بست.  ی پر از تمسخره رو یپوزخند 

 !ش؟یشناس ی که اصالً نم ی حساب باز کرد ی قول کس  یرو  یپس رو چه حساب-

 .دمیفهم دش یکش  شیو کاغذ به آت هازم یشدنش به ه ره ی و خ کبارش یرو از خشک شدن  نیمشخص بود رفت تو فکر ا  کامالً

 ها رها کرد و به سمتم سر چرخوند. چوب  ی بعد کاغذ سوخته رو رو ه یثان کی

 قلبم بهش اعتماد داره. -

همه احساس راجب اعتمادش به   نیبا ا د یدختر بچه؛ چرا با ن یلحن از حرف زدن ا  نیبود ا بیعج یرو تنگ کردم برا  چشمام

 زد؟ ی حرف م شناختشی که نم یانیک

 ؟ یایجا ب ن یتا ا یشد  یفقط رو حساب حرف قلبت راض-

 .د یرو از نگاهم دزد نگاهش

 . کردمی سر ممعلوم نبود امشب رو تو کدوم پارک   ومدمیجا نم نیچاره نداشتم اگه ا م ینه خوب، از طرف-

 کردم!  تعجب

 جا نبود.  نیشباهت به ا  ی شدم اون روز، که ب دار یاز خواب ب نیزم  ریاتاقک تو ز ه ی تو   ادمیمن خوب  د،یخوابی ک م تو پار  د یبا چرا

 .موند یتو پارک م  د یبا خودش برده خونش پس چرا با ده یگفت من رو که با اون حال د بهم
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 بود؟!  ی چرا پارک؟! پس اون خونه و اون اتاق مال ک-

 . د یکش ی قیعق آه
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 کرد.  رونم یرو اجاره کردم بودم، اما صاحب خونه ب لشیبا تموم وسا نیزم ریاون ز-

 هم پوزخند زدم.  باز

 فاصله گرفت.  ی زمیه ه یاز بخار یکم

 باالخره روشن شد. -

 توجه به حرفش گفتم.   یب

 واقعاً چه مسخره.   ؟ی دادی ه هم ماجار نیزم ر یتو بابت اون ز-

 . دمیرخ صورتش د مین  یصورتش نقش بست و من اون رو، رو  ی رو  یتلخ لبخند 

 شد. رهیخ یبغلش جمع کرد و به بخار  یهم مثل من پاهاش رو تو  اون

  یندار  ه،یچ  یسخت د یدونیمسخرس، اصالً شما م ی لیدرد خ  یب یهاامثال شما مرفه  یبرا هاچارهی ب ر یما فق ی آره واقعاً؛ زندگ-

 ه؟ ی چطور ری کردن بخور و نم  یزندگ  هیچ

 و آشنا.   بیبودم از غر دهیشن اد یها رو زحرف  نیا

من رو پشت   ی وقت  یبغل یهان یماش  یهان یاومده بود تو چهار راه ها پشت چراغ قرمز سرنش شی برام پ ی بار تا حاال حت هزار

 . یدرد   یتو مرفه ب  ی که چ دنیکشی خودم و جد آبادمو به فحش م دنیدی م  ی اردیلیم یهانیماش 

 درد.  ی نه ب دمیدی من خودم رو نه مرفه م اما

و پولت بهشون   ی بخر ی هست که نتون ییزایچ ه ی شه یبازم هم یچون اعتقاد داشتم هر چقدرم که پول داشته باش  دمیدی نم مرفه 

مرفه ها   کردی اما راجب درد، چرا فکر م ، یستیسر همون چهار راه ها هم ن ی هستن که تو در برابرشون گدا مییکسا  هی نرسه و 

من که   هیاز زندگ  دونست ی م ی اصالً چ ،یی از درد و تنها دونستی ن خرگوش کوچولو چه م یدرد نبودم ا  ی! الاقل من ب دردن؟یب

 ! رفت؟یم  ی طرفه به قاض هی ندونسته 
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 گفتم:  می رو نصبت به زندگ می احساس واقع نهصادقا

 درد.   یاما من نه مرفهم نه ب  -
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 بهم انداخت. ینگاه مین

 ؟ ییپولدارا هیشب اد، یبهت نم کنم، ی باور نم-

 .دمشونیخستم کش یچشما یرو از دور زانو باز کردم رو  دستام

 ن؟یمگه پولدارا چه شکل-

 زانوهاش گذاشت اما نگاهش به من بود.  ی رو رو سرش 

  یهر کار  توننی م ن، ینشون بدن بزرگن و قو خوانی و ظاهر، م  پ یدارن و ت لیفقط شکل و شما نی پولدار مثل بادبادک تو خال-

  نیپول بشن از پس کوچکتر ی روزم ب هیاگه   ی پولدار بمونن، چون حت  شه یخدا کنه پولدارا هم فن،ی ضع یل یبکنن؛ اما در اصل خ

 . انیبر نم یمشکل

داشت و هر    ت یهر چقدرم تلخ، واقع قتی چون حق  رونیبلند بشم و زبونشو از حلقومش بکشم ب خواستی دلم نم ی بیطور عج به

 . دادی االن منو شرح م تیداشت وضع اومد ی م  رون یکلمه که از دهنش ب 

 ؟ یینجایتو چرا ا-

 اومدم.  رون یکه زد از فکر ب  یحرف با

 مثل تو منم مجبورم. -

 .د یآورده پرس  ادیرو به   ید یجد  یز ی انگار که چ جانی رو از رو پاهاش بلند کرد و با ه سرش 

 بکشتت؟!   خوادیکه م  ه ی اون مرده ک ید یفهم-

 جواب ازش گرفتم که خودش گفت:  ی رو ب نگاهم

 بکشتت؟  خوادیهم که چرا م  یدون ینم یعنی-

 دادم.   هی پشت سرم تک وار یه به دهم گذاشتم و سرم دوبار ی رو رو چشمام

 بخوابم. خوامی م  ادیصدات در ن-

 حرکت اضافه صداش کامالً قطع شد. ایحرف  ی حرفم بود چون ب یبود که متوجه  خوب

 .شد ی بلند م ی که از بخار ی چوب سوخته و حرارت  ی رو کامالً دادم به بو حواسم
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 خوردم که همون تکون باعث شد آخم بلند بشه، تمام تنم خشک شده بود   یف یرو باز کردم و تکون خف چشمم

 بودم و حاال که از شدت سرما چشم باز کرده بودم متوجه شدم که تموم تنم خواب رفته.  ده یرو همنطور نشسته خواب شب ید کل

 از دختره نبود.  مین نبود عالوه بر اون خبرروش  یهمونطور نشستم و به اتاق چشم دوختم، بخار یاقه ی دق چند 

جم شده از درد از جا بلند  ی ببرتش با صورت نیزمان هم نتونسته بود کامالً از ب یتنم که حت  یو خواب رفتگ  یوجود خشک با

 شدم.

 چپم و به کمرم زدم و با دست راستم شروع کردم به مالوندن گردن خشک شدم. دست

کنم؛ اما همون   ی نیعقب نش یوارد کلبه شد باعث شد قدم کباره یکه به   ییلحظه سوز سرما هی م کلبه رو که باز کرد   هی چوب در

 مقابلم فکم افتاد.   یمنظره  دنیلحظه با د

خودشون رو    یو زرد رنگ بارون خوردشون حساب  ینارنج یهاکه برگ  ییهادرخت بود و درخت اونم درخت  کرد، ی چشم کار م تا

 .دنیکشی به رخ م

 رفتم.  رون ی ه بدر کلب  از

 م هم کامالً سر حال اومد. اومده بودم و بدن خواب رفته  رونیب یجنگل از اون حالت گرفتگ  نی ا ه یمنظره صبحگاه  دنید با

 خورده مدهوشم کرده بود.  سیخاک خ  یبو  نجا،یداشت ا یی هوا چه

 صورتم نقش بست.  ی رو یخداگاه لبخند  نا

 اومدم.  نییمقابل کلبه پا  هیچوب یاز چند پله  ه یو بعد چند ثان دم یکش ی قیرو به اطرافم کش دادم و نفس عم دستام

 شدم.  ره یهم به عمق جنگل خ باز

همون بارها هم بهم ثابت شده بود پشت   ی مختلف رفته باشم و ط یمختلف تو کشورا یهااومده بود که به دل جنگل شیپ هابار

  کنمی حس م  شه یکه هم ی من رو جذب جنگل کرده، جور شه یحس کودکانه هم ه ی اما  گه؛ید زه یاون درختا باز هم درخته و نه چ

 . زنهی جنگل من رو به داخلش صدا م
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تفاوت که   نیرنگ، با ا یمشک  نیتنش بود ، بافت و ج شبید  یهاهمون لباس  دم یخانم به سمتش چرخخرگوش  یصدا دنیشن با

باسنش رسونده   یبودن و خودشون رو حدوداً تا رو  ختهیهاش رشونه  یرو  ی و گل سر رهیبلند و حالت دارش فارغ از هر گ یموها

 بودن. 

 یهاگرد و دماغ قرمز و لپ  ی و تاب و چشما  چیپر پ ی با موها یدختر خرگوش   هی  دن یآب و هوا، د ن یمنظره و ا نیا دن یاز د بعد 

 باشه.  صحنه  نی بهتر تونستی گل انداخته م

کرده باشه، اما از اون   یی که اون خطا نی هم صحبت بشم، نه ا یلیباهاش خ خواستی دلم نم  گهید  شبید  یهابا وجود حرف  اما

موندن و   ی نباشم و تالشم رو برا گفتی که اون دختر م   یا یگرفته بودم اون بادکنک توخال می تصم  شبیکه همون د ییجا

  یرو نم شیاصل ل یدل قاً یبچه خرگوش حفظ کنم، حاال دق نیفاصلم رو با ا همچنان گرفته بودم  میجا بکنم، تصم نیبا ا یسازگار

 خودم اعتراف کنم. به  خواستمیاما نم  دونستم،ی خوبم م یلیخ  دونستم ی م دمیدونستم شا

 حرکت کردم.  نیجواب به سمت مخالف و به سمت ماش  یب

 سرم اومد و گفت:  پشت

 نظافت کردم.  میی انبار رو جمع و جور کردم حموم دستشو-

 و در همون لحظه هم لب زدم.  دمی کش رون یرو باز کردم و چمدون هام رو ب نیعقب ماش  در

 خوبه. -

 مت کلبه رفتم. ها به س رو بستم و با چمدون  نیماش  در

 گفت: ی با ناراحت رفتی که شونه به شونه با هم راه م ی با دو خودش رو بهم رسوند و در حال نباریهم دنبالم اومد؛ اما ا باز

 فقط خوبه؟  نیهم-

 گفتم:  ی خشک و جد   ی لیکلبه سرم رو به سمتش چرخوندم و خ یهاپله  مقابل

 !؟ ییبشنو یخوای م  یپس چ-
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من انقدر   یکاش بفهمه العقل جلو  دهیکار دستش م  شیدرشت و خرگوش  ی چشا نیازش گرفتم، آخر سر ا یرو با تاب هامچشم

 نده. ششونینما

پول نقد توش   یداخل چمدونم که مقدار   بیتم و و از جگذاش   یاهام رو گوشهکلبه باال رفتم و واردش شدم، چمدون  یهاپله  از

 کتم چپوندم.   ب یآوردم و داخل ج رون یهام رو بگذشته بودم، تموم پول 

 د ینبود شا اد یرفته بود چنج کنم و حاال به دردم خورده بود، ز ادم ی یو فراموش   یحوصلگ  ی ب ل یبود که به دل ورو ی دالر و  ی مقدار

که حاال داشتم و    یتیاما در موقع  داد،ی ماه خرج کرد من رو هم نم کی کفاف  ی که در حالت عاد  ونیچهل مل ای  یحدود س 

بزنم که   ی داخل کارت  یهادست به پول   دادی استفاده کنم و غرور هم اجازه نم میاعتبار یهاکدوم از کارت  چیاز ه تونستمینم

 بود. ی چیبه از ه یکاچ و باالخره ومد ی پول به حساب م یبهم داده بود خودش کل ریاردش 

 گذاشتمشون.  یاتاق بردم و گوشه ا  ی رو به سمت باال هاچمدون

 من بخورم.  ی ندار یز یتو چ ست، یبرا خوردن ن یز ی هم چ جا ن یمن گشنمه، ا-

 .دمیصداش به سمتش چرخ دنیشن با

 داده بود.   هی تک وار یبه د تیرو پشت کمرش گذاشته بود در همون وضع دستاش 

 .شد ی اصالً جا م کش یفکر نکنم تو دهن کوچ  خورد،ی من به درد اون نم ه یخوردن  ی زیکردم تنها چ  یو هجذهنم حرفش ر   تو

  یهاخودم رو شناخته بودم دور و برم پر بوده از زن یفکرا؛ از وقت   نیپوزخند زدم، دست خودم نبود ا زم یآم طنتی افکار ش  به

 مسائل!  نطوریسمت ا شهی م ده یگرم نشده ناخداگاه ذهنم کش  یدو شبه که رخت خوابم با وجود کس ی کیرنگاوارنگ، و حاال که 

  ماتمیبه تصم توجه ی و ب رم یبگ  ده یدختر مشخص کردم رو ناخدا گاه ناد ن یخودم و ا یکه برا  ی اون مرز شد ی ها باعث م نیهم و

 به سرتا پاش بندازم.   دارانهیخر  ینگاهنشم، یقاط ی لیفاصلم رو باهاش حفظ کنم و باهاش خ خواستمی که م

ها؛ حرف  نجوریو از ا خوره ی ستو به من نمبچه  یل یاز اون گذشته خ ست،ین م یمال ن یاصرار داشتم به خودم به قبولونم همچ یلیخ

 ش یلعنت یباز و پرشونش و اون چشما یموها ن یشده بود مخصوصاً با ا ر یچشم گ  ب یاز صبح که چشم باز کرده بودم عج قاًی اما دق

 منو  یحساب ان یو سر تکون دادم ک دمیکش  یپوف
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از چند   شد ی کرده بود که اصالً نم نییبود و حدو حدود و خط و مرز برام تع دهیگذاشته بود، انقدر خط نشون کش  تیمعذور تو

 .  یکیدختر رد شد چه برسه به فکر به نزد نیا ه ی لومتریک

 گرفتم.  ی شدم با نگاهم چشماش رو به باز ک یحرفها بهش نزد نیوجود تمام ابا  اما

 . خوردیرنگ چشماش با حرکت چشمام تکون م  یمشک یهاله یت

 لحن کشدار و اغواگرانه گفتم:  ه یچشماش و لباش به گردش در آوردن و با  نیب نگاهم

 گشنته؟! -

و با نق و نوق   د یصورتش رو جمع کرد و دستش رو شکمش کش یهمونطور نگاهم کرد، اما بعد نگاهش رو گرفت و با زار  کمی

 جواب داد. 

 کموی . روده بزرگم داره روده کوچرم یبم ینخوردم، االنه که از گشنگ  ی چیه  روزیگشنمه، ضعف مرگ شدم از د  یلیآره خ-

 .خورهی م

خودم    ال یبه در! من به خ زدهیس  میاومد  یشد و دهنم کج شد ما رو باش با ک  یدم خال مداومش با ینق زدن ها دنیشن با

بگم و برم تو کارش؛ باالخره تو   یانیک  یحرفا ی گور بابا هی نه که اگه گرفت و شد،  ای ره یگ یدختره م نمیبدم بب ینخ هی خواستمی م

 اما بچه خرگوشه کالً شوت بود.  کردم؛ی م یعروسک باز کممیشدم و ی بودم سر گرم م  نجایمدت که ا نیا

 و جلوش گرفتم.  دستم

 تو.   یزنی آره بود وسالم چقدر فک م ه یبهم، ووره جادو! گفتم گشنته جوابش  یبافی م ی پشت سر هم چ وی خوب بابا مثل راد لهیخ-

 شد. رهیانداخت و به پاهاش خ ر یکرده سرش رو ز بق

 خب آخه گشنمه. -

 .دمیم سابرو ه دندونام

  ی برا ی زیخراب شده هم چ نیکه خودمم گشنم بود و تو ا ییبه من چه گشنته؛ اما از اون جا ، یبگم کوفتم خورد خواستی م دلم 

 خوردن وجود نداشت از کنارش گذشنم و گفتم: 
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 منتظرتم. نیآماده شو تو ماش -
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 رفتم و توش نشستم. نیسمت ماش  به

و شرط و   ان یاز دست ک ای امیجنبگ  یدونم، از دست اون، از دست خودم، ب  یرو نم  یدست ک  از قاً یبودم حاال دق یعصبان

 شروطاش.

نه شوت بودن   انیک  ینه حرفها شناسمی چون من خودم رو م م؛یعاد هیبرگردم به زندگ  ا،یبدبخت نیهر چه زودتر تموم بشه ا کاش 

 رو نکنم. خوامی که م  ی که کار  رهیمنو بگ  ی جلو تونستیبعدها نم نایکدوم از ا چیاون دختره نه سن و سال کمش، ه

 رو به حرکت در آوردم.  نیبهش انداختم و ماش  ینگاه میرو که باز کرد و کنار نشست ن نیماش  در

من که همون بچه خرگوش   ینبود) آره ارواح عمت( برا می ن سوزآش ده نیهمچ ی من نبود، زشت نبودا ول یقه یتو رنج سل  کالً

 .) منحرف( کردمی و من داغ نم  کردی که موهاش رو باز نم ی بود و بس؛ البته تا وقت

 روشنش کنم؟  شه یم-

 بهش انداختم که گفت:  ینگاه م ین یسوال

 روشن کنم؟   گمی ضبط رو م-

بفهمه   کرد ی م  یکه سع  نیخوب بود هم  گرفت، ی اجازه روشنش کرده بود و امروز اجازه م ی ب روز یو اومدنمون افتادم، د  روزید ادی

 رو دوست داشتم.

و انقدر به   ومدمیخود در م یب  االتیفکر و خ  نیمنم از ا  نطوریا م،یدادیآهنگ گوش م  کم یخوب بود   د یرو ازش گرفتم، شا نگاهم

 گندش. یبا اون چشما کردمیر نمفک ختی ر یخرگوش ب  نیا

 شروع به پخش کردن کنه.  سکید  یرو فشار دادم تا از آهنگ تو  یاو دکمه  فشار دادم  نیماش  یمیدکمه ضبط قد  ی رو رو دستم

 اون.  یخواننده که بلند شد همزمان شد با بلند شدن صدا  یصدا

 بده عوضش کن.  نیعهه ا-
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 گفت:   که دوباره  ی کشان زدم آهنگ بد  پوف

 .داغونه  ی لیبزن بره خ ی وا-

 . دمیرو بهش توپ تیبا عصبان دم یبه سمتش چرخ ضیغ با

 . کنمی عوض کن کالً خاموشش م ی بگ  گهیبار د  هی-

 و سر تکون داد.  د یگز لبشو

 لب آروم گفت:   رینگاهش رو به رو به رو داد و ز و

 . انوسهیعهد دق یآهنگا-

 بودم بلند گفتم:  ده یحرف رو زده بود و من شن  نیلب ا  ریشدم و بر عکس اون که ز ره یبه رو به رو خ منم

 مرده(  ل یذل  ثهی.) چه خبستین نم یکه هست حرف اضافه بشنوم هم  نهیهم-

 **************** 

 *نفس* 

و به اجبار به  بودم   ره یداخل شهر خ یزدم نه اون مردک، روم رو ازش گرفته بودم به مغازه ها ینه من حرف  ریطول مس تمام

  نیهم خوب بودن؛ اما هم یلیهاشون خ  ی بد نبودن ها بعض ی لیخ میحاال از حق نگذر  دادم، ی گوش م رزا یآهنگ زمان قلقلک م

 عصابم بود، چقدر زورگو بود.  رو ادیکه مجبورم کرده گوش کنم و صدام در ن

و از   داشتیدونم چرا نگه نم   ینم دم،یکشی شکم م ی رو  یبا افسوس دست میشد ی که رد م یمقابل هر سوپر مارکت و رستوران از

 قهر بمون تا آدم بشه(   نطوریهم نیکنم مثالً قهر کرده بودم.)آفر یتونستم ازش سوال ی نم میطرف

 .ستادیا ابونیکه کنار خ نیماش 

 .گهیشو د ادهیپ-

 سر تکون دادم.   ان یگو شیا

 . ریبم ن،یشو بش ادهی، اون کارو بکن، پکن ز یجا رو تم ن یا داد،ی دستور م  فقط 
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 شدم. اده یپ نیمخالفت باهاش از ماش  یرو اعصاب بود؛ اما انقدر گشنم بود که ب  چقدر

 رو شدم و پشت سرش راه افتادم.  اده یدنبالش وارد پ  به

 رستوران بود که رو درش نوشته بود صبحانه، نهار، شام.  ه یبود که تو هر چند قدم  ن یشمال ا هیخوب

 . میکردی و فقط از کنارشون عبور م میشد ی کدومشون نم  چیمتاسفانه ما داخل ه ی ول

فقط   ایرو تندتر برداشتم تا دوشادوشش راه برم و در همون حال نگاهم و دادم به اون که بدون توجه به تمام اون غذاخور قدمام

 . کردی حرکت م م یمستق

و پر از    رهیبهش نگاه کردم و نگاه خ ساد،ی و ادامه دادن رو نداشت که باالخره جناب وا ستادن یپاهام توان ا گه یگرفته بود د  میگر

 هتل.  ه یبه   دمیرو دنبال کردم تا رس  شیدودل
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 .می بود ستادهیهتل ا ه یدر   یوقت صبح جلو نیو حاال ا م یصبحونه بخور م یبود، ما قرارمون بود بر ستاده یا نجا یچرا ا دونم ینم

داشتم    گهیجمع شده بود که د شیساعت پ کی نزنم؛ اما در اصل انقدر سوال و حرف پشت لبم از  یکه ناخدا گاه حرف   دمیگز لبمو

 کلوم حرف زدن.   هی  یبرا  دادمی جون م

 سکوتم رو شکستم. هیاو خورده  کساعتیو روزه   رمیبگ جون دادن باالخره کار دستم داد و نتونستم جلو زبونم رو  نیهم و

 ؟ ی سادیچرا وا-

 جواب به سمت همون هتل به راه افتاد.   یکه نگاهم کنه ب  نیا بدون

 . دمیدو  دنبالش

 .یفهمی ! من گشنمه چرا نم؟یر یم ی کجا دار-

 جوابمو نداد.  بازم

 و صورت در هم به دنبالش وارد هتل شدم.  یزار با
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 هتل نا خدا گاه گفتم:  هی الب دنیبا د و

 . نجایچه خوجله ا نیواووو بب-

خون چکانش، دندوناشو بهم نشون   یدر هم و چشما ی به عقب برگشت و با ابروها کهو ی یحرف سام مثل ببر زخم نیگفتن ا با

 داد. 

نگاهش رو ازم  باعث شد  ییشدم که صدا  ره یتو دهنم فقط به چشماش خ  دمیجفت لبام رو کش هوی بودم که  دهیازش ترس  انقدر

 .رهیبگ 

 . ادیاز دستم بر م یچه کمک نیآمد خوش  د، ییبفرما-

اون مرد بدونم   یشدم تا الاقل به لطف دوباره  ره یمرد فرار کرده بودم, به دهنش خ  نینگاه ترسناکش به لطف ا ر یکه از ز حاال

 چکار.  نجایا م یاومد  قاً یدق

 به مرد گفت:  ن ییاز باال به پا یادا و نگاه یموجه با کل   یافه یق  هی ق و ژست شق و ر ه ی که به سرعت برق چهره عوض کرده با  سام

 صبحانه آمادس؟! -

 اشاره کرد.  یکرد و به سمت  میتعظ  یحرف کم نیا دنیباال، اما مرد با شن د یمن پر یابروها

 . د ییبله آقا بفرما-
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 . میاون هتل شد  ه یپشت سرشون راه افتادم تا داخل غذا خور دمیکشی که به اطراف سرک م ی حرف اضافه مثل موش در حال بدون

سرو صدا   ینشسته بودند و ب ی چند نفر یاگرد کرم قهو  یهاز ینبود، پشت چند تا از اون م یهتل خال ه یجا بر عکس الب اون

 مشغول خوردن بودن. 

 .میو روش نشست م یزرگ بود رفتب یابه پنجره  ک یکه نزد یز یمرد به سمت م یاشاره با



 قاصدک سوخته 

166 
 

موقع باعث شد  ی حس ب ن یخوابم گرفته، و هم کردمی بار دوم به سالن دوختم اونقدر آروم بود که حس م یرو برا  نگاهم

  یطوس  یچشما دن یکه جا داشت باز کنم، اما در همون وقت با د ییدهنم رو تا اون جا  یبکشم و مثل اسب آب ازهیناخودآگاه خم

دهنم رو بستم و انقدر بهم فشار دادم که غنچه   ع یجا خوردم! سر کرد،ی خورده بودن و با لبخند بهم نگاه م نیرنگ سام که چ

 شد،واقعاً که خجالت آور بود. 

 .دمیپرس  ده یبرچ لب

 ؟ یکنسل کنندگ  ویدور ن یبه ا ییجا م یاومد  ی م د یبود چرا با ی تو راه پر غذا خور-

 . رو با تاسف تکون داد سرش 

 بچه رو(  نیکم حرص بده ا ی بخورم.) تو کوفت بخور یز یمن تو اون مغازه ها چ یواقعاً توقع داشت-

 *************** 

 *سام* 

  یکیشهر، شهر کوچ نیهم نداشتم ا یاگهی د یاما چاره  ن،ییهتل رستوران سطح پا هی نبود،  لمیباب م ی لیخ م یکه اومده بود ییجا

 بود.  یالقل بهداشت کردم، ی م  دایرو پ  نجایبود و فکر نکنم بهتر از ا

دهن باز خانم خرگوشه متعجب   دنیکه با د  ادیگرفتن سفارش ب یو منتظر بودم تا گارسون برا دمیرو پشت گردنم کش دستم

 شدم.

  ی صحنه خندم گرفت که البته به سخت  نیا دنیبود که از د کیحالم انقدر کوچ نیشده بود، اما با ا کامل باز  کش یکوچ دهن

گردش که حاال گرد تر   یدهنشو بست و لباشو جمع کرد و با اون چشما ع ینگاهم شد چون سر یکنترلش کردم، انگار متوجه 

 شد و تند تند پلک زد.  رهیشده بود بهم خ

و به اطرف   رم یلپاشو محکم بگ  خواستی مثل االن که دلم م شد،یواقعاً بامزه م   ییوقتا ه ی  یرو عصاب بود ول یلیخ یی وقتا  هی

 بکشونم.

 .نمایس  ا یاومده صبحونه بخوره  ستیکسل کنندس معلوم ن نجایگه ا ی بهم م وونهید

 شدم.  رهیرو احساس کردم و چشم ازش گرفتم و به اون مرد خ زمونی به سمت م ی مرد اومدن

 ن؟ یدار لی م ی چ ن،یاومد سالم خوش -
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 گذاشتم و گفتم:  گاهشه ی تک ی خودم رو روش ولو کردم و دستم رو باال شتریدادم که البته ب  هی تک ی صندل به

 دو نفر.   یکامل برا   سیسرو-

 فاصله گرفت.  زیمن از م یاومد با تکون سرش برا  یکه حدوداً هم سن و سال خودم به نظر م  مرد

 پس؟!  د یچرا از من نپرس -

 وا رفتش انداختم.  یافه یبه ق  ینگاه مین

 د؟ یرو از تو نپرس  یچ-

 جمع کرد.   نشیکرده دستاشو تو س  بق

 . گهید  خورمی م ی که چ نیا-

کف دستام رو    عی شدنش، سر شتریاز ب یر یجلو گ ی که برا  د یپر رونیلحن حرف زدنش ب نیا ی از دهنم برا کباره یبه  یاخنده  تک

 انداختم با کنترل رو خندم گفتم:  نییکه دستام رو پا  هیو بعد از چند ثان دم یصورتم کش ی رو

 ؟ یسفارش بد  یخواستی می مگه چ-

 :د یپرس  ی تنگ کرده سوال یداد و چونشو به دست گرفت و با چشما  هی تک زیم  یدست راستش رو رو  آرنج

 کله پاچه هم دارن؟!  نجایا-

 . خوردیچندش صورتم رو جمع کردم از تصورش هم حالم بهم م  با

 معلومه که نه. -

 شد. زون یآوو لوچش  لب

 . زدمی حدس م-

 خواست لنگ و پاچه گوسفند و بخوره چه چندش.  یواقعاً دلش م  یعنی

 .د یو پرس   د یکنان دست بهم کوب یشاد نبار یمکث کرد و ا یکم
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 . چسبهی م یلیاالن خ ازیاملت با پ ، یاملت چ-

 آدم.  ن یبود ا یبراش نازک کردم، چه گنده خور  ضیبا غ یچشم پشت

 اونم ندارن.  رینخ-

 گفت:  یاو با لحن طلبکارانه  ز یم ی رو ول کرد و جف دستاش رو گذاشت رو چونش

   نجا؟ یا میپس چرا اومد -

 کنم.  رون ی ب یکردم نگاهم رو از پنجره معطوف منظره  ی رو ندادم و سع جوابش

 

 142پارت#

باعث شد باز هم نگاهم رو بدم به   نیزم  ی رو هاش ه یو کوبش پا یتکون خوردن مدام صندل یکه صدا د یطول نکش قه ی دق چند 

 اون. 

 ؟ یخور ی چته؟ چرا انقدر ول م-

 شده بودن شونه باال انداخت.  یمنحن نییکه به پا  ییلبا با

 س، چرا انقدر همه آرومن؟ انگار کتابخونه  نجایحوصلم سر رفته، ا-

 کرد. رو بلند  هاش ه یپا یرو به تکون در آورد و صدا یرو که ندادم بازم صندل جوابش

 خم شدم بازوش رو گرفتم.  ز یم ی رو

 . میریم م ینکن، صبحونه بخور  م یزیانقدر تکون نخور، آبرور-

 .د یکش  رونیبازوش رو از تو دستم ب ی لجباز با

 اما من حوصلم سر رفته. -

 . دمیرو تو هم کش هامابرو

 چکار کنم بلندشم برات برقصم.  ی گی خوب م-
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 .دنیبلند خند  یتاب داد شروع کرد با صدا  یگردش رو با شاد یچشما

 گرفته بود، خرگوش خانم چه خوششم اومده.  حرصم

سر   کردن ی که با تعجب نگاهمون م یرو به افراد داخل غذاخور یآروم باش دستام رو تکون دادم و با لبخند ژکوند  ینشونه  به

 تکون دادم. 

 گه؟ ید  هی چ ایبچه باز ن یا ؟یخل شد -

 ادامه داد.  دنشیبه خند  زیت و ررو دهنش گذاش  دستشو

 تو چند سالته؟ -

 با سوالم جا خورد.  انگار

سپر کرد بدون نگاه کردن به   نه یچرخوند و بعد س  زی م ی نگاهش رو رو ی کمیدهنش برداشت،   یمتوقف شد و دست از رو  خندش 

 گفت:  تیچشمام با جد 

 و پنج. ستیو دو نه، نه ب  ستیب-

 . گفتی زدم چقدر تابلو دروغ م  یپوخند 

 شدم.  لیمتما یبه سمتش کم  رانه یگمچ  یگذاشتم و با حالت ز یرو م دستمو

 تو چشمام نگاه کن و بگو چند سالته. -
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 بود.  رهیخ زیم  یرو  هیدستمال کاغذ   یبه بسته  همچنان

 ستم؟ یمگه با تو ن-

 انداخت و جواب داد:  ینگاه م یبه چشمام ن  دمیدی شون متو  ی که خجالت رو به خوب ییرو بلند کرد و با چشما سرش 

 نوزده. -

 و بلندتر گفت: د یپر یکه بازخواستش کنم بابت دروغش، تو جاش کم ن یاز ا قبل
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 بچما.  یاما فکر نکن -

 و دهنم رو کج کردم براش. لب

 س منم؟! که بچه   یتو البد اون  ییچقدر پرو -

 گفت:   ی اضر جوابکرده باز دستاشو تو بغلش جمع کرد و با ح بق

 ( ولیجناب به عقله.) ا ستیبه سن ن ی بزرگ-

 خودم رو نباختم. ی وجب قد داشت دو متر زبون ول  هی  ، یوجب م ی ن یاز جوابش افتاد؛ اما زبونم که زبون نبود! بچه پرو  فکم

 که در اون صورت بازم من بزرگترم. -

 کج کرد با ادا و اصول گفت: دهنشو

 .ید ییههههه چا-

  خواستمینم نیاز ا شتر یب گه یجا جاش نبود د ن یکه ا ف یبکشم؛ اما ح رونیداشتم بلند بشم و زبونشو از تو حلقومش ب دوست

تر    یعصب دنشیحساب رو زدم به حسابش تا به وقتش و فعالً فقط روم رو ازش گرفتم تا با د هیتسو نیجلب توجه کنم، پس ا

 نشم.

 *************** 

فروشگاه رو   ه یچرخ دست یرال  نیبه اون که مثل ماش   رفتمی که دنبالش راه م یکرده بودم و در حال  نمیج شلوار  بیرو تو ج دستام

و با تاسف    کردمی از اجناس به درد نخور نگاه م کردی سبد و پر م  یو با شاد  رفتی قفسه به سمت اون قفسه م نیو از ا  دادی هل م

 . دادمی سر تکون م

 یهای کیو حاال هم که نزد  می بود ی و لوازم ضرور  هیاسباب و اساس  د یمدام در حال خر م یزده بود رونی از رستوران هتل ب یوقت  از

که   ی . اما تنها کارمیبرگرد گه یو د م یرو بخر مون یخوراک حتاجیمقدار از ما ه یفروشگاه بزرگ تا  هی  م یغروب بود اومده بود

 بود.  نیهم م یکردینم
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 .هایخوراک  نطوریلواشک،آلو و از ا پس، یدمون پر شده بود از انواع و اقسام پفک، چسب چون
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  رون یرو نداشتم، با چند تا قدم بلند خودم رو بهش رسوندم، سبد و با ضرب از دستش ب ستادن یا ینا  گهیخسته بودم و د یلیخ

 .دمیکش

 ؟ یکنی م  یچه غلط -

 آروم جواب داد:  یی به اطراف انداخت و با صدا ینگاه دهیترس 

 الزمه بخر. ی هرچ یخودت گفت -

  ن یشهر؟ اون وقت قرار ا یتو  م یبرگرد می نتون گهیامکان داره تا چند هفته د یفهمی م چیآت و آشغاال بخر؟! ه نجور یگفتم از ا-

 اون جا؟  می مدت پفک بخور

 . د یبرچ لب

 غذا هم گرفتم. دم،یهمش که پفک نخر-

 و تمسخره پوزخند زدم.  ی الت پر از لودگح با

 حاال. ید یخر ی چ کال، یعه بار-

 باال آورد و با شمردن انگشتاش شروع کرد به گفتن: دستشو

 ...  مهیو ق ی کنسرو بادمجون، کنسرو قرمه سبز  ا،یکنسرو لوب ، یکنسرو ماه-

  یاز ال  دادم یرو تو دستام فشار م  کشیکوچ  یکه جمجمه  ی هاش گذاشتم، در حالگوش  ی دستام رو جلو بردم و رو تیعصبان با

 . دمیشدم غر پیک  یدندونا

 ؟ یکن یچه غلط نجایکه همش شد کنسرو، پس تو رو آوردم ا نایا-

 تو چشماش نشست و شروع کرد به من و من کردن. اشک

 من... من... -

 ر چرخوندم.س  یبه موهام زدم و با پف  ی ول کردم چنگ  سرشو

 . کردمی م ی فکر ه ی خودم  د یبا
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اون رو همونجا پشت سرم جا   یفروشگاه کشوندمش و سبد پرشده  یخال یدستشو به چنگ گرفتم و به سمت سبدها مچ

 گذاشتم.
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توجه به اون که با   ی و ب  ختمیدستم بود داخل سبدم ر  یکه جلو ییاما از هر مواد غذا داشتم؛ی بر م د یبا ی چ دونستمی نم قاً یدق

طول   یلیخ  ل یدل  نینبود به هم یبه سمت صندوق فروشگاه رفتم، فروشگاه شلوغ کرد ی به دنبالم حرکت م زونیآو ییهاشونه 

 شده مقابلم قرار گرفت.  ی بند  ته حساب شده و بس لیکه تمام وسا د ینکش

داره خرگوش خانم   رو حساب کنم، اما درست همون لحظه نگاهم افتاد به نگاه دنباله  دهایتا پول خر دم یکش رون یپولم رو ب  فیک

 بود.  رهیخ یاکه به نقطه 

بود که گذاشته   یی فروشگاه رها شده بود و هنوز هونجا  ونی که پر شده م ی به همون سبد  دمیرو که دنبال کردم رس  نگاهش

 . میبود

تکون    یسر یام شد، با کالفگ مثل عذاب وجدان مانع  ی باشم؛ اما حس الشیخ ی کردم ب یو سع رو به دست صندوق دار دادم  پول

 .دمیپا تند کرد و اون رو به دنبال خودم کش د یموهام به سمت چرخ خر ون یم  یدادم و با چنگ 

سبد رو هم   ن یاشاره کردم تا اجناس داخل ا ی از چشماش گرفتم و به متصد  ض ینگاهمو با غ دمیرو که د رتشیپر از ح نگاه

 حساب کنه. 

بارکد بود، نشسته بود توجهم رو جلب کرد پنج،    یاجناس از رو یها  مت یکه مامور حساب کردن ق ی که کنار زن  یکیکوچ پسر

چشم   هیبود و    زیم  یرو  یهای چشمش به خوراک ه یکه   طونیش  یداشت با چشما یبانمک  افهینداشت، اما ق شتریشش سال ب

 به من.  گشید

 . ادیلبخند باعث شد به حرف ب  نیزدم که هم ی ارداه بهش لبخند  یب

 خودته؟  ی برا ی همه خوراک نیا-

 انداختم و جوابش رو دادم:  یبا تمسخره به دختر خرگوش  ینگاه میتر شد، ن ظ یاز سوالش غل لبخندم

 دوست داره.  یلیبچه دارم که اون خ  ه ینه اما -

 شد. زون یآو لباش 
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 الش.خوشبح-
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 ضعف رفت براش.  دلم 

پسره و با   ی گذاشتم برا  زیم  یبرداشتم رو  سهیاز داخل ک لیبسته پاست کی سبد رو هم که حساب کردم،  نیاجناس ا پول

 ازش رو گرفتم و به رو به زن صندوق دار گفتم:  یچشمک

 ن؟یتا تو ماش  ارهی رو ب  دامونیخر د یکارگر دار-

 جواب داد:  یابرداشت و با قدر شناسانه لیپاست ینگاهش رو از بسته  زن

 .ارنیبراتون ب گمی اوه بله االن م -

 مرد رو صدا زد و ازشون خواست تا کمکم کنن.   دوتا

مام  جور و واجور حرکت کردم و درش رو باز کردم و بعد از چپوندن ت یهال یکه پر شده بود از وسا ینیبه سمت ماش  هی از بق جلوتر

سر و صدا    یکه آروم و ب   یبه دخترک خرگوش  ینگاه م ینشستم و با ن نیها داخل ماش به کارگر  یداخلش، با دادن انعام  هاسه یک

 بود راه افتادم.  رهینشسته بود و به ناخن هاش خ

 که صداش در اومد. م یتو سکوت گذرنده بود ی ربع کی

 ممنون. -

 پس هنوز زبونش سر جاشه.  شدم،ی کم کم داشتم نگرانش م  گه یبود که د بیباال انداختم، انقدر سکوتش برام عج  ابرو

 بابته؟ -

 .دمیازش نشن ی خودم حس کردم اما جواب ی نگاهش رو رو ینیسنگ 

 شدم.  رهیبه جلو خ شد ی خواننده شکسته م یرو روشن کردم و بازم در سکوت که فقط با صدا نیماش  ضبط 

 !یباش   ینطور یا کردم ی من فکر نم-
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 بهش بندازم خودش ادامه داد:  ینگاه ایکه بپرسم چطور   نیا بدون

 .یایبه نظر ب  نطوریکه ا ی فقط دوست دار ، یستین ی تو آدم بد -

 لبم جا خوش کرد.  یگوشه  انه یموز  یلبخند 

 اون آت و آشغاالس؟ د یهمش بابت خر ده یعق ر ییتغ نیا-

 دونم.  ی آره نم ی عنینه، -

 باز هم گفت:  نیسرد داخل ماش  ی عوض بشه و با ورود هوا یکم نیو تا هوا داخل ماش   دمیکش نیی پا یرو کم نیماش  یشهیش 

 . میآتش بس اعالم کن ایپس ب میکن یمدت قراره باهم زندگ   هی اما هر چقدرم که سخت،   اد؛ یدونم ازم خوشت نم  یم-

 

 147پارت#

 تر نشه.  ض یا لبخندم عرت  دمیدندون کش  ریرو ز  لبم

 شرط داره. -

 بوده به سمت من نشسته بود.  دهیچرخ ی صندل ی بهش بندازم؛ کامالً رو یباعث شد نگاه کوتاه یصندل ی رو پرشش

 ؟ یمثال چه شرط-

 ازش رو بر گردوندم.   ی رو تر کردم به پوزخند  لبام

 چون و چرا انجام بشه.  ی ب د یبا گمی که م  ی، هر کارممنوع! دوماً حاضر جواب ممنوع! سوماً حرف حرف منه ی اوالً که پر حرف-

 بود.  رهیگرفتم و دوباره به اون دوختم که با صورت سرخ شده بهم خ ی جنگل کیتار  ینگاهم رو از جاده  ومد ی که در ن صداش 

 رم؟ یانقدر بهت آسون بگ  یکرد ی فکر نم  هیچ-

بخودش اجازه نداده بود به   ی دختر چیداشته باشن، فقط تا حاال ه یاون جون یکه به بازوم خورد شوکم کرد، نه که دستا یمشت

 سمت من مشت پرت کنه. 

 بازومو جاده تو گردش بود و هنوز تو شک کارش بودم که صداش بلند شد. نیزدم ب  رتیح نگاه
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 . یذاری منم شرط و شروط م ی تو برا م یش بس اعالم کنآت ایب  گمی ها، من بهت م ی هست ی خودی عجب آدم ب -

 کلبه پارک کردم.   یرو، رو به رو  نیماش 

 : دمیو ناباورانه پرس  دم یسمتش چرخ به

 ؟ی تو منو زد  ، یکرد ی تو االن چه غلط-

به   د یجا به جا کرد و چسب یپر شد از ترس خودش رو کم هویگردش  ی عکس والعمل رو نداشت؛ چون چشما نیاونم توقع ا انگار

 . نیدر ماش 

 نه... من..  -

  نیدر ماش   هی قصدم چ د یاما تا فهم رم،یبگ  قشوی ی بلند کردم تا گوشه  قش ی ندادم حرفش رو تموم کنه، دستم رو به سمت  اجازه

سرش باز شده بود و   ی از رو دن یبود که با کش شینگهداشتش روسر یو تنها تالش من برا  د یپر رونیب نیاز ماش  زی رو باز کرد و ت

 تو دست من جا مونده بود. 

 

 148پارت#

 .دم یشدم و به دنبالش دو ادهیپ نیرو تو دستم جمع کردم و به سرعت از ماش   یروسر

 داره.  ی نشونت بدم دست بلند کردن رو من چه عاقبت سایوا  یجرات دار -

 بلند شد.  غشیج یصدا

 مدامش.  ی توجه به غلط کردم گفتنا ی ب دمیدو ی دنبالش دور کلبه رو م  به

 دستم بهش برسه و خرخرشو بجوام.  خواستی دلم م  فقط 

 . یتاوانشو پس بد   یایب د یحاال با ،ی غلط رو که کرد-

 باز هم بلند شد. غشیج یصدا

 .شهی تکرار نم  گهیترو خدا اشتباه کردم د-

 کردنش به خنده افتاده بودم.  ی و زار   غی ج یصدا دنیشن از
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 هام خم شدم.زانو  یو رو  ستادمیا

 . رمتیگی فرار نکن باالخره م-

 . اااایتو خدا ن ااااینه ن -

 .د یهام لرزشدت خنده شونه  از

 بلند رو به ناکجا آباد گفتم. یو با صدا  ستادمیصاف ا سرجام

 . یتا خوراک گرگا بش رونیانقدر بمون ب ام، یخب نم لیخ-

 . غی ج یهم صدا باز

 زدم و به سمت در کلبه راه افتادم .  یاقهقه   یصدا بخندم، از شدت شاد ی نتونستم ب گه ید نباریا

زدم تا به   رون یرو اونجا گذاشته بودم حرکت کردم و بد از برداشتنش ب که چراغ قوه  یکه شدم کورمال کورمال به سمت  واردش 

 کمک نورش بتونم موتور برق رو روشن کنم. 

 ****** 

بودم و   دهیآورده بودم تو کلبه دور خودم چ  رونیب نیرو از داخل ماش   لیتموم وسا گذشت،ی ساعت از برگشتمون م ک ی حدود

 باز شد. ی کلبه به آروم  ه یکه در چوب  پس یبسته چ هی شروع کرده بودم به خوردن 

 زدناش افتادم و دوباره خندم گرفت.  غ یج اد ی دمیوا رفتشو که جلو در د یافه یق

 افتاده وارد شد. یهاشونه  با

 

 149پارت#

 ؟یخند ی م  یبه چ -

 داشتم با طعنه جواب دادم. بر  گه یچنتا دونه د دمشونیجویکه با سر و صدا م ی رو تو دهنم گذاشتم و در حال پس یدونه چ چنتا

 گذشت؟ خوش  رون یب-

 ! د یسقف کلبه رو از جا کند و به سمتم دو د یکه کش یغی به حرکت در اومد، با ج پسی چ یمن و بسته  نیب نگاهش
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 . واریو خودم چسبوندم به د دم یحرکتش شوکه بودم که سر جام پر ن یاز ا ی دروغ گفتم، به قدر  دمیبگم نترس  اگه

 به من نگاه کرد.  تیبرداشت و تو بغلش گرفت و با عصبان ن یزم ی رو از رو پس یچ بسته

 ؟ یمگه من بهت اجازه دادم بخور یکنی چکار م ی دار  یفکر کرد  چیه-

 جوابشو دادم:   ده یباال پر ی پوزخند و ابرو با

 واسه خوردنشون؟  رم یتو اجازه بگ   من پولشونو دادم، از-

 . دنیمنقبض شد و لباش شروع کرد به لرز صورتش

 قطره اشک از چشمش گفت:  نیاول زش یر با

 من.  یبرا شونیبود  ده یآت و آشغاله، خر نایا ی مگه نگفته بود-

 کنان ادامه داد:  ی نشست و زار  نیزم ی رو

 ؟ یخورد پسمویچرا چ-

رو که خورده   ییپسایتونستم او چ ی اگه م ی نتونستم مسخرش کنم حت نکه یکه عالوه بر ا  کردی م  هی وحشتناک و پرسوز گر انقدر

 داد.  ی و پسش م دمیکشی م رون یبودم، از حلقومم ب

در    انهیچشمش بود رو کنار زدم و دلخو  یکه جلو  یاتاب خورده   یو چند تاره مو دمیخودم رو به سمتش کش نیزم ی رو یکم

 گفتم:  گرفت یداخل دستم رو به سمتش م   پس یکه چندتا دونه چ یحال

 هم مال تو.  نایا اینکن ب ه یخوب گر لهیخ-

 

 150پارت#

 گفت:  دهیبر  دهیهمون هق هق بر ونی هق هقش بلند تر شد و م یصدا

 سرده.  رونیب ی دنبالم... اصالً نگفت  یومد ی... تو ندمیمن ترس -

 داخل دستمو گذاشتم تو دهن خودم.  پسیباال انداختم چنتا دونه چ شونه
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  هی مثل مادر مرده ها گر نطوریا ی نیزم بی واسه خاطر چهار دونه س  یک ی اد یبگو مشکل از کجا بود، گفتم با عقل جور در نم پس

 مونده.   رونیکنه، پس خانوم خرگوشه ناراحته که چرا ب

که سر کشانه جلو چشماش افتاده بود رو تو دست   یاتاب خورده   ی دتا دونه تار مونگاهش کردم و باز هم اون چن ره یخ کمی

 (. یکه آخش در اومد.) قلم بشه دستت وحش دمشیکنارش ندادم و در عوض کش نبار یگرفتم، اما ا

 دستم گذاشت و بالتماس گفت:   یرو رو  دستش

 . یول کن موهامو کند   یکنی چکار م-

 دستم شده بود. ی رو دش یسف  ک یکوچ ی دستا خیم نگاهم

 بود و لطف.  نرم

 .دمیکش  رون یدستاش ب  ریول کردم و با شتاب دستمو از ز  موهاشو

حاال   دهیرنگا رنگ د سرش زن  یموها  یکه به اندازه تمام تارا دهی د  ایچطور خود به خود سام دن ین یکه بب ی کجا بود انیک

 .شهی دختر بچه هم جلب م ه یبه لطافت و رنگ پوست  یتوجهش حت

 خوب بود که امروز بهش زنگ زده بودم.  دمیکش  یپوف

تا من گند باال   ومد ی بهمون بزنه، کاش هر چه زودتر م یبتونه سر  یتا پنهان  کنهی رو فراهم م یطیشرا  گهیبود چند وقت د گفته

 بودم.  ورده ین

 از جا بلند شدم. دم یکه کش  یپوف با

 . میآمده کن بخور  یز یچ هی رو مرتب کن و  نجا یا کمینه لولو خوردتت پس بلند شو  یزد  خی رون یب ی حاال که نه تو سرما-

 

 151پارت#

 ********** 

 آروم به در موتور خونه وارد کرد.  یاکرد و با انگشتاش ضربه ی تا موتور خونه رو به عجله ط کیبار ی رو راه

 در کنار رفت تا وارد بشه.  یدرهم اون از جلو ی اخم ها دنیدر موتور خونه رو باز کرد و با د  مان یکه پ د ینرس  قه ی دق  به
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 بدن وارفته ماکان قفل شد. ی محض وارد شدن به داخل نگاهش رو به

 باز از حال رفته بود.  ی موارد تو دستش با دهن  قیلباسش باال بود و آمپول تزر نشیآست ی در حال  یامبل کهنه  ی رو

 تاسف تکون داد. ی واز ر  یسر

 چه وضعشه؟  نیا-

 از کنارش گذشت. یبا پوزخند  مانیپ

 مواد زده.  -

کرد   یکرده بود و به اون نگاه م نشیشلوار ج  بیکه نوک انگشتاش رو تو ج  مانیبه پ ینگاه می و ن  د یرو توهم کش ابروهاش 

 انداخت.

 نجا؟ یاما چرا ا نم،یبی دارم م ستم یکور که ن-

 شانه باال انداخت. مانیپ

 . شهیآدم نئشه که جا و مکان سرش نم-

 . د یبه وجود اومده توپ تیاز وضع یعصبان

 اون راننده کجاست؟  -

 اشاره کرد.  یبه در اتاق مانیپ

 .نجاستیهم-

 خب.-

 که به اون اشاره کرده بود راه افتاد و در همون حال جواب داد.   یبه سمت در اتاق مانیپ

 .یا یکردم، منتظر موندم خودت ب ی نه حرکت دمیپرس  یزیهنوز نه چ ی ا همون طور که خواستترسوندمش، ام یحساب-

 .شد ی واردش نم ییجا  چیاز ه ینور چیفرو رفته بود و ه ی اهیکه تو س  یوارد اون اتاق شد اتاق  مانیدنبال پ  به

 المپ رو روشن کن. -
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 خورد.  یبسته شده بود تو جاش تکون یکه به صندل   یمرد  یروشن شدن المپ جسم کوله شده  با

 

 152پارت#

 در آزاد کردن خودش داشت نشست.  یها و دهن بسته سعمرد کرد که با چشم خ یرو م نگاهش

 نه؟ یا-

 داد.  ه یتک وار یبه د بیدست به ج مانیپ

 آره خودشه آمارشو گرفتم. -

 گفت: د یکشی که سرش رو به عقب م ی مرد رو از پشت گرفت و در حال ی شد، موها کیرو تکون داد و به مرد نزد سرش 

 . یآروم باش، تا دهنتو باز کنم، اوک ش،یه-

 گرفتن مرد نشون از موافقتش بود.  آروم 

 داد مرد بلند شد. ی صدا دهن مرد رو کند که ی برد و با ضرب چسب رو شیرو پ  گشید دستش

 ... یآ-

 شروع کرد به حرف زدن.   عاًیچون مرد سر د؛ یطول کش هیداد فقط چند ثان نیا اما

 ندارم.  یکار  ی دارم سرم تو کار خودمه به کسنکردم، من زن و بچه  یمن کار   نیبرم، به خدا اشتباه گرفت د یخانم ترو خدا بذار-

 چونه.  ی چشم تا رو ریاز ز د یورت مرد کشص ی رو ی شدش رو، به آروم کوریمان یهاناخن

 سمتش خم شد و کنار گوشش پچ زد.  به

 .یمنو جواب بد  یهاکه دونه به دونه سوال   نیاما به شرط ا ؛ یریم-

 جواب داد.  دهیترس   مرد

 تونم به شما بگم. یم  یمن چ ؟ یسوال؟ راجب چ-
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ازش خواست تا چشماش رو باز کنه و خودش تو طول اون   مانیو با اشاده به پ  د یمرد رو رها کرد و صورتش رو عقب کش یموها

 .د یکش  رونیرو ب  شیمدت گوش 

تا بتونه اطرافش رو    د یطول کش یاقه یروز در هم رفت و چند دق  کی نور اونم بعد  دن یمرد که باز شد، صورتش از د یها چشم

 . نهیدرست بب

نگاه    نیکه در اون قرار داشت، نگاهش رو ب  یت یاز موقع ده یض باز شدن چشماش اول نگاهش تو اتاق چرخوند و بعد ترس مح به

 و زن در گردش در آورد. مانیپ

 

 153پارت#

 ! نجا؟یا نیکجاست؟ چرا منو آورد نجایا-

 ابرو باال پروند و انگشت اشارش رو به سمت اون گرفت: زن

 . یدی کنم تو جواب م ی من سوال م ه ییجا نجایا-

 رو به سمت مرد گرفت.   یگوش   یصفحه 

 ؟ ید یمرد رو قبالً کجا د نیعکس، تو ا ن یخوب نگاه کن به ا-

 انداخت.  یگوش   یزن گرفت و به صفحه   یده یکش ینگاه از چشما ش یبا تشو مرد

 . یطوس  یبلند و چشما باً یتقر یبا موها یپسر عکس

 اما کجا؟ ده؛ یمرد رو د نیبود، مطمئن بود که ا یی آشنا یچهره

 رو از هم باز کرد.  خوردن ی شدش رو که از شدت استرس بهم م  پیک یهادندون 

 دونم کجا.  یاما نم دمشید-

 اون رو به زن گفت:  نباریو ا  د یباال پر مانیپ یابروها

 .دتشیکجا د  ادیب ادش ی د یعمارت رو نشونش بده، شا هیکوچه پشت یهان یدورب  یلمایف-

 کرده بود به مرد نشون داد.  ی رو پل یلمیکه ف  ی در حال یا  هی رو به سمت خودش چرخوند و بعد از ثان ی گوش  صفحه 
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 اومد؟  ادتیحاال -

 بهم تاب خوردش از هم فاصله گرفت.  یهاابرو  لم یف دن یبا د مرد

 فرشته.   هی ونیاز محالت ع یکیتو  یاه رو، کوچه رو شناخته بود هم اون کوچ نشیماش  هم

 .آوردی داشت به خاطر م  تازه

  یمرد با دوتا چمدون تو اون کوچه  ه یاومد،  ب یهمون موقع هم به نظرم عج ش یهفته پ ک یآره، آره من سوارش کردم؛ حدود -

 خلوت.

 .د یتو هم کش شتر ینقش بست، اما زن ابروهاش رو ب  مانیپ یهالب   یحرف لبخند رو نیا دنیشن از

 . د یکش نییرو از مقابل صورت اون پا  یگوش   یصفحه 

 دش؟یبهم بگو کجا بر  زیبه ر زیاومد ر ادت یخوب حاال که  لهیخ-

 

 154پارت#

 

 

 اون مرد رو کجا برده.  اره یب ادی به  قاًی تمرکز کرد تا دق یکم

 . میختر رو سوار کردد ه یاون جا  ، یخاقان ابونیاول بردمش خ-

 مرد رو به چنگ گرفت.  یدستشو بلند کرد و گلو  مانیپ

 دروغ نگو. ی بر رون یاتاق ب ن یخودت از ا ی رو پا یاگه دوست دار -

 سر تکون داد  هراسون

 . د یباور کن گمی به جون بچم دروغ نم-

 . د ینشست و اونو به عقب کش مان یپ یبازو  یزن رو  دست
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 . گهی راست م د یشا-

 فشار داد.  شتریمرد رو ب  ی گلو مانیپ

 بود؟  ی بود چه شکل یدختره ک -

 به چرخش در آورد.  مانی پ یرانه ینگاه کنجکاو زن و نگاه مچگ  ن ینگاهش رو ب مرد

 کبود شده بود.   مانیپ یاز شدت فشار انگشتا صورتش

 بذار حرف بزنه. یخفش کرد -

 . وفتهی مرد باعث شد به سرفه ب ینه یاز گلوش جدا شد و جهش هوا به س  مانیپ یحرف زن انگشتا با

بچه   خوردیسر وضعشم نم ومد یم یدختر ساده بود، به نظر شهرستان  هی اما  م، یراننده تاکس ه یبود من  یبدونم ک د یمن از کجا با-

 پولدار باشه.

 .د یرو به او توپ زن

 ادامه بده.  -

 سر تکون داد. ی چارگیبا ب مرد

  ی که باهاش گذاشته بودم بردمش مازندران و جلو ی اونجا باهم قرار داشتن، بعد از سوار کردنشون طبق قرار د یرس ی به نظر م-

 کردم.   ادشونیبزرگ خارج از شهر پ ی الیو

 . ریاردش  یال یو-

 شدن.  رهیجمله از دهن زن هر دو مرد به اون خ ن یدر اومدن ا با

 چرا خودم زودتر متوجه نشدم.  ر، یاردش  ی الی رفته و-

پر از التماس مرد بسته شده به   یاتاق راه افتاد، بدون توجه به صدا رونیاتمام جمله روش رو از اون ها گرفت و به سمت ب با

 .یصندل

 برم، خانم تو رو خدا، خانم.  د ید یجواب بدم اجازه م ی گفت  ؟ی ریخانم کجا م-
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  ی رو چسب زد با ب ی که دهن راننده تاکس  نیفت و بعد از ارفت گرفت و به سمت چسب ر رونینگاهش رو از زن که اتاق ب مانیپ

 رفت.  رونیاز اتاق ب یالیخ

 اتاق منتظرش بود.  رون یانتظارش اون ب طبق

 ه؟ ی زن همراه سام اون قسمت از شهر، چطور امکان داره؟ به نظرت اون زن ک ه یبردن  به،یحرفاش عج-

 گرفت.  اومد ی رو از ماکان که آروم آروم داشت به خودش م نگاهش

 .  یکن  دایپ د یکه تو با ه یجواب نیا-

 تکون داد.  سر

 . میراننده رو چکار کن-

 .د ینداره از شرش خالص بش یاگه ید اگه اطالعات  نیبب-

 کرد گفت:   یکه سرفه م   یو با تعجب در حال د یداخل گلوش پر هوا

 .. بکشمش؟یچ-

 رو داد. مانیو در همون حال جواب پ ساد یبود وا ره یخمار به اون خ ی سر اون که با چشما یسمت ماکان رفت؛ باال به

 شرشو بکن برامون دردسر نشه.  دهیو شن  دهید  د یاز اون که با شتریب-

 .د یماکان کوب یپاشنه بلدش محکم به پا یهاکفش  با

 . میکه تا االن کرد یوسط هرچ  د یشازده آخر گند بزن ن یا ی ایترسم سر گوه کار یجنازه رو هم جمع کن، م نیا-

و   ده یهر چه زود گزارش د د یاومد، با رون یب  رانیشم یمحله  ه یمیعمارت قد  یاز موتور خونه  مانیتوجه به پ ی جمله ب نیگفتن ا با

 .دادی رو به پدرش م  دش یشن

 اون بود.  یینها یرنده یگ  میتصم

 *********** 

 *سام* 
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کار هر   نیا  باًیتقر زدم، ی قدم م نیزم  ینشسته رو  یهابرف  ی بود که رو یساعت ک یبرف اومده بود و من  ز ییروز از پا ن یآخر تو

 . دهیتا مطمئن بشم نفس خواب موندمی م رون یهفته انقدر ب  نیشبم بود، تو ا

 لب زمزمه کردم: ) نفس(  ری دستام و از گرم شدنشون غرق لذت شدم و ز ون یگرممو ها کردم م  نفس

که از   یکه من   یبه قدر کرد،ی نفس گرم بود و اطرافش رو هم گرم م ن یمن، درست مثل ا یروزها  نیچشم درشت ا خرگوش 

 بچه(  نیبودمم آب کرده بود.) عاشق شد رفت ا خیجنس 
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 شد.  ترق یملبخندم ع طنتاش یلبخندا و ش  ادی با

و داخلش رو مرتب    می و نامرتب نبود، پنجره هاش رو باز کرد کیاون کلبه تار گه یکرده بود؛ کلبه د ریی تغ زا یچ یلیمدت خ تو

 . میکرد

 انداختم.  زدی م رون یفانوس که از پنجره ب  ی از دور به نور کم سو  ینگاه

 نبود.  ر یتاث ی ب یزندگ  نیا گفت اون دختر تو قبول   یم  یحس ه یمثل قبل تحملش سخت نبود و   گهید

 از کلبه عوض شده بود من بودم و رابطم با اون.   شتر یکه ب  یزیچ اما

 باز کرده بود.  خموی یحساب شی همش بخاطر اون بود، اون زبون دومتر نا یا میبهتر شده بود، البته از حق نگذر رابطمون

اول   یمدت باهاش بحث کرده بودم و سرکله زده بودم، اما احساسم نسبت بهش مثل همون روزا نی سرم تو ا ی تموم موها اندازه

 بمونم تو کلبه و نتونم مانع از احساسات سرکشم بشم. دمیترس  ی همون احساس بود، م ریموندنا هم تاث  رونیب ن یبود، هم

من   ی به جا میاگه یتنها بودم، مطئمنم اگه کس د  نجایا ف یجنس ظر ه یمرد بالغ بودم که با  ه یبود، باالخره من  یعینظرم طب  به

 . کردیم  دایاحساس رو پ ن یبود هم

 .شد ی م  نایاحساسات محدود شده به هم نیا اما

 .نیحس و کشش رو نسبت بهش داشتم هم  ن یبود من بازم هم میاگه یکنم اگه کس د فکر

 با خودم اعتراف کردم.   ذاشتمی به جا م  ز یتم یهابرف یسمت کلبه برگشتم و همونطور که رد پاهام رو رو  به
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بود و   ی اون دختر بمب انرژ دنش، یکش غیو ج دناش یترس  ، یانجام کار یدادنش برا  ر یگ  ده،یآزارم نم گه ید ش یو صدا و پر حرف سر

 .شد ی م رممکنیغ نجایبودنش خوشحالم، اگه نبود تحمل ا نجایمن چقدر از ا

 وارد کلبه شدم.   یخوابه به آروم گردمی برم ی که مثل هرشب وقت نیا الیخ با

 

 157پارت#

 دو قدم از تخت من قرار داشت افتاد، تعجب کردم.  یمرتب و دست نخورده، که به فاصله  هی نگاهم به تخت فلز اما

لحظه    هی بود،  ی پنجره هم خال یکهنه لندووار جلو   یداخل اتاق نبود، صندل   یتو اتاق چرخوندم تو نگاه اول کس  عی رو سر چشمم

 بره.  رونیب دمی کلبه بودم ند  ی منم جلو د،یترس  ی م ی کیاما اون که از تار رون، یرفته ب د یحس کردم شا

اما همون لحظه سر جام خشک شدم، دوباره به   رونیم بکه از در بر دم یآخر رو تو نور کم فانوس به اتاق انداختم و چرخ نگاه

 سمت تخت ها نگاه کردم. 

صد در صد ساعت ها مجبور بودم تو   شدمی اونجا نم ی زیتکون چ  ینشسته بود و اگه تو لحظه آخر متوجه ن یزم ی تخت رو پشت

 جنگل دنبالش بگردم. 

 نگاهش کردم.  نییکردم و به سمتش رفتم و از باال به پا زون یکنار در آو  هیلباس  در آوردم و به چوب   رونیکتم رو از تن ب اور

 پاهاش گذاشته بود.  یرو به بغل گرفته بود و سرش رو رو  زانوهاش 

 ازش بلند شد. یمانند  ر یبد و ج یتخت نشستم که صدا  یرو دور زدم و درست کنارش رو  تختش

 خورد، اما سرشو بلند نکرد.  یز یتخت تکون ر  یبلند شدن صدا با

 ؟ ید یچرا نخواب-

 .بره ی خوابم نم-

شروع   دنشیکش ازه یداد و خم  یحالت م  رییتغ ع یکه از لحظه غروب آفتاب چشماش سر ی اونم کس برد؛یبود که خوابش نم بیعج

 .شد ی م

 چرا؟-

 دلتنگم.   دمیدلم گرفته، شا-
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 گفتم:  ی بدون معطل  د یپر بغضش ابرو هام باال پر یصدا دنیشن از

 مادرت؟   یبرا-

شد چشمام پر از اشک بشه،   یباعث م شیشد و دلتنگ  ی که دلم تنگ م  یتنها کس  ینبود، چون خودم برا  یلیدل  ی سوال ب نیا

 مادرم بود. 
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بدون   رتی شد و در کمال ح رهیداد و به تخت من خ  هی رو بلند کرد، اما بدون نگاه کردن به من سرش رو به لبه تخت تک سرش 

 گفت: ی ناراحت نیکوچکتر

 ندارم.  یارزش  نیبراش کوچکتر  دم یفهم یدرست از وقت  شه،ی دلم براش تنگ نم  گه یوقته که د ی لینه،خ-

 و ادامه داد:   د یکش یآه

من از همون موقع پشت کردم بهش و قسم   ده،یم  حیترج ندمون ی ما و آ یخودشو به زندگ  ینده یو آ یزندگ  دم،یکه فهم ی از وقت -

 دلتنگش نشم.  گه یخوردم د

از   قاً یدق  شیو ناراحت ه ی چ انیدونستم جر ی ها باعث شد ناخدا گاه دلم براش بسوزه، نمحرف  نی ا دنیصداش و شن یتو  غم

دوست داشتم    ب یما عجبدم، ا یرو دلدار ینبودم که بتونم کس  یمن آدم  شناختمی چون خودمو م دم؛ینپرس  م یکجاست، اما سوال

 بکشمش. رونیحال و هوا ب نیاز ا

 تنگه؟  ی ک ی پس دلت برا-

 شونش گذاشتم و ادامه دادم:  یرو  دستمو

 اووم نکنه دلت تنگه عشقته. -

 گفت:   یرو به سمتم چرخوند و سوال سرش 

 عشق؟-

 رو براش تکون دادم.  سرم

 . یگی م هشیکه تو  ی هر چ ایعشق، نامزد، دوست، رل   گه یاره د-
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 .دنیحرف خندم گرفت و شروع کردم به خند  نیگفتن ا از

 .د یباال پروند و کامل به سمتم چرخ ابرو

 . ترسمیازت م  یخند ی بعد اون همه پوزخند زدن م ی نخند، وقت-

 . دمیپس گردنم کش یخنده دست ونیم

 هم محاله.  اد یاز تو خوشش ب ا یتو رو دوست داشته باشه  ی کس نکه یتصور ا یآخه حت -

 آورد ....  ورش یبه سمتم  تی حرف با عصبان نیا دنیشن با
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  ی م وونه ید تی داره از شدت عصبان دم ید یکه م  نیداد، اما من از شدت خنده سرخ شده بودم، هم یگلوم فشار م  ی رو رو دستاش 

 کرد.  ی وادار م دنیمنو به خند   شتریشه ب

 خندم رو گرفتم که البته صد در صد هم موفق نبودم.  یجلو  ی سخت به

 عاشقم بشه!؟******  د ینبا یمگه من چمه ها چرا کس-
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 ***** 

 بود.  ره یفشار داده بود و بهم خ نشیلب پا یسرم به سمتش چرخوندم، دندوناشو رو  دش یبر ده یبر یصدا دنیشن با

 .افتادی م  یداشت چه اتفاق ش یه ندونه چند لحظه پاحمق باشه ک  گهیبود ، اما فکر نکنم انقدر د بچه

 بستم.  ی رو با کالفگ  چشمام

 چکار کنم.  د یبمونه با نجاینخواد ا گهیباشه، اگه د دهیبه من اگه ترس  لعنت
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 دارم.   اجیاحت نجایا  ی چشم خرگوش  نیمن فعالً به وجود ا دادم ی وا م د ینبا  کردم،ی درستش م  یجور  هی د یبا

 سقف گره خورده بود.  ینامعلوم رو  یانگاهش به من نبود و چشمش به نقطه  گه یکه باز کرد د چشمامو

 ؟ ی من چ ، یچرا حرفتو نزد -

 نگاهم کنه جواب داد:  نکهیتخت نشست و بدون ا یرو  ی صدام نگاهش رو ازم گرفت و با تکون دنیشن با

 . ستیمهم ن ، یچیه-

 حکم زنگ خطر رو برام داشت. یلحن جد  نیشده بود، ا سرد

 از اون منم رو تخت نشستم. تیتبع به

 منو نگاه کن. -

 بود.  رهیبه رو به رو خ یعکس العمل  نیکوچکتر بدون

 . دمیبلند کردم و بازوش رو گرفتم و به عقب کش دست

 منو نگاه کن.   گمی م ستم، یمگه با تو ن-

 تو چشماش ابرو باال پروندم. یبا نگاه د، یکه به سمتم چرخ سرش 

 ! ش؟یپ قهی چند دق ط یشرا یبرا ه؟ی چ یکارا برا  نیا-

 ادامه دادم:  یپوزخند  با

 مثل من تو رو.....؟  یآدم ه یبه نظر خودت امکان داره   ،ید ید  نهیتو تا حاال خودت رو تو آ-

 کرده و مظلوم جواب داد: بق

 االن ....  نیاما هم-

 . دمیحرفش پر ونیم
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 که عاشقت شد.  نیچه برسه به ا د،یتو رو بوس  شهی نم ی بهت بفهمونم حت خواستمی ، فقط م  یاساده  یلیخ-

 کردم نگاهم رو ازش بدزدم.   یازش چشم گرفتم و سع ع یو سر  دمیحرف رد اشک رو به وضوح تو چشماش د ن یاز گفتن ا بعد 

 نداشتم. یاگه یرحمانه بود کارم، اما چاره د ی ب یل یخ دونمیم

 زشتم؟  یلیخ-

 که درست پشت لبم اومده   یابروز ندادن خنده  یبرا  کندمی تخت ولو شدم، داشتم جون م ی رو باال اندختم و دوباره رو هامشونه 

 سام.-

 .دمیآرنج به دستش کوب با

 هزار بار، آقا سام.  نیا-

 جواب داد:   یو حرص   د یدستم کوب  با آرنج به یبار اون سقولمه ا نیا

 . ستمیبود و بس، من آقا بگو ن امرز یمنم هزار بار بهت گفتم، آقا فقط آقام خدا ب-

 ضرب گرفتم.  نم یس  یرو  گم یسرم بردم و با دست د ر یدستمو ز  هی

 جون.  یپس بگو سام-

 سرش کرد.  ری و دستشو ستون ز  د یپهلو به سمتم چرخ رو

 . میما که توافق کرده بود ،یشروع کرد  وی عه باز لوس باز-

 لبم نقش بست. ی رو انه یموز  یلبخند 

 . ادینم ادم ی ی زیتوافق؟ چ-

 . د یکش یلباسم رو گرفت و کم  نیآست

 بذار حرفمو بزنم.  گه، ینکن د تیاذ-

 بلند شد. ششیا یلباسمو از دستش آزاد کنم و کردم، که صدا ن یتا آست دم یرو با ضرب به سمت مخالف کش دستم

 .شیا-
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 من برم بخوابم.   ی بکن یخوای و اوش م شیا-
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 جواب داد:  غی ج غیج با

 . ساینه، نه وا-

 پس حرفتو بزن تا خوابم نبرده. -

 تو گلو صاف کرد.  صداشو

 نم؟ چکار ک د ی به نظرت با ، یعاشق من نشه چ یاگه واقعاً کس گم،ی م-

 هم گذاشتم. ی رو رو چشمام

 . دونمیمن چه م-

 کنم؟   ییبایبه نظرت عمل ز-

 حوصله جوابشو دادم:  یب-

 . هیآره فکر خوب-

 آخه پولشو ندارم. -

 دختر.  نیبود ا وونهید

 خوب نکن. -

 . دمیاز نق و نوقشو تکون تخت فهم نویبچه ها خودشو تکون داد، البته من ا مثل

 پس چکار کنم؟ -

 هست.  یراه  هی-

 گفت:  جان یپر ه یصدا با
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 چکار؟ ،یگی جون من راست م -

باز کردم و با چشم غره نگاهش کردم،  و به سمتش پرت کردم، پشتم رو بهش کردم و همونطور که رو عرض تخت   چشمامو

 رو تو بغلم جمع کردم و چشمام رو بستم که دوباره صداش بلند شد.  زونم یآو  یبودم پاها دهیخواب

 ؟ ید یچرا خواب گهیبگو د-

 زدم.  لب

 . یسولوگام-

 ه؟ یی بایهست، عمل ز ی چ یچ-

 مقاوت در مقابل خواب جواب دادم:  نیرآخ با
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و خودت خودتو    یکنی که بخوادت و عاشقت بشه، خودت با خودت ازدواج م ستین ی کس یوقت  ی عنینوچ ازدواج با خود، -

 . یکنی خوشبخت م

 که، چطور؟  شهی وا... خودم با خودم آخه نم-

 ندادم.  جوابشو

 م...چطور. سا یسام... با توام نگفت  ی سام، هو-

 ****** 

 خواب رفتمو کش آوردم.  یزدم و پاها یتخت چرخ ی رو

 که داشتم چشم باز کردم.   یت یاز وعض گنگ

 ****  شب ید ه یادآور یاما با  دم،یسرم رو عقب کش دمیکه د  یامقابل صورت نفس بود، اول جا خورده از صحنه  قاًی دق  صورتم

 

 زدم.  یباز مونده بود، لبخند  ی که هنوز از شدت فشار خواب چشمام به سخت نیا با
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 .د یچسب شینیبه ب مین یکه سر ب  ییکردم تا جا ک یبه صورتش نزد صورتمو

 شد،  یکه کم مونده بود ببوسمش افتادم و تو دلم خال  یاو اون لحظه   شبید ادی

 شد؟ی م  داریب دمشیبوس  ی اگه تو خواب م یعنی

به طلوع   یکه مشخص بود هنوز چند ساعت  ییکن و از اونجا سک یر گفتیکنم، اما دلم تالوپ و تلوپ کنان م  سک یخواستم ر ینم

 قرار داشت، قلبم کار خودشو کرد ....****.... sleepآفتاب مونده و مغزم کامالً در حالت 
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.....******...... 

 *************** 

 کل_یدانا#

از   ی ریتصاو د، یداخل آلبوم کش  ریصورت تمام تصاو ی پا جا به جا کرد و ورق زد و انگشت اشارش رو رو یرو، رو  یمیقد  آلبوم 

 .زدند ی لبخند م  یکه با شاد  ییهاصورت

 ها.به اون زمان  د یهم گذاشت و ناخوداگاه فکرش پر کش یو چشم رو  د یکش  یحسرت آه با

اون آغازگر   ی که برا  یدند و به تهران نقل مکان کرده بودند، شهررو رها کرده بو تیپدرش تمام ملک و معاش و رع میتصم با

 بود.  زهایچ یلیخ

 . گهید یهاز یچ یلی و خ استیدانشگاه، س   درس،

کم   رت یصورت و س  هی بایاز ز ی زی که چ یو ثروتمند به انتخاب پدرش، دختر  ل یاص یبود که ازدواج کرد، اون هم با دختر  جااون 

 دار شدند.که بچه  د یطول نکش یلینداشت، خ
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 مونده بود.  اهیها رو در رفاه و سعادت به سر برده بود، اما هنوز هم گوشه از ذهن و قبلش س سال  نیا تمام

 برده باشه.  اد یرو از  دار یشده بود، اما نه انقدر که صورت دخترک سبزه سرا ریپ

کرد و به   ی که دستاش رو باز م  یارت در حالو پشت عم کرد ی پشتش رها م شه یرو هم اهشیبلند و س  ی که موها  یدختر  همون

 .د یخند ی و از ته دل م  کرد ی لب زمزمه م ریترانه ز د یچرخی دور خودش م

 همراه اون بود. شهیهم یاهیس   یه یدرست مثل سا ال یل ادی

که با همون نگاه    یامکان نداشت، دخترک  گهیبود، که د ال یصورت ل یدوباره  دن یکه داشت د یهمه سعادت، تنها حسرت ن یا ونیم

 وقت نتونست اون رو داشته باشه.  چی اول دل به اون باخت، اما ه
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 . رهیبگ  یرو به همسر یازاده  تیدختر رع دادی اجازه نم ش یکه خودش نخواست، غرور ارباب زادگ  البته

ها رفت با خودش سر  ازدواج کرد و از عمارت اون  ال ین زمان که لو چه او  د یرو دوباره د الی که چه ل ییکرد و تمام سالها ازدواج 

 نداره با خودش صادق نبود.  ی ادیوقت ز  گهیوقت مثل حاال که خبر داشت د چیاما ه د،یاحساسش جنگ 

بود،   مونیپش آمد ی بر نم  ی از کس یرو به آخر رسونده بود و حاال که کار ریمس  نیا ی بود و او به انداره پلک زدن انیرو به پا عمرش 

 .د یدی رو م الش یو اون دوباره ل گشتی کاش زمان به عقب بر م

باهاش مشکل داشت، چون کوروش مثل   شهیشد، هم رهیهاش رو باز کرد و به عکس پسرش کوروش خزد و چشم   یتلخ لبخند 

عمر هر قدمش رو با   کی که  ی ریاردش  ن یو هم هاز یچ ی لیبدون در نظر گرفت خ کردی م خواستی رو م  یکار  یاون نبود، وقت

بد نبود کوروش هم درست مثل اون تو سن و سال کم   ت یخصوص نیا هم شهیاما هم کرد،ی م یحساب و کتاب برداشته رو عصبان

بقال ساده بود ازدواج کرد، هر چند   ه یکه دختر  ونیاون با کتا یهاشد و با وجود تمام مخالفت  ریفق  ی خانواده  ه یاز  یعاشق دختر

 د یرس یبه سن و سال اون م  ی پسرش وقت د یکرد، اما شا یخودکش  ون ینبود و چند سال بعد کتا ی طوالن یل یازدواج خ نیعمر ا

 .آوردی عشقش اون رو به زانو در نم ی حسرت نوازش موها

 بود!  امیس  هی خانوادگ راث یمدل عاشق شدن و دلباختن م نیا انگار
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 اومد. رونیرحمت از فکر ب یصدا دنیشن با

 خان.-

 که سر به سمتش بچرخونه جواب داد:   نیا بدون

 حرفتو بزن. -

 شد: ک یبه اون نزد ی قدم ی مرد با خوشحال ریپ
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 شدن. دایمشتلق بده خان! آقا کوروش پ-

خوشحال بود، اما   ونشونی شده بود و اون واقعاً با وجود تمام اختالفات م دایحرف سر تکون داد، تنها پسرش پ نیا دنیشن با

 . ارهیلبش ب ی رو  ی میلبخند مال  ینتونست حت

هاست  اون سال ی با لب ها دنیکه انگار خند   یبوده، به طور  یشده چ  دنشیخند  یکه باعث و بان ی ز یچ نیآخر آورد ی نم اد ی به

 که قهره. 

 کجا بود؟ -

 .د یسرش کش یرو  د یسف ی اندک مو ونی خنده کنان دستش رو م رحمت

 ردشو نزده جا به جاش کنن.  یاگه یزدن، با اجازتون گفتم برن دنبالش تا کس د هی هست که آدمامون ردشو تو ترک یچند ساعت-

 تکون داد.  ی افسوس سر با

تو    یازش گذشته و سر  ی کنه چون سن ی ، فکر مپسر باشه نیتار مو از من تو تن ا ه ی ی که حت نیبه ا کنم، ی وقتا شک م  یبعض-

 جمع کنم. اشویخودم مجبورم گند کار یدلش خواست بکنه، اما هر سر  ی تونه بدون کمک من هر غلط یسرا درآورده م 

 گذشت و ادامه داد:  یصندل  یخودش رو  ی جا بلند شد و آلبوم عکس رو به جا از

 کنه.   میودش رو قامدت خ ه ی  ینتونسته برا یبا اون همه ادعا حت  نیبب-

 انداخت.  ر یشکمش تو هم گره کرد و سر ز یدستاش رو رو  رحمت
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 صبر کرد.  د ی با شهی جوونه آقا، درست م-

 به رحمت انداخت.  ینگاه مین

 اون روز رو نده. دنیعمر من کفاف د ترسمی تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود، م-
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 خدا نکنه. -

  رفتی که با اون ور م  یاون قرار داشت رو به دست گرفت و در حال ی که رو یاخواب رفته  ه یمیرفت و ساعت قد  نه ی سمت شوم به

 ادامه داد: 

وقتا   ی اما بعض م، یهست ی هممون رفتن ینخواه ینداره، خواه ی امثال تو و من کار یکه خدا با بکنه و نکنه   یکار  ی کجا رمرد یپ-

 . کردی کوروش رو اون جبران م  یها یت یکفا ی ب د یشا نطوریاداشتم،   گه یپسر د هی خواستی دلم م

 سر کج کرد.  رحمت

 ها که بهتر از اوالد. خان، اما خدا ببخشه، آقا سام هم هست، چه بسا نوه  د ینگ  نطور یا-

خودش رو   ه یاوقات جوون ی به اون بود گاه دش یاما تموم ام گفت،ی از کوروش، نم شتریب یزد، سام رو دوست داشت، حت یپوزخند 

 نباشه.  د یاز اندازه باعث شده سام اونطور که با شیاما معتقد بود رفاه ب د،یدی در اون م

 . ستیجز بخور و بخواب بلد ن یز یباباشه، چ یاونم لنگه -

 سر بلند کرد.  ی با لبخند  رحمت

 افتادم.  یمطلب  اد یآقا، گفتم آقا سام -

 سر چرخوندن به سمتش گفت:  بدون

 بگو.-

  ینگرانشونم؛ اون جا تو جنگل زندگ یلیمن خ م، یشده آقا سام رو بر گردون دایحاال که، کوروش خان پ ستیبه نظرتون وقتش ن-

 . میخبر ی چند ماهه که ازش ب ان،یبتونن از پسش بر ب شون یکه ا ست ین یجور
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 سرعت به سمت رحمت سر چرخوند. به

  دن یو د  دن یبسه کنار کش گهیاگه جفتشونم آدم نکنم، د ستمین ریها دارم، ادش نقشه  ال یخ یپدر و پسر ب نیا ی نه، فعالً برا-

 ها.اون  یهاحماقت

 باشه.  ومدهیسر آقازاده ن  یینکرده بال ییبهشون بزنم، خدا ی سر ه یاما، خان الاقل -

 . د یدر هم کش ابرو

 . مینظر ر یچند روزه ز ، یمگه نگفت ؟ یاما، چ-

اون بود،   یدوست و همباز   یبود و عالوه بر خدمت به اون از کودک  ریعمرش رو در خدمت اردش  یهاکه تمام سال  نیوجود ا با

 .د یترس ی اون م یهاهنوز هم از اخم 

 هته پته افتاد.  به

  هی رو بفرستم  ی عل اری نیاما راجب آقازاده منظورم خودم نبودم اگه شما اجازه بد  ن،یاز طرف ک میفهم  یم  یاوناها رو که به زود -

 آب بده.  یش سرگو
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از   لیدل یب  ی  نه یهمه سال ک  نیتونست ارباب گونه رفتار کنه و بعد گذشت ا ی چرا نم د،یابرو تو هم کش ی عل اریاسم  دنیشن با

 اون رو فراموش کنه.

 موافقت تکون داد.  یرو به نشونه  سرش 

از ما نبره،   یبگو اسم یعل اریبه   میکه به صالحه انجام بده، فقط حواست باشه ردشون رو نزنن، از طرف ی خب هر کار لهیخ-

 و برگرده.   رهیازشون بگ  یناشناس خبر

 سر تکون داد. عانه یمط رحمت

 ران؟ یبگم برشگردونن ا م،ی چشم خان، فقط آقا کوروش رو چکار کن-

از   یکس ه یسر ک ر یها ز ی باز نیکه بدونم ا ن یقبل از ا خوامیراه مطمئن، نم ه یز اما ا ارتش؛یب  یآره حتماً، اما بسپر قاچاق-

 خبر دار بشه.  ران یاومدنش به ا
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 سر کج کرد.  رحمت

 از حضورتون مرخص بشم، برم برسم به عواملتون.  م یچشم خان، اگه اجازه بد -

 برداره صدا زد:  یقدم  یکه رحمت حت  نیحرکت دست به اون اجازه داد تا بره؛ اما قبل از ا با

 رحمت.-

 آورده نگاه کرد.  اد یرو به  یزیبا تعجب به اون که انگار چ رحمت

 .د ییجانم خان بفرما-

 .د یموش کش ی ب یچانه  ر یز یدست

 . نیبدونه، هم تو یکه قدر عاف ی رسوننش، در حد تو راه برگشت بت  کمیفقط بگو  اد،یسر کوروش ب ییبال خوامینم-

 گه؟ یچشم، امر د-

 رو برگردون.  روش 

 . یبر  یتونی حاال م ، یچیه-

 ***************** 

 *نفس* 

 زدم.  رونیو از کلبه ب دمیچیهام پشونه  یرنگم رو رو  یبافت زرشک شال

  یرو  هایو من درست مثل زندون م یبود نجایبود که ا یچند ماه شد،ی م  ده یهم کوب ی که دندونام رو ی سرد بود، به طور یلیخ هوا

 .دمیکشی خط م می اعداد تقو
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  ییجا رم یمدت م هی کاش بهش گفته بودم که  م،یتنها خواهرم نس یبه شهر نداشتم، اما دلم تنگ بود اونم برا ی تعلق خاطر چیه

 نداشت.آنتن   یهم که گوش  جان یا رم،یباهاش تماس بگ  تونمی و نم
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  تونستم ی کرده بودم، کاش هر چه زودتر م یفکر  ی ب ی لیکه چقدر تا االن نگرانم شده غم دلم رو پر کرد، واقعاً که خ  نیفکر به ا با

 برسونم. یخبر  هی از خودم بهش 

 کلبه رو دور زدم.  زون ی آو یالب و لوچه  با

  نمیها بود؛ البته که همبا چوب  یباز نیهم  اومد ی که خوشش م یتن پرور انگار از تنها کار یپسره  نی بشکنه، ا زمیرفته بود ه سام

بشکن هم   زمی تو ه  گفتی که نم  نیهم ارم،یبراش ب  کردی من رو مجبور م  خواستی آبم که م  وانیل  هی  کردی که نم یخوب بود کار 

شدم، من مثل   ی از دست خودم عصب عیلبام نشست، اما سرکردنش رو   یامر و نه اد یبا  یاز خوش  یبود، لبخند  یشکرش باق یجا

  ن یا یایرو  ن یتر ن یریو عالوه بر روز شبها هم ش  دم ید ی از قبل به اون وابسته تر م شتریهر روز خودم رو ب یی ایدختر بچه رو  هی

 شه که عاشق من بشه.  ینم دایپ ایدن   نیتو ا چکس یداشت ه دهی به اسم سام و اون عق یروزهام شده بود پسر چشم روشن

و  بهم فهموند لقمه درشت تر از دهنمه   یزبون  ی و با زبون ب  ختیدستم ر ی رو رو ی شکسته بود، اما خوب بود العقل آب پاک دلم 

 رفت.  یدل م   نیفکر کردن بهش ممنوعه، اما مگه حرف به گوش ا

 . د یپر برق از سرم شکستی م  زمیها داشت هبرف  ونیم اون که با باال تنه  دنید با

 .دمیتوجه به تنش به سمتش دو بدون

 !ست؟یچرا لباس تنت ن ی هوو-

 سرش خشک شد و با خشم بهم چشم دوخت.  یجا باالبزنه همون  زم یکه برده بود باال تا تو سر ه یاشه یت

 نصفت کنم؟  شه یت نیبزنم با هم یهوو  ی تو باز گفت-

  ی شازده چقدر حساسه اگه روز دونستم ی که م نیگرفته بودم و با ا ادیزبونم، بد  نیبازم گند زره بودم لعنت به من و ا دم،یگز لبمو

از دست دادن   یکلمه باعث و بان نیا بود که همروز  نیهم شد،ی روزم شب نم آوردمی رو به زبون نم ییکذا  یکلمه   نیهزار بار ا

 .شد ی سرم م

 . دمیلب گز شرمزده 

 .د یببخش-
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  هی  نکهیبا فکر به ا د،یبخت برگشته کوب  زم یسر ه ی رو رو شهیحرف از زبونم نازک کرد و با شدت ت  نیا دنیبا شن یچشم پشت

بر   یکه نبود، ازش هر کار  یواالل به خدا آدم نرمال ستاد، یسر من بکوبه قلبم ا یرو رو  شه یت نی چوب ا که یت  نیا ی روز به جا

  دادی جواب سالمم نم شد ی سگ م لیدل یروزم مثل امروز ب  ه ی آوردم، یاز تعجب شاخ در م  که  شد یروز انقدر خوب م  ه ی اومد،ی م

 دونم با خودش چند چند بود.   ینم قاً یدق

 ست؟ یسردت ن-

 گذاشت و جواب داد:  شهی ت ر یرو ز یاگه یچوب د  کهیت

 نه. -

 باال پروندم.  ابروهامو

 .ایخوری سرما م ارم؟ یب شرتتویسو یخوای شه، مهوا سردت نبا نیتو ا شهی مگه م-

 به صورتم بندازه با حرص جواب داد.  یکه نگاه  نیا بدون

 . ستیگفتم سردم ن-

 . شیبه من چه ا ر یشو بم ض یسوخت، اصالً مر نیا یگوشت تلخ؛ منو بگو دلم برا کهی و صورتمو کج کردم، مرت سر

 شدم. ره ی شده خ کهیدو ت  یبه چوبها یدادم و با ناراحت نیدماغمو چ یگوشه 

 اون چوبا رو بذار رو تنه خوردشون کنم. -

 ها خورد ....****....  رو از چوب  نگاهم

 

 171پارت#

 

 و موهاش رو رها کرد.  د یبا تعجب به سمتم چرخ ع یرو سر نگاهش

 ! ؟یگفتیچ-

 حرکت چشم و ابرو به بدنش اشاره کردم.  با
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 .های پیخوشت-

 اونم با صدا.  د یخند 

 خوشت اومده؟ -

 لبم نشوندم و تند و تند شروع کردم به سر تکون دادم.  یرو   یژکوند  لبخند 

 ......****...... 

 تنگ کرد.  چشماشو

 ! ؟ی کوفت ک-

 جواب دادم: نمیافسوس بزرگ تو س  ه یباال انداختم، با  شونه

 زنت.-

 . د یکش رونیدرخت ب یرو از تنه  شهیت

 ندارم.   من که زن -

 شونه باال انداختم  باز

 . گهید ی ریگی م ،ی بمون یعزب اوقل یخوای که نم  متایتا ق ی باالخره که چ-

 ادامه دادم:  ظ یآه غل  هی با

 خدا کنه .....  -

 . دمیاون به هوا رفت. بق کرده لبمو تو کش یخنده  یصدا

 باشه، خرگوش خانم.  یگمشدت چ مه یکه ن  یهست ی آخه، تو خودت چ-

 172پارت#

 دهنمو کج کردم .   لبو

 تو کلبه.  گردم ی اصالً من غلط کردم برم ،ی باز شروع کرد-
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 :بودم که گفت  دهینچرخ هنوز

 رو بذار رو کنده بشکونم.  زمایکجا کجا، مگه بهت نگفتم ه-

 چرخوندم و با ناز گفتم:  رومو 

 به من چه، من سردمه. -

 قدم که ازش دور شدم صداش بلند شد.  دو

 آره؟  گه ید ی رفت-

 جواب دادم:  یث یلبخند خب با

 شام بپزم.  رمیآره، م-

 .د یچیپر حرصش تو گوشم پ یهام رو سرعت دادم که باز صدا  قدم

 تو حلقت مفهومه؟   کنمی قابلمه رو م  یخب، فقط اگه امشبم غذا رو بسوزون لهیخ-

 ******************* 

 *سام* 

 گرفته داخل قابلمه به گردش در آوردم.  ته  یاون و عدس پلو نیب نگاهمو

 ! م؟یبخور یغذا رو حاال چ ی بازم که سوزوند -

 کرد.  و به داخل قابلمه اشاره   رونیغنچه کرد و داد ب لباشو

 . میخوری روش که نسوخته، روشو م -

 شدت فشار خورد بشن.  از  دمیترس یهم فشار دادم انقدر که م  یهام رو شدت حرص دندون  از

 اون سر کوچولوشو خورد کنم.  خوادی م دلم 

  نجایا یایقرار ب  یدونست  ی مگه نم ،یبا من اومد  یچرا هلکو هلک بلند شد  ی ساده رو هم ندار یهاغذا ن یتو که عرضه پختن ا-

 کار؟یچ
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 . د یو سرشو با ترس عقب کش  د یبرچ لب

 بلدم.-

 

 173پارت#

 .شد ی سرم داشت دود بلند م از

 گرفته. سوخته و ته  اینمک  یب ایغذات شور بوده  ا ید ماهه چن نیارواح عمت، ا یاره بلد -

 شد.  رهیداخل دهنش فرستاد و مظلوم به چشمام خ لباشو

 کردم آرومش کنم ادامه دادم:   یم  یکه سع یو موهامو به چنگ گرفتم و شمرده شمرده و با اعصاب دمیکش  یپوف

 غروب بهت تذکر داده بودم، نداده بودم؟ -

 من... من... -

 در کلبه بلند شد.  یدهنش ذل زده بودم که جملشو کامل کنه، اما درست تو همون لحظه صدا  به

 تونست باشه؟ یم  یسرم رو به سمت در کلبه چرخوندم ک  شوکه

 .د یبودم رو نفس از من پرس  دهی که من از خودم پرس  یسوال

 ه؟ یک-

 دماغم گذاشتم.  یساکت رو  ی رو به نشونه  گه یدست د ه یدستمو گذاشتم رو دهنش و  ه ی دم یش چرخبه سمت عیسر

به   ع یسر یل یدهنش برداشتم و خ  یدست از رو  زنهی نم  یحرف گهیکه د ن یهم گذاشت مطمئن از ا  یتند و تند پلکاشو رو  ی وقت

 که پشت در بود بلند شد:  یکس یبه همراه صدا ر نبایدر بلند شد اما ا یحرکت کردم که دوباره صدا وارید  یسمت تفنگ رو 

 داخله؟  ی کس االل،ی-

برداشتم و به سمت در   وارید  یتفنگ رو از رو  ع یسر ل یدل  نیبه هم شد ی تکون باز م هینداشت با  یکه قفل درست و حساب  در

 گفتم:   دادمی م  هی کلبه تک  هیکه به در چوب  یرفتم و در حال 

 اونجاست؟! یک-
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 مسن باشه بلند شد. خورد ی مرد که بهش م یصدا

 جوون وا کن در رو تو راه موندم.-

کرده   دایباشه که قصد جونمو داره و جامو پ  یمرد پشت در از افراد  ن یا نکه یکه احتمال ا  نیباز کنم؛ با ا خواستی دلم نم اصالً

 بودم. دهیحال ترس  نیکمه با ا

  رهیباز به من و در خ یبود و با ترس و با دهن ده یم بدتر بود، رنگ صورتش پراز من  یحت تشیبه نفس انداختم اون وضع ینگاه

 بود. 

 

 174پارت#

 لب زدم.  اد یکه صدام در ن ی بهش جور رهیخ

 چکار کنم؟ -

 نداره.  ی هاش بهم فهموند نظر رو با استرس بهم مالوند و با تکون سر و شونه  دستاش 

 به من بود دوباره لب زدم:  ره یرو به اون که هنوز خ  دمیکش ی تو دستم رو به آروم ه یمیاسلحه قد  گلنگدن

 .سایپشتم وا ایب-

 گرفت.  لباسم درست کنار پهلوهام رو یو از کناره   ستادیبه سمتم اومد درست پشتم ا تند 

به   در کلبه رو باز کردم و اسلحه رو رو  ی بکنم به آروم ی حس مردونگ  شتریبشه و ب شتریکارش باعث شد دل و جرعتم ب   هی نیهم

 بود گرفتم:  ستادهیکه پشت به من ا ی مرد

 ؟یخوای م  یجا چ نیا-

که انگار صورتش رو احاطه کرده، بود  و از اون مهم تر نور   مشیگونش و لبخند مالموها و محاسن پنبه  دن یکه برگشت با د  مرد

 آوردم.  نییاز کارم اسلحه رو پا مونیپش

 . د یرهگذر امشب جا دار ه ی ی سالم جوون، برا-

شکار   یپشتش انداخته بود، از اون جالب تر پرنده  یشکار یبود و اسلحه  یبه سر تا پاش انداختم، لباساش محل  یکل ینگاه

 . هیچ دادم ی نم صیتو دستش بود که تشخ یشده
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 صورتش انداختم. ی رو رو نگاهم

 افتاده؟  نجایمقصدتون کجا بوده که راهتون به ا نجا، یرهگذر اونم ا -

 جون تو دستش رو باال گرفت. یب  یپرنده  د،یکردم عالوه بر لبهاش چشماش هم خند  حس

 

 175پارت#

  یسر  نیجا، اما شکارم ا نیا ام یشکار م یبرا  ی میعادت قد  ه ی ل یبه دل  یگهگداراطرافه،  نیا یکه جنگال وقته   یل یمقصد من خ-

 تو راه بخورم به کوالک.  ترسم ی م ینیبی خوردم به غروب، هوا هم که م د یطول کش

 باشه.  ییآدم دروغگو خوردی اون و شکارش چرخوندم بهش نم نینگاهم رو ب د یترد با

 مرد گفت: ر یدر کنار برم پ  یاما تا خواستم از جلو دمیگز لبمو

 سالم باباجان.-

 سالم.  -

باز درحال تماشا  ش یاطرافم رو نگاه کردم درست از کنار پهلوم با ن  اد، یخرگوش خانوم از کجا م ن یا یکه صدا نیتعجب از ا با

 . د یسرشو عقب کش ع یاخم من سر دنیبا د  ی کردن بود، ول

 . رو به سمتش چرخوندم سرم

 ؟ یکنی نگاه م ویچ-

 تو هوا سرده.  ادیخداس بذار ب  ب یمهمون حب-

 . ارهیانقدر لج منو در ب د یدختر با ن یچرا ا ایخدا اوه

 . دمیشده غر پ یک  یهمون دندونا یهم فشار دادم و از ال  ی رو دندونامو

 . ادین ا یتو   ادیکه ب ی خدا دار بیچه کار به حب ،یااضافه  نجا یتو خودتم ا-

 . کردی نگاهم م یمرد دادم که داشت با سر خوش  ر یشد نگاهم رو دوباره به پ زونیو لوچش که آو لب

 به اسلحش کردم.  اشاره
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 ؟یبذار رون یب شهی اسلحه رو اگه م-

داد و بعد به سمت ستون مقابل بالکن رفت و   ه یکلبه تک وار یگذاشت و به د نییدوشش پا ی رو تکون داد اسلحه رو از رو سرش 

 کرد.  زون یبودم آو  دهیکه تا حاال ند  ی خیرو از پا به مشکارش 

 

 176پارت#

 رو از کنارم عبود داد و وارد شد.  فشی ضع یجثه  یاالله یمرد با  ر یدر کنار رفتم، پ ی باال انداختم و از جلو ابرو

 دنبالش کامالً داخل شدم و در رو بستم.   به

 بود.  ره یخل کلبه خکه انگار چلچراغ بسته بودند به دا ییمرد با چشما ریپ

 بود.  ره یمرد خ  ریرو به نفس دادم اونم با تعجب به پ نگاهم

 ********** 

 *نفس* 

 خوشحال بودم.  دم یدی جز سام رو م گهیکه بعد از چند ماه نفر د  نی مرده بود، از ا  ریپ خیم نگاهم

 اشاره کردم.  نیزم به

 .د یآقا، راحت باش   د ییبفرما-

 بهم انداخت اما زود نگاهش رو گرفت.  ینگاه می خاص ن ی لبخند  با

 که مزاحم شما شدم. د ی ببخش د یراحتم بابا جان، با-

 . دادی و طرز حرف زدنش به آدم آرامش م  افشیلبم نقش بست ق ی رو  یلبخند 

 .د یمراحم هی چه حرف نیا-

 دست به زانو زد و نشست.  شیکیرفت تو نزد یکنار بخار  رمردیپ

 .د یدار  یقشنگ   یکلبه -
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 و جواب داد: د یپس گردنش کش ی بود دست سادهیوا  یاوز مثل درخت گوشهکه هن سام

 . میساکن باش  نجایمدت قراره ا ه ی ما فقط  ستیما ن  کلبه -

 باز با همون لبخند سر تکون داد.  مرد

 . نطوریکه ا -

 نگاهش رو به اطراف چرخوند و گفت:  دوباره 

 خانوادتون کجان؟ نجا،یا د یایباعث شده ب ی جنگل، چ نیوسط ا  ی شما رو چه به زندگ د،یباش   ی بچه شهر خورهی بهتون م-

نداشتم  ی فکر چ ینشونش بدم، اما من ه یراه حل  ه ی خواستینگاهش رو به سمت من انداخت انگار با چشماش ازم م سام

 . رو ازم گرفت داد ی افسوس تکون م یکه به نشونه   یهام رو باال انداختم که با سرشونه 

 

 177پارت#

 . میمدت از اونا دور بمون ه ی می گرفت م یمیاز همون جهت تص م،یهامون مشکل داشتبا خانواده  کمیمفصله، ما   انشیجر-

 بکشه گفت: رونیب ش یمحل یهالباس  یرو از رو  وقورش ی ه یهمونطور نشسته بارون کرد ی م ی که سع یرو تکون داد و در حال  سرش 

 . میاز ننه باباهامون قهر کرد نیبگ  کدفعه یپس -

 حرف اونم با لحن اون خندم گرفت.  نیا دنیشن از

 به من انداخت. ینگاه م یهم ن باز

 . میما بخور ی بد  ی ندار یچا ه یباباجان  -

 .دمیها پربرق گرفته  مثل

 براتون.  کنمی االن درست م  م یچرا دار-

 که به سام گفت: دمیها بود شنکه پشتم به اون  نیاجاق گاز گذاشتمش با ا یپر آب رفتم و رو  ه یسمت کتر به

 ؟ینیش ی باباجان تو چرا نم -
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 به قابلمه برگشتم. ینگاه م یرو که روشن کردم با ن  یکتر ریز

 بود.  ره یخ ی رو به روش نشسته بود و به بخار قاًی دق سام

 بزنم؟  مرو یشام ن یبرا-

 بلند که چهار ستون بدنمو لرزوند گفت: یبا خشم نگاهم کرد و با صدا سام

 مرو؟ یباز ن -

 مرده بود که جواب سام رو داد:  ری شد، اما پ زون یمن آو صورت

 طفل معصوم.  نیچه برسه به ا ساد، یمن قلبم وا  رویباز ن ی جور گفت هی چشه،  مرویپسرجان مگه ن -

 چشم دوخت و حق به جانب گفت:  ردرمیبرام نازک کرد رو به پ یپشت چشم سام

 . یدادی العمل و نشون م عکس  نیهم د یبخور مروین  نیمجبور بود  ایاگه شمام هر شب شامتون سوخته بود -

 اما با صدا.  د،یخند  زیر

 

 178پارت#

آدم   یبرا اری از اون گذشته خوشا اون لحظه که  ره یگی م اد ی واش ی واش ی د، ینداره حاال اول راه یباباجان، زنت که سن و سال -

 . کنهی م ی سفره بندازه حاال اون غذا نون و ماست باشه، چه فرق

 .دمیجملش پر  ونیاما م کردم،ی م ف یتو کالمش ک مت یهمه مال نیا از

 . ستمیاما من که زنش ن -

 یه سام انداخت و با گفتن ال الل اال اللهنگاه ب هی نگاه به من و   ه ی د یحرف از زبون من حرف تو دهنش ماس  نیا دنیشن با

 تکون داد.  سر

 . نطوریکه ا-

 به من گفت:  یکه به زانو گرفت از جا بلند شد و با نگاه یهم سرشو تکون داد و با دست باز
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ر  شکار کردم که انگا ک یکبک کوچ  هیتو باشه باباجان،   یهامرو ین هی فکر نکنم به خوشمزگ د،یامشب رو شام مهمون من باش -

 شما هم در اونه.  ی روز

 گفته بودم.  یچرا حس کردم رنگ نگاهش عوض شد مگه من چ دونم ینم

 ************ 

 زدم.  د یکبابش کرد رو از داخل پنجره د ش یآت ی کرد، به کمک سام رو ز یکه شکار بخت برگشتشو تم ی مدت تمام

 کارست.  نیعمره ا هی که وارد بود مشخص بود   چقدرم

  م یلحظه بهش حسود ه یمشخص بود  ضشیهم لبخند عر ش یکه با وجود نور کم آت  کردی در گوش سام پچ پچ م ی دونم چ ینم

 .ستمی کنارشون با رون یمنم برم ب دادی اجازه نم دمیدی ناکجا آباد م ن یرو جز خودش تو ا یکی احمق حاال هم  یشد پسره

 مهربان تر از مادر. یه یدا شد یوقتا م   نطوریجدا کنه ا سرم رو از تنم  کرد ی هزار بار قصد م  یروز   کردی م  میکفر کاراش 

 از اون اداشو در آورد.  د یکج کردم به تقل  دهنمو

 . یخور ی هوا سرده سرما م یایالزم نکرده تو ب-

 

 179پارت#

 چشم اون.  ریمشت رو خوابوندم ز نیخودم ا الیپرت کردم و به خ یو تو هوا مشت  دمی با حرص رو هم کش دندونامو

برف و بوران لباس بپوش   نیوسط ا  گمی نشم، من که بهش م ا یبشم  ضی *** بگه آخه به تو چه که مر  تکهیمر  نینبود به ا یکی

 تو دهنم، حاال واسه من شده کاسه داغ تر از آش.  کوبه ی با چشم و ابروش م

  ی اومد، خودمو جمع و جور کردم، نم یو با دو به سمت کلبه م  د یمالی م مکه دستاش رو به ی از داخل پنجره که در حال دنشید با

 . ترسمی انقدر م مونیم نیندارم چطوره که از ا یترس  یبشر یبن  چیکه از ه ی دونم من

 انداخت گفت:  رون ینگاه به ب  ه ینگاه به من و  هی کرد  ی زدش، ها م خی  ی که به دستا  یبهش انداختم در حال یکه باز شد نگاه  در

 سفره رو بنداز آماده شد.-

 باهاش قهر بودم صورتمو با ناز چر خوندم و لب زدم.  رون یکه نذاشته بود برم ب  نیا بابت
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 خوب. لهیخ-

 زد.  یپوزخند 

 ؟ یاالن مثالً قهر -

 جوابش رو دادم:  یرو تکون دادم با پشت چشم نازک کردن سرم

 مثالً نه واقعاً قهرم. -

 خوشانه قهقه زد.  سر

 .یورت ینه تو که کالً دا چارهیکنه ناز کش داشته باشه ب ی قهر م  یکیخب به جهنم، باش، -

 زده نگاهش کردم.  رون یاز حدقه ب یو چشما تیعصبان با

 البته کامالً در حالت سکوت. دنش؛یلب به فحش کش ری کردم ز  شروع

 قهقه زد.  باز

 

 180پارت#

 بلند بگو.  یجرات دار -

 . دمیتو دلم حوالش کردم و اخمامو تو هم کش  «ی القی تم، »خاک تو سرت دالبته که جراتشو نداش  صد 

 با من حرف نزن. -

 گفت:   یچشمش نشسته بود رو با سر انگشتاش گرفت و با لودگ یکه از شدت خنده گوشه  یاشک

 حاال نکه من از خدامه با تو حرف بزنم. -

 گفتم.  تیها رفتم و با عصبان  نتیسمت لوازم داخل کاب به

 . نمتیشرتو کم کن نب  ست، یخب از خدات ن لهیخ-

 . د یبرام آشنا بود غر ی ادیکه ز  یکردم چون باز با همون لحن  شیعصبان انگار
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 .جنبه ی ب ما،یباز به روت خند -

 کرد و ادامه داد:  یمکث

موقع شک   ه ی کردم که  د ییمنم تا  م،یبا هم فرار کرد ستنین  یهامون راضو چون خانواده  م یکنه عاشق و معشوق  یطرف فکر م -

 .ی نکنه، حواست باشه گاف ند 

 . دمیبه سمتش چرخ دم یکه شن  یز یاز چ رتیح با

 . ارهیخدا اون روز رو ن  م،یخوری من و تو کجا به عاشق و معشوقا م  ، یتو غلط کرد -

 بود.  قتی دروغ باشه حق  نکهیداشتم بجا ابودم چقدر دوست  ه یهمش ظاهر قض البته

انقدر ترسناک شد که کم مونده بود   رون، ی زد ب ش یشونیو حاضرم قسم بخورم که رگ کنار پ یخون  ی پر شد از رگا هوی چشماش 

 که لعنت به من و زبونم.   یا  دم،یدهنم کوب ی کنم، با دست رو  ی قالب ته

 . د یخوردم، ببخش زیچ-

 دو قدم بلند به ستم برگشت و دستشو رو هوا برام بلند کرد انگار بخواد بخوابونه تو گوشم. با

 ؟ یگفت  یچ دمینشن-

 و با هته پته گفتم:  دمیگز لبمو

 غلط کردم. -

 صورتم خم شد. رو

 

 181پارت#

 !؟ی خورد  ی نه، بگو چ نینه ا -

 دهن نداشتمو قورت دادم. آب

 ... زی... چیچ-

 ...اللی-
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بود رو در دست   دهیکش یچوب  خیکه به س   یاکه مرغ کباب شده  یدر حال  رمرد ی پ م،یزمان به سمت صدا برگشت هم جفتمون

 داشت وارد شد.

 به من به سمتش رفت.  ی ا دستش رو که تو هوا خشک شد بود رو مشت کرد و با چشم غره  سام

****************** 

 غذا فاصله گرفتم.  کیکوچ  یاز سفره  یلبخند کم با

 دستتون درد نکنه آقا.-

 و رو به من گفته.   د یدست از خوردن کش  یلب  ر یشکر ز ی مرد با اله ریپ

 . نیآواره رو پناه داد ی دست شما درد نکنه که امشب من ب  اً؛یو بس، ثان  م یارعلیمن آقا، آقا بچسبون من  شیاوالً بابا جان کم به ر-

 گفتم:   زدمی م د یکشی سام که دست از خودن نم یبه پا یابهش زدم و همون طور که سقلمه  یلبخند 

 آقا، اوم...  هی چه حرف نیا-

 و گفت:  د یکش  رون یاز کنار پر شال دور کمرش ب ی پیصداش بزنم که خودش با خنده پ د یبا  یشدم چ ج یگ د یاز تعللم فهم انگار

 . یتوهم همون رو بگو دخترم اگه دوست دار یعلاریبابا  گنی باباجان، همه به من م -

 سام وارد کردم.  ی به پا یاگهی د یکه بهش زدم سقلمه  یاگه یکج کردم و با لبخند د  سر

 . هی چ یکه پر بود برام سر تکون داد به معنا  یو با دهن  د یبار به سمتم چرخ نیا

 که دندونامو از هم فاصله نداده بودم گفتم:  یگذاشتم و در حال شیو دو تا دندونمو براش به معرض نما یس 

 

 182پارت#

 گشنه، خجالت نکش استخونا رو هم بخور.   گهیبسه د-

 فرستاد و با سر و صورت کج کرده و با طعنه جواب داد:  نییدرشت تو دهنش رو پا لقمه 

 سوخته سر کنم.   یبا غذا د یز فردا بازم باا یمگه خبر ندار  یچکار من دار -
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 لب گفتم:   ریز  کردمی قرمز رنگ رو از جلوش جمع م  کیبا لج سفره کوچ ی حرص رومو ازش گرفتم و در حال با

 از فردا تو بپز.  یسوزه عرضه دار  ی که م سوزهی غذاهام م  کنه،ی سوخته عصاب منو داغون م گهی م  یه-

 . مینگاه کرد یعل  اریده به بابا خنده که بلند شد هر دو شرمز یصدا

 روشن کرد.  پشو یتکون داد وپ سر

 به من رو بهش گفت:  یابا چشم غره  سام

 خرگوش خانوم البد کالفت کرده آره؟!  نیا یایباز ما رو، بچه  یببخش د یبا-

 نداشت. یکه دود چندان ی گرفت، البته پک پشیاز پ یپک محکم یعل اری

 . نیانداخت امیجوون ادیها منو شما بچه  هی چه حرف ن ینه ا-

 . دمیزده دست بهم کوب ذوق 

 .نیبرامون بگ  اتون یاز جوون شه یم-

 .د یکش ش یو برف  د یسف یهاش یبه ر ی با لبخند دست ی عل ارینگاهم کرد و اما  یچپ چپک سام

 که شما جوونا رو سر گرم کنه.   ستیمرد ن ر یمنه پ  یتو گذشته  ی زیچ -

 التماس خودمو تکون دادم.  با

 . کنمی خواهش م کمیفقط  -

 سام بود که بلند شد. یصدا ناریا

 . اریدر ن ی بچه باز -

 شد. زونیشده لبو لوچم آو پکر

 خسته شدم. گه یمن د  م، ینیب  یرو م ینه کس ده،یآنتن م ل یهست، نه موبا یونیخب حوصلم سر رفته نه تلوز-

 گوش بده.  وی که هست بابا جان راد و یراد-
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 183پارت#

 م؟ یدار و یدونست راد  یدوختم، اون از کجا م  یارعلیحرف هنگ کرده نگاهم رو به دهن  نیا دنیشن با

 و؟ یراد-

 جا به جا کرد.  پشوی توتون داخل پ ی کم یعل اری

 .نیبخر  وی راد ده یجا آنتن م نیا و یراد نکهیمنظورم ا-

 . دمیکش  یکشدار آهان

ته اتاق رفتم و به سرعت درشو باز کردم و   هی صندل ر یز هی از جا بلند شدم به سمت اون صندوق مخف  م یدار  ویراد  نجایآره، اما ما ا-

 رو دستش دادم. ویبرگشتم و راد  ی عل اریو به سمت  دمیکش  رون یداخلشو ب  هیمیقد   یویرا

 انداخت.  ویبه راد ینگاه

 بود به االنش نگاه نکن. یلوکس و کاربرد  یلی خ یله یوس  ه ی خودش  یبرا ی زمان ه ی ه، یمیقد   یلیخ نیا-

 باال انداختم.  شونه

 چطور باهاش کار کنم. ستم یاما بلد ن-

 زد.  لبخند 

 نداره.   یکار-

 رو بلند کرد.  و یراد ی موجش بود صدا م یتنظ ی روش که انگار برا چیپ ه ی و با چرخوندن  د یکش  رونیآنتش رو ب یکم

 . دمیزده دست بهم کوب ذوق 

 شد، ممنون. آخ جون درست -

 .د یصدا خند  با

 درست بود، فقط خوب ازش مراقبت کن.  نیا-

 رو ازش گرفتم.   یو یرو تکون دادم و راد سرم
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 ************ 

 بود گفتم:  ستادهیمقابل پنجره ا که   یعل اریفرو رفته بود گذاشتم و رو به   یقی رو مقابل سام که از بعد شام تو فکر عم ی چا هینیس 

 . یچا د ییبفرما-

 

 184پارت#

 داشت با حسرت گفت:  ی رو بر م یاز چا  یوانی که ل  یاومد و در حال یچا ی نیآهسته به سمت س  ییهاو با قدم  د یسمتم چرخ به

 .ری بخ ادتیکه  یی کجا ی جوون-

 کنم.  یخواست سام رو باز عصبان  ینزدم دلم نم ی باال انداختم، اما حرف ابرو

 درونش رو مزه مزه کردم.   اتیاز محتو یرو برداشتم و کم  یی چا وانیل

 ! د؟یشما به هم محرم-

 .د یداخل گلوم پر یچا همون چند قطره  یارعلی حرف از دهن  نیا دنیشن با

گفتن    یبرا  یاونم مثل من حرفکه   ن یاون و سام که مشخص بود مثل من تعجب کرده چر خوندم، اما مثل ا ن یرو ب نگاهم

 نداشت.

 رو تو دستش چرخوند و دوباره گفت:  ی چا وانی ل یعل اری

که انقدر هم    ی سقف اونم در صورت هی  ریموندنتون ز  نطوریاما ا ن،یستیمشخص که هنوز محرم هم ن   ست،یبه هل شدن ن اجیاحت-

 .ستین یواقعاً کار درست د یرو دوست دار

 انداخت. ری متوجه نشه سرم رو ز یز یکه اون چ ن یا ی! خندم گرفت، اما برا م؟ یدوست دار همو

اگه انقدر که   ست،یراه و رسمش ن نی و چطور، اما ا یرو چه حساب دونم یجا حاال نم ن یا ی باباجان، دختر مردم رو آورد نیبب-

دختر راحت    نیا ال یحته هم ختو را ال یطور هم خ ن یا ،یپس بهتره هر چه زود تر عقدش کن ی خاطر خواهش ی خودت گفت

 .شهی م

که قادر به کنترلش نبودم در حال لرزش   یز یر  یخودم از شدت خنده  ی ها بود، اما شونه  ی طیسام در چه شرا یچهره  دم ید ینم

 بود. 
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 185پارت#

 شه؟ی اما االن که نم م یکن  ی م ی عنی م؟ یعقد کن -

  ی چه دروغ نی خل و چل آخه ا یحقشه پسره  چاره، ی چاره سام مشخص بود کپ کرده، اما چرا ب یب  دم،یاز شدت خنده گز لبمو

 بود که گفت. 

حاال  ستیدختر رو بهتر ن  نیا یهم غم تو چشما دم یرو د  ونتونیپسرم، من از اون لحظه که وارد شدم هم عشق م هی وقتش ک-

 . یل و قرارت باهاش بمونرو قو یکن  ی خانوادش رو زده توام مردونگ  د یکه به خاطر تو ق

 سام بلند شد. یکالفه  یصدا-

 نیبه همون جهت ا ست، ین شمونیپ م یمدارک ستن یکه خانواده هامون ن ن یعالوه بر ا م،یعقد کن  می تون ی اما ما نم ،یحق دار -

 به شهرمون.  م یکه برگشت یبه وقت میرو موکول کرد انیجر

شما و من فعالً   ی دست نوشته به امضا  هی و با  خونمی م  تیمحرم  یغه یص ه ی نتون یخوب بابا جان اونم راه داره، من خودم ب-

  د یثابت کن د ی تون  یاومد م ش یبراتون پ ینکرده بعد بر گشتتون به شهرتونم مشکل ی اون وقت اگر خدا م،یکنی م  یرابطتون رو شرع

 .د یمدت بهم محرم بود  نیتو ا

 بلند جواب داد:  یبا صدا سام

 ... هیچ د یدون  ی م  یعن ینه، نه امکان نداره، -

 بابت دروغ خودش تو منگنه مونده بود،  ینطور یخندم گرفته بود که ا گهیگرفته بود از دستش و از طرف د  حرصم

بپره، دستم رو رو صورتم   رون ینتونستم خودم رو نگه دارم، قه قهه پشت لب هام اسرار داشت ب گه یرو تموم نکرده بود که د حرفش

 انداختم. رون یو خودم رو از کلبه ب دم یگذاشتم و از جا پر

 اون هم از ته دل.  دنیهام گذاشتم و شروع کردم به خند زانو  یکه از کلبه دور شدم دستم رو رو  ی قوم چند 

سر ذوق   ی خورد منو حساب ی رص مح نطور یکه سام ا ن یاما ا وفته،یاتفاق ب  ن یخواستم ا ی داده بود ها نم  یر یهم چه گ یعل اری

 آورده بود. 
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 186پارت#

 ********* 

  ییشودر بستشون داشتم و در همون حال از دست  یبودم و سع رهی شلوارم خ یو دکمه   پیانداخته بودم و به ز نییرو پا سرم

 اومدم.  رونیپشت کلبه ب

 ؟یبند ی چرا همون تو نم وونه ید  ،یکنی چکار م-

کردم به اون نگاه کردم که درست کنار در    ی شلوارم مرتب م یکه لباسم رو رو  یو تند در حال  دمیسام از جا پر یصدا دنیشن از

 داده بود.  ه یتک وار یبه د ییدستشو

 ! ؟ییاونم پشت دست شو ی سادیوا نجای چرا ا ی خودت وونهی د ی هوو-

 . دمیبازوش کوب  به

 ؟ ید یراستشو بگو شن-

 .د یچندش هم صورتش رو جمع کرد هم عقب کش با

 اول دستاتو بشور.  یبه من دست نزن حالمو بهم زد  -

 گفتم:   یشستم با لودگ ی که دستام رو م یآب رفتم و در حال  ر یباز به سمت ش  شین با

 ؟ ید یشن ی زی چ ینگفت-

 ازم رو گرفت:  کالفه

 . دمینه نشن-

 .دمیخند 

 ؟ یگی دروغ که نم-

 شونه بهم چپ چپ نگاه کرد.  ی چرخوند و از رو سرشو

 لب گفتم. ر یشد و ز زونیآو لبام

 .یزنی چرا م  گه یباور کردم د ید یخوب نشن یلیخ-
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 آب رو بستم و کمر راست کردم که گفت:  ریش 

   ؟ یمنو تنها بذار تی تو اون وعض ی چطور تونست-

 زدم باز شروع کردم به خنده: رونیکه از کلبه ب یالحظه  اد ی به

 شد؟ یچ-

 جنگل بود.  یدرختا  ونی م ی کیتار نیب ییجا نگاهش

 شد؟ ی چ ،یچ-

 کنترل کردم و دستام رو کمر زدم.  خندمو

 گفت به تو؟  یمن که رفتم چ  نکهیمنظورم ا-

 باال انداخت. شونه

 نم. شما رو بهم محرم ک  د ی کفش که اال و بال من امشب با ه یپاشو کرده تو  ؛ یچیه-

 

 187پارت#

 .دنی شکمم گذاشتم و شروع کردم به بلند خند  یرو رو  دستام

 ابرو باال انداخت. زدی از دستاشو به کمرش م یکی که  ی زد و در حال یپوزخند 

 نکنه خوشت اومده؟  ی چته چرا انقدر شاد ه، یچ-

 برداشتم و دهنم رو کج کردم.  دنیاز خند  دست

 اد؟ یخوشم ب د یمن چرا با  وونه،ی تو د ی گی م یچ-

 باال اندخت. شونه

 ! اد؟یخوشت ب د یچرا نبا-

 غرور ادامه داد:   ی از رو ی و با لبخند   نیینگاه از باال به پا ه ی و با   ستادیرو سپر کرد و شق و رق ا نشیس 
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 آرزوشه من شوهرش باشم. ی که هستم هر دختر ستم یکه هستم، پولدار ن  ستم یو خوشگل ن پیخوشت-

 با خبر بود.  اش یداغ چه خوبم از مزا  ریو کج کردم، پسره س و لوچم ر  لب

 ؟یو خوشگل پ یگفته تو خوشت ی اعتماد به سقف، ک ایاعتماد به نفسه  -

 اعتماد به نفس گفت: با

 .های لیخ-

 غلط کردن با... پوف.  ایلیاصالً خ ا،یل یگفت خ  یخجالت م  ی پروا و ب یانقدر ب نکهیخوردم از ا یم  حرص

 بار من پوزخند زدم.  نیا

 کور بوده.  دمیکرده شا  یگفته باهات شوخ ی هر ک -

و خوش چهرست،  لیاز اندازه خوش استا شی که زدم مزخرفه و سام ب یدونم حرف  ی که خودمم م نی رو باز کردم براش، با ا شمین

 خاطر ادامه دادم:  نیاما االن وقت وا دادن نبود به هم

 ؟یشد پولدار شد  یحاال چ ،یستیپولدار ن یخودت گفت بعدشم-

 .د یهم ساب یرو  دندوناشو

تونم بخرم   ینگفتم صد تا مثل تو رو نم  ستمیبعدشم گفتم پولدار ن ست،ین یمن حرف   یافه یو ق پیواال تو ت   ،ییکه کوره تو  یاون-

 و آزاد کنم. 

 رو ازش گرفتم.  یشیا با
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 کنه هست؟!  ر یکه تو گلو گ ستیدروغم که هناق ن نه، یمهمم هم  اد یاما من ازت خوشم نم ،یباشه بابا جوش نزن تو خوب -

 گفت: د یکوب ی م  نشیکه متعجب به س  یرو گرفت و من رو به سمت خودش چرخوند و در حال شونم

 چرا مثالً؟! -

 نازک کردم.  یچشم پشت
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 . یتو ذهنمه که تو ندار یاگه ید ی آال ده یا هی من  ست،ی و پول ن افه یکه ق ی همه چ-

 . د یتمسخره خند  به

 ! ؟ییآال دهینه بابا، مثالً چه ا-

  یشد حرف  ی بود که زده بودم و نم یحرف گه یهست اصالً، اما د ،یچ ی آل چ ده یچرت گفته بودم ا  دم، یچونم کش ر یرو ز دستم

 شدم.  یدستش م یمسخره   یمدت طوالن هی نزنم واال تا 

 ؟ یگ  یشد پس، چرا نم یچ-

 نگاهش کردم.  یطلبکار با

 گم.   یهولم نکن االن م-

 زد.  پوزخند 

 . نمیبگو بب  -

 رو تکون دادم.  سرم

 تقوا و... اوم.  مان،یمثالً ا-

 جملم رو ادامه داد:  خودش 

 عمل صالح.-

 اشارم رو تکون دادم.  انگشت

 عمل صالح. نیآفر-

 .د یکوب میشونی بلند کرد و آروم به پ دستشو

 . هیو زندگ  نیبگو در حد و اندازه تو باشه، مگه کالس د یز یچ ه یخه خرگوش خانم آ-

 باال انداختم و دمق شده گفتم:  شونه
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 آدم دروغگو(  یخوب برام مهمه.) اونجا -

 چپ نگاهم کرد.  چپ

 داخل.  م یشک نکرده بر  ی ارعلیها رو زود باش تا  حرف نیول کن تو رو جدت ا-

 گفتم:  الیخ یب

 ش؟ یچونی بپ د یچطور با یاما فکر کرد  م،ی خب بر -

 بار اون شونه باال انداخت. نیا

به   د یبرامون دردسر بشه، فعالً با ترسمی االنشم بهش مشکوکم م نیهم شه،ی نم  دهیچیو پ چونه یپ یاون صد تا مثل من و تو رو م-

 .د یسازش رقص

 چشمام رو گرد کردم. متعجب

 ما... ی عنی یگی م  یدار  ی چ ،ی چ یعنی-

 تکون داد.   نییبه پا سرشو

 . میکن  یم  غهیص یعنی-

بود بعد برام   یکار مگه بچه باز ن یا یو با اکراه مجبور بشن باهاش باشن از طرف ی نطورینبودم که ا ی کوره در رفتم، من کس از

 شد. ی دردسر م

 ! امکان نداره. ؟ی خل شد  ،یگ یم  یدار  یچ-

 شد. یعصبان

همش   نای که داد و قال نداره، ا  نیا ،یکن  ی گه تو هم قبول م یچهار تا کلمه رو م  ه؟ی مگه چ م،ی کن ی م  غهیگم ص  یدارم م  -

کنم پس   ینگاهت نم ی من حت یباش   نم یزم یکره   یدختر رو  نیچرا هوا برت داشته؛ واال تو کجا من کجا، تو اگه آخر ه،یسور

 خودت داستان نساز. ی برا یالک

منم    کنه،ی باشم من رو نگاه نم نمیزم  یکره   یدختر رو  ن یاگه آخر یکه حت  یچ  یعنیکرد،   می کفر شتریهاش بحرف  نیا با

 کنم پسره پررو.  ینگاهش نم
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 باشه.  یاگه سور  یخوام، حت  یچه نه من نم  یدر هر صورت چه نگاه کن-

 رو به چنگ گرفت.  بازوم

 نه حاال. ی کرد ی فکر م نیبه ا د یبا یزدی م  رونیو از کلبه ب ی آوردی کردن رو در م   هی که ادا گر  یمگه دست توعه، وقت -

 حرفش گفتم:  دنیاز شن ر ی خودم اشاره کردم و متح به

 . دمیخند  ی من داشتم م  یشد  وونهیکردن رو در آوردم، من... د ه یگر  یمن ادا -

 تفاوت گفت:  یب

نه تو   غهیکه من گفتم ص  نیبه خاطر ا کنه ی فکر م ها رو به اون بزن که حرف  نیا ایب یگی اگه راست م دونم،ی رو که من م نیا-

 . یکرد ه یگر

 وا مونده بود، اما خودم رو نباختم.   دهنم

 م؟ یوفتی دردسر ب نیتو ا م یکه حاال مجبور باش   یبه من چه خودت بگو، اصالً چرا چاخان کرد -

 : د یغر تشیشده از عصبان پیبهم ک  یهادندون   یتو دستش فشرد و از ال شتر یرو ب بازوم

 کنم؟   فی رو براش تعر  مونیزندگ ازیتا پ ر یس  نمیکه بش یخواست  ی بگم بهش دختره خل، نم یچ  یپس توقع داشت-

 از فشار دستش صورتم جمع شده بود گفتم:  یکه از درد ناش  نیا با

 .شیدستمو ول کن شکوند  ، یکرد ی م ف یبه من چه خوب تعر  ، یآ-

 به بدنم وارد کرد.  ید که اشک تو چشمام جمع شد و تکون رو محکم تر فشار دا  بازوم

 .وفتیحرف ها رو نداره، راه ب نیا  گهیکه د  یسور  یغه یص ه ی نم یبدو بب ،یوفت یشکونمش؛ البته اگه راه ن یمعلومه که م -
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 در آزاد کردن بازوم از دستش رو داشتم.  ی سع ادیو با تالش ز  دمیرو به عقب کش  خودم

 . امیولم کن، ولم کن نم-

 بهت گفتم.  وفتی مگه دست توعه راه ب-

 ******* 

 *سام* 

کردم اون   یبود؛ اما اصالً فکر نم یرو  ادیز  کمیزده بودم  ی عل اریدرباره عالقم به نفس به  ش یکه کنار آت ییدونستم حرف ها یم

 بکنه.  یکار  ن یبخواد همچ

استفاده   لمیتخ یو منم مجبور شده بودم از قوه  د یپرس ی جور واجور م یهاسوال  ی فضول بود، ه یاد یز کمی رمردیپ نیاخب  اما

  ی ها شده بود دردسر، دردسر یبند  یکنم و حاال همون خال ف یپر سوز و گداز از خودم و نفس براش تعر هی داستان عشق  هی کنم و 

 بردم.  ی م ش استفاده رو از تیکه من داشتم نها

نوشت و   یبرگه م  یرو رو  ی زیدادم، داشت چ یعل  اریبود گرفتم و به  رهیپاهاش خ ینفس بق کرده که به انگشتا ن یرو ب نگاهم

 چرخوند.  ی من و نفس م نینگاهش رو ب قیلبخند عم ه ینگاه خاص و   ه ی هم با  یگهگدار

  یدو تا جوون عاشق رو بهم م   یو به قول  ده ی انجام م ی رینه داره چه کار خک ی البد االن با خودش فکر م کردم یرو درک م  حالش

 رسونه. 

 . کردمی لبم نقش بست، اما حال نفس رو درک نم ی رو پوزخند 

اتفاق   نیبه ا ی حس چیبود، من که خودم ه  یهمش سور  نای! ام؟یبود؟ مگه قرار بود چکار کن ی چه حال نیکرد؟ ا  یم  ینطور یا چرا

که بعداً برامون دردسر نشه؛ اما   ن یتا ا ؛ی ارعلیدست به سر کردن  یبود برا  ته ی نقشه و کار فرمال ه ی  ینداشتم، به نظرم همه چ

تونستم با   یچقدر خوشحال بودم،حاال حاالها م آوردمی سر نفس م  ان یجر نیکه بعد از ا ییهاکه از فکر بال شم ینم نیمنکر ا

صورت سرخ شده از   دن یو چقدر خوب بود د گذشتی کنم، چقدر خوش م  تش یو اذ رم یبراش دست بگ  ی لک ان یجر نیاستفاده از ا

 حرص خوردنش.  دن ید شتری و از اون ب تشیشدت عصبان
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 ! م؟یخوب شروع کن-
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 رو به نفس گفت:  نبار یشونه باال انداختم که ا یعل ار یبه  رو

  نیتو ا  یکه چون دار ن یا ای ؟یناراحت ستنین جان یمهم ا  نیکه مادرت تو ا  نی! البد واسه خاطر ا؟یباباجان تو چرا انقدر ناراحت -

 ؟ یناراحت یش یمکان و انقدر ساده عروس م 

 .دنیجملش شروع کرد به خند  یادامه  به

 فرو برد.  قش یتو  شتری بدون حرف سرش رو ب نفس

 بهش گفتم:  به غبغب انداختم و رو  ی شونش گذاشتم و باد ی رو رو دستم

 .رم یگی مجلل برات م ه یعروس  ه یاصالً غصه نخور به وقتش -

 .دنیرو تو چشمام قفل کرد و شروع کرد به دندون بهم ساب شیسرخ از عصبان یرو، رو بهم چرخوند چشما صورتش

رو ازش گرفتم و   یبا چشمک ع یمنفجر بشه سر تیحجم از عصبان نیاز ا نکه یاز ا دهیلبم نقش بست؛ اما ترس   یرو  یاانه یموز لبخند 

 بود گفتم:  رهیکه به ما خ  یعل ار یرو به 

 م؟ یهست یمنتظر چ  گه، ید  می شروع کن-

 رو با لبخند تکون داد.  سرش 

 ؟ یمهر دخترم بکن  یخوای م  یچ نم یاول بگو بب شهی طور که نم نیعجول بودنت جوون، هم ن یهات ،نه به انه به اون نه نه گفتن -

 گفتم:   متعجب

 مهر؟! -

 با لبخند تکون داد.  سرشو

 . شهی که نم یمفت و مجان  نطور یهم ه،یداره به مهر اج یآره باباجان چه عقد دائم، چه عقد موقت احت-

 باال انداختم و دستم رو تو هوا چرخوندم. ابرو

 چقدر بدم؟ دم، یهر چقدر که باشه م ستینه، مشکل پولش ن-

 پر از حرص نفس بلند شد. غیو ج  یارعلیبلند  یخنده  یصدا

 چرخونده. نشونی نگاهم رو ب متعجب
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 گفتم من؟  ی چتونه؟! مگه چ هیچ-
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 .د یمشتش رو تو هوا جمع کرد و رو بهم توپ نفس

 چقدر بدم؟  ی چ یعنی-

 خودش رو تو جاش تکون داد.  یزار با

 ه؟ یچه کار ن یدختر موندم ا  نیکار ا  تو

 . دمیرو تو هم کش اخمام

 گفتم من؟   ی... مگه چهای دار ی ری خود درگ-

 گفت:   یارعلیبار  نیا

 ؟یکنی خوب حق داره جوون، مگه دور جونش اسب معامله م-

 خرگوشه.  ستیکه فقط خودم بشنوم گفتم، نه اسب ن یلب جور  ر یو ز دمیکش  یپوف

 بدم؟  یچ د یبا کنم، ی کار رو م ن یکه دارم ا  هی بار نیدونم اول ی من نم-

 و با چشم و ابرو به نفس اشاره کرد.   د یکش یهاشیر  ینده رو رو با خ دستش

 خواد؟ی م  ی چ نیاز خودش بپرس، بب-

که داشت    یحالت ن یانداخته بود نگاه کردم، از ا ر یخم سرشو ز یهاجفت پاهاشو تو دست گرفته بود و با شونه  ینفس که پنجه  به

 خندم گرفت. 

 و طلبکارانه گفتم:  دم یبا آرنج به بازوش کوب آروم 

 ؟یخوای م  یخب حاال چ-

 نداد دوباره گفتم: یجواب ی وقت
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 . دمیبهت م ی بخوا ینکن هر چ یستیبگو رو دروا االی-

 گفت:  یجد  ی لیخ ی ناباور نیبه نگاهم دوخت و در ع تیو نگاهش رو با عصبان د یکش  یپوف

 بهم؟!  ی د یم خوامی جونتو م-
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 گفتم:  ده یبر ده ی! با همون حالت تو شک برخوادی گفت؟! جونم رو م   یچ  قاًیدق نیگرفت و دهنم باز موند، ا  زبونم

 ؟ ی... گفتی... چی چ -

 آرامش جواب داد:   نیو در ا  شمرده

 .خوامی جونتو م-

 پشت گردنش.  دمیبلند کردم آروم کوب دستمو

 . وونهید-

 جمع کرد.  یگردنش رو کم سرو

 .یچ یه گه یهم که د ی قبول کن نخواست  یخواست نه، یچه عاقل مهر من هم وونه یچه د-

 به سمتش خم شدم.  یارعلی  یهارفتن  سه یتوجه به ر یب

 من جونمو بدم به تو؟  شهی چطور م  یگی م  هیچرتو پرتا چ  ن یا ،یخل شد -

 بار اون کنار گوش من گفت:  نیباال انداخت و ا شونه

 ؟یترس ی م  یاز چ  گه یپس د ه،یارعلیدست به سر کردن   یو فقط برا تست یرمالف  یمگه نگفت-

 شدم.  هول

 شه که آخه جون. ی خب آره، اما نم-
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  اریو به سمت   د یبزنم از جا پر ی ا گه یکه من حرف د  نیگذاشت و قبل از ا  شیو دو تا دندونشو به نما ی رو باز کرد و س  ششین

 رفت:  یعل

 تره.   کیش  نطور ی قلبش ا سی جونش، نه نه بنو س یمن آمادم، مهرمم بنو یارعلیبابا  -
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و شاد نگاهم کرد،   ی سوال یچشمش گرفت و با نگاه یچشماش نشسته بود رو از گوشه  یکه از شدت خنده تو   ینم اشک یارعلی

 کنم. د ییانگار منتظر بود من تا

 کردم.   نییماجرا رو باال و پا ن یتو ذهنم کل ا قهی دق ه ی هام باد جمع کردم و لپ  تو

 !گست؟ید  یکی یه ی چون مهر کشنی م رون یب نشیرو از س  یک یقلب  ا یدن ه یکجا  ره،یتونست قلب منو بگ  ی نم اون

 کنه.  ممیتقد  ی هزار باز جونشو دو دست ی کنم روز ی م ی من بعد امضاء اون کاغذها کار اما

 دونستم گفتم:  ی رو م  شیکه خودم فقط معن ی کردم و با لبخند  یداخل دهنم رو با فشار خال باد

 . سیخب بنو لهیخ-

 پرپشتشو باال پروند. ی ابروها یارعلی

 ن؟یها منو دست انداختشما بچه -

 نشستم. ی ارعلیجام بلند شدم رفتم کنار نفس درست مقابل  از

 . هی چه حرف ن ینه ا-

 ادامه دادم:  زیچشمک ر ه یو  ی طانیش  یبه نفس انداختم و با لبخند  ینگاه

 .کنمی م  مشیتقد   یمنم قلبم رو دو دست خوادی عشقم قلبم رو م-

 زد. ی پوزخند  نفس

 .کشمی م  رونشیب  نتیاز س  لیمنم با کمال م-

 لحظه خوف برم داشت. ه یگفت   یجد  انقدر
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 اشاره کردم و رو بهش گفتم:  ی ارعلیدست  ریگه ز به بر یساختگ  ی قلبم گذاشتم و با لبخند   یرو  دستمو

 کارو.   نیا م یتمومش کن-

 خنده سر تکون داد.  با
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 ندارم.  یمنم حرف د یخب؛ حاال که جفتتون موافق لیخ-

 بود رو به دست نفس داد و ادامه داد: ن یحاال رو زم نیآورده بود و تا هم رونیکتش ب بیکه از داخل ج  ی کیکوچ  قرآن

  یو شما رو به پا  شهیهم ی کتاب حواسش به عشق شما باشه برا نیازش بخون باباجان، شگون داره، انشالل صاحب ا یچند خط-

 کنه.   ریهم پ

  یلیخچرخوند،  یارعلی  یمنو دست دراز شده ن یکه تو نگاهش مشخص بود، نگاهش رو ب یایبه من و دودل  یبا نگاه نفس

از اون   یو طبق خواستش چند خط ره یبگ  یارعل یدونم چرا دوست داشتم قرآن رو از   ینداشتم؛ اما نم زهایجور چ نیبه ا یاعتقاد

 رو بخونه. 

لب   ر یز یز یکه چشماش رو بست و چ  ن یگرفت، بعد ا ی عل اریلرزون قرآن رو از   ینگاهم ازش خواستم که قبول کنه با دستا با

بود که حس کردم   یانقدر مصموم دوست داشتن افش یآن رو باز کرد و شروع کرد به خوندن، در اون لحظه ققر ونیزمزمه کرد، م

 تو وجودم تکون خورد.   یز یچ هی

 *************** 

  نیکه از سمت خودمه و هم د یجلد کالم الل مج کی مشخص شده و  یه یبه مدت شش ماه با مهر یبه وکالت از خانم نفس نعمت -

 کنم.  ی م یعقد موقت رو جار غه یعروس خانمه ص یکه تو دستا ه یقرآن

 بهم انداخت و ادامه داد: ینگاه

 « یلِمُوَکِّل جَ ی»قَبِلتُ التَّزو  یبگ  د یو تو در جواب با-

 رو تکون دادم که شروع کرد:  سرم
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 الصِداقِ المَعلُوم.  ی عَلَ ۀِالمَعلُومَ  ۀِالمُدَّ یفِ  امیسام س  ی لِمُوَکَّل ینفس خانم نعت یزَوَّجتُ مُوکِّلَت -

 

 197پارت#

  ه یبرگه مقابل دستش،   ریشروع کرد به امضاء کردن ز یاموافقت کردم، و اون با مبارک باشه  یعل اری که طبق خواسته   نیاز ا بعد 

 اومد و نشست کنج لبام. رونیلبخند درشت از عماق وجودم ب

 منطق.  ی و ب ب یعج هیخوشحال  هی بود،  م یار واقعاً عروس خوشحال بودم که انگ  انقدر

قطرات اشک که به    دنیبا د رو داره که من دارم، اما ی اونم همون حس نم یبب خواستی دلم م د ینگاهم سمت نفس چرخ ناخداگاه

 باشن، وا رفتم. ختهیر جانم یکوره داغ ه ی رو خیسطل آب  ه یانگار  هو یگرد و درشتش روون شده بود،   یاز چشما ی آروم

  ی درشت اشک از رو یهاگونش گذاشتم و شروع کردم به کنار زدم گوله  ی که حرکاتم دست خودم باشه دستم رو رو  نیا بدون

 صورتش. 

 هوا خشک شد. ونیدستم م د یرو که عقب کش صورتش

 پام برگردوندم.  ی رو مشت کردم و دستم رو رو انگشتام

 ؟ یکنی م  هی چرا گر-

 کرد و سر شو باال انداخت.  ین یو ف نیف

 قابل تحمل بودم؟   ر یانقدر غ یعنیشدم؛ اما نه از اون از دست خودم  یعصبان

 تموم بشه.  گه یکه د د یبرگه رو امضاء کن نیا ریباباجان ز-

 به مقابل اون سر داده بود انداختم. ی ارعلیکه  ی از صورت نفس گرفتم و به برگه ا ی رو با کالفگ  نگاهم

  ی الک ی خونده شده بود و الک نمونیب غهیبود، اما حاال که اون ص ی باز هی نداشت همش  ی اون برگه تا حاال برام مفهوم خاص امضاء

 من بود.   تیحکمش برام فرق داشت؛ اون سند مالک م،یتا شش ماه بهم محرم شده بود

 ...یمتیاما به چه ق شد،ی مال من م  خواستی چه نم خواستی خرگوش خانم چه م ن یاً اواقع گه یامضاء کردن اون برگه د با

عادت نداشتم  خواستم،ی شاد و خندون م شه یخرگوش چشم درشت کوچولو رو هم ن یا نم،یخواست اشکاش رو بب ینم دلم 

 . نمیاش رو ببغصه 
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 ه بود. انگشاتش خشک شد  ونیدست لرزونش و اون خودکار م ی رو نگاهم

 ! یستیمجبور ن-

بود که زده   ی کردم، اما حرف  ینگاهش رو حس م هینیصورت من قفل شد و من سنگ  یهم رو  یارعل یبر نگاه نفس، نگاه  عالوه 

زالل و پر از   یهااشک  نیمجبور نبودم ا گه یگفتم اما در عوض د یرو بهش م قت یحق تاًیشه؛ نها ی م ی مهم نبود چ گهیبودم، د

 رو تو نگاهش تحمل کنم.  تیو معصوم یپاک

که تو رو دوست    ستین نیا لش یدل  شه،ی م ی دچار سردرگم شیلحظه از زندگ ن یتو ا یهر دختر   هیعیها طباشک  نیجوون ا-

 نشو.  شون ینداره، پر

 . گفتمی رو م قت یحق د ی هام رو تر کردم، بالب  ،یارعلی حرف از زبون  نیا دنیشن با

 ما..  نکهیا قتشی نه، حق-

 سام.-

 به سمتش چرخوندم. یتموم موند نگاهم رو با در موندگ مهیاسمم از زبون نفس جملم ن دنیشن با

 کنم.  ی امضاء م-

 کردن تکون دادم.  ینه یرو به نشونه  سرم

 نه تو... . -

 د و برگه رو به سمت منم هل داد. برگه رو امضاء کر ر یز ع یسر یل یباز جملم رو تموم کنم نگاهش رو ازم گرفت و خ نذاشت

 قبول کرده بود؟   یعنیباز مونده بود،  دهنم

 حواس من رو به سمت خودش معطوف کرد.  یارعلی یچشماش و برگه در گردش بود که باز صدا ن یب رتم یپر ح نگاه

 جوون؟ یکنی چرا، استخاره م-

 کردم.  ی خودمم درک نم ی که داشتم رو حت ی حال نیصورتم بنشونم، ا یرو  یشیلبخند نما ه ی ی کردم نتونستم حت ی کار هر
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 گفت:   یعل اریبرگه زدم که باز  ریز ی سرسر یامضا  ه یرو برداشتم   خودکار

 

 199پارت#

قرآن   نیدست رو هم ن،یقرآن محرم شد  نیحاال که به صدقه سر ا خوامی ازتون م نیرو قبول دار  رمرد یمبارکه، حاال اگه من پ-

به شما دو   لیدل   یکه ب  د یکن  ی رو راحت م رمرد یمن پ الیخ نطور یا د،یتنها نذار یط یشرا چیکه هم رو تو ه  د یو قسم بخورد د یبذار

 محرم کردن شما نگرفتم.  ی برا یاشتباه می هاتون تصمخانواده  حضور تا جوون اعتماد نکردم و بدون 

 اومد. یاز اندازه کش م  شیداشت ب ی مسخره باز ن یبود؛ ا یاد یز  نیا گهید دم، یدستم رو با حرص تو موهام کش  یپف با

نفس دور مچ دستم   یکوچولو  ی هم نشده بودم که دستا زیخ م ین یدست به زانوم زدم تا از جا بلند بشم، اما هنوز حت ی کالفگ  با

 خورد.  چیپ

 .نمیهام قفل کرد و با حرکت پلکهاش ازم خواست تا بشرو که هنوز نمور بود رو تو چشم  نگاهش

انگشتام قفل کرد   نیرو ب کشیبار یجفتمون گرفت و انگشتا ونینشستم که نفس قرآن رو م نیزم ی رو کج کردم دوباره رو سرم

 گفت:  ی لحن خاص ه ی و با نگاه به عمق چشمام با 

 موندن به صالح جفتمون باشه تنهات نذارم.  نیکه ا  یوقتمن حاضرم قسم بخورم، تا  -

 بسوزه نه کباب. خیکرد نه س   یکار  هیچطور قسم خورد   ن ی! بباستهیس  یدختر خدا نیقبالً هم گفته بودم ا  د،یباال پر ابروهام

 دست نفس گذشتم و لب زدم.  ی کردم و دست آزادم رو رو د ییلبم نشست و با حرکت چشم کارش رو تا  یرو  ی بند  م ین لبخند 

 راحت. التیمنم هستم خ یکه تو بخوا   یهر طور ،یتا هر وقت تو بخوا -

و رو   ر یشد دلم رو ز ی دندونهاش له م ریدرشتش که ز  یهالب  دنیجون دوباره به وجودم بود و گز  دنیلبخند دوبارش دم دنید

 هاش آزاد کنم.دندون   رینازش رو از ز ی خواست دستم رو بلند کند و لب ها یکرد، دلم م
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 الل... ای-
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بزنم   یکه حرف  ن ینفس گرفتم و به اون که از جا بلند شده بود انداختم، اما قبل از ا ی از لب ها یعل ار ی یصدا دن یرو با شن نگاهم

 کرد.  ی دست ش ینفس پ

 کجا؟ -

 خورد.  یفی خف نیچ  یعل اری یهاچشم  یگوشه 

 .برهی نکنم خوابم نم ی رو اده یپ خورده یها تا هم بزنم، آخه من عادت دارم شب  یقدم  هی دست به آب بابا جان  رم یم-

 شد و به هول گفت:  د یدستم کش  ری نفس از ز دست

 ام؟ یمنم باهاتون ب  د یخوا یم-

 پر رنگ تر شد. ی عل اری لبخند 

 شوهرت واجب تره.  شیهست، االن وجودت پ  یاجیدختر بابا چه احت نینه تو بش-

  رونیاز کلبه ب وقورش یبه سمت در رفت و بعد از برداشتن کت  د یصورتش کش ی رو  د یسف یهاشیبه ر یدست  یحرف  نیگفت ا با

 زد. 

 تونست داشته باشه جز تنها گذاشتن ما.    ینم ی لیموقع دل  ن یاالن اونم درست ا رفتنش

 باز گفتم: ش یو با ن  د یگرفتم و به سمت نفس چرخ کردم و نگاهم رو از در بسته کلبه  س یرو با زبون خ لبام

 م؟ یخوب االن چکار کن-

 زانو هاش نشست و با عجله گفت: ی و رو  د یتو جاش پر عیسر

 رو فسخ کرد؟  غه یص شهی چطور م  یبلد -

 ابرو باال انداختم:  متعجب

 بلد باشم!  د ینه من از کجا با -

 .د یتو هم کش  ی رو با زار صورتش

 م؟ یچکار کن د یحاال با-

 باشه.  ییشنوم حرف از فسخ و جدا یکه ازش م   یحرف نیکردم اول ی تو ذوقم خورده بود که اندازه نداشت فکر نم انقدر
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 حرص رومو ازش گرفتم و با لج جواب دادم:  با

 تا شش ماه تو رو تحمل کنم.  د یممکن، اما با ر یدونم، اما من که هر چند سخت و غ  یتو رو نم-

 دادش بلند شد: یاصد 

 ! ؟یگفت یچ-

 . یهمون که شنوفت-

****************** 

بود که   یمدت  ه یرو تخت زدم،  گهیغلت د ه یسقف کلبه رو برداشته بود و من طبق روال چند ساعت قبل،  ی ارعلیخر و پف  یصدا

 اول.  یهاکنار اومده بودم؛ اما امشب درست شده بودم مثل اون شب یتخت لعنت   نیبا ا باًی تقر  گهید

  ی رو م یخوابی ب ن یتو ا  تیاهم نیجور واجور بود که کمتر یفکرا  ریدونم انقدر ذهنم درگ ی برد، فقط م یدونم چرا خوابم نم  ینم

 داد.   یعل اریترکتور مانند   یشد به صدا

  دهیتخت خودش خواب  یپاهام چپوندم و به نفس که پشت به من رو  ون یم تر شیمچاله شده رو ب یموهام زدم و پتو  ون یم یچنگ 

 بود نگاه کردم. 

من   ن یبود و ا  ی عیاون طب ی برا دمیافتاد، شا یبراش مهم باشه امشب چه اتفاق  نکهیتونست انقدر راحت بخوابه، بدون ا یم  چطور

 زده شده بودم.  جانیها هبودم که مثل پسربچه 

 .دمیکش  یپوف

 کردم؟   ی چطور رفتار م د یاز فردا با یعنی

تو   م یدار ادی ز یکه با وجود اختالفا  م، یسابق یو ما هنوز هم همون دو تا هم خونه  وفتاده ین ی تونستم وانمود کنم اتفاق یم  یعنی

 ؟یاگه ید  یرابطه  چیبدون ه م یکن ی م  یکلبه با هم زندگ  ن یا هیسقف چوب  رینا کجا آباد، ز  نیا
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 202پارت#

 .دمیخوابی م  د یهم فشار دادم، هر طور که شده با یهام رو محکم رو و چشم  دمیکش  یپوف

 ********* 

 نفس#

تو جام   ی به آروم ارم،یتونستم طاقت ب ینم گه ید م ینطوریجرات غلت زدن رو نداشتم، اما ا یکردم بدنم خشک شده، ول   یم حس

  یکردم خواب باشه؛ چون مدام صدا یبود نگاه کردم، فکر نم دهیغلت زدم و به سام که رو به من پتوش رو بغل کرده بود و خواب

 بود.  هواتخت زنگ زدش به  ی فنر ها  ریو ج ریج

برد، که البته حقم   یپادشاه به سر م ن یخواب هفتم دنیدر حال د  ایکردم؛ چون جناب، فارغ از دن ی که اشتباه م ن یمثل ا اما

 افتاده بود براش که نخوابه؟!  ی ! چه اتفاقد؟یخواب یم  ی ک د یخواب ینم نیداشت ا

  ی اون برگه م  یاز چشم تو چشم شدن با اون بعد امضاء یکه حت  ی شده بود و خودش رو تو هچل انداخته بود، اون چاره یکه ب  یاون

من بودم کاش العقل    گرفتی قرار م ر یتحت تاث  ندش یحال و آ ی زندگ انیجر نیکه بعد ا ی اون د،یکش  یخجالت م  دمیشا ای د یترس 

 نبود و سام واقعاً دوستم داشت.  یراجبا  غهیص نیهمه دردسر ا نیبا ا

 نبودم.  یها اصالً از دستش عصبانحرف  نیا یجا بود که با همه  نیجالب ا اما

برگه ها   ر یکه بهش گفتم ز ی وقت  ادیبود، به  دهیصورتش چرخوندم، چقدرم معصوم خواب یو نگاهم رو رو   دمیرو تو هم کش  صورتم

حس   ه یحس   نیو البته که ا تیحس حما  جوریحس رو نسبت بهش داشتم  نیاون لحظه هم هم دم،یکش ی کنم آه ی رو امضاء م

 تازه به وجود اومده نبود.  ا یموقت 

با   خوامی باز هم م هامونی ها و لجبازبند انگشتم؛ اما با وجود تمام بحث ه یقده که در مقابل سام  یمن  اد یمسخره به نظر ب د یشا

 کنم.  تیهمه وجود ازش حما

 ازم خواسته هواش رو داشته باشم به وجود اومده بود.  انیکه ک  ی که نسبت به سام داشتم درست از وقت   یحس ن یاصل ا در

 شدم.  ی م د یرو سف  انیک  ی افتاد من الاقل جلو ی که م  یماجرا هر اتفاق  نیخواست ته ا یقول داده بودم، دلم م  ان یبه ک من

 بدم.  حشیتوض انمیانقدر که نتونم به خود ک  یبود، حت   یاد یز د یشا تیمحرم نیا اما

****************** 
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 کل  یدانا#

 یهامهم بود رسوند و انگشت یچند پرونده  ه یه پشت به او در حال بررس آهسته و کشدار خودش رو به پدرش ک  ییهاقدم  با

 اون گذاشت. یچشم ها  ی شده اش رو رو کوریو مان با یز یبلندش با اون ناخن ها

عطر براش آشنا بود و در اصل سال   نیو ا فیظر یهادست   نیکه به خودش اومد ا د ینکش یجا خورد، اما طول  یالحظه   یبرا بهادر

 اون نبود.  یهم تو زندگ یاگه یها بود که جز دخترش هلن زن د

 .د یتوپ  یشگ یهم هیخشک و جد  یهمون صدا با

 ؟ یاومد  یک-

که رو   ی اون برداشت و از کنارش عبور کرد و در حال یهاچشم ی دونست پدرش اون رو شناخته، دست از رو ی م ی که به خوب هلن

 داد جواب داد:   یم  هی کارش تک ز یون به ما ی به رو

 سالم.  کیعل-

 داد.   یهاش رو تابچشم بهادر

 مگه بهت نگفته بودم تو خونت بمون.  ؟ یکن ی چکار م نجایکه سالم، ا م یریگ-

 .د یهم ساب ی بهادر دندون به رو ه یخشک نیاز ا یعصب هلن

 تک و تنها تو خونه بمونم؟!  د یبا ی تا ک-

 دستش.  ریز  یهاپرونده  ینگاهش رو از نگاه اون سوق داد به رو بهادر

 . میکن  کسرهیاون پدر و پسر رو  فی تا هر وقت که تکل-

 هاش رو با حرص مشت کرد. دست هلن

نه   میشرفتیپ  شون ینابود هی قدم ه ی تونم، حاال هم که تا  ینم گه یرقصم د  یطاقت ندارم، چند ساله دارم به ساز تو م گهیاما من د -

 چه وضعشه؟!  ن یبکنم، ا ی من کار یدی نه اجازه م  ی کن  یم  یخودت کار 

 204پارت#
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 هاش برداشت.چشم  یرو از رو  نکشیع یداد و با خستگ   هی راحت و چرخون پشت سرش تک ه یبه صندل بهادر

 کرد.   شهیجز صبر نم ی قبالً هم گفتم فعالً کار-

 هلن باال رفت.  یصدا

  یالیکوروش کجاست هم سام، پس بذار از اون و  دونه یهم م ریدونم هم تو که اون کفتار پ یهم من م  شه،ی گفته نم  یک-

 زبونش حرف بکشم.  ریبکشمش و با چک و لگد از ز رونش یب ش یکوفت

بهادر   ینگر و تالش ها ی عجول و سطح ی تنها دخترش کالفه شد، اون هم درست مثل مادرش بود؛ زن  تیهمه جاهل نیاز ا بهادر

 بده.  ر یی اون رو تغ ی سال ها هم نتونسته بود ذره ا ن یدر تموم ا

  و حسابش  رهیپ ریش  ه ی بلکه مثل  ست؛ی کفتار ن  هی نه تنها  ر یاردش  نم،یب ی رو من اونطور نم ریکفتار پ ی گ یکه تو بهش م  یکس-

  ی هم نداشته و کس کی لغزش کوچ ه ی یکشور دست داره و تا حاال حت  نیا استیعمره که تو س  کی کامالً جداست از کوروش، 

  ریآورد و از ز  رونیاز خونش ب یشه به راحت ی رو م ی آدم نیهمچ ی کن ی فکر م و اون وقت ت ره،ی آتو ازش بگ  هی  ینتونسته حت 

 ! د؟یزبونش حرف کش

 گلوش گذاشت. ی دست رو هلن

 چکار کرد؟!  د یپس با-

 و صبر.   ین یفعالً عقب نش-

 زدم.  زا یچ یلی تو از خ ینقشه  یرو تحمل کنم، من برا  یطرز زندگ نیتونم ا  یروزم نم هی  یحت گه یامکان نداره، من د-

 انداخت ادامه داد:  یکه به گلوش چنگ م  یبغض با

 که دوست دارم   یکه دوست دارم و تو کشور یا کسکه ب ن یا یعمرم رو به جا  یهاسال ن یبهتر ن،یمنو بب-
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صبر   ی گ یپدر من باشه، اون وقت تو م  ی تونست حت یم  یکه از لحاظ سن ی به مرد یاحمق نشستم به پا ه یکنم، مثل   یزندگ

 کن.

 .د یکوب  ز یم ی دستش رو رو بهادر
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  یهدف گذاشتم، اما چاره ا نیا یرو پا میمن کل جوون   ،یهدف گذاشت ن یا یرو برا تیاگه تو فقط چند سال از عمر و جون-

  ی بودن خودش رو، بعد تو فکر کرد  رنظر یاز همه مهمتر ز دونه، یرو م  هاز یچ یلیحاالشم خ نی هم ریشک نکن اردش  ست،ین

ذاره تا    یخارج از شهر و دست رو دست م  الیو  هی مونه تو  یم  یزور یپ داریراس  هی تک و تنها با   یمحافظ چ یبدون ه یآدم  نیهمچ

 بشه؟!  یو ماکان مفنگ   مانیمثل تو و اون پ  ی لومتریصفر ک ینقشه  ریاس 

 و سر تکون داد.  د یرو داخل دهنش کش رنش یز لب

  باور کن که اون طورها هم  ، یساز ی عبور م یسد ب  هی ازش  ی بچه زرنگ؛ اما تو دار ریاصالً اردش  ،یگ  ی باشه ، باشه تو درست م-

  رمرد یاونجا فقط دوتا پ ست،یاطرافش ن ای ال یتو اون و یا  گهیشخص د ای ی محافظ چیه م ینظرش دار  ریوقته که ز  یلیخ ستین

 کنن و بس.   یم  یشده زندگ  لیفس

داده بود برداشت و با کمک اون بلند شد و بدون   ه یتک زش یرو که به م  شیچوب یو عصا د یکش  یکالفه از سماجت هلن پوف بهادر

 بره.  رونی دور شد تا از اتاق کارش ب یبه هلن، چند قدم  ینگاه مین

 چکار کنم؟  د یحاال من با-

 .د یکرد، اما به سمتش نچرخ  ستادنشیپر از حرص هلن مجبور به ا یصدا

 کنه،  یاون محاله اشتباه شهی نم رشونی دست گ  یز یچ ریاردش  یالیدر و   یدادن جلو  ک یبگو بچه ها برگردن، از موندن و کش -
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هفته هاست از   ی شه؛ ناسالمت یباعث به شک افتادنش م  تیالیخ یسکوت و ب  نیاز ا شتریخودت حتماً برو بهش سر بزن ب اما

 برات داشته باشه؟  یتیاهم نیکه کوچکتر نیبدون ا ی گرد ی اون وقت راست راست تو شهر م  ، یخبر  یشوهرت و پسرش ب

 اما...-

  ریو پسرش ز  یها دور مونده و تو صاحب ثروت کوروش نشد  قهیمن هلن، اگه تا حاال هم دست من از اون عت ی برا اریاما و اگر ن-

 . اتیعرضگ  یو ب یی زندون، فقط و فقط مقصر تو یها له یو خودش پشت م ستیخاک ن

 . میریم شی من پ  یبه بعد با نقشه  نیا از

نگه   یراض  ی رو برا ش یکه داشت تموم سع ی عرضه خوندنش اون هم از طرف فرد یطور ب  ن یهلن در هم تاب خورد، ا ی ها ابرو

 بود.  نیواقعاً براش سنگ   دادی داشتنش انجام م
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مادرش   یدهی عق ن یزد و حاال به نظرش ا ی گرفت از کودن بودن بهادر حرف م  یکه باهاش م یحق داشت که تو هر تماس  مادرش 

  ی رفت؛ چون هلن بهتر از هر کس یم  شیبهادر پ یبا نقشه  د یاومد چه نه با ی نداشت چه خوشش م یااما چاره  ست؛ یراهم ن یپر ب

کردن بهادر بود و   یبا عشقش راض ی ها بود اونجا بود و زندگبا مادرش که سال ی زندگ و رفتن به هلند  یقه یدونست تنها طر یم

 بود و بس.  ام یحساب با کوروش س  هیتسو اد، یرفتن کنار ب نیشد با ا ی ر م که بهادر حاض یتنها راه

  ی خودش رو قاط چوقت یتهران بود، اما بر عکس پدرش ه یمردا  نی مرد ساده که هر چند جزو ثروتمندتر ه ی،  امیس  کوروش 

کرده بود که البته به  مختلف سر گرم   ینکرده بود و سرش رو با چنتا شرکت ساخت و ساز و چندتا معدن تو کشورها  استیس 

   قه ی عت ه ییاون افتاده بود تو کار جا به جا یهیسا  ریز اون و پدرش، حاال ی شده  ن ییاز قبل تع یلطف نقشه 

 . یبهادر منصور یطعمه برا  نیاندازش باعث شده بودم بشه بهتر یو ثروت ب  یسادگ  نیهم و

 

 ************** 
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 اون هم درست بعد از چند سال. نهی منتظر بود تا پدرشوهرش رو بب  نیآروم و مت ی لیبه تن داشت و خ ی موجه باًیتقر  لباس 

  گه ینقل مکان کرده بود و د الی و نیچند روز بعد از ازدواجش با کوروش بود که از عمارت به ا د ی رو د ر یکه اردش   یبار نیآخر

  چیه گه ید ریکه اردش   ی لیدونست که تنها دل  یم  یره و هلن به خوب روز هم به عمارت پا بذا ک ی یبرا ی حت گهیحاضر نشده بود د

 اون عمارت بود. ی وقت بر نگشت فقط و فقط حضور اون تو

  شیخرفت و عبوس، با زبون پر از ن رمرد یاون پ  دنیبه د یاهاش نقش بست؛ البته که اونم اصالً عالقه لب  ی رو  ییصدا یب پوزخند 

از   ریحس کنه که اردش  ی کرد و باعث شده بود گاه  ینگاه م یجان ه یبه اون و پدرش مثل  شه یکه هم  یرمردینداشت، پ ش یو کنا

  ه یفرض هی داده بود و اون افکار رو در حد   ریی رو تغ ت یذهن نیها اسال نیتو ا ریسکوت اردش  اها باخبره، اماون  یهاتموم نقشه 

 نگداشته بود. 

 به سمت صدا بندازه.  ینگاه می و ن  نهی رق تر بشتو جاش شق و  یباعث شد کم ییهاقدم  یصدا

محکم به سمت اون قدم   یی و با قدم ها د ی کوب ی م ن یزم ی داشت، عصاش رو رو اد یکه از اون به  یلی و استا  افهیبا همون ق ریاردش 

فقط از اون   ریبرداره انگار که اردش  ی قدم یتونست حت  یاون نم ی بود و ب ی داشت؛ بر عکس پدرش که کامالً به عصاش متک ی بر م

 حاال( یبه اون نداشت.) چشم نکن یاجیاحت چیکرد و ه یاستفاده م لشیحفظ استا یبرا ینت یز یله یوس   هی به عنوان 
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اربابانه به اون چشم داشت   یکه با فخر   ریاردش  یبرا  یشینما یو با لبخند  د یفرستاد و از جا پر نیی گاه آب دهنش رو پا ناخدا

 شد. رهیخ

 سالم. --
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 انداخت نشست. ی م یتخت پادشاه ادیمخصوص خودش که اون رو   هی صندل یتفاوت از کنار اون گذشت و رو  ی اما ب ریاردش 

نکنه به   یاشتباه گهید ی سر نیکه به بهادر قول داده بود ا  ییاما از اون جا د، یدندون کش ر یاون ز ییاعتنا ی لبش رو از ب پوست

 نشست. ریدرست مقابل اردش   یصندل ی زد و رو یباز هم لبخند  یسخت

 حالتون خوبه باباجون.-

 زد.  ی داخل دستش رو جا به جا کرد و به وضوح پوزخند  ی عصا ی کم ریاردش 

ون  رو شدن دست ا  نش یداشت و مهم تر ی اد یز ی لیخ ی ها یپوزخند معن نیکه بند دل هلن رو پاره کرد، به نظرش ا یپوزخند 

 بود.  ر یاردش  یبرا

 اومده بود گفت:  شیکه پ  یت یو پاش رو گم کرد و آشفته از موقع دست

 ! ؟یکه شما از دست من ناراحت نیاوم... باباجون مثل ا-

 به خودش گرفت و ادامه داد:  شمونینادم و پ یحالت

  شیکه فرصتش پ  د یبزنم، من واقعاً بابتش متاسفم باور کن یبه شما سر ن یکه فرصت نشده بود تا قبل از ا ن یالبد به خاطر ا-

 بود.  ومدهین

 زد.  یتئاتر خنده دار بود باز هم پوزخند   هی  دنیادا و اطوار ها براش درست مثل د  ن یکه ا ریاردش 

 ؟یخوای م  یچ نجایا-

 هاش رو گرد کرد. بود ابرو باال انداخت و چشم دهیشن  شخند یپر از ر یکه بعد از اون پوزخند ها یز یاز چ شوکه
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 . گهیشما د دنیخوب اومدم د -

 .د یهم ساب ی هاش رو رولب  ریاردش 

 . یبر  یتون ی حاال م ،ی د یخب د لهیخ-

 

 209پارت#

 

 بود.  وبس ینکرده بود و هنوز هم همون اندازه و رک و  ش یبا چند سال پ یفرق  چ یمرد ه  نیباز موند ا دهنش

 بکنه.  رونیباشه که مهمونش رو از خونش ب ی خان بزرگ کس ریکردم اردش   یفکر نم -

پر از تمسخره نبود؛ بلکه جاشون رو به   یهااز اون پوزخند  ی خبر گهی شد و د  یم  دهیکش  نییبود که پا ر یاردش  ی بار ابروها نیا

 داده بودن.  تیعصبان

 !؟ یز یو پرتات آرامش من رو بهم بر و با چرت   نجایا یی ایو ب  یبهت اجازه داده سرخود بلند بش یمهمون ناخونده، ک -

 بهادر صبرش رو از دست بده.  یطرز از حرف زدن باعث شد خالف خواسته  نیا

 جواب داد.   ی آشکارا تو کاسه چرخوند و به تند   یرو با حرص چشماش 

 من عروستونم.  یچه طرز حرف زدنه، نا سالمت نیا-

حرص   یاون انداخت و باز هم با پوزخند  یخاص به سر تا پا یهکه کل وجودش رو احاطه بود نگا  یتیبا وجود عصبان ریادرش 

 گفت: ی درار

 .....***.....  یانداخت ادم یخوب شد -

 بمب منفجر شد. هی و مثل  د یاز جا پر نیتوه  نیا دنیبا شن هلن

 بهت نزدم به احترام کوروش بوده و بس واال... یاالنشم حرف  ن یاگه تا هم رمرد، یاحترام خودت رو نگهدار پ-

کرد تا   یدختره رو تحمل کرده بود و نشسته بود و از دور تماشا م نی سال بود که ا یلی بود که از جا بپره؛ خ رینوبت اردش  نباریا

 رو نداشت.طاقتش  گهیخوره، اما د  یچوب حماقتش رو م  یشه و باالخره ک  یم  یزن چ نیآخر و عاقبت کوروش با ا  نهیبب
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 هان؟  ی و اال چ-

 بلندتر بپرسه:  یبار دوم سوالش رو با داد  ی برا ریباعث شد اردش  نیزبونش رو بند آورد و هم ر یداد اردش  یصدا
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 ؟ یکن یچه غلط یخو ا  ی م ؟ یواال چ-

 هم ترس تموم بندش در حال لرزش بود جواب داد:  د یکه از شدت خشم و شا هلن

 مطمئن باش. یریگی رو م نتیتوه نیجواب ا-

 به سمت هلن نشونه گرفت.  د یعصاش رو با تهد  ریاردش 

 ! نکنه پشتت به بابات گرمه ؟!... ؟ی جوابش رو بهم پس بد  ی خوا ی چطور م -

 زد و ادامه داد:  یپوزخند 

االن جلوت حاضر   نیهات همقطور از اسم و آدرس دوست پسرات و معشوقه  یپرونده  هی تونم  ی دختر بهادر، اگه بخوام م نیبب-

 بود؟!  یاون ور آب پناهنده شده، اوم.. اسمش چ  ه یکنم، مخصوصاً از اون جوونک آسمون جول که چند سال

عشق و   نی دونستم ا ی ارات رو بخورم؟! از همون روز اولم ممنم اون پسر احمقمم که گول تو و ادا اطو ی سروک، فکر کرد آهان

 . یدار  یا گه یقصد د ه یشدن به کوروش  ک ینزد ن یو تو از ا  هی باز هی ها همش  یعاشق

  هیجواب داد اون هم با چاشن یوجود به سخت  نیخشکش زده بود؛ اما با ا ریهمه اطالعات اردش  نی از ا ریو متح ده یرنگ پر هلن

 شد. ی م ریهاش سرازکه از چشم  یقطره اشک

از شوهرم و سام ندارم تا   ی حاال هم اومدم تا بگم خبر ن یهم یو مهمله، من کوروش رو دوست دارم ، حت ف یهمه اراج هانیا-

 اون وقت تو بهم انگ***....  یکمکم کن  یبلکه تو بتون

 درشت و پر آب اون چرخوند.   یاتفاوت نگاهش رو تو چشم ی ب ریاردش 
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  ل یدل  یمن ب ی کدوم از حرفها چیه ی دون  ی به تو بکنه، خودتم خوب م  یتونه کمک ی من نم ی اون هم جلو ختنی اشک تمساح ر-

  یلیپهن کن، از اون گذشته من ذات تو پدرت رو خ گه ید  یرو و ببر جا  تیباز اه یبساط س  نیو مدرک زده نشده؛ پس جمع کن ا

 کردم؟!  د یسف ابیرو تو آس  ها مو نیمن ا ی کن یشناسم، تو که فکر نم ی م خوب

  نیکرده و حاال خودش نشسته و از دور به دست و پا زدنش تو ا یف ی کث ه یدونم کوروش رو وارد چه باز  یبابات بگو خوب م  به

 بشه.  مونیخودش پش یکه از کرده  ارم یبه سرش م یی بال هی خنده؛ اما هنوز من نمردم،  ی منجالب م

 اشاره کرد.  رون یو با نوک عصاش به ب د یکش  یپوف

 . یمسخره ادامه بد  شینما ن یبه ا گهید ی و جا  رونی ب یاز خونم بر  ومده یمن باال ن ی حاال هم بهتره تا اون رو-

  یهمون راه تامل از یالحظه   یمبل بدون حت ی رنگش از رو یزرشک فی و بعد از چنگ زدن ک د یهاش کشگونه  ی رو  یدست هلن

 رفت. رونیاومده بود ب

 ********* 

 ! شه؟ی م یحاال چ-

 هم گذشت و جواب رحمت رو داد:  یچشمش رو رو  ریارش 

 . هیسر منصور  ریها ز یباز ن یا یکرد، حاال شک ندارم همه  ل یتبد  نیقی اون دختر شک منو به  ه یشونیپر-

  انیکه از جر یکه تو به اونا فهموند   نطوریا ؟یکرد   یبرگ برنده رو، رو م  د ینبا یکن  ی هم باشه فکر نم نطور یاما خان اگه ا-

 .یباخبر

  ی کنه و من دستم برا ی از قبل اشتباه م  شتر یافته و ب ی به جنب و جوش م نطوریا ؛ یوقتا الزمه چوب تو سوراخ مار بکن  یبعض-

 . شهیانداختنشون باز تر م ریگ

 ارباببش ابرو باال انداخت. یرکیاز ز رحمت

 .کشنی نم کیاز خونه کش رونیکه ب هی چند روز  ست،ین ی و اون پسره خبر یاز پسر مستوف  گهید یراست-

 که چشم باز کنه شونه باال انداخت.  نیبدون ا ریاردش 

 کردم.   یفکرش رو م -

 ؟ یکن  یچکار م  ی با مستوف-
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 رحمت لب زد.  یدر چشما  رهیچشماش رو باز کرد و خ نباریا ریاردش 

حواسش رو جمع   شتریکنه و ب یبا وزارت خداحافظ د یبا گه یپسرش داشته باشه؛ اما د ی از کار ها یکه شک دارم خبر  نیبا ا-

 آقازادش و کاراش بکنه. 
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 دردسر نشه؟ -

 افسوس تکان داد. ی از رو یسر

اتهام جا   یجور ه ی د یوروش زده، باکه ک یو پسرش، واسه خاطر گند  یاما نه به خاطر مستوف  م؛یاالنشم تو دردسر افتاد نیما هم-

کنه و    یو صداش گوش فلک رو کر م  ادیبه صدا در م ییرسوا  نیزود طبل ا ای ر یچون د م یاسمش بردار یرو از رو  قهی عت ییبه جا

 . بتایاون موقعست که وا مص

 اما چطور؟ -

 بود.  شی انرژ عی رفتن سر لیاون ها تحل یداشت و بدتر از همه   یعوارض بد  یر یپ د،یرو پس گردن دردناکش کش دستش

 کوروش و پسرش.  ی نداشته باش و فقط حواست رو بده به کارا یکارها کار نیتو به ا-

 انداخت. ریحرف سر ز  یب رحمت

 و در همون حال گفت:   د یهاش صورتش رو در هم کشو باال کرد و از درد استخون   نییسالن رو پا یقدم چند 

 ؟ یعل ار یخبر از چه -

  د،یابرو در هم کش ریصورت درهم اردش  دن یبودن با د ریخدمت گذار، نوچه، مشاور و دوست اردش  ی که از همون بچگ  رحمت

 . هیدونست که مشکلش چ ی خوب م

 . ارمیدمنوشه مسکن ب-

 در مقابل درد هم کمر خم نکنه.   یداد درد رو تحمل کنه، اما حت حیبود باز هم ترج یکه از مسکن فرار   شهیبه عادت هم ریاردش 

 ؟ یعل ار یجوابم رو بده رحمت، چه خبر از -
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وقت    چیدنده ه ک یلجباز و   ریهاش چشم دوخت، اردش  یکودک  هیمعنادار به همباز یهم گذاشت و با نگاه یدستش را رو  رحمت

 کنه.  ر ییقرار نبود تغ

 خان.  نیالاقل بش-

 و بلند و با تحکم اسمش رو صدا زد.  د یکوب نیهمه اصرار رحمت عصا به زم نی آشکار از ا ی با حرص ریاردش 
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 رحمت.-

 جواب داد:  یل یم ی کنه پس با ب ی تر م یدونست اصرار دوباره اون رو اعصبان  یآگاه بود و م ریاز اخالق اردش  ی که به خوب رحمت

و برعکس تصورات ما آقازاده به   ده یند  یمشکوک ز یچ چیحرف زدم، گفت هبرگشته، خودم باهاش  یعل  اریهست که  یچند وقت -

 اونجا از پس خودش و مشکالتش بر اومده.  یخوب

 چشم تنگ کرده.  ریاردش 

 نزد؟  یاز اون حرف یاز اون دختره چ -

 شونه باال انداخت. الیخ یب رحمت

 اونجا کمک دست آقا بوده.  ی لیبوده و خ یدختر خوب و آروم  نکهیچرا گفت، مثل ا-

 به عصاش وارد کرد.  ی فشار ریاردش 

 دردسر نشه برامون؟ -

 رو متوجه شده بود شونه باال انداخت. ر یکه رحمت خوب منظور اردش  نیا با

 .د یرس ی بچه ساله و ساده به نظر م  دمیخان من دختره رو د یچه دردسر -

دختر رو نبر گوش   ن یا ایهزار دفعه به اون کره بز گفتم ب ست،یاصالً به صالح ن  یجا به اون پرت هی کلبه و تو  ه یموندنشون تو -

 باال. ادیماجرا شکم دختره ب  ن یترسم ته ا یشناسمش خودم بزرگش کردم م  ی م  مینداد، از طرف

 زد. یپوزخند نامحسوس  رحمت
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  م یعل ارینگاه کنه،  ی دختر حت  نیداره، عمراً به همچ انیهاش جرخودته خون تو، تو رگ  یخان، سامم نوه  یخور یم  وی حرص چ-

 گفت. یحتماً به من م  د ید یم یتی میصم ای ی مشکوک  زیراجب ربطشون نزد اگه چ ی که حرف

از حس   بود ی چون رحمت تنها کس ال؛ی به گذشته و ل هیرحمت پر بود از طعنه و کنا یدونست که جمله  ی م ی به خوب ریاردش 

 باخبر بود.  الی به ل ریاردش 

 ******************** 
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 *سام* 

هم موفق   باًی بسازم و تقر ی خرگوش چوب  ه یازش  یداشتم با کنده کار  یدستم گرم کرده بودم و سع ی چوب تو کهیرو با ت سرم

 جلو برده بودمش.  ییجاها ه یشده بودم و تا  

نفس، از فکر بهش خندم گرفت و   یکنم؛ مثال دوتا چشم بزرگ درست مثل چشما اده یرو روش پ اتییداشت تا جز اج یاحت فقط 

 دستم جا به جا کردم، انصافاً خوب ساخته بودمش،   ی رو تو ی خرگوش چوب یکم

ها و   لهیگذاشتن و وس  ی چنتا قفسه با چوب ساخته بودم برا ی استعداد داشته باشم حت نکاریکردم انقدر تو ا ی وقت فکر نم چیه

  هیساخت   م یبعد  یانجان دادم و برنامه  د یکار مف  هی حس کردم  دمینفس رو د یبرق چشما یبار وقت  ن یاول ی خرت و پرتها و برا

  اینفس  یبرا ک یکمد کوچ ه یساختم مثل  ی شتریب یزایبعداً چ د یسخته، شا ی لیخوردن خ ذاغ نی رو زم نطور ی! اهی غذا خور زیم

بسازم و اون با ذوق دست   لیخواست تمام وقتمو براش وسا یدر هرصورت دلم م  ، یدستبند چوب  هی دمیشا ، یو مالقه چوب  ریکفگ 

 بپره. نییبهم بکوبونه و باال و پا

  نیدونستم ا ی اما م دم، یکش  یکه از اعترافش به خودمم خجالت م یاحساس  ه یبهش داشتم  ازین ی ماورا یاحساس  هی دایجد 

 کنه.  ی م جذب شه یاز هم شتریاحساس منو به سمتش ب

 از قبل باهاش قدم بزنم.  شتریباهاش وقت بگذرونم و ب شتر یباهاش حرف بزنم، ب شتریخواد ب ی م دلم 

 شهی زده و دماغ قرمز شده وارد کلبه م  خی یو به اون که با صورت   رمیگ یم  یخرگوش چوب  یاز رو  رمویباز شدن در کلبه نگاه خ با

 : گهی دوزم که م  یچشم م

 چقدر سرده.  ی وا-
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 . زنمیشدن م ی حالت دارش که به خاطر رطوبت سرما فرفر ی و اون موها افش یبه ق یی محو لبخند 

 . ارمیب  یبرات چا نیبش ایب -

بلند شدم به  و رو به من که از جا اد یکلبه م  ون یم  هی زمیه ه یبه سمت بخار ییو با لبخند دندون نما  مالونهیبهم محکم تر م دستاشو

 : گهی م  یچا ختن یقصد ر
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 خان؟!  یجناب سام ی آفتاب از کدوم طرف دراومده مهربون شد -

 سر به سرش بذارم. کمیکنم باز  یو هوس م   رهیگی تو حرفش خندم م   طنتیهمه ش  نیا از

 از قبل باشه.  شتریحواسم به تو ب  د یمن با گه ید-

 کنه.  ی تو استکانم از روش شونش نگاه م یچا  ختن یتنگ کرده به من که در حال ر  یتعجب و چشما با

 !م؟یچ  ون یسعادت رو مد  نیاما من ا ؛یکن  ی م ی خوب ی لیکار خ-

 : دمیجواب م ی تظاهر  هی تفاوت ی و با ب رمیبه دست به سمتش م یچا

 ! یزن من گه یتو د  نکهیا یبرا-

 گشاد شد. کهویشدش  زیر یچشما

 . یکن  یمنو عصبان ی خوا ی و سرت خورده به سنگ، نگو باز م  یمهربون شد  هو یمن گفتم تو چرا -

 معروف عمرچپ. یخودمو زدم به همون کوچه  قاً یرو به سمتش گرفتم و دق یچا

 . یگفتم، خوب زنم  یمگه من چ ی شد  یچرا عصبان-

 .د یکوب  نیزم  یپاشو با حرص رو  هی

 . شهیانقدر زن، زن نکن من حالم بد م ستم،یهزار بار من زن تو ن نیا-

 . رمیگ ی به سمتش م شتر یرو ب ی چا یخند  شین با
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 .ی تا شش ماه زن من ی ایب نییپا یدوماً باال بر   ،یتا سرد نشده بخور گرم بش ر یرو بگ  نیاوالً ا-

 رو از دستم گرفت. ی حرص چا با

 کنم.  ی من شش ماه تحمل م ی کرد ال یپنبه دانه، تو خ ند ی شتر در خواب ب-

 ؟ یکن  ینم-

 هاشو باال داد و سوالمو با سوال جواب داد:  ابرو

 ؟ یتون یم  یتو چ -

 تکون دادم.  سرمو

 مجبور.  ،یفهم  یمجبورم م -
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 رو تو دستش فشار داد.  ی چا کیکمر بار استکان

 . یراه باز جاده دراز خوش اومد  ، یستیمجبور ن  چمیه-

و با چنتا قدم بلند خودم رو به در رسوندم و با چنگ زدن به   دم یپا به سمت در چرخ یپاشنه  ی زدم و با حرکت رو ی کج پوزخند 

 تم. رف نییکلبه پا ی جلو ی . و از پله هادمیکش هامه ی سرد اون منطقه رو به ر یزدم و هوا  رون ی از کلبه ب ی چوب لباس  یکتم از رو 

  گهید د یبار  ی اگه امشبم باز برف م ارم،یب  زمی ه کمیخواستم برم  ی که دل آسمون پر بود از ابر؛ اما مقصد من جنگل بود م نیا با

 کردم.   یم  دایکاش که چوب خشک پ ی شد فقط ا ی رفتن به جنگل سخت تر از قبل م

 ؟ یریکجا م -

 به سمتش بچرخم. کردم ی پالتوم م  یهاب یکه دستام رو تا ته تو ج  یو در حال ستمیطلبکارش باعث شد با یصدا دنیشن

 شد باال فرستادم و گفتم:  ی که م  ییابروم رو تا اونجا یتا  هی

 . گهید  رمیراه بازه و جاده دراز، دارم م یمگه نگفت اًیبه تو جواب پس بدم؟ ثان د یکه به تو چه مگه با اوالً

 چشمش رو دروند. یحرص
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 ست؟ یو به منم مربوط ن ی ریم  یدار  ی چ یعنی-

 باال انداختم.  شونه

 . گهید ستیبگم، مربوط ن ی خوب چ-

 کج کرد و دستاشو به کمرش زد.  دهنشو

 به من مربوطه.  میلیخ-

 . دنیشروع کردم به خند   زیفرستادم تو دهنم و ر لبمو

 نبود.  ادم یآهان چون شوهرتم به تو مربوطه،  -

داد بهم نشون داده و من با خنده دستم رو هوا براش تکون دادم به سمت جنگل برگشتم    یکه رو هم فشار م  یدر حال دندوناشو

 . هیگر  ی با ادا نباریکه دوباره صداش بلند شد، اما ا

 . امیمنم ب سایوا ی ریکجا م -

 نگاهش بکنم جوابش رو دادم:  نکه یا بدون

 گردم.   یالزم نکرده هوا سرده برو تو زود بر م-

حرفهاست که به حرف من   نیدختر سرتق تر از ا ن یبود که ا ن ینشون از ا دوه یهاش که مشخص دنبالم مقدم  یصدا دنینش  اما

 گوش بده. 
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 ******* 

  یی که چه بال  نیهوا و از ترس ا یمتر بپرم رو  ه یداد بلند نفس باعث شد درست  ی بلند درخت ها بود که صدا یهاتنه  ی رو نگاهم

 ر بترکونم. سرش اومده زه

بود و    دهیکش نییگوشش پا ر یبازش گذاشته بود و تا ز یموها یاون که کاله بافتشو رو  دن یاما با د دم؛یسرعت به سمتش چرخ به

سر تا   نیکه از ا ی و با لبخند   م،ی کرده بود  داش یکه قبالً تو کلبه پ یکاپشن سبز رنگ و بزرگ  یبای دستاشو تا ته کرده بود تو ج
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  هی ادآوریلحظه بود چون با    هی  یفقط برا نیاما ا دم؛یکش  یکرد، نفس راحت  یاون سر صورتش رو پوشونده بود و به من نگاه م

 شدم و با اخم و داد گفتم:  یعصبان لشیدل ی ب ادیفر

 ؟یکش ی چرا داد م ،یشد  وونه ید-

 به قهقه شد.  ل یتبد  لبخندش 

 . دهیدوست دارم، توام بکش حال م-

 .دنی و خند  دن یکه تموم کرد باز شروع کرد به داد کش جملشو

 خنده سرمو تکون دادم، دختره پاک خل شده بود.  با

بود اما نه انقدر که   دهینم کش کم یافتاده بود،  نیزم  یکه رو  یمیضخ باًیتقر یشاخه  هی خم شدم و شروع کردم به برس  نیزم ی رو

 نشه روشنش کرد. 

 کاپشنم حس کردم.   ی نفس رو از پشت رو یشاخه تا بلندش کنم که بند شدن دستا ریرو انداختم ز  دستم

 شاخه شدم و کمر راست کردم.  الیخ یب  یپوف با

 لباسام از قواره در اومده.  یها؟...همه  ی کن ی چرا ترک نم  دنتو یعادت لباس کش نیا -

 بود سرش رو از کنارم آورد جلو گفت: ستادهیپشتم اکه   همونطور
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 برات.  خرمی نوشو م ه ی -

 .د یپر رونیاز دهنم ب یاخنده  تک

 ؟ یخری تو م-

 جلو گذاشت و نگاهش رو به افق دوخت گفت:  ی زد با اعتماد به نفس قدم ی از پالتوم کند و در حال که دست به کمر م دستاش 

 بنداز برات بخرم. ادمی د یخر یشهر برا م یکه رفت ی سر نیا -

 لبخند ابرو باال انداختم و دستم رو به سمتش بلند کردم. با
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 . هیعال-

 بودم چرخوند. ره یبهش خ طنتیپرش  یرو دست دراز شده و صورتم که با لبخند  رونش ینگاه ح د،یتعجب به سمتم چرخ با

 به سمتش بلند کردم.  شتر یرو ب دستم

 . رش یز یبزن یخوا  ینشده م  ی چیه ، یشد، مگه حرف نزد ی چ هیچ-

 ونم گفت: ستاره بار یشدن تو چشما ره یخ ه یدستم گذاشت و بعد از چند ثان  یو دستش و آروم تو  د ی رو تو دهنش کش رنش یز لب

 خرم برات.  ی من رو حرفم هستم م-

 بودم رو آزاد کردم. دهیدندون کش ر یرو از داخل دهنم ز لپم

 . ارنیب یسفارش بد  د ینداره با یندگینما رانمی ا یکجا  چیکه تو ه  هییایتالیبرند ا ه یپالتو کاره  نیهست، ا ی مشکل ه یحله، فقط -

 . د یهاشو تو هم کش ابرو

 چطور؟ -

 دستش رو رها کنم شونه باال انداختم و گفتم:  نکه یا بدون

 .خرمی پولشو بده من خودم م  ، یبکن ی تو کار ست ین یازین-

 حالت مظلوم گفت:  ه یرو کج کرد با  سرش 

 با... باشه چقدره پولش؟ -

 ابرو مو دادم باال و چشمامو تنگ کردم.  ه ی فکر کردن  ینشونه  به

 . حدوداً پونزده ستی گرون ن ی لیاومم.... خب خ-

 هزار.-
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 نگاهش کردم. ه یاندر سف عاقل
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 هزار؟!_

 لباش نقش بست.   یرو  یامسخره  لبخند 

 که...   شهی که نم ونمیلیکردم، اما خب م یشوخ-

 نگاهش کردم.  یسوال

 بود.  ون یلیمنظورم م قاًی من دق شه؟ی چرا نم-

خواست دستش رو با   ی تو اون لحظه که م قاًی و دق  دمیگردش نشون داد که به مقصودم رس  یباز مونده از تعجب و چشما دهن

 محکم تر گرفتم که گفت:  فشو یظر ی بکشه دستا رون یحرص از داخل دستم ب 

 ! ارم؟یاز کجا ب ونیلی من پونزده م ؟یشد  وونه ید-

 کرد ادامه داد.  ی رنگم اشاره م یکوتاه مشک   یکه با نگاه به پالتو  ی که در حال دمیخند  بلند 

 ارزهی نم شتریچهارصد ب ای صد یپر پرش س  نیا-

 باال انداختم.  شونه

 . رش یز  یکه بزن یخوا  ی نم ،یاما تو حرف زد -

 شده دهنش باز موند و شروع کرد به من و من کردن. شوکه

 من... من... -

 وگفتم:  دمی رو که تو دستم بود رو محکم به سمت خودم کش دستش

  ورم یو آهان... اون پل ی سوزوند  یزمیه یکه رو بخار ده یو اون لباس سف  ی و پارش کرد ی داد  ری که به شاخه گ  یاون لباس  ریاز خ-

 حله.  ی ریرو برام بگ  دونه ی نی گذرم تو هم یکه وا رفته م   ید یانقدر کش نتشویکه آست

شل بشم و اون بتونه راحت از دستم فرار   یو کم  وفتم یباعث شد به خنده ب ن یسرخ شده و هم یدونستم االن حساب  یهم م  دهیند 

 . رهیبکنه و ازم فاصله بگ 

تو    یکرم ه یکار رو برام بکنه فقط  ن یخواستم که اون ا ی من رو هم بخره و من نم ی راهنایاز پ یکی  ی تونه حت  یدونستم نم یم

 . رمیبم یکنه از خوش  ی گردش رو گردتر م  یماچش یو وقت نم یوجودم بود که دوست داشتم حرص خوردنش رو بب
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 220پارت#

 

 به دنبالش راه افتادم،  دمش،یکش  یم  نیزم یکه رو   یبلند کردم و در حال ن یزم ی که قصد داشتم ببرم رو از رو یاشاخه

 بلند:  نبار یکردم، اما ا ی لب زمزمه م ری بود مدام ز ی که چند وقت  یشروع کردم به خوندن آهنگ  ناخواسته

 .نمیتر بب   بایرو ز ایتا من دن ،ید یبه داد من رس  ییعجب جا``-

 نم یمو تا آخر بب ایمن انقدر بخوام زنده بمونم باهات رو تا

 رو تنها نگردم  ایکه من دن ید یبه داد من رس  ییجا عجب

 نکردم  ییوقت باهاش احساس تنها  چ یکه ه ی هست یتنها آدم  تو

 هامکنن حُرم نفس  یورت م مر  شم،ی دلتنگ م   رمیم  شتیاز پ تا

 خوامینم ی زیندارم به جز تو از خدا چ یجز تو احساس  یچک یه به

  چ یدستامون ه ن یکه ب م ینیب ی م یداری تو ب  میبگو دار ست، ین یهست و ک  یکنه ک ی م  یکه تو رو دارم کنارم چه فرق  یوقت  تا

 . ستین یمانع

 ``...ید یبه داد من رس  ییجا عجب

 *************** 

و   رهیبگ  یشتریبرف شدت ب  نکهی تو هوا پراکنده بودن نگاه کردم، چقدر خوب بود که قبل از ا ی برف که به آروم ز یر ی دونه ها  به

بارش   ر یبسته ز یباز و چشما ی شاخه جا به جا کردم رو به نفس که با دستا یدستمو رو تنه   م،ی بشه برگشته بود ک یهوا کامالً تار

 گفتم:   د یرخچ یبرف م 

  دهینموندم تا جوابش رو بشنوم چون شک داشتم اصالً حرفم رو شن گهیموتور برق رو روشن کنم، د  رم یتو برو داخل کلبه من م-

 هم بده.  یباشه چه برسه بخواد جواب
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که با خودم آورده بودم    یپهن باًیرفتم به سمت انبار و شاخه تقر م یبه سمت مقابل کلبه برم مستق نکه یافتاده بدون ا ر یز یسر با

  یکه دستام رو از شدت سوز سرما به هم م  یداخل گذاشتم و موتور برق خاموش رو روشن کردم و در حال  یرو به صورت عمود 

 .د یرنفس بند دلم رو ب غی ج یهنوز درش رو باز نکرده بودم که صدا ارفتم ام یی مالوندم به سمت دست شو

 انداختم با خودم گفتم:  یکه شونه باال م  ی گرفتم و در حال  رهیرو به دستگ  دستم

 

 221پارت#

 راه انداختن. ادیزده شده، شروع کرده داد و فر  جانیخل و چل ه نیالبد باز ا-

به نفس بزنم و   یسر  هی در رو رها کردم تا   یره یماجرا بشم، دستگ  نی ا الیخینشد ب ی کردم دلم راض ی دونم چرا هر کار ینم اما

 لحظه حس کردم پاهام سست شده.  ه یدر چهار تاق باز کلبه   دن یبه سمت مقابل کلبه و از د دن یشروع کردم به دو

از ته دل   یخنده یصدا ی مقابل کلبه رو باال رفتم؛ اما وقت یکه جون نداشتن پله ها  ییتونست افتاده باشه؟ با پاها  یم  یاتفاق چه

 کرد.   زیبار دوم خشکم زد و گوش ت ی برا دم ینفس رو شن

 ! ؟یاومد، اما ک ی مرد م  هی  زیر یصدا

 دلش برامون تنگ شد!   یزود  نیبه ا یعن یاما فقط چند روزه که رفته  زنه، ی گرده باز هم بهمون سر م  یگفته بود بر م  یعل اری

 بود؟!  یعل اری  یرانفس ب و داد   غی خنده ها و ج یعن یباال انداختم،  ابرو

خندان **    ان ینفس که از گردن ک دنیداخل اما با د  ی دوتا قدم بلند خودم رو با ضرب داخل کلبه انداختم تا بفهمم چه کس با

 بود خشکم زد. 

باز به سمت   ش ینفس بود که حاال با ن  یداخل چشما ه یبرق شاد دنینفس تو..**. از د دنیاز د یو نه حت ان ینه از وجود ک  البته

 بود.  دهیمن چرخ

 گفت:  یباز کرد و با شاد  انیدستاش رو کامل از دور گردن ک  نفس

 اومده.  ان یآقا ک نیسام بب-

 لب زمزمه کردم.  ر یلبم نشست و ز یرو  یاناباوارنه  پوزخند 

 . نیآقا گفتن چقدر تضاد داشت با او آغوش گرم اون استقبال آتش نی! اانیک آقا
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 صداش بلند شد. دوباره 

 مثل تو خشکم زد... ی نطوریهم دمشیاومد داخل و د ی من وقت شه،ی تو هم باورت نم یتو؟! شوکه شد  یی سام، کجا-

 

 222پارت#

 نداشت به سمتم اومد.  ینفس که تموم یهاتوجه صحبت ی ب انیک

 پدر سوخته؟  یرچطو -

  نیح نیدستم وارد آغوشش شدم که اون در هم  دنیقفل شد و با کشتو پنجش که به سمتم گرفت بود  م یمن به عادت قد  دست

 گفت: 

 دلم برات تنگ شده بود.  یکه حساب  تییبغل خان دا ایب-

 بود که گفت:: ره یبه نفس متعجب خ ان یشونه ک ی هام قرار گرفت و من فقط مثل مجسمه از روشونه  ی رو گشید دست

 ! ؟ییشد االن؟ خان دا یچ-

 گفت:  د یکش  یکه دستش رو پشت گردنش م   یجون من رو از خودش فاصله داد و در حال ی باخنده تن ب انیک

 بهت نگفته؟ -

  ستیجلو دارش ن ی چیدونستم ه  یحال که م  نیرو جار بزنه؛ با ا ینسبت خون  ن یو ا  ارهیدرب  یدونستم باز قراره مسخره باز یم

 گفتم: 

 . الیخ یب-

 گفت: ی با لودگ د یکش ی که لپم رو محکم م ی در حالزد و  یض یرو به من لبخند عر انیک

 گوگول پسرم.  نیا ه یی من دا-

متعجبش خندون شده   یافه یشدم که ق ره یو به نفس خ دم یدونستم سرخ شده با حرص عقب کش ی هم م یرو که حساب  صورتم

 بود. 

 شه؟!  یمگه م  ؟یکن  ی م یشوخ-
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 شونه باال انداخت. انیک

 حاال که شده.-

 خم شد. نییپا یشکمش گذاشت و کم یکه دستاش رو رو ی شد به صورت به قهقه  لینفس تبد  لبخند 

 نه امکان نداره. شه،ی باورم نم -

 خنده سر تکون داد.  ونیو م د یهم با صدا خند  انیک

 باور کن.-

 

 223پارت#

 بشه.  وونهی دو تا د نیمونده بود مسخره دست ا نمیلبم نقش بست، هم  یرو  ی کج پوزخند 

به سمت تختم رفتم، خودم رو روش ولو کردم   ی کردنش به چوب رخت زون یو بعد از آو  دمیکش رون یاز تنم ب  ی الیخ یرو با ب  مپالتو

 هام گذاشتم.چشم  یو ساعدم رو رو 

 نسبت فقط.. فقط.  نیبودم، اما نه از فاش شدن ا دلخور 

که نفس انقدر خوشحال   نیناراحت بودم، از ا نجایا ان یخودمم سخت بود؛ اما من واقعاً از بودن ک ی برا  یکه اعترافش حت نیا با

نبودم اون رو با   ی راض یخواستم و حت  ی خودم م ی رو و اون برق نگاهش رو فقط برا  شیبودم لجم گرفته بود من خندهاش رو شاد

 شم. ب کیبود هم شر م یزندگ یهاتیشخص  نیتر  زیاز عز یکیکه   یانیک

 نداشتم.  یباور کن من منظور  ؟ یناراحت شد  دمیکه خند  ن یشده از ا ی چته، چ یسام-

 بلند شد. ان یک یصدا نبار یدستم رو هم از چشمام بر نداشتم که ا  ینفس رو ندادم حت جواب

 .ستیخودت رو ناراحت نکن مدلشه؛ واال از دست تو ناراحت ن -

 نفس، اما دلخور. یهم صدا باز

 آخه... -

 . میاریاونا رو ب نهیبراتون پشت ماش  دمیخر له یمقدار وس  هی کمکم کن  ایب الش، یخ یب-
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دستم رو از   تی تکون هم نخوردم، اما درست همون موقعه با عصبان یکلبه بلند شد حت  هی بسته شدن در چوب یکه صدا  یوقت  تا

 . دمیکش ی اتخت درست کنارم فرود آوردم و پوف کالفه  ی تخت نشستم و مشت گره کردم رو رو  یچشمام برداشتم و رو  ی رو

نبود از چشم   یت یخصوص نیخواستم و ا  ی خودم م یها رو براخود خواه بودم و همه توجه  شهیکردم، هم ی داشتم اشتباه م د یشا

 کنم.  ی بزرگش مدارم   یخودم پنهون باشه احتماالً باز همون اخالقم سراغم اومده و الک

****************** 

 

 224پارت#

  ن یخوب حواسش به ا انیشده بودند چشم دوخته بودم که کمم نبود، مشخص بود که ک دهیچ نیزم ی که رو د یخر یهابسته  به

 .ومدهی ن یهم بوده که دست خال میبود ی طیکه ما تو چه شرا

 ! ؟یاومد  رید-

 شد. ره یحرف رو زده بودم با تعجب خ ن یو به من که ا د یکش  رونیها ب د یاز خر یک ی یسه یرو از داخل ک سرش 

 باز شد.  ختیچه عجب -

 لبش سبز شد.  یرو  شیشدم که لبخند همشگ  ره یتفاوت بهش خ یب

 باال؟! یاومدنمه که سه نقطت رو برام گرفت  ر یپس واسه خاطر د-

 هم جوابش رو ندادم و اون خودش گفت:  باز

 . دادمی انجام م د یکار داشتم که با ی کل  ومد ین  شیپ طشیاومدم، اما شرا یزودتر م  د یدونم با ی م  د،یخب بابا؛ ببخش لهیخ-

 زدم.  یامسخره  پوزخند 

 ؟ ید یکارت دست کش  یاز اون کل هو یشد که حاال  یچ-

 رو با خنده تکون داد.  سرش 

 ؟ ید یکردم پسر، چرا کشش م ی من که عذر خواه -

 اما دست خودم نبود.  ست،ین ان یاومدن ک ر یکنم و اصالً مشکلم د یم  ی ها حرص دلم رو خالحرف  ن یدونستم دارم فقط با ا یم
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 م؟ یینجایا ید یاز کجا فهم-

 و بدون نگاه به من جواب داد:  ی ا گه ید یسه یرو کردن ک ر یو ز دن یباال انداخت و شروع کرد به سرک کش شونه

  ن، یشک داشتم خودتونم که نبود کم یکلبه؛ البته بگما اولش   نیدست چپ اول ر یبعد از پل تو مس یسخت نبود خودت گفته بود -

 شد. ل یتبد  ن یقیوارد کلبه شدم شکم به  ی اما وقت

 بازنده بود.  ه ینشده احساسم درست مثل  یچ یهنوز ه دم یکش یاتفاقات تو جنگل آه نا محسوس  اد ی به

 جنگل. م یرفته بود-

 هم بدون نگاه کردن به من جواب داد:  باز

 

 225پارت#

 ! یکارا بکن ن یاز ا یشد توهم بتون  یاصالً باورم نم ا،یشد  یکار  والی ا ن،یاریب زمیه ن ینفس گفت رفته بود-

 مگه من چمه؟ -

 دادم.   یم  صی رخش هم تشخ می از ن ی رو حت انشیموز لبخند 

 .یچت-

 شدم. ره یرو ازش گرفتم و به نفس که پشت به ما در حال درست کردن شام بود خ نگاهم،

 .اقیاشت نی کرد و امشب با ا  یغرغر و نق و نق غذا درست م ی با کل گهید یهاشده بود اون بود، شب  ی از من کار شتریکه ب  یاون

 تیموندم شک نداشتم از عصبان یم  نجایا گهید  قهی دق ه یحرص از جام بلند شدم تا هر چه زود تر کلبه رو ترک کنم، اگه   با

 شد. ی منفجر م

 .بلند شد  انیزده ک  جان یه ی قدمم برنداشته که صدا  هی  یهنوز حت  اما

 کردم.  داش یپ-

 داد و....   یبود و داشت اون رو به نفس نشون م بسته شکالت تو دستش  هی باال رفته به سمتش نگاه کردم  ی ابرو با

 منه؟  یشکالت برا  ، یوا-
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 . دنیخند  زیشروع کرد به ر  انیبند حرف نفس ک پشت

 ... یو مثل اون سر ی هات رحم کنفقط قول بده به دندون  -

 صورتش گذاشت. یدستاش رو رو   نفس

 کشم.   ینکن برام خجالت م ی آور ادینگو نگو   ی وا-

 وقته منتظر موندن تا به دست تو برسن. ی لیکه خ  رشونیبگ  ایب-

 شکالت ها رو از دستش گرفت.  ی با خجالت به سمتش رفت و با تشکر ختهی مشهود، اما آم یبا شاد  نفس

بود و   متی و ارزون ق  یمیمشت شکالت قد  ه یها فقط  اون شکالت  هیچ  انیدونستم جر ینم دمیچندش صورتم رو تو هم کش با

 شد! ی براشون ذوق زده م نطورینفس ا

مدت انقدر به فکر نفس بود   نیتو ا ان یک ی عنی ی خردم عه لعنت یبراش م نشو یبه خودم نگفته بود شکالت دوست داره بهتر چرا

 بود؟! پوف... دهی براش شکالت خر اد یکه ب نی تر از ا  شیپ یل یخ یکه حت

 

 226پارت#

 بلند شد. باز هم  ان یک ی رو به سمت در برداشتم که صدا هامقدم

 ؟ یریکجا م -

 متوقف بشم جوابش رو دادم:  ایبه سمتش برگردم  نکه یا بدون

 بخورم. ییهوا هی  رونیب رم یم-

 هول جواب داد:  به

 . امیمنم ب سایوا سا،یوا-

 زدم،  رون یرو با حرص مشت کردم و از در کلبه ب دستام

 .شد ی م غ یازم در ان یکه به لطف ک ییی خواست و تنها یآرامش م کمی دلم 
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و   دم یخودم رو به جلو کش ی کردم کم یستون م  شیچوب یهانرده  یکه دستام رو رو   یرفتم و در حال ونیا یسمت تراس رو  به

 از درونش مشخص نبود.  ی زیچ یاهیداخل جنگل شدم که از شدت س  ی کیتار یمحو نقطه 

 هم باالخره اومد.  ان یداد که ک ی هام نشون مشونه  ی رو یز یچ افتادن

 هام افتاده بود کردم و گفتم: شونه  یبه پالتوم که رو  ینگاه

 نبود.  یاجیاحت -

  ی هم م  ی که پاهاش رو رو  یداد و در حال ه یمتصل شده بود تک یروان یها که به سقف ش نرده  ونی م ه یرو به ستون چوب شونش

 آشکارا گفت: یاانداخت با طعنه 

 کنم قابل نداشت. ی خواهش م-

 بود خنک کنم.  زش یدر حال ر ی که به آروم  یحسادت درونم رو با سوز سرما و برف  ش یکردم تا آت  یبهش ندادم و سع یابجو

منتظر   یبه چشما گاریبسته س  ینگاهم رو از رو  ی برف گرفت و سوال ی که مقابلم گرفته شده نگاهم رو از دونه ها  گاریس  یبسته

 سوق دادم.  انیک

 ! ؟ یکش ینم-

دو سه نخ تو هفته،   د یتو نخش نبودم شا ی لینزده بودم، البته که قبل از اونم خ گاریلب به س   گهید  نجایمده بودم اکه او  یوقت  از

 . دمیپر یمادرم از خواب م  یده یرنگ پر یچهره  اد یکه با   ییاونم درست شبا

 

 227پارت#

 تو ترکم. -

 زد.  ی گرم لبخند 

 .  یزد ییحرکتا هی  ،یگوشه نشسته بود   هی  یطور خشک و خال  ن یمدت هم نینه بابا، خوشم اومدم پس تو ا -

 سرد از دهانم خارج شد مثل دود به هوا بلند شد. یکه تو اون فضا   یو نفس گرم دم یکش یبزنم پوف  ی که حرف  نیا بدون

 بود گفت:  رهیها خکه به دور دست   یدر حال ازش گرفت و  ینیرو روشن کرد کام سنگ  گارش یکه س   نیبعد از ا انیک
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 ؟ یباهاش کنار اومد -

 حال شونه باال انداختم. نیبا ا ه یدونستم منظورش ک  یکه م  نیا با

 ؟ یبا ک-

 نفس. -

 من هم گفتم:  یپوزخند  با

 نفس! -

 بشنوم؟! ان یاسمش رو از زبون ک یخواست حت ی دلم نم چرا

 شونم نشست.  یرو  دستش

 آره نفس. -

 طلبکار، اما آروم گفتم:  یو با لحن  دم یسمتش چرخ به

 ؟یزن یم و یجوش چ گه ید  هی اوک ی که همه چ ی نیب ی م ی دار-

 از دهن گفت:  گاریدادن دود س  رون یو بعد ب  د یچرخ  رون یشونم برداشته شد و دوباره به سمت ب ی از رو دستش

 ؟ یسر قول و قرارمون موند  -

 شد. یپر از حرص و لودگ  پوزخندم

 ! ؟یپرس  ی چرا از خودش نم-

 خوام از زبون تو بشنوم.  ی م -

 رو تکون دادم:  سرم

 که بهش***...شده!؟.   هیی دخترا ه یشه شب ی که االن داره برا شکالتاش ذوق مرگ م یبه نظرت اون دختر -

 

 



 قاصدک سوخته 

261 
 

 

 اون بود که پوزخند زد.  بارنیا

 ؟یستی***ن  یکه باش   یشلوغش نکن پسر، تو هر چ گه ینه د-

 

 228پارت#

 گفتم:   کالفه

 ؟ یگی م ی خوب پس چ-

 .یدونم مثل روباه مکار براش تا االن دام پهن نکرده باش   یم  د یکه من بع  یمنحرف  هی .، اما د یخند  زیر

گرفتم    یاونو تو دست م ی ن بودم که بازوبار م ن یداغ کرده بودم و ا یزده بود، اما من حساب ی که حرفش رو با خنده و شوخ نیا با

 کردم تا به من نگاه کنه.   یو مجبورش م

 نه؟  ایاون دختر آک و دست نخورده مونده  یبدون  ی ! چرا انقدر اصرار داره؟یچ ی ها براحرف  نیچته، ا انیک-

 شد.  رهیلب داشت به چشمام خ  یلبخند که رو  با

 کرده.  ریگ   ششیکن گلوم پ ال یتو خ-

بود؛   ره یو به من خ د یخند  ی هاش هم مهاش چشمکه عالوه بر لب  یمرد   نیزد و دهنم باز موند، به روح مادرم که اگه ا خشکم

پدر هوامو داشت   ه یکه هم مثل   یانیک ایرو باهاش گذروندم    میجوون  د یو شا  میو نوجوون ی بچگ  ینبود که تمام لحظه ها  یانیک

 حلقش.  ی تو ختمی ر ی دندوناشو مسوزوند، کل   ی مادر برام دل م ه یهم مثل 

 شدت حرص فلکم منقبض شده بود.  از

ارداه دستم رو به سمت اون که   یب ی ا هیثان ی شدم، اما فقط برا ره یمطلق خ ی اهیرو رها کردم و ازش چشم گرفتم و به س  بازوش 

 بود بلند کردم.  گارش یدر حال کام گرفتن از س 

 .شهی دونستم که منظورمو متوجه م ی م خوب

 ! ؟یتو ترک نبود  مگه-
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 بودم. -

 صورتم حس کردم.  ینگاهش رو رو  هینیسنگ 

 ؟ یستین گه ید  یعنی-

 رو ندادم که دوباره گفت: جوابش

 که گفتم گلوم...  نهیکارا واسه خاطر ا  نیهمه ا-

 و  دمی دونستم به سمتش چرخ یم   د یکه از خودم بع یسرعت با

 

 229پارت#

 ادامش نداد.  گهینتونست جملشو ادامه بده و چه خوب که د ی قفل کردم که حت ی جور رونش یبه خون نشستم رو تو نگاه ح نگاه

 اون حرف رو از دهنش بشنوم.  گه یبار د ک ی یتونستم برا  ی نم گهید

 .ییدارم به تنها اجیاحت یز یاز هر چ شتریکه متوجه شد االن ب  د ید  یتو نگاهم چ ی دونم به جز خشم چ ینم

 رو خاکستر کرده بود به سمتم گرفت گفت: مش یاز ن ش یکه ب ی گاریکه س  ی شونم گذاشت و درحال ی چپش رو رو دست

 باشه.  ش یآخر نیا -

آورد از کنارم گذشت و از    یکه به شونم م یبعد از فشار ان یلبم گذاشتم و ک  یو گوشه   دمیکش رون یانگشتاش ب ون یرو از م گاریس 

 رفت. نییمقابل کلبه پا یهاپله

که موهام رو چنگ    یدادم و در حال  هی نرده ها تک ن یماب یزدم، شونم رو به ستون چوب  یبودم که ندونم چه گند  یعصبان انقدر

و برق   یبخوام انتقام شاد که انگار   یبه طور گار،یدادم، شروع کردم به کام گرفتن از س  ی هم فشار م ی هام رو روو چشم  زدم یم

 .  رمیرو از اون بگ  بم یرفتار عج نیو از همه مهمتر ا ان یها و حرف کنفس و اون توجه  یچشما

 حالم رو بهم زد.  گاریس  لتریکه حس سوختن ف د ینکش ه یبه چند ثان اما

 نگاه کردم، انگار تو چند لحظه اصالً هوش و حواسم سر جاش نبوده.  چارهیب گاریتلخ به س  یرو از هم باز کرد و با پوزخند  چشمام
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صورتم به سمت در کلبه رفتم و بدون   یکف دست هام رو  دن یپرت کردم و بعد از کش ی چوب یهارو اون طرف نرده گاریس  لتریف

بود و موهاش رو شونه   ادهستیا یچوب رخت ون یم  ینه ییآ  یکشان جلو  نینفس که ه یده یترس  یافه یدر زدن وارد شدم و با ق

 رو به رو شدم.  د یکش یم

 

 230پارت#

  ر یز یمجرم سرش رو با شرمندگ  هی رو پر کردم و دور اون که حاال مثل  نمون یب یقدم فاصله   کی دمی د ی که م ی زیتعجب از چ با

شدش  شیچونش گذاشتم و سرش رو آوردم باال و به صورتش آرا ریو دستم رو ز سادم یدر آخر مقابلش وا  دم،یانداخته بود چرخ

 چرخوندم شروع کردم با حرص به کندن پوست لبم.  یصورتش م   یتک تک اجزا   یکه نگاهم رو رو  ی شدم و در حال رهیخ

که صورتش رو   بود  یبار ن یاول نیاستفاده کنه و ا ی شیآرا له یبودم از وس  ده یبارم ند   کی ی اما حت م،ی بود نجا یوقت بود که ا چند 

 . دمید  یشده م  شیآرا

 بود.  ی قرمز غهیپر و کوچولوش که غرق رژ لب ج ی... خوشگل شده بود، مخصوصاً لباهه

  ان یک یکه پشتش رها شده بود، همش برا ده یو تاب و شونه کش چی پر پ ی موها ن یو ا  شیآرا نیو مرتب، ا  ز یتم یهالباس  نیا

 بود؟! 

که    د یکش یمدام تو ذهنم داد م  یشد و انگار که کس یم  دهیفرق سرم کوب یپتک محکم تو  ه یمسئله داشت داشت مثل   نیا و

 دوست داره.   انویرو به خودش جلب کنه اون ک ان یخواد نظر ک یاون م  ان،یک  یها برا  نیتمام ا

 خوب شدم؟ -

 اه کردم که دوباره گفت: بود نگ  ره یشرم خاص بهم خ هی ها و دهنش که با و مبهوت به چشم  جیگ

 اد؟ یلباسم بهم م-

 تنگ کردم و باالخره زبون باز کردم:  چشمامو

 ! ه؟ی چ یکارا برا  نیا-

 . دمیو به وضوح دست پاچه شدنش رو د د یرو از نگاهم دزد نگاهش

 مگه چه کار کردم؟! ، یچه کار-
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 به خودش و لباساش اشاره کردم.  نییقدم عقب گذاشتم و از باال به پا هی

 ! ه؟یک  ی برا ش یآرا نیلباسا، ا نیا-

 

 231پارت#

 زود باز هم گرفتش.  ی لیتو چشمام انداخت و خ یاه ی ثان ی رو برا نگاهش

 دل خودم.   یبرا  یچکی ه ی... برا یبرا-

 لبم نشست.  ی از شدت شوک و حرص رو یپوزخند 

 ؟ یکارا نکرده بود   نیدل خودت از ا  یاونوقت چرا تا حاال برا-

روش   یو همون طور که پشت به من مثالً خودش رو با قابلمه د یپا به سمت اجاق گاز چرخ یرو بهم تابوند و رو پاشنه دستاش 

 کرد جوابم رو داد: ی سر گرم م

قبل به خودم    شتریب کم یامشب  نبودم، حاال زیگفته من قبالً مرتب و تم  ی ک  ،یزن یحرف م یراجب چ  یفهمم تو دار  یمن که نم-

 . میمهمون دار ی درست، اما خوب ناسالمت دمیرس 

 لب زمزمه کردم.  ریز

 ! میمهمون دار-

  یی خوردم از داخل پنجره به جا یشستم و تو دلم حرص م  یطور که روش م  ن یننو کنارش رفتم و هم یسمت پنجره و صندل  به

 شدم که باز صداش اومد. رهیخ یکیتو دل تار

 کجا موند؟   انیک-

بهم فشردم   یهادندون   یکرده بود، اما بدون اعتراض از ال دایپ رییتغ  انیبه ک انیچه زود آقا ک  دم یبه سمتش چرخ ضیغ با

 .دمیغر

 . ادیم  رونهیب-
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به نگاهم گره زده بود با   گردش رو با التماس  یکه چشما  یهاش قفل کرد و در حالو دستاش رو به دسته  ستادیا ی صندل کنار

 گفت:  ی لحن مظلوم

 جونم.  یسام-

حالت شک دار   ه ی هم شده بود با  را یگ یکه حساب ملش یپر از ر یگرد و مژه ها  یبه چشما رهیابروم رو فرستادم باال و خ یتا  هی

 گفتم: 

 ؟ یخوا  یم  یچ ه، یچ-

 من بزنم؟ ید یداره م ی مشک یشه یکه ش  ی از اون عطر کمی-

 

 232پارت#

 شدم.  رهیپنجره خ رونیلبم نشست و نگاهم رو از نگاهش گرفتم و باز هم به ب ی رو یامسخره  پوزخند 

 . رینخ-

 چرا؟!-

 باال انداختم.  شونه

 اون عطر مردونست. ته، یچ یبرا-

 ......***.... 

 بفهم.  دمینم یمن تو به کس  ی لعنت سمیکل وجودم رو احاطه کرد، من خس  شیزدم، که تلخ یپوزخند 

 ؟ یعطر بزن یخوای م ان یبه خاطر ک-

 بشه.  دهیصورتم کش ی بلند رو ی باره باعث شد موها ک یبه   دنشیشدن و عقب کش هول

 ؟ ید یربطش م انیداره، آخه چرا به ک  یچه ربط-

تکون   یبودم با افسوس سر رهیخ زدیاون که داشت تند و تند پلک م  یو همونطور که به چشما دم یچرخ یصندل ی رو یکم

 دادم. 
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 تونه داشته باشه، من اشتباه کردم.  ی م ی نه واقعاً چه ربط -

 تکون داد.  د ییتا  یسرش رو به نشونه  ییو در کمال پر رو د یرو گز لبش

 .ختیری کرد واقعاً اعصابم رو بهم م   یکه خر فرضم م نیا

 به حالت قبل نشستم و گفتم:  یصندل ی و رو  رو ازش گرفتم چشمم

 .شهی حتماً خوشحال م م یکرد غهیاگه بدونه ص-

 ! ؟یچ -
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چند ساعت  نی تو ا  یبه حد کاف د یخرگوش سف نیندادم، ا یصورتم رو در هم بکشم، اما جواب  یگوش خراشش باعث شد کم غیج

 منو زجرکش کرده بود و حاال نوبت من بود. 

  چیکنه و عطر بزنه منم، نه ه  شیجلب توجهش آرا ی حواسش بهش باشه و برا د یکه اون با یهموندم تنها کسف  یبهش م د یبا

 . گهیکس د

 ؟ یکن  یم  ی شوخ یسام، بگو که دار -

و تاب دارش دور    شونیپر یگذاشت ....باز موها  یصندل  یشدم که دستاش رو دو طرف دسته ها رهیخ رونیجواب به ب بدون

رو گرفته دوباره   دم ید ی جلو نکه یا ایاما اون بدون توجه به موهاش  خت، یمنم ر یهاشونه  ی صورتش رو پوشند و سرکشانه رو

 گفت: 

 ؟ ی کن ی م یشوخ  ی بگو دار ستم یمگه با تو ن -

 و گردش قفل کردم.   دهیترس  یرو گستاخانه داخل چشما چشمام

 بدونه.   د ی! باالخره بایا ی چه شوخ-

 و شوک گفت: ی حال یب با

 بدونه.  د ینه، نبا-
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 . دمیاز قبل تو هم کش شتریهام رو ب ابرو

 بدونه؟!  د یچرا نبا-

سرش رو تکون   د یکش یبرد و اون ها رو به عقب م  یداخل موهاش فرو م  یکه با پنجه هاش رو مثل تل  ی راست کرد و درحال کمر

 داد. 

 چون... چون...-

 خونم.  یاز تو نگاهش م  یرو عالوه بر کارهاش، من حت نی حس داره و ا انیبه ک  چون

 دستم فشار دادم که انگار قصد خورد کردنش رو داشتم.  ر یرو ز ی صندل یدسته   یجور

 . یچرا حرفت رو خورد ،ی چون چ-
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 رو با عجز به چشمام انداخت. نگاهش

 بدونه سام.  د یاون نبا -

 .رو تو کاسه چر خوندم چشمام

 چرا؟  دمیمنم پرس  ی رو که قبالً هم گفت نیا -

 چشماش حلقه زد.  یاشک تو  یهاله 

 کنم بهش نگو، جان نفس باشه؟   یخوام بدونه، خواهش م ی چون من نم-

 .دمیرو تو دهنم کش نمیریز لب

 . کردی با بغض خواهش م  نطور یانقدر براش مهم بود که ا یعنی

وقت بود   یل یاما خ ، یبدونه تو تمام و کمال مال من د یبا انیکنم، ک ین نداره مخف خواست بلند شم و داد بکشم که امکا ی م دلم 

 کردم؟   یخورد مخالفت م ی که جونش رو قسم م ی اشکاش رو نداشتم، چطور وقت دن یدل د گه یکه د

 چرا؟  یبگ  ی خوا ینم-
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 که زانوهاش به زانوهام برخورد کرد.  ی شد جور  ک یهم بهم نزد باز

 ؟ ی گ ینپرس، فقط بگو که بهش نم -

 . دمیهم ساب ی هام رو روشدت حرص دندون  از

 شرط داره. -

 من و من افتاد.  به

 .............................****** ؟یچه.. چه شرط-

 235پارت#

باز هم سرم رو   یرش شده و من در کمال خودخواهمور مو ی بود که حساب ن یا یشدن سر و گردنش به عقب نشون دهنده  دهیکش

کردن خودم از عطر موهاش    رآبیدر س  ی کردم و سع ی موهاش فرو م  ی رو تو م ینیکه ب  یدر حال نباریکرد و ا  کیبه گوشش نزد

 گفتم: 

 بزنم.  ینکن نفس که از کوره در برم و حرف   یکار-

 بلند شد. دش یو بر   دهیترس  یصدا

 مثال..!؟   یچه.. کار-

  ه ی به، ینه غر شناسمی م ان یبشم، نه ک  وونهی نکن من د وونه یانقدر دور و برش نباش، انقدر خودت رو بهش نچسبون من رو د-

 . یکه به حرفم گوش نداد  نیاز ا یبش مون یکنم که پش  یم  یکار

 اما جواب ازش نه.  دم، یآب دهنش رو شن یرفتن پر سر و صدا نییپا یصدا

 مفهمومه؟ -

 .....***..... 

 داخل شد.  انیهنوز رهاش نکرده بودم که در کلبه باز شد و ک  اما

   دم یشوکش و دهن بازش رو د یچشما

 کنه.   ادیشروع به داد و فر ان یبودم تا ک منتظر
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دستش رو به هم   ان یا بر خالف انتظارم کام  ختن، یر رون یب یتلنگر بودم برا  هی حق باهام بود و انقدر حرف داشتم که منتظر  انقدر

 نشوند گفت:  یهاش ملب  ی رو یبه تظاهر لبخند  یمالوند و در حال

 داره.   رونیب یبا سرما یچوب سوخته چه تضاد قشنگ  ی داخل و بو ی گرما-

  ن یخواست حرفاش رو از تو نگاهش بخونم، اما مثل ا یبودم دلم م رهیفقط من به چشماش خ م؛یمن نه نفس جواب بهش نداد نه

 ها بود چون حرف  نیکه اون زرنگ تر از ا

 

 236پارت#

 

 و ادامه داد:  د یو به سمت اجاق گاز چرخ د ینگاهش رو از نگاهم دز ع یسر یلیخ

عمر   یهمه  یمه آلودگ دور از مردم و اون ه  ادیرو بذاره پشت سر و ب شیخواد شهر و شلوغ ی قشنگه، آدم دلش م نجا یانقدر ا-

 بکنه.   یزندگ نجایا

رو   زیعز یخونه  ان یاگه بهشتم بود ک یحت نجایواال ا  ه؛یاگه یها فقط به خاطر کشوندن ذهن ما به موضوع دحرف  نیدونستم ا یم

 بکنه.  یزندگ نجا یا ادیشد ب  ینم الیخیب

افتاده نه اون   یکه انگار نه اتفاق  یشونه سرش رو به سمت ما چرخوند و طور ی ها چرخوند و از روقابلمه   ینگاهش رو رو انیک

 باز هم گفت:  دهید  یزیچ

 ن؟ ید یچرا جواب نم-

و سر رو   ارمیلحظه احساس شرم کردم و نتونستم نگاهش رو تو نگاهم تاب ب ه ی ی حق به جانب یدونم چرا با اون همه ادعا ینم

 تم.انداخ ریز

 باز هم صداش بلند شد.  و

 نفس؟  ی اریشام رو ب یخوا ی کنه، نم ی م وونم ی غذا عطرش داره د نیداره ا  ییچه بو-

 رو داد.  ان یکه جواب ک  دمیلرزونش رو شن ینفس چطوره، اما صدا یدونستم حال ظاهر  ینم

 . ارمیاالن م-
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 زنگ دارش. یبه هم و باز صدا انی ک یهادست  ی کوبش صدا و

 کنم.   یخب منم کمکت م  یلیخ-

 . ارمینه نه خودم م-

 .ی خسته شد  یخوام کمکت کنم تو امشب حساب ی چرا، م-

 

 237پارت#

 

کردم که چه   ی فکر م نیانداخته بودم و به ا ر یمن رو به کنارش دعوت کرد، سرم رو ز انیشد و ک دهیکه سفره چ ی مدت تمام

 آرامش قبل طوفان بود؟!  نیا یعنی ان، یرفتار ک  نیداره ا ی لیدل

 ...اما

 گرفتن نبود، نه الاقل از من!   نهیاهل ک انیک

ممکنه بازم مثل   ی عنیهم بود همه از جانب من بود،  ی و قهر ی ریبود که باهام سرد بشه و اگه کنار گ ومدهین شیوقت پ چیه

 من بسته باشه؟!  یکارا  یچشمش رو رو  شهیهم

 حرفاست. نیگفت نفس براش مهم تر از ا ی حسم م اما

  د ید ی رفتار کرده بود که هر وقت منو با دوست دخترام م ی درست جور داد، ی رو نشون م نیرفتارش عکس ا نیداشت با ا حاال

 تفاوت.  یهم بشه گفت ب د یو شا  ی معمول  یل یکرد خ ی رفتار م

 تو؟  یخوری چرا نم-

 خوردم.   ید یبرق گرفته باشدش تکون شد  کبارهیکه به  ی پام مثل کس ی نشستن دستش رو با

 غرق بودم.  ال یتو عالم فکر و خ  یجور بد 

 ؟ یخوای م ی چ ،یچ-

 پام برداشت.  یلبش سبز شد و دستش رو از رو یپر از تمسخره رو  پوزخند 
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 گم بخور از دهن افتاد.   یم-

 سفره به گردش در اوردم.   یرو  یغذاها ی رو رو نگاهم

 وقت گذاشته.  یدرست کردنش حساب  یبود نفس برا مشخص  افش یپلو با مرغ، از ق زرشک

 . ریخوب بود، نه سوخته نه خم برنجم

 کنار بشقاب غذا نگاه کردم.   هی رازیساالد ش  به

 بچم(  یطفل  ی.) اخ کنهی رو حس م  ی کمبود  هی که تو خودش   یآدم سر خورده رو داشتم، حس کس  هی پر از غم شد، حس  نگاهم

 

 238پارت#

 

  ت یتنها مز دونستم یبود. م انینه، مهم تر از اون ک  ایدوستم داشته باشه  ی بذارم، برام مهم نبود کس  نحایکه پام رو ا  نیقبل از ا تا

 نسبت به من بهتره.  ی پول پدرمه واال اون از هر لحاظ انیمن نسبت به ک

 کردم.  ی م لیترک تحص یو تو همون مقطعه کارشناس  گرفتم ی که اگه اصرار پدرم نبود فوقم رو نم  یمن

رشوه و    یدونست که با کل  یرو م  نیپدرم هم ا د ینبود، شا ری تاث یدور و برم هم ب  ی خوندم و دافا یکه توش درس م یکشور   البته

 . رمیباعث شد من فوقم رو بگ  یو پارت   یز یم ریز

مهندنسش که   یشازده  دنیبه رخ کش یپدرم مدرک موثق برا ی ارزش بود و برا ی کاغذ ب که یت ه یمن  یمدرک فقط برا  ن یا البته

 از خودش نداشت. اهمیپول س  ه ی ش یتو زندگ یحت

 شده، دهید د یسف یتو موهاش تار مو  ه یکه چند وقت  ی عالف از خود راض هی عاشقم باشه،  یکس  د یواقعاً؟ چرا با  میچ من

 و دخترم.  ی ور دور و مهمونها به فکر درو گرفتم به کابلم و هنوز مثل پسر بچه  ایدن نیا

  ادمه یکه  یکه داشت، از وقت   یسخت ط یدرس خونده اونم تو تهران تازه با اون شرا ی اون بر عکس منه دانشگاه دولت ی چ انیک اما

 رو اصول بوده.  شیسر کار رفته و همچ

 پسر بچه.  هی هم مرد بود نه  مایاز اول از همون قد  انیکه ک انگار
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 .اندازمی چپونه م ی قاشق برنج رو تو دهنش م ن یرو به اون که آخر نگاهم

  ی غذا پختن برا یتمام دقت و مهارتش رو بذاره برا د یکنه و عطر بزنه، چرا با  شیآرا  عرضهی من ب ی برا د یحق داره، چرا با نفس

 . کردمی رو انتخاب م ان یاون بودم ک یمن، اگه منم به جا

 گفت: د یکه دستش رو به سمت لپ نفس برد و آروم لپش رو کش ی و در حال  د یسر کش نفس کیپر از دوغ رو با  وانیل

 خوشمزه بود.  یلیدستت درد نکنه خ-

 تلخ نفس عصابم رو متشنج کرد.  لبخند 

 ! ؟یتو چرا نخورد-

 

 239پارت#

 

 شونه باال انداختم: دم یمقابلم د یغذا یخودم و بشقاب دست نخورده  ی رو که رو نگاهش

 ندارم.  لیم-

 از کنار سفره بلند شد و در همون حال گفت:  انیک

 خوره؟ ی خوشمزه م  یغذاها ن یالبد هر شب از ا-

خوب بلد    یل یخ نکهیاما مثل ا ست،یکردم بلد ن ی تمام مدت فکر م زنم، یم ی پوزخند  می که با نفس خورد ییهاتموم غذا اد ی به

 نبود.  قیبوده، فقط من ال

 شد سوق دادم   ی دندونش له م  ریکه ز  ییصورت در هم با لبها ی رو  ینفس انداختم و به آروم  یارو به بشقاب پر از غذ  نگاهم

 . یلیآره خ-

 شد. ره یغذا خ یانداخت و به سفره  ر یحرفم رو متوجه شد نگاهش رو ز ه ینیانگار سنگ  نفس

 و گفتم:  دم یچرخ انیبه سمت ک ی زی شد که بدون فکر به چ اد یلحظه انقدر فشار حسادت بهم ز ه یدونم چرا  ینم

 . می با هم حرف بزن د یبا-
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 نفس بلند شد. یکه صدا د ینکش ی طول اما

 . یسام تو قول داد-

 برام مهم نبود که جونش رو قسم داده بود.  گه یبه سمتش انداختم، د ض یرو با غ نگاهم

  باًیتقر ستادمی ا نش یبه س  نهیرفتم و س  انیساکت و تموم کن جلوش گرفتم و از جا بلند شدم و به سمت ک یرو به نشونه  دستم

 من چند سانت بلندتر بودم.  د یشا میهم قد و قواره بود

 رو تو نگاهش قفل کردم.  چشمام

 رو بهت بگم.  ی زی چ هی د یبا-

از کنارم   یبا پوزخند  ان یاما ک دم،یرو د  د یکه با  یز یاون چ یزن ب یدار  یو تو صورت داد بکشه که چه حرف   رهیبگ  قموی بودم  منتظر

 و گفت:  د یگذاشت و شونش رو محکم به شونم کوب

 ها رو بشورم. خوام برم کمک نفس ظرف یاما فعالً م م،ی زنیباشه حرف م-

 هام رو محکم به بهم فشار دادم.  پنجه 

 

 240پارت#

به من و کارام   یزندگ  نیتو ا ی از هر کس شتریکه ب  ی برام گرون تموم شده بود، اونم از سمت کس ستادنش یو نا  یمحل یب نیا

 برام وقت داشت. یطیکه تو هر شرا  یکس  داد،ی م تیاهم

 **************** 

 با خنده وارد شدن.  انیکردن بودم که در باز شد و نفس و ک ی تخت نشسته بودم و مدام در حال خود خور ی رو

 بود.  شیپ قه یدختر همون دختر چند دق نیاز ته دل نفس قفل شد، انگار نه انگار که ا یو خنده ر نگاهم

 قبل.   یشده بود همون دختر خوش خنده باز

 رو باز کنه؟  خشی بهش گفته بود؟ چطور تونسته بود باز هم  ی چ قهی چند دق نیتو هم انیک  مگه

 گذاشت و رو به نفس گفت:  هانت یکاب ی شسته شده رو رو یهاظرف  انیک
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 .های کن ف یرو هم برام تعر  شمیبق ینره قول داد  ادتی-

 سر تکون داد. ان یبه چرخش در آورد، انگار که دو دل بود، اما در آخر با لبخند رو به ک انیمنو ک ن ینگاهش رو ب نفس

بگم که باور   انی موضوع رو به ک  نیه چطور ادونستم موضوع از چه قراره، من تمام مدت در حال کلنجار رفتن با خودم بودم ک  ینم

به حالت قبل برگشته بود   یهمه چ  ی زود  نیکه به ا ن یبه من و سو استفاده کردنم نداره و حاال از ا ی ماجرا ربط  نیکنه که ا

 متعجب بودم. 

 کنه؟   ی! حاال کار مد یهم دار  ویکه راد نم یب  یم  یتکنولوژ   ولیا-

 کرد جواب داد:  ی رو روشن م  یکتر  ر یکه ز  ینفس بلند شد، در حال یخنده  یصدا

 تنها مونسم همونه.  نجا، یهم نبود که من دق کرده بودم ا و یکنه، اگه اون راد ی بله که کار م-

 شدم.  رهیبهش دوختم و از پشت بهش خ  یطور خاص هی رو  نگاهم

گرفته بود پس من    ادیفقط چند روز بود که طرز استفادشو   یقراضه بوده؟ وقت یو یتونست بگه تنها مونسش همون راد یم  چطور

 بودم؟  یچ

 

 241پارت#

 *نفس* 

 بنان توش ضبط شده معرکست. نازیهست، آهنگ الهه  کاست زرد رنگ اونجا   هی-

 .ینگو که توهم عاشق اون آهنگ  ، یجد  -

 و با خنده گفتم:  دم یچرخ انیسمت ک  به

 ؟ یمگه تو هم هست-

 جواب داد:  گذاشتی که کاست رو داخل ضبط م  یر حالباال انداخت و د ابرو

 چجورم. -
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رفته    یوقت یهنوز مثل قبله، حداقل به ظاهر که مثل قبله، حت  ان یبهم نخورد و ک ی زی خوب بود که رابطمون بعد اون آبرور چقدر

کنم خودش رو به اون راه زد و    یموضوع رو ماست مال یی جورا ه یبدم و   ح یخواستم براش توض یوقت   میها رو بشورظرف  م یبود

 کرد که از خنده روده بر شدم.  فی با سام برام تعر اشونیکرد و انقدر از خاطرات بچگ  یشوخ منذاشت ادامه بدم در عوض انقدر باها

ادا و اطوار و   ی کنم اونم با کل ف یکه سام پشت کلبه رفت حموم رو براش تعر ی بار اول یباعث شد زبون منم باز بشه و خاطره  یحت

 انگار تصورش براش سخت نبود.  زدی قهقه م  ی شکلک در آوردن، جور

 شدم.  ره یلبم نشست و به سام خ  یرو یی اون روز و اتفاقاتش لبخند محو ادی با

کرد من امشب با   ی م  ینطور یتو اون حال دلم گرفت، چرا ا دنشید  دفعه با ه یدونم چرا  ی که از دستش ناراحت بودم، اما نم نیا با

 بودم، اما...  دهیذوق و شوق به خودم رس   یکل

 خطا کار تو خودش رفته.  یبچه  ه یتختش نشسته بود و مثل   یگوشه 

ودم که براش  ب نیتو فکر ا شیخل، خودش گفته بود زرشک پلو با مرغ دوست داره و من از چند وقت پ یکه نخورد پسره  شامم

 ثواب شد.  الیو آوردن اون وسا ان یو امدن ک م یبود که داخل شهر نرفته بود  یدرست کنم، اما مرغمون تموم شده بود و مدت

 داشت؟!  دهیچه فا اما

 

 242پارت#

 قاشق هم دهنش نذاشت. ه ی ی هم بابتش دستم بندازه، اما حت یکل  یحت د یخوشحال بشه و شا ی لیکردم خ ی م فکر

 .د یچیاستاد بنان داخل اتاقک گرم کلبه پ  ی رایاما گ م،یمال یصدا

 ناز با دل من بساز یالهه  ،یا-

 غم جانگداز نیز

 ز سرم....  نرود 

 فرستادمش.  رون یو آه مانند ب دمیکش  یق یعم نفس

  شیاز کار قبل از شامش و بردن ابرومون پاون  کرد،ی بچه لج م ه یکه چرا مثل  کردم ی بود، درکش نم یدونستم مشکلش چ ینم

 که معلوم نبود چرا اون کارو کرد و منو انقدر خجالت داد.  انیک
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 مدت خوب شناخته بودمش.   نیبود، چون تو ا شامد یپ هی نداشت و اون اتفاقاً همه  ی دونم که قصد  ی م  البته

تونم قسم   ی تونستم شهادت بدم، به همون اندازه م ی به لوس بودنشم م یحت  یدنده و مغرور بود و از طرف ه یچقدر که غد و  هر

  ی نظر چیمدت بهم ثابت شده بود که سام ه ن یتو ا  هی قض  نیسام اعتماد نداشتم و ا یکس اندازه  چیوقت به ه   چیبخورم که من ه

 بد بود.  ی خوب و از طرف ی فکه از طربهم نداره و نخواهد داشت 

 . یمیصم ق یو رف تا همخونه  مثل دو   میشده بود ییجورای

 بشم.  ان ینگاه ک یو متوجه  امیب رون یباعث شد از فکر به سام ب ینگاه هینیسنگ 

 . کردی نگاهم م یبه کمر و سوال دست

 هم تکون نخورده بود اشاره کردم.  ل یم ک ی ی با چشم و ابرو به سام که حت یو با ناراحت دم یرو از داخل گز لبم

 ن چشم دوخت. رو ازم گرفت و به او  نگاهش

 بود.  کشیپدر به پسر کوچ ه ی مثل نگاه  قاًی لبش جا خوش کرد و نوع نگاهش دق یقسم بخورم لبخند که رو  حاضرم

 . تیو حما  یو دلسوز  ی شاد نیحس ب ییجورا هی

 من گفت:  یتو چشما رهیو دوباره به من چشم دوخت خ  یحس فقط خالصه شد به لبخند و نگاه زود گذر  نیدونم چرا ا ینم اما

 

 243پارت#

 . گردونمی رو جمع کن تو رو هم بر م التیتهران، وسا  گردمی من فردا بر م-

 تعجب و شوک به لکنت افتادم. از

 ... برگردم. ی...چیچ-

 .د یرو با تامل بهم کوب پلکش

 بمونم تا... نجایآخه قرار بود ا-

 ضبط رو فشار داد و بعد از خاموش کردنش گفت:  یقرمز رنگ رو   یدکمه 

 . رمیگی تهران برات خونه م میکه من همچنان سر قولم هستم برگرد  یااگه نگران خونه -
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 رو از اون گرفتم و به سمت سام انداختم. نگاهم

 بود.  رهیخ انیحرف به ک   ی به خون نشسته ب یرو بلند کرده بود و با چشما سرش 

 ؟ یچپس سام -

 . می گردنش جا به جا شد لبم رو گزد یهاکه حس کردم مهره  ع یو اونقدر سر  کبارهیچرخش سر سام اون هم به  با

 بود.  رهیبهم خ ده یباال پر یهای گرد و ابرو   یزدم چون با چشما ی کنم حرف بد  فکر

 جا. نیتا هم  گهیگم بسه د یخوب حاال من دارم بهت م  ،ی ریبگ  یزیو در اضاش چ ی بکن ی کار ه یقرار بود  ، یتو چکار سام دار -

 . انیک-

 و سام چرخوندم و ناخدا گاه بغض کردم.  ان یک نیب نگاهم

 . انیک-

 به سام...  کلبه به اون جنگل خو گرفته بودم من نیجا بسه، من به ا نیتا هم ی چ یعنی

 . رفتمی م د یجنگل بودم و حاال به ناچار با نی بهار ا دن یمن منتظر د ایخدا

 ********* 

 

 244پارت#

 *سام* 

 خودم رو کنترل کردم. یتو حلقش، اما به سخت زم یبلند بشم دندوناشو بر خواستی برگرده دلم م د یگفت نفس با ی وقت

  ، یاونطور نگاهم کرد و گفت پس سام چ یوقت ی ول  رهیخودت رو کوچک نکن نفس باهاش م گفت،ی تو ذهنم م  یز یچ هی  چون

 و با داد گفتم:   دمیگرم شد و از جا پر  ی ناباور نیا انگار که قلبم در 

 . ادیجا نم چیاون ه -

 باال انداخت. شونه
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 . رمیگی م م یمن تصم -

 زدم.  پوزخند 

 شوهرش؟  ای یبرادرش  ،یاونوقت چرا؟ پدرش -

 . د یخند  یبا لودگ انیک

 . یزنیجوش م یببرم دار  خوامی م  توینکنه، چون اسباب باز ،یزنیجوش م نطور یکه ا ی شیتو چ یتو چ -

 لباس مرتبش رو تو چنگم گرفتم. یه یق یکرد و به دو قدم بلند خودم رو بهش رسوندم و  دنیاز حرص شروع به لرز فکم

 شدم. ره یلبش خ ی رو یبه لبخند مسخره  و

 .انیک نییپا  ارمینکن فکت رو ب ی کار  هی-

 جدا کرد.  قشی  مچ دستام گذاشت و با ضرب و فشار دستام رو از ی رو رو دستاش 

 . یبکن ی تون  ینم ی چکاریو تو هم ه  برمی من نفس رو م -

 و گفت:   د یکه منتظر جوابم باشه به سمت نفس چرخ  نیا بدون

 . میوفتیامشب راه م ن یرو هم لتیجمع کن وسا -

  غشیت شیصورت صاف و ش  یمشتم رو رو  کنمی که بدونم دارم چکار م ن یبه جوش اومدم، کار خودش رو کرد و بدون ا خونم

 فرود آوردم. 

 .زدم   ادیبودم فر رهیشد و من همون طور که بهش خ نیبود توقعش رو نداشته چون نقش زم مشخص

 ببرش  ی تون ی زن منه حاال اگه م ی زنیازش حرف م یکه دار ی اون اسباب باز -
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من و نفس به چرخش    نینگاهش رو ب یاعتماد  یا بو ب  د یشده بود کش ی لبش جار  یکه از گوشه  ی کم یخون آبه  یرو  دستش

 در آورد و در آخر رو به نفس گفت: 

 ن؟ یا گه ی م یچ-
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 همون گفت:  ون یهق هق نفس بلند شد و م یصدا

 باور کن ما...  انیک-

 :د یحرفش پر ونی اوج گرفته م یصدا با

 نفس. گه ی فقط بگو که دروغ م-

 جواب داد:  د یلرز ی که از شدت اشک م ییهاصورتش گذاشت با شونه  ی هاش رو، رودست  نفس

 . می کن غه یص میما مجبور شد  گه ی نه راست م-

 از تعجب باز موند.  ان یک دهن

 که از جا بلند شد. د ینکش ی طول اما

 ... نیمجبورت کرد، ا یمجبورت کرد نفس، ک  یچ-

 بخورم.  یچشمم فرود آورد و باعث شد به عقب سکندر ی آورد و مشتش رو پا ورش یحرفش تموم نشده بود که به سمتم  هنوز

 من که از ذاتت خبردار بودم چطور بهت اعتماد کردم!  شناختم،ی من که تو رو م  ی وا-

 مشتش رو رو هوا گرفتم و به عقب هولش دادم که دوباره گفت:  نباریسمتم اومد تا دوباره مشتش رو مهمون صورتم کنه، اما ا به

هات تو رگ   ونمیهاته خون کتادزدت تو رگ   یو بابا ریمن رو قول تو حساب باز کردم، فکر کردم همون قدر که خون اون اردش -

 هست، اما اشتباه فکر کردم. 

تونستم زدم و خوردم،   یکه م  یی هجوم بردم و تا اونجا که به بابام کرد از کوره در رفتم و به سمتش  یآشکار ن یتوه دنیشن با

 . می تمومش کن خواستی نفس که با التماس م یوقفه  ی ب یها دنیکش غی ج یبدون توجه به صدا
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 . د یتلخ به سمت نفس چرخ  یشدت به عقب هلم داد و نگاهش رو به سر تا پام انداخت و با پوزخند  با

 هم نباش فسخش   غه یجمع کن لوازمتو، به فکر اون ص -
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ها حرف  نی که پرو تر از ا  نیبشه، اما مثل ا الیخ یب  انیک  گهیکه د  کردم ی م از اون زد و خورد و گفتن نسبتم با نفس، فکر  بعد 

 بود. 

 زدم.  یدستام رو تو موهام کردم و پوزخند ناباور  جفت

 . ادینم ییاون با تو جا گفتم، ی چ ی د ینشن یکر بود -

 بهم بندازه گفت:  ینگاه کوتاه  ی که حت  نیا بدون

 نفس عجله کن.  االی-

ول کردم و به طور    رو قشی و زود  یاه یثان  ی رو تو دست گرفتم، اما برا قش ی هم کنترلم رو از دست دادم و به سمتش رفتم و  باز

گونش    یرو ه ی سر شونش و با چشم به کبود یلباسش و تکوندن گرد و خاک نداشته  یقه ی شروع کردم به مرتب کردن  یشینما

 اشاره کردم. 

 دست از سر منو نفس بردار واال... -

 رو کج کرد و پوزخند زد.  هاش لب

 ؟ یواال چ-

 شد. دهیشونم با ضرب به عقب کش کنمی طرف م نیخواستم بگم اونطرف صورتت هم مثل هم تا

  یتونی م  یبخوا ی زنتم و هر غلط یراست راست گه یکاغذ من د که یت  هیبا   ی اصالً به تو چه فکر کرد ،یشد  یوحش نم یولش کن بب-

 .یبکن

 و گفت:   کردی رو چک م انیصورت ک  ی راف کبود رو به نفس دادم که با نگران اط رتمیو نگاه پرح   دمیعقب کش ناباور

 . یچه به روزش آورد  نیبب ،ید یخجالت نکش-

 . دمیحرص نگاهم رو دزد با

 به بردنت...   کردی خودش بود اگه انقدر اصرار نم ریتقص -

 حرفم رو تموم کنم.  نذاشت

 . گردمی رگرد برمب  گهی بهم گفت برو و اومدم حاال م ان یاصرار کرد که کرد، اصالً به تو چه ها...ک -
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  اد یبا همه توانم سرش فر دمشیکشی به سمت خودم م ی شدم و دستم رو بند مچ دستش کردم و در حال وونهیلحظه د هی  یبرا

 .دمیکش
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 جا بفهم؟  جی نفس ه ی ریجا نم ج یتو ه-

 و متقابالً داد زد. د یکش رونیدستش رو از داخل پنجم ب مچ

 . یریجلوم رو بگ  یتون ی و تو هم نم  رمی نه من م-

 لحظه خشکم زد.  هی  یبرا

 .شد یرو انتخاب کرده بود، باورم نم  ان یتنهام بذاره، اون ک خواستی خواست بره! م یم  نفس،

 من... اما

 *************** 

 و نگاه کردم.  ستادم یجا امجسمه همون  هیزد مثل    رونیب ان یکه لوازمش رو داخل ساکش چپوند و از کلبه به همراه ک ی مدت تمام

اما   گرفتم،ی که بود جلوش رو م  یبود هر طور انیرفتن خواست ک   ن یمانعش بشم، اگه ا ایحرف بزنم   ی نتونستم کلمه ا یحت

 .گرفتمی چطور جلوش رو م گفتم؟ی بهش م یبره چ خواستی خودش م ی وقت

 بودم. رهیکلبه خ یدر بسته   به

 جا رو تحمل کنم.  نیتونستم ا ی روز هم نم کی ی نرو، کاش بهش گفته بودم بدون اون حت گفتمی بهش م کاش 

 ******** 

 کل  یدانا#

 (ریاردش  یال ی) صبح همان روز و

 گفت:   بیرو قطع کرد و رو حب یخشک یاشاخه یارعلی

 ؟ یهست ی تو چه فکر-
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 روشن کرده بود بلند شد.  ی حلب تیکه درون پ ی از کنار آتش بیحب

 بود؟  ییزای چ هی پسره و دختره  نیب ی نتو مطمئ-

 با خنده سر تکون داد. یعل اری

 مطمئنم که تا االن کار از کار گذشته.  گهیخوندم د نشونیکه ب  یغه یبا ص دن، یرقصی آره، اون جوونا نزده هم م -

 رفت و ادامه داد:  یگریخشک د یسمت شاخه  به

 بفهمه، خونمون به گردن خودمونه.  ریاگه اردش  -

 .د یهاش رو به هم سابدست  بیحب

 تاوان پس بده. د یاون با -

 در نگاهش لب زد:   رهیو خ د یبه سمتش چرخ ی با نگران یعل اری

 اما...-

 :د یتوپ  ختهیو افسار گس  یعصبان بیحب

بره، اونم   نیی آب خوش از گلوت پا ه یذاشت ن  یسرت آورد؟ فراموش کرد ییچه بال  ی مرد؟ ها... چقدر زود فراموش کرد  یاما چ-

 . الی به جرم ازدواج با ل
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 .شد ی کم نورش جمع م یها هنوز هم اشک درون چشم  الی ل ادی با

 .دمیرو بخش یتنها خواهرم بود، پس نه فراموشش کردم، نه کس  الیاما ل ش،یباش  ده یبخش دمیشا ،ی فراموش کرده باش  د یتو شا-

که تو دستش بود   یاکه تمام حرصش رو داخل ارّه  ی و در حال د ی درخت چرخ  یرو  یدهیخشک یبه سمت شاخه  یعل اری

 گفت:  کرد ی م یدرخت خال یشاخه  ی و رو ختیری م

و تاوانش رو   ره یکه مقصره اردش  یتنها کس م،یاشتباه کرد گم ی فقط مکه سرمون آورد،  یی رفته نه تموم بالها ادم یرو    الینه من ل -

 ؟ یچ میاون دو تا جوون پس بدن؛ وجدانم ناراحته، اگه اشتباه کرده باش  د ینبا
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 آتش انداخت. یهانگاهش رو به گدازه  بیحب

 گناه نکرده باشن.  میخوند  غهیص  نشونیفقط ب م یمگه ما چکار کرد ، یچه اشتباه-

 تو فکر فرو رفتن گفت:  یاو بعد از لحظه  د یرو به دهن کش شیها بلینوک س  نشیبا لب پا یعل اری

  ن یاون وقت مقصر ا ؟ یرو رها کنه چ چارهیسو استفاده کنه و بعد اون دختر ب غه ی! اگه از اون صیاگه اون پسر ذاتش بد باشه چ-

 ه؟ یماجرا ک

 دن؟! حس نبو یبهم ب ی مگه نگفت -

 چرا اما...-

  گه یبار د یرو برا  ون یکوروش و کتا انیمجبور باشه جر ر یباش که اردش  یو منتظر روز   نیبهش فکر نکن، فقط بش گهیپس د -

ماجرا اون رو از پا در   ن یبه اونه شک ندارم ا ریاردش  د یو تموم ام ره یخود اردش  قاًیفرق بزرگ: پسر کوروس دق  ه یتجربه کنه فقط با 

 . ارهیم

 با افسوس سر تکون داد:  یعل اری

 هست، پسرش برگشت؟  یبگم والل حاال در چه حال یچ-

 .الستیهست که پسرش هم برگشته و تو و  یراحت، چند روز  التیاز من و تو سر حال تره خ -
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گند بچش رو جمع کرد که انگار نه   یبا پول و پارت  یجور  هی  ننگ پولدار، هی  ر یمرگ فق ه یصدا نداره  زی دو چ گنی م م یاز قد -

 رفته. ی اومده و خان یانگار خان

 ابرو باال انداخت. یعل اری

 حاال مگه شازدش چکار کرده بود؟ -

 زد.  یپوزخند  بیحب
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اما   ر، یاستفاده از اسم اردش اونور آب؛ اونم با سو  فرستاده ی م ی کشور رو قاچاق  یقه ی عت نریکانت  نر،یقرار بود چکار کنه، کانت گه ید-

 رو دست بهش زده.  کشیفرق داشته، شر  هی قض  نکهیمثل ا نباریا

 به خنده افتاد.  یعل اری

 ! ه؟ی عهد بوق یداد و قال واسه خاطر چهار تا دونه کاسه و کوزه   نیا یهمه  -

 . د یزد و دست پشت گردنش کش ی لبخند کج بیحب

 . ستیمرد خرفت، خوبه مملکت دست تو ن ریپ-

 .د یارّه درون دستش رو جا به جا کرد و به سمت اون چرخ یعل اری

 اوناس!  دن یدرست شده، فقط مشکلمون ندزد  مونیما همه چ ؟یمگه پدر صلوات  گم ی دروغ م -

 با افسوس سر تکون داد. بیحب

چشم   شمیطور  نیهم اد؛ یخان در ن ینقل و نبات! به کارت برس، تا شب نشده تموم کن صدا متی چه داند ق ی عل اریبرو بابا،  -

 بهونه دستش نده.  گه یپس د نهینداره تو رو بب

 ******* 

و   آمد ی در م وار ی صدا از د ستادیا ی ورود، داخل شد، البته که اگه هم م یاجازه  ی برا ستادن یبه در اتاق وارد کرد و بدون ا یاضربه 

 از از کورش نه. 

اتاق نشسته بود و در فکر   ونیتخت بزرگ م یاش به کوروس چشم دوخت که رو  ه یاتاق شد و بدون توجه به اطراف و اساس  وارد

 فرو رفته بود.  یقیعم

 ورود اون هم شده باشه.  یمتوجه  یکه شک داشت حت   یطور  به

 

 250پارت#

 خودش بکنه و موفق هم شد. یرو متوجه تا کوروش  د یکوب نیزم  یمحکم رو  باً یرو تقر عصاش 

 شد. ره یخ ریبه اردش  نکیچونش برداشت و از پشت ع ر یبهم تاب خوردش رو از ز یهادست  کوروس 
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 متوجه نشدم.  ؟ یاومد  یک-

 با افسوس سر تکون داد. ریاردش 

 . یست ین یزیچ چی ه یوقته متوجه  ی لیتو خ -

 مالوند جواب داد:  ی م نکی ع ر یهاش رو از زچشم یو در حال  د یکش ی پوف ی کالفگ  با

 . یرو انتخاب نکرد ی اصالً وقت مناسب یشروع کن یخوای اگه م  -

 پوزخند زد.  ریاردش 

 ؟ یبود یاگه من نبودم االن تو چه حال یدونیم  چیتشکرته؟ ه  یبه جا -

 چشم هاش رو تو کاسه چرخوند.  کوروش 

 نه حوصلشو دارم نه توانش رو که با تو بحث کنم. من  ر، یخب حق با توعه، تمومش کن اردش  یلیخ-

 .د یکش  ادیجواب فر نیاز ا یعصبان ریاردش 

 ! نم؟یرو بب تتیخر نم یکارات ببندم، بش ی چشمم رو رو یگی خفه بشم آره؟ م  ی بگ  یخوای م -

اون   ومده،ی طمع به مالت جلو ن یکه سن بچت رو داره ب   یمگه نگفتم دختر  خوره، ی بار بهت گفتم اون دختر به دردت نم چند 

 ؟ یو باهاش ازدواج کرد  ی پسربچه لج کرد هی ها مثل  یوقت تو چکار کرد 

 تخت بلند شد.  یو از رو  د یابرو در هم کش کوروش 

 بشه.  یبه خود کش ی که راض ی انقدر زجر بد  ون یهلن رو هم مثل کتا  دم ی اجازه نم گه یماجرا نکن، چون د ن یا یهلن رو قاط-

 حرف به اون چشم دوخت. نیا دنیو دهن باز از شن  یاور با ن ریاردش 

 مگه من بهش گفتم خودش رو بکشه؟  ، یمنو مقصر حماقت اون زن احمقت بدون یکن  ی تو چطور جرات م-
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 زد.  یچرخ  ی کالفه تو اتاق کوروش 
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  م، یکن مونویبه هلن، تو تمومش کن، بذار زندگ  یداد  ر یداد، حاال هم گ  هی ترج ی که مرگ رو به زندگ  یکرد   یاما کار  ، ینه نگفت-

 . ستین ترظ یغل چکسیبه خدا خون ما از خون ه

 خفه شو. -

 باشه جوابش!  نیشد ا یدوخت؛ باورش نم  ریگرد شدش رو به اردش  یچشما

 گذشت. ر یکرد و از کنار ارش  دنیشروع به خند  ی و عصب کیستریه

 کوبش کرد. خیم  ریاردش  یهنوز از در خارج نشده بود که صدا اما

 کجا؟! -

 زن و بچم.  شیخوام برم خونم، پ ی م -

 داخل دستش داد.  یبه عصا ی تاب ریاردش 

 ! ؟یاون زن باش  ش یپ یخوا  یهنوزم م  -

 هم گذاشت.  ی رو یرو با کالفگ  چشماش 

 زن منه.   یزن یازش حرف م ، یاون زن-

 .یپس بد  د یکارخونه، معدن، قرون به قرونش رو با ن،یماش  ن،ی ملک ، زم ،ی گردون ی ، برمکه به اسمت زدم یتمام سهام-

 .د یچرخ  ریزده رو به اردش  رون یاز حدقه ب یهاباز و چشم   یدهن با

 پسشون بده؟!  ی گ یاضافه کردن اون مال حاال م ی گذاشتم برا  مویعمر سگ دو زدم، جوون ه یرو پس بدم؟ من  ی پس بدم، چ-

 .د یپاشنه پا رو به اون چرخ یرو  ریاردش 

 اون دختره.  د یموندن اون ثروت تو دستات، زدن ق یباق  ی کنم، اما شرط من برا تیخوام مجبور به کار یمن نم -

 . د یهاش رو بهم کوب زد و دست  یپوزخند 

 ول بخرمش آره؟ بذار با پ  یگفت   یبری نم شیاز پ یبا حرف کار ید ید  ه،ی خوبه. واقعاً عال یلیخ-

 رو با حالت تاسف تکون داد.  سرش 
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 ارزش نداشته. ی زیمن پش  یوقت ثروتت برا  چیرفته ه ادتیانگار  -

 نرفته گفت:  رونیاما باز از اون ب د، یچرخ رونیهاش بود به سمت بلب   یکه همون پوزخند رو ی حال در

 

 252پارت#

تو   یه یکه سا ی خوره از پول  ی حالم بهم م هی چ یدون ی گردونم؛ م  یرو بهت بر م  تییرو بفرست تموم دارا لت یفرصت وک ن یتو اول-

 روشه. 

 . د یقابل کنترل غر  ریغ ی تیموند و با عصبان رهی به خون نشسته از پشت سر به اون خ یبا چشما ریاردش 

 . یهم ندار قرون از اون پول ها رو  ه ی  یحت اقت یمن، تو ل  یگورتو گم کن از خونه -

 . د یرس  ریصدا دارش به گوش اردش  پوزخند 

خودت پسر بخر و   ی ت، با پولت براتو بمونو ثروتت و خونه  ؛ی نیرو هم نب مه یسا ی حت گه یکه د رمی م م یجور رم، یمعلومه که م -

 . یبه اسم کوروش داشت ی فراموش کن پسر

 .د یشدش غر پیبهم ک یهادوندن   یفشرد از ال ی قلبش نشست و همونطور که اون رو م یرو  ر یراست اردش  دست

بده، همون بهتر که   ه یعجوزه رو به پدرش ترج ه یکه   ی نحست رو بشنوم، پسر یصدا گه یخوام د یگفتم، گورت رو گم کن نم -

 نشه.  دهید  گهید شمیسا

 رفتن کوروش.  رون یشد، با ب  یجملش مساو انیپا

 رو شکافته و به قلبش اصابت کرده.  نشیس  زی خنجر ت هی درست مثل  وش ی دار  یها ف کرد حر  یم حس

 خان.-

 افتاد.  نیزم  یو از شدت درد رو  د یدر هم کش  شتریرحمت صورت در هم رفتش رو ب  یصدا دنیشن با

 رسوند و سرش رو تو بغل گرفت.  ریصحنه با شتاب خودش رو به اردش   نیا دن یاز د دهیترس  رحمت

 شده، چتونه؟!! آقا کوروش، آقا کوروش، خان... یخان، چ-

 اون رو ساکت کرد.  ان یگو س یدماغش گذاشت و ه ی دستش رو رو ی به سخت ریاردش 
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 اما خان.-

 : د یو درد نال ی حال یب با

 بذار بره. -

 . ادیباشه پس اجازه بده زنگ بزنم آمبوالنس ب-

 جواب داد.  یو به سخت  د یکش نشیس به  یچنگ 

 . ستین م یزیمن چ-

 .ستیلج نکن خان، حالت خوش ن -

 فرستاد.  رون یدردناکش ب  ینه یرو با آه از س  نفسش

 تونه درد من رو درمان کنه رحمت.  ینم ی بیطب چیه-

 ؟ یزنی حرف رو م نیآخه چرا خان، چرا ا-

که توقع   ی باال بردنش و درست وقت یخوشبخت کردنش ، برا  یبرا یاوالدت بکن ی سخته رحمت، سخته تمام تالشت رو برا-

 خوردم رحمت. ش یمن ن  ،یپرورش داد  نیعمر مار تو آست ه ی یدستت باشه بدون   یعصا  یدار

 انس.اورژ زنم یمن االن زنگ م شه،ی حرف نزن حالت بد تر م  گهیباشه باشه تو رو خدا د -

 قلبش گذاشت.  یرو رو  دستش

 استراحت کنم، کمکم کن برم تو تختم.  د یالزم نکرده، من خوبم، فقط با-

 شروع کرد به بلند کردنش و بردنش تا به اتاقش. اط یرو گرفت و با احت ر یبغل اردش  ریسر تکون داد و ز دهیترس  رحمت

 ************* 
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پاهاش انداخت و بعد از مرتب کردن پتو به سمت پارچ   یرو رو  یسبک  ی خوابوند و پتو شیتخت بزرگ و سلطنت ی رو رو ریاردش 

 داده بود گرفت.  ه یکه به کمک چند بالشت به تاج تخت تک  ریرو پر کرد از آب و به سمت اردش  شیکنار  وانیرفت و ل یعسل ی رو

 آب بخور .  کمی-

  یه ی از ما یگرفتم و کم ب یرو از دست حب  وانی دستش بدون چون و چرا ل  یکیو با اون    د یقلبش کش  یکف دستش رو رو  ریاردش 

 داخلش رو مزه مزه کرد. 
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 ؟ یبهتر-

 حرف سر تکون دادن.  یبه رحمت ب رو

 شد خان، آقا کوروش کجا رفتن؟!  ی چ هوی -

 رفت به جهنم.  -

 آب رو از دستش گرفت:  وانیل

 .رونیتنها رفته ب اد ین شیپ یالش، مشکلرو بفرستم دنب یکی-

 داد لب زد.   یم  هی که سرش رو به تاج تخت تک  یرو بست و در حال چشماش 

 نه. -

 اما، خان... -

 هاش رو باز کنه جواب داد:  چشم  نکه یا بدون

 رحمت. یکن  ی چقدر اما اما م-

رفتار   نیکرد و ا  یها رفتارش رو درک نم ت وق  یهمراه خان بود اما هنوز هم بعض ی هر چند که از کودک د،یکش ی پف نامحسوس 

 کرد.  ی م جش یخان گ

 پس چه کنم؟! -
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 اما خان گفت:  رون، یکنه و بگه فقط برو ب رونش ی داشت از اتاق ب توقع 

 برو دنبال سام و برش گردون.  ی حاال بدون معطل نیهم-

 هر چقدر تو کلبه مونده. بسشه

 .د یپرس  ی و سوال  متعجب

 برگرده. ستیالزم ن گهید یعنی   شهیبرش گردونم؟! برا هم-

 پلک هاش رو باز کرد.  یال ی حال یب با

که پدرش   یبرگرده و کار د ینرفته،سام با شیپ د یحرف ها اونجا بمونه، اما برنامه هام اونطور که با نیاز ا شتریقرار بود ب دونمیم -

 چقدر جنم تو وجودش هست.  نمیخوام بب یخودش رو پس بده م نتونست انجام بده رو انجام بده، وقتشه که امتحان 

 تونه بکنه.   یهم نم یدونست فعالً کنجکاو  یشد، اما م یرو متوجه نم ریاردش  یهااز حرف  یزیچ رحمت
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 دنبالش.  رم یاالن خودم م نیباشه هم-

 صداش کرد.  ریبار هم اردش  ن یا یول د یحرف به سمت در چرخ نیگفتن ا با

 رحمت.-

 به سمتش برگشت. یسوال رحمت

 بله خان. -

 باشه.  نجایخوام فردا صبح ا یخبر کن م لمو یوک-

 تکون داد.  دنیفهم  یسرش رو به نشونه  رحمت

 باشه. نجایگم فردا ا ی م رم، یگی تماس م یچشم، با آقا نور -

 . یبر یتون یم  گه یخوبه، د-
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 ************** 

 *سام* 

 تخت چنگ زدم و با سر انگشتام شروع کردم به نوازشش.   یبود رو از رو  لیتکم باًی تقر ه گ یکه د ی چوب خرگوش 

 چشمام جمع شد. ی لحظه حس کردم اشک تو ی برا یحت

 کردم.  یم  ییکلبه رو احاطه کرده بود، چقدر حس تنها ی سکوت چه

باشم به خاطر اون   دواریکوچک از خودش جا نذاشته بود که ام ز یچ هی  یبرده بود، حت شو یزیاطراف چشم چرخوندم، همه چ به

 برگرده. 

 چشم چر خوندم.  شتریب

 که ازش جا مونده بود. ینبود، اما پر بود از خاطرات یز یچ نه

 چشمام اومد.  ی و صورت شادش جلو د یچی هاش تو گوشم پ خند  یصدا

 حال و روز بندازه،   نیم ، نبودش من رو به اکرد  ی اون روز فکر نم نجا،یا میافتادم که اومد  ی روز ن یاول ادی

 اومد.  رونیب نم یس  یظ یغل آه

 من رفت، مثل همه اونم من رو نخواست، درست مثل مادرم.  اهیس  ی ایدن  د یتنها نور ام م، یاتفاق زندگ نیتر نیریش 

 شدم. رهی خ کمیخرگوش کوچ به

 تونستم.  ی قراره برات چکار کنه که من نم ان یک ،یچرا تنهام گذاشت ؟ی چرا رفت-

 . زمیر یرو به پات م ایچطور دن ی نیتا بب ینموند  چرا
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 . دمیاومد دست از نگاه کردن به خرگوش کش ی م رون یکه از ب  ینیچرخ ماش  یصدا با

 لب هام نقش بست. یرو  ی ناخداگاه لبخند  و
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 تونست منو تنها بذاره بره.  ی چطور م گرده،ی دونستم بر م یم

 . دهیم حیرو به من ترج  انیکردم ک ی احمق بودم که فکر م چقدر

 . ستادمیسمت در کلبه رفتم، اما چند قدم مونده بهش برسم ا به

 ضعف نشون بدم.  خواستی بودم، اما دلم نم یکه غرق خوش  نیا با

 داشته    تیچقدر برام اهم د یفهم یرفتم به استقبالش م   یم  اگه

بشه، تا بدونه حق نداره تنهام بذاره   ه یکردم تا تنب ی مدت باهاش سرد رفتار م ه یبهتر بود  د یشا نه،ی بب مویخواستم درموندگ  ینم

 چند ساعت. ی برا یحت

 شدم. رهیتخت نشستم و به در خ ی که اومده بودم رو با دو به عقب برگشتم و بعد از مرتب کردن لباس هام رو یراه

 بود.   ع یضا ی لیکه خ نطور ینه ا اما

 که منتظرشم.  مشخصه 

 هام رو بستم.  و چشم  دم یتخت دراز کش ی رو عیسر

بزنم تا از صدام و نگاهم شوق رو   میمجبور نبودم حرف  گهید  نطوریخوابم، ا کردیتو فکر م ومد ی م یبهتر بود، وقت یلیخ نطور یا آره

 بده.  صیتشخ

 شد.  یو داد وارد نم غیکرد با ج ی در رو باز نم  هوی شهی چرا مثل هم ومد، یچرا نم اما

 .دمیرو شن نیماش   یکه صدا  مطمئنم

 پام. ه یکردم به تکون دادن عصب  شروع

 بکشه دختره.. عهه   دم یرفته، با نکه یاز ا کشهی خجالت م البد 

 . دمیدندون کش  ریرو ز  لبم

 شده چشمام رو باز کردم.   جاد یدست به روش ا  دنیا کوبکلبه که مشخص بود ب یخوردن چند ضربه به در چوب با
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 لبخند زدم و تو دلم گفتم:  و

 خرگوش خانم.  نیا کشهی گفتم خجالت م ی د ید -

 هم فشار دادم.  ی سخت بود دوباره چشمان رو رو ی لیکه جمع کردنش خ  یهمون لبخند  با

 .کردم ی قشه رفتار ماومد تو و من طبق ن یخودش م د یدادم، با  یم  تیاهم د ینبا -

 در بلند شد.  یصدا دوباره 

 . گهیتو د  ایب عهه

 بار سوم در به صدا در امد. یبرا

 بشر قصد تو اومدن نداشت. نیا نه

 بهشون دادم و از جا بلند شدم.  یتاب یرو باز کردم و با کالفگ  چشمام

محکم به سمت در رفتم و با خشونت در رو باز کردم و تا   ییهابه خودم گرفتم و با قدم  میجد  یافه یق  هی رو صاف کردم و  گلوم 

 اومدم دهنم رو باز کنم.. 

 به اون سمت بود شوکه شدم و دهنم رو بستم. وان یمقابل ا یها نرده  یاز رو  دنیکه در حال سرک کش یمرد   دنید با

 و ...   د یرفته بود شد چون به سمتم چرخ رونین در ببا باز شد  کبارهیکه به  یاون مرد هم متوجه نور  انگار

 رحمت.-

 سالم آقا.-

 رو اطراف و پشت سرش انداختم. نگاهم

 رحمت بود نه نفس.  زدیکه در م  یکس پس

  انیافتادم به جون ک یوحش  هی مثل  یمن لعنت گشت،ی وقت بر نم چیه  گهیمثل احمقا با خودم فکر کردم که نفسه، اون د چطور

 بودم نفس دوستش داره.  ده یکه فهم ن یصورتش رو کبود کردم با ا

 چطور توقع داشتم برگرده؟  حاال

 افتاده؟  یحالتون خوبه، اتفاق -
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 به سمت رحمت چشم دوختم.  جیگ

 بود.  ره یبه صورتم خ ی تعجب و کنجکاو با

 . دمیپشت گردنم کش ی رو با کالفگ  دستم

 حالم صحبت کنم رحمت بود.  یباره خواستم باهاش در یکه م  ی کس نیآخر

 ؟ یکنی چکار م نجایا-

 . ستمیوقت اصالً خوشحال ن  نیو ا  نجایاونم ا دنشیمتوجه شد که از د انگار

 . نیبرگرد د یبهتون بگم هر چه زود تر با شرمنده آقا، خان گفتن خدمت برسم -

 و رو شد. ر یلحظه دلم ز  هی دونم چرا   یحرف نم نیا دنیشن با

 ... ایسر بابام اومده بود،   یی نکنه بال گشتم،ی بر م د یافتاده بود که من با یاتفاق  یچ

 .ستی ن  یکه بود شک نداشتم اتفاق خوب  یز یدونم اما هر چ ینم

 شده؟!  یچرا، چ-

 انداخت گفت: ی که شونه باال م  یسرش برداشت و در حال یرو از رو  شیکاله پشم رحمت

 خبر ندارم.  یزیچ بگم واال آقا، منم مثل شما از یچ-

 .د یبمون نجایا ستیالزم ن گهید  ن،یبرگرد نیزم د یدنبال شما بگم آب دستتونه بذار  امیب  عیدونم که خان گفتن سر  یم  فقط 

 و چند قدم عقب رفتم.  دم یکه برگردم دستم رو دور دهنم کش  نیا بدون

 الزم نبوند بمونم.  گهید  رفتم،یم د یبا

 کلبه انداختم. وار یرو به در و د نگاهم

 .گذشتیچشمام م  ی از جلو لم یف ه یکلبه مثل  ن یخاطراتم تو ا تمام
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 خواستم توش بمونم و چه بهتر که قرار بود برم.  ی نم گهیرقم خورده بود؛ اما د  غوله یب نیخاطرات کل عمرم تو هم نیبهتر

 باشه صبر کن لوازممو جمع کنم. -

 کنجکاوانه گفت:  رحمت

 .د ییخودتون تنها-

 ت داخل رفتم. سم به

 آره چطور؟ -

 شد پس؟ ی اون خانم چ نکهیمنظورم ا-

 جواب دادم:  ی پوزخند تلخ با

 کشتمش.-

 ******** 
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 *نفس* 

 کرده بود.  ر یکوه تو گلوم گ ه ی  ینیبغض به سنگ  هی

 و اندازه نداشت.  بودم، که حد  یتند بود، انقدر از دست سام و رفتار بچگانش عصبان  یلیخ شمی زدم، آت  رونیاز کلبه ب ی وقت

 نبود البته.  ی زیاز رابطمون نزنه و زده بود که اصالً در مقابل کار بعدش چ ی قرار بود حرف ی طرف از

آروم ننشسته بود،    انمیمشت و لگد که انگار قصد جونش رو داشت، حاال درسته که ک ریگرفته بود ز   ی رو جور ان یخل ک یپسره

بار به   نیکه اگه جلوش رو نگرفته بودم ا  یبه حد  شتره، یب یلیکور که نبودم مشخص بود سام زورش خ  میاما خوب از حق نگذر

 شد. ی من یراض ان یک ی کمتر از شکستن دست و پا

 فرق داشت.  هی االن قض اما

 به تهران تازه بهم فهمونده بود چکار کردم. دنمونیرس  چون
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 .ستیدوست دارم، شده برام برادر اما سامم کم برام با ارزش نو  انیک

 .رسهی وقت دستش بهش نم  چ یه گهیکه د یی جا گذاشته اونم جا ییاز وجودش رو جا که یت ه ی شدم که  ی آدم مثل

 . د یچک نییباالخره سد چشمام رو شکست و پا یاشک قطره 

 حالت خوبه؟ -

 . دمیو به سمتش چرخ  دمیچشمام کش ر یاون هم بعد چند ساعت دست پاچه دست ز انیک  یصدا دنیشن با

 بود.  ده یاز زخم لبش بود و صورتش رو توهم کش یکم  یل یخ یتو فاصله  دستش

 بد کبود شده بود.  ی لیصورتش خ رم، یبم یاله

 کنه؟ ی درد م-

 منظورم شد. یبه صورتم انداخت و انگار از گرفتن رد نگاهم متوجه  ینگاه مین

 ؟ یلینه خ -
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 بد کبود شده.  یلیاما خ-

 رو از کنارش لبش برداشت و پشت گردنش برد و شروع کرد به ماساژ دادن گردنش. دستش

 ؟ یکن  یم  ه ی صورت منه که گر یرو  ی ایاالن به خاطر کبود یعنی-

 انداختم.  ر یو سرم رو ز  رو ازش گرفتم نگاهم

 کنم.   ینم ه یمن که گر -

 حکم فرما شد گفت:  نمون یکه سکوت ب یقه یو بعد از دق د یکش یاکالفه  پوف

 باهات کرد؟   یکار-

 گفت متوجه شدم و با شرم جواب دادم.   یکه م یخوب منظورش رو از کار یلیخ
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 نه. -

 بود داد زد:  د یکه ازش بع ی و با لحن  د یکوب نی فرمون ماش   یرو رو  مشتش

 بهم دروغ نگو نفس؟  -

 . دمیکه زد به سمتش چرخ ی ادیاز لحنش و فر ریمتح

 نگاه بدم به من ننداخت، اون...  ه یمدت  نیتو ا یسام حت گم،ی اما من دروغ نم -

 . د یحرفم پر ون یبه چشمام م یجملم تموم بشه و با نگاه تند  نداشت

 گولت زد آره؟   غهیبود، با اسم ص ی چ غه یص یه ی پس قض-

 رو باال انداختم.  ابروهام

منو سام   نیب  ی چیبهمون شک نکنه، واال ه ی ارعلیبود تا  ته ی فرمال یه یقض  ه یفقط    غهیاون ص ،ی چه گول زدن ی زنیحرف م یاز چ-

 . ستینبوده و ن

بار کامالً به   نیترمز فشار داد و ا ی کرد و پاش رو رو تیهدا ابونیو کنار خ  نیبهم انداخت و بدون حرف ماش  ی جینگاه گ مین

 .د یسمتم چرخ

 ! ه؟ی ک یارعلی-

 

 261پارت#

 هام رو تر کردم.  لبم

جلوش   میکرد که مجبور شد   یکرده بود به ما پناه آورد، از قضا انقدر فضول   ریبود که تو جنگل گ  یمرد  ر یپ هی مفصله،  ش یقض-

 خوند.  نمونی که ب ی اجبار تیمحرم یغه یوقت شک نکنه و سرانجامشم شد ص  ه یتا   میکن  ی نقش باز

 خوندم.  ی رو از نگاهش خوب م نیبود باور نکرده، ا مشخص

 ؟ یشدم که تو بغلش لم داده بود  یاالتیسراب بوده و خ دمیهم که د یااون صحنه  یبگ  یخوای نم -

 .کردمی خودم و سام دفاع م ی از آبرو د ی، اما با دمیخجالت کش ی لیلحن گفتنش خ از
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 بود واال...  ی اما باور کن اتفاق ،یهم نشد  یاالتیخ ی د یاشتباه ند  ان ینه ک -

 سام؟ یهاپس حرف  -

 رخش دوختم. م یبه ن رکانه یز ری رو ز نگاهم

 کردن.  که   یراجب اون بحث د یکرد شا ی دونستم راجب کدوم حرف ها صحبت م ینم

 هوامو داشت. یلیمدت خ نیتو ا ی کن ی خوبه، بخدا تو راجبش اشتباه فکر م یلیاال سام خبود و ی عصب کم یاون فقط  -

مکث آروم   یا  و بعد لحظه  چکدومیه د یشا  نا یا یهمه   د یدونم شا  یپر درد نم ی مونینگاهم کرد با حسرت، غم، پش یطور خاص هی

 لب زد: 

 ؟ یچرا زودتر نگفت-

 .د یکش اد یفرود آورد و فر نیفرمون ماش  یبار مشتش رو محکم رو  نیگفتم که ا  یهوم  یسوال

 نفس؟ ینزد  ی چرا اونجا حرف-

 .دمیچسب نیبه در ماش  دهیترس 

 چون که... چون که. -

 و با بغض لب زدم: دم یبر چ لب

 . یبشنو  یزی چ یخواست ی که نم  یبود  یاما انقدر عصب  م، یبهت بگ  میخواست  ی هم من، هم سام م-

 که بهم نگاه کنه گفت:  نی دهنش گذاشت و بدون ا یرو مشت کرد و جلو  دستش

 ؟ ینفس؟ ها؟ چرا نموند  ی چرا باهام اومد  -

 لرزون زمزمه کردم.  ی بغض و با صدا با

 کشت؟ ی موندم تا تو رو م یکردم ، م ی اومدم چکار م ینم

 ؟ یکشت تو چرا دخالت کرد ی کشت که م ی منو م-
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 262پارت#

 به من...   به من... لعنت لعنت

 بازوش نشست.  ی رو دستم

 نشده.  ی زینگو، هنوزم چ نطوریتو رو خدا ا -

 . د یبه خون نشسته به سمتم چرخ یچشما با

احمق به خودم اجازه دادم دست روش   هی قول داده بودم نفس، چطور مثل  ز یو عز  ونینشده، من به کتا یز یچ یگی چطور م-

 بلند کنم؟ 

 لحنش بغضم گرفت.  از

 ادامه داد.  ذاشتی م نیفرمون ماش   یکه سرش رو رو ی اون در حال و

 کاش به حرفاش گوش داده بودم. شکست،ی کاش دستم م-

 نگاه کردم.  زدی و به اون که با اون حالت داغون با خودش حرف م  دمیو تو دهنم کش  لبم

 . میگرد ی نکن، بر م تیخودت رو اذ-

 .د یفرمون کوب   یرو رو  شیشونیپ

 امکان نداره منو ببخشه.  گه ینداره، من خودم بزرگش کردم، د یاده یفا گه ید-

کنه   ی و فراموش م اد یبزرگه مطمئنم کوتاه م یلیدلش خ  ست،ین ی کن ی که تو فکر م ی اون اونطور ،ی تو سام رو نشناخت  انینه ک-

 . میبرگرد ایط بفق

 گفت: ی شد و با در موندگ رهیکه نم گرفته بود به چشمام خ  یفرمون برداشت و با نگاه  یرو از رو  سرش 

 ؟ یتو مطمئن -

 حال افتاده باشه.  ن یبه ا گهیمرد د ه یمرد به خاطر  هی  شهی نم باورم

 انقدر سام رو دوست داشت؟ یعنی
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بلند کنه   یپسر  ی باعث شد دستش رو رو یچ  یعن یکه االن داشت،  ینه حال  شبشیخواستم قضاوتش کنم اما نه اون رفتار د ینم

 که انقدر بهش عالقه داره؟ 
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 کنم، تو مطمئن باش. ی م  شیمن راض-

 گفت:   نیاستارت زد و بعد چرخوندن فرمون ماش  د یکه کش یظی رو تکون داد و با آه غل سرش 

 . ییباشه که بتونه آرومش کنه فقط تو یه کساگ  -

 فرستادم تو دهنم و ابرو باال انداختم. لبمو

 ماجرا با من اعتماد داشت؟!  نیبودن ا یو انقدر به شدن کردی فکر م نطوریواقعاً ا یعنی

 لجبازه.  میل یخ بود سام لجبازه ان یدونستم حق با ک  یم د یوا بده. البته بع ع ینکنه، سر یبد قلق ی لیخدا کنه سام خ پس

 بودم لب زدم.  رهی روشن شده بود و خ ینور آفتاب صبحگاه ریجاده که ز به

 کنون توپ. ی آشت ه یو  یی ایرو ی سام و کلبه  ی به سو شیپ-

 ************* 

 *سام* 

 

کردم و به سمتش    یدست  شیتختش بهش کمک کنه، اما من پ  ینشستن رو یتو  ی حرکت چشم و از رحمت خواست تا کم با

 . نهیرفتم و بعد از جا به جا کردن چند تا بالشت پشتش کمکش کردم تا بش

 ؟ یخوبه راحت-

 به کمک من نداره.  یاجیاحت گه یحرکت دست بهم فهموند موضوع حله و د با

 .دمی تکون دادن سرم عقب کش با
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 264پارت#

خوشبختانه به طور   ایتشکر کنه و متاسفانه   یاز کس ی کمک نینبود که بابت همچ ی کس ر یتشکر کردن رو نداشتم چون اردش  توقع 

 به اونه.  هیاز اندازه شب شیب  میاخالق اتیخصوص کردم ی حس م یبیعج

نه مادر   یوقت  ه؟ی اما خب چاره چ اد؛ یدر م ش یهمه خودخواه ن یوقتا کفرم از ا شتر یپسندم، تازه ب ی درسته اخالقش رو نم  البته

 . ستین یبی عج ز یچ نیا ، یبزرگ بش ریمثل اردش   یآدم ه ی  تیباال سرت باشه و نه پدر و تحت ترب

فکرم مشغول نفس    گهیافتاده و از طرف د  ی کنجکاو بودم بدونم چه اتفاق  یاز طرف زد، ی کاش الاقل هر چه زود تر حرفش رو م اما

 بهم شد.  یبزرگ  ی چه نامرد نکهیبود و ا

 شده. انتیکه بهش خ  میمثل مرد قاًی ا به حال دقت شبیاز د یحت

  یدست نفسمو، دسته زنمو گرفت و برد؛ اون وقت من تنها کار  ز یهمه چ یب ان یک دم یو د سادم یوا ی گالب  هی داغونه، مثل   میروح

 که تونستم انجام بدم نگاه کردن بود. 

 باهاش تنها صحبت کنم.  خوامی م  رونیرحمت تو برو ب-

 به خودم اومدم.  ریاردش  یصدا با

 بسته شدن در نشون از رفتن رحمت رو داد.  یکه صدا  د ینکش یطول  و

 .نیبش-

 انداختم. یتخت بزرگش نگاه به

 در صد منظورش اونجا نبود.  صد 

 بزرگ اتاق قرار داشت.  یدور از تختش درست مقابل پنجره   یبه عقب برگشتم مبلمان سلطنت رو

 سمتشون رفتم، اما صداش متوقفم کرد.  به

 .نیبش  شم یپ نجایا ا یب ،یر یکجا م -

 . دمیبه سمتش چرخ دهیباال پر ی تعجب و ابرو با

 تخت نشستم. یمحکم به سمتش رفتم و گوشه  ییهابا قدم  اما
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 زل زد.  ینامعلوم یشد، اما بعد نگاهش رو گرفت و به جا رهیبه چشمام خ یالحظه  یبرا

 

 265پارت#

 پدرت برگشت خونه.  -

 . د یباال پر ابروهام

 بابام برگشته؟ -

 هم گذاشت. یهاش رو رو  چشم

 ست؟ی ن یمشکل  گهیحل شد د یعنیشد؟!  ی پس اون ماجرا چ-

 رو تکون داد.  سرش 

 حلش کردم.  ینه به اون صورت، اما تا حدود-

 ه؟ یخوب پس مشکل چ-

 سهامم رو از پدرت پس گرفتم.  یمن همه -

 . د یهام باال پر ابرو

   ؟ی چ یعنی-

 قرونشم دست پدرت باشه.  هی   یحت خوامی نم گه یمالم بوده د ، یکه شنفت ن یهم یعنی-

 .ریرو بده به اردش  شیکه بابا مجبور بود تمام سرما نطور یاما ا رمرد،یپ نیا گفتی داشت م  یچ

 بحثتون شده؟  شده؟ نکنه بازم با هم  ی آخه چرا، باز چ-

 هاش رو تر کرد.  لب

 .یخبر ندار  ی زیتو از چ  ستیها ن حرف  ن ینقل ا-

 شدم.  یعصب
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 تا منم بدونم. نیبگ  ه یپس نقل چ-

 آروم باش و گوش بده. -

 رو تکون دادم و اون شروع کرد.  سرم

  ار یلیم نکه یکه پدرت خارج از کشور بود و تو رو فرستاده بودم جنگل، خودم دست رو دست نداشته بودم؛ عالوه بر ا ی مدت ن یتو ا-

 پدرت پهن کرده بود.  ی دام رو برا ن یکه ا یها تومن خرج کردم که پدر رو برگردونم ، گشتم دنبال کس

 حال گفتم:  نیاما با ا هی از بابا چ ش ییو ربطش به پس گرفتن دارا هیها چحرف  نی منظورش از ا  دم،یفهم ینم

 شد؟  یخب، چ-

 باال انداخت. شونه

 

 266پارت#

 

 . یبه منصور د یرس  سمانیر نیته ا-

 لب تکرار کردم.  ریز

 ؟ یمنصور -

 هم گذاشت. یرو  د ییتا  یرا به نشونه  پلکش

 ...شناختم پدر هلن بود، اما اون که   ی که من م یای منصور  تنها

 شک گفتم:  با

 ست؟یکه ن  یمنظورت بهادر منصور -

 تکون داد.  سر

 .وثشهیچرا اتفاقاً منظورم خود د-
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 ! ؟یمطمئن-

 ازش مدرک دارم.  ی کل-

 آخه هلن. -

 .د یجملم پر ونیرو تو کاسه دروند و م  چشمام

 من نبر؟  ش یاسم اون عجوزه رو پ-

 بود.  یادی عکس العمل ز نیا گهیکنه، اما د ی دونستم کالً با هلن حال نم ی مرو باال پروندم،   ابروم

 ماجرا هم همونه.  نیباعث ا ی **، حتی  که یسر اون زن  ر یکشه ز ی پدرت م ی هر چ-

 ؟ یرو به بابام گفت هانیا-

 زد.  یپوزخند 

 دونه.  ی رو م ی اره همه چ-

 خب؟-

 تر از خودش.   یو پدر عوض که یاون زن ش یونه باز رفت پد  ی رو م  یکه همچ  نیبا ا ست،یپسره احمق دست بردار ن-

  ی م اد یخودم رو  ایبابا  ی نگرانش برا افهیق  یتو اون ماجرا داشته باشه، مخصوصاً وقت  یکردم هلن دست ی شده بودم، باور نم جیگ

 بود، اما چرا؟  یعنی ماجرا مربوطه  نیهلن هم به ا گفتی بزنه اگه م ینبود که رو هوا حرف ی کس رم یافتاد، اما اردش 

 ! شش؟یشد دوباره برگرده پ  یدونست چطور راض  یموضوع رو م  ن یکه ا ن یبه حق بود؛ بابا با ا تشیعصبان ی طرف از

 موهام زدم. ونیم ی چنگ  گنگ

 

 267پارت#
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 م؟ ی گذر یو از گناه اون دختر و پدرش م  میش ی م  الشونیخیب ی عنی شهی م یحاال چ-

  یها ماجرا بگذرم، براش برنامه  نیکه از ا  ستمین ی اما منم آدم ره،یپدرتم گ یکه ا  نکه یاما مشکل ا  اده یدارم ز  که ازش   یمدارک-

 دارم.  یخوب

  ش،یسال ها تو لباس م نیکنم تمام ا  ی بهش فکر م ی دندونم بکشم، خصوصاً وقت ر یجفتشون رو ز یخواست خرخره  ی م دلم 

 رو داشتن.  مونیبودن که قصد نابود ی گرگ

 حرص بخورم. م یکه خورد ی رو دست دن یها رو بشنوم و از شن حرف  نیخونده شده باشم که فقط هم نجا یکنم ا ی فکر نم اما

 چکار کنم؟  د یحاال من با-

 جاش جا به جا شد. یتو  ی کم ریاردش 

 وکالت از سهام و ثروتم رو به تو بده ؟ ه ی اد یب لم یگفتم وک-

 به من؟! -

 رو تکون داد.  سرش 

 گور.  ی من بخوام اموالمو با خودم ببرم تو ی کن یتو که فکر نم ؟ یباالخره که چ-

 اما، اونا حق بابامه. -

 رو ازم گرفت:  روش 

 اومد.  ی سرش م ییهادارم و اگه تا االن هواش رو نداشتم چه بال  شیزندگ یتو  یگاهیبدونه من چه جا د یبشه با هی تنب د یپدرت با-

 گفتم:  صادقانه

 تونم قبول کنم.  ی اما من نم-

 نگاهش رو به چشمام دوخت:  تیعصبان با

 .هی ریبه خ دمیکه دارم و ندارم رو م  ی امروز هر چ نیهم ی اگه قبول نکن-

 کرده.   شیاز اندازه عصبان شیبابام ب  نکهیمثل ا  واو
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دو دو تا تو    تونم ی و نه از سهام، من نم  شهیاز تجارت سرم م یز یتونم با اون همه مال و اموال بکنم، من نه چ  ین چکار ماما م-

 چهار تا کنم. 

 

 268پارت#

 چند سالته؟ -

 .یس -

  یبگ  شهیسال سن چطور روت م  یمملکت داشتم؟ اون وقت تو با س   ن یتو ا یگاهیهم سن تو بودم چه جا یمن وقت یدون   یم-

 ! ؟یایاز پس چنتا شرکت و معدن بر ب ی تون ینم

وقتش نشده که بزرگ   ، یریرو از پدرت بگ   تیبیپول تو ج ی خوا ی م یتا ک   یادامه بد  یسبک از زندگ  نیبه ا ی خوا ی م ی تا ک تو

 ! ؟یضعفت خسته نشد  ن یاز خودت و ا ؟یبش

و   ی سپر کن  نهیمرد س  ه یکه مثل   نیا یه جا کردن مثل تو رو دارن اون وقت تو ب ی لحظه زندگ ه ی ی چقدر جوون آرزو ی دون یم

 تونم؟  یمن نم  یگی و م ی کن  یتونه من هستم، تو چشمام نگاه م  یراحت اگه بابام نم التیخ یبگ 

 هوا. یبفرست  مایازت نخواستم که فضا پ ی تون  ینم ی گ ی خواستم که م ی من ازت چ مگه

 آخه... -

 .د یحرفم پر  ون یادامه نداده بلند کرد و م یرو به نشونه  دست

  یتون یوقت نم چیه گه ید  یرو از دست بد   تیموقع نیفکر کن، اگه ا شنهادمیخوب به پ ی ریبگ  میتصم   نکهیقبل ا سایوا  سایوا -

ن  تونه، پس عجله نک ی کنم، نه پدرت چون اگه بخوادم نم ی م تینه من ازت حما  گه ید ؛ یاریفرصت رو به دست ب نیدوباره ا

به گرد پات نرسه؛ انقدر   چکسی برمت که ه ی تونم کمکت کنم، انقدر باال م ی که زندم م  یمن تا وقت ی خوب فکر کن، اگه قبول کن

هاتم   ازین نیتر  ک یپول کوچ ی برا ی به بعد مجبور نیاز ا یاما اگه قبول نکن ،ی برس  یخوا  یکه م یکنم که به هر چ   یبزرگت م 

 . یشرکت خصوص هی  و کارمند خرده پا ت ه ی ی بش یار یشانس ب یلیخ س،ی رئ ه ی اونم نه مثل  ،یکار کن 

  نیتونستم همچ ی اما من چطور م کنه، ی نم ی شوخ هی ریبه خ دهی رو م شییگه تمام دارا ی دونستم اگه م  یبا اون بود م  حق

 رو شروع کنم.   یکار  نیخواست همچ ی کار نکرده بود و حاال ازم م  میروزم تو زندگ کی  یرو قبول کنم، من حت ی بزرگ تیمسئول
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  نیا گه یخواست د ی هام بود، دلم م  مطمئنم اگه انتخاب نفس نبودم به خاطر ضعف یبودم، حت  فی با اون بود من واقعاً ضع حق

 که هستم نباشم.  ی آدم

نگاه کنم، درست مثل   نییخواستم انقدر باال برم که همه رو از باال به پا ی باشم، م یخواست محتاج ترحم کس ی دلم نم  گهید

 نشد.  یوقت محتاجِ بودن کس  چیکه ه  یکس د،یوقت از تنها موندن و بودن نترس  چیکه ه یکس  ر،یاردش 
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  کشیکوچ  یباشه سر بچه  براش مهم نکهیبره مادرم بدون ا ادم یبره چقدر تنهام،  ادمیکه  ی بهتر از غرق شدن تو کار جور یچ

که ازم گذشت    یسال عمر  یس  نیوقت برام وقت نداشت و تو ا  چیکرد و تنهام گذاشت، فراموش کنم بابام ه  یخودکش اد یم یچ

 .درد و دلم ننشست  ی هم پا قه ی دق  یس  یحت

اومد چطور رنگ عوض کرد و منو   ونیدختر م ه ی  یپا یکردم با همه فرق داره وقت  ی که فکر م  یکس ان، یخوام فراموش کنم ک یم

خوام تمام لحظاتم رو باهاش فراموش کنم و پروندش رو ببندم   ی خوام بهش فکر کنم م ی نم گه یفروخت و از همه مهم تر نفس، د

 ذهنم.  هیگانیو بفرستمش تو با

 شد؟ی مگه م اما

من بدون اونا هم    نیخوام ببب ی افراده، م نیثابت کردن خودم به ا یموضوع فقط برا  نین ادونستم قبول کرد  یخودمم م ی وقت

 .ستمیخودم با یپا ی تونم رو یم

بتونه   ریخورد اردش  یبه توق ی خوام تا تق ی که بابام افتاده، نم یهمون چاه ی تو وفتمیکه بخاطر انتقام ب ستم یانقدر هام بچه ن اما

  ی زیعمر سگ دو زدن چ ه یو تهش بعد  رهیداره و نداره رو ازم بگ   یکه سر بابام آورد، من رو آواره کنه و هر چ یی درست مثل بال

 بهم نماسه.

 خوب قبوله، اما شرط دارم.   لهیخ-

 باال پروند.  ابرو

 ! ؟یچه شرط-

مهره باشم    هیشطرنج فقط  ن یا یه خوام منم مثل پدرم تو صفح یخوام، کامالً بزنشون به اسمم؛ نم یمن وکالت اون اموال رو نم -

 . یبنداز رونم یب یحرکت از باز  ه یبا  ی و هر وقتم که نخوا ی کن ی که تو جا به جاش م
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شدم چون   ی االتیخ ایتمسخره کردن بود   یخنده از رو  ن یدونم ا یلبش نشست، حاال نم ی لبخند نامحسوس رو  هی کردم  حس

 گفت:   یجد  یلیخ
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 امکان نداره. -

 بلند شدم. جا  از

 . هیر یمبارک خ ت ییمنم امکان نداره، دارا  یپس شرمنده برا-

 .نیبش-

 کرده گفتم:  ترش 

 مونده!  میاگه یمگه حرف د-

که خودت رو ثابت    یوقت ی مونه برا یم  ش یشروع کار، اما بق یباشه برا  ین یکه تضم  زنمیرو نه، اما انقدر به نامت م یهمه چ -

 . یکرده باش 

 بود نگاه کردم.  رهیو به اون که با اون نگاه پر نفودش به چشمام خ دم یفکر کردن تو دهنم کش یرو به نشونه  لبام

 ذوق زده و مشتاقم.  ی لیخواستم فکر کنه خ ی بود، اما نم یحدشم کاف  نیکنه و در هم  یدونستم قبول م  ی رفتن نبود، م قصدم

 . ستین یا فعالً چاره   نکهیا خوب، مثل ی لیخ -

 پس قبوله. -

 رو تکون دارم.  سرم

 منم شرط دارم. -

 شباهت به پوزخند نبود از دهنم خارج شد. ی که ب  یا خنده  تک
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  یبود شک م  نی که البته اگه جز ا ده، یقرونم بهم نم  هی  یدونستم تا منو به بند نکشه و دست و پام رو نذار تو پوست گردو حت  یم

 بزرگه.  رخانیکردم طرف مقابلم اردش 

 ؟ یچه شرط-

 گم. ی بهت م نیبش-

 شلوارم فرو بردم.  بیانگشتام رو تو ج نوک

 راحتم بگو. -

 گم.  ی بهت م ن یبش ، یستادیمثل بت بزرگ جلوم وا نطور یمن ناراحتم ا-
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اتاقش که   ون یدست بافت و کوچک م   یچه یتخت نشستم، اما پشت به اون و زل زدم به قال یو گوشه   دم یکش ی کالفه ا پوف

 مختلف و نا خداگاه گشتم دنبال طرح خرگوش. ی ها وونینقش شکارگاه روش بود و پر بود از ح

 . دمیکش یآه

 کرده بود؟!   ریدختر با من، چطور انقدر منو درگ ن یکرده بود ا چه

  ر یز ی  کهیتونست انگشت کوچ  ینم یتو حرکاتش بود، اون حت یخاص ه یلوند   ینه حت ی آنچنان یفه ای داشت، نه ق   یخاص یز یچ نه

بود به کابلم،   ورتیبرام دا ایکه همه دن یخودش کرده بود؟ چرا من  ی  وونه یمنو د  نطوریرنگارنگ من باشه، اما پس چرا ا یخوابا

 راه.  مه ین ق یرف ه ینامرد بود،   ه یکه   نیداشت، اال ا  هی با بق یبود مگه چه فرق  ختهی دختر بهمم ر  ه یانقدر رفتن 

 *********** 

 *نفس* 

 شورن.  یکردم تو وجودم دارن رخت م ی که حس م   یدونم چرا انقدر استرس داشتم، به قدر ینم

  ی فرمون م  ی و مشت رو زد یملب با خودش حرف   ر یز ایتو فکر بود  ایرو   ریزد کل مس ی کلمه هم حرف نم  هی  یکه حت  انمیک

 .د یکوب
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اما حاال که داشتم از   اد،یبه کارش نداشته باشم و اجازه بدم با خودش کنار ب ی کردم درکش کنم و کار  یم  یمنم سع  البته

 کرد.   یفرق م  ه یکردم قض  یبه کلبه نگاه م ی لومتریصد کفاصله

 . ادیبودم و امکان نداشت سام کوتاه ب الی رو تو وهم و خ ر یکردم تموم مس یبودم حس م  دهیرس  نجایدونم چرا حاال که به ا ینم

 ؟ یرینم-

 گفتم :  رمینگاه از کلبه بگ  ایبه سمتش برگردم  نکه یا بدون

 ؟ ی ایتو نم-

 .یبهتره اول تو باهاش حرف بزن-

درنگ از از پله هاش باال   یو ب دم یشدم و به سمت کلبه دو اده یپ نیلب گفتم از ماش   ریکه ز یارو تکون دادم و با بسم الل سرم

 رفتم. 

 سادمیدرست پشت در کلبه وا اما
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  د یمثالً سالم ببخش ایبگم مثالً سالم ، من برگشتم  ی بهش چ د یبا قاًی شدم و فکر کردم االن که رفتم تو دق  رهیخ یبه در چوب  و

 . دمیمن تند رفتم و فقط تو رو مقصر د

 لب گفتم:   ریسرم گذشتم و ز یرو رو  دستام

 کنم؟   یحاال چه غلط  ی وا-

 بگم بهتره.  ی و بعد بهش فکر کنم که چ  نمیگرفتم بدون فکر وارد شم و اول عکس العمل اون رو بب  میتصم

 موش داخل کلبه بردم.  هی کلبه رو آروم هل دادم و سرم رو مثل  ی چوب در

چشم چرخوندن ساده متوجه شدم نه   هی که با   د یطول نکش یلیاما خ ه،د یکردم سام خواب  الیآروم و ساکت بود که اول خ انقدر

 .ستی اصالً سام داخل کلبه ن ریخ

 به اطراف شونه باال انداختم.   یو به عقب برگشتم و با نگاه  دمیکش  رونیرو ب سرم
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 وقت روز؟  ن یکجا رفته ا یعنی

  اد؛ینگاه کردم و با دست بهش اشاره کردم که ب د ییپا ینشسته بود و منو م نشیکه داخل ماش  انیبه ک نیتک بوق ماش  دنیشن با

 خواستم بدونم سام کجاست؟ یهم نکردم، فعالً فقط م ینه و البته که توجه ایمطمئن نبودم که متوجه شده    یل یالبته خ

 گرفتم و داخل شدم.   نشیو ماش   انیرو از ک   روم

 لبم نقش بست.  یرو  ی خدا گاه لبخند  نا

  لیتبد  قتیرو به حق  میبچگ  یاهایتمام رو نکه یکلبه عالوه بر ا ن ی، چقدر دلم براش تنگ شده بود، امن  هی کلبه دوست داشتن  آخ

کردم   ی کلبه احساس تعلق م ن یبه ا ییجورا ه یتجربش نکرده بودم   یخونه ا چ یرو من داده بود که تو ه  یحس یکرده بود، از طرف 

 دم. ید ی م م یواقع  یرو خونه   نجایو ا

 ود. اما چرا انقدر سرد ب 

 سردتر بود.  خی که یت  هی از  ی حت دم،یکش  ش یرفتم و دستم رو سطح فلز ی زمی ه هی به سمت بخار
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 بزنه.  خی که باعث شد قلبم  یای سرد

  ه ی ازش خارج شدم، چرا  شبیکه من د ستیکلبه همون کلبه ن نی کردم ا ی ترس به اطراف چشم چر خوندم، چرا حس م با

 کم بود؟!  یزیچ

 کجا بود؟  سام

رو   رش یروش خم شدم و ز ه یختگ یو بدون توجه به بهم ر  دمیکه از ذهنم گذشت به سمت تختش دو  یهراس نبودنش و فکر  با

 لحظه حس کردم نفسم رفت و بدنم کرخت شد.  ی هاش برا چمدون  هیخال  ی جا دنینگاه کردم و با د

 موندم.  ره ی تخت خ  رینشستم و به ز نیزم  یهمونجا رو  یشوک و ناباور  نیب ی حس هی با

 تونست رفته باشه، مگه من چند ساعت نبودم.  ی امکان داشت، سام کجا رفته بود؟ اصالً کجا م چطور

 شده؟  یچ -

 اومد دادم.  ی درست پشت سرم م ییرو که از جا انیجواب ک  یحال  یبا ب  رمیچمدون هاش بگ  هی خال ینگاه از جا نکه یا بدون
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 اون رفته. -

 ؟ رفته؟ کجا رفته ی چ یعنی-

 .ستنیچمدوناش ن-

 ...نکهیا ای اره یب زمیرفته ه د یشا رون، یاحتماالً رفته ب یکن  ی اشتباه م د یشا -

 .دمیگرفت به سمتش سر چر خوندم و رو بهش توپ   یدونم از کجا نشات م ی که نم یحرص با

 اون رفته. ستین نجا یا گهیسام د ستن،یگم چمدوناش ن یگفتم؟ بهت م   یچ ید یشن-

 چرا؟-

 جواب دادم.  ی به تند  دمی د  یرو م رتشیو نگاه پر از ح  دش یصورت رنگ پر نکهیا با
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قضاوتش    ی به حرفاش گوش بد  نکه یتوعه که اون رفته اون رفته چون بدون ا ریتوعه، تقص  ر یتقص نایهمه ا ؟یپرس  ی از من م-

 اون رفته چون...  ،ی کرد

به اشک شد، اما با    لیتبد  ی هق هق یکرد سر باز کرد و با صدا  یفم مکرد و داشت خ  یم  ینیکه تو گلوم سنگ  یجملم بغض  ونیم

 حال ادامه دادم.  نیا

 ؟ یفهم ی م ان یچون من گند زدم، چون قسم خوردم تا تهش باهاش بمونم و جا زدم، من قسمم رو شکستم ک-

 که با سام کردم زار زدم.  یبابت کار ی مونیصورتم گذاشتم و از شدت پش یرو رو  دستام

 ** 

 * انی*ک

 داده بودم.   زیکه به عز  یقسمش رو شکست و من قول  اون

 کمتر از مرگ نبود.  ی زیکه تو اون لحظه داشتم چ یحس
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و از    ستیوجه قابل جبران ن  چیدونستم به ه ی که م  یتا سر حد مرگ بود و اشتباه ی مونیپش یشدم، از طرف یم  وونهی د داشتم

 حال و روز نفس. نیا دن یحاال هم د ش؛یفعل  تیاز موقع  یخبر ی نبود سام و ب گهیطرف د 

دونستم سام بر عکس چهره   ی شناختم، منه احمق م ی کردم، من سام رو م ی اون لحظه به وضوح از دست دادن سام رو حس م تو

  رونیدونستم داغونه رو و  یکه م ی خودش ساخته چقدر حساس و شکنندس، پس چطور تونستم کس یکه برا  ی ا ی خشک و جد 

شد   یچرا بچه شدم؟ چرا خود خواه شدم؟ چطور انقدر بد شدم؟ چ سپ  دمیمن که خودم عشق رو تو نگاهش د تر از سابق کنم، 

 رم؟ یسامه سرکش رو رام کرده بود رو ازش بگ  نطوریکه ا  یکردم کس  یخودم خواستم و سع ی که نفس رو برا

 موهام زدم.  ون یم  یاز در موندگ یچنگ 

 کرده بودم، بدم خراب کرده بودم.  خراب

 کنم.   هی شد منم گر یم کاش 
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دونستمش بد   یم  ایدن  نیتو ا قم یعمر تنها رف ه یکه   یشکست، من به خواهر زادم نه، به برادر  ی گناه داشت کمرم رو م احساس 

 کردم. 

دونستم   ی دونستم چقدر تنهاست من که م ی م نکه یدونستم سام مشکل داره، با ا ی که م  نیرو به اوجش رسوندم، با ا ینامرد  من

 رم؟یرو ازش بگ  د یام ی کور سو نیبر گردونه؛ پس چرا خواستم هم ی معمول هی زندگ ه یتونه اون رو به   یعشقه که م  نیفقط ا

 با نفس صحبت کنم.  د یگردوندم اما قبلش با ی نفسشو بهش بر م  د یبا زدمیباهاش حرف م د یبا

 کنه.   ی م ی ترسونه و تو دلم رو خال  ینا آرومه که من رو م انقدر

که    یصورت غرق در اشکش کنار زدم و در حال یدستاش رو از رو  یدستاش گذاشتم و با آروم   یسمتش رفتم و دستام رو رو به

 گفتم:   یا  انهیشدم با لحن آروم و دلجو ی م ره یخون انداخته بود خ هی گرد و درشتش که از شدت گر  یتو چشما

 نکن.  هی نفس، تو رو خدا گر-

 آورد.  رونیو دستاش رو از داخل دستم ب  د یرو عقب کش صورتش

 گرده؟!    یبر نم گهید -
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بود رو به    رهیبهم خ د یو نا ام ک یدختر بچه کوچ  هی حرکت اون رو که مثل  ه یو محکم فشوردمش و با   دمیدندون کش ر یز لبمو

 فشردم.  نمیو سرش رو محکم به س   دمیسمت آغوشم کش

 رو بخونه.  قتی فقط آروم کردن اون نبود نخواستم نم اشک رو تو چشمام ببنه ، نخواستم از نگاهم حق لم یدل اما

 سرش گذاشتم و نجوا کردم.  یرو  سرم
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 . دمیگردونم بهت قول م  یبرش م  ی عنیگرده،  ی برم-

 . د ینال ده یبر دهیتنم انداخت و بر  یتو  راهنیبه پ یچنگ 

 کجا رفته.  ی دون  یتو که نم ، یتون  ینم -

 . دمیرو با حالت نوازش پشت شونش کش دستم

  ی رو به الک بکشم سام رو بر م ایاگه شده خاک کل دن یکنم، حت   یم  داش یهر جا که باشه پ شم،ییرفته من دا ادتیانگار  -

 گردنم. 

 ************** 

 *سام* 

  ل یپدرم و وک لیبهم گره کرده بودم نگاهم رو دوخته بودم به وک  چونم ریکه دستام رو ز  یزانو هام خم شده بودم و در حال ی رو

 که در حال امضاء چند پرونده بودند.  ریاردش 

  فمی هر چقدر زودتر تکل ی اما از جهت ه؛ی چ ی وکالت اون اسناد برا  هییجا به جا یهمه عجله برا نی بود که ا بیبرام عج ی طرف از

 شد به نفعم بودم.  ی روشن م

 . د یاسناد رو امضاء کن نی ا ر یشه ز یتموم شد، اگه م -

 حرف رو زده بود چشم دوختم.  نیکه رو به من ا ریمسن اردش  ل یوک  به

 رو تو دستام داشتم هر چند محدود، اما... امیس  ریامضاء من وکالت تمام اموال اردش  هی تموم شد حاال با  یعنی



 قاصدک سوخته 

315 
 

  نیزم ی همراهش رو رو شه یهم یکه عصا یمخصوص خودش نشسته بود و در حال  ی صندل یو که ر  ریرو به سمت اردش  نگاهم

 بود سوق دادم.  ره یداد به من خ ی تاب م

 تعللم شد که گفت:  یمتوجه  نکه یا مثل

 شد؟  یچ -

 .میباهم داشت یی قول و قرارها  هی-

 تکون داد: یرو با کالفگ  سرش 

بزنم و پاش   یراحت مگه تا حاال شده من حرف  التیبهت بگم که خ د یه، باکه قراره به نامت بخور یی اگه منظورت اون سندا-

 نستم؟ یوا
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 نه فقط... -

رو هر چه زود تر امضاً کنم؛ اما صداش من رو مجبور به دوباره   یتا اون برگه لعنت دم یچرخ زیرو تکون دادم و به سمت م سرم

 چرخوندن سرم به سمتش کرد.

 نه؟  ای ی که برات گذاشتم و قبول دار  یبهم بگو شرط ی امضاً کن نکه یقبل ا -

 زدم و سر تکون دادم.  یپوزخند 

  ک یدرست تو فاصله  ر یاردش  ل یو وک پدرم  لی که وک ی بحث نبود، نه وقت نیشروع ا ی برا ی درست تی خوب و موقع  ی نظرم جا به

 من نشستن.  ه یمتر

 .سنی نو ی م ی چ ستیهر چند که هر دو سرشون تو پرونده هاشونه و تند و تند معلوم ن حاال

پدرم که مطمئنا   ل یماست، مخصوصاً وک  یمشق شب نوشتن ها همه ظاهر کاره و تموم حواسشون به مکالمه  ن یشک ندارم ا اما

خوام   یم ایدن نیکه تو ا  یز یچ نیکف دست بابام و من آخر ذاره یم الی و ن یرفتن از ا رون یبه محض ب رو ضبط کرده و  ی همه چ

 .ریدادم دست اردش   وزن گرفتنم اریکه بابام بدون من اخت  نهیا

 معامله دو طرفست.   نیا د یفهم ی م د یکردم با یرو جمع م  الش یخ د یدادم با ی جواب م د یحال با نیبا ا اما
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 به دهن و دماغم انداختم و گفتم:  ینیچ

 . یخوا یکه تو م شهی پر م  یاون صفحه با همون اسم -

 باال انداخت. ابرو

 مطمئن؟ -

 شدم. ره یحرص بود دستم رو پشت سرم گذاشتم و به سقف خ ی از رو شتر یکه ب باخنده

 مطمئن نبودن بود؟!  ی برا ی لیدل چه

دونه    ینداره نم ش یزندگ ی برا ی لیدل چی ه ست،یبند ن ییو آسمون معلقه و به جا ن یزم ن یکه ب یآدم  ه یبودم  جیآدم گ ه ی من

 . هیهدف چ

 .ستی منتظرش ن ی رو دارم که خونه نداره و کس یکس احساس 

اون   یوقتو  یکن  ی ط یاو تا زنده   ریمس نی ا د یهدف با یگن چه با هدف چه ب   یجلو روم گذاشتن م  ر یمس هی کنم  ی حس م فقط 

 قراره کنارم باشه.  یکنه که ک  ی م یچه فرق  ستیکنارم ن د یکه با
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 شک نکن.-

 . یستیمیسر حرفت وا نکه یا ی بشه برا ینیتا تضم رم یگ  یوکالت نامه ازت م  هی خوبه، فقط  یلیخوبه خ-

 .دمیتعجب و شوک به سمتش چرخ با

 ؟ یچ -

 جواب داد.  لکسیر یلیخ

 قابل فهم نبود؟  شیچ-

 نداشت. ی که شوخ نیتفاوتش چرخوندم، نه مثل ا یچشمام رو داخل نگاه ب  یکم

 گفتم:  ی آروم یبا صدا لی خطاب به اون دو وک رمیکه نگاه از چشماش بگ   نیا بدون
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 .د یباش  رونیچند لحظه ب هی-

  یشد با صدا یکه قاط ی ادیبودند با فر رهیخرو به اونا که شوکه به من   دمیبه سمتشون چرخ تینکردن با عصبان یحرکت  ی وقت اما

 گفتم:  یچوب  زیم  یشدن دستم رو  دهیکوب

 . رونیب د یگم گورتون رو گم کن یم  ستمیمگه با شما ن-

حال   نیتو اون لحظه دوست داشتن دمشون رو بذارن رو کولشون و فرار کنن، اما با ا ی زیاز هر چ شتریکردم ب  یکه حس م نیا با

 بود. رینگاهشون به دهن اردش 

 دهنم گرفتم. ی درد گرفته بود رو مشت کردم و جلو یتاسف به حالشون سرم رو تکون دادم و دستم رو که حساب با

از سالن   یکوتاه ی که هر دو بعد از بلند شدن و عذر خواه د ینکش طول  یل یچطور بهشون اجازه داد برن؛ اما خ ریدونم اردش  ینم

 رفتن.  رون یب

 من  یخان که برنامه ها داشت برا  ن یمن مونده بودم و ا حاال

 خواست با پشت چاقو سرمو ببره.  یم  و
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 رو جلو دهنم بهم گره کردم و شروع کردم به کندن پوست لبم.  دستم

 نبود.  ن یاز وکالت نامه و تضم ی حرف م یزدی حرف م ی خان؟! وقت یبزرگش نکرد  کم ی -

خارج   دمیدرست پشت سرم من از د ییو جا ومد یاما به سمت من ن دمیچشم د یصحنه رو از گوشه  ن یجاش بلند شد و من ا از

 شد.

 کردم.  د یسف ابیموها رو تو آس  نیمن ا یبچه فکر کرد  ی راجب من فکر کرد یچ-

 دادم.   هی گره شدم تک  یدست ها  یرو  و سرم رو  دمیکش  یپوف

  ی خوا یم  ی عنیرو، هم خونتم خان هم خونت  نیا ی فهم یاما من نوهتم م  ؛یگدار به آب بزن  یکه ب  ی ستین ی درسته تو کس-

 ! ؟یبدون ی کیرو  ه یحساب منو با بق

 .ختی دستم ر ی رو یآرامش آب پاک  نیاون که در ا یشونم نشست باعث شد سر بلند کنم و صدا ی که از پشت رو یدست
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از پدرت که باال تر   یچون هم خونم ؟یبه تو اعتماد کنم؟ رو چه حساب امیمن چشم راستمم به چشم چپم اعتماد نداره، حاال ب -

 ؟ یهست یستین

 اما...-

 فشار انگشتاش فشرده شد.   ر یز شونم

  ی ریرو کولت و م یذار  ی دمتو م ایچشم  یگ  یم  ایگم تو  ی جا من م ن یا ،یکه تو اما و اگر کن   ستین ییمن جا یتو خونه -

 که پدرت رفت.   ییاونجا

 مرد.  ن یبود ا یخورد، عجب آدم  ی خونم رو م خون

 فهممت پدر بزرگ.  ی فهممت خان نم ینم-

 ش کرده بودم ادامه دادم.ادا نیکه به قصد سنگ   یرو تکون دادم و در ادامه پدر بزرگ  سرم

 از من؟  ی خوا ی م یچ-

داره تو   ی محکم قدم بر م شه یپاهاش که مشخص بود مثل هم یشونم برداشته شد و کوبش عصاش به همراه صدا ی از رو دستش

 . د یچیگوشم پ
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  ی که زن تو رو انتخاب م م یشرط بهت گفتم من اون کس هی منم  یشرط داشت هی خودت؟ تو  یبرا  یکن یچرا انقدر سختش م -

پس چرا حاال که   ،یتو هم قبول کرد  ،یکه من گفتم باش   یکه من گفتم با هر کس  یچون و چرا هر زمان یب  یکنه تو هم مجبور 

 رش؟یز  یزنی شده م ن یبحث تضم

 گرفت و جواب دادم.  تم یر  نیزم ی رو  ی عصب ی پام با حالت یپاشنه

 دم. نز  ی زیچ ر یمن ز-

 ه؟ ی پس مشکلت چ-
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 بود گفتم:  ستاده یا شیو به اون که مقابل گرام قدم دمیبه سمت صدا چرخ  ی کالفگ  با

 ؟ یاون وقت چ ریزن بگ  ی فردا گفت نیاومد و هم -

 خودت. ی برا ی شد  یپسر ریاالنش پ نیتا هم ر، یخوب بگ -

 غار باز بشه.  ه یکه زد باعت شد دهنم به اندازه   یشونه هاش و حرف ف یفیخ پرش 

 مرد نکنه فکر کرده عهد بوقه.   ریپ نیگفت ا  یداشت م  یچ

 .د یبود خند  یچهرم که شک نداشتم رو به کبود دن یو د د یسمتم چرخ به

 به ثبتش رسوند. ایدن  یها ی از شگفت گهید  یکیبه عنوان   نس یشه تو گ ی شه گفت م ی که م یاخنده

 اون بود که گفت: نیرفت حال خودم و به خنده افتادم، اما ا ادمیداشت که اصالً   یبود و تازگ بیخنده انقدر برام عج نیا

مثل هلن   گه ید  هیپاپت ه یکه  نیتضم هیفقط    نیا ر،یفردا زن بگ  نیگفت تو هم ی حاال ک یش  ی م د یپسر جون چرا سرخ و سف-

 نشه.  ام یوارد خاندان س 

 رو هامو باال فرستادم. و اب  دمیتو کش لبامو

  ی اونجا رو ترک م شه یهم ی شدم و برا یبود پا م  ون یگنج قارونم م  یواال اگه پا   اوردیازش ممنون بودم که اسم مادرمو ن چقدر

 کردم. 
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 *** 

 کل  یدانا#

لپ   توریردن به صفحه مانتوجه به اون در حال نگاه ک ی کرده بود که ب  ی بهادر خیبود و نگاهش رو م  ده یهم کش یرو تو  هاش ابرو

 تاپش بود. 

 هلن کجاست؟! -
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گذاشت نگاهش رو    یم  زیم  یکه اون رو رو   یصورتش برداشت و در حال  ی رو از رو ش یفرم مشک نکیع نه یبا طمان ی با مکث بهادر

 کوروش انداخت.  یخون انداخته  یبه چشما تور یصفحه مان یاز رو 

 داشته و نداشته رو ازت پس گرفته.  ی هر چ ر یاردش  دمیشن-

 .د یموهاش کش ی دست ال به ال  یعصب ی پوز خند  با

 آره به لطف تو و دخترت دار و ندارم رو باختم.  -

 . د یکش ی بهادر بود که ابرو در هم م نیبار ا نیا

پسر بچه که مجبوره   هی  زد پشتت و مثل پایت  هی به من و دخترم چه که بابات  ؟یانداز ی خودت رو گردن من م هی عرضگ  یچرا ب-

 جلوت ننداخت؟! یپاپاس  ه یرو پس بده، وکالت اموالش رو ازت گرفت و  ش یو کارت اعتبار چیسوو

 جواب داد:   یو با ناباور   یعصبان کوروش 

 م؟ یکارو بکن ما پشتت ن یو ا ا یب د یمن گذاشته بود یکه پا پشت پا د یتو و اون دخترت نبود  ن یا که؟یداره مردت ی به تو چه ربط-

 کرد.  ییخنده مسخره، اما با صدا بهادر

 اد؟ ینم ادمیچرا   ؟یمن؟! من بهت گفتم؟ کِ -

 . د یسرخ و داغ شده بودند کش تیکه از شدت عصبان  شیدست هاش رو اطراف گوش ها کوروش 

اتاق به من   نی که تو هم ی سیوا ی حرف یپا ی ستیانقدر مرد ن دمیشا ،یگرفت   مرمیمدت کم آلزا نیکه تو هم  نیمثل ا نطوریکه ا-

 .تی به خر یو خودت رو زد  ی زد
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 بهادر سقف اتاق رو لرزاند. اد یفر یصدا

که    هینشستم واسه خاطر اون احترام فتی اراج یو من مجبوراً پا یاتاق نشست نیاالنشم تو ا نیمراقب حرف زدنت باش، اگه هم-

   ؛ یپاتو تو شرکت من بذار دادمیپدرت قاعلم؛ واال اصالً اجازه نم یبرا

 . نمتیخودمو دخترم بب ه یخوام تو پنصد متر ینم گه یخودت گورت رو گم کن و برو، د رونیپرتت کنن ب ی تا ندادم با اردنگ  پس
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 از اون همه وقاحت کالم بهادر زد.  یپوزخند تلخ کوروش 

  یکه کم یستون کرد و در حال  ز یم ی بزرگ بهادر رسوند و دست هاش رو رو زیدش رو به مو خو  د ی که از جا پر د ینکش ی طول اما

 گفت:  یساختگ  یشد و با آرامش ره یاون که با آرامش بهش دوخته شده بود خ یشد و به چشما ی به سمت اون خم م

که    میامیمن همون کوروش س   نیبهادر، ها؟... منو بب ی برام خط و نشون بکش ی بخوا ا ی یکن رونیمنو ب یکه بخوا   یهست ی تو ک-

  چه یمترسک باز ه یتو اون دخترت منو مثل  د یرو خوب تو گوشات فرو کن، شا  نیاز اسب افتادم نه از اصل، ا ،یشناخت یم

  یگفت   یفتدست کم گر  یل یمن رو خ ن،ید یرو اشتباه چ ی باز یجا ه یشدم؛ اما  کتون انصافاً هم خوب مزح د،یاهدافتون کرده باش 

کردم شما هم    یاگه من غلط یصدم فکر نکرد کی اما  رم،یبگ  یبذار ازش سوار دهیم یکوروش که احمقه و خوب داره سوار 

 پس نذار تاب و تحمل من به انتهاش برسه.  ن،یجرمم بود کیشر

 ادامه داد:  اد یتو جاشون تکون بخورن و با فر لهیکه باعث شد چند وس  د یکوب  زیم  ی رو  تیرو با عصبان دستش
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  م ینابود یکه باعث و بان یی از تو و اونا رمیباتالق فرو م نیپس فکر نکن حاال که دارم تو ا مو، یباختم بهادر همه چ مویمن همه چ-

برام، انقدرم ازتون   نیاختکه س   یکنم تو منجالب ی و همتون رو با خودم غرق م رم یگ  یگذرم، دست تک تکتون رو م ی بودن م

از   شتریدار، پس ب یچوبه  یبفرستم باال نی که خورد گه ید ه یاس یجرم اختالس و صدتا گوه س  بهمدرک دارم که سر تک تکتون رو 

امثال تو و   ی قصدش نابود یل یس  نینکنه ا انیتا طغ شیهلن رو برگردون سر زندگ  ،ینکن تا نکنمت شهر باز ی با من باز نیا

 دخترته. 

** ************ 

هاش نشونده بود وارد خونه شد و رو به مخاطب پشت که اشک به چشم   یابه گوشش فشار داد و با خنده  شتریرو ب  لیموبا ه یگوش 

 تلفن گفت: 

  د یها چه وعده وع ینه... نه... خل شد  شت،ی پ امیب  شهیهم ی مونده تا برا  گه ید  کمیمن بهت گفتم فقط  هی ادا اطوارا چ نیا وونه ید-

 فرودگاه دنبالم...  ی ایگم ب ی م زنم یبهت زنگ م گهیبه جون خودت چند وقت د ،یا  یخود  یب

 ؟ یکجا بود  -

که به خودش   د یطول نکش ی لیاما خ د؛یتو جاش پر  د یکه کش  یفی خف غ یخونه با ج یکیبهادر اون هم از دل تار یصدا دنیشن با

 جواب داد:  ی رو به گوشش چسبوند و باز هم رو به مخاطب پشت گوش   وفتهیب  رو که کم مونده بود از دستش ی اومد و گوش 
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 . دمیترس  کم یفقط  ست،ین ینگران ی جا زمی نه عز-

 و ادامه داد:  د یهم خند  باز

 ...  رمیگ  یباهات تماس م  زمیدونم عز  یدونم... م  ی م  رم،یگ یقطع کنم باز باهات تمام م  د ی راحت فعالً با  التینه نه خ -
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درست   ییاون رو جا هیگرفت به سمت بهادر که حاال سا ی م ی داخل دستش رو به باز  یکه گوش  یرو قطع کرد و در حال تماس 

کف سالن باعث شکستن   هی چوب یپارکت ها ی بلند کفشش رو ی پاشنه ها دن یداد حرکت کرد و با کوب  یم  صیکاناپه تشخ ی رو

 سکوت خونه شد.

 ؟ یچرا نشست نجایا-

 تر شدن به بهادر ادامه داد: کی راه روشن کرد و در حال نزد  ونیکم نور آباژور رو م المپ

 .نینش ی کیالاقل تو تار-

 ها شد تکرار سوال اول بهادر:  ن یجواب تمام ا اما

 ساعت؟  نیتا ا ی کجا بود  دمیپرس  -

 گذاشت و جواب داد:  زی م ی بهادر نشست و پاهش رو رو ی به رو یمبل رو   یرو  ی حال یو ب  یخستگ  با

 . یمهمون-

 ساعت؟! نیتا ا-

 باال انداخت. شونه

 مگه ساعت چنده؟! -

 ساعت باز هم گفت:  مریتا  دنیرو باال گرفت و با د شیدنبال حرفش گوش   به

 ساعت فکر کردم صبح شده.  نیتا ا  یجور گفت هی ساعت تازه دو شده، -

 زن متاهل.  ه ی ی نظرت؟ اونم برازوده به  یل یساعت دو خ-
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 گرفت جواب داد:  یبرداشت و در حال که از شدت خنده شکمش رو م ز یم ی کلمه متاهل پاهاش رو از رو دنیشن با

 ؟ی چه تعهد  ی پدر من چه تاهل یگ  ی م ی دار  یمتاهل... چ-

 اون پرونده بسته نشد؟!  مگه

 آورد جواب داد:  نشییلبش پا   یکه روشنش کنه از گوشه   نیلبش گذاشت؛ اما قبل از ا یگوشه  یگاریس  بهادر
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 بسته نشده.  ی عنیاسم کوروش تو شناسنامته  یتا وقت-

 تند شد. هلن

 حال و حوصلشو ندارم. گهیپرونده رو که د نیو ببند ا  اریپس درش ب -

 ؟ یاون پسره غربت  ش یپ یو بر  یتا جمع کن  ارم یدرش ب -

 بار نرم تر گفت: نیو ا د یزده از شالش کش  رونیب ی به موها یدست هلن

  ی و برو؛ منم گفتم باشه، اوک ن یکوروش رو بزن زم ی بود، تو گفت ن یبابا؟ ما قول و قرارمون هم ی کن  ی چرا بحث رو عوض م-

 ؟ ید یروز حاال چرا عذابم م ن یا یگذاشتم برا ه یما میهستم، چهار ساله که از همه چ

 بود اسمش؟  یبا اون پسره چ یبر خواستمی خوام عذابت بدم، درسته نم یمن نم -

 سروک.  -

 . وشهیبلکه دار رمیگ ی م میکه تصم  ستمیمن ن نیکنه ا  ی اما سر حرفم موندم،اما حاال ماجرا فرق م ،یحاال هر چ-

  اد یو با فر  د یمنفجر شد و از جا پر یمانع شدن بهادر از رفتنش مثل بمب  یبرا د ید ی م د یجد  یها رو داستان نیکه تمام ا هلن

 گفت: 

 من؟  هی باشه واسه زندگ رنده یگ می که بخواد تصم  هی غلط کرده، اصالً اون ک ی لیکوروش خ-

 روشن شدنش جواب داد: یبرا گاریگرفت و بعد از دوکام محکم از س  گارش یس   ر یفندکش رو ز ش یآت بهادر

 شوهرته. -
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 . د یو بغض لرز  تیز شدت عصبانا هلن

 نبود برنامه؟  نیمگه هم ر،یطالقمو بگ -

  یم  رونی دهنش ب  یکه دودش رو از گوشه   یگرفت و سر بلند کرد و در حال گارش یاز س  ی در پ  یو پ نیچند کام سنگ  بهادر

 فرستاد نگاهش رو به هلن دوخت:

تو خونه کوروش از زبون خودت   م یو قراره بکن  میکرد یی هات درباره کارها دونستم تمام مکالمه   یکه نم ی چرا قرار بود؛ اما تا وقت-

 ضبط شده.

 

 286پارت#

 :د یشده از حرف پدرش پرس  جیگ هلن

 ؟ یچ ی عنیحرف  نیا-

  ازیتا پ ریکه از س  یی وید یو  یاز کپ د،یفلش به دستم رس  ه ی کرد و چند ساعت قبل   دمیصبح کوروش اومد دفترم و تهد  یعنی-

 از زبون تو توش اعتراف شده.  ی همه چ

 کرد.  ر ییکه به هق هق تغ  ی خنده ا د یخند  یعصب هلن

 دونم.  یمن م   ،یکن  تیمنو وارد باز یخوا ی م اد یمن برم، تو از سروک بدت م  یخوا یبابا تو نم -

کرد   ی خاموش م یگاریسوخته رو داخل جا س  گاریس  لتر یکه ف  یرو روشن کرد و در حال ی ا گه ید گاریس  گارش یس  لتر یبا ف بهادر

 جواب داد: 

کنم    یگم، اما اگه قرار بود تو رو وارد باز  یهمه جا و همه وقت م  نجایرو نه ا ن یا ادیچرت نگو دختر، من از اون پسره بدم م-

منتظر تو بمونه.   ی بخوره گردن کلفت کنه، که چ ایاون مفت خور تا اون طرف دن یفرستادم برا   یزبونو نم ی چهار سال پول ب

 نو؟ یا یفهم  یم  ،ییایدن  نیمن از ا یه یکه همه سرما  ییتو

 گفت:   د یچک یم نییکه اشک از چشماش پا ی و در حال د یهلن لرز یچونه 

 چکار کنم بابا؟  د یحاال با-
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جز ادامه   یگرفت؛ اما فعالً چاره ا  یم  یلرزون هلن همه روح و روانش رو به باز  ی فرستاد صدا  رونیرو ب  گاریس  ظ یدود غل بهادر

 .نداشت یباز نیا

 . ششیبر گرد پ-

 : د یکش ادیشوکه از راه کار پدرش فر هلن

 بابا امکان نداره.  ی فهم ی چکار کنم! برگردم؟ امکان نداره، م-

رفت که حاال نه تنها شونه هاش   ی انداخت و به طرف هلن یگاریرو داخل جا س  گارش یاز جا بلند شد و در همون حال ته س  بهادر

 .  د یلرز ی بلکه کل وجودش از شدت اشک م
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بود   دهیچسب  نشیو سرش رو به گوش اون که به س  د یهلن رو به دست گرفت و اون رو به سمت خودش کش فی نح ی شونه ها سر

 لب زد:  ی آروم   یکرد و با صدا  کینزد

نه تنها کوروش بلکه کل خاندان  نباریطول نکشه، ا ی لیخ دم یهلن، نه به خاطر من، به خاطر خودت؛ اما بهت قول م ی مجبور -

 بمونه.  یازشون باق ی نام و نشون ن یکتریذارم کوچ  ینم یکشم حت  ی م ش یبه آت امویس 

 ********** 

 * انی*ک

رو   اطیافتاده طول ح ییرو تو قفل در چرخوندم و با شونه ها د یدستم انداختم، کل  ی رو دمیکش  رونیکتم رو از تنم ب یخستگ  با

در خشک   ی ره یدست گ   یکه از گلوم خارج شد دستم رو  یخفه ا  ینفس با وا یصدا دنیاما با شن  ؛یکردم تا پشت در ورد  یط

 شد.

به   گهیکس د  شمیپ ومد یجز سام که گهگدار م ز یچند هفته هنوز نتونستم به جودش عادتم کنم درست بعد مرگ عز نیوجود ا با

دختره و مطمئنم   ه ی باشه اون  ی هر چ ده، یاز من بع  یهمه سهل انگار نیدم،ایحال به خودم حق نم نیاما با ا ومده؛یخونه ن نیا

جه اومدنم بشه  متو نکهیچرخم تا قبل ا یپا م یپاشنه  ینباشه رو  یخوب  ط یتو شرا د یشا نه، یمنو باال سرش بب نطور یدوست نداره ا

  نیپر از حرصش منو تو جام خشک کرد و تموم تنم شد گوش تا بفهمم با ا اد یفر  یبر گردم و بعد از اطالع وارد بشم، اما صدا

 کنه؟   یصحبت م یهمه خشم با چه کس
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با چند   یکه حت ی ناکام موند، ناکام موندن بیعج  یحس فضول نیا وار،ی با سر رفتم تو د نکه یصدا مثل ا یکباره یبا کم شدن  اما

 نشد.  دمیعا یزیهم چ ستادن یفالگوش ا قه یدق

 رو به صدا در آوردم. فون ی بار زنگ آ نیبرگشتم و ا نیکه اومده بودم پاورچ یهمون راه  از

 .دمینفس رو شن یگرفته اما بچگونه  ی که صدا د یطول نکش یلیخ

 ه؟ یک-

 منم باز کن. -
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 شد.  جادیو باز شدن در وقفه ا  فنی آ یتا گذاشتن گوش   یکردم کم حس

 کردم و وارد خونه شدم.  یتا خونه رو ط  اطیح ر یقبل دست از پا درازتر مس ی هم مثل سر نباریشدم و ا اط یح وارد

مادش  آ یغذا یبازم بو  یرو از دستم گرفت، حت  فمی چند هفته به استقبالم اومد و باز هم کت و ک  نیباز هم درست مثل ا نفس

 تفاوت.   ه یخونه رو پر کرده بود اما با 

 ورم کرده بودند.   یاز اشکش حساب س یهنوز خ یسرخ بود و چشما یحساب صورتش

 به لب زدن شباهت داشت دادم،اما در عوض گفتم: شتر یکه ب ی رو با سالم آروم ش یسالم و خسته نباش  جواب

 افتاده؟  ی اتفاق-

 انداخته بود جواب داد:  ریطور که سرش رو ز همون

 نه. -

 از اندازه تو منگنه قرارش بدم.  شیخواست با اصرار ب  ینداره پس دلم نم  یدونستم حال خوش  ی باال پروندم م ابرو

 . نطوریکه ا -

 دو کلمه به سمت اتاقم رفتم که باز هم صداش بلند شد. نیگفتن هم با

 کشم.   یغذا رو م-



 قاصدک سوخته 

327 
 

 ممنون. -

  ستینزنه و اصالً الزم ن د یو سف اهیکه دست به س  تشکر کنم و خواهش کنم  ی ن که مثل هر روز کلنه اون حال داشت نه م  امروز

 کارا رو بکنه.  نیکه ا

  نم یبه غذا نداشتم، اما هر چقدرم بش یلیلباس و شستن دست و صورتم به سمت آشپز خونه رفتم، م ض یاتاق شدم و بعد تعو وارد

خواست تو   ی مهمونه و اصالً دلم نم نجایدونستم اون ا  یها، اما خودم که محرف  نیاز اخونه خودته و  نجاینفس بگم ا ی رو یجلو

 برنجونمش. نجاستیکه ا  یمدت نیا

هر   ن ییو تز ن یزایتو ذوقم خورد، نه که بد باشه، فقط از اون همه د کمی  ز یم ی رو دمانیرفتم و نگاهم رو گره زدم به چ زیم پشت

 نبود.  ی روزه خبر
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 اون که تو فکر فرو رفته بود.  یو گذاشتمش جلو  دمیرو توش کش سی داخل د  یاز پلو  ی رو برداشتم و کم  زیم  یبشقاب رو  تنها

شد دست از کندن پوست کنار ناخنش برداشت و به من و بشقاب مقابلش نگاه   جاد یا ز یکه از بر خورد بشقاب با م ی کم یصدا با

 کرد و سر تکون داد. 

 م.خور  ینم-

 رو به سمتم هول داد.  بشقاب

 منم با ظرف غذا حرکت کرد و گفتم:  نگاه

 منم نه. -

 تکون دادم.  سر

 خب گشنت شد بگو برات گرم کنم.  لهیخ-

 بهم زدم.  پلکمو

 شده.  ی بگو چ یتو هم هر وقت دوست داشت -

 گردوند جواب داد.   یگاز برش م ی داخل قابلمه رو یبرنج رو برداشت و در حال سید
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 . ید یخودت شنتو که -

 . رونیباال پس متوجه شده بود اومدم داخل و دوباره برگشتم ب د یپر ابروم

 ... ینداشتم فقط فراموش کرده بودم تو تو ی نفس من قصد بد -

 جملم گفت:  ون یو به سمت کاسه خورشت اومد و بدون نگاه به من کاسه رو برداشت و م د یسمتم چرخ به

 ... یبر  یتون  یم   یهر وقت هم بخوا ،یایب ی تون  ی م ی خونته هر وقت بخوا نجا یا ،ی د یم حیتوض ویچ-

 .ستیحرفش پر از کنا نی دونم چرا حس کردم ا ینم

  رش یگ یاصالً پ یعن ینکردم  دایرو پ یینکردم و جا ی دونم تا االن کار یم  بهت قول خونه دادم،  رونی از اون کلبه آوردمت ب ی وقت-

 . کنمیبهم زمان بده درستش م کم یخورده گرفتارم،  هی نشدم؛ اما به خدا که فراموش نکردم فقط 

 گذاشت و همونطور پشت بهم جواب داد.   ییظرف شو نکیرو تو س  ف یکث ی ها ظرف
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نبود که   ید ی رو حساب وعده و ع  رونیاز اون کلبه زدم ب ی واال وقت  گم،ی چرت م می عصب کمی د یببخش ست،ین نینه مشکل من ا-

 کنم.   یبراش م یفکر   هی نکن خودم  ریکارو کنم االنم خودت رو درگ  نیمن خودم خواستم ا ، یتو بهم داد 

راه دستم خشک   ون یکنم برگرده، اما م شونش بذارم و مجبورش  یجا بلند شدم و به سمتش رفتم و دستم رو بلند کردم تا رو  از

  ی خواستم برا یم  شیکرد من تا چند هفته پ ی دختر فرق م نیجنبه بودم، اما ا یکار داشتم نه انقدر ب نیاز ا ی. نه منظور شد 

که از   یتو از اون مهم تر امان دمشیدفترم د  ی بار اول تو ی که برا یابود همون دختر بچه  دهخودم نگهش دارم و حاال باز برام ش 

 بشه. انتیامانت خ نیبه ا یلمس  نیبا کوچکتر ی خواستم حت ی من مونده بود نم شیسام پ

 . دمیرو برگردوندم و تو موهام کش دستم

 . دمینشن ی زیشده؟ بخدا که من چ ی چ یگ  یچرا نم ؟ی زنیچرا با هم حرف نم -

 هم رو لبش نشوند. ی ا ینم اشک کنار چشماش رو گرفت و لبخند زورک  د یسمتم چرخ به

 . زدمیبا خواهرم حرف م ستین  یزیچ-

 باال انداختم.  ابرو
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 با شوهرش مشکل داره.  یآها همون خواهرت که گفت -

 .د یچک نییچشماش پا یدماغ و دهنش گرفت و بغضش شکست و اشک از گوشه  ی رو جلو دستش

 براشون افتاده؟  ینکرده اتفاق  ییخدا -

 .د یاشک نال ونیم

 افتاده؟  یعمله روان  هی  ریبزرگتر که گ نیاتفاق از ا-

  ی رو وقت ونیبودن که کتا ز یو عز ونیمن کتا  یزندگ  یداد، تنها جنس مونث ها  یدختر رو دلدار  ه ی شهی دونستم چطور م ینم

 که...   زمیو عز  میسنم کم بود از دست داد یلیخ

 حال گفتم:  نیبا ا اما

 رو شروع کردن. ی خوب یلیخ ی ایجدا شدن و زندگ ایلیقراره جدا بشه که خ  ی گفت -

 .د یچشماش کش ر یرو ز دستش
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 نداره.  یخوب ی طیشته تو خونه شوهر مادرم و اونجا شرابرگ ی کنه، نهالشو ازش گرفته از طرف یم  د یتهد  ده، یطالق نم کهیمرت-

 هق هقش ادامه داد:  ونی چشماش گذاشت و م ی رو رو دستاش 

 خواد باز برگرده به همون جهنم.  یخواد جا بزنه م یکم آورده م م ینس انیک-

 تو هم رفت و جواب دادم:   صورتم

 نکن.  هیشه نفس لطفاً گر یدرست م -

 چسبونده بود.  نمی شد، اما به خودم که امدم دستام رو هوا بود و نفس محکم خودشو به س  ی دونم چ ینم

 .ستیازم براش ساخته ن یکار   چیمن ه  انیترسم ک  یم-

 خودم حس کردم.  ن یکه نه از سمت اون از سمت ا  یاز اون همه حس دم یترس  دمیترس   منم
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 دختر بشه.  نیبند ا  شترینکنه تو نبود سام دلم ب که نیاز ا د یو بند دلم بر د یکش  ریتو اون لحظه مغزم آژ انگار

رو لب   یکه جون کندم برا ی که بهم پناه آورده بود رو از خودم فاصله دادم و با لبخند  ی شونه هام گذاشتم و اون ی رو رو دستم

 پر از اشک و گردش نگاه انداختم گفتم: ینشوندش تو چشما

 . ارمیبرات آب م ی رو صندل نیبش -

 .ومد یهم ازم بر نم  یا گه ید  یحفظ کنم، اما کار د ینتونسته باشم ظاهرم رو اونطور که با د یشا

 پر آب رو به طرفش گرفتم.  وانیل

 شد.  ره یخ وان یانداخت و به ل  ریکه خورد سر ز  یازم گرفتم و بعد از جرعه ا ی لب ر یتشکر ز با

 شدم و گفتم:  ره یو چشماش خبه باال ت   نییو درست مقابل زانو هاش خم شدم و از پا  یصندل جلو

 م؟ ی بر ی ک -

 جواب داد:  زون یآو یلب و لوچه  با

 کجا؟ -

 گفتم:   یجد  یلیخ

 

 292پارت#

 شهر شما.-

 گرد تر کرد درست مثل توپ. چشماشو

 همدان؟  میبر-

 پرونده رو.  نی ا می جمع کن می بر گه،یآره د-

 نگاهم کرد:  یسوال

 ؟ یعنی-
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 رو تکون دادم.  سرم

ور   ارمشونیم  شهیهم یو برا   میر یگ ی و بعد از جداشدنشون دست خواهرت و کوچولوشو م  رمیگ یوکالتشو به عهده م  ی عنیآره -

 خواد.  یم  یخدا چ می نیکنم تا بعدش بب یم  دایاطراف براتون پ نیخونه کوچک هم ه یدل خودت، منم 

 ؟ یالک-

 ! ادش یخل، دلم قنج زد براش با  ید، نخاله کالمش بو  کهیاز ت یکیسام افتادم  ادیحرف رو که زد نا خداگاه  نیا

نکرده بودم با    داش ینشونه ازش؛ اما پ هی  یحداقل برا  ایکردنش   دایپ یروزا زده بودم برا  نیتو ا ی و رو شد به هر در ر یدلم ز اصالً

 جواب دادم:  دمیکه کش یآه

 توام هستم. ه ییدا  ستمیسام ن هییمن که فقط دا ، ینه چرا الک-

حرف، اما از االن   نیرو از من داشت اال ا ی هر حرف دن یدختر توقع شن  نیو جا خورد و من حاضرم قسم بخورم ا د یپر پلکش

 کردم بهتر بود.   یدختر مشخص م   نیرو با خودم و احساسم رو با ا فم یتکل

 رو ازش گرفتم و از جا بلند شدم. نگاهم

 بهتره.  میه زودتر برهر چ  لتویخبر بده به خواهرت، بعدشم جمع کن وسا ه یبلندشو -

 آشپز خونه و بعد خارج شدنش.  کیسرام  یهاش بود رو  ی شدن دمپا  دهیکش یکه اومد صدا ییو تنها صدا دم یازش نشن یحرف

 ***************** 

ت ساع نیدونستم راه افتادن تو جاده اونم تو ا ی شد و اصالً نم ی م کی هوا تار گه یدو ساعت د یکینگاه به آسمون انداختم تا   هی

 رفتم و  ی ذاشتمشون و م ی داشتم م یپرونده باز داشتم که بدون هماهنگ  ینه، از اون گذشته کل ایدرسته  

 

 293پارت#

 قراره چکار کنم  قاًی در انتظارمه و دق ی دونستم اون جا چ ینم

 بود گفتم:  ستاده یا نیرو قفل کردم و رو به نفس که کنار ماش  در

 جا؟ تا اون  میمن تا حاال همدون نرفتم ها، چند ساعت راه دار -
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 ناراحت سر کج کرد.  یحرف و با صورت یب

 سه، چهار ساعت.-

 رو باز کردم.  نیدر ماش  موت یباال انداختم و با ر  شونه

 خودت هست.  هی شهرتم به خوب  م ینیبب  میبر-

 زد و سوار شد. ی جون ی ب لبخند 

بوده و کل جد    ه یبا ما همسا ام یاال میکه از قد  یی رو به رو هیمشکات همسا یآقا  یبودم که صدا دهینرس  نیمن هنوز به در ماش  اما

 .دمیرو شن شناسهیو بن م  خیو آباد ما رو از ب

 د؟یبر  یم  فیسفر تشر یزند به سالمت ی به به آقا-

 شوخ و البته فضول.  کم یبود و  ی مرد خوب دم، یلبخند به سمتش چرخ با

 با اجازتون. -

 اشاره کرد.  نیچشم و ابرو به داخل ماش  با

 در کف و معشوق به کامست. ی گل در بر م نم یب ی م -

 و با خنده جواب دادم.  دمیپس گردنم کش یدست

 . ستین ی نطورینه بابا ا-

 ؟ یدادن در بر  ی نیریش  ر یاز ز یخوا ی کن م  اهیبرو پسر خودت رو س -

 فقط...  هی حرف چه  ن ینه بابا ا-

 . د یکالمم پر  ونیم

 برو پسرم خوشبگذره خانومتو منتظر نذار. -

 دادن نبود و عجله داشتم.  ح یلب گفتم فعالً وقت توض ر یز ییبابا یا

 ما باشه.  یخونه  ن یحواست به ا م یکن تا ما بر گرد ی لطف ه ی. شما فعالً زنمیحاال برگشتم از سفر حرف م ست ین ایاونطور د یباور کن-
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 294پارت#

 چشمش گذاشت. یرو رو  دستش

 بهتون خوش بگذره.  شااللیخونتو دارم، برو که ا یهوا  ریراحت خودم مثل ش  التیبه چشم، تو خ یا-

رو راه انداختم و با توکل به خدا راه   نیمشکات ماش  یبرا  یشدم و با تک بوق  نیتشکر تکون دادم و سوار ماش  یرو به نشونه  سرم

 افتادم. 

 

 *********** 

 *سام* 

  ه یبودنشون پرتشون کردم کنار بق  لیامارات رو تو دستم چرخوندم و بعد از مطمئن شدن از تکم ی مربوط به برج ها  یها برگه 

 مدارکم، که تو همون لحظه در اتاقم به صدا در اومد. 

داخل عمارت نبود اال   ی چند ساعت برگشتم متوجه شده بودم کس نیکه تو هم  یی تونست باشه؛ تا اونجا یم  یباال پروندم ک  ابرو

 .دارینگهبان ها و سرا

 تعجب به سمت در اتاق رفتم و در رو باز کردم.  با

  غی از اون صورت شش ت ی خبر گهیبابام رو؛ شونه هاش افتاده شده بود و د دن یرو پشت در اتاقم داشتم اال د ی هر کس دن ید توقع 

 نبود.  یهمشگ 

 آورد.  یبه صدا در م  یبود که در اتاق منو حت  یبار ن یاشتباه نکنم اول اگه

 بابا!-

 تلخ به چشمام نگاه کرد.  ی لبخند  با

 ؟ یاومد -

 که کرد شوک زده تو جام خشکم زد.  یانداختم اما با کار  ر یرو ز سرم
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 محکم.  نطور یا بود، اونم  دهیتو سال نو هم منو تو آغوش نکش  یسال بود که نه تنها تو شب تولدم حت چند 

 شونه هاش گذاشتم. ی که تو هوا خشک شده بودن رو رو دستام

 

 295پارت#

 کرده بودم.  دای بعد سالها گمشدم رو پ انگار

 که کوتاه بود.   فیح ی بود ول نیدل نش  بیاما عج جان؛ یاون لحظه برام پر بود از شوک و ه د یشا

 اومدم.  رونیآغوشش ب از

  نیبه پدرم بد کرده بودم و اصالً به ا ریاردش  شنهادیگناه کارها رو داشتم من با قبول پبگم حس   ی چ د یدونستم با  ینم درست

 هاش رو نداشتم.  نگاه کردن به چشم  ی لحظه فکر نکرده بودم و حاال رو

 داخل؟ ام یب یکن ی دعوتم نم -

 .در کنار رفتم  ی و از جلو دم یگز لب

 اتاق شد و با چشم اطراف رو از نظر گذروند.  وارد

 . هی اتاق جم و جور -

 به پوزخند شباهت داشت. شتر یکه ب  یا البته تک خنده  دمیخند 

سر کردم که مساحتش به اندازه رختکن حموم   ی ا ماه تو کلبه  کیخونه کوچک باشه؛ اما من  نیا ی گه ید ی در برابر اتاقا د یشا-

 . ستیع و جور نجم لم یاتاق بوده، پس خ نیا

 که تو چشماش مشهود بود گفت:  ی و با تاسف د یسمتم چرخ به

خواستم    ی خواستم در رفاه بودن تو بوده و بس، نم ی زندگ ن یکه تو ا ی زیشرمندم؛ اما به روح مادرت تنها چ یل یشرمندم، خ-

 . یکن  یاونطور زندگ  یلحظه پات به اون ماجرا باز بشه و مجبور باش  ه ی یحت

 داختم. باال ان شونه

 نکن انقدرام بد نبود.  ت یخودت رو اذ ست، یمهم ن-
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 زد.   یتلخ لبخند 

 خوبه. -

 به مدارک روش گفت: یاجمال یاتاق حرکت کرد و با نگاه ون ی م زی سمت م به

 ه؟ یدب  ی برج ها ی  مدارک پروژه -

 انداختم. ر یو سر ز  دمیرو گز لبم

 برام نذاشت. یراه  ریاردش  یعنیبابا من...  -

 ادامه بدم.  نذاشت

 

 296پارت#

خودت که   ،ی بش دونیم نیوقتش بود من بازنشست بشم تا تو وارد ا  گهیهم خوب شد، د یلیاتفاقاً خ ، ینکرد یتو اشتباه -

 د یبود که با یراه  نیراه؛ چون اول و آخر ا  نیُسرت داد تو ا ر یچه بهتر که اردش  ارمیبهت فشار ب ومد ی و منم دلم نم ینداشت یرغبت

 . یرفت یم

 ... فقط 

 نزدم تا خودش ادامه بده.  یموند بود نگاه کردم، اما حرف  ره یخ ن یرو بلند کردم و به اون که به زم نگاهم

پشت   هیو به سمت صندل د یچون سرش رو با افسوس تکون داد و چرخ د یطول نکش ی لیمات موندن رو پارکت کف اتاق خ نیا

 سکوت گفت:  ی رفت و روش نشست و بعد از لحظه ا  زمیم

بودن و حاال تو اوج حماقت همه   ینیریمشت منفعت طلب که پشه دور ش  ه ی یچه یاحمقم که شده باز هی االن تو چشم تو  د یشا-

  چ یه یزیچ  ه یرو باختم؛ اما از  زایچ یل یحماقت کردم، خ ی لیمن تو طول عمرم خ ی کن  یرو باخته؛ البته درستم فکر م شیچ

 نشدم.  مون یوقت پش

 که دنبال دلم رفتم.   نیبود؟ ا ی اون چ ی دون یم

 خوندم.  یرو از صدا و نگاهش م ی بهم بگه نگران و یخواد چ یدونستم نامحسوس م یم

 سوال؟  هی-
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 .دمیزد و من پرس  لبخند 

 بابا؟ ی هوامو دار-

 . د یبهم کوب پلکاشو

 از قبل.  شتریب-

 . ستین ریاردش  نباریصفحه شطرنج ا نیا گردون ی نباش باز یچ یپس نگران ه-

 ر شد.ت  قیعم لبخندش 

 حس، از جا بلند شد؟ نیاز ذوق ا ادی غرور رو تو چشماش چشمو زد و باعث شد لبم کش ب برق

 

 297پارت#

 

 ؟ ی ریم  یک-

 گردم.  ی بر م گهیاقامتم درست شده چند ماه د یپس فردا، کارا -

 تکون داد.  سر

 سو استفاده کنن.   ت یو تازه کار ت یباشه، نذار از از جوون گه ید  یطرف قرداد و شرکا یحواست به شرکتا-

 زدم.  لبخند 

 ذارم.   یم  ونی بود باهات در م یحواسم هست اگه مشکل-

 شلوارش فرو کرد.  بیج ی رو تو دستاش 

 شک ندارم. ی ش  یتو موفق م -

 اومده باشه برگشت:  ادش ی ی زیکه چ  نیراه مثل ا ون یسمت در اتاق راه افتاد، اما م به

 اومده سراغتو گرفته.  ان یبچه ها گفتن چند بار ک یراست-
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 و اون ادامه داد:  دم یابرو تو هم کش ان یاسم ک دنیشن با

که   نیبچه هم با من چپ افتاد با ا نیشد که ا یحق داشتن، جور  دمیمنو مقصر دونستن شا زیو عز ی , حاجونیبعد مرگ کتا-

 باشه. ریاما هواش رو داشته باش نذار مادرت ازمون دلگ  ره،ینمجوب   ه یباهاش تو  ی لیآبم خ

 . دمیرو داخل دهنم کش لبم

 بود.  نیگفتن هم  یفرق کرده بود گردش روزگار که م  یهمه چ چقدر

 ؟ یکن  یم  یول کن اونو خودت چ -

 رو با لبخند کج کرد.  سرش 

 .می ر یم نجایاز ا گه یچند روز د-

 ! د؟یریم-

 من و هلن. -

 بابام. د یجد  راتیی شد جزو تغ یکاش نبود هلنم م  دمیهم ساب ی اسمش دندون رو دنیشن با

 بشه.  نیتونه منکر ا ینم  چکسیه شیعمارت مال توعه خودت ساخت  نیخب بمون، ا ؟ یریکجا م -

 

 298پارت#

 صدا؟ ی و ب زیر د یخند 

 ام؟ یبر ب می تونم از پس خودم و زندگ یمن نم ی فکر کرد  ر ینکنه توام مثل اردش  هیچ-

 نه فقط... -

 باشه.  میرو سر خودمو زندگ ریاردش  هیخوام سا ینم گه یراحت، من د التیپس خ-

 **************** 

 سرم قالب کرده بودم. ر یبودم و دستم رو ز ده یتخت دراز کش ی رو
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 کردم.   یخودمو بابا رو مرور م  ن یچکمو روشن کرده بودم؛ چون مدام با خودم مکالمه کوتاه ب و ید یدکمه و انگار

 گفت.  ی گفتم اون چ  یچ من

 .ستین مون یدلش رفته و پش ی گشتم رو اون جملش که گفت پ  یباز بر م تینها اما

 موندم.... ی رو داشتم و اگه م زایچ  ی لیرفتم خ ی اگه م یچ من

 خواست؟ ی م  یمن چ دل

 دوختم رو به دلم گفتم؟   نمیس  یبه قفسه  چشمو

 ؟یخوا یم  یدل من تو چ   یهو-

 رو هم گذاشتم. پلکامو

 خواست.  ینم ی ا گه ید زیدونستم دلم جز نفسش چ یم

 و خنده هاش.  طناتش یش  یکه چقد دلم تنگ بود برا   آخ

 .اش یپر حرف  ی برا یحت

 جام نشستم. یو تو دمیکش  یپوف

باشم؛ چه برسه   اوردهیرو خواسته باشم و به دست ن  یزیاومد تا حاال چ ی نم ادمی دن، یآدم جا زدن بودم نه آدم عقب کش نه

 . ارهیحقمو از چنگم در ب ی کی نم یو نگاه کنم بب نمیبش

 

 299پارت#

  یمقابلم بودن نم  هم اگه ایکه سهل بود کل دن  انیک  ،یبشم، نفس حق من بود از زندگ  الشیخ  یتونستم ب  یجوره نم چیه

 ... یهمه چ یتونستن مانع من بشن. پس گور بابا

 آوردم.  رون ینامه رو از توش ب غه یص یکنار تختم رو باز کردم و بر گه  یعسل ی تختم خم شدم و کشو رو

 بود خشک شد. ی خط خط ه ی شترینفس که ب  ی امضا ی رو نگاهم

 .بودی خودشم کنار من من م  د یمثل امضاش که کنار اسمم بود با درست



 قاصدک سوخته 

339 
 

 جا بلند شدم و برگه رو محکم تو دستم فشار دادم.  از

 نفسمو ازت. رم یگ  یپس م انیشده نفستو ببرم ک -

 ********** 

 نشد.  یو چند بار، اما خبر   دن یبار بلکه چند  ه یدر فشار دادم نه  زنگ  ی رو رو دستم

 .دمیبه در کوب مشتم رو  تیعصبان با

 در المصبو.  ن یباز کن ا ، ید باز کن لعنت-

 پسر جان؟  ی خوا ی رو م  یک-

 . دمیسمت صدا چرخ به

 . دنشونید ومد یم  یکه زنده بودن گهکاه زیبود، آقا جون و عز ه ییرو به رو ه ینگاه شناختم همسا نیاول با

  امرزیاون خدا ب ه یحاج آقا رو چقدر شب امرزه یبودمت خدا ب دهیوقت بود که ند  ی لیماشالل، خ یپسر چه بزرگ شد  یی عه تو-

 .یشد 

 . د یکش یآه

 خدا کمرش شکست. یحاج آقا زند رو بعد مرگ مادرت بنده  امرزه یخدا ب-

 کج کردم.   دهنمو

 خرفت.  یکه یزده مرت ی حرف ه یدونستم رو هوا  ی م یاذره  ی به حاج آقا نداشتم حت یشباهت چیه

 . امرزهیمچکرم خدا اموات شما رو هم ب-

 لبخند سر تکون دادم و به در خونش اشاره کرد.  با

 داخل.  م یبر ایب-

 

 300پارت#
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 من سر تکون دادم.  نباریا

 کار دارم. ان یممنون با ک یلیخ-

 رفتن.  شیچند ساعت پ ستنین ان یآقا ک-

 : دمیپرس  متعجب

 رفتن؟ کجا رفتن؟ -

 با خانومشون رفتن ماه عسل.-

 کردن.  یسطل آب سرد رو سرم خال ه ی لحظه حس کردم  هی

 رفتن ماه عسل؟!  -

 ؟ یشما هم خبر نداشت-

 رو با افسوس تکون داد. سرش 

ها، االن از  اما گذشت اون زمون م،یشد  یکرد ما خبر دار م  ی سه تا کوچه اونطرف تر طرف قصد زن دادن پسرش رو م یزمان  هی-

شه گفت   یازدواج کردن؛ البته چه م  دمیفهم شیچند ساعت پ نیمنم هم  قشی , حقمیخبر ی ب وارمونمیبه د  وار ید هیساحال هم

 شده ....  نطوریزمونش ا

 شد. یمرد تو سرم اکو م یفقط صدا دم ینشن ی چیه گه یشدم د کر

 "رفتن ماه عسل"

 خودش گفت؟ -

 رو. یچ-

 ماه عسل. ره یم  نکهیا-

 .یریبهتر باهاش تماس بگ  یدار  یگردن، توام اگه کار واجب ی بر م گهیدست من، گفت چند روز دآره، خونه رو هم سپرد   -

 به موهام زدم. ی حرص چنگ  با

 . ستیحالت خوبه پسر جان رنگ به صورتت ن -
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 رفتم و پشت رل نشستم.  نمیتو هوا پرت کردم و به سمت ماش  ی توجه به مرد مشت یب

 . دمیکش ادی فر  دمیکوب ی م نیفرمون ماش   یکه رو   یدر پ ی پ یمشتا با

 . ینامرد، نامرد عوض-

 

 301پارت#

  ی خواست بگه؟ اومده بود چ یم  ی در خونه چ ومد یزد و م ی چند وقت که مدام زنگ م نیپس ا د یلرز   یم  تیتنم از عصبان  تموم

 ز؟ یهمه چ یرو به رخم بکشه اون کثافت ب 

  ی متوجه نم  یز یزد و من چ ی که نگران حرف م ه یکردم و به مرد همسا خورد سرم رو کج  نیماش   ی شه یکه به ش   یضربه ا  با

 شدم، به کل وجودش رو فراموش کرده بودم.  رهیشدم خ

 . دمیکش نییرو پا شهیش 

 .دم یبال فاصله صداش رو شن و

 شد به تو پسر جان؟   یچ-

 جواب دادم:  ی کالفگ  با

 برم.  د یفقط با ستین  یزیچ-

رو راه   نیکنه منم حال و حوصله فهموندن بهش رو نداشتم استارت زدم، اما هنوز ماش  ی حالم رو درک نم یل یبود خ مشخص

 .دمیبه سمت مرد چرخ ی زیچ ه یآور اد یبودم که با  نداختهین

 ... یآقا-

 خم شد.  شه یسمت ش  به

 مشکات.-

و از وسط پارش کردم   دم یکش رون ی د رو بخودم و نفس نوشته شده بو یشش ماهه  غهیرو تکون دادم برگه که روش توافق ص سرم

 و به سمت گرفتم. 
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نفس    ی برم؛ اما وقت ی و نفس رو با خودم م ان یکنم تو حلق ک یبرگه رو م  نیو ا ام یبودم که م  ده یخودم برنامه چ یبرا  یکل

برگه و   نیا گهیرفته بود سفر د  انیداشته باشم ول کرده بود با ک یتیاهم نیمن براش کوچکتر نکهیخواست و بدون ا ی خودش نم

 داشت؟  یروش چه ارزش  یچهار تا خط دست نوشته 

 شده رو به سمت مرد گرفتم.  م یدو ن برگه 

 منو برگه به چرخش در اومد.  ن ینگاهش ب گنگ

 د؟یبرگه رو به دستش برسون  نیبرگشت ا انیهر وقت ک شه یم-

 و گفتم:  د یکه به سرم زد برگه رو عقب کش  یبه سمت برگه اومد؛ اما با فکررو تکون داد و دستش  سرش 

 . د یچند لحظه اجازه بد  هی-

 

 302پارت#

 .رفتمی و بعد م  زدم ی حرفم رو به جفتشون م د یکلمه هم که شده با ه یاگه اندازه  یحت شد،ی نم  یحرصم خال نطوریا

 نکردم رو مرد گفتم:  دایپ یخم شدم و به دنبال خودکار گشتم و وقت نیسمت داشبود ماش  به

 خودکار همراهتون هست؟-

 و به سمتم گرفتم.  د یکش  رونیوصل بود رو ب بشیرو که به گوشه ج یسینو روان

به سمتش گرفتم و بدون تشکر   س یکه پشت برگه نوشتم، برگه ها و رو به همراه روان نو یاداشتیازش گرفتم و بعد   یمعطل  یب

 کردم.  یکردم به سمت عمارت رانندگ یم  ی پدال گاز خال ی رو رو تمیتمام عصبان ی که وقت رانندگ  شهیحرکت کردم و مثل هم

 کرد.  ی چشمم عبور م ی از جلو لمیف  هی خاطراتم با نفس مثل  تموم

 . ید یگفت تند نرو خطرناکه به کشتنمون م ی ترسه م ی م اد یرعت زبود از س  گفته

 کنم.  یدارم خورد م  نیماش  نیا ک یالست ریرو ز  ابونایآسفالت خ  نهیکجا بود بب حاال

 انگشتام فشار دادم. ر یز شتر یرو ب نیو فرمون ماش   د یلرز پلکم

 کجا! ی حس بچگانه، من کجا و عشق و عاشق نیپر و بال دادم به ا ی لیجاشم خ نیتموم شد، تا هم ی بسه، همه چ گهید
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 ************ 

 * انی*ک

 کوچست؟  نیهم-

 اشاره کرد.  ی رنگ  د یسف یرو تکون داد و به دروازه سرش 

 تر از قبله.  شون یپر میشهر شد  نی وارد ا ی کردم از وقت ی زده بود نه من، اما حس م یرو نه اون حرف ر یکل مس  نکهیا با

 . دمیکه گفته بود پارک کردم و به سمتش چرخ  ی رو مقابل همون در نیماش 

 هتل؟ یی ایب یخوا  ینم ی مطمئن-

 رو به نشون نه به اطراف تکون داد.  سرش 

 باهاش حرف بزنم. د یخوام کنار خواهرم باشم با یم-

 

 303پارت#

 دادم.  ی من بودم که سر تکون م  نیا نباریا

بهم   رون یب  ی بزن ی خوای برات سخته م ط ی خونه شرا ن یتو ا  یخوام بهت اصرار کنم؛ اما هر لحظه احساس کرد  ی خوب نم لهیخ-

 دنبالت.   امیکه باشه م یزنگ بزن، هر ساعت

 رو تکون داد.  سرش 

 چطور ازت تشکر کنم؟  د یدونم با ینم-

 رو بر گردوندم.  سرم

 .ستیتشکر الزم ن-

 . دمیکش رونیو به سمت صندوق عقب رفتم و ساک نفس رو بشدم   ادهیپ  نیحرف از ماش  نیدنبال ا  به

 بود رفتم.  ره یزده ها به در خ بت یشده بود و مثل مص اده یبه سمت اون که پ و
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 ؟ یزن ی زنگ رو نم-

 .زنمی صبح بهت زنگ م ،یبر  یتون ی تو م کنه، ی در رو باز م  مینس رم یگی نه تماس م-

  دمیآورد تا رفتنش به داخل رو ند   یدونستم، اما دلم طاقت نم ی که من نم ی لیبود دوست نداره اونجا باشم حاال به هر دل مشخص

 بذارم و برم پس با سماجت جواب دادم. 

 عجله ندارم. رمی تو برو تو، منم م-

 رو به چشمام دوخت.  نگاهش

 .یانه برو خسته -

 رو تو دستم جا به جا کردم.  ساکش

 در باز بشه. ن یمنتظر بمونم تا ا  نجاینتونم ا قه ی م، اما نه انقدر که چند دقخسته -

که   د ینکش قهیکنار گوشش بردش و به دق یو بعد گرفتن شماره ا  د یکش رون یب  بشیرو از داخل ج لشیرو تکون داد و موبا سرش 

 رو به مخاطب پشت تلفن گفت:

 نه نه فقط در رو باز کن.  نطوری.. آره جلو درم... خوابن؟ که ا... سالم.الو -

 رو قطع کرد و به سمتم برگشت.  یگوش 

 304پارت#

 برو.  گه یکنه د  یاالن در رو باز م-

 . ستادمیو سرجام شق و رق ا دم یتو هم کش ابرو

 . شهیهم باهام بحث نکن چون حرفم دو تا نم گهیتو، د  یمونم تا بر   یمنتظر م -

 ناخوداگاه باز موند.  یالحظه  ی دهنم برا  دمیکه م ی زی باز شد و من از چ یکه در به آروم د ینکش قه ی دق  به

از اندازه تو نگاهش،   ش یب تیبرابر اصل خودش با تفاوت مظلوم ی درشت، کپ  ییبه نفس داشت با چشما یاد یکه شباهت ز ی دختر

 در ظاهر شد.  یسرش انداخته بود جلو یرو  یرنگ   د یچادر سفکه  ی در حال

 چرخوند. ی منو نفس م نی حرف ب ی بود اون هم متعجبه چون نگاهش رو ب مشخص
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 نبود.  ی ا یعاد  ریغ زیشباهت چ ن یدختر خواهرش بود و ا نیخودم اومد صد در صد ا به

 . میموقع اومد  یب د یببخش ر یسالم خانم شبتون بخ-

 سرتکون و گفت:  ده یجواب م ی که مشخص بود به سخت  ی گردش رو تو چشمام قفل کرد و با حالت  یچشما دختر

 تونم دعوتتون کنم داخل.  ی که نم د یفقط ببخش هی چه حرف ن ینه... نه... ا-

 دوش نفس که مات خواهرش بود گذاشتم.  ی زدم و دستم رو رو ی گرم لبخند 

 داخل.  ادیجمع باشه که م الم یس رو رسونده باشم و خحرف رو، فقط خواستم نف نیا د ینزن نیدار اریاخت-

 انداخت و دست نفس رو تو دست گرفت، اما جواب داد:  ری شرم سرش رو ز با

 . میکه مزاحم شما شد   د یببخش د یبا اد، یدستتون درد نکنه، نفس گفت با شما م-

 رو تکون دادم.  سرم

 

 305پارت#

 حق داره. ها گردن من حرف  نیاز ا شترینفس ب  ،یچه مزاحمت-

 .د ی در آغوش کش ی و به گرم د ی نزده بود رو به سمت خودش کش ی که هنوز حرف  یرو با لبخند تکون داد و نفس سرش 

 . ختنیر ی بودن و اشک م ده یرو تو آغوش کش گهیدو تا خواهر هم د ی بود وقت  یایالعاده احساس فوق   صحنه

متوجه حالم شدن   نکه یمزاحم رو داشتم، مثل ا هیکه توش بودم رو دوست نداشتم، احساس  ی تیپا و اون پا کردم، موقع نیا یکم

 اومدند. رونیزود از آغوش هم ب ی لیچون خ

 هاشون رو پاک کردن.  گونه  ی شده رو یبه سمتم برگشتن و اشک جار و

 رو با لبخند به سمت نفس گرفتم.  ساک

 .نمتیب ی برم، فردا م گهیمن د -

 .دمیو من به سمت خواهرش چرخ د یکوبهم  ی رو رو پلکش
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 سپارمش به شما، مراقبش باشد. یم-

که در   یاو من تا لحظه  د یشد نفس رو هم به دنبال خودش کش ینمناکش سر تکون داد و در حال که داخل خونه م  یهاچشم با

 کردم.   بشیبسته شد با چشم تعق 

 کردم تا امشب رو صبح کنم.  ی م دایهتل پ  هی هر چه زودتر  د یشناختم؛ اما با یرو نم  جاش یکه ه بیشهر غر  ن یمن موندم و ا حاال

 زدم.  رونیب کیبار یرفتم و از اون کوچه  نینداشتم، به سمت ماش  میاهنوز نگران نفسم، اما چاره  نکهیا با

 ******************** 

 *نفس* 

 که هنوز تو گلوم مونده بود نگاهش کردم.  ی شدم با بغض اطیح داخل

 ! ؟یچقدر الغر شد -

 زد.   یتلخ لبخند 

 زشت شدم؟-

 رو باال انداختم. سرم

 . ادینه بهت م-

 

 306پارت#

  ؟یکه باهاش رفته بود  ی بود یهمون پی مرد خوشت  نیا نمیها بهم بگو ببحرف  نیا ی به جا کهیخواهر کوچ یختیباز تو زبون ر-

 دوست داره.  ی لیچقدرم که هواتو داره مشخصه خ

 کون دادم. رو به اطراف ت سرم

 . گهید زیفقط به خاطر کمکه نه چ نجاستیاگه ا له،یسامه و وک هیی دا ان یک ستین ام ینطورینه بابا ا-

 هست. نتونیب یی زایچ ه یشه، اونطور که اون تو رو به من سپرد مشخص بود  یباورم نم -

 .ستین یز یخواهر، گفتم که چ  ی ارینه بابا چرا حرف در م-
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 نفس خانوم.  ی خودت-

  دم ینگاه مادرم رو پشت پنجره د ی نگاه کردم وقت سرم رو چرخوندم و به خونه  ی نگاه کس ینیصدا، اما با سنگ  ی و ب  زیر دمیخند 

 خندم متوقف شد. 

 در انتظارم باشه.   یاستقبال با شکوه تر  گردم یبر م ی و خورده ا کسالیبعد  ی کردم وقت  یفکر م -

 بود افتاد.  ره یبه پنجره و به مامان که به ما خ مینس نگاه

 مامان تو همون لحظه پرده رو رها کرد و از پشت پنجره کنار رفت.  اما

  هی چشمش خون بود  هی ها، دختر بعد رفتنت مامان تا چند ماه  ی رفته چطور رفت ادت یرو نداشته باش انگار  ن یاز ا شتر یتوقع ب-

  نکه یبه خاطر ا ومده ی ن ین یب یباشه؛ اما باور کن که از اومدنت خوشحاله اگه هم م  ده ینمونده که نشن ی حرف گه یچشمش اشک، د

 . شهیخون مامان رو کرده تو ش  ی ایب یخوا  ی گفتم توام م ی جواد رو در آورده از وقت یصدا ی تونه؛ برگشتنِ من به حد کاف ینم

 زدم.  پوزخند 

 . کردی روزاشم م نیفکر ا د یخابش اون بود بااون و بچه هاش انت نیب ی مقصر خودشه وقت -

 رو با افسوس تکون داد. سرش 

باشه ما نون و   ی هر چ اریبگذره، صداشو در ن ی و خوش   ریبه خ یینجایچند روز که ا نیتو رو خدا نفس باز شروع نکن، بذار ا-

 مامان رو هم قضاوت نکن مامان م،ینمکش رو خورد

 

 307پارت#

  د، یاگه شوهرش انقدر که با گهیاومد، د یاز پس مخارج ما و خودش بر نم  ییاز اون تنها رییهمدم داشت بغ هی به  اجیبابا احت بعد 

 نه اون.  ه،یاز قسمته و قضا و قدر اله ر یخوب نبود تقص

 شدم. ره ی بهش خ یو با نا باور دم یکش ی کالفه ا پوف

دست و پنجه   ی با هاشمه عوض ی االن مجبور نکه یا ی ستیانگار متوجه ن ؟؟ یریگ  یچطور بازم طرفش رو م  م، یفهممت نس ینم-

خونه   نیکه در ا ی کس نیو نشناخته دستت رو گذاشت تو دست اول  دهی ند  نکهیاون بود، واسه ا یها  ی فکر  یبه خاطر ب ینرم کن

 . کنهکه از سرش بازت  نیرو زد، فقط واسه خاطر ا
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ها رو  داستان  ن یبود که برگشتم و ا نیفقط اشتباهم ا گه یبوده د نیها هم نزن قسمت منم همحرف  ن یتو، لطفاً نفس از ا م یبر ایب-

 درست کردم. 

 ! ؟یشد  مونیپش  ؟یچ ی عنیحرف ها  نیا-

 قدم برداشت. یسمت در ورد  به

که چرا    نکهی اخوام دلخور باشه از  یقضاوتم کنه نم  ی زن ی بزرگ شد مثل تو که راجب مامان حرف م ی خوام نهالم وقت ینم-

 خودم بوده.  یندهیتنهاش گذاشتم و انتخابم آ

 حرکت کردم.  دنبالش

رو ول کرده با من اومده   ش یکار و زندگ نی هم ی برا ان یاصالً ک ،یتو تنهاش بذار ست یقرار ن  م،ی ریگ ی نهال رو ازش پس م مینس-

 .نجایا

 دونم بشه.  ی م د یبع-

 ؟ ی اوک ،یتو بگ  ی بعد اگه نشد هر چ م یبذار تالشمونو بکن-

  یموندن صورت خوش  اطیتو ح  نیاالن ا م؛ی راجبش حرف بزن م یتو، بعد کل شب رو فرصت دار میبر ایفعالً ب زم یخوب عز یلیخ-

 .گمی م  میدار  ی کنن چ  ینداره حاال فکر م

 تو؟  ی ترس  یم   یفکر اونا از چ یگور بابا-

 تحکم صدام کرد.  با

 

 308پارت

 نفس.  -

 ردنش جواب دادم: حرص خو ن یلبخند به ا با

 جونم دلم خواهر بزرگه. -

 دنده نباش.   ه یتو انقدر تخس و  م یبر ایب-
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 حرکت کردم و گفتم:  یافتاده به سمت در ورد  نییپا ی رو جلوم بدنم گرفتم و با شونه ها ساکم

 . می خب بر لیخ-

 . د یرو از پشت کش بازوم

 که با التماس گفت: دمیبه سمتش چرخ یسوال  یتعجب و نگاه با

 . یها باشه؟ مامان رو تو درد سر نداز یزد تو جواب ند   یتو رو ارواح خاک بابا حرف-

 . دمیدهنم آروم کوب  یدادم و دستم رو رو  ی رو تاب چشمام

 فکو.  نی من بستم کالً ا ایباشه بابا ب-

 سرش مرتب کرد و گفت: ی زد و چادر گلدارش رو رو  یلبخند 

 . یرقربونت برم من ته تغا-

وقت فکر   چیه  گهیزدم د رون یبستم و ازش ب لیبار و بند  بارن یآخر یکه وقت  یلبخند شونه به شونش راه افتادم به سمت خونه ا با

 کردم دوباره پا توش بذارم. ینم

 خونه داشتم با سمتم هجوم آورد. نیکه تو ا  یموج از تمام خاطرات هی که شدم انگار   وارد

 نحس جواد روشون رو پوشونده بود.  هیاخوباشونم س  ی که حت یخاطرات

 رو نگاه کردم.   واریدر و د  زونیآو یگرفته و لب و لوچه  یحالت با

 همونطور بود.  ی چ همه

 و مرتب نگهشون داره.  زیکرده بود تم ی سع شهیکه مامانم با وسواس تمام هم  یادمده  لیبا وسا ی میقد  یخونه  هی

 .دادمی م  حیخونه ترج نیتو غربت رو به بودن تو ا  یخواست هر چه زود تر برگردم، من در به در  ی دلم م  ومدهین هنوز

 

 309پارت#

 . دمیدندون کش  ری جم شد تو دلم و لبمو ز ایرخش افتاد تمام نفرت دن  م یبه ن کسالیکه بعد  نگاهم
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  ریز ه یدستش گذاشته بود و جلوش  ر یرو ز  یزرشک ی بود و هنوز هم همون بالشت ها ونی تلوز ی هم جاش درست جلو  هنوز

 و خاکسترش. گاریس  لتر یبود پر از ف یگاریس 

که با چشم و ابرو به سمت آشپز خونه   م یبرداشتم و نگاهم رو دوختم به نس زش ی که به پهلوم خورد دست از آنال  یسقلمه ا  با

 . کردی اشاره م

 رو به همون نقطه بر گردوندم.  نگاهم

 ها. نتیتو کاب  لیتو آشپز خونه بود و بدون توجه به حضور ما در حال جا به جا کردن وسا مامان

از   ی چه توقع گه یسال برگشتم خونه؛ د ه ی کرد، انگار نه انگار بعد  یبود، من رو حساب نم ده ییکه ننمون بود و ما رو زا  نی... اهه

 شد داشت.  یاون مردک م 

 شد. ده یمن بود، که تو همون لحظه بازوم کش ی خونه برا ن یکه قبالً تو ا ی تفاوت راهم رو کج کردم به سمت اتاق یب

 شونه باال انداختم که لب زد.   هی چ هی و به معن میپر التماس نس یرو عقب چرخوندم و نگاهم دوختم به چشما سرم

 سالم بده. -

 و بلند جوابش رو دادم.  یست یرو در وا یب

 فقط واسه خاطر توعه و بس.  نجام یمن اگه ا ،یکیچه عل ی ولم کن بابا چه سالم-

و رفتم داخل اتاق؛ اما هنوز کامل در رو نبسته بودم   دمینکردم و راهم رو کش یبه لپش انداخت، اما توجه ا  یو چنگ  د یرو گز لبش

 جواد بلند شد.  یکه صدا

 

 310پارت#

توعه   ر یهمشم تقص ره،یخواد م ی م ی هر خر اد یخواد م ی م ی هر خر لهی طو شهی م  گه، ید نه یاحب نداشته باشه همکه ص یاخونه -

 تو؟!   ادیبندازه ب ر یسرش رو ز د یکه از راه رس  ییکه هر هر جا  ستیمگه بهت نگفتم خونه من فاحشه خونه ن

  مونیپش میاشک آلود نس یچشما دنیرو بارش کنم، اما با د  ادیاز دهنم در م یسمت در برگشتم و دهنمو باز کردم تا هر چ به

 .دمیدهنم رو بستم و در عوض با تمام توانم در رو به هم کوب

 ساکم رو پرت کردم گوشه اتاق و رفتم به سمتم تخت گوشه اتاق و روش چمبره زدم.  و
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 .فیخوک کث  یکن ی پس تو توش چکار م ستین له یطو نجا یبگه اگه ا ابو یبه اون  ستین یکی

 .ییهر جا یگ  ی رو سرت به ما م ینداز ی حاال پرو پرو صداتو م یرو نابود کرد  مونیزندگ

 وارد شد.  میباز شد و نس  یاتاق به آروم در

 نفس. -

 توجه به لحن سر زنش گرانش روم رو ازش بر گردوندم.  یب

 کارت اصالً درست نبود. -

 . دمیبه سمتش چرخ ظ یغ با

  یکه پشت در خونه   هی اون ستم، یما ن  هییکه هر جا  یگفتم اون  یبهش م د ی گرفتم با  یدهنشو گل م د یآره کارم اصالً درست نبود با -

 ... قشویرف  هو یتا زن جوون و ب کرد یتازه مردش موس موس م قیرف

 ؟ یچت شده تو چرا افسار پاره کرد گه، یخجالت بکش نفس، بس کن د-

 یب اشک

 

 311پارت#

بد آورده   ی مدت به حد کاف نیفشار بودم تو ا ر یز ی به حد کاف ضعف رو نداشتم، نیکنارشون زدم، اصالً حال حوصله ا هامچشم

 بودم. 

  ارم، یخواست روشون باال ب ی آدما که دلم م ن یچارم و تحمل ا ی ب یطرف و حاال هم که خواهر فلک زده  هی از ساگ از  م یخبر یب

 . مینابود ی خالص بود برا ری ت گه یاشک د نیشدم و ا یداشتم له م

 خودم رو تو بغلش گوله شدم. د یچی که دور شونه هام پ دستاش 

 م؟ ینس یکن  ی تو چطور تحملشون م-

 دارم؟   میامگه چاره -

 خراب شده.  نیاز ا رون یرو، بکش ب نایکنم ول کن ا یخودت و بچتو م  هی عمر نوکر  هی من   ،یخواهرم دار  ی ارد-
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 تو فقط آروم باش. زمیباشه خواهرم باشه عز-

خوام خرخرشو بجوم،   ی م د یکوب ی افته چطور سگک کمر بندشو رو تن و بدنمون م ی م ادم ی ی وقت  م، یتونم آروم باشم نس ینم-

  ر یخواست منو بندازه ز ی مو تو سرت نذاشته بود بعدشم که م یبش  یکثافت چطور مجبورت کرد زن هاشم عمل ستین ادتی

 تر از خودش. ی پسر بردار عوض یدست و پا

 باشه باشه ولش کن. شیه-

 به گلوم انداختم.  یچنگ 

  یبازم داره م زد، یو حرف نم د ید ی م میکه از گوشت و استخونش  یمادرمون کس  یوقت رم یگ یم شیدلم آت   م،یسوزم نس ی دارم م-

 . یو خودشو زده به کور  نهیب

 

 312پارت#

 داره هااا. یچ  کهیمردت نیچرا مگه ا آخه

 ارزششو ندارن.  نایا ید یولش کن چرا خودتو عذاب م-

 بفرستم. نییتا بتونم بغض تو گلوم رو پا دمیکش  یق یعم نفس

 برم.  ی که شده تو رو با خودم م ی متیمنم به هر ق ،ییکه ارزش داره تو  یارزششو ندارن تنها کس حق با توعه  -

 به پوزخند بود.  هیشب  شتر یکه ب ی زد لبخند  لبخند 

 گذاشته.  ی مامان به خاطر تو قرمه سبز ارمیبرات شام ب  رم یم-

 کردم.   ی کیستریآروم اما ه یخنده

  ی زانوش بذاره بگه چ ی سرم رو رو رهیو منو تو بغلش بگ  اد یب نکه یا یبجا نه ی سال بچشو بب هی بلده، بعد  نو یاز مادر بودن فقط هم -

 بار گذاشته!  یمدت، واسه من قرمه سبز نیبهت گذشت ا

 زانوهاش گذاشت.  یو سرم رو رو  د یتخت درست کنارم نشست و منو به سمت خودش کش ی رو

 بهت گذشت. یه خودم بگو چمن که نمردم ب-
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 . دمیپاش کش یو آروم صورتم رو رو  د یچک نییچشمم پا یاز گوشه  اشک

 لقمه نون. هی  ینمونده نکرده باشم برا  یکار  ،ی آج دمیکش  یدر به در  بیتو شهر غر  م،یآواره شدم نس-

 با خودت نکنه نفس... یکرد   یچ -

 و با لبخند جواب دادم:   دمیچشمم کش ر یرو ز دستم

 کردم.   یاون رو کردم، گارسون ن یا یکار خونه  دم،یکش ی ط نینکردم، توالت شستم، زم ی شرافت ی نترس ب-

 .د یموهام کش  یرو رو  دستش

 . یپسر هم خونه بود  ه ی مدت با  ه ی  یاما گفته بود-

 سام!-

 . دمیکش یآه

 

 313پارت#

 . میکرد   غهیص-

 د. لپش رو چنگ ز  شه یبه عادت هم بازم

 ن؟ یچه کار کرد-

 جا بلند شدم و دستش رو تو دستام گرفتم.  از

 رفاقت که من همونم خرابش کردم.  ه ینبود جز  نمونیب  یز یبود چ ینترس، سور -

 چرا؟!-

 . انیبه خاطر ک-

 پسره که امشب..  نیهم-

 آره خودش. -
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 چطور شد؟ -

 افسوس سر تکون دادم.  با

 رو گرفتم.  انیدونستم حق با سامه، اما من ناخواسته طرف ک   یکه م ی سر بحث-

 ؟ یکنیانکار م  یباهاش دار یسر و سر ه یگم  ی بهت م یچرا وقت-

دوستش داشتم؟! نه   ی من اونطور یعنیعالقه من بودم،   انیلحظه تو فکر رفتم من وتقعاً به ک یاما برا ادیبه نظر ب بیعج د یشا

حس بچگونه غلقلکم داده   ه ی  نمیکه سام رو بب   نیقبل از ا  لیاوا د یبرادر بود شا هی ت و پناه بود پش هی  ان یمن ک یامکان نداشت برا

 بود اما... 

 .ستین نطور ینه بابا ا-

 پس چطوره؟!  -

 . هیچطور آدم یدون   ینم ی د یتو سام رو ند  -

 ه؟ یآدم بد -

 جبهه گرفتم.  عیسر

از   اد، یخواد کوتاه ب ی نم یبحث چیلجبازه، اصالً تو ه یل یشه گفت خ یم  ی فرق داره مغرورتره، سرکشه و حت  انینه اصالً فقط با ک-

 ساده تره و آروم تره .  انیک  یطرف

 باال انداختم و لبمو کج کردم و ادامه دادم:  شونه

 

 314پارت#

  ی شد شک نکن سام کشته بودش آخه تو که نم یاومدم و اون قاعله تموم نم  ی تازه زورشم کمتره اگه اون موقع پشتش در نم-

 پسره.  نیا هی چه خر زور ی دون

 بازوم نشون دادم و ادامه دادم:  ی توپ فوتبال رو رو ه ی قد 

 محکم.  یپر از عضله ها ی هوا، بدن ورزش کار نیبازو داره ا-
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 داد باال.  ابروشو

 چطوره؟  افش یق -

 تخت نشستم.   یچهار زانو رو  ی بچه گونه اذوق   با

همون اندازه خشن و   ه ی ودیهال یلمایمثل نقش اول ف  ی ش  یاصالً عاشقش م  ش ینیبار بب هی  هیفقط کاف  میخوشگله نس یلیخ-

 تو چشماشه.  ی طوس  له یو جذاب چشماش رو که نگو انگار دو تا ت یجد 

 خب...-

رو برات مثال بزنم تا   ی دونم ک ینم ستیب ستهیاصالً ب یازش بگم کم گفتم در کل معرکست، عال یهر چ نیهم گه یخب د-

 چه اندازه جذابه.  یبدون

 بود.  رهینگاه خاص بهم خ ه یباز و  شی باال فرستاده بود و با ن ابروشو

 . دمیرو خجل شده گز لبم

 ؟ یکن  ینگاه م نطوریچرا ا ه یها چ-

 .د یخند  آروم 

 که تو.  یباخت-

 با خنده سر تکون دادم. -

 ! و؟یچ-

 . نتویدل و د-

 باز شد. شمین

 ه بابا. ن-

 ؟ یگ  یبه منم دروغ م یکش  یزن بابا خجالت نم-

 جوابشو دارم: دم یخند  یتخت ولو شدم و همونطور که م ی رو

 .ا یبچسبون یکیخواد منو به  ی تو همش دلت م-
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 .د یشکمم کوب ی تخت رو برداشت و آروم رو ی رو بالشت

 

 315پارت#

آب از لبو لوچت   ن یهمچ یزنیازش حرف م یدار  ی وقت  ین یخودتو بب یافه یق د یآدم، با نیبه ا ی هست یی خدا یده یتو چسب-

 . یمنو نچسبون به کس ی گ یاون وقت م ن،یو بب ایشه که ب  یم  زونیآو

 .دمیرو تکون دادم و به پهلو چرخ سرم

 حق با منه.  ی د یشد د یچ-

 . شهیامکان نداره، اصالً نم-

 چرا نشه؟ -

ما قصه   یماجرا  نکهی که نگو، فقط فرقمون با قصه ها ا ه یست، طرف خر پول پسره  نیمن و ا  یماجرا ؟ی د یشاه و گدا رو شن یقصه -

 . نیهم شهینم ریعاشق دختر فق ی مرد پولدار چیه  قتم ی تو حق قته، یو حق ستین

 . یخوشگل نیپوله تو به ا  ی شه مگه همه چ یچرا نم-

 . دمیخند  زیر

  یکه من توشون گمم اصالً بهش فکرم م  ختهیدار ر ه یمانتال و ما یسانت  سام هزار هزار دختر خوشگل و ی تو رو خدا بس کن. برا-

 بخواد بهم نگاه کنه.  یحت ره ی گ ی کنم خندم م

 ها همش چرته اگه اونم تو رو بخواد. حرف  نیا -

 گفتم:  کردم  ی پرت م یو به طرف  اوردمیشالم رو از سرم در م  یشدم و در حال ز یخ مین

 نه؟  ایخوام که اون منو بخواد   یگفته من اونو م   یحاال ک-

 گه؟ ی چشات م-

 .دمیخند 

 گفتم:  دمیکش ی م ازه یکه خم ی مانتوم و در حال  یدکمه ها  یکردم به باز کردن دونه به دونه   شروع
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 و بس.   ادیگه خوابشون م ی من که فقط م یچشما-

 و سر تکون داد.  د یخند  آروم 

 تو دلت چه خبره.   دونمیشناسمت خوب م  ی ن تو رو بزرگت کردم، بهتر از خودت مدر برو؛ اما م رش یخب تو از ز  لهیخ-

 به تو حاال برو بذار بخوابم. ولیا-

 

 316پارت#

 کرد.  اخم

 ؟ یبخواب یخوا ی م  می حرف بزن مینیتا صبح بش  نکهیا یبه جا دم یمدت که همو د نیذوق بعد ا یچه ب -

درد و دل    یخوام خواب بمونم بعداً وقت برا  یکف دستش، نم میهر چه زودتر حق هاشم رو بذار د یبا می قرار دار ان یصبح با ک-

 .ارهیبسخ

 افتاده پشت به من جواب داد.  یی رفت و با شونه ها رونیجا بلند شد و به سمت ب از

 . ریخب بابا شبت بخ لهیخ-

 شدم. ره ی به سقف خ یژکوند بالش گذاشتم و با لخند  ی رفتنش سرمو رو رونی خاموش شدن المپ و ب بعد 

 شناخت. ی انقدر منو خوب م  م یبود که نس چطور

 شد. ی از حسم خبر دار شده بود اونم با خبر م م یهمونطور که نس کاش 

 زدم؛  ی خودم تلنگر به

 خواست دستم بندازه. یم تاًینداشت نها ییو رسوا ی زیجز آبرو ر  یز ی! چ؟یشد که چ  یم

اما   اد،یمثل من خوشش ب  یکیآشکارا و تو لفافه گفته بود لقمه درشت تر از دهن منه، عمراً از  شناختم صد بار ی که سام رو م من

بسازه که شاهزاده سوار    یخواست از نفس دخترک یببافه م  ایخودش رو یخواست برا یکرد دلش م یم  یتاب  یب  یقلب لعنت نیا

 بره.  ی کشتن قول سه سر اون و با خودش م دنبالش و بعد   ادیم دش یبر اسب سف

 و بس؛    دمیبچمو فقط قد کش یلیکه هنوز خ نیها حاضرم خودم شهادت بدم به اوقت   نجوریا
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 . لیعقل مقل کالً تعط واال

 و رفتم تو فکر.   دمیتو دهنم کش لبامو

 اگه بشه.  شهیچطور م واقعآً 

 .دمی سرم کوب ی با دست رو آروم 

 رفتا  یشد  خل

 

 317پارت#

 

 .د یپر کش  المیخ یو باز ناخوداگاه پرنده  دمیکش  یق یعم نفس

 لبخند تلخ.  ه یشد به  ل یسام افتادم و خندم تبد  ادی

 بهش داشتم واقعاً؟  یحس چه

  گهیتازه از دستم خالص شده بود و د ایشد  ی اونم دلتنگ من م ی عنیخورد چقدر دلتنگش بودم  یتو دلم ول م  ب یعج یز یچ هی

 مجبور نبود تحملم کنه؟! 

 . دمیکش یآه

 ! ؟یاگه سام منو دوست داشته باشه چ ام

 هوامو داشت.  ی اما به جاش کل کرد، یدعوام م ی لیحواسش بهم بود درسته خ شه یهم اون

 سرزنشگرم جبهه گرفت. وجدان

 ؟ یتوجه دار  یعقده  ی که چ خوب

 داره؟ بهت محبت کرد دوست  یهرک

 ********** 



 قاصدک سوخته 

359 
 

و براش دست   دم یرو د  انیک  یچوب یها  زی از اون م یکیکافه داخلش رو نگاه کردم و باالخره پشت  ه یسر تا سر شه یداخل ش  از

به سمت   م یرفت می و مستق م یو وارد شد   می کرد  یرو ط  یچند تا پله ورد  دمیکش  یرو م میکه دست نس  نیتکون دادم، بعد از ا

 بود.  ستادهیکنارش ا انیکه ک   یزیم

 سالم خانما.-

 . مینشست ز یپشت م ان یهم آروم سرش رو براش تکون داد و با اشاره دست ک می سالمش رو دادم و نس جواب

 ن؟ یدار ل یم یچ-

 ********* 

 * انی*ک

  ی زرو به با شیکز کرده بود و گوشه چادر مشک ی صندل یو آروم رو   نیمت  یل ینگاهش رو دوخت به دهن خواهرش که خ نفس

 گرفته بود و انگار قصد جواب دادن هم نداشت.
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 ارن؟ یبگم منو رو ب-

کرد   ی م یکه سع  یسر بلند کرد و در حال عی گل انداخته سر یبا خجالت و لپ ها مهیدونستم اسمش نس ی که م  یچادر  دختر

 نشه جواب داد:  ی نگاهش با نگاهم تالق

 نه نه اصال. -

 خانم.  شهیکه نم  ی خشک و خال نطور یآخه ا-

 اون نفس جواب داد.  ی جا به

 نجا؟ یصبحونه هم داره ا-

 مو باال انداختم.  ابرو

 ن؟ یصبحونه نخورد-
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 چطور بگم نخواستم.. ی عنینه، -

 :د ی حرفش پر ونی به نفس رفت و م ی چشم غره ا ع یسر مینس

 تو.  ی گ ی م  یدار  ینفس چ -

 . د یبه سمت من چرخ بعد 

 . میکنه ما صبحونه خورد ی م ی ممنون، اما نفس شوخ-

 . دمیپس گردنم کش ی گه، دست ی م نوی بود بخاطر خجالت ا مشخص

 .د یجا تا صبحونه بخور  ه یببرمتون   د یداشته باشه؛ اما بلند ش   یز یصبحونه چ ی کنم برا ی که فکر نم نجایا-

 . د یجا بلند شدم که دختره هم از جا پر از

 . د یشرمندمون نکن نیاز ا شترینه لطفاً ب-

 خوندم.  ی هاش که کم مونده بود پر از اشک بشه محرف نبود و از چشم  ه یگفتم فقط  ی که م  یشرمندگ نیا

 اصرار کنم ناراحت بشه.  گهید دمیترس 

 پشتش اشاره کردم.   ه یکج کردم و به صندل سرمو

 . میرینم ییلطفاً جا  د ینیخوب بش لهیخ-

 بود اشاره زدم.  ی کنار  زیکردن م  زیحال نشستن به تنها گارسون کافه که در حال تم در

 بزرگ.  کی ک کهی لطفاً سه تا اسپرسو با دوتا ت-
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 آقا؟  ی کیچه ک -

 .د یاریهمونو ب ه یروزتون چ ک یک-

 انداختم. افه، یق یبه همِ تو  ه یشب ی ادیسر تکون دادم و رفت و من باز هم نگاهم رو به اون دوتا خواهر ز مرد
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کند نگاهش  یکه پوست کنار ناخنش رو با استرس م   یانداخته بود و خواهرش در حال ریبچه خطا کار سر ز هی شرمنده مثل  نفس

 حال بدون نگاه به من گفت:  نیبود؛ اما با ا زیبه م 

 تو رو خدا. د یببخش-

 نکردم.  ی خدا ببخشه من که کار-

  یخاطر سع ن یبه هم نمیحال بب نیخواستم اونو تو ا یخجالت وجود نداشت و من واقعاً نم یبرا  ی زیبود چ نیسنگ  یلیخ جو

 کردم بحث رو عوض کنم. 

 . نیپرونده رو آورد -

 و موقر جواب داد:   نیمت  یلیخ مینس

 بله همراهمه. -

 گذاشت.  ز یم یرو   یبعد پرونده رو به آروم و

 به پروندش انداختم و با تعجب گفتم:  یگذر ینگاه

 . نینکرد یریگ یکه مربوط به داد خواست طالقتونه که اونم که پ یجز اسناد ستین ی زیچ ن یتو ا-

 .د یرو گز لبش

هم که اومد بچمو   روزیکردنم، د د یقراره چکار کنم شروع کرد به تهد   د یکه فهم  نیچطور بگم شوهرم بعد ا یعنیآخه هاشم...  -

 به نفسم گفتم؛ اشتباه کرد که شما رو به زحمت انداخت. یشدم حت  مونیمنم پش تش یبرد، واقع

 . دهیبود چقدر ترس  مشخص

 کرد؟ یم  دتون یچطور تهد  نیشه بهم بگ  یفقط م یچه مزاحمت-

 انداخت بعد شروع کرد به زنگ زدن، بازم من جوابشو ندادم. یراه م  یز یردم، آبرورک یدر خونه در رو براش باز نم  ومد یم-
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 خب.-
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 دادن.  ام یشروع کرد به پ-

 رفت.  م یخواینم ی ا گه ید زیچ  نکهیو بعد مطمئن شدن از ا د یچ زیم  یهمون لحظه گار سون اومد و سفارش ها رو  تو

 تر کردم.  لبمو

 ها رو بخونم.  امیشه من اون پ یاگه امکانش هست م -

رو با خجالت به   یو بعد چند بار دکمه دکمه کردنش گوش  د یکش  رونی ب فش یرو از ته ک  شیکج کرد و گوش  ی رو با ناراحت سرش 

 سمتم گرفت. 

 توش نوشته نشده.  یدرست  یشرمندم اگه حرفها-

 . هی منظورش از اون حرف چ دمیشته شده بود صورتم داغ کرد، حاال فهمنو ام یکه تو شروع پ  یکیو فحش رک ام یپ نیاول دنید با

 رو نوشته نه شما.  نایکه ا ه یشرمنده باشه اون د یکه با  یاون-

 انداخت. ر یو سر ز د یچک نییهاله زده تو چشمش پا اشک

 قهوشو به سمتش هل دادم.  فجون 

 . د یلطفاً بخور-

 انداخته بود گفتم:  ریساکت سر ز ریرو به نفس که هنوز سر به ز و

 تو، تو بخور تا خواهرتم بخوره.  یی نفس کجا-

 .ی رو تکون داد و من باز هم سرمو فرو کردم تو گوش  سرش 

رو به ناموس   ییحرفها نیتونست همچ  یمرد چطور م ه یاومد،  یاز قبل خونم به جوش م  شتری خوندم ب ی رو که م یامیپ هر

 اوج وقار و نجابته.  د یشه فهم ی نگاهم م ه یبا   یکه حت  یخودش نسبت بده، اونم زن 

 گذاشتم.  ز یم ی رو رو یگوش 

تو دادگاه جواب   د یبا دهاش یها و تهمت ها و تهد  ن یتک تک توه  یمدرکه قرص و محکمه؛ چون برا  ه یخوبه، خودش  یلیخ نایا-

 رو ازش گرفت.  یک یکه بشه باهاش بچه  ستین ی زی پس بده؛ اما چ
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 321پارت#

 با بغض سر باز کرده گفت:  ری سر به ز مینس

 دونستم.   یم-

 : د یبه سمتم خم شد و نال ز یم  یرو ی سر نفس

 . یاما تو به من قول داد ست؛ین ی راه یگ  یم  یعن ی ان؟یک ی چ یعنی-

 رو با افسوس تکون دادم. سرم

 گفتم:   میتوجه به نفس باز هم رو نس بدون

 ه؟ یچ  ییجدا ی برا قاً یدق لتون یدل -

 گرفت.  یچادرش رو به باز  زانیر اشک

  یم  ادشهیکه منو کالفه کرده اعت  یزیکنم، چ  ی من به خاطر دخترم تحمل م  ست،ین ی زیچ نایبد دهنه، دست بزن داره؛ اما ا-

 . ارهیسر دخترم ب ییبال  هی ترسم 

سر و   د یزن رو با ن یاگه مشکل بود فقط به خاطر دخترش بود، ا ادشمیکرد و اعت ی و کتک رو تحمل م  یبود، بد دهن یزن عجب

 تنشو از جواهر گرفت. 

 .یساخت شی شما که با همچ نکه یمنظورم ا ؟ یداره که شما به فکر طالق افتاد اد یاعت یمگه به چ -

  زنهیوقتا توهم م ی کشه، بعض  یم  شهیش  دمیفهم  دنیفروخته، اما جد  یو م  ده یکش ی م یشناسمش همچ یاز اون موقع که من م -

 . ارهیسرش ب یی نکرده بال ییکه نکنه خدا نم یبغلم برم تو کوچه بش ریکه مجبورم بچمو بزنم ز  یجور

 . دمیصورتم کش ی هر دو دستمو کالفه رو کف

 کرد؟  داش یپ شهی کجا م د یدون  یم-

 باز.  شمینفس انداخت و نا خدا گاه ن  ینگاه ها ادیگرد کرد و قفلشون کرد تو نگاهم که من رو  ع یرو سر چشماش 

 د؟یچکارش دار-

 رو کنترل کردم.  م یپوست ری خنده ز ی بد بخت با
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 خوام باهاش صحبت کنم.  یفقط م-

 گفت:   یترس و در موندگ با

صحبت اصالً    دونهیآخه چه م اره، یسرتون ب یینکرده بال ی یترسم خدا ی م ه یآدم خطرناک یشناس  ینه تو رو خدا، شما هاشمو نم-

 .د یبش ال یخ ی هست، توروخدا ب یچ
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 باال انداختم: سرمو

 . نیفقط آدرسشو به من بد  د ینباش  ی زیشما نگران چ-

ماجرا بودم چون    روزیبود به چر خش در آورد، اما انگار من پ ره یافتاده به ما خ نییمن و نفس که با فک پا  نیمستاصلش رو ب نگاه

 در آخر گفت: 

 .دمینشونتون م  امیخودم باهاتون م چه ی در پ چی پ کمی د یکن دایآدرسو پ د یتون  یخب، فقط شما نم ه یلیخ-

 خوبه.  نم یا -

 هاشون اشاره کردم.  کیسر به فنجون اسپروسو و ک  با

 . میکه بر د یپس بخور -

جرعه و فجون رو سر جاش برگردوندم انگار اون ها هم قصد خوردن   ه یاما فقط همون   دمیاز اسپرسو رو سر کش یاجرعه  خودم

 نداشت.

 باال انداختم.  شونه

 . میبر د یخور یاگه نم-

 ************* 

نتظر موندم تا در خونه  و م  دمیدر کوب یاز زنگ نبود پس کف دستم و با شدت رو  ی خونه انداختم، خبر ده یبه در رنگ پر ینگاه

 باز بشه. 
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 .د یاز پشت در به گوش رس  ی مرد  ینکره  یبد صدا قهیدق کی

 ه؟ یک-

 رو باال بردم.  صدام

 . یدر رو باز کن شه یم-

 . د یچیمرد تو گوشم پ  یاما بعد دوباره صدا ومد،ین  ییلحظه صدا چند 

 ؟ ی خوا ی م ی چ ،یهست  یک-

هم نداشت از  یمعقول افهیکه ق  یباز شد و مرد درشت ی قفل در به آروم نبار یرو ندادم و اون هم باز هم سکوت کرد،اما ا جوابش

 من گفت:  یبه سر تا پا یو بعد از نگاه  د یدر سرک کش یال

 ؟ یخوا  ی م ی چ یهست ی تو ک-
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 از صاف کردن گلوم جواب دادم.  بعد 

 هستم. یخانم نعمت  ل یمن وک_

 .د یرو کامالً باز کرد و با صدا خند  در

 اهوع چه غلطا.-

 . دمیهامو تو هم کش ابرو

 مودب باش.-

 رو دروند. چشماش 

 مثالً؟  ی چکار کن ی خوا ی ؟! م ینباشم چ-

 دادم به سمتش خم شدم.   هی به در تک دستمو
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که ازت    یو مو به مو کار  ییشنو ی م یدعوا، اومدم تا دو کلوم باهات حرف بزنم که اگه آدم باش  یبرا ومدمین نجایمن ا ارو ی نیبب-

 عالوه بر قانون، سر و کارت با منه.  گهیواال که د  ید  ی خوام رو انجام م یم

 زد.  یپوزخند 

واال   شیرگرده سر خونه زندگب نهیخواد باز بچشو بب یبگو اگر م  که یبخور؛ فقط به اون زن  یخوا ی م ی هر گوه  ؟ی ترسون ی بچه م-

 . نهیتو خوابش بچشو بب   گهیمگه د 

 .دمیبهم ساب دندونمو

 . یدی م  لیبهش تحو یبری محترمانه تا غروب آفتاب م ی لیکشه، چون تو بچشو خ ی نه به اونجاها نم-

 اگه ندم؟ -

 دادگاه. ز یذارم رو م  یکنم و م  یکه ازت درست م   یقطور یمونم و پرونده  ی اون وقت من م ی اگه ند  ه، یسوال خوب  -

 . یبکن ی تون ینم ی غلط چیه-

و فروش مواد و هزار تا جرم کرده و نکردت   اد یاعت ن،یو افترا و توه  د یبه جرم تهد  ارمیسرت م  ییچه بال  ن یپس صبر کن و بب-

 زندون تا هموجا موهات رنگ دندونات بشن. یها  لهیپشت م ندازمتیم

 کنم.  ی نگات م نم یش  یمنم م  ؟یچ گه یا دهه... نه باب-

 یحرف تو  یقاض ی کن  یتو فکر م ، ید یکه شن  ینیهم گه ید-
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  یرو  یکه به اندازه موها  یکنه و حرف من  ی مخت مختل شه، باور م  شه یرو که هر لحظه امکان داره به خاطر ش  یاشه یش  عمله

 سرم پرونده موفق داشتمو؟!

  یلیبعد خ ید یم لیبچه رو تحو  یاریپس مثل بچه آدم م ،ی از کجا خورد ی کنم که خودتم ندون ی م  یبرات پرونده ساز یجور

 . یکن  یرو امضاء م   یبرگه طالق توافق ریز ی ایم ی و مجلس کیش 

 نه.  ا یبکنم  نکارو یتونم ا  یواقعاً م  نهیکرد بب ی داشت دو تا چهار تا م دمیهام رو باور کرده بود، البته شنشده بود و انگار حرف  الل

 گفتم:  کردم ی حرکت م نیکه به سمت ماش  یرو ازش گرفتم و در حال   روم
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 . ینره فقط تا غروب آفتاب امروز فرصت دار  ادتی-

کارش به جا   د یباشه اگه پدر داشت شا ش یداشت تا حام اجیو قانون به مرد احت ل یاز وک شتریزن ب نیبود ا ن یدرستشم هم  آره

 . د یکش ینم

 ********** 

 حرف پشت رل نشستم.   یرو باز کردم و ب نیماش  در

 ؟ یگفت ی شد؟ بهش چ یچ-

 انگشتام فشوردم و جواب نفس رو دادم.  ون ی رو م نیماش  فرمون 

 بده.  لیتحو ارهیکردم گفتم تا غروب آفتاب فرصت داره بچه رو ب شیتهد -

 اره؟ یامروز م  -

 تکون دادم:  سرمو

 ه که نه. معلوم -

 رفتنش رو از لحنش متوجه شدم.  وا

 ؟ یخوب پس چ-

 . دهیمادرش م ل یخودش تحو یبچه رو با دستا ادیکشه خودش م  یطول نم ی لیاما خ اره، یامروز نم-

 بود که بلند شد. م ینس یصدا نباریا

 خدا از زبونتون بشنوه. -

 پدال گاز فشار دادم.  ینگاه کردن به صورتشون استارت زدم و پامو رو  بدون

 ************** 

لحظه نگاهش رو از پشت سر از من   ه ی یحت  ر یبغل مادرش جمع شده بود و تو کل مس ی که تو ی به دختر بچه آروم نه یی آ یتو  از

 به روش زدم.  ینگرفته بود انداختم و لبخند 
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رو داشت؛ اما   م ینس تیو مظلوم   یریبود سر به ز می از نفس و نس یخاص بیترک ه یبه دلم افتاده بود، مخصوصاً   بیعج مهرش 

 .نیو بب  ایشد که ب ی م یاپاره  شیدرست مثل نفس آت  یگهگاه

 ؟ یکه نشد   عمو جون خسته-

 نگاه به من انداخت. هینگاه به مادرش و بعد  هی  متعجب

 . کمیفقط  -

 لب زمزمه کردم.  ری ز یزمیعز

 مونده.  گهیکوچه د  هی  مید یرس  گه ید-

 . میزحمت نفس کم بود ما هم اضافه شد  اس،یکمتون نکنه، روم س  ی خدا از برادر  انیدستتون درد نکنه آقا ک -

  یمبرایکردن نس  یراض ی پرونده بودم نصفشو تو تالش برا ی که همدان بودم نصفشو دنبال کارا یدوهفته ا  نیتو ا د یکش  یپوف

 گفت زحمت.  یاومدن و باز حاال م 

 من خودم خواستم ازتون، شما و دخترتون قدمتون رو چشم منه.   ،یآخه چه زحمت-

 . میریم  میکن یخونه اجاره م  هی رصت ف  نیتو اول  میش ی مزاحم نم ی لیشماس؛ اما ما هم خ هی از بزرگوار نیا-

 خوام برگردم.  یشدم م مونیبزنم بگه پش یحرف  دمیترس  یبود، م  دهیفا  یتکون دادم بحث ب  سرمو

 به در خونه انداختم و انگار که دلم تازه آرومو قرار گرفت. یرو ترمز فشار دادم و نگاه پامو

 م؟ید یرس -

 . دمیسمت عقب چرخ به

 . د ینکن یتوش احساس ناراحت  دوارم یام هی شیبله، کلبه درو-

 زد و نگاهش رو از من گرفت و رو به نفس خواب رفته که کنار من نشسته بود گفت:  ی لبخند خجول-

 .مید ی شو رس  داریب  ینفس خواهر-

 بلند کردم.  دستمو
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 کنم.  یم  دارش یخودم ب  نیاجازه بد -

 شونش گذاشتم و با تکون سر انگشتام گفتم:  ی رو دستم
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 تو دختر.  یکل راهو خواب بود ؟ی بش داریب ستینفس، قرار ن-

 هول چشماشو باز کرد.  با

 ! م؟یتصادف کرد-

 خنده من باال رفت. ی و نهال همراه با صدا م یخنده نس یصدا

 .مید ینه بابا خدا نکنه، بلند شو رس -

 .به اطراف انداخت ینگاه تند 

 . مید یباالخره رس  ولیا-

 زدم.  یپوزخند 

 ؟ یخسته شد  ر یرو تو برم چقدرم که تو تو طول مس-

 .د یپر رون یب نیاز ماش  عی که به خواب بودنش زدم سر ی ا ه یتوجه به کنا یب

 شده.  گهیآدم د  هی تر شده بود که انگار کالً  ی رو به اون رو شده بود، انقدر پر انرژ ن یحل شده بود، کالً از ا میمشکل نس یوقت  از

رو به سمت نفس   د یشدم و به سمت دروازه رفتم و بعد دو هفته در خونه رو باز کردم و کل ادهیپ  نیاز ماش  میبه نس یتعارف با

 گرفتم. 

 .ارمیتو تا من چمدون ها رو ب د یشما بر-

 زد.  یی دندون نما لبخند 

 کنم.  ی نه کمکت م-
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 بذار برامون لطفاً.  ی چا هی خواد تو برو تو  ینم-

 ها کنار گوشش باال آورد.  ی رو مثل ارتش دستش

 . گهیچشم قربان امر د-

به   نیگذاشتم و بعد از قفل کردن در ماش   رون یرفتم و چمدون ها رو ب  نیتکون دادم و به سمت ماش  ش یلودگ ی رو هوا برا یدست

 . دمیمشکات رو شن یآقا  ی رو با هم تو ببرم که صدا ینیسنگ  ن یدو تا چمدون به ا د یفکر کردم چطور با نیا

 .ر یبخ دنیزند رس  ی به به آقا-

 اون هم دلتنگ بودم.  ی برا یحت  د، یلبخند به سمتش چرخ با

 .نی سالم، حال شما خوب هست-

 حرفها منتظرت بودم . نیزودتر از اپسر،  یسالمت باش -

 لبخند سر تکون دادم.  با

 

 327پارت#

 کردم انقدر طول بکشه.   یخودمم فکر نم-

 زد.   یلبخند 

 .یبه سفر و خوش  شه یان شالل هم-

 زدم.  ی لبخند  متقابالً 

 داخل.   د ییبفرما-

 ممنون، حاج خانوم خونه منتظره. -

 شم با اجازه. ی پس مزاحمت نم-

  ی رو اطیکندم و به سمت خونه رفتم و درست داخل ح  نیزم ی رو تکون داد و من دو تا چمدون بزرگ رو با دو دست از رو سرش 

 زنگ بلند شد.   یگذاشتم و برگشتم و دروازه رو بستم؛ اما هنوز از در فاصله نگرفته بودم که صدا نیزم
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 تونست باشه؟  یم   یک  یعن یباال انداختم  ابرو

 زنگ در بود.   یحاج اقا مشکات انداختم که دستپاچه دستش هنوز رو  ی به سر تا پا یرو باز کردم و نگاه در

 ؟ یداشت ی امر یبعله حاج-

 تکون داد.   یشینما یارو با خنده  سرش 

 افتاد.  ادمیداخل  ی که رفت ن یهم گفتمی رو بهت م ی مطلب د یمونه، راستش با یآدم نم یپسر جان حواس که برا  د یببخش-

 .د ییجانم بفرما-

 .نجایخواهرت اومد ا امرزیبود پسر خداب دهیبعد رفتنتون به ساعت نکش شی راستش پسرم دو هفته پ-

 : دمیتعجب و هول پرس  با

 سام اومده بود؟! -

 رو تکون داد.  سرش 

 نداشت. م یآره، حال خوش -

 حرف کامالً وارد کوچه شدم.  نیا دن یاز شن دهیترس 

 شده بود؟ چش بود سام؟! یچ-

 رو به نشونه آروم باش تو هوا تکون داد  ستشد
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 احوال بود.  شون یپر کم ینشده بود پسرم، هول نکن فقط گفتم  یزیچ-

 چرا؟-

 باال انداخت. شونه

 ماه عسل فکر کنم خبر نداشت.  یباهات کار داشت منم بهش گفتم با خانوم رفت نکه یخدا عالمه، مثل ا-
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 لحظه حس کردم تمام عضالت بدنم وا رفت.  یبرا

 ماه عسل؟  می رفت د یگفت -

 . د یرنگش پر چارهیمرد ب ریپ

 ... یش ی دونستم ناراحت م یگفتم؟ خدا منو بکشه بخدا اگه م  ی م د یاشتباه کردم؟ نبا-

 . دمیکالمش پر  ونیم

 گفت:  یچ-

 داد:  جواب

 برسونم دستت. یگفت هر وقت برگشتکاغذ بهم داد  ه ینگفت فقط انگار جا خورد. بعد   ی زیواال چ-

 !؟یکاغذ چه کاغذ -

 ؟ یخوندم تو منو چطور شناخت یمن سواد خوندشو ندارم که اگه داشتمم نم ،ی دونم پدر صلوات ینم-

 بودم جواب دادم:  ی که زده بود شاک ی که بابت اون حرف ن یبا ا دمیگز لبمو

 بوده.  ینداشتم فقط کنجکاو شدم بدونم چ   یمن منظور د یببخش-

 سرش کج کرد.  ناراحت

 . ارمیبرم برات ب یسیکاغذ تو خونس اگه چند لحظه وا-

که    یدر خونش منتظر موندم تا اون کاغذ   یخودمم رفتم دنبالش و جلو  یو حت   ارهیحال ازش خواستم تا کاغذ رو برام ب شونیپر

 .ارهیزد رو برام ب  ی ازش حرف م
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تن مثل    یانگار آب سرد رو اتش یبه محتو ی نگاه کل هی کنار هم نگهشون داشتم و با  ع یشده رو که به دستم داد سر میدو ن  کاغذ 

 . ختنیکوره داغم ر

 .دمیحس به خودم لرز نیشدت ا از
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 توش نوشته که توام حالت شد مثل حال اون جوون؟ به کاغذ اشاره کرد.   یشده مگه چ ی بابا جان ، چ یخوب-

 گه؟ ید  رهیخ-

 تکون دادم.  سرمو

 .میممنون و معذرت که مزاحم شما شد  ست،ین  یزیچ-

 . یزنی حرفو م نیمن داشته که ا ی برا یکاغذ چه مزاحمت که یت  هی  هی چه حرف نیا-

 کاغذ بود.   یبه کلمات رو رم یانداخته بودم و نگاهم خ ر یرو ز سرم

 نکرد.  ی فضول گهیمتوجه حالم شد که د انگار

 باال؟  ایب -

 شم. ی مزاحم م گه یوقت د  هی برم ان شالل  د یممنون با نه

نامه از   غه یزدم و متن ص وار یبه د  هی در تک یداخله خونش جلو  یسمت خونه عقب گرد کردم و بعد مطمئن شدن از رفتن حاج به

 هم پاره شده رو خوندم. 

 داشت چرا پارش کرده بود.   یچه معن نیا

 شتم که نگام رو دست خط سام خشک شد.هم گذا یشده رو رو  میدو ن  کاغذ 

دونستم قرار نفسمو ازم    یاما نم ؛ یراحت بود که تو پشتم الم یکم آوردم خ ی فقط به تو اعتماد داشتم، هر جا تو زندگ ا یدن ن یا »تو

 .« یو پشتمو خم کن  یریبگ 

 معرفته قسم خورده بود بمونه اما نموند.  یب ی لیبه نفس بگو خ فقط 

 شکستم، خورد شدم..  ز یبار بعد مرگ عز نیاول یبرا
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 بلند شدم گم شد.  ش یته ر  ونی و م د یچک  نییاز گوشه چشمم پا یرو تو دستم فشوردمو اشک کاغذ 

 . دمیپشت سرم کوب روایزانو نشستم و سرم رو به د ی کوچه زده بودم رو  یمانیس   وار یبه د ه یطور که تک همون
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 لعنت به من.-

 ان؟ یشده ک یچ-

 کردم.   میانداختم و دستمو پشتم قا ر یسر ز ی فور دش یچهره رنگ پر دنیو با د  دمینفس از جا پر ف یظر یصدا دمیشن با

 که قادر به کنترل کردنش نبود گفتم:  ی خف یصدا با

 .ستین  یزیچ-

 ه؟ یچه حال نیپس ا-

 باال رفته جواب دادم.  یکردم و با صدا یاز خودمو سر اون خال تمیعصبان

 که به تو مربوط باشه پس دخالت نکن.  ست ین یزیچ ی عنی ست ین یز یگفتم چ-

 حرص جواب داد:  با

 دونم که به من مربوطه.  یچون م انیکنم ک یدخالت م -

 . ستیگفتم ن-

 به سمتم دراز کرد.  دستشو

 . ستین ایهست  تا مشخص بشه  نم یبده اون کاغذو بب-

 گفت:   عی بزنم سر یحرف نکه یگردش چشم دوختم، اما قبل ا  یتعجب و چشما با

خواسته و اون کاغذ که   ی م ی چ نجایپس بذار بدونم سام ا دم، یحرفاتو با اون مرد شن فن یچون از پشت آ ان؛یفقط حاشا نکن ک-

 . هی حال انداخته چ نی و تو رو به ا زد یازش حرف م

 نفس... -

 تکون داد و چشماش رو با غصه تاب داد.  سر

تو شهر   ی زد  ت یدو هفته از کار زندگ ، یمنت  چ یه یب ی دونم احترامت برام واجبه به خودم سر پناه داد  یم  ان،ینگو ک یچیه-

لپ کالم    ؛ یعالوه بر من خواهرمو بچش رو هم تو خونت تحمل کن ی خواهرم و حاال هم که مجبور  ی دنبال کارا ی افتاد بیغر
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نکن االن بحث سامه پس   نکارو یقبولت دارم، اما االن باهام ا دهیشب تاره ند  یبگ  روشن اگه تو روز  ،یرو در حقم تموم کرد  ی ادربر

 اون کاغذو. نم یتو رو به خدا بذار بب

 

 سوم  فصل
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 ************** 

 بعد _سال_پنج#

 کل  یدانا#

که    شیاز بحث تجار تیرضا یاز رو  یمحض بستن در پشت سرش لبخند  استوار و محکم وارد دفتر کارش شد و به ییهاقدم  با

 لب هاش نقش بست. ی هم خودش بود، رو برنده

  کیش  اریو بس ی مبلمان ادار ی درنگ کتش رو از تنش خارج کرد و رو ی داد، ب ی رو به کوروش م ت یموفق نیخبر ا د یبا حتماً

  یکه از باال  ی اتاق رفت و در حال ی ا شهیش  وار یفشرد به سمت د یتلفنش رو تو دست م  یکه گوش  ی دفترش انداخت و در حال

 صبرانه منتظر موند تا صداش رو بشنوه.  ی کرد شماره کوروش رو گرفت و ب یم شامنظره شهر رو تما انه یبرج خاورم نیبلند تر

 .د یکه به مراد دلش رس   د ینکش یطول  و

 الو... -

باعث  ط یمسافت و شرا نیکرد اما باز هم دلتنگش بود، انگار ا ی هر روز با کوروش صحبت م باًیتقر هنک یسکوت کرد، با ا ی ا لحظه 

 نبود.  ر یتاث یب  یی قو یرابطه  ن یا جادیو وابستش بشه، که صد البته رفتار کوروش هم در ا  رهیاز اندازه با اون انس بگ  شیشده بود ب

 جواب داد: قیچند نقس عم بعد 

 منم بابا.-

مطالعه روزنامه بود، نقش   یدر حال شی چند لحظه پ نیتا هم کشی کوروش که تو آپارتمان کوچ  یلب ها  ی رو تیرضا لبخند 

 بست.

 شناسم پسر.  ینفس هاتم تو رو م  ی من از صدا-
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 گرفت. یشتر یعمق ب لبخندش 

 مژده بده. -

 خواد جواب داد:  ی م ی مژدگون  شیتجاردونست پسرش بابت برد    یکه م  ی برد و در حال نکشیبه ع ی دست کوروش 

 ؟ یازدواج کن ی گرفت م یباالخره تصم-

 .د یخوشانه خند  سر

 .د یش ی من نم  الیخ یب نیمنو زن ند   ریکه تا شما و اردش   نیبابا مثل ا یا-
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 . د یلبش ماس   یرو  ر یاسم اردش  دنیکودوش با شن لبخند 

 . دهیبرات د ییندارم، اما فکر کنم پدربزرگت خوابا یمن که باهات کار-

 .د یسام باال پر ی ها ابرو

 ده؟ید  ی چطور خواب ده؟یخواب د-

 من محدوده.   هی چون منابع اعطالعت د یاز خودش پرس  د یبا گه یاونو د-

 .د یبه پشت موهاش کش یدست سام

 کفش کرده که اال و بال برگرد.  ه ی ی چرا بعد پنج سال پا تو دمیحاال فهم نطور،یکه ا-

   ؟ یبرگرد  یخواست یمگه نم   یگی م نطور یچطور ا-

 چطور؟ -

که تو قلبش نسبت به بچش داره مخصوصاً به پسرش رو ابراز کنه و   ی احساسات و عشق نکهیکار ا  ن یپدر سخت تر هی  یبرا

 سام رو تحمل کرده بود جواب داد:  هی سال که دور حال بعد پنج نیکوروش هم استثناء نبود؛ اما با ا

 منتظرتم.  نجایمنم ا ر یاردش  ر یبرگرد پسر غ-
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که ذهنش رو   یکرد؛ چون خودش هم دلتنگ بود، اما سوال  ی درکش م  یجمله بود که سام به خوب  ن یتو ا  یخاص ه یدلتنگ   هی

 ومد؟« ین دنش یبه د کباریاما چرا الاقل پدرش  اد یبود که »اگه اون پنج سال برنگشت تا با خودش کنار ب ن یمشغول کرده بود ا

گلوش رو    ریفرستاده باشه در عوض گره کراوات ز  نییکه تا گلوش باال اومده بود رو هم با اون پا  یدهنش رو قورت داد تا سوال آب

 شل کرد و گفت: 

 ندارم.  یکار  نجایا گهیفروش سهام برج عمارات بود که امروز اونم حل شد، د  یبرا بابا، اگه تا االنم موندم  امیم-

 .د یحرف ذوق زده از جا پر نیا دن یاز شن کوروش 

   ؟ یایم  یک-

 .رانمیا  گه یجلوتر انجام دادم، اگه بشه چند روز د یل یکارام رو خ-

 ! ؟یچرا زودتر بهم نگفته بود -

 .د یصدا خند  یب

 بود.  زیقصدم سوپرا -
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 ************* 

و قاشق رو به دست   د یداخلش رو هورت کش اتیشربت رو داخل دهنش گذاشت و بعد از جمع کردن صورتش، محتو یِحاو قاشق

 رحمت برگردوند. 

 ! ؟یخور  یآب م -

 آب رو هم از رحمت گرفت.   وانیلرزونش ل یرو آروم تکون داد و با دست ها سرش 

 ممنون. -

 باشه خان.  تیعاف-
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همه سال که   نیبعد ا ی نیب ی عمر خودمو کردم اگه م گهیدرمون داره رحمت؟ من د   یر یباشه؟ مگه پ تیعاف ی باشه چ تیعاف-

خودم وارث و   ی اگه بشه زمان بخرم تا با چشما نکه یخورم واسه خاطر ا ینقل و نبات دارو م نیلب به دارو نزدم، االن دارم ع

 .  نمیبب جموینت

 د یمگه تو چند سالته، هم سن و ساالت حاال به فکر تجد   ؟یزنیحرف م ریچرا از مرگ و م  یخان کله صبح هی چه حرف نیا-

 فراشن.

 کنه.   یگوشه لبش جا خوش م  یکج لبخند 

 مردک که خودت پات لب گوره.  یا  پدر سوخته  ی کن هم سن و سال من تو اه یبرو خودتو س -

 خنده کنان سر تکون داد و خان ادامه داد:  رحمت

 پسر؟  ر یپ یریکردن زده به سرت زن بگ  ی زندگ یقل   اردانیعمر  هی نکنه بعد  خونه؟ی کبکت خروس م   هیچ-

 . د یباز هم خند  رحمت

 . رمیمیم ینوشته عزب اغل می شونینه آقا، رو پ-

 گفت: زد یرو چنگ م   نشیس  یقفسه  یو در حال د یخند  نشیبا وجود درد داخل س  خان

 .کنمی هم به حال تو م  ی فکر  هی که سامو سرو سامون بدم  نیهم ی ریبم یعزب اغل ذارمی نه بابا نترس، نم-

 بازم با خنده سر تکون داد.  رحمت

 گرده؟ ی برم یحاال آقا زاده ک-
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 .د یکش  هی رو به ر یزییخنک پا ی هوا ریاردش 

 باال. ادیب  الی و ی تو و از پله ها اد یباغ ب  نیامروز فرداست که از در ا-

 .ی چشممون روشن به سالمت-

 با لبخند سر به سمتش چرخوند. ریاردش 
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ش تو تهران  برگزارش کن که آوازه  یبشه، جور ی کیکه جشن برگشتش با جشن تولدش   خوامیکن، م ف یرو رد یمهمون  یکارا-

 . ریاردش  هیبشه برگشت نور چشم کیرگ و کوچکه پچ پچ بز ی جور چه، یبپ

 چشمم.  ی رو-

جوهر و قلم و    یی خانواده رضا ی مهمون ها بفرست؛ اما برا یو گل برا   هی همراه کارت دعوت هد  وفته، ی از قلم ن  ی حواست باشه کس-

 براشون ببر.  فاتی تجمالت و تشر تیمخصوص با رعا ک یبا پ لوفر،ین  چهیبه همراه قال  سمینوی خودم شخصاً دعوت نامه م ار یمهرمو ب

 رحمت چهار تا شد. یها چشم

 ؟ یبد  ی خوا ی م لوفرو ین چهیقال-

 شانه باال انداخت. ریاردش 

 نه.  ایمهمون ها داشته باشن  ه یبا بق  ی فرق هی د یآره باالخره خانواده عروسم با-

  یخودشون نم بیسعادت رو نص نیکنن، اصالً تو خواباشونم اوصلت  ام یاونا از خداشونه با خاندان س  ن ینفرست شکشمیاگه پ-

 .دنید

  ن ٔ  باشه رفتار هر کس اندازه شا ادتی  م، یسوال ببر ر یترن ما اصالتمون رو ز  نییشه چون اونا از ما پا ی نم ل یدونم؛ اما دل  یم-

 طرف مقابل. اقتیل  نه خودشه
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 *********** 

 *نفس* 

 و وارد خونه شدم.  چوندمیرو تو قفل در پ د یکل

 اومد.  ی کردن نهال م  غی و ج  غیج یصدا

 پالسن. نجایندارن هر روز ا یجماعت خونه زندگ ن یدونم ا ینم

 خونه شدم.   یی رایکندم وارد پذ  ی که مقعنه ام رو از سرم م  یپرت کردم و در حال ی ا گوشه  کولمو 
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متوجه حضور من    چکدومشونیردن و سر به سر گذاشتن با نهال بود انقدر که هکه طبق معمول در حال دنبال ک   دمیرو د انیک

 نشدن.

 رفتم گفتم: ی م ون ی مقابل تلوز ه یکه به سمت راحت  همونطور

 ن؟ینباش  نجایخونه رو باز کنم شما ا نیدر ا امیبار ب  هی شد من  ن؟یندار ی مگه خودتون خونه زندگ نجایچه خبره باز ا-

 آورد.  ورش ینهال بلندتر شد و به سمتم  غیج یصدا

 تو رو خدا نجاتم بده.  ؟ یخاله اومد  ی وا-

 خودش رو تو آغوشم انداخت. ع یسر و

با خودم هم قد شده بود   باًیتقر گه یبزرگ شده بود انقدر که با وجود سن و سال کمش د یحساب  گه یکوچولوم د یزاده  خواهر

 . نبود ر یتاث یمن هم ب  ه یالبته که کوتاه قد 

 خواستم اونو از خودم جدا کنم گفتم:   ی م اد یز ی که با سع ی حال در

 ده؟یورپر ی سوزوند  ی شیباز چه آت-

 خنده خودشو ازم جدا کرد.  با

 نکردم؟  ی باور کن من کار-

 باال پروندم.  ابرو

 پاره.  شیبگو که تو رو نشناسه آت یکیبه  -

 سالم خاله سوسکه.   کیعل-

 باال انداختم. انیک  یبرا  ییابرو

  ی خواهرمو کرد ی من خواهر و خواهر زادمو دست تو امانت دادم اون وقت تو چکار کرد ،یمرد حساب ی کیچه عل یچه سالم-

 . دهیپر نییکه از حال روز خواهر زادمه، گوشت به تنش نمونده انقدر از دست تو و قلقلکات باال و پا نمیکلفت خونت، ا
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 گفت:  ی زیآم  طنتیکرد و با لحن ش  م یمن خودش رو قا یها پشت شونه  نهال

 بگو.  نویآره واال، هم-

 که بهش رفتم جواب دادم.   یچشم غره ا   یکج کردم و به عالوه  سرمو

 ببند، برو سر درس و مشقت. یک یتو -

 کشدار گفت:  یساختگ  هیرو جمع کرد و با ناراحت لبهاش 

 خاله. -

 هم کنارم نشست و گفت:  انینشده که ک هی کنار پام ولو کردم و به ثان  یراحت ی ازش گرفتم و خودم رو رو رومو 

 امروز؟  یشده خاله سوسکه باز ترش کرد  یچ-

 کردم گفتم:  ی که روشنش م  یچنگ زدمو در حال ز یم  یرو از رو  یو  ی ت کنترل 

کنم هر وقت   ی تو آرامش زندگ ییسرم خونه گرفتم تنها ریاز دست شما من آرامش ندارم، خ قه یدو دق  ن، یکرد  میبه خدا کفر -

 . د یینجایخونه شما ا امیم

 . د یبه بازوم کوب یآروم مشت

 م؟یچکار کن یگی خب حاال م-

 خونسرد جواب دادم:  یلیبهش رفتم و خ  یغره ا  چشم

 .د یخوشحالم کن یخداحافظ ه یبا -

 رو کج و کوله کرد.  صورتش

 گه؟ ید  اس ینطوریا-

 . ونیزیتکون دادم و چشمم رو دوختم به صفحه تلو سرمو

 .اس یطور  نیهم قاًی دق _

 سرش انداخت. یرو رو  صداش 
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 . می... نسمینس-

 .د یچیتو حال پ  میآروم نس ی قم بلند شد و صداشدن در اتا دهیکوب ی که صدا د ینکش قه ی دق  به

 . زمیجونم عز-

 . انیگفت که دل منم مالش رفت چه برسه به دل عاشق ک  یجونم چنان
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 داده باشن ذوق زده به سمت عقب برگشت و گفت: تاپیتو همون لحظه انگار که به خر ت  انیک

 . گهی م یخواهرت چ  نیبب ایخانومم ب-

 جواب داد.  مینس

 . د یاوا نفس اومده؟! کوش کجاست چرا به من نگفت-

 من که تو مبل فرو رفته بودم اشاره کرد.   کیزد و به جثه کوچ ی پوزخند  انیک

 ؟ ین یب ینم نجایا  ید یرش   نیخواهرت رو به ا-

 خنده نهال باال بره.  یمملو از تمسخرش باعث شد برق از سر من بپره و صدا حرف

 رو تنش فرود آوردم.  کمویکوچ یمشت ها  بردم و ورش ی سمتش  به

 ؟ یکنی منو مسخره م-

 دستام رو گرفت و با خنده گفت:  مچ

 . میگفتم شاد بش ی چ ه ی ه ینه بابا مسخره چ-

 جمع کردم و با حرص جواب دادم.  صورتمو

 گذشته.  ایباز نیریش  یچا  ن یاز تو ا گه ید ، ییخجالت بکش آق دا دتیسف یاز مو -

 .د یخند  بلند 
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 خاله سوسکه؟  رم یمن پ-

 بود بلند شد. ستادهیکه مبل رو دور زده بود و باال سرمون ا  مینس ه یعصب یصدا

 . د یبس کن-

 : میو باز همزمان گفت م یدو هم زمان به هم اشاره کرد هر

 بود.  ن یا ریتقص -

 . میکرد  یهم دهن کج  یبعد برا  و

 با افسوس سر تکون داد. مینس

 مگه گفتم دنبال مقصرم؟ -
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 .مینهار بخور میبر  د یدستاتونو بشور د یکارا بلند بش نیا ی اج به

 ************ 

 گفت:  انیبودم ک  دنشیداخل دهنم گذاشتمو همونطور که غرق در لذت جو رمو یپر از پن ی ایبزرگ از الزان که یت  هی

 بگم بهش؟ -

مثل   زد یگند م ان یکه ک  شهیبه عادت هم م یشدم و ابرو باال انداختم؛ چون نس ره یخ ان یو ک م یسرم رو بلند کردمو به نس متعجب

 . رقصوند یلبو قرمز شده بود و داشت براش چشمو ابرو م

 شد چون طبق شواهد همه خبردار بودن اال من. ی بود که به من مربوط م ی مسئله ا ه یپس  د،یخند  ی م ز ینهال هم ر و

 شده؟  یچ-

 .د یبه سمت من چرخ ع یسر مینس

 تو غذاتو بخور.  زم ینشده عز یزیچ-
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انداختم سرمو گرم ظرف غذام کردم؛ اما تمام حواسمو   یکه شونه باال م   یتو دهنم گذاشتم و در حال امو یاز الزان گه ید ی  که یت  هی

 شده.  یکرده بودم تا بفهمم چ  زی اون ها و گوش ت ش یگذاشته بودم پ

 .دمیشن ی رو به سخت زد یلب م باًیرو که تقر ان یپچ زدن ک یصدا

 م؟ی بهش بگ  م یبود ومدهیمگه ن -

 نگاهشون کردم.  انه یموز یل یو خ  یرکیز ریز

 گفت: ان یک ی نشست و با همون لحن و تن صدا انیدست ک  یآروم رو  مینس دست

 اول آمادش کنم.  د یاما نه حاال با زم؛ یعز م یگ  یم-

  رهیکه خ یو در حال  دمیکوب  زیم  یو ته چنگالمو رو   اوردمیطاقت ن گهیخونم زد باال؛ چون د ه یدوز کنجکاو  دمیشد شا زیلبر صبرم

 شدم گفتم:  ی متعجبشون م یچشما

 شنوم.  یم-

 هول شده گفت:  مینس

 و؟ یچ-

 گفتم:  ی ا رانهیگحالت مچ  با
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 . یقبلش آمادم کن د یکه با  یهمون-

غذا  ز یم ی که آرنج هاشو رو ی و در حال د یجلو کش  یصندل  یخودش رو رو  انیاما ک د،یکه انگار پنچر شده باشه بادش خواب مینس

 داد گفت:  ی م ه یتک  یخور

 نفس.  نیبب-

 زدم.  پوزخند 

 شه فقط بشنوم.  ی نم نمیبب د یحتماً با-
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 کرد.  ی و با مزه ا  زیر اخم

 . هی بحث جد  ز ینمک نر-

 .دمیخند 

 شروع کن.  م،یجد  یخب بابا من عاشق بحثا لهیخ-

 دهنش رو با صدا قورت داد. آب

 نفس جان.  نیبب-

 جمعش کرد و تند ادامه داد:  عی سر یلیخودشم به خنده افتاد، اما خ نباریا

سه  وا  ،یکنم دختر خودم  یحس م  ییجورا هی رو دارم که به نهال دارم  یمن به تو همون حس یبا نهال ندار ی من فرق  یتو برا-

 خوام باهات راحت حرف بزنم.  یم نیخاطر هم

 . دمیخند  زیر

 بودم من. ی اوهوع چه حرفا دختر ک-

 آوردم گفتم:  ی رو به سمت دهنم م ایاز الزان یاگهی د یکه یکه ت  یصدا گفتم و در حال ی لب و ب ری ز نوی ا البته

 خب.-

 نلومبون تا حرفم تموم بشه سر رشته کالم از دستم در رفت. قه ی دو دق ه یخب به جمالت -

 زدم.  پوزخند 

 ازتون توقع داشتم.  ان یتو فن ب  نایاز ا شتر یب ل یجناب وک-

 و من باز هم به خوردنم ادامه دادم.  د یکش  یپوف

 اون دوباره گفت:  و
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وقتشه   گهی حاال د  یکه گرفت سانستمیشکرخدا ل ، یشد  یدختر بالغ و عاقل  گهیتو د م یمنو نس یعنی به نظر ما  ، یخارج از شوخ -

 . یخانواده و ازدواج باش  ل یبه فکر تشک واش ی واش ی

چشمام   یبود تو  یژنیاکس یکه از شدت فشار ب یو راه نفسمو بست و به سرعت برق اشک  د یحرف غذا تو گلوم پر نیا دنیشن با

 نشست.

 . د یتوپ انیمالوند رو به ک   یکه به سمتم اومد و آروم پشتم رو م یو در حال د یاز جا پر عاًیسر مینس

 .ستیهزار بار بهت گفتم االن وقتش ن-

 رو لبالب پر کرد و به دستم داد.  وان یآب رفت و ل ریبه سمت ش  زیم  یهم هول کرده؛ چون با وجود پارچ آب رو انیبود ک مشخص

 ********* 

 گذاشته بود.  جش یپ یرو  یبود که به تازگ  ید یو عکس جد  ی صفحه گوش  خ یاهم مبودم و نگ  دهیتختم دراز کش ی رو

 و به سمت موهام رفت.  د یچک نییاز گوشه چشمم پا یخندونش قطره اشک ی ها یچشما دنید با

 .نمشیتار نکنه تا بهتر بب  دمو یاشک مزاحم د نیلباسم پاکش کردم تا ا  نیبا آست ع یسر یلیخ

  نکه یازشون با خبر بودم، هم غصه دار بودم از ا شیکه کمو پ  تاش یو موفق  شیداشت هم خوشحال از خوشحال ی بیحال عج ه ی دلم 

 . کردی م شوی خوش و خرم داشت زندگ رهی از ما بگ  یسراغ ی کباری یکه حت  نیبدون ا الیخ ی انقدر ب

 فراموشمون کرده؟  یعنی

 لب زمزمش کردم:   ریافتادم و ز یآهنگ   ادیخداگاه  نا

 رم ینه آرومم نه دلگ  یکه تو خوشبخت   نیا من از »

 رم یمینه م مونمیزخم خوردم که نه م  یجور  هی

 خدا رو شکر خوشبخته  گمی عمره با خودم م هی

 گفتنش سخته.... «  نیچقدر ا یرو شکر خوشبخت خدا
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 نشستم. خیرو قفل کردمو سر جام س  لیصفحه موبا عی که به در خورد سر  یآروم  ی ضربه  با

 ه؟ یک-

 تو؟   امیتونم ب  یم-

 سراغم. اد یب انیزده نشد، اما منتظر بودم که ک  یحرف گهیکه بعد نهار افتاد د ی اتفاق بعد 

 لب نشوندم جواب دادم.  ی که رو ی صاف کردم و با لخند زورک نمویس 

 داخل.  ایب-

  نییبه سمتم اومد و پا نده یدر رو کامل بب نکه یوارد شد و بدون ا  ریسر به ز انیکرد باز شد و ک  د یکه تول   یکم  یاتاق با صدا در

 اون ها بود گفت:  ره یکرد و نگاهش خ ی م یکه با انگشتاش باز ی تخت نشست و در حال

 ؟ یخوب-

 بد باشم؟  د یآره چرا با-

 باال انداخت و در همون حال گفت:  شونه

 زن منه. ، یستیو استرس تو ن ی از شدت ناراحت زنه یداره بال بال م   رونیکه اون ب یاون  ،یباش بد  د یآره واقعاً تو چرا با-

 دادم.  ه یتاج تخت تک به

 .میش یجفتمون راحت م  نطوریو ببرش خونتون ا  ریزنت اصالً دستشو بگ  شیبرو پ نجا، یا یچرا اومد  یدون  ی خوب تو که م-

 .د یبودم به سمتم چرخ ده یکه کمتر ازش د یحرص با

خوام مستقل از   یم  یحرص تو رو بخوره؟ گفت  د یکه با هی من چ  مهیگناه نس ؟ یادامه بد  ی نطوریا یخوا یم  یچته تو نفس؟ تا ک-

اما   ؛یکن  یسقف زندگ  هی  ر یز بهیبا من غر یدوست نداشته باش  د یباالخره شا ی دختر جوون  هی خب،  له یخ م یکنم گفت یشما زندگ

 . یو زمان ببر  نیو از زم ی خودتو توش حبس کن یکن دایدخمه پ  هی بوده  ن یا ییبعد گندش در اومد که قصدت از جدا
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 خودش جواب دادم:  مثل
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 من حق ندارم آرامش داشته باشم؟   ،یخوب که چ -

 ماست؟! دنیآرامش تو، تو ند -

 هامو تو بغلم جمع کردم.  زانو

 نه.  -

 . یکنی م رونمون یاز خونه ب  م یمستق ر یغ قمویچرا مست ؟ یکن  یاز اومدنمون گله م چرا  یگ  یم  یپس چ-

 اشکم در اومد.  باالخره

شما   خوام یم د،ی و بابت و حال و روزم غصه بخور  د ینیمنو بب  خوامینکه من شما رو، نم  د ینیکه شما منو نب  نهیآرامش من تو ا انیک-

 .د یشاد و آرومو داشته باش  ه ی زندگ هی من   یایشونیپر ن یخارج از ا

بد    یکن  نطوری اگه ا یفکر کرد   یفکر کرد  ی بچه شش سالست، تو با خودت چ ه یمثل افکار   قاًی احمق افکارت دق گه، ید  یاحمق-

  م؟ یکنی م یبا آرامشو شاد زندگ  می ریم می کن یما ولت م   یکن یو تند   میایما هم ب  نکهی ا ای یایما ن  یماه به ماه خونه  ی کن ی قلق

 نفهم، بفهم.  یی از ما ی تو جزئ رده مجنونت ک یی تو، تنها ی شد  وونهید

 شناختم. ی که م یانیبا لحن شوخ طبع ک نبار یزدم و اون ادامه داد؛ اما ا ی لبخند  هی گر  ونیم

به   د یگفتم با م یبه نس شیخونه رو پر کرده، چند روز پ تیبو ترش  ستیتو؟ خودت حواست ن ی کن ی تنها زندگ ی خوا یم  ی تا ک-

 . میبنداز یخمره باشه تا تو رو توش ترش  ه ی فکر

 کش اومد و اون ادامه داد:   لبخندم

آه مادرش   ایدونم خدا زده پس گردنش  یکه نم   یبخت برگشته ا هی  روزیبود د ارینگران نباش، شانست زده خدا باهات  چیاما ه-

 .یخاستگار انیگرفتتش اومد گفت از تو خوشش اومده و اجازه خواست ب 

 :د یبار پرس  نیاون ا  د یلبم ماس  ی ور  لبخندم
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 باشه.  یکنه که ک  یم  یپس چه فرق ه یجواب من منف -

 رخم حس کردم.  می ن یرو رو  رش ینگاه خ ه ینیسنگ  یا  هی ثان یبرا

 چرا؟-

که خودم رو باهاشون قانع کرده بودم به   یل یدونستم دال  یسوالش نداشتم پس سکوت کردم چون خوب م  یبرا  یا  یمنطق جواب

 قابل قبول نبود.  انیک  یعنوان برا  چیه

 . یبهم بگ  ه یفقط کاف هینطور یاگه ا ؟یتو منتظر سام-

 همه رو بود؟  یشتاب سرم رو به سمتش چرخوندم، چرا دست دل من برا با

 منتظر اون باشم؟!  د یمن چرا با   ،یگی م  یدار  یچ-

 تخت جا به جا شد و چشم تو چشم با من نشست. ی رو

 و .... ن یباهم داشت ی ا گذشته  ه یباالخره شما  یدون یم ی عنیمن فقط فکرکردم تو...  ؟ یری چرا از کوره در م-

 نشه. یاز چشمام جار زد یم رون یکه از صورتم ب   یتا قطرات اشکم به همراه حرارت زدمیم  زور

 با خواهر زادت نداشتم. میگذشته ا چ یه ستم،یکس ن  چیمن منتظر ه ی تو اشتباه فکر کرد-

 اما...-

 جلوش گرفتم... دستمو

ما   ن یرفت؛ اما ب شهیهم یچرا برا ایتو نوشته بود  ی چرا اون حرف رو پشت اون برگه برا تیعصبان ی دونم سام از رو ی نم انیک-

 سراغم. ومد ی بار م ه یهمه سال الاقل  نیخواست بعد ا یم خواست که اگه  ینبود سام منو نم یچیه

به داخل آغوشش هجوم بردم و تو بغلش شروع کردم به   دم یلرز ی م یکه از شدت ناراحت ی گونم نشست و من  یرو  ان یک دست

 کردن.  ه یگر
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فهمم اشتباه کرده    یکردم عاشقت اما حاال م ی منم اون وقتا فکر م یگی خب حق با توعه، تو درست م  له یآروم باش، خ شیه-

 بودم. 

دونستم اونا   ی خودمم باورم شده بود سام عاشقم بوده؛ اما حاال م ل یاون اوا یحت گفت، یشد، درست م شتر یهام ب ه یگر شدت

  یوقت نم چی که ه  یبودم؟ منتظر کسحال من با تمام وجود منتظرش   ن یدخترانه بوده و بس، اما چرا با ا  هی مشت فانتز  هیهمش 

 حرف بزنم. ی کس ی برا انیپا یانتظار ب نیاز ا تمنداش  نویا یرو ی و من حت خواست برگرده 

 . دمیچشمام کش ر یدستام رو ز دمو یعقب کش سرمو

 . انیمعذرت بخوام ک  د ی منم که با  نیا ستیمهم ن -

  نیهم نهیمنه تازه کار سنگ  ی برا کم ی یکه دست گرفتم که خبر دار ید یجد  ی از پرونده  ادهیز میکار ی روزها مشغله ها نیا کمی

 . ستیبشم رفتارم دست خودم ن ی عصب کمیباعث شده 

 استراحت کنم.  کمی ی اجازه بد  اگه

 تکون داد.  سر

 جواب بدم؟   ی به اون طرف چ د یخب استراحت کن فقط من با لهیخ-

 ؟ یچه جواب ه؟ی اون طرف ک-

 جواب داد:  طنتیش  با

معروف که البته فکر کنم جناب معرف حضورتون   ه ییپسر دادستان رضا شهیعاشق پ ل یوک شازده  ه،ی خاستگارتون سرکار عل-

 هستن!

 حرفش ابرو باال انداختم. دنیشن با

گرفتن اون مدرک  فشورده گرفتم و تموم فکر تو دانشگاه   یهابا ترم  سانسمویکه ل نیبا ا ییرضا انیشناختم، دا یرو خوب م پسره

 ها  ثیو حرف و حد   هیکردم از حاش  ی م ی بود و سع
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ارشد   یبودم، با وجود سن و سال کمش عالوه بر وکالت استاد دانشگاه بود و بچه ها دهیاسمشو شن شیباشم، اما کم و ب  دور 

 . کردنی م  فیازش تعر یلیخ

کردم   یکردم باهاش آشنا شدم، فکر نم  یرفت و آمد م  ی به دادگستربودم و   ان یک اریکه دست ییباالخره تو پرونده ها  نکهیا تا

کردم اون آدم قصدش ازدواج باشه   یاصالً فکر نم یعنی ،یخاستگار ی پا جلو بذاره برا دنمیپاپ یچشم ر یباالخره بعد اون همه ز

 اونم با من! 

 خوب جوابت؟ -

 نه. -

 نداره؟  یخانواده خوب و سرشناس  ای ستیموفق ن ست؟ی کرده ن ل یداره، تحص یپسره چه مشکل ل؟یچرا به چه دل-

 ... انیک-

کنم انقدر خودخواه    یاما ازت خواهش م  ه؛یرفتار و اخالقات چ نی ا یبرا  زتیدونم انگ   یبذار حرفم تموم بشه. من نم سایوا-

  هی عیامر طب ه یاز تو خوشش اومده مرد   ه ی نکه یرو نگران خودت نکن ا  گرانیانقدر د گه یپس خواهشاً د ی ستیبچه ن گه ید ،ینباش 

 از بابت تو راحت باشه. م ینس الیرفتار کن تا الاقل خ ی عیو طب ری پس خواهشاً انقدر سخت نگ 

 . میخور ی چون دوسش ندارم چون ما بهم نم م،یخاستگار اد یب خوامیمن فقط گفتم نم د یخواستم شما نگرانم باش  یمن ک -

 کرد.   یظیغل اخم

  یچند بار تا حاال پا یرفت  رون یچند بار باهاش ب ؟ یخور یو بهش نم ی که دوستش ندار یبرس  جهی نت ن یباعث شد که به ا یچ-

 ... ؟ ای یباهاش بحث کرد  دتیعقا یچند دفعه تا حاال درباره  ؟یحرفش نشست

 شده بودم.  کالفه

 درست؛ اما توام  وفتاده یاتفاق ن نا یاز ا چکدوم ینه تا حاال ه-
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گم بهتره قبل مراسم    یمن بهش م  نهیاگه مشکل تو ا اًیبده ثان یگفت زنش بشو؟ اوالً من فقط گفتم اجازه خاستگار  یحاال ک-

با هم   د یبر ییجا یشاپ یکاف  ،ی پارک د یبر یینمایدونم س   یچه م  رون،یب ن یبا هم بر یچند بار  هی  هیمجلس رسم  هی که  یخاستگار

 باشه؟  یخاستگار انیتونن ب ی م  یبود  یاون وقت اگه اوک  د یحرف بزن

 .د یکش  یپوف

  یو همچ ست یموضوع ها ن ن یخودشم اهل دخالت کردن تو ا دونستمیکه م ن یشد، با ا یماجرا نم  نیا الیخی ب انیمن، ک یخدا

 واسه شوهر دادن من.  دن یپر نییچه به باال و پا انویسر خواهرمه واال ک ریز

  الیخی ب گهیتونم دوستش داشته باشم د یجوره نم  چ یو ه  می خور یاما اگه ثابت شد به درد هم نم زنمیخب باهاش حرف م لهیخ-

 باشه.  م، یهم تو هم نس نیبش

 کرد.   زیرو ر چشماش 

 .دمیفهم  یدنش هم ماز طرز نگاه کر ی رو حت نیو من ا  ه یبود نقشم چ دهیفهم خوب

 نه.  یبگ  یدو بار قرار مالقات الک یک یو با   یچون یبپ ی الک ی به حالت بخوا  یخب، اما وا لهیخ-

 کج کرده.  لبمو

 حتماً جوابم مثبت باشه؟!  د ینکنه توقع دار یپس چ-

خونه   یگردیبرم لتویوسا  یکنیکارت، واال جمع م ن یا یبرا  یداشته باش   یمنطق  لی دل ه یباشه بهتره که   ینه، اما اگه قراره منف-

 خودمون.  شیپ

 آقا باال سرمون.  ایبابا معلوم نبود شوهر خواهرمونه  یا

انجام شد،   تتیراحت باشه مامور الشی خانومتم بگو خ می استراحت کنم به نس کم یبذار  رون یبرو ب گهیخب د له یخب خ لهیخ-

 خونتون. د یراحت برگرد   ال یبا خ گه ید د یتون  یحاال م
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  ه یباز شدن در اتاقم باعث شد از ترس  یدستم فرو برده بودم و تمام حواسم رو گذاشته بودم روش که صدا ر یرو تو پرونده ز سرم

 بپرم. م یرو صندل م یمتر و ن

 کرد انداختم. ی باز بهم نگاه م شی که با ن انیبه ک  ی زیت نگاه

 ؟ یستیدر زدن بلد ن-

 سمتم اومد و شونه باال انداخت. به

 نوچ. -

 دادم.   ی و چشممو تاب دمیکش  یپوف

 بود. خانم  هی اتاق  ی ریکه م ییمخصوصاً اگه اون جا یاتاق در بسته در بزن  ه ی قبل از وارد شدن به  د یبا ر؛ یبگ  ادیخب -

 انداخت. ز یمقابل م یصندل ی خودش رو رو الیخ یب

که دلم بخواد بدون در زدن وارد   یدفتر منه تو هر اتاق نجای ا ،یکن  یشلوغش م  گم تو  ی نم یچی من ه  یخب حاال، ه لهیخ-

 .شمی م

 کرد. ی معرفت  یب ی کردم نگ  دایکار پ گه ید  یبعد من رفتم جا انی آقا ک گهید استینطوریعه ا-

 زد.  یطونیش  چشمک

 حواسم اصالً نبود.  د یترش نکن بابا، ببخش -

 دستم.  ر یشدم به پرونده ز رهیرو با افسوس تکون دادم و دوباره خ سرم

 تکرار نشه.  گهید -

 گوش تا اون گوش باز شده.  نیدونستم االن لباش از ا  یهم م  دهیند 

 خب.-

 خب؟!  یچ-

 ؟ یکه اتاق من منور کرد  یچکارم دار  نکهیمنظورم ا-

 مزاحمم برم؟ -
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 .زه یریبهم متمرکزمو  نجایکار دارم و بودنت ا ی نه فقط کل-

 .نجامیا ن یاتفاقاً واسه خاطر هم-

 بهش انداختم.  یمطالعه نگاه مشکوک  نکیرو باال انداختم و از پشت ع سرم

 واسه خاطر تمرکز من؟  -

 .د یخند 

 اومدم بگم بلند شو جمع کن برو خونه.  ر ینخ -

 باال انداختم.  ابرو
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 چرا؟-

 .ستمین ی من اونقدرام صاحب کار بد  یاستراحت بکن  کمیحقته  ی کش ی ربات از خودت کار م ه یمثل  ی چرا که نه؟ دار-

 شده؟ ی بگو چ ان یولمون کن ک-

 و گلو صاف کرد.  د یرو دزد نگاهش

اتفاقاً   م،ید یرس  یا جه یرد و بدل شده و به چه نت نمون یب یی صحبت کردم بهش گفتم چه حرفا انیبا دا روز یراستش من همون د-

 استقبال کرد.  ی لیاونم خ

 خب؟-

  ادیتونه ب   ینداره غروب م  ی منم گفتم مشکل رونیب د یشد که خواست اگه بشه امشب شام باهم بر نطور یا ن،یهم گه یخب د-

 دنبالت.

 رفته بودم و دهنم باز مونده بود.  وا

 !؟یکن   ینگاه م نطور یچته چرا ا-

 در عجبم. -
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   ؟ یاز چ-

  ی ندارم که جا یا امشب برنامه  ی دونیتو از کجا م ؟ یریگی م م یمن تصم  یآخه به تو چه که جا ،یرو هست تو چقدر پر  نکه یاز ا-

 ! زنه؟ یاصالً اون چرا به تو زنگ م ،ی من به اون قول داد

 به سر و گردنش داد.   یها قر  ی خاله خان باج مثل

کشش نده    ی خود یآخه؟ ب  یداشته باش   یتون ی م یا بدون اجازه از من با تو قرار بذاره؟ بعدشم تو چه برنامه  ینکنه توقع دار  -

هم مخشو   ی و کل  یکنیم  یخال بشوی ج یحساب ی خور یشام توپ باهاش م ه ی  یر یم ستیخاله سوسکه، لولو خور خوره که ن

 . یگرد ی برم یکن  یم ستگاهیا

 .دمیکش  یپوف

 گه؟ ید ی ریم-

 دارم مگه؟  م یا چاره-

 . گهیبلندشو برو د یخب پس چرا نشست -
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 و دهنم رو کج کردم.  لب

 آخه از االن من کجا برم حاال کو تا شب.-

 .شهی لباسا که نم نیبرو آماده شو با ا-

 تو تنم انداختم. یبه لباسا ی گذر نگاه

 چرا مگه چشونه؟ -

 .  یخونه لباساتو عوض کن ی گفته حتماً بر م یخوبه، اما نس می لیبه نظر من خ یچیه-

 .یاسورمه  یبا مانتو  ی مشک مقنعه

 . ییقرار آشنا ه یخوردن تا  ی به درد سر کالس درس و اداره م شتریب
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 در هر حال گفتم.  اما

پس  دهیو پسند  ده یطور د نیو همآقا من  نی ا ادمهیکه من  یی کارا رو ندارم، تازه تا اونجا نیخوبه، من وقت ا میلیبابا خ الیخی ب-

 . ستین یمشکل

 شونه باال انداخت. الیخ یب

خونه واال فکر   ی اصرار کردم بر یلیخودت بده حتماً بگو من خ ممیبرو؛ اما بعد جواب نس ی ندارم هر جور دوست دار یمن کار -

 . دمیکنه تا آخر وقت نگهت داشتم ازت کار کش یم

 ************ 

 *سام* 

برگردم   د ی کردم که چه بد که باز با یفکر م ن یوقت برگشتنم به ا رفتمی که م  یبعد از هر سفر خارج از کشور  شیسال پ چند 

رو نگاه    رونی ب نیو وقت برگشت با شوق از پنجره ماش   کردنی م  یجا زندگاون  ی رفتن خارج و چند سال ی که م یینایاصالً ا ران،یا

کرده و    ر ییکدومشون تغ ننیچرخوندن تا بب  یچشم م  ی میقد  یها و ساختمون ها  دون یها و م ابون یکردن و دنبال خ یم

 . کردمی کدومشون سر جاشونه رو درک نم

 ی کشور عرب  هی کردن تو   یبرام داره؛ اما بعد پنج سال زندگ یای دونستم وطن چه معن ی نم ه،یدونستم غربت چ ی وقت نم  اون
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که من رو   ییزایچ هی و خون من هست،   شهیتو رگ و ر م ییزایچ ه ی دمی فهم ی تازه م  رانیروز برگردم ا  کی ی برا ی حت نکه یا بدون

 خاک.  نیکنه به ا ی وصل م

لبم با چسب دو قلو چسبونده شده و تافت خورده و از جاشم تکون   ی که وارد فرودگاه شدم رو  یکه از لحظه ا   یزی لبخند ر با

 دوزم. ی ر هفته جاده مآخ نیسنگ  کینخوره نگاهم رو به تراف

خرابه شب   هی شهر و تو  نییدونه اگه آزاد بشه مجبوره برگرده پا ی که م  یا ی کنم از برگشتنم، مثل زندون   یحال م  ی مثل چ  دارم

 . یآزاد یبرا  زهیو صبح کنه، اما بازم بال بال م 
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روز هم که تو   ه ی سر کار تا آخر شب  رن یم رون یب زنن یملت چشونه کل هفته رو آفتاب نزده از خونه م نیا ستیبابا معلوم ن یا-

افتن جاده   ی بغالشون م ر یز زنن یپوشن، منقلشونو م ی بکنن شلوارک م ی استراحت هی بمونن تو خونه  نکه یا ی به جا الًیهفته تعط 

 . گذروننی م کیتو تراف  لشونم یشمال، روز تعط

 . دهیون متک یسر رحمت

بکن چکار   توی غر غر کردنت، سرت به کارت خودت باشه رانندگ نیبا ا اریبابا حسن آقا ول کن برادر من، سر آقازاده رو درد ن یا-

 خوش باشه. نیجماعتم دلشون به هم نیا د یکنه، شا یچکار نم  یکنه ک ی چکار م ی ک  یدار

 چرخه.  یحرف به سمت من م  نیا بعد 

 و حسنم که پر چونه سرتون رو درد آورد.   نهیسنگ  کی آقا، تراف د یببخش-

 اندازم. یهمون لبخند سر باال م با

 بذار الاقل اون بگه.   یزن ی تو که حرف نم ی نه بابا چکارش دار-

 پره.  یشده تو جا م هول

 بگم آخه؟  ی آقا چ-

 شه.  یتر م  ض یعر لبخندم

 که تو نبودِ من افتاد.   یپنج سال ن یکه تو ا ی بگو رحمت، از خان از بابام از همه اتفاقات یاز همه چ-
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 . د یکش یآه

خان   دنیهم به د کباری ی حت گه یاز آقا گوروش نشد که نشد، د می خبر گهید ی دب ی آقا، شما که رفت ستین یای گفتن  یزیچ-

هم که زنش رفت خارج با خان حرف زدم تا ازش بگذره   ی اون زمان یشدم حت  ی احوالش م گریپ یگه گاه   لیمنم اون اوا ومد،ین

 ازش ندارم.  یخبر  گه یشد که د نطور ینبود ا ایکوتاه ب   روش نداشت؛ اما آقا کو  ی خدا هم حرف ی اون بنده 

 گرد شد.  چشمام

 هلن رفته؟! -
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 . د یکش ی تر  ظ یغل آه

  ی دونم؛ اما اون زن، زن زندگ ی کرده، حاال چقدرش راسته رو نم شیروش راهخود آقا کو دمیاونم نموند شن ی بعد مرگ منصور-

آقا و خان بهم   ونه ی هلن خانم م نیسر هم ی حت د یانیگفته بود اما آقا گوش نداد خودتون که در جر نوینبود، خان هزار به آقا ا

 خورد. 

نزده بود؟ آخه   ی موضوع باهام حرف نیست که راجب ادون  یم  بهیانقدر منو غر ی عنیبه من نگفته بود؟   یرفته بود و پدرم حت هلن

 کرده؟!  ی سال ها تنها زندگ نیتمام ا ی عنیچطور امکان داشت 

 کل وجودم رو احاطه کرد.  یحس بد  هی

راجبشون   د یها بود که با ز یچ یلیخ دمی پرس  ی ازش م د یتو ذهنم بود که با یاد یز ی سوال ها دمش،ید  ی فرصت م نیتو اول د یبا

 داد.   ی م حیتوض

 از خان چه خبر؟ -

 شد. ره یرو از من گرفت و به جلو خ نگاهش

 خورده کسالت داره.  ه یاستقبالتون، اما متاسفانه  ادیدوست داشت خودش ب  یلیخ-

 چشه؟ -

 تکون داد.  سر

  ی م رو شناختم هر قدمکه خود  یازادست مغروره، اما من از لحظه خان  ن،یشناخت ی که م ستی ن یاون خان گه یشده، د ریپ-

 . ستین ی ریپ شیشناسمش اما درد اصل یبرداشته کنارش بودم از خودم بهتر م
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شه که برگرده،    ی م ی کدورت نه پدرت راض ن یرفع ا ی برا شهی قدم م شی اوالدشه،اما نه پ ه یکرده غم دور ر یگ ن یکه اونو زم یزیچ

 به برگشتن شماست. دش یهمه ام

 ن؟ یبه من نگفته بود یز یچرا پس چ-

 . د یکش یآه
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 آقا.  م یگفت ی م یچ-

 . زنمیزده لب م  ز ییپا یدوزم به جاده و درختا  یکه نگاهمو م  یو در حال دم یم ه یتک نیراحت ماش  هی رو به پشت صندل سرم

 کنم. ی نگران نباش درستش م-

حس   د یشا یی همه جدا نیا گهیرو تو همون لحظه گرفتم بسه د ممینه؛ اما تصم ایشه  ی دونم اصالً م  یدونم چطور، نم ینم

پسر چقدر محتاجه به پدرش،   ه ی  دونمیکه برداشتم پشتم به بابام گرم بود م  یپنج سال هر قدم نیرو درک نکنم، اما تو ا  ریاردش 

 باشه. امیس  ر یبه اسم اردش  یکتاتوریاگه اون پدر، د یحس خوبو تجربه کنه حت نیبشه ا ر ید نکه یبابام حقش بود که قبل ا

 *********** 

بعد اون همه   ی کنم که چرا حت یفکر م  نیبه ا رمیکه پله ها رو آسه آسه باال م ی کنم و در حال  یتنم مرتب م ی رو تو کتم

 . ومدهیدرم به استقبالم ن یبرگشتم تا جلو  یاصرارش برا

باغ اومده چمدون ها رو   نیحسن که انگار رانندست و بعد رفتن من به ا ای اد یشم رحمت بمنتظر با  نکهیشم بدون ا ی م ال یو  وارد

 بذاره. نییپا

 چرخونم. ی به اطراف م نگاهمو

 بار.  ن یدرست مثل آخر لیبا همون وسا الی و همون

بار ها رو فراموش   نیآخر  نیتا ا دم یکش یکنم، پنج سال بد بخت  ی جمعش م ع یسر ی لیکه خ ی کشم آه ی م ی بار آه ن یآخر ادی با

 .شیخوام برگردم به پنج سال پ یبراشون آه نکشم حاال نم گهیکنم تا د

 افکار از ذهنم دور بشن. نیتا ا دم یم ی فیرو تکون خف  سرم

  هی انمرتبش، اما به ث ه یدوزم به تخت و رو تخت  یو نگاهم رو م شمی وارد م   زنمیکه به در م  یو با ضربه ا  رم یم  ریسمت اتاق اردش  به

 . زنهیخشکم م رونهیکه نگاه کم فروغش از پنجره به ب یبرق لچر یو  یرو  ی مرد ریجسم گوله شده پ دن یبا د دهینکش

 شناسمش. ینگاه نم نیشه گفت تو اول ی م یحت
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 اومده باشه.  رون یاز گلوم ب ییشک دارم صدا یآوا؛ چون حت   یب دمیگنگ، نامفهوم شا زنمیم لب
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 خان.-

هاش   لب  یرو  ی سرش رو به سمتم چرخوند و لبخند گرم یفقط حضورمو حس کرد؛ چون با مکث دمیشا د یانگار که شن نه،

 نشوند.

سرش اومده بود، مگه چقدر نبودم، پنج سال نبود من چطور   ییبودم؛ اما چه بال دهیاز همونا که کم د ابینا یهاهمون لبخند  از

 اونو شکسته بکنه.  نطوریتونسته بود ا

 سمتش رفتم.  به

 که گفت:  د یحالمو فهم انگار

 ؟ یپس باالخره برگشت-

 نگهداشتم و جواب دادم:  یخ ینزدم، اما اخمم نکردم صورتمو سرد و  لبخند 

 .اومدمی واال زودتر م ایب  ینگفت-

 . د یرو به هم کوب پلکهاش 

 .یمرد شد -

 سرم گذاشت. ی ولچرش زانو زدم و اون دستش لرزونش رو رو  یجلو

 . ینبود  شتری پسر بچه ب ه ی ی رفت  یوقت -

 زدم.  پوزخند 

 .ینیبی االن منو مرد م هی شکرش باق یباز جا-

 دوخت.  رون یو نگاهش رو از من گرفت و از پنجره به ب د یکش  یپوف

 تر کردم.  لبمو

 انداخت ی و دشمن م ی رعشه به تن خود دش یکوب  یم نی زم ی رو ی پر نقش و نگارت خان؟! که وقت ی کو اون عصا -

 دوباره نگاه به من انداخت.  یحالت خشک و جد  هی با

 نشسته رو به روم زل زده تو چشمام.  نجاستیهم-
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 که ادامه داد.  دم یتو هم کش ابروهامو

 . یچوب، از حاال تو رعشه اندازه تن دوست و دشمن من   که ینه اون ت یمن  یپسر تو قوت پا ی دست من  یتو عصا -

 *************** 

 *نفس* 

 برگرده.  یی منتظر بودم تا از دسشو دمیکشی م ی فرض  یخطا زی حوصله رو م ی چونم زده بودم و همونطور که ب ر یز دستمو

 . میهست یخجالت انیآقا دا ن یرستوران منو ا ن یامشب ا یها  یبودم تنها مشتر دهیفهم  یمعذب بودم مخصوصاً از وقت ییجورا هی

  ی الکچر یلیخ ی بگ  یخوا  یم  یکرده با خودش که کل رستوران رو رزرو کرده، خوب مثالً که چ  یدونم پسره چه فکر  ینم

 ! ؟یدار   هیبچه ما ای ، یدار  فیتشر

 غار باز کردم.  هی و دهنم رو اندازه  دم یکش یاازهیخم

 .داشد یهنوز در غار بسته نشده بود که سر کلش پ اما

 دوتا لپ گل انداخته. شهی م  جشیتهش نت یکنترلشون کن  ی کن ی م  یسع ی باز که ه یها شی باز، از اون ن شین  هی با  اونم

 اد؟ یخوابت م-

 دهنم گذاشتم و با تظاهر به خنده سر تکون دادم.  ی دستمو جلو عیسر

 خستم.  کم ینه، نه فقط -

 اخت.اند  ریز سر

 رو انتخاب نکردم.  ی که شب خوب  د یببخش -

 . هیعاد زی چ هی  یخستگ  نیا ادن یمن ز یکارها  ست،ین نطور ینه ا-

برنامه   یکه کل  نیبا ا شهی نم ی دلم راض نطور یاما ا ؛ یدونم چقدر پشت کار دار  یباخبرم و م تیشغل یها ت یدونم از موفق  یم-

 کنم.   ی و امشب بعد شام من تو رو تا خونه همراه  گهیشب د هی حرفامون بمونه واسه  یامشب داشتم اگه موافق باش  یبرا
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 وسط.  نیدلم بذارم من ا ی رو کجا  گهیشب د هی بار کن،  یباقال اریخر ب حاال
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 امشب زده بشه.  ن یهست بهتره هم ی هر حرف د یکنم معذب نباش  ی نه اصالً، خواهش م-

 .ا یپر حجب و ح یصدا از اون خنده ها  یمردونه و ب  د یخند 

 . دمیگز لبمو

عنان از کف دادم و آب از   ده یلحظه بودم و حاال که وقتش رس  نیکنه چقدر منتظر ا ی رفته بودم البد حاال با خودش فکر م تند 

 شده.  زونیلب و لوچم آو

 زدم گفتم.  ی م م یشونیبه پ  ی جمع کردم و همونطور که مشت آروم ی رو با زار  صورتم

 . یفتی بازم تو زحمت ب یگم شما مجبور نباش  یها من فقط م  د یاشتباه برداشت نکن ی عنی زه، یمنظورم چ-

 تر انداخت. ر یو سرش رو ز  د یهاش رو تو دهن کش لب

 کنم.  ی نم یبرداشت چی راحت من ه الت یاوالً که خ-

 تو اصالً.   ینکرد  یبرداشت  یچی جون عمت ه آره

به گوشت   انیدونم ک ی که م یانیو جر  ییاز موضوع آشنا ر ییبغ ست،یاز رحمت ن  ی وجود تو کنار من خال  ،یچه زحمت اًیثان-

 که مصاحبت باهات باعث مباحاته.  یهست  یادهیمتشخص و فهم اریرسونده، از نظر من تو خانوم بس

 شما. یدار  ف یموش بخوره تو رو، چه با ادب تشر  اوه

 جملم توپوق نزنم و بعد گفتم:  ونی کج کردم و آروم گلومو صاف کردم تا م  صورتمو

 رسونه.  ی لطفتون رو به من م تینها نیا-

 به چشم هام انداخت.  ینگاه زودگذر نیآروم و مت ی لیبلند کرد و خ سر

 ازت داشته باشم؟  یخواهش ه ی شه یم-

 . رهیاومد حال بچه مردمو بگ  ی دم دلش نمآ  زدی با ادب و خوجل و موجل حرف م انقدر
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 .د ییبله حتماً بفرما -

 .می باهم راحت باش  کمی شهی م-

 رو پاش. نمیبش زیخواد برم اونطرف م یمثالً تا چه حد؟ نکنه م   جوون

 خودم خندم گرفته بود که خودش جملش رو اصالح کرد.  هی افکار منف از

اگه موافق    ره ی دستو پا گ کم یمش استفاده از فعل سوم شخص و جمع بستن حرف زدن و ه نطوریاما ا ؛یناراحت نش دوارم یام-

 ...مکث کرد. یشما هم بش انیمن بشم دا یباش 

 گفت:   یجون کندن و خفگ  نیب ی با حالت و

 نفس. -
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 تفاوت شونه باال انداختم.  یب

 راحت باش. ست ین ینه مشکل-

 نیکه خودش ا  یی آقا نیا نم یدوست داشتم بب یل یرو لبام تا رسوام کنه رو خوردم، خ ومد یکه داشت م   یا  انهیموز لبخند 

 خواد منو نفس صدا کنه.  ی شده چطور م د یسرخ و سف ی دادن کل شنهادیداده و وقت پ شنهادویپ

 رو بهم تابوند.  انگشتاش 

 ارن؟ یبگم غذا رو ب  یممنون، اوم راست-

 انداخته گفت:  ر یتکون دادم که از جا بلند شد با خجالت و سر ز سر

 .میخودم برم بگم چون گفتم گارسونا مزاحم نشن راحت باش  د یبا-

 کردم.  یم  زش یداشتم آنال شتری زدم و از پشت با نگاه بدرقش کردم ب ی عجق و جق لبخند 

 کردم.  ی بود که فکر م یز یاز اون چ بهتر

 بد نبود اما...  افشم یکه تن کرده بود ق  یو کت مشک یاسورمه  نیو قد بلند بود مخصوصاً با اون شلوار ج پیخوشت
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دستم   ری ز ز یم خ یسرم رو چر خوندم و نگاهمو م یشد با ناراحت یسامم نم  که یکردم انگشت کوچ سشیخوداگاه با سام مقا نا

 کردم. 

 کردم.   ی م سشیبا اون مقا د یبا چرا

بود برام ارزش قائل بود و مهم تر از اون   ر یداشت الاقل آروم و سر به ز  یخوب ی لیخ ی اما اخالقا د؛یرس  ی ه اون نمتو ظاهر ب  د یشا

که بعد رفتش تازه    یانقدر مرد بود که از احساسش حرف بزنه درست نقطه مقابل سام مثل اون نبود تقص و سر کش و سرد کس

 نبوده باشه.  یاست باشه و رو حساب جو گرفتگ بهم داشته که اونم اگه ر یچه احساس  دمیمن فهم

چرا از   دمیکه چرا نفهم  دمیپنج ساله دارم خودم عذاب م ست،یپنج ساله حال دلم خوش ن رم،یساله دارم با خودم کلنجار م پنج

 رییمجرا تغ  نیروزا نگاهم به ا نی ا یرفتارش متوجه نشدم ول 

 

 357پارت#

بودم   یاسباب باز ه ی رو داشت، منم  ی سوزم که جنس مونث براش حکم باز  یم  یکس  یکنم دارم به پا  یحس م  ایتازگ کرده 

 ن؛یبشه تنهاش گذاشت، هم ر یازش س  نکهیکرد و قبل از ا ی اونو سر گرم م دنشیپر نییمدت داشت با باال و پا  هی که  یاسباب باز

 . ..نطوریاونم ا رد؟ دوست داشت و رهاش ک و یکس شه یواال چطور م

سرم رو به سمت صدا   امویب رون یو باعث شد و از فکر اون ب دم یشد رو شن یتر م   کیو نزد  ک یکه بهم نزد یی کوبش قدم ها یصدا

 بچرخونم . 

 لبخند به سمتم اومد.  با

 غذا سرو بشه.  نییبزرگ تر تو طبقه پا ز یبود گفتم رو م ک یکوچ  کمی ز یم نیا-

 حال از جا بلند شدم.  یب

 ممنون، اما اگه بشه قبلش دستامو بشورم. -

 مونم.  ی منتظر م-

 .ستیبه انتظار ن اجیاحت ام ینه، من خودم م-

 . د یهاش رو بهم کوب پلک
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 برق زد.  شیعسل یچشما

 دادم.   یم  هیو مات سامو ترج   یطوس  یکردند من چشما یخوشرنگ بودند، اما منوجذب نم چشاش 

 بازم سام.  اوف

 رفتم.  یبهداشت سیبه سمت سرو انیتوجه به دا یب

 که خلم کنه.  م یرفت اصالً اومده بود تو زندگ ی نم ادم یاز  یلعنت

 . رمیگ  یآب م ریش  ر یدستم رو ز رم یم  ییو براق به سمت روشو  زیتم  سیتوجه به سرو یشم ب  ی م داخل

 پاچه. ی دستام م ی با فشار رو آب

  ده یبه خودم رس  کمینداشتم رو ندارم: اما کاش  شیآرا یختگ ی به هم ر یپاچم نگران یصورتم م یرو   یمشت آب رو به آروم هی

 .دس یاز اندازه رنگ پر ش یبودم صورتم ب
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 اندازم.  یبه چشمام م نه ییرو تو آ  نگاهم

 . دنهیچقدر خستس انگار هر لحظه آماده بار ده،ینا ام چقدر

 بشه، قرار نبود عاشق بشم.  ی نطورینبود ا قرار

 ی قدم م شی من پ د یاگه انقدر عاشقش بودم با نم،یب یکدوم حس فقط اونو مقصر م   یسوزم پا یم   یو ک  یچ ی دارم به پا من

 شدم اما..

 پوزخند بزنه بهم بگه من کجا تو کجا آخه.  هی  نکهیاز ا دم یاز پس زده شدن ترس  دم، یترس  من

بود که بهش   ن یخودم باال بردمش که دستم کوتاه تر از ا یو خوابم خودمو باهاش تصور کنم انقدر برا   ایتو رو  یحت  دمیترس  من

 برسه...

تنها نشونه ازش  شده   نستاش یا جیپ یکه عکسا  یکجا؟! اون  فهیبرج خل نِیباشه من کجا اون برج نش ن یهم قتمیاصالً حق د یشا

 بشم. ره یبهش خ هیاز چند ثان شتر یب  میشه نتونم از تو صفحه گوش  یاز تو عکس باعث م  ی که نگاه پر غرورش حت  یاون
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که   یباش که دوست داره نه اون  یگن با اون  یمگه نم دن، یم تیکه بهم اهم یی ادامه بدم با کسا د یبکنم من با مویزندگ د یبا

دست به    یجور ه یبود که  نیا مم یتصم شی ساعت پ کی  نیمنتظر من نشسته و من تا هم رون ی که اون ب ی پسر نیا ی دوسش دار

 خونم.  ی ماز نگاهش  نویسرش کنم منو دوست داره، من ا

 بودم که....  ی من آدم منطق م؟ یمنتطر چ پس

 تونم صبر کنم...   یم  یصبر کنم؟ اصالً تا ک د یبا گه یچند سال د ی واه د یام  هی  واسه

 خستم...  ییهاتن از

دهن کج    هی شب شتریاز اون لبخندها که ب  زنم،یبه عکس خودم لبخند م نه ییکنم و باز تو آ  یخشک م یبا دستمال کاغذ  صورتمو

 .ستیچشمام خوشحال ن ست،یکردنه چشمام شاد ن 
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عقلمو قبول ندارن، مثل   هی منطق یمایتصم  جوره ی دارن، ه قیو عم م یرابطه مستق ه یکنم چشمامو قلبم با هم   یفکر م  یگاه اصالً

 . یکن  ینم دایلنگشو پ  گهیپسره که د نیبچسب به هم یگه برو و شامتو بخور و دو دست  یحاال که عقلم م

 مونم.  ی من باز منتظر اون م یمرد داشته باش  نیچهار تا بچهم از ا هیگرفتم پنج سال چ  مویمن تصم  ،یکور خوند  گه یدلم م اما

 قلب زبون نفهم.  نیگوش ا خ یخوابوند ب یکیشد  ی م گزم کاش  ی م لب

 . امیم رون یب یبهداشت سی کشم از سرو ی که م  یآه با

لبخند   نه یبیچشمش به پله هاست، تا منو م  ی بزرگ و نشسته و با نگران  ز یم ه یپشت  نمش یب ی . مرمی م نییطبقه باال پا یپله ها  از

 چقدر موفق بودم.  دونمیگوشه لبم بشونم و نم یمتقابالً منم لبخند  کنم یم یسع  شهی و از جا بلند م زنه یم

 جا نداره.  گهیبزرگ پر از انواع اقسام غذاهاس، انقدر که د  زیم

 فضا رو عاشقونه کردن.   یحساب یبلور ی ها ی قرمز که تو شمدون ی و شمع ها  د یسرخ و سف یدست گل بزرگ از گال   هی با

 . ستیعاشقا ن یبرا  نایا مگه

 زنه.  ینگر م تل  قلبم

 طلبه نه تو رو. یفضا دو تا عاشقو م  نیا ی ستیو گال ن ز یاون م ق یتو ال یست یعاشقش ن تو
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 شه.  ی سست م قدمام

 . ادیم ون یبه م عقلم

 عشق تو رو هم پر کنه.  هیخال  یو بزرگ باشه انقدر که جا  یقی اصالً عشق اون حق د یاون دوست داره، شا نکه یا مهم

 دوزده نفره.  ز یدرست اون سمت م ی عنی نم ینقطه مقابلش بش قاً یدق ز یخوام پشت م یم

 شه.  یمانع م اما

 ؟ینیبش  شمیشه خواهش کنم پ یم-

 . دمیسر تکون م گنگ
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 .ستی دونم منظورش کجاست، انگار حرکاتم دست خودم ن ینم

 . زیبود و خودش نشسته سر م دهینشستم که برام عقب کش یایصندل ی رو ام یخودم که م به

از   شتر یب یلیتو خ  اقت یباشه که البته نشد، ل ی عال یخواست همه چ یدلم م   یاز طرف  یرو دوست دار  یدونستم چه غذا  ینم -

 . یدوست داشته باش   نکهیا د یبه ام ارن یشه ب یرستوران سرو م  نیکه تو ا ییحرفاست؛ اما گفتم از هر غذا نیا

 خونم.چر  ی غذا ها م نیب نگامو

قاشق غذا رو هم ندارم و   هی خوردن  یاشتها یهمه؟ بخدا اصرافه مخصوصاً که من اصالً حت  نیچه خبره ا ادن، یز  یلیهم خ واقعاً

  کم یتونن به خوردن تحر  یهم نم هیاسمشون چ دونم یکه نود درصدشونو نه تاحاال خوردم نه م  زی م یرو   یغذا ها یرنگ و بو 

 کنن.

 و بپاش نبود.  ز یهمه بر نیبه ا یاجیاحت-

 .د یخند 

 کمم هست. -

 دست به غذا ها اشاره کرد و ادامه داد:  با
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 بکشم؟  یچ -

 خورم:  ی م ی جام تکون تو

 کشم.  یخودم م  ستین  اجینه نه، احت-

 خوب پس شروع کن. -

م خودمو باهاشون مشغول  کن  یم  یذارم و سع  یغذا بهمه رو داخل بشقابم م ن یکتریکه نزد ی از از جوجه کباب که یاجبار چندتا ت به

 کنم. 

 گه: ی کشه که م   یطول نم یلیخ

 .یباش  ی نطوریکردم ا  یفکر نم -

 کنم.   یرو بلند م  سرم

 چطور؟! -
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 : دهیخوره و جواب م یرو م  شیدنیاز نوش  یکم

 .یحرفها باش  نیتر از ا طونیکردم ش   ی فکر م شه یانقدر آروم، هم-

 . نهیش  ی لبم م ی رو یلبخند کمرنگ  باالخره

 ؟ یفکر کن نطور یباعث شده بود ا یچ-

 رو تکون داد و با نوک چنگال به چشمام اشاره کرد.  سرش 

 . یکن مش یقا ی دار  یکه سع  یطنتی پر ش  طنته، یچشات پر از ش -

 اندازم.  ی باال م ابرو

 ؟ یشد  مونیآرومم پش  ید یخوب االن که فهم-
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 : دهیجواب م عیشه و سر  ی هاش گرد م چشم

  ن یاز ب ایآسون نیروزه شکل نگرفته که بخواد به ا  هی که بهت دارم   یشم چون عالقه ا ینم مونیوقت پش  چین هاصالً... اصالً... م-

 بره. 

 ! ؟ی از ک-

 :دمیکنه و من ادامه م  ینگاه م  یسوال

 ؟ یبهم عالقمند شد  ی از ک-

 خنده.  ی م طنتیش  با

 .دمتی دانشگاه د  اطیو من تو ح یکه وارد دانشگاه شد   یاز روز  قاًی باورت نشه، اما دق د یشا-

 کنم.   یدهانم رو با دستمال پاک م   گوشه

 بهت ندارم.  یااما من عالقه -

 . دونمیم-

 : دهیکنم و اون ادامه م ی نگاهش م زیت

 خودم باز کنم. یتو قلبت برا  ییجا ه یتا بتونم  یخوام بهم فرصت بد  ی اما م-

 اگه نشد.-

 .شهی م-

 نم. ک ی تر م لب

 گم اگه نشد.  ی دارم م-

 با توعه.  م یاون وقت تصم-
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 اندازم.  یم  ریز سر

 . می بهتره شروع نشده تمومش کن نیواسه خاطر هم  ی اینم یبدم، چون به نظر آدم بد  یخوام تو رو باز  ینم -

 . نهیش  یم  ز یم یرو  یبد  یرو با صدا قاشقش

 بذار الاقل تالشمو بکنم. یاما خواهش کردم بهم فرصت بد -

 پسش بزنم. ی نطوریکنم که ا ی احساس خجالت م ییجورا ه یتونم ممانعت کنم  ینم

 . میکشش ند   یل یخ ایخب اما ب لهیخ-

 ******* 

 *سام* 

 کرده.  ی م ی زندگپدرم اونجا  شی تا چند وقت پ  دمیکه شن شمی م ی کنم و وارد آپارتمان ی پارک م یارو گوشه  نیماش 

 . رمیم دنشیساعت به د ن یخبر دادم اومدم، اما نگفتم امروز و ا بهش

 کنه.   ی زندگ جایخدا کنه هم فقط 

 اندازم. یم  ییبه در واحد رو به رو  یو نگاه رم یآسانسور باال م با

 باشه. نجایهم د یبا

  ی در سرک م ی از ال  انسالیم ی شه و زن یکشه که در باز م ی نم یو طول   دمی زنگ در فشار م  ی دستم رو رو د یترد ی لحظه ا بدون

 کشه. 

 . ذارمی عقب م یقدم

 د؟ ییبفرما-

 . دمیرو بهم تاب م دستام

 اشتباه اومدم. نکه یمثل ا د یببخش-

 . کنهی م  خکوبمیزن م یو آدرسشو ازش بپرسم که صدا  رمیگردم تا راه اومده رو برگردم و با پدرم تماس بگ  ی م بر
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 درسته؟!  یشما آقا سام-

 . کنمینگاهش م ی چرخم سوال یپا م یپاشه ی رو متعجب

 شناسه. یمنو از کجا م ه یزن ک نیا
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 گه.  یکشه که خودش م  ی نم یطول

 داخل.  د ییبفرما د،یبه آقا کوروش  هی شب یل یمن چرا زودتر متوجه نشدم خ یخدا -

 اندازم.  ی باال م ابرو

 د؟یشناس  ی شما پدرمو م-

 کنه.  ی رو کامل باز م در

 کنم.  یکار م  شون یا ی بله آقا من برا-

 گم:  ی و با شوق م زنم یراه رو درست اومدم لبخند م نکه یاز ا خوشحال

 پدرم خونست؟! -

 : دهیجواب م تند 

 . د ییبشه بفرما داشونیاما االناست که پ ستن، ینه آقا ن-

 .شمیمکث وارد م  ی لحظه ا بدون

  ش یچطور تونسته از قصر طال امیکردم کوروش س   یکه فکرش رو م یز یتر از اون چ  یمیو قد  کتریکوچ   یل یخ هی کیکوچ یخونه 

 کنه.   یزندگ غولهیب نیو پنج سال تو ا  ادیب رون یب

 اندازم.  یم  واریبه در د نگاهمو

 خوره.  یهم به چشم نم  ی لوکس و خاص  یله یگذرونم وس  ی خونه رو از نظر م یبه گوشه  گوشه
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 ن؟ یشما خارج از کشور بود-

 پرسه.  یسوال رو م  نیکامل خونه رو از نظر نگدرونده بودم که خدمتکار که در رو باز کرده بود ا هنوز

 چرخم.  یسمتش م به

 کردم.  ی نم یزندگ  ران یبود که ا یآره چند سال-

 . زننیراجب شما حرف م  شهیهم ن یرو بخوا قتش یحق  ی عنی بله آقا کودوش گفتن -

جز   یزیبودم با خدمتکارا راجب چ  دهی کرده، ند   رییتغ یاندازم پس پدرمم حساب یم  ریکنم، اما سرم رو ز  ی گشاد مرو  چشمام

 مسائل خونه صحبت کنه. 
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 کنه.   یخونه اشاره م  ون ی مبل م به

 لطفاً.  د ییبفرما-

 گه:  ی کنم، اما م چش یخواد سوال پ ی دوزم دلم م  یو به اون چشم م  نمیش  ی مبل م ی رو

 قهوه؟  ای یچا-

 . دمیم ه یتک راحت

 قهوه لطفاً.-

 شه.  ی و وارد آشپز خونه کوچک خونه م  زنهیم  یلبخند 

اومد، لباساشم بد نبود فکر کنم اصالً   یم  ی اما به نظر زن مهربون و خوب م؛ید یکه د م یبود دهیبا مقنعه و مانتو گشاد ند  خدمتکار

خورن دامن کوتاه   ی که دو نفر همزمان با هم توش راه برن چهل بار بهم م ی وجب ه یخونه  هی و خواست ت یبود، اگه م  یعال میلیخ

 فراش کنه.  د یبار سوم تجد  ی نبود که بعد هلن بابام برا د یو کت بپوشه بع

 آذر جون، آذر جون. -

 زد صورتم رو کج کرد.  یکه زن رو صدا م  یک یکوچ یلی دختر بچه خ  فیظر یصدا با
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کشوند   ی بزرگ رو دنبال خودش م باًی عروسک تقر ه یکه   د یدرشت با لباس خواب سف  یبلند و چشما ی با موها یهابچه  دختر

 تو جاش خشک شد. د یشد؛ اما تا منو د  یی رایوارد پذ 

 اما کجا.  دمشیآشنا بود برام انگار قبالً د افش یچقدرم ق ،یبود بند انگشت زه ی م زهیزدم چقدر ر کشیبه قدو قواره کوچ یلبخند 

 کنه.   یم  نکارویکنم اونم انگار داره هم یبر اندازش م  ی شتریدقت ب  با

 . رهیگی م خندم

 باشمش البد دختر خدمتکارس. دهیبامزست، اما امکان نداره من قبالً د یلیخ

 زم؟ یعز ی شد  داریستاره جون ب-

 بچه بدون گرفتن نگاهش از من گفت:  دختر
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 بابا کجاست؟ ه؟ی ک نیا-

 کنه؟  ی م ی زندگ نجایتعجب کنم از کلمه بابا، مگه باباشم ا ا ی نشیریاون حرف زدن ش  ی دونستم ضعف برم برا ینم

 . بیعج چقدر

 گه:  ی و م  ادیکشه به سمتم م ی به آغوشش م ی و در حال ره یو به سمت دختر بچه م  زارهیفنجون قهوه رو مقابلم م خدمتکار

 آقا برادرته از خارج اومده.  ن یا زمیعز-

 زن...  نیبابام با ا ی عنی ه یدختر ک   ن یا میزن من برادر ک  نیگه ا  یداره م  ی کنم چ ی م هنگ

 شه؟ ی نه امکان نداره چطور م نه

  یلی و خ دوه یم  ی زیاندازه و به سمت م  ی م رون یخودش رو از بغل خدمتکار ب شمی م ره یپرم و با همون شوک به بچه خ ی جا م از

 .رتشیگی و به سمتم م  اد یقاب عکس به سمت م ه یزود با 

 صورتشه.  ی اما همه حواسم رو رم،یگ  یکنم و قاب عکس رو از دستش م  یلرزونم رو به سمتش بلند م دست

 . شیک  یالی و عکس از منو باباس تو  هی اندازم  یبه عکس م ینگاه مین
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 گه:  ی و با همون لحن م زیر

 ! یداداش سام-

 دوزم.   یلرزه و نگاهم رو به زن خدمتکار م ی باشن بند بند تنم م خته ی حرف رو تنم ر نیبا ا خیکه آب  انگار

 بچه...  نیا-

 کنم.  لشیکنم تا تکم ی م جون

 بچه پدرمه؟! -

 .شهی که شوکه م  انسالهیاون زن م نباریا انگار

 ن؟ یدونست یشما نم-

 . رسهی باال تر زانو هام م کمیقدش با زور به  ستاده، یپاهام ا نییکه پا  شمیم  رهیباز به بچه خ زنم یبه موهام م یچنگ 

 و دستام رو دور بازوهاش   زنمیپاش زانو م  ی جلو نیزم ی رو
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 : دهیخوام بترسونمش، اما انگار ترس  یکنم نم  یم  قفل

 ه؟ یاسمت چ-

 : گهی زود باز به من چشم دوزه و م   یلیاندازه اما خ یبه زن م  یگرده و نگاه  یبرم

 ستاره.-

 رو شتاره تلفظ   ستاره

 دارم بهش. ی دونم چه حس ی کنم برا لحنش، االن مغزم پوکه نم  یحال نم گهیکنه، اما د یم

 چند سالته؟ -

 ده سال.-
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 : گهی اندازم که زن از پشت سرش م ی باال م ابرو

 گه ده سالمه.   یگم سه سالته باز م   یهر چقدر م ستیسه سالشه هنوز شمردن بلد ن-

 کنم.  ی زن م یچشما خ یرو تو همون حالت م نگاهم

 گم. ی حال م ن یبهش نداره، اما با ا یشباهت چ یه بچه

 ؟چطور بگم بچه شماست ی عنیشما و پدرم ... -

 شه.  ی و سرخ م گزه یم لب

 اومده خودم بزرگش کردم.  ایکه به دن ی اما از روز ست،ینه ستاره دختر من ن-

 کنم.   یهم به ستاره نگاه م  باز

 هلنه!   یدختر بچه، بچه   نیا یعنی

 اشتباه نکردم.  نباریکنه که ا  یهلنش منو مطمئن م یبه چشما هی اندازه شب ش یب یها چشم

  کترهیو دو سال از من کوچ ی که س  یتو شک داشتن خواهر میدونم تو شک چ ی و هوا معلق شدم نم  نیزم  نیکنم ب یم احساس 

کنه؟! نه از رفتن هلن خبر داشتم و نه    یموضوع رو از من مخف نیخواست ا یم  یدونستم تا ک  ینم ی زیرفتار پدرم، چرا من چ ای

 انقدر کمرنگ بود؟  شیبودم، نقش من تو زندگ به یانقدر غر ی عنی برم خ ی ب ی از چ گهیدونه د   یوجود بچش و خدا م 
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کنم   یرو نگاه م  نییو پا  زنهیخشکم م هو یاما  رم؛ یبه سمت در م   یو قدم  کنمی و هم زمان بازوهاشو رها م شم یجا بلند م از

 خودشو چسبونده به شلوارم. 

اونو پدرم   ی تو زندگ یی کنم جا یاز خودم جداش کنم، اما احساس م  اد یلختش دلم نم ی موها نیکشم ماب   یرو سرش م  دستمو

 ندارم.

 قهوتون سرد شد.-

 دوزم.  ی به خدمتکار چشم م رم یگ  یاز نگاه مظلوم دختر بچه م چشممو
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 کنه.   یترکش م  ی رحم ی مرد خشن باشه که با ب ه یمونه  یبچه م  نیکه از من تو ذهن ا  یخوام خاطره ا  ی بمونم نم کمیبود  بهتر

 : دمیم جواب

 خوردم. ی نداره سرد م یمشکل-

 نشونم. یپاهام م یاونو رو  نمیش   یمبل م  یرو  ی و در حال دارمیبر م ن یزم ی رو از رو ستاره

 . یا گه ید  زیحده نه چ ن یعروسک کوچولو رو داره اما احساسم فقط در هم هی برام حکم  اد یخوشم م ازش 

 مامانت کجاست؟ -

 خدا. شیرفته پ ونیمامان کتا-

 کنه مادر من مادرشه!  ی بچه فکر م  نیا یعن یخورم  یم جا

 تونم حرف بزنم.  ی نم گهیشم د یم الل

 شم.  ی فنجون قهوه م ره یازش و خ رم یگیم نگاهمو

 ؟ ین یاتاقمو بب یایم-

 ها...؟!-

 . رهی گ ی پره و دستمو م ی م ن یزم ی پام رو یرو  از

 .ایب-

 .ستیپاهام دست خودم ن  کنترل 

 کنم.  ی حرکت م دنبالش

 ستارس. یدر اتاقش پر از انواع و اقسام برچسب ها ی رو

 .شهی کنه خودش وارد م ی باز م درو 

 شم.  ی دنبالش وارد م  منم
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 . هی پاتخت یرو  یعکسا ادی از همه به چشم م شتر یکه ب ی زیاما چ ، یعروسک و لوازم صورت یاتاق دخترونه باکل ه

 مامان و باباس، عکس من و عکس بابا و ستاره.  عکس

 .دارم یو عکس مامان و بابا رو بر م  رمیسمت قاب عکسا م به

 .که مادرم از ته دل توش خوشحاله  هیتنها عکس  نیا دارمیخودم نگه م   ش یعکسو پ نیا شه یعکسو منم دارم منم هم نیهم جفت

 منو بار داره.  دهیعکس مامان فهم نیتو ا دمیشن

 وم لبخندشه. ز نگام

 . هی دونم استدالل بابا چ یکنه نم  ی من مادر ی نخواست بمونه که برا یحت ون یکتا اما

 بچه هم درست مثل منه.  نینوشت ا سر

  یاهایوقت تو رو چ ینداد، من ه یمنو باز ی بچه رو؛ اما الاقل کس ن یمنو تنها گذاشت و هلن با رفتنش ا یبا خودکش ونیکتا

 رو مادرم ندونستم.  یا  گهیشبانمم کس د 

  یمادرت رهات کرده، اما ماجرا یبفهم نکهیبهتر از ا یل یخدا خ شیو رفته پ ی داشت ی مادر خوب نکهی بابا حق داشته تصور ا دمیشا

مادر   ا یدونم کار کدوم بدتره؟ مادر من  ینم  نم یب ی م دشو یو صورت رنگ پر ون یشبا خواب کتا یمن فرق داشت، من هنوزم بعض

 که فقط به فکر خودشون بودن.   می هست ییمادرا هی دونم جفتمون قربان ی ستاره؟ فقط م

 بزنم.  ی چرخم، نگاهش به منه انگار منتظره حرف ی کوچولو م ذارم و به سمت ستاره   ی عکس رو سر جاش م قاب

 خوشگله.  ی لیاتاقت خ-

 . زنهی م لبخند 

 ه؟ یاتاق تو چه شکل-

 کنم.  ی جمع م لبمو

 زشته آخه من عروسک ندارم.-

 . رهیگی رو به سمتم م یرنگ   یپره و عروسک خرس صورت ی تختش م ی بعد رو ه یثان ه یشه؛ اما  ینازش ناراحت م یچشما



 قاصدک سوخته 

418 
 

 

 369پارت#

 مال تو. -

 .یمن، چقدر دوست داشتن  مهربون

 قبول نکنم.  ادینم دلم 

 کنم. ی و تشکر م رم یگ  یم ازش 

 خونت کجاست؟-

 . گمی لب م ریز

 .. خونم.-

 خونه من کجاست؟  واقعاً

 : دمیاجبار جواب م به

 دور.  ی جا هی-

 ؟ یبری منو م-

 .دهی بگم واقعاً، حالت آچمز بودن بهم دست م ی دونم چ ینم

 .نجاستیاما خونه تو و بابا ا-

 . نجایا ایپس تو ب-

 . نمیش  ی تختش م ی رو

 .شهی نم -

 چرا؟!-

 سخته مخصوصاً اگه طرفت بچه باشه.  یز یدادن هر چ  حیتوض  کالً
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 سام.-

 افته.  یبابا انگار قلبم از تپش م یصدا دنیشن با

 دوه.  ی به سمتش م ی ستارست که با شاد نیاما ا شم، ی. از جا بلند مرستیو به من خ ستاده یدر اتاق ا  یجلو

 بابا.-

 دوزه.   یه و باز به من چشم م بوس  یکشه و سرش رو م  یو با لبخند اونو تو آغوش م شهی خم م  نیزم  یرو بابا

 .ستی ن نیبچه سه ساله باشه، اما مشکل ا ه یپدر  نکه یاز ا رتریپ

وقت سمتم    چینشدم، چون نخواست چون ه زون یو از گردنش آو دمی سمتش ندو نطور یا م یوقت تو بچگ  چ یمن ه  نکهیا مشکل

 وقت لوسم نکرد.   چیه ومد ین
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 .زایچ  ی لیبابت خ ده یکنم، اما دلم رنج  یبچه حسود  ن یسن به ا  ن یچون مسخرست با ا ، یخوام اسمشو بذارم حسود ینم

 . رمیسمتش م به

 کنم.   یهم به نگاه شوکش نم یو توجه  شمیاما من از کنارش رد م زنه، ی م لبخند 

  ی وقت م چیه د ینبا د یکرده، شا  شین مخفکه از م یای همون زندگ دش،یجد  ه ی خوام برم و اونو تنهاش بذارم با زندگ یم  فقط 

 .  شهیشم نگاهم به عروسک تو دستم خشک م  یو وارد آسانسور م  زنم یم رون یاومدم، از خونه ب

 کنم.   یبوش م رمشوی گ ی نبود، به سمت دماغم م نیحواسم به ا اصالً

 *********** 

 کشم. ی م رون یب بمیرو از تو ج م یو گوش  ذارم یعروسک رو کنارم م شمی که م  نیماش  سوار

 .رمیگ ی شماره رحمت رو م کنمی روشنش م نویماش  ی و در حال دمیاز سمت پدرمه رد م تماس 

 الو بله آقا. -

 .نمشیب  ی اونجا م ی تهران روز مهمون  رمیبه پدر بزرگم بگو من م -
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تا شما با دختر خانومشون آشنا    الی ورو دعوت کردن  یی چون امشب خانواده دادستان رضا نیگفت یآقا کاش خودتون بهشون م -

 .شنی ناراحت م ن ی، بفهمن رفت یبش

 .ستیمن ن ییو آشنا دن یبه د یاجیپس احت ، یکن  یم  یبخوا  یندارم بهش بگو تو که هر کار گهیموندن رو د نجایحوصله ا-

 . د یکن ی رانندگ اطیخب، پس لطفاً با احت  یلیخ-

که قراره آخر هفته به   ییهمونجا هیی. مقصدم عمارت طالدمیپدال گاز فشار م یکنم و پامو رو   یرو قطع م   یجواب گوش  یب

 عالن کنن. دمشیکه هرگز ند   یمن رو با دختر ه ی که نامزد  هیروز دمیگرفته بشه، شا ی بزرگ ه یمناسبت ورودم توش مهمون
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 ************* 

 *نفس* 

که زانو هامو تو بغل گرفتم به   نطور یاندازه و من هم ی تخت م ی کشه و رو ی م رون یتند و تند لباس هام رو از داخل کمد ب مینس

 . رمیاون خ

 خودت بخر.  یبرا  یالاقل دو دست لباس مجلس یکن  یهمه کار م  نیا ،یدختر تو که اصالً لباس ندار -

 کنم.  ی کج م  صورتمو

 م؟ یرو هم دار  یاصالً مگه ما کس م،یش  ی دعوت م مییکدوم مراسم؟ مگه ما جا  یبرا-

 کنه.  ی ترش م رو

 .شهی که نم نطور یشوهرت ا ی الیخونه فام  یمداوم بر  یمجبور  یکن  یبه بعد عروس  نیاز ا م یرو ندار یاالن کس ی باالخره که چ-

 خوام شوهر کنم.  یگفته من م  یک-

 . رهیم وا

 ه؟ یآدم شوخ هی با احساس  یباز  یفکر کرد ؟ یخودت کرد  ریرم کنم؟! پس چرا اون پسر بدبختو اس خوام شوه ی نم ی چ یعنی-
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  یدلم نم ،یکردم باهاش برم مهمون   یامشبم قبول نم یحت ی کرد یخوامش اگه تو اصرار نم یاما من بهش گفتم نم ست،ینه ن -

 تر بشه.  قیباعث بشه نا خداگاه رابطم باهاش عم دارید  نیترسم ا ی م نم یخواد خانوادشو بب

 خوب بشه. -

رابطه رو   نیا ومده ی بهتره تا کش ن میخور  یپسره به درد هم نم نی خوام بشه، من فکرامو کردم خواهر من، من و ا ی من نم-

 . میتمومش کن

 وا مگه چشه پسره؟ -

 کنم.  ی م بق

 خوبه. میلیخ ست ین شیچیه-

 ه؟ ی پس دردت چ وونه ید-

 . دمیو تاب مر چشمم

 نداره.  ی رادیا چ یخوبه ه ی لیخ نکهیدردم ا-
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 ! ؟یتا دوستش داشته باش  داشتیم  یرادی و ا  بودی مشکل دار م د یبا-

 نداره.  رادمیا ه ی یکنم که حت  یزندگ  یخواد با کس  یدلم نم راده یکه سر تا پام ا  ی من وونم، یمن د زم، یآره عز-

  اد یخوره، اما دردم نم یبدم محکم به صورتم م یخال ی جا نکهیکنه و قبل از ا  یدستش رو به سمت صورتم پرت م ی تو لباس 

 .شمی م  رش یو خ دارمیچشمام برم یلباس و از رو 

اون وقت تو   گه،یاز محسناتش م ادیچپ م ره یراست م ه،ی پسر خوب انی گه دا  یم  انیک  ،ی ذارم لگد به بخت خودت بزن ی من نم-

 . یو حماقت از دستش بد  یلجباز  هی واسه خاطر  ی خوایم

 چطوره؟  نیا-

 کشه.  یم  پوف
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 بحث رو عوض نکن. -

 لباس چطوره؟  نیهم پرسمیمنم دارم ازت م  یبرم مهمون ی! گفت یچه عوض کردن -

 .شهی مثل بمب منفجر م   دهینکش ه یکنه و به ثان یبه سمتم پرتاب کرده نگاه م  شی پ قه ی که چند دق یلباس  به

 هست؟ لباس تو خونه؟ یاصالً چ ی لباسو بپوش  نیشه ا ی.... نه واقعاً تو اصالً روت منیا-

 کنم.  ی کج م  صورتمو

 . دمشیگرفتم تو تولد نهال پوش   شیملوسه که دو سال پ-

 . شهیگرد م  چشاش 

 اها تولد. -

 ؟ یتولد چ -

 که پشتش تا کمر باز بود.  یهمون  دتهایتولدم گرفته بود رو  یبرا ان یکه ک ینفس اون لباس -

 نه کدوم؟ -

 بلند داشت. ی ها نیسادهه که آست ه یمشک رهن یهمون پ-

 اندازه. یلباس قلب م هی آور ادیاز  چشمام

 بلند داره.  ی لیدنباله خ ه یکه   یاهان همون لباس -
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 . زنهیرو هوا م یبشکن شاد

 . یکه تو عاشقش شده بود   یآره همون-

 باز شد. شمین  انیک  یکادو  دنی بعد د م یاتفاقات اون شب و صورت وا رفته نس ه یآور ادی با
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 ش؟ی د یاصالً تا حاال پوش  یراست -

 کنه.  ی کج م  صورتشو

 نشکنه فکر نکنه دوست نداشتمش. انیدل ک  دمشیپوش  یا قه ی آره بابا، همون شب چند دق-

 .ینداشتدوستش  د ینکه اصالًنم نفهم-

نه من که بخوام   ی جز اون دار یانتخابه چون نه خودت لباس  نیفعالً بهتر  یعن یبه نظر من همون خوبه  و،یحاال ول کن خاطره باز-

 بهت بدم.

 شم.  یتخت ولو م  ی رو

 صاحابا رو سر جاش من خستم. یب  ن یبرگردون ا گه،یخب لباسمم که جور شد پس تو رو خدا کمدمو مرتب کن د لهیخ-

 سر کار؟  ی چرا رفت یمهمون ی بر یخوا یامشب م یدونست ی مگه نم یخسته ا  یخود کرد  ی ب یل یتو خ-

 چکار کنم؟ ی گ ی خوب حاال م-

 .یش ی آماده م یایو م   یریگ  ی دوش م  هی  یش  ی بلند م-

 اوه چه خبره بابا، زوده. -

  یکنم و چشمام رو م یچرخم و پشتم رو بهش م  ی پهلو م ی . رومیکار دار  یها واسه شامه بلند شو کل ی بر ست یقرار ن  یسحر-

 بندم.

 . ادیاما من خوابم م-

 ************ 

 *سام* 

 اندازم.  یم  نهی آ ی به خودم تو یبندم و نگاه یهام رو م  ن یسر آست دکمه 

ژل و چسب و واکس براق و خوش حالت شده، اما من بعد    یخاص درست شده و با کل یلیخ شگریکوتاهم به لطف آر  یموها

 بلندم تنگ شده. ی موها ی خونه دلم برا ن یها با برگشتم به اسال

 . زنمیم رم یبه تصو یپوزخند 
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 و هدف هام.  قی کردن و عال  یسرم گرفته تا طرز زندگ یرو  ی عوض شد، از موها زیچقدر ساده همه چ-
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 . رمیم  رونیکشم و از اتاق ب یرنگم م  یکت مشک  ریو براق ز  یلباس مشک  یقه ی به  یدست

  ون یتو تلوز یکه حت   ییگرفته تا آدما  ریو وز ر یشناسم؛ از مد  ی نود درصدشون رو نم باًیکه تقر  هییسالن پر شده از مهمون ها تمام

 . نجانیا ریکه بخاطر اردش   یمشت گردن کلفت  هی  شنیم  دهیهم با زور د

  ک یپ کی لولن و پ ی ( مانیمشت زن لخت و عور)عر ه ی ون یم نجایکشن و حاال ا  یملت جانماز آب م   ی که صبح تا شب برا  ییآدما

 باال. دنیمشروب م 

 کنم.   یکج م  ریبه سمت اردش  تیجمع ون یو راهمو از م رم یم نییپله ها پا از

 . زنهیند ملبخ دنم یبا د کی چرخدارش نشسته،اما هنوز هم پر ابهت و ش  یصندل ی رو

 .ستمیمیآقا زاده بر خورد کنم جلوش که وا هی کرده مثل  د یکنم همونطور که صبح تاک ی م یسع

 کنه.  ی به قد و قامتم م ینگاه

 خوبه؟ -

 . دمیم  هیتک  ش یبه پشت صندل دستمو

   ؟یچ-

 کنه.  ی مهمونا اشاره م به

 ؟ یهمه چ-

 نبود.  ی اجیاما بازم به نظرم احت ه؛ی عال یممنون همه چ -

  نییهمون پله ها نایرو خوب تماشا کن ا نجان یکه ا یی مفت خورا نی ا م؛ی داد ی نشون م ی بعد سالها خود د یبود پسر، با اجیاحت-

 باال. یو بر  ی ازشون باال بکش د یکه با

 ندارم کار من تجارته.  استیبه س  یمن کار -
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هم   رانیمرد ا  ن یاگه ثروتمند تر یحت یمملکت نداشته باش  نیا استیتو س  ی تا سر ستیاز تجارت جدا ن استیشه؟! س  یمگه م-

 . یبلند بردار ی قدما ی تون یو نم ی ش  یشناخته نم ،یباش  امیس  ر ینوه اردش  نکهیا ای یباش 

 . انیکه به سمتمون م  ییدوزم به مرد ها ی و چشم م دم یتکون م سر
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  یمختصر باهاشون احوال پرس   یلیخ دمی سر تکون م انیکه به سمتمون م  ییتک تک مهمون ها یبرا  ریدو جانبه اردش   هی معرف با

 کنه.  ی اشاره م یبه سمت ر یاردش  نکه یکنم تا ا  یبحث م استیبا چند آدم معروف درباره کارم و س  یا  قه ی چند دق یکنم، حت یم

 اومدن. -

 : دمیگنگ جواب م-

 اومدن؟!  ایک-

 به همرا خانوادش. ندتیپدر زن آ-

 شم.  یم  رهیخ اد یکه به همراه دو زن به سمتم م  یمرد عبوس  ریکنم و به پ  یسرم رو بلند م  عیسر

داره    یگرد و سرخ ی که لپ ها ه یاز اون ها زن کوتاه قد و محجبه ا یکی  نم، یکه همراهشن رو بب  ییکنم تا زن ها ی چشم م چشم

کنه اما زن    یبه سر داره و با لبخند به من نگاه م یرنگ  ی کرم  یبه همون رنگ و روسر یو دامن بلند  که کت یعسل یبا چشما

 من لقمش گرفتن.   یکه برا ی باشه همون کس ترشوندخ  دمیکه احتمال م هی دختره جوون یبعد 

تره، نکته جالبش لباس  وون شه شباهتش رو به مادرش انکار کرد فقط الغرتر و ج یمادرش، اما نم ه یکوتاست اما نه کوتاه قدش 

  ی که رو یکوتاه د یبا کت سف د یبلند سف راهنیپ ه یداره   یتر  دهیهم سن و سالش لباس پوش  یمهمون ها  یه یهاشه، نسبت به بق

 گل کنار سرش جمع شده.   هی که مثل   یرنگ  یی و طال ید ی و شال سف دهیپوش  راهنشیپ

  یکنه و کم یم  کی سالم و عل ر یکنه و با اردش   یمرد بدون نگاه به من باالخره لبهاش رو به لبخند باز م شنی م  کیکه نزد بهمون

 کنه.  یم  فیکه گرفته تعر یباشکوه ه یاز مهمون
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 تونه تو غبغبش بندازه.  ی م  یکردن چه باد   فی دونه با تعر ی شناسه و رگ خوابش تو دستشه و م یرو م  ر یمعلومه خوب ادش  پس

 هستن؟ آقا زاده -

 دست بوسه. -
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 کنه.  یو در آخر دستش رو به سمتم بلند م کنه یمنو بر انداز م  یاندازه و سر تا پا ی باالم ییابرو  تک

 خوشبختم مرد جوان.  یلیخ-

 پاد.  ی منو م ی چشم ریکنم فرو تنانه سر تکون بدم و دستش رو بفشارم، اما تمام حواسم به دخترشه که داره ز ی م یسع

 خوشبختم. یلیبا شما خ داریمن هم از د ن،یهمچن-

 کنه.  ی م ی و رو به معرف  رهیدو زن همراهش کنار م ی جلو از

 . ایهمسرم الله و دخترم دن-

باهاشون   یمهمون ی تو ی خانوما هی مثل بق نکه یدونم ا ی اندازم، نم ی م ریو سر ز  دم یقط سالم متوجه به نگاه کنجکاوانه دو زن ف  یب

  یینه؛ اما بخوام با خودم صادق باشم هم به نظر آدما ایکردم  ی نکردم کار درست ی حال و احوال گرم ای نکرد  ی دست ندادم و روبوس 

جمع شدش   ی جناب دادستان با اون ابروها نیاز ا کممیدارم، ن یستیبا خودم هم که رو دروا باشن،حرفا  نینبودن که اهل ا

 .دمیترس 

 گه:   یبا اونا گرم گرفته بود رو به من م  یمن حساب یکه به جا ریاردش 

پس چرا   شون یبا ا یی به آشنا ی مشتاق بود ی لیخ ادمهیهستن که ازشون برات گفته بودم،   یازه یخانوم همون دوش  ا یپسرم دن-

 ؟ یکن  یفرصت استفاده نم ن یاز ا ی حاال که فرصتشو دار

 افته.  یم  باًیحرف تقر ن یاز ا فکم
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 جناب.  یبند  ی م  ی! چرا خال؟ی برام؟! من مشتاق بودم؟! ک ی خواست برگردمو و بهش بگم تو ازش حرف زد ی م دلم 

 کنم لبخند بزنم.  ی م ی به جاش فقط سع اما

  یعنیباشه  شیدوم  یکی ن یبا دخترش آشنا نشدم که ا یپدر نیم تا حاال تو حضور همچچطور باهاش آشنا بش د یدونم با ینم

باهاش صبحت کنم همشون   ییتو باغ ببرمش و تنها  ای رم یببرمش کنار بار و براش مشروب بگ  نکهی ا ایرقص بدم  شنهادیبهش پ

 دادستانش حکم عداممو صادر کنه.  ی بابا بشهتونه باعث  ی تونه جواب گو باشه هم م ی هم م
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 : گهی بگم که پدرش م د یبا  ینگرفتم که چ میتصم هنوز

 . ریخودم باهاش صحبت بکنم اردش  یکه با دخترم آشنا بشه چند کلمه ا  نیاجازه بده قبل از ا-

 اندازه.  یبا لبخند به من م  ینگاه خان

 دم باش.ها آ  ی که سه نکن نکهیا یایگو شترینگاهش ب  البته

 ه؟ ی چ التتی تحص-

 جواب بدم.  ریهمسر و دخترش و مهم تر از اون اردش  رهیکنم بدون توجه به نگاه خ  یم   یسع دم یبهم تاب م دستمو

 عمران.  سانسیفوق ل-

 ؟ یداخل-

 نه فوقم رو خارج از کشور گرفتم. -

به اموال پدر و پدر   ه یتک  گهید  یپس تو بر عکس آقازاده ها  دمیشن ی تو دب تات یهماهنگه از موفق  لتیخوبه کار و تحص یلیخ-

 درست مثل پسر خودم.  ، یبزرگت نکرد

 :( رهیتونست مدرکمو بگ  یا  نهیو چه هز ی دونه بابام با چه مکافات  یخدا نم بنده
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 به خودش بباله.  یپسر ن یچیاز داشتن هم د یبا نم، یب ی پدرت رو نم یراست-

 . دمیندازمو جواب م یانداخته م  ر یزکه سر   ریبه اردش  یزود گذر  نگاه

  ت یهم از اون موافق ی چند سال نبود خبر نیپدرم تو ا ی البته که الزمه که ذکر کنم اگه کمک ها ن، یگ ی که م  هی نطوریبله هم-

 شدن.  یاز کشور خارج م ی کار اضطرار ی برا د یحضور ندارن با نجاینبود؛ اما متاسفانه امشب ا نیگ  یکه م  ییها

از چند بار با   شتریب نکه یو صداقتت خوشم اومد، با ا ت یمتاسفم؛ اما از فروتن ی لیبرگشتت خ هیاوه بابت نبود پدرت تو مهمون-

 .د ید  یم  ریاردش  ونیمد  شهیهاش رو هم  قتی دارم اونم مثل تو بود، اون هم تمام موف ادیپدرت رو به رو نشدم اما به 

 نزنه.  ی چطور بوده و چکار کرده و کجاست حرف نکه یاز بابامو ا گهیش دکا ارم یکش م  یگونم رو با بدبخت یعضله 

 !نم؟ یب ی محمد، پسرت رو نم-

 . زنهیم  ریحرف رو اردش  نیا
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 ندازه.  یبه ساعتش م  یچرخه و نگاه یبه سمتش م دادستان

 بشه.  دایکرده اما االناس که سرو و کلش پ ر ید کم یرفته دنبال نامزدش -

 . زنهیلبخند م ریاردش 

 . مینیب ی دادستان رو هم م  هی مرد؟! باالخره ما شاد  ینگفته بود  یز یچرا به من چ منت، یو م ی به مبارک-

 .ستمیعروس خانوم آشنا ن نیبا ا د یو هنوز اون طور که با میما خودمون خبر نداشت شیراست-

 گه:  ی تعجب کرده م ریاردش 

 و نشناخته؟  ده یند  یعنی-
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اما فعالً   ه؛ی هم راجبش کردم دختر خوب ی کوچک ق یتحق ه یو  دم یمن دو را دور دختره رو د ستیو نشناخته هم که ن  ده ینه ند -

که   یشناس  ی با اون خانوم آشنا بشه، م شتریب کم یخانواده ها  یینکردم پسرم وقت خواسته تا قبل آشنا یرو رسم ییآشنا نیا

  یمرد اون زمان  گه ید                ستس،یبه نظرم خوب و شا می لیجداست که البته خ شمااز من و  تشونیرو حکا یامروز  یجوونا

 .یساخت ی م شی و بد   یبا خوب د یعمر با هی و   ی کردیشوندنت و چشم بسته قبولش م یم  یک یکه کنار 

کنن نه   یعمر زندگ  ه یخوان  یباالخره اونان که م  رنیبگ  م یانتخاب کنن و تصم د یجوون هان که با نیعه ابله حق کامالً با تو-

 ماها.

 به مکالمشون نشون ندم.  یکنم واکنش ی م یسع

من جوون   د یخوا ی از جون من م یپس چ د یبگم اگه انقدر شما روشن فکر ق یشف ق یدو رف نیخواد به ا یدلم م بیعج اما

 گرانه؟ یحرفا فقط مال د نیانتخاب کنم؟ ا د یمن نبا ستم؟ین

 

 ************ 

 

 *نفس* 

 

به   مینس یو زحمت چند ساعته  زه یتا بهم نر نم یکنم شق و رق تر بش ی م  یکشم سع ی شونم دست م یشده رو  س یبا بل ی مو به

 کنم.  ینگاهشو حس م  هینیبار سنگ  نیهزارم یفنا نره، اما برا 

 

 379پارت#

 

 

 چراغ برق.  ر یتو ت  میکنم جلو رو نگاه کنه، خدا رحم کنه نر ی اصالً شک مکه   یطور  به

 گم:  ی چرمو م یسکوت به سمتش م ی بعد کل باالخره
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 جلو رو نگاه کن.  کممی-

 شه.  یم  ره یبه جلو خ ی و با لبخند شاد  رهیگ ی نگاه از من م عیسر

 .یبش نطور یکردم ا ی اصالً تصور نم یخوشگل شد  یلیآخه خ ست، یدست خودم ن د یببخش-

به صورت   یگرفتم و چند ساعت ی دستم م  نهییآ ه یاگه اون نبود  یکنم حت   رییشد انقدر تغ یداشت من خودمم باورم نم حق

که    دهیو مقنعه د  یرسم پیمنو با ت  شهیبنده خدا که هم نیا گه یبشم د ریخودم س  دنیاز د یشدم تا حساب یم  رهیشدم خ شیآرا

 گفتم:   یخود داره اما باز با حاضر جواب یجا

 ؟ یو بزک و دوزک انقدر زشت بودم که االن انقدر تعجب کرد شیبدون آرا یعنی-

 گه:  یم  عیسر

 نبود.  نینه نه اصالً منظورم ا-

 سر به سرش بذارم.  یلیخ ی شب آخر ن یا ادیدلم نم  زنمی م لبخند 

 کشم.  ی در نگاهم نکن خجالت ممنظورتو فقط لطفاً انق دمیخوب بابا فهم یلیخ-

 . دهیخنده و سر تکون م یم

 از نگاه کردن من؟  ؟ی کش ی خجالت م یاز چ-

 اوهوم. -

 عمرمو فقط تو رو نگاه کنم.  هی خوام مابق یچون من عاشق نگاه کردن به توام، اصالً م  ی ایباهاش کنار ب د یپس شرمندتم خانوم با-

 گم:   یم  یسر خوش  با

 . دمیزه رو بهت ماجا نیگفته من ا  یحاال ک-

 ندازه.  ی بهم م ینگاه مین
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 .یشی مال من م  گه ینه؟ تو د ای یمگه دسته توعه که اجازه بد -

 . رمیم وا

 شم من که بهش گفته بودم.  یمال اون نم من

 چرخونم.  ی به سمت پنجره م صورتمو

 تو باشم قبالً گفتم.  نده یتو آ  ستیخودت نساز، من قرار ن یبرا یا نده یآ چ یبا من ه-

 تالشمو بکنم؟  یذار  ی نگذشته چرا نم شتریهنوز چند روز ب ،یاما قرار شد به من فرصت بد -

 . شهیدونم که نم  یچون م-

 بذار از داشتنت لذت ببرم. یلطفاً بذار حس کنم مال من ریدونم تو فقط صبور باش، انقدر حال منو نگ   یمن م شه، یم-

 .انیرو گرفتم دا   ممیاما من تصم-

فرصت بده تا من بتونم خودمو   کمیامشب با خانوادم آشناشو اصالً  سایبگذره وا کم یبذار  یریمگ یتصم ی نفس، زوده حاال برا رینگ -

 عشقمو بهت ثابت کنم بعد.

تونم بهش بگم که   ی که با خودم داشتم امشب نم  یکه کردم و قرار  ی زیرفهمم که بر عکس برنامه  ی اما م دم؛ یکشش نم  گهید

کردن بشه تمومش کرد، آره   سمونیآسمون و ر  ی کمیو   یعذر خواه امک یپ هی هم پس فردا با  د یفردا شا د یخوامش شا ینم

 شه.  ی سخت م یکنه همه چ یم  انیکه دا ی راراص نیرو در رو اونم با ا نجور یبهتره، ا نطوریا

 ؟ یمهمون نی مگه تو تهرون نبود ا  میراهدو ساعته تو  م یرس  یچرا نم-

شهر عوض   ی کن ی محله ها غلط اندازه تو فکر م افهیباالش فقط ق میاومد  نشییفقط از پا زم،یعز  میماهم از تهران خارج نشد -

 شده.

 طنز تلخ!  نی گفتنش؟ با بخندم از ا زمیعز  ایبودنم  یشهر نییبه پا شی دونم ناراحت بشم از کنا ینم
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چرا سر هر   دوزم ینگاهم رو به خونه ها م  میباش  رانی شه تو ا ی اصالً باورم نم ست،یاصالً شهر ما ن نجا یحق با توعه به نظر من ا-

 آسفالت کوچه ها هم فرق داره؟  یحت  هی و الکچر کیش  ی همه چ نجایچرا انقدر ا ساده، ینگهبان وا ه ی  یکوچه ا

نکرده   ییوقت خدا ه یتا   ه ییاروپا یو با استاندار ها کیباال ش  ی تو منطقه ها  یهمه چ ن ینش ونیجماعت ع شیآسا نیتام  یبرا-

 آرامششون خدشه بر نداره و اوف بشه. 

 .اندازم  ی باال م ابرو

 .ی ستیانگار خودت از اون دسته ن ی زنیجور حرف م  هی-

 کنه   یخنده و با تعجب بهم نگاه م  یم بلند 

 بهت گفته من جزو اون دستم.  یک-

 کنم.   یاشاره م  نشیتن و ماش  یو با دست با لباسا اندازم  یباال م  شونه

 .انستیچه حاجت به ب انستیآنچه ع-

 .خنده  یهم م  باز

 .ستیهام ن یاونطور  زمی نه عز-

 . دهیکنه جواب م ی م یکه مشخص شوخ  یا  یلودگ با

 تا توجه تو جلب بشه.   نره همشون امانته نیلباسا و ماش  ن یچشمت به ا-

 خندم.  یم

 .یگی تو که راست م -

   کنمیساعتش اشاره م  به

 باشه، اونم امانته؟  شیما  د یبا یونی چهل مل یفکر کنم س  ؟ یاون ساعت چ-

 لرزه.   یکه شونه هاش از خنده م  ی خنده به طور ی م زی کنه و ر  یساعتش نگاه م  به
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 البته که قابل تو رو نداره. -

 چشم دوزم.  رونیو به ب زنم یم پوزخند 

 .ستمی پولدار ن ادیمن اونقدرا هم که به نظر م یخارج از شوخ-

 گم:   یم  الیخ یب
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 .ی کن ی م دایپ ی رینون بخور نم هی دونم  ی آره بابا م-

 .شهی پر از خنده م صداش 

جماعت جداست، ثروت   ن یبه کل حسابمون از ا میهست ی ساده ا  یباور کن ما آدما کم؛ ی شتر،ی ب ر یاز اون نون بخور نم کمی-

وقت   چیما رو با پول حالل بزرگ کرده و ه  دهیمق ی اما ما نه، چون پدرم کم ه، ینجوم  کنن یم یخونه ها زندگ نیکه تو ا  ییآدما

پول و   چیکه ه ییارزشا ه یشده ارزش  ییزایچ ه یبرامون   میما هم همونطور بزرگ شد  نه نخواسته از پست و مقامش سو استفاده ک

 .ستی ن سهیباهاش قابل مقا ی مقام

 . زنمی م لبخند 

 .یپدر  نیگفت هم به خودت هم به همچ  کالیبار د یبه به پس با-

 ممنون. -

رنگ از پشت   یی قصر طال ه یکه   ی به دروازه ا شه یم  یپهن که منته  ابون یخ ه یکنم   یمکپ    چهیپ  ی م نیچهار راه که ماش  سر

 .دهی بلندش سرک کش ی ها وارید

 پر از ماموره،   ابونیخ

 . رنیگ  یرو م نیماش  ی جلو دمیآب دهنمو قورت م دهیترس 
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 گم:   یشده م هول

 اومده.  س یلو رفته پل شون یشده؟ نکنه مهمون یچ-

 خنده.  ر یز زنه یم  یپوق کنهینگاهم م یکم  نکهیچرخه بعد از ا ی تعجب به سمتم م با

 . نجانیمحافظت ا ی فقط برا نا یا زمی نه عز-

 ؟ یمحافظت از چ-

 ا؟ یک ای ی از ک یبهتره بپرس -

 ا؟ یخوب از ک-

باهاشون رو در رو   ی روز هی  یکرد   یتو خوابتم فکر نم یکه حت  ی نیب یرو م  ییکسا  نجایداخل اون عمارت؛ امشب ا ی از مهمونا-

 .یبش

 گم.  ی کرده م هنگ

 ا؟ یمثالً ک-

 

 383پارت#

 گه؟ ی بگم که پدرش م د یبا  ینگرفتم که چ میتصم هنوز

 . ریخودم باهاش صحبت بکنم اردش  یکه با دخترم آشنا بشه چند کلمه ا  نیاجازه بده قبل از ا-

 اندازه.  یبا لبخند به من م  ینگاه خان

 ها آدم باش. ی که سه نکن نکهیا یایگو شترینگاهش ب  البته

 ه؟ ی چ التتی تحص-

 جواب بدم.  ریهمسر و دخترش و مهم تر از اون اردش  رهیکنم بدون توجه به نگاه خ  یم   یسع دم یبهم تاب م دستمو

 عمران.  سانسیفوق ل-
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 . یداخل-

 نه فوقم رو خارج از کشور گرفتم. -

به اموال پدر و پدر   ه یتک  گهید ی پس تو بر عکس آقا زاده ها دمیشن ی تو دب تات یهماهنگه از موفق  لتیخوبه کار و تحص یلیخ-

 درست مثل پسر خودم.  ی بزرگت نکرد

 :( رهیتونست مدرکمو بگ  یا  نهیو چه هز ی دونه بابام با چه مکافات  یخدا نم بنده

 به خودش بباله.  ی پسر ن یچیاز داشتن هم د ی با نمیبی پدرت رو نم یراست-

 . دمیندازمو جواب م یانداخته م  ر یکه سر ز  ریبه اردش  یزود گذر  نگاه

  تیهم از اون موافق ی چند سال نبود خبر نیپدرم تو ا ی البته که الزمه که ذکر کنم اگه کمک ها  ن یگ ی که م  هی نطوریبله هم-

 شدن.  ی از کشور خارج م ی ا  یکار استرار ی برا د یحضور ندارن با نجاینبود، اما متاسفانه امشب ا نیگ  یکه م  ییها

از چند بار با پدرت   شتر یب نکه یو صداقتت خوشم اومد، با ا  تیمتاسفم، اما از فرو تن ی لیبرگشتت خ هی بابت نبود پدرت تو مهمون -

 . د ید ی م ر یاردش  ونید م  شه یهاش رو هم قت یدارم اونم مثل تو بود اون هم تمام موف اد یرو به رو نشدم، اما به 

 نزنه.  یچطور بوده و چکار کرده و کجاست حرف  نکه یاز بابامو ا گه یکاش د ارم یکش م  ی گونم رو با بدبخت  یعضوله 

 !نم؟ یب ی محمد، پسرت رو نم-

 . زنهیم  ریحرف رو اردش  نیا

 

 *** 

 384پارت#

 ندازه.  یبه ساعتش م  یچرخه و نگاه یبه سمتش م دادستان

 بشه.  دایکرده, اما االناس که سرو و کلش پ ر ید کم یرفته دنبال نامزدش -

 . زنهیلبخند م ریاردش 

 مرد؟  ی نگفته بود ی ز یچرا به من چ ینگفته بود  مند یم ی و م ی به به مبارک-
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 . مینیب ی دادستان رو هم م ه یما شاد باالخره

 .ستمیعروس خانوم آشنا ن نیبا ا د یو هنوز اون طور که با میما خودمونم خبر نداشت شیراست-

 گه:  ی تعجب کرده م ریاردش 

 و نشناخته؟  ده یند  یعنی-

اما فعالً   ه،ی هم راجبش کردم دختر خوب ی کوچک ق یتحق ه یو  دم یمن دو را دور دختره رو د ستیو نشناخته هم که ن  ده ینه ند -

که   یشناس  یبا اون خانوم آشنا بشه م شتریب کم یخانواده ها  یینکردم پسرم وقت خواسته تا قبل آشنا یرو رسم ییآشنا نیا

 ستس،یبه نظرم خوب و شا می لیجداست که البته خ مااز من و ش  تشونیرو حکا یامروز  یجوونا

 .یساخت  یم  شیو بد  ی با خوب د یعمر با ه یو  ی کرد ی شوندنت و چشم بسته قبولش م ی م یکیکه کنار   ی مرد اون زمان  گهید

کنن نه   یعمر زندگ  ه یخوان  یباالخره اونان که م  رنیبگ  م یانتخاب کنن و تصم د یجوون هان که با نیبله حق کامالً با توعه ا-

 ماها.

 به مکالمشون نشون ندم.  یکنم واکنش ی م یسع

  ستم یمن جوون ن د یخوا ی از جون من م یپس چ د یبگم اگه انقدر شما روشن فکر ق یشف ق یدو رف نیخواد به ا یدلم م بیعج اما

 . گرانهیحرفا فقط مال د ن یانتخاب کنم ا د یمن نبا

 *********** 

 نفس#

به   م ینس یو زحمت چند ساعته  زهیتا بهم نر نمیکنم شق و رق تر بش  ی م ی کشم سع  یشونم دست م ی شده رو سیبابل ی مو به

 م.کن  ینگاهشو حس م  هینیبار سنگ  نیهزارم یفنا نره، اما برا 

 

 385پارت#

 چراغ برق. ریتو ت می کنم جلو رو نگاه کنه خدا رحم کنه نر ی که اصالً شک م  یطور  به

 : گمی چرمو م یسکوت به سمتش م ی بعد کل باالخره

 جلو رو نگاه کن.  کممی-
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 شه.  یم  رهیبه جلو خ یشاد ی و با لبخند   رهیگ ی نگاه از من م عیسر

 .یبش نطور یکردم ا ی اصالً تصور نم یخوشگل شد  یلیآخه خ ست یدست خودم ن د یببخش-

به صورت   یگرفتم و چند ساعت ی دستم م  نهییآ ه یاگه اون نبود  یکنم حت   رییشد انقدر تغ یداشت من خودمم باورم نم حق

که    دهیو مقنعه د  یرسم پیمنو با ت  شهیبنده خدا که هم نیا گه یبشم د ریخودم س  دنیاز د یشدم تا حساب یم  رهیشدم خ شیآرا

 : مگفت  یخود داره، اما باز با حاضر جواب یجا

 ؟ یو بزک و دوزک انقرر زشت بودم که االن انقدر تعجب کرد شیبدون آرا یعنی-

 نبود.  ن یگه، نه نه اصالً منظورم ا یم  عیسر

 سر به سرش بذارم.  یلیخ ی شب آخر ن یا ادیدلم نم  زنمی م لبخند 

 کشم.  ی منظورتو فقط لطفاً انقدر نگاهم نکن خجالت م دمیخوب بابا فهم یلیخ

 . دهیخنده و سر تکون م یم-

 از نگاه کردن من؟  ی کش ی خجالت م یاز چ-

 اوهوم. -

 عمرمو فقط تو رو نگاه کنم.  ه یخوام ما بق یچون من عاشق نگاه کردن به توام اصالً م  ی ایباهاش کنار ب د یپس شرمندتم خانوم با-

 :گمی م  یسر خوش  با

 . دمیاجازه رو بهت م نیگفته من ا  یاال کح-

 ندازه.  ی بهم م ینگاه مین

 

 386پارت#

 .یش یمال من م گه ینه تو د ای یمگه دسته توعه که اجازه بد -

 . رمیم وا

 شم من که بهش گفته بودم.  یمال اون نم من
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 چرخونم.  ی به سمت پنجره م صورتمو

 تو باشم قبالً هم گفتم.  ندهیتو آ  ستیخودت نساز من قرار ن یبرا یا نده یآ چ یبا من ه-

 نگذشته که.  شتریهنوز چند روز ب  یاما قرار شد به من فرصت بد -

 شه.  یدونم که نم  یچون م-

 بذار از داشتنت لذت ببرم.  یلطفاً بذار حس کنم مال من  ری دونم تو فقط صبور باش انقدر حال منو نگ   یمن م شه یم-

 .انیرو گرفتم دا   ممیاما من تصم-

فرصت بده تا من بتونم خودمو   کمیامشب با خانوادم آشناشو اصالً  سایبگذره وا کم یبذار  یریمگ یتصم ی نفس زوده حاال برا رینگ -

 عشقمو بهت ثابت کنم بعد.

تونم بهش بگم که    یکه با خودم داشتم امشب نم ی که کردم و قرار یز یفهمم که بر عکس برنامه ر ی اما م دم، یکشش نم  گهید

کردن بشه تمومش کرد، آره   سمونیآسمون و ر  ی کمیو   یعذر خواه امک یپ هی هم پس فردا با  د یفردا شا د یخوامش شا ینم

 شه.  ی سخت م یکنه همه چ یم  انیکه دا ی اراصر نیرو در رو اونم با ا  نجوریبهتره ا نطوریا

 ؟ یمهمون نی مگه تو تهرون نبود ا  میاهدو ساعته تو ر م یرس  یچرا نم-

شهر عوض   ی کن ی محله ها غلط اندازه تو فکر م افهیباالش فقط ق می اومد  نشییفقط از پا  زمیعز میما هم از تهران خارج نشد -

 شده.

 طنز تلخ.  نی بخندم از ا ایگفتنش  زمیعز  ایبودنم  یشهر نییبه پا شی دونم ناراحت بشم از کنا ینم

 

 387پارت#

چرا سر هر   دوزم ینگاهم رو به خونه ها م  میباش  رانی شه تو ا ی اصالً باورم نم ست،یاصالً شهر ما ن نجا یحق با توعه به نظر من ا-

 آسفالت کوچه ها هم فرق داره؟  یحت  هی و الکچر کیش  ی همه چ نجایچرا انقدر ا ساده، ینگهبان وا ه ی  یکوچه ا

نکرده   ییوقت خدا ه یتا   ه ییاروپا یو با استاندار ها کیباال ش  ی تو منطقه ها  یهمه چ ن ینش ونیجماعت ع شیآسا نیتام  یبرا-

 آرامششون خدشه بر نداره و اوف بشه. 

 .اندازم  ی باال م ابرو
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 .ی ستیانگار خودت از اون دسته ن ی زنیجور حرف م  هی-

 کنه   یخنده و با تعجب بهم نگاه م  یم بلند 

 بهت گفته من جزو اون دستم.  یک-

 کنم.  ی اشاره م نشیتن و ماش  یو با دست به لباسا اندازم  یباال م  شونه

 .انستیچه حاجت به ب انستیآنچه ع-

 .خنده  یهم م  باز

 .ستیهام ن یاونطور  زمی نه عز-

 . دهیکنه جواب م ی م یکه مشخص شوخ  یا  یلودگ با

 تا توجه تو جلب بشه.   نره همشون امانته نیلباسا و ماش  ن یچشمت به ا-

 خندم.  یم

 .یگی تو که راست م -

   کنمیساعتش اشاره م  به

 باشه، اونم امانته؟  شیما  د یبا یونی چهل مل یفکر کنم س  ؟ یاون ساعت چ-

 لرزه.   یکه شونه هاش از خنده م  ی خنده به طور ی م زی کنه و ر  یساعتش نگاه م  به

 البته که قابل تو رو نداره. -

 چشم دوزم.  رونیو به ب زنم یم پوزخند 

 .ستمی پولدار ن ادیمن اونقدرا هم که به نظر م یخارج از شوخ-

 گم:   یم  الیخ یب

 

 388پارت#
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 .ی کن ی م دایپ ی رینون بخور و نم هی دونم  ی آره بابا م-

 .شهی پر از خنده م صداش 

جماعت جداست، ثروت   ن یبه کل حسابمون از ا میهست ی ساده ا  یباور کن ما آدما کم؛ ی شتر،ی ب ر یاز اون نون بخور نم کمی-

وقت   چیما رو با پول حالل بزرگ کرده و ه  دهیمق ی اما ما نه، چون پدرم کم ه، ینجوم  کنن یم یخونه ها زندگ نیکه تو ا  ییآدما

پول و   چیکه ه ییارزشا ه یشده ارزش  ییزایچ ه یبرامون   میما هم همونطور بزرگ شد  نه نخواسته از پست و مقامش سو استفاده ک

 .ستی ن سهیباهاش قابل مقا ی مقام

 . زنمی م لبخند 

 .یپدر  نیگفت هم به خودت هم به همچ  کالیبار د یبه به پس با-

 ممنون. -

گ از پشت  رن  یی قصر طال ه یکه   ی به دروازه ا شه یم  یپهن که منته  ابون یخ ه یکنم   یکپ م  چهیپ  ی م نیچهار راه که ماش  سر

 .دهی بلندش سرک کش ی ها وارید

 پر از ماموره،   ابونیخ

 . رنیگ  یرو م نیماش  ی جلو دمیآب دهنمو قورت م دهیترس 

 گم:   یشده م هول

 اومده.  س یلو رفته پل شون یشده؟ نکنه مهمون یچ-

 خنده.  ر یز زنه یم  یپوق کنهینگاهم م یکم  نکهیچرخه بعد از ا ی تعجب به سمتم م با

 . نجانیمحافظت ا ی فقط برا نا یا زمی نه عز-

 ؟ یمحافظت از چ-

 ا؟ یک ای ی از ک یبهتره بپرس -

 ا؟ یخوب از ک-

باهاشون رو در رو   ی روز هی  یکرد   یتو خوابتم فکر نم یکه حت  ی نیب یرو م  ییکسا  نجایداخل اون عمارت؛ امشب ا ی از مهمونا-

 .یبش
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 گم.  ی کرده م هنگ

 ا؟ یمثالً ک-

 

 389پارت#

 مونه.   ی کاره م  مهیخوره و صحبتومون نم یم  شهیبه ش  یاضربه 

که با   ی کلیه ی رو به دست مرد کت و شلوار پوش و قو یکشه و بدون حرف کارت یم نییکورکشو پا نیماش  شه یش  انیدا

 . دهیکشه م  یسرک م  نیداخل ماش  ی کنجکاو

 .شهی خم م  یو کم  ذارهی عقب م ی لپ تاب احترام قدم یتو  یز یبعد چک کردن چ مرد

 .نیی بفرما نیآمد خوش  یلیخ-

به در بزرگ   ی پهن منته ابونیکه خ ییگاردها یرو مامورها و باد دمیتمام توجهمو م  رتیندازه و من با ح یرو راه م  نیماش  انیدا

 عمارت رو قروق کردن. 

 شوکم.  نم،یب یکه م  ی ز یشه از چ ی وارد شدنمون به داخل تعجبم صد برابر م با

 وجود داره.  گهی شهر د ه ی دم ید  شیپ قهی که تا چند دق  ییها وار یکنم پشت اون د  یاحساس م ستین ی عمارت معمول هی فقط  اونجا

  یشده ا  یگل کار  یکه به سمت کوچه ها  ییو تابلو ها  دونیم ی لوکس و حت ی چراغ برق ها ر یو ت با یز ی ها و خونه ها ابونیخ با

 خونم.  ی رو م ون شیکی ی اشاره شده رو یکه هر کدوم به سمت منطقه ا

  یر یبا مس ییسمت مخالف و کوچه رو به رو رش یو ز نمایبه سمت همون کوچست و روش نوشته س  یبعد  ی تابلو  ونیکوچه کتا-

 روش نوشته، اسطبل.   دهیپر درخت رو نشون م

 . یبعد  ی تابلو ها  نطوریهم و

 کجاست؟ گهید نجایا-

 عمارت تهران!  ن یبزرگتر-

 ه؟یک  ی خونه  نجایا میمگه دار   شهیمن مگه م   یخدا یوا  -
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 خونه قراره داماد خانواده ما بشه و با خواهرم ازدواج کنه.  نیصاحب ا  اد یسابقه که به احتمال ز یها  ر یاز وز یک یخانواده  یبرا-

 گم:  ی م یی که نگاهم به اون قصر طال  همونطور

 رو ببره.  ی آدم نیه که تونسته دل همچ خوش شانس یلیحتماً خواهرت خ یهمه راهو؟ چه داماد نیا ره یم  یاو الال ک -

 

 390پارت#

 اندازه.  ی شونه باال م الیخیب

 . هیخودشون نظرشون چ  نم یهاست تا ببخانواده  میتصم  نیفعالً ا ست، یهام ن ی نطورینه ا -

 زنم.  ینم  یشدن حرف  اده یتا پ  گهید

  جییسو یعاد ی لیخ ان یدا ان، یکت و شلوار پوش به سمتمون م یچند تا از همون مردها میذاری م  ن یزم ی پا رو نکهیمحض ا به

   دهیاز اون ها م ی کیرو به دست  نیماش 

مرد   ستاده، یمقابلمون ا ستیباتوم ن ه یشباهت به  یداره و ب  یرنگ  ی که نور آب له یوس   هی که با   رهیم یجلو تر از من به سمت مرد  و

  نکه یگرده و بعد از مطمئن شدن از ا یرو م انیدستگاه اسکنه اطراف بدن دا  دمیبا اون دستگاه که حاال فهم یکوتاه م یبعد تعظ

 . شهیو خم م اد یمن م متبه س  سیهمراهش ن  یا  لهیوس 

 خانوم؟  د ید یاجازه م-

 دوزم.   ی م ان یبا ترس به دا نگاهمو

 کوبه.  یهم م  یبا آرامش رو  پلکهاشو

به در   میو با تعظ   رهیچر خونه و کنار م  یدستگاه رو دو طرف بدنم م  دوزمیو نگاهمو به اون مرد م  ستمیا ی من شق و رق م و

 کنه.  ی عمارت اشاره م ه یورود

  زونیاز لباسش آو باًیچسبمو تقر ی که کنارمه م ی استرس دارم به شخص ی که وقت میشگ یو به عادت هم  رمیم ی م انیسمت دا به

 . رمی گ ی چسبمو گوشه کتش رو م یبهش م شم؛یم

 خنده؟  یم

 ؟ ید یشده ترس  یچ-
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 نرفتم. ی مهمون نیم تا حاال به همچ زده  جان یاما ه ؛یل ینه خ-

 ها. ی مهمون ه یمثل بق  ه یمهمون  هی  نمیوجود نداره، ا  یزدگ جان یه ی برا ی زیچ -

 شم. ی و وارد عمارت م رم یباال م ضیعر ی و به دنبالش از پله ها  دمیدهنم رو قورت م آب
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که چشممو    هی زیچ نیزنن اول  یبهم چشمک م زیدست و براق و تم  هی عمارت و سنگ فرش کف عمارت که  ی چل چراغ ها نور

 . رهیگ  یم

و گوشه و   ی متیق ی و تابلو ها  یکار  نهییسالن بزرگه با انواع و اقسام آ ه ینه از مهمون هست نه از سر و صدا فقط  یخبر اما

 ته سالن.  یگله و چند دستم مبلمان آنچنان ز یلوکسه و م ی ها قهینارشم پر از عتک

 .ادیبه سمتمون م ی پوش  کیش  زن

 شه.  یخم م  رونی ب  یها گاریحرف مثل باد یب

 گه:  ی رو به من م انیدا

 مانتو شالتو بده.   زمیعز-

 دوزم به اون که منتظرمه.  یکنم و نگاهمو م  یتر م  لبمو

  نیا ل یلباسامو تحو د یدونم که با ی م دموی رو د یصحنه ا  نیباشن؛ چون قبالً هم چن شمیخوام پ یاگه بگم م  هی کالس  ی ب یلیخ

 زن بدم. 

  رهیگ ی م گرفته باشه اون ها رو   لیرو تحو  ی ارزشمند  زیبا احترام انگار چ  دمیزن م ل یو تحو  ارمیو شالمو از تنم در م  زهییپا یمانتو

 کنن.  ی اشاره م یو به سمت

 طرف.  نیاز ا د ییبفرما-

اندازه پشت لباسه به همون سمت راه   ی ب هیتنمو و باز ی که تمام حواسش به لباس تو  انیدا رکانه یز  ر یز یزدنها د یتوجه به د یب

 به خودم بندازم.  ینگاه عیسر دم یکه رس  نه یی آ نیاول یکنم جلو  ی م ی افتم و سع یم

 مرتب بود و ظاهرم خوب بود.  ی همه چ نه
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 شنوم.  ی رو م  ی قیموس   یتازه صدا می ستیا ی که م  یدر بزرگ کنار

 ..شهی که زنده نواخته م  الونهیبا و انویپ ی صدا بیآروم که احتماالً ترک هی قیموس  هی

 صدا. ن یداشت ا ی آرامش چه

 . رهیگ ی سمتم م کنه و بازوش رو به  یبا لبخند دستشو تا م انیدا
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 زم؟ یعز ید یافتخار م -

  ن یگفتن تو ا زمیعز ن یانقدر استرسم باالست که ا دمیگفتناش عادت کردم، شا  زمیعز نیکنم انگار به ا  یدور بازوش قفل م دستمو

 شه.  یاصالً مشکل محسوب نم ط یشرا

که تو   یتینه جمع ی جیاز رقص نوره هست نه د ی که انتظار داشتم نه خبر ه ی زیبر عکس چ قاًیدق یمهمون ی فضا م یش  ی که م  وارد

 کوبن. ی م  یو پا  لولند ی بغل هم م

  یو آرام تو   کیش  ی لیافته، اکثراً خ یم  ی و توشون چشمم به آدم جوون ش یهستن و کم ب یمسن ی آدم ها  یمهمون ها اکثر

 .دش یکه د  ده یاجازه نم تیهستن که هجوم جمع یو در حال تماشا کس انوستیقسمت جمع شدن که احتماالً دور پ

 : گهیم  انیو دا  شهیم ده یکش دستم

 مادر و پدرم اونجان.  اینفس دنبالم ب-

 که اشاره کرده  ی چرخم به سمت همون قسمت یم  عیسر

تو   باً یقد و تقرکنار زن کوتاه   دم،یم صینگاه تشخ نیو با اول دم یکه داشتم قبالً د یرو به لطف چند پرونده مهم  ییرضا داداستان

 همسرشه.  ادیآروم با اون گرم صحبته، که به احتمال ز ی لیو و خ ستاده یا یپُر

 . میریسمتشون م به

 .  شمیخداگاه تو خودم جمع م نا

شم مطمئنم از   ی مهمون ها داره نا خودگاه تو خودم جمع م هی با لباس بق یاد یتنشه که تضاد ز یا  دهیپوش  ی لباس ها مادرش 

 شن.  یخوشحال نم یباز نیبه ا یاونم با لباس  یدختر  نیپسرشون با همچ دنید
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 چرخونه.  یسرشو م  انیدا

 زم؟ یشده عز یچ-

 . امیمن نم انیدا-

 . ذارهیشونه هام م ی چرخه و دستاش رو رو ی سمتم م به
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 ! زم؟یچرا عز-

 باهاشون آشنا بشم. گهیوقت د ه یمن، کاش برگردم  دن یخوشحال نشن از د یل یفکر کنم خ-

 شه  ی گرد م چشماش 

 آخه چرا؟! -

 .ننیبب نطور یاونا منو ا خوام ینم کردم، ی نظر م  د یتجد  دنمیتو طرز لباس پوش   د یفکر کنم با-

 . زنهیم ی گرم لبخند 

 تنته.  یکه چه لباس  ستیشن من مطمئنم مهم ن ی اونا عاشقت م ه،یهم عال ی لیلباست خ زم یعز ایب-

  دم، یدونم چرا انقدر ترس   یگهدپاهام توان راه رفتن نداره نم ی م انیدا  شهیم ی زیبرعکس اون چ یبرام مشخصه که همه چ قشنگ

 تونم به بهونه مخالفت پدر و مادرش بدون عذاب وجدان رهاش کنم.   یخوب شد العقل م  ی لیخ می اما از طرف

شه که   یانگار، زنش متوجه م زنهیما خشکش م دنیچرخه، با د یبه سمت ما م  ییدادستان رضا شم یم ده یاش کشدنب  باًیتقر

 . میستادیا شونیقدم هی رسه که حاال تو  ی کنه و به ما م ی نگاهش رو دنبال م

 . زننیاما در کمال تعجب هر دو لبخند م ت،یلحظه منتظرم تا منفجر بشن از عصبان هر

 . دهیکنه و سالم م  یم  یدست  شیپ انیدا

 تو پسر؟  یی به به شازده کجا-

 . زنهیم  یلبخند  انیدا
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 کنم بابا.   ی م  رید  کمیگفته بودم که -

 ذاره.  ی شونش م  ی با لبخند دست رو داستان

 ؟یکن  ش یمعرف  یخوا یحاال نم  ، یدست پر اومد   نکهیمهم ا-

 کشه.  ی خوره و منو جلو م یدور شونم تاب م   انیدا دست

 راجبش باهاتون صحبت کردم.   ینفس خانوم همون دختر -

 اندازه.  یبه من م  ینگاه بعد 

  یمعرف اجیو احت شیشناس  ی کنم خودت بهتر م  یکه فکر م ،ییو پدرم جناب دادستان محمد رضا ا یمادر دن  نیهم بهتر شونیا-

 .ستین
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 . دمیلرزون سالم م یصدا با

 کشه.  ی و با وجود قد کوتاهش منو تو آغوش م  ادیبه سمتم م ان یدا مادر

 تا تو آغوشش برم. شم یپاشنه بلند خم م یبا اون کفشا یکل

 بوسه.  ی رو م میشونیپ

اما نه   و زرنگه؛ قه ی خوش سل انم یدونستم دا ی کردم من م داتیپ نی گشتم رو زم  یسالم خوشگل خانوم، تو آسمونا دنبالت م-

 کرده باشه.  دایرو پ ی فرشته آسمون  هی انقدر که 

 گزم.  ی م لب

 کنم.  ی تابلوعه، فقط تشکر م یلیاما خ ؛ یزشت نیخواد با خجالت انکار کنم و بگم نه بابا من کجام خوشگله من به ا ی م دلم 

 گه.   یبا همون لبخند م  دادستان

 . نمیخانوم اجازه بده منم عروسمو بب-

 ندازه.  ی گل م لپام
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 : گهی م یو اون با مهربون  رهیکنار م همسرش 

 ان شالل؟ یدخترم خوب  ی چطور-

 دهی کنم و اون ادامه م ی م تشکر

 کنه؟  ینم تتیاذ ی لیپسر من که خ نیا-

 گم:  ی کنم و م ی کج م ی با شرمندگ سرم

 . یل ینه خ-

 خندن .  یهر سه م و

اما به فکر ما بزرگتر   ن؛یآشنا بش شتر یشدن رابطتتون ب یقبل رسم نیخوا ی دونم م ی با خانوادت هستم، م ییمشتاق آشنا یلیخ-

  م یرو هماهنگ کن ی قرار ه ی اگه برات امکان داره  م، ینی خواد هر چه زود تر سرو سامون گرفتنتون رو بب ی ما دلمون م نیها هم باش 

 خانواده ها باهم آشنا بشن.

 اندازم.  ی م ر یز سرمو

 چشم حتماً.-

 . ادیباز جلو م ان یدا مادر

 از خودت برام بگو.  کمی ایخوشگل من ب نمیبب نجایا ایب-

 کشه.  یرو عقب م  هیو اون رو که کامالً مشخصه ناراض  زادهیدست رو شونش م عیسر پدرش 
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 . ارهیدن با عروست بسشناختو صحبت کر  یوقت برا   ست،یجاش ن نجایخانوم اجازه بدن جوونا خوش باشن ا-

 . رهیعقب م یبا ناراحت مادرش 

 پرسه: یخنده و م ی م ز یر انیدا

 ! نمشیب یکجاست؟ نم ایدن-



 قاصدک سوخته 

448 
 

 کنه.   ی اشاره م تیبه جمع مادرش 

 سام.  شیاونجاست پ-

قشنگه که رو سام من باشه. به   ی اسم سام وقت شه؟ یگردو م ی اما مگه هر گرد رم؛یو وا م ره یگ  یقلبم م هو یاسم سام  دنیشن با

 ! ی کن ی م تیاحساس مالک یشد سام تو که الک  یحاال ک زنم یخودم تلنگر م

 . ارهیکه مخاطبش مادرشه منو به خودم م  انیدا یصدا

 و نشناخته خوشت اومده؟  ده یداماد ند  نیاز ا یچشمات قلب انداخته مامان پس شما حساب یکه حساب  نمی ب یم-

 خنده.  ی آروم م مادرش 

 ندارم.  ومدن یخوش ن یبرا  یل یخانواده دار و با اصل و نسبم که هست دل ه، یخوب و مودب یلیظاهراً پسر خ-

 ه؟ یاون نظرش چ ی چ ایدن-

 نوازه.  ی اون قطعه رو م ا، یسام به افتخار دن ییشنو ی که م یکنم بدش اومده باشه مخصوصاً با وجود قطعه ا  ی فکر نم-

 .ارتیبه به پس جناب داماد هنرمندم هستن، مشتاق شدم به ز-

باز و خلوت   یکه تا االن کل  ی پرکنده شدن و سالن تیها باال گرفت و جمع قیتشو  یآهنگ قطع شد و صدا یجملش صدا انیپا با

 شده بود شلوغ شد و همهه باال گرفت. 

 بلند که رو پدر و مادرش گفت:  ی کم یبا صدا نباریا انیدا

 . مید یرو هم د  ایدن د یشا م یجازتون ما برا با

 ترکشون کردم.  یدو سر تکون دادن و منم هم با تکون سر و لبخند زورک  هر
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 ؟ یخور یم  یزیچ-
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 .دم یخدا خواسته جواب م از

 آب.-

بندم   ی چشمامو م یاه یثان ی انداز، برا نیطن  ی انویپ ی کنه و باز هم با صدا ی در خواست آب م  نهیب یکه م  ی گارسون ن یاول ن یاول از

 آرامش بخشش.  یکنم خودمو بسپارم به صدا ی م  یو سع

 شده؟  یچ-

 کنم.   ینگاه م انیکنم و به دا  یچشمامو باز م هول

 . برمیلذت م یق یموس  یفقط دارم از صدا  ستین ی زیچ -

 . زنهی م لبخند 

 م؟ یبرقص یخوا  یم-

 گم:  ی خنده م با

 ! م؟یبرقص-

 . دهین متکو  یبا شاد سرشو

 آره. -

 کنم.  یاشاره م  هی سالن که خال ون یم  به

 رقصه.  ینم ی اما کس-

 . هی کش یندازه و دستم رو م  یباال م  شونه

 . میچکار دار گرانیما به د م یبر ایب-

 کنم.   یبه دنبالش حرکت م زارمی م ز یم یرو رو  م یبراق و مشک فیلحظه ک  نیشدم و تو آخر شوکه

 کنه.  ی دستاش رو دور کمرم حلقه م  ستهیا یرو به روم م قاًی دق م یرس  یسالن که م  ونیم

  یدونم که االن اکثر نگاه ها رو   یکنم، داغ کردم از خجالت، خوب م  یحجم خون بدنمو داخل سرم و پشت گونه هام حس م  تمام

 ماست.
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 زده.  رونیب  شیکاربن ی که از کت آب دش یسف راهنی باز پ قه ی دوزم به  یم نگاهمو

 کنه.   یم صدام

 نفس. -
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 گم. ی م ی گزم و هوم یم  لبمو

 کشم.   یخجالت م شتر یخنده و من ب یم

 ؟ یستینکنه بلد ن-

 . دمیبندمو بهم فشارشون م یم چشمامو

 نه فقط... -

 گه:  یحرفم تموم بشه و م  ذارهینم

..............*****................ 

 . شهیهماهنگ م یقی اونو موس  یقدم هام با قدم ها  تمیر

 نالم.  یکنم م   یاز اندازه تصور م  شی و خجالت ب لش یدونم از کجا اومده اما دل  یکه نم  یبغض با

 سواستفاده نکن.-

 خنده.  یم

 ؟ یاز چ-

 خندم. ی که دارم م ی اون حال زار با
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 .ستایبد ن  یریفاصله بگ  کم ی تمون یاز موقع-

 من خوبه.  یجا رم؟ یچرا فاصله بگ -

 .شمیم طونشیش  یچشما رهیو خ رم یگ  یباالخره باال م  سرمو

 تو حلقم.  ی بکش کنار اومد  کمی ستیمن اصالً خوب ن یاما جا-

 خنده.  ی م زیر

 تر شرمنده.عقب  نیاما از ا ام،یتونم ب  ی جلو تر م ن یمن از ا-

 پررو. -

 . شمیخنده و من از خجالت اب م ی بلند م نباریا

  ن یبا ا یازش کوتاه تره حت ی لیافتادم قدم خ ر یناً تو بغلش گعل ست،ین  لم یاصالً باب م ت یوضع نیعقب بکشه و ا ستیقرار ن انگار

  یو م  دمیم هی تک نشیس  ی رو رو میشونیبرم و پ ی مجبوراً از خودش به خودش پناه م نشه،یپاشنه بلند صورتم مقابل س  یکفشا

 نالم.
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 کشم.   یخجالت م شتر یخنده و من ب یم

 ؟ یستینکنه بلد ن-

 . دمیبندمو بهم فشارشون م یم چشمامو

 نه فقط... -

 گه:  یحرفم تموم بشه و م  ذارهینم

 پس دستاتو دور گردنم حلقه کن.-

 کنم....  ی لرزونمو دور گردنش حلقه م یدستا

 . شهیهماهنگ م یقی اونو موس  یقدم هام با قدم ها  تمیر
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 نالم.  ی کنم م ی ر ماز اندازه تصو شیرو خجالت ب لش یدونم از کجا اومده، اما دل  یکه نم  یبغض با

 سواستفاده نکن.-

 خنده.  یم

 ؟ یاز چ-

 خندم. ی که دارم م ی اون حال زار با

 .ستایبد ن  یریفاصله بگ  کم ی تمون یاز موقع-

 من خوبه.  یجا رم؟ یچرا فاصله بگ -

 .شمیم طونشیش  یچشما رهیو خ رم یگ  یباالخره باال م  سرمو

 تو حلقم.  ی بکش کنار اومد  کمی ستیمن اصالً خوب ن یاما جا-

 خنده.  ی م زیر

 تر شرمنده.عقب  نیاما از ا ام،یتونم ب  ی جلو تر م ن یمن از ا-

 پررو. -

 . شمیخنده و من از خجالت آب م  ی بلند م نباریا

  ن یبا ا یازش کوتاه تره حت ی لیافتادم قدم خ ر یعلناً تو بغلش گ ست،ین  لم یاصالً باب م ت یوضع نیعقب بکشه و ا ستیقرار ن انگار

  یو م  دمیم هی تک نشیس  ی رو رو میشونیبرم و پ ی مجبوراً از خودش به خودش پناه م نشه،یپاشنه بلند صورتم مقابل س  یکفشا

 نالم.
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 بکش عقب.  کمی  ای م ینیبش ایب ایتو رو خدا -

 .زنهیحس پر از احساس لب م هی گوشم با  کنار

 ؟ یدونست  یخوشگالً م  یلیچشات خ-
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از حرفش لحن و احساسش اصالً به مزاجم خوش   شتریبود؛ اما در هر صورت حرفش و ب  یدونم االن ربطش به حرف من چ ینم

 .ومد ین

 ..........***.......... 

که   یاد یز یهاراه بندازم و بکشم کنار و نگاه  یز یخواست آبرور  ی بازم اصرار کردم تا تمومش کنه دلم نم ط یهمون شرا تو

 خوابوندم تو گوشش. ی م  یکیعقب و بدون برو برگشت  دم یکش یاز قبل کنم؛ وااِل م  شتریکردم و ب یم  رو حس نشونیسنگ 

 کردم.  ینم  ف یاز آهنگ تعر شدمی کاش الل م دم؟ یآدم رقص نیمن اصالً چرا من با ا  یکنم با حرف قانعش کنم، خدا ی م یسع

 ************ 

 *سام* 

 .کنمی با تکون دادنش خودمو سر گرم م باًیدستمه و دارم تقر   یتو  که یشربت وان یو نگاهم به ل  استیدن  یبه حرفا گوشم

  یمهربونه؛ اما نم  میلیعالوه بر اون خ هیا  ده یدختر عاقلو فهم دمیساعت فهم کی ن ینباشه، تو هم یدختر خوب و جذاب  نکهیا نه

 بخواد اصرار کنه.  ریاگه اردش   یداشته باشم، حت یاس به خودم بقبولونم که بهش احس تونمیبا زورم نم ی دونم چرا حت

 . یو ماهرانه نواخت بای ز  یلیممنون بابت آهنگ خ-

 ندازم.  یبه چشماش م یو نگاه کوتاه زنم یم  یکج لبخند 

  ره یتشکر کنه اون آدم اردش  ی من بخاطر اون آهنگ رو نزدم که االن بخوام جواب تشکرش رو بدم، اگه قراره از کس  نیفقط هم و

 که منو تو منگنه قرار داد. 

 ؟ یناراحت ی زیاز چ-

 . دمیکنم و به اطراف تکون م  یبلند م سرمو

 نه من خوبم.-

 آخه... -
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 . دهیادامه نم حرفشو

 باز مونده.  باًیچشماش گرد شده و دهنش تقراندازم،  ی باال م ابرو

 کنه.   یدرست پشت سر منو نگاه م  یی جا هیداره   رم، یگ  ینگاهش رو م  رد

 . گردمیبرم کنجکاو

 .زنمیم  یصحنه پوزخند  دنید با

و    هی که وسط سالن رو با اتاق خوابش اشتباه گرفته ک یپسر  نیدونه ا  یخدا م  ام،یخان س  ریشده اردش  د ییاز دختر تا نم یا بفرما

 خشکش زده.  نطور یبا خانوم داشته که ا یچه سر و سر 

 کنم.  یاز مشروبم رو مزه مزه م  یکم

 ش؟ یشناس  یم-

 . چرخهی تعجب به سمتم م با

 . رمیگ  یمشروبم رو به سمت پسره م   وانیل

 . زنهیهم م  یرو پلکاشو

 .شناسمش یخوب م  میلیآره اتفاقاً خ-

 الاقل انکار نکرد.  خوبه

 ه؟ ی پس مشکل چ-

 شناسم. ی که همراهشه رو نم  یدختر  نکه یمشکل ا-

 خندم تلخ و سرد.  یم

 شده؟!  ت یبهش حسود نکه یا ای ش یشناس  ینم نکه یمشکل ا-

 . زنهیکنه و نا باورانه لبخند م  یدرشت م چشماشو

 نه فقط... -
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 . دمیتکون م  سرمو

اون دختر   نکهیبه گذشتت ندارم، با من راحت باش، از ا م یکنم کار ی من راجبت قضاوت نم ستی ن یبه ماست مال اجینه احت-

 شده لجت گرفته؟  میتو بغلش قا یی جورا ه یکرده و  می اون پسر قا نهیخودشو تو س 

 . رهیگی دهنش م   یخنده و دستش رو جلو ی م آروم 
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 . شمیم  رهی کشم و بهش خ  یتوهم م شه بهم بربخوره ابرو یباعث م دنشیخند  نیدونم چرا ا ینم

 گه.   یداره و م  ی از جلو دهنش بر م دستشو

اون دختره رو   ی خواد دونه به دونه موها یشده انقدر که دلم م  میحسود ی لیمن خ  ،یمشخصه آدم شناس هست  ،یگ  یدرست م -

 من بوده.  ی جا شهیبکنم چون اون آغوش هم

 . زنمیم ی پر غرور لبخند 

 . زنهیحرف م گهیراحت درباره رابطش با کس د  نطوریکه به اجبار قرار باهاش ازدواج کنم ا یکه کس ست یبرام مهم ن اصالً

 خب.-

 . ندازمیباال م ابرو

 ؟ یخب چ -

 ؟ یکمکم کن  یخواینم-

 دختره.  یکندن موها  ؟یتو چ -

و    زیکنم چشماش ر  یوب که دقت م گرفت، واِال خ ده ینقصاشو ناد شه یخنده خنده هاش بانمکن، که همون باعث م ی م زیر

 نداره.  یس، واال حالت خاصشده شیگرد بوده، ابروهاشم آرا یدماغش مشخصه قبل عمل حساب

 خوام موهاشو بکنم.  ینه نم -

 ! ؟ید یکه حالش گرفت بشه نکنه نقشه قتلشو کش ی چکار کن ی خوا ی پس م-
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 گه.   یخنده م  ونیم

 نه بابا بدتر. -

 .هد ی و ادامه م ره یگ یخندم م منم

 من کنار تو شوکه بشه. دن یاونا شوکه شدم اونم با د دن یخوام همونطور که من با د یم-

 اس؟ ینطوریعه ا-

 . زنهیم  یخجول لبخند 

 .ذارمی م ز یمشروبمو رو م  وانیل
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 ! م؟یچکار کن د یمن آمادم با-

 . گمی بهت م م یبر ایب-

دور موندم که گرفتن حال دوست پسر   جانیساال از ه ن یانقدر تو ا دمی دونم چرا بچه شدم، شا یافتم نم ی دنبالش راه م مشتاق

 دختر امشب سر ذوقم آورد.  نیا

 .میش ی م  کشونینزد  باً یو تقر م ی زنیرو دور م سالن

 . زنمیپوزخند م نمو یب ی کنه رو م  یکمر لخت دختره رو نوازش م  ی رو یدست پسره که به آروم حرکات

 .گذرهی داره به جفتشون خوش م  یاد ینظر ز به

 بردن.  ادیو مهمون هاشو از    یمهمون  نیشدن که انگار کل ا ده یچیتو هم پ  یجور

 ******** 

 کل یدانا#
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که تو بغل پسر    یخبر داشته باشه دختر  نکهیکرد، بدون ا ی م یرو همراه   ایمشهود دن یمحکم و پوزخند  یی با قدم ها سام

  رونیب انیکرد تا از آغوش دا  ی ون خرگوش چشم درشته خودشه، نفس هم داشت تمام تالشش رو مناشناس در حال رقصه هم

 .ادیب

 خوام برقصم.  ینم  گه یولم کن، د  انیبسه دا-

 فشورد.  نهیبا لذت معشوقش رو به س  انیدا

 . گهید  کمیفقط  -

 زد:  ادیفر باًیگذاشت و به عقب هولش داد و تقر  نش یس  یآورد و رو  نییپا انیرو از دور گردن دا دستهاش 

 گم بس کن.  ی بهت م-

سرخ   تیو با تعجب به اون که از عصبان ستادیا انیزنده در حال اجرا گم شد، اما الاقل دا ی قیبلند موس  یصداش در برابر صدا اما

 شده بود نگاه کرد. 

 خواستم ناراحتت کنم نفس.  یمن نم -

 عقب گذاشت. ی خشم قدم با
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 ؟ یفهم یخوام ادامه بدم، چرا نم یبهت گفتم نم ، یاما ناراحت کرد یخواست ینم-

کرد نفس رو انقدر    یبه مجاب کردنش کرد؛ اصالً فکر نم یسع دهیبود ترس  ده ید ی و عصب شونی که نفس رو اونطور پر انیدا

 ناراحت کرده باشه. 

 نفس من... من... -

 اد. ند  انیاجازه ادامه حرف رو به دا نفس

 رو باال گرفت.  دستش

 نو؟ یا یفهم ی خوام برگردم خونه م یبشنوم، من م ی ز یخوام چ ینگو نم یچیه-
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 نفس. -

رو تو اون لحظه قراره   ی که بدونه کس  نیبه سمت مخالف برگشت بدون ا ت یدنباله لباس بلندش رو تو دست گرفت با عصبان  نفس

 رو داشته.  دنشید  یکه پنج سال تمام آرزو   هی که همون  نهیبب

 بود، خشکش زد.  ستادهیبود که درست پشت سرش ا انیصورت دا ی سام که تمام حواسش رو یجد   یافه یق  دنیبرگشتش و د با

 .قتیحق  ای استیخوابه و رو نهی ب  یکه م ی زیدونست چ ینم

 . رهیدست بگ  از فرصت استفاده کنه و بازوش رو تو  انیباعث شد دا  کبارش ی ستادنیا

 نفس صبر کن. -

 بود جلب بشه.  ستاده یباعث شد توجه سام هم به دختر که مقابلش ا انیدا یو صدا ع یحرکت سر انگار

 . یچه جلب شدن حواس  اما

 خونه، اونو شوکه کرد.  نیاونم تو ا بهینفس اونم با اون لباس و در کنار اون پسر غر دنید

 و روزش اگر بدتر از نفس نباشه بهتر هم نبود.  حال

 به هم بودند که مردمکاشون انگار با هم سر جدال داشتند. رهیهر دو نگاه خ حاال

 منتظره پر بود از احساسات مختلف. ر یغ دارید  نیهر دو ا یبرا

 .تیو عصبان ه یپر از گال رت یو ح  یاز دلتنگ  پر
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 بلند شد.  ایدن  فیظر یصدا

 .نجاستیا یک  نیبه بب به-

نفس رو رها   یو چه کارست براش دور از ذهن نبود؛ بازو   یک  نکهیکه حدس ا ی تنها خواهرش اون در کنار پسر دنیبا د انیدا

 .د یبود رو در آغوش کش یبرداشت و اونو که چشماش پر از برق شاد  یقدم  ایکرد و به سمت دن
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 پارتنر هاشون افتاده همو در آغوش فشردن.  نی ب ی ه اتفاقبدونن تو اون زمان چ نکه یو برادر بدون ا خواهر

 اونو از نظر گذروند.  ی سر تا پا ی ا دارانهیخر  د یو با د  د یکش رون یخودش رو از آغوش خواهرش ب انیدا

 تو.  ی چه خوشگل شد -

 جواب برادرش رو داد.  ن ینمک یبا خنده ا ایدن

 اما من فقط خوشگل تر شدم.-

 تکون داد.  ی سر انیدا

 بله اون که صد البته. -

 بود انداخت. ستادهیا انیبه دختر که کنار دا ینگاه م ین ایدن

 دختر به سام بود.   رهیاون اصالً دوست نداشت نگاه خ ی زیاما چ ن؛یدل نش ی ا فه ی بود با ق یجذاب دختر

  ی حس حسادت زنانش گل کرده بود و تمام وجودش ارور م د،یتو هم کش  باًیخودش رو جمع و جور کرد و ابرو هاش رو تقر عیسر

 داشت.  تیبود که هر نظر به اون ارجح یکه طرف مقابلش دختر ی داد وقت

شده، قفل    ری سامِ متح یکنه دستش رو دور بازو   یبدونه داره چکار م  نکهیخودش رو به سام چسبوند و بدون ا یز یطور غر به

 کرد. 

 سام باعث شد حواس سام سر جاش بگرده.  یدور بازو  ایشدن دست دن دهیچیپ

بازو و نگاه سام در گردش بود   نیگردش ب یاز نگاه نفس که حاال چشما یا ه یثان  یدر اون حال هم نگاهش رو حت یحت اما

 شده بود.  ره یچ رش یبه تمام احساسات متغ حاال خشم ؛ ی نگرفت؛ اما با فرق بزرگ تر
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قابل   ری غ ه یو با خوشحال  ستادهیکه کنار نفس ا ی و فک پسر  زهیرو بهم بر ی داره که تموم مهمون نو یا لیکرد پتانس  یم حس

 . ارهیب نییکنه، رو پا یاونا رو تماشا م ی وصف

 رو شکست. نشون یبود که سکوت ب  ایدن ن یهم ا بازم
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 ؟ یکن  ینم ی معرف-

  ی ا گه یسام جمع تر از هر وقت د دارید ی نفس که حاال از شدت غم و سر خوردگ ف ینح ی با غرور دستش رو دور شونه ها انیدا

 شده بود، انداخت.

 نامزدم نفس. -

انقباض رو حس کرد؛ اما در اون   نیهم ا ایدن   یکه حت  ی منقبض شد به طور ان یحرف از دهن دا نی ا دنیعضالت سام باشن تمام

 .ایکردن و فشوردن دست حلقه شده دن ک ینزد د یشا  ه؛ یا گه ید  زیچ لش یدل  یفشردگ  نیظه احساس کرد الح

 به سام انداخت. یلبخند نگاه با

 رو به سمت خودش چرخوند. تینگاه سام پر از عصبان شینیکه سنگ  ینگاه

 رو با فخر به سمت نفس گرفت.  گشیبا همون لبخند از اون چشم گرفت و دست د ایدن

 خوشحال شدم. دارتیاز د  یل ی! خ؟ییپس نفس تو-

تونست اون لبخند   ی نفس شوکه شده هم نم یخبر داشت خود خدا بود؛ چون حت  ایدن  یکه از حس واقع  یاون لحظه تنها کس تو

 کنه. ر یجز صداقت حرفش تعب  گهید ز یرو به چ ایدن  کوریو ف

 نشست. ایدن یدست ها ون یلرزون نفس م دست

 کرد.  یزد نه اظهار خوشحال ی نه حرف اما

کرده و اون    انینفس هم طوغ ی و زنانه  ی زیچون احساس غر دمیپنهون کردن حسش نبود، شا ی برا ی خوب گریچون باز د یشا

 دونست.   ی خودش م ب یپوش کنار سام رو رق د یدختر سر تا پا سف

 که دست ها از هم جدا شدن.   د ینکش هی ثان به
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اونو به   یشونه    گهیکه دستش رو به سمت اون بلند کرده بود و با دست د ی به سمت سام برداشت و در حال یبا لبخند قدم  انیدا

 فشورد گفت:  ی م ی گرم

 خوشبختم.  دارتونیاز د  ی لیخ امیبه به جناب س -
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 د.نشون انیدا  یافتاده نفس گرفت و نگاه به خون نشستش داخل چشما ر یصورت و نگاه ز ینگاهش رو با خشم از رو  سام

 توجه به دست بلند شده اون گفت:  یب

 شناسم؟  یمن شما رو م -

 عقب گذاشتو چشماش رو گرد کرد و با هته و پته گفت: یکه از نگاه سر کش و لحن سرد سام جا خورده بود قدم انیدا

 اما من... ریخ-

  ونیاومده و مقصر اونه م شیپ یسو تفاهم نکهیاون دو مرد رو حس کرده بود با فکر به ا نیب  نیجو سنگ  یکه به خوب ایدن

 . د یحرفشون پر

 واقعاً. د ی کنم ببخش ی رفت شما رو به هم معرف ادمیمن  ، یوا  یا-

گذاشت و اظهار شرم کرد و بعد با لبخند به برادرش اشاره کرد که دستش رو جمع کرده بود و   نشیس  یدست رو  یشیطور نما به

 رنگش فرو برده بود.  ی مشک نیشلوار ج بیاونو داخل ج گهیحاال د

 .انیتنها برادرم دا-

 سام انداخت. ی خیهنوز سرد و  یبا شوق به چشما ینگاه بعد 

 . گهیندارن د  ی به معرف اجیکه احت شونیا-

 کنه، به خصوص سام.  جادی تو حالت اون ها ا یر ییهم نتونست تغ ایدن  یمعارفه و اظهار شرمندگ  نیا یانگار حت اما

 صورتش رو جمع کرد.  یبا ناراحت ایدن

به وجود    انیکردن سام به دا نیاومده و تنها مقصرش رو خودش با بدب ش یکه پ ی کدورت ن یخواست هر چه زود تر ا یم  دلش

 ؛ اما چطور؟ ببره نیآورده از ب

 کنه.  ی م ک یرو سام نزد خودش 

 گفتم که برادرمه.   یقبلش بهت م د یمن با  د یببخش -
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 . زنهیلب م سام

 . ستیمهم ن-

 کنه.   یبلند م ان یبار اونه که دستش رو به سمت دا نیا و

 گه:   یو سام م  ده یو سر تکون م  دهیمردونه با سام دست م  ی لیاما خ ؛ یبا دلخور  انیدا

 . نیخوش اومد  یلیخ-

 کنه.   ینگاه م  کشه ینفس م ی افتاده و به سخت ر یگ ژنیاکس یب ی طیکنه و به نفس که انگار تو مح  یرو کج م  سرش 

 خانوم با شماس؟-

 . رهی نفس کنار م یو از جلو زنه یم  یلبخند کج  انیدا

 . شهیو باالخره بعد پنج سال با نفس هم کالم م  برهیم  شیدستش رو پ سام

 .د یلذت ببر  ی از مهمون دوارم یام-

 کنه.   یجز سام رو حس نم یچکسی حضور ه گهینفس متوقف شده و د  یصداها برا تمام

 کنه. ی پلکش رو حس م پرش 

 ناله.  یکه از حجم بغض داخل گلوش دو رگه شده م  ییو با صدا ده یرو داخل دست گرم و پر حرارت سام جا م دستش

 ممنون. -

 .شهی هم فشرده م یگرفته و پر بغض نفس رو   یکه بعد پنج سال از صدا یبر فک سام که از شدت خشم و احساس  عالوه 

 . شهیسام با حداکثر قدرت فشورده م یدست ها ون ینفسه که م فیظر یدست ها نیا

 شد. ینالش بلند م یصدا د یگز  یاز لبش رو نم ی که حت  یطور  به

 جوونا در چه حالن؟ -

تر از حد معمول   نییداره پا ی صورت نفسه، که با اصرار سع ی رو رش یتمام سرها به جز سر سام که هنوز نگاه خ  ایپدر دن یصدا با

 نکنه، به سمتش برگشت. ی نگهش داره تا نگاهش با نگاه سام تالق
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 408پارت#

 کرد. ی از اون نبود با لذت به اون ها نگاه م ی خبر ی که اول مهمون  یبا سر خوش  دادستان

 داشت.  انینسبت به دا یزنانش حواس جمع تر  زهیاز غر ت یبه تبع ایشروع کرد به صحبت با پدرش، اما دن  انیدا

 سام ونفس بود.  یدست ها ی به دهن پدرش بود، اما تمام حواسش رو چشمش

 جدا بشن. که انگار قرار نبود از هم  ییها دست

 .د یبه سمت اون ها چرخ کباره ی ی میو با تصم د یدندون کش  ری رو از داخل ز لپش

 سام.-

رنگ و به   یعمر گذشته بود نگاهش داخل نگاه خاکستر ه یبه اندازه   یا  هیباالخره سر نفس بلند شد و بعد چند ثان ایدن یصدا با

 خون نشسته سام نشست.

 انداخت. ایبه دن یتفاوت نگاه کوتاه ی فس رو رها کرد و بچشماش رو تاب داد و دست ن ظ یبا غ سام

 که موفق شده بود اون ها رو جدا کنه گفت:  ایدن

 خسته شدن.  ی از مهمون ی زود ن ینکنه به ا نمی ب یپدر بزرگت رو نم-

 کتش بند کرد.   یقه ی دستش رو به  انیک

 گرده.   یبر م ست ین ینگران یجا-

 تا اون جمع رو ترک کنه.  د یچرخ ره، ی و به جمع اطالع بده که داره م ارهی ب ی رو به جا ی اصول اخالق نکهیحرف بدون ا نیبعد از ا و

 شد. ده یو نفس هر دو به دنبال سام کش  ایدن نگاه

 :د یبود که پرس  ایباز هم دن اما

 ! ؟یریکجا م -

 رو داد: ایکرد جواب دن  ینگاه مو بعد به نفس انداخت و همونطور که نفس رو  ایاول به دن  ینگاه می شونه ن یاز رو  سام



 قاصدک سوخته 

464 
 

 

 409پارت#

 تازه وارد خوشامد بگم.  یبه چند تا از مهمونا د یبا-

 دستش رد انداخته بود رو نوازش کنه.   ی سام رو که رو یدستها  یکرد جا  ینفس بهم تاب خورد و سع یرفتنش دستها با

 در هم فرو رفت.  ا یدن صورت

 داشته باشه.  تیروش احساس مالک نکه یانقدر جذب سام بشه، چه برسه به ا دارید نی کرد که با اول یفکر نم  اصالً

نگاه پر   یخارج شده بود خشک شده بود انداخت؛ اما حت  د یکه از د  یبه نفس که هنوز چشمش به دنبال سام ی نفرت نگاه با

 بود!  ایدن د،ی د ی که تو اون لحظه نم  یزیچون نفس تنها چ  ، رهیکه سام رفته بگ   یاونم نتونست نگاه نفس رو از راه رهینفرت و خ

 .دنشیپنج سال ند  هیتمام ذهن و قلبش پر شده بود از سام و دلتنگ  االن

 . زدیسام م ی گنجشک برا ه یدرست مثل قلب   قلبش

 کرد که نفس   یفکر م  نیداشت به ا  ایتو اون لحظه دن اما

 . دنیم یمعصومشون پسرها رو باز  یباشه که با چهره ها  ییاومد از اون دخترا ی به نظر م شترینبود، ب  ی نظرش دختر خوب به

 . کردی صحبت م انیموضوع با دا  نیهر طور شده درباره ا د یافتاده و با یدختر  ن یهمچ ری سوخت که گ یبرادرش م  یبرا  دلش

و در آخر   دنییام شده بودن با تعجب اطراف رو پاس  هی خال یتازه متوجه اطراف و جا ی و پدرش که انگار بعد اون بحث کار انیدا

 گفت: ی سوال ایدادستان رو به دن

 . نمی ب یسامو نم-

 به پدرش زد.  یلبخند  ایدن

 . گردهیبرم زد،یبه چنتا از مهمونا سر م  د یبا-

 تکون داد.   یسر داستان

 وقته تنهاش گذاشتم   ی لیمادرتون، خ ش یخوب بهتره من بر گردم پ لهیخ-

 که همسرش با چند خانوم همسن خودش در حال صحبت بودند.  یراهش رو کج کرد و رفت به سمت ی بعد با لبخند  و
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 410پارت#

 گفت:   ایکرد تند سمت دن  یم یکه بعد رفتن پدرش و سام احساس راحت انیدا

 بود. ی بود بابا، چه آدم نچسب یک  گه ید نیا-

کرد   ینگاه م نییکه از باال به پا یرو جلو فرستاد و در حال نشیهاش فرو برد و س  بیش رو داخل جاز سام دست د یبه تقل بعد 

 گفت: 

 شناسم؟!  یمن شما رو م -

 وار رفته و پر حرص ادامه داده:  بعد 

کرده  عه عه فکر   ؟ یساقدوش بابات بودم، حاال به جا آورد ،یشناس  یعصا قورت داده، م  که یخواست بهش بگم آره مرت ی دلم م-

 . هیک

بود از   رهی بود صورتش رو جمع کرده بود و با خشم به اون خ تشیکردن عصبان ی در حال خال انیکه دا  یکه تو طول زمان ایدن

 کوره در رفت. 

 ؟ یداریگم تو دور بر م  یبهت نم  یچ یمن ه  یه یچ  یعنی  ان،یدا  گهیعه بسه د-

 لبش رو لج کرد.  انیدا

 چطور رفتار کرد؟!  ید یمگه ند  -

 شونه باال انداخت. ایدن

 . نیشناسه هم ی فقط گفت تو رو نم ،ی کن ی نزد تو شلوغش م یطفلک حرف بد  دم،یخوبم د  یل یخ رینخ-

 نازک کرد و آروم تر ادامه داد:  یچشم پشت

 . میروشن کن  فمونوی االن تکل نیبرات احترام قائلم، اما بذار هم یزم یعز یداداشم ان یدا نیبب-

 . د ید ی م  خی ی نفس سنگ رو شیخودش رو پ  یکه حساب نایدا

 گفت:  یزد و با پوزخند  نه یبه س  دست
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 خانوم.  ایدن  نم یروشن کن بب-

 حرفشو بزنه. انیدا ی کرد بدون نگاه کردن تو چشما ی جمع کرد و سع ی لب هاش رو کم ایدن

 . هیعیپس قبول کن رفتارش طب امه،یس  ریتنها نوه اردش  ست، یکه ن  یسام مغروره که البته حقم داره، کم کس-

 . د یخند  یبا لودگ  انیدا

 

 411پارت#

 ه؟ یچ  ی عیطب مید یو فهم م ینمرد-

 سرخ شده دست به کمر زد.  ایدن

پسر   عیکه باهات سر  یکی زون، یطلبو آو فرصت ی از آدما ی نکه دور و برتو پر کرد ه،یچ ی عیطب یدونست ی آره، معلومه که تو نم-

 .یکنیشه رو مسخره م ی خاله نم

 به نفس شد. ایدن یمتوجه طعنه  ع یسر انیدا

  عیانداخت؛ اما سر د یشن ی اون ها رو نم یغرق بود و اصالً صدا ایانداخته بود و تو عالم رو ر یبه نفس که سر ز عی نگاه سر مین

 نگاه کرد.  ایبه دن تینگاهش از اون گرفت و با عصبان

 بود؟  ی حرف چ نیمنظورت از ا ا؟یدن  ی چ یعنی-

 شد.  نهیدست به س  ایدن

سام بکنه؟! باز خدا رو   زون یخواست خودشو آو یچطور م  ید یپس خودتو به اون راه نزن داداش، ند  ؛ ید یمنظورمو خوب فهم-

 . یبخور یاول راه شکست عشق نیهم ی، واال مجبور بود ندارن یسام ارزش  یدخترا برا   نجوریشکر ا

و گرد به اون نگاه   دهیترس  یکه مچ دست اونو که از شوک حرکت برادرش با چشما  یرو گرفت و درحال ا یبا حرص دست دن انیدا

 . د یشدش غر پیک  یدندون ها  یکرد، فشرد و از ال  یم

 هم من.  یبش مونیبهت بزنم که هم تو پش ینذار حرف ا، یحرف دهنتو بفهم دن-

 جواب داد.  ع یسر ایدن
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 گم؟  ی مثالً؟ مگه دروغ م  ی بگ  یخوا  یم  ینه بزن، چ-

 رو دنبال خودش کشوند.  ا یکه هنوز هاج و واج خشکش زده بود دن  یتوجه به مهمون ها و نفس ی ب انیدا

 دروغ.  یراسته چ   یتا بهت بگم چ ایب-

 **************** 

 .ستاد یکنار نفس ا ی بود که مستخدم دهینکش قاًی به دق هنوز

 خانوم.-

 انداخت. یو به مستخدم نگاه د یهول شده تو جا پر نفس

 بله؟! -

 

 412پارت#

 

   ن؟ یشما آب خواسته بود-

 آب داخل دست زن انداخت. وان یبه ل ینگاه نفس

 آب خواسته.  ی رفته بود که ک ادش یکرد، انگار  مکث

 آب رو به سمتش گرفت.   وان یحامل ل هی نیس  مستخدم

 .نیقبلتر آوردم مشغول بود  د یببخش-

 رو از اون گرفت.  وان یحال سر تکون داد و ل ی ب نفس

 .د یبا من ندار یاگه یامر د-

 شده بود.  ان یتکون داد و به اطراف نگاه کرد، تازه متوجه عدم حضور دا ی سر نفس

 زن خدمتکار رو صدا زد.  ع یوقت بود که اونجا رو ترک کنه پس سر نیبهتر نیونست کجاست؛ اما اد  ینم
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 ام...خانونم.-

 برگشت. زن

 د؟ ییبله بفرما-

 رو داخل دستش تاب داد.  وانی ل یکم

 . یرنگه با به شال نقره ا ی طوس  یزه ییپا یمانتو   هی  د؛یاریشه لباس منو ب یخوام برم، اگه م یمن م -

 سر تکون داد و گفت:  زن

 . ارمشیبراتون م  گهید یچشم تا چند لحظه -

 رو خورد.  وانیجرعه از آب خنک داخل ل ه یپلکهاش از اون تشکر کرد و  دنیبا بهم کوب نفس

  یتر از اون کنار اومدن باحس  سام برگشته براش سخت بود؛ اما سخت  نکهی بود، باور ا ومدهیخونه کنار ن نیسام تو ا دنیبا د هنوز

 بود.  دهیکه مشابهش رو تو نگاه سام ند   یبود که به اون داشت، حس

  ی نبود، تنها اون بود که م م یکجا االن بهتر از آغوش نس  چیرفت ه یم  د یاما با شد؛یمثل قبل نم زیچ  چیه گه یبعد امشب د د یشا

 اونو آروم کنه.  شون یتونست حال پر

 ************** 

 

 413پارت#

 تو فکر بود که زن خدمتکار برگشت. هنوز

 اومده.  شی پ یمشکل ه ی  د یخانوم ببخش-

 کرد.  ی زیاخم ر نفس

 ؟ یچه مشکل-

 .د ییایشه خودتون همراهم ب ی کنم، اگه م  ی نم دایمتاسفانه لباستونو پ-
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در اون   یکه مهمون ی برداشت و دنبال زن روونه شد و از سالن زی م یرو از رو  فش یبذاره ک ز یم ی آب رو رو  وانیل  نکهیبدون ا نفس

 رفت.  رون یشد ب یبر گذار م

 داشتن.  یی قو  یصوت  قیعمارت عا ن یا یها وار ید اد یقطع شده بود، به احتمال ز  ی قی موس  ی کامالً صدا  گهید

 . ستادیکرد ا  یجلو حرکت م ی که چند قدم زن

 .شنیم یطرف لباس ها تو طبقه باال نگهدار نیاز ا د ییبفرما

 بود متوقف شد. ستادهیکه زن کنارش ا  یعمارت رو باال رفت و مقابل در  ی حرف دنباش راه افتاد و پله ها ی باز هم ب نفس

 نجاست؟یا-

 عقب گذاشت. ی قدم زن

 .د ییجاست، بفرما نیبله خانوم هم-

 ابرو باال انداخت. نفس

 !د؟ییایشما نم-

 دست پاچه جواب داد:   خدمتکار زن

 برگردم، داخل هستن که کمکتون کنن، با اجازه.  د ینه خانوم من با-

 حرف با عجله راه اومده رو برگشت.  نیگفتن ا با

 متعجب چشم درشت کرد.  نفس

به   یز یکرد که داخل اون اتاق چه چ  یفکر نم نیلحظه هم به ا ی برا یحال حت  نیشد؛ اما با ا یرفتار اون زن رو متوجه نم  لیدل

 جز لباس هاش در انتظارشه. 

 .د یباال انداخت و با پشت دست آروم به در کوب شونه

 نشد.  ی کار رو تکرار کرد و باز خبر  نیدوباره ا د،ینشن ییصدا اما

 . د یکش نییدر رو پا یره یدستگ  ی آروم به

 تو اون اتاق نبود.  یاگه کس یحت  داشت،یلباسش رو بر م د یبا
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 رو نگاه کرد.  ک یدر رو باز کرد و داخل اتاق تار ی ال یکم

 هست؟ نجایا یکس-

 

 414پارت#

 . ومد ین یی باز هم صدا اما

 کنه، اما موفق نشد.  دایبرق رو اطراف در پ د یکرد کل ی و آروم وارد اتاق شد و سع  اطیبا احت یلیخ

 اتاق روشن شد. ی تمام المپ ها کبارهیجلو رفت که به  ی ا گهیشد و قدم د  ی کیتار الیخ یب

 .د یو اطراف خودش چرخ د یکش  ی خفه ا غی زده ج وحشت

 المپو روشن کرد؟  ی ک نجاست؟ی ا یک-

 اونجا نبود.  یکس اما

 . د یسرش کوب ی و آروم رو  د یبه سقف انداخت و لبش رو گز ینگاه

 روشن شده بود.   یبا سنسور حرکت المپ

 بود.  دهیرو ند  یخ یتار ی سوت نیا یشانس آورده بود که کس چقدر

 به اتاق انداخت. یا  گهیو نگاه د د یکش  یپوف

کار و مبلمان و   ز یگرفته تا م  یح یو تفر  یاز لوازم ورزش  ، یلوکس و کار برد  لیوسا ی آپارتمان کامل بود با تمام  هی نبود که  اتاق

اتاق   ه یگفت  شد ینشده بود م جاد یمختلف ا  یقسمتا ن یب واری به اسم د ی د که مرزبو نیآپارتمان ا  هی اما تنها فرقش با  ون؛یتلوز

 بود.   دهیهم بود که نفس تا حاال به چشم د ی اتاق ن یتر بزرگبزرگه و صد البته  یلیخ

کنه ناخدا گاه   دایکردن رو پ یم  یکه لباس ها رو توشون نگهدار  ییکرد جا  یسع زد، یم  د یکه داشت اطراف رو د  همونطور

که   ی کرد، انقدر ی وحشتناکش ته دل نفس رو خال یکه چشما اهیببر س  هی با طرح  یای افتاد با رو تخت یچشمش به تخت گرد 

اون ببرم انقدر   یچشما دن ید ی عکس بزرگ بود از سام، حت ه یافتاد  ت تخ ی عقب گذاشت و تازه نگاهش به عکس باال یقدم

 ام تو اتاق اون و به وحشت انداخته بود. عکس س  دن ینفس رو نترسونده که د
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 415پارت#

 یاکباره ی می نشسته بود که با تصم  رهیشد؛ اما هنوز دستش رو دستگ  یاتاق خارج م نیاز ا د یراه اومده رو برگشت، با  عیسر

 برگشت.

 به دور و بر بندازه.  ی نگاه هی هم نداشت  ینبود اشکال ینظرش حاال که کس به

 تخت انداخت. ی به عکس باال  یسمت تخت رفت و نگاه به

 .د یکنار تخت بودند رو د  یکیکوچ  یگذاشت، که عکس ها یپاتخت  ی بذاره رو رو نییکه فراموش کرده بود پا  یآب  وانیل

 زن و مرد خندون. هی عکس از  ه ی تا عکس از سام بود با  چند 

 دور از ذهن نبود.   یلیبا سام دارن خ ی زن و مرد چه نسبت نیا نکهیا حدس 

 به سام بود، مخصوصاً رنگ چشماش. ه یاندازه شب ی داشت و مرد ب  انیبه ک یاد یداخل عکس شباهت ز زن

 پدر و مادرش بودند.  پس

 برداشت. زی م یعکس از صورت اون بود رو از رو  ه ی باً یسام رو که تقر یاز عکس ها یک یبرد و  شیرو پ دستش

 زد.  یگاه لبخند  ناخدا

 نکرده بود.  رییاما چهره سام اصالً تغ  ه،ی ا هیمیبود عکس قد  مشخص

 . رهیو از همون داخل عکس به چشماش خ د یصورت سام کش ی رو یقاب عکس با حسرت خاص شه یش  ی رو از رو دستش

 خارج شد. نشیاز س  ینا خدا گاه آه

 بود. ده یفا یاز عکس سام هم ب  ی برگرده؛ اما دلکندن حت د یداد که با یداخل ذهنش مدام هشدار م  یزیچ

 برد؟  یشد اگه اون عکس رو با خودش م  ی م یچ

 شد.  مون یپش یا  هی ثان ی قاب عکس رو بر گردون و شروع کرد به باز کردنش، اما برا عیسر

 کار داشت؟ ن یا یبرا یاونوقت چه جواب ؟ یچ د یفهم ی سام م اگه
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 416پارت#

  یرو م   یادگار ی ن یآخر نیرفت و تمام وجودش ا  ینم رون یعکس از اتاق ب ن یشد، بدون ا رهیحال دلش به عقلش چ  نیا با

 خواست.

  زی م یرو  ی به عکس ها ی قاب عکس رو سر جاش برگردوند و با نگاه آخر عی سر یل یو خ  د یکش رونیرو از داخل قابش ب عکس

 که اونجا رو ترک کنه. د یچرخ

 بود همانا. ستادهیکه پشتش ا ی رنگ  اهیهمانا و بر خودش به جسم س  دهیچرخ اما

 تخت بزرگ و نرم سام. یو به عقب پرت شد و درست فرود اومد رو   د یکش ی غیج دهیترس 

 رو بسته بود.  چشماش 

سر   چیبدون ه  تونستینم ی آدم چیرنگ بود، واال ه اهیشبه س  ه یاز وجود اون جسم تصور کرده بود  هی که تو همون چند ثان یزیچ

 ها عبور کرده باشه.  وار یشبح باشه و از داخل د نکه یوارد اتاق شده باشه؛ مگه ا  ییو صدا

 خواست داد بزنه و کمک بخواد، اما انگار صداش رو گم کرده بود.  یم  دلش

 الاقل چشماش رو باز کنه.  ایه تونست فرار کن  ینم یحت

از داخل گلوش   یگوش خراش  غ یبزنه ناخداگاه ج اد یتونه فر ی کرد نم یتخت فرو رفت و بر خالف انتظار نفس که حس م   گوشه

 اومد.  رون یب

 دهنش.   یرو  یشد با نشستن دست ی مساو که 

تکون بده تا بتونه از دستش فرار کنه؛ اما   اون شبح قصد خفه کردنش رو داره باعث شد ناخوداگاه بدن لمس شدش رو  نکه یا فکر

 شد. یکرد کمتر موفق م   یهر چقدر تالش م

 چشماتو باز کن. -

 .د یخودش لرز به

 !زدن؟یشبح ها هم حرف م مگه

 زد.  خشکش

 گم چشماتو باز کن.   ی بهت م ستم؟ یمگه با تو ن-
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 سام بود.  یکه صدا نیا

 ناراحت سام چشم دوخت.  یصد برابر شده به چشما یوحشت چشماش رو باز کرد و با ترس  با

 بود در مقابل هزار.  ک یاتاق داشت  نیسام تو ا دن یکه از د ی که از شبح داشت در مقابل ترس  یترس 

 نفس رو نداشت. رهیگرد و نگاه خ ی چشما دنیکه طاقت د  سام

 غ اون برداشت و صورتش رو به سمت مخالف چرخوند.دهن و دما  یکرد و دستش رو از رو  ی زیر اخم

 ! ؟ی کن ی م ی چه غلط نجایا-

 

 417پارت#

 ماجرا کرد.  فی شروع کرد به تعر یکرد و با دست پاچگ سام نگاه  مرخ یخودش رو جمع و جور کرد و به ن ی تخت نشست و کم ی رو

 واال... نجاستیبرگردم خونه، اون خانمه گفت ا خواستم یمن... من فقط اومدم دنبال لباسم، م-

 به سمت اون برگشت:  سام

 ؟!  یکن  ی م ی چه غلط یکوفت   هیمهمون  ن یخونه و ا نیتو، تو ا-

 انداختم. ر یکه با اشک تر شده بودن سر ز ییچشما با

 . ومدمیتوعه واال نم ی دونستم خونه  ینم-

 . رهیبگ  شیجمله ناخوداگاه نفس باعث شد سام آت نیهم

خوام   ینم  گه ید ی آره؟! پس بلند شو، بلند شو گورتو از خونه من گم کن، حت ی اومد  ی منه نم ی خونه  ی دونست  یکه اگه م -

 . نمیبب  افتویق

  ی به سام نگاه م یربا ناباو ختیر  یدهنش گذاشته بود و اشک م  یدستش رو رو  ی اومد و در حال نیی شوکه شده از تخت پا نفس

 کرد. 

 ؟ یکنی م  رونیتو منو ب-
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دهنش    یشد و آروم دستش رو رو  ی م رینفس سراز یبود که از چشما ی اشک یچشمش به دونه ها ی از جا بلند شد و در حال سام

 .د یکش

 بود. ی نفس تونسته بود حالشو منقلب کنه؛ اما هنوز هم عصبان یاشکها دنید د یشا

 و گفت:  د یرو دور دهنش کش دستش

 ؟ یاونم ول کرد  نکهیا ا ی! ؟یینجایدونه ا  یم  انیک-

 . ختیر ی انداخته بود و اشک م ری حرف سر ز ی ب نفس

 همون لحظه در به صدا در اومد.  تو

 . د یاز پشت در به گوش رس  انیدا  یصدا و

 ؟ ییاونجانفس، نفس -

 به سام انداخت. یشوکه شده نگاه نفس

 

 418پارت#

 بود؟!  نجایا انیدا

 اومده باشه؟!  نجا یرو ترک کرده باشه و به دنبالش ا یمهمون د یبا چرا

 نفس دوخت و به در اشاره کرد:  یشوکه و گرد شده  ی نگاهش رو به به چشما سام

 ه؟ یالدنگ ک نیا-

 بشه از شرم سرخ شد.  دهیاتاق با سام د نیا یتو  نکه یموند، از فکر ا  رهیرد انگشتش رو گرفت به در خ نفس

نسبت به اون در خودش احساس کنه؛ فقط دوست نداشت اونجا   یاحساس تعهد  نکه یا ا یداشته باشه  ان یبه دا یاحساس  نکهیا نه

 راجب اون برداشت بکنه.  ی ا گهی د  زیاز ماجرا با خبر باشه چ نکه یبدون ا انیبشه و دا دهید

 برم.  د یمن با-

 مچ دستش رو تو هوا گرفت. سام
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 . یکن  یو تو اتاق من چکار م   نجایا یدی م  حیو به اون که به قول خودش نامزدته توض یستیمیوا نجایهم ، یرینم جاچ یتو ه-

 سام متوقفش کرد.  یو به سمت در حرکت کرد که صدا  د یکش رون یدست سام ب  ونیبا حرص دستش رو از م  نفس

پس   ی گشت یکن، چون خدمتکارا بهش گفتن دنبال اتاق من م  رونیدنبال لباستو از ذهنت ب  یاومد  نجایا ی بهش بگ  نکهیفکر ا-

 بهتر باش. حیتوض هی دنبال 

 .د یکه باز مونده بود به سمت سام چرخ  یدهن با

 د که سام براش پهن کرده بود. بو  ی اومدنش دام نجا یشد ا ینم باورش 

 ؟ یتو چکار کرد -

 زد و شونه باال انداخت. یث یلبخند خب سام

 تونه  ی پشت در م انیدا کباره یسکوت  نیخبر داشته باشه ا  نکه یا بدون

 

 419پارت#

 از اونه.  یترک مهمون ل یدل  دنیو در حال پرس   دهیکه اونو تو طبقه دوم عمارت د ر یاردش  ه یبه بزرگ یل یداشته باشه، اونم دل  ی لیدل

 ! دمتیند  یتو؟ تو مهمون  یسالم پسرم چطور -

اون و دچار   یخدمت حساب شیپ ی حرف ها  یاومده ناراحت بود و از سمت ش یپ ایخودش و دن ن یکه ب  ییکه هنوز از حرفها انیدا

 متواضع باشه.  ری کنه در مقابل اردش  ی م یسع  ی شونیشک کرده، در اوج پر

 ن؟یالم حال شما؟ خوب هست س -

برادر عروسش به   ی پسر به زود نینبود ا یهم گذاشت؛ هر چ ی جلو برد و با لبخند پلکهاش رو رو یرو کم   شیبرق لچریو ریاردش 

 .ومد یحساب م

 .د یپس گردنش کش  ی دست انیدا

 . دمیرس  یبه مهمون  ر ید کم یاومده بود  ش یبرام پ یشرمنده من کار -

 زد.   یلبخند گرم ریاردش 
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 خدمه نگفتن؟  نه، ییپا ی ! مهمون؟یکن ی چکار م نجا یفقط ا ه، یعال می لیخ یکه حاال اومد  نیهم-

 به در اتاق انداخت. ی نگاه یبا ناراحت انیدا

 چرا، چرا منم همونجا بودم اما...-

 کرد.  ی فیاخم ظر  ریحرفش رو ادامه بده.. اردش  د یدونست چطور با یشد نم ساکت

 افتاده؟  ی اتفاق یشونیچرا پر-

 سرش رو تکون داد.  یبا ناراحت انیدا

 باشه.  نجایا د یخدمت گفت اومده باال حدس زدم با شیدلخور بود پ  کمیگردم،   یفقط دنبال نامزدم م ستین  یزیچ-

 با تعجب ابرو باال انداخت. ریاردش 

 ؟ یباشه، تو مطمئن نطوریدونم ا  یم د ی اونم تو اتاق سام، بع نجا؟یا-

 اسم سام مشت هاش رو داخل هم گره کرد. دنیبا شن انیدا

 

 420پارت#

 گفتن.   نطوریبه من ا-

 و بدون در زد در اتاق رو باز کرد گفت:  ستاد یدر اتاق سام ا ی درست جلو نباد یرو حرکت داد و ا  ش یبرق لچریباز هم و  ریاردش 

 .ستیاتاق ن ن یو اپسر جان برو داخل و مطمئن شو که نامزدت ت ایب-

 در اتاق کنار رفت به داخل اشاره کرد.   یو از جلو د یرو عقب کش چرش یول

 . وفتهیم ی چه اتفاق نهیدونست اگه نفس رو تو اون اتاق بب   ی. نمستادیدر ا  یجلو گذاشت؛ اما جلو ی قدم انیدا

 کرد.  ی م وونش یشبه از دست بده د هی از اون دختر تو وجودش پرورنده رو  شیعالقه که از چند سال پ نکه یا فکر

گفت   ی اما عقلش م رشو؛ یگفت جلو نرو خراب نکن تصو ی منتظر نفس بمونه، قلبش بهش م نییخواست برگرده و اون پا یم  دلش

  ایبوده  ایده ذهنت و حق با دنبوده و زا یجعل  یخودت ساخت یکه از نفس برا یمقدس  م یاون مر نی خودت بب یبرو تو و با چشما

 نه.  نکهیا
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 انداخت و وارد اتاق شد. ریبه اردش  ینگاه

 در اتاق خشکش زد.   یهموجا جلو  و

 ********** 

 شیپچندلحظه #

  ی خودش رو با اون پسر هم مشخص م  فیتکل  د یهم مهم نبود، اصالً امشب با ان یقضاوت دا یحت  گهیبه سمت در رفت د نفس

 کرد. 

 امشب تحت فشار قرار گرفته بود. بود هر چقدر  بس

 در باعث شد تو جا خشکش بزنه.  کباره یباز شدن  اما

 اونو  شتریکه ب ی زیتا آسمون فرق داشت؛ اما چ  نیوارد اتاق بشه زم نطور یا ان یدا نکه یخودش بره و در و باز کنه تا ا نکهیا

 

 421پارت#

 انداخت. یبند بند وجودشو به لرزه م  الش ی در و ی اون روزش که جلو یبود که هنوز زنگ نعره ها ی مرد ر یپ یکرد صدا  شوکه

 . ستیاتاق ن ن یا ی پسر جان برو داخل و مطمئن شو که نامزدت تو ایب-

اش از دست ه ی کی ی کرد و در حال ریسام اون رو اس  ی نکرده بود که دستا دایاتفاقات اطرافش رو پ لیلیو تح  هی وقت تجز هنوز

که در حمام رو    د ینکش هیاتاقش کشوند و به ثان یبهداشت سیاون بود، اون رو به سمت سرو یدور بازو   گشیدهن و دست د  یجلو

بود   ستادهیکه مماس با اون ا   یرنگ چسبوند و در حال  یو دود   یاشهی کنار در ش   واریو شوکه شده رو به د  دهیبست و نفس ترس 

 دماغش گذاشت. یدستش رو به نشانه سکوت رو 

زدن رو هم نداشته باشه، چه برسه به حرف زدن،   ک یجرات ج یخود باعث شده بود که نفس حت  ه ی اومده به خود شیپ ط یشرا

 رنگ سام گرفت و سر تکون داد. یلرزونش رو با ترس از اطراف کت مشک  یپس دست ها

 رو نگاه کرد.  رونیحموم ب هی رنگ ورود ی کج کرد و از داخل در دود  ی د و سرش رو کمتکون دا یاز اون سر  تیهم به تبع سام

وجود نداشت که   ی زی چ چیکرد ه ی به گشتن حموم م می تصم انیشد، اما اگه دا ی نم ده یداخل د  رون ی بود که از ب نیا شیخوب

 مانع اون بشه. 
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  کباره یبودنش فکر و نقشه  نجای چون ا ان؛ یبود نه از دا ده یترس  د،یاز قبل به نفس چسب شتریدهنش رو قورت داد و ناخوداگاه ب آب

 بود؟!  نجای ا ر یخودش بود؛ اما چرا اردش 

  یآب خوش، من بعد از گلو  ه ی ی داد حت ی اون اما مطمئن بود خان اجازه نم یشد، البته نه برا  ی بد م د ید  یم  نجاینفس رو ا اگه

 اون بود. ری ها تقص ن یبره و ا نیینفس پا

  ریکه نسبت به نفس داشت غ  یشد اما عشق یوقت خوب نم  چ یه گهیکه به قلبش واردشده بود د یجراحت د یدلخور بود، شا د یشا

 قابل انکار بود. 

 

 422پارت#

 به اطراف انداخت. ینگاه یتفاوت یبود، وارد اتاق شد و با ب  ستادهیسام ا  ه یاتاقِ اشراف ونی که م  انیبه دنبال دا ی بعد از مکث ریاردش 

به وجود   ایقبل از ازدواج سام و دن  یپسر باعث کدورت نیا ی خواست بچه باز یاومده رو اصالً دوست نداشت و نم شیپ یماجرا

 .ارهیب

 .وصلت داشت  نیا یبرا  یاد یز لیکرده بود و دال  یز یازدواج برنامه ر ن یا یسالها بود که برا اون

 پسر خوب همه جا رو بگرد. یسادیچرا وا -

 خورد.  یو حرص م  د یگز یفقط لب م ر یاما سر به ز ان،یدا

زنانش بوده و منشاش حسادت،   التی تخ یکه زاده   ایخودش، چطور با دو کالم حرف دن شیمرد، هم پ ن یا شیبود هم پ شرمنده

 نظرش گرفته بود. ر یکه بارها و بارها ز ی قضاوت کنه؟ اونم دختر نطور یاجازه رو داده بود راجب نفس ا نیبه خودش ا

 اونو جذب کرده بود و اون حاال.... شیتفاوت  یب  نیهم ر،یبود، آروم سر به ز ب ینج نفس

 .ری اردش  ش یخودش و هم غرورش رو پ ش یخراب کرده بود هم وجدانش رو پ د،یکش  یپوف

 کرد؟   یم  یراجب اونو نامزدش چه فکر  ر یبعد اردش  من

 داد؟ یم ح یپدرش داشت؟ چطور توض ی برا ی اون وقت چه جواب د؟یرس  یاتفاق به گوش پدرش م نینکنه ا اصالً

 عقب گذاشت. یقدم



 قاصدک سوخته 

479 
 

تونه داشته   ی تو اتاق آقازاده شما چکار م نجایمن اتاق رو اشتباه اومدم واال نامزد من ابه حتم   ست،یبه گشتن ن اج ینه آقا، احت-

 . میرو از دست داد یمهمون  باًیحاال هم تقر نیکنم؛ تا هم  داش یباشه، با اجازتون من برم تا هر چه زود پ

 به چشم اون بود، خشک  گهیاز هر رنگ د داتریبود و رد رژ لب قرمز رنگ روش هو ی پاتخت ی که رو  یآب  وانیل ی رو ریاردش  نگاه
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 برگرده جواب داد.  انیبه سمت دا نکهیبود و همونطور که از خشم سرخ شده بود بدون ا شده

 . نطورهیحتماً هم -

که   یترک کرد و همون طور که به سمت سالن  به اطراف طبقه باال رو یرفت و با نگاه رون یافتاده از اتاق ب ی با شونه ها انیدا

 و شماره نفس رو گرفت. د ی کش  رونیب بش یرو از ج لشیموبا یگوش  کرد، یشد حرکت م ی اونجا بر گذار م یمهمون

 ************* 

 رفتن؟ -

ه  جمع شده بود و خودش رو با ترس به اون چسبوند  نشیس  ون یبه نفس که م ینگاه م یگذاشت و ن  نشیب ی دستش رو رو سام

 اتاق بود انداخت. ونیکه هنوز م  ریبود، انداخت و دوباره نگاهش رو به اردش 

ش به  تافت خورده   یو به خصوص حرارت تن سام کالفه شده بود و موها یبهداشت س یسرو ی بسته  ط یمح  یکالفه از گرما  نفس

 بود، کالفه شروع کرد به جنب و جوش کردن و عقب هول دادن سام.  دهیچسب شی شونیپ یاطراف گردن و رو 

 برو عقب. کمی-

 : د یممکنه غر یصدا نی نفس رو تو دست گرفت و با آروم تر ی و دو طرف بازو ها  د یصورتش رو توهم کش سام

 گرفته؟   تیچته تو؟! باز -

 : دهیجواب م یکنه و با ناراحت  یلب غنچه م  نفس

 .رونیب می گرممه تو رو خدا بر-

 .سابه  ی هم م یدندون رو  سام
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 . یتحمل کن د یبا-

 به خودش داد.  یتکون  کالفه

 ؟ ی تا ک-

 کرد انداخت و گفت:  ی م تیرو به سمت در هدا لچرش یچرخوند و و  یکه نگاهش داخل اتاق م  ری و اردش  رون یبه ب  ینگاه سام

 . رهیداره م  سایوا کمی-
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  سیسکوت سرو ش یزنگ تماس گوش  ی داد؛ اما تو همون لحظه صدا ه یتک  واری و سرش رو به د د یکش  یاز راحت یپوف  نفس

 اتاق سام رو شکست که باعث شد هر دو تو جا بپرن.  هیبهداشت

 . د یعقب کش عیسر سام

 قعطش کن، قعطش کن زود باش.-

دست   میرو هم به اصرار نس فی ک نیکه اتفاقاً ا نشیپر از نگ  ه یمجلس  فیسرتکون داد و شروع کرد به باز کردن ک دهیترس  نفس

 گرفته بود. 

 . د یبه سام انداخت و آروم نال ینگاه ی موفق نشد با زار یکرد، اما وقت   یسع یکم

 بازش کنم.  ستم یبلند ن ی وا-

 و صداش رو قطع کرد.  د یکش  رونیو ب لیموبا  ه یتو صدم ثان فی و بعد از باز کردن ک د یکش رونیرو از دستش ب فی با خشم ک سام

 بود که هر لحظه امکان منفجر شدنش بود.  یبمب ساعت هی کردن   یبعد خنث  یهر دو اون لحظه مثل لحظه  یبرا

مطمئن بشه؛    ر یتا از رفتن اردش  د یکش  یموهاش زد و سرک ون یم یداد و سام چنگ  ه یتک  واریفرستاد و به د رون ی نفسش رو ب نفس،

 خشکش بزنه.   یلحظه ا  ی باعث شد برا یبهداشت سیسرو  شهیدرست پشت در ش   ریاردش  دنیاما د

 بود.  دهیرو شن لیاون موبا یلعنت یصدا ریاز کار گذشته بود و اردش  کار

 موند. رهیکه در حال باز شدن بود خ یرنگ  ی عقب گذاشت و به در دود یگفت وقدم   ییوا ناخداگاه
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 ********* 

 چه خبره؟  نجایا-

 دوخت.   نیجواب نگاهش رو به زم یانداخت و ب  د یلرز یم  د یبه نفس که مثل ب ینگاه مین سام

 کنه؟   یم  یدختر تو تولت اتاق تو چه غلط ن یالدنگ، ا ستمیمگه با تو ن-

 .د یلب گز  سام

 . دمیم  حیبذار بره من توض ست، یاون مقصر ن-

 

 425پارت#

کرد    یم دای اتاق پ نیاگه اون پسر نامزدش رو تو ا ؟یکن یچه غلط م   ی دار  یفهم ی م چ یتو ه ؟یبد  حیتوض یخوا  یرو م  یچ-

 افتاد؟! یم  یچه اتفاق  ی دون یم

 داد.   ی کالفه چشماش رو تاب سام

 نشده.  ی زیحاال که چ-

 نشده؟!   یزیچ-

 نفس اشاره کرد.  به

 . وفتادهی ن یاتفاق ی گ یم ی اون وقت تو دار ی که قراره تو با دخترش ازدواج کن ی همون کس ه،ییدختر نامزد پسر رضا نیا-

 کرد.   ریحرف به سام دوخت و نگاه کالفه سام به خودش رو غافل گ نیا دن ینگاه به اشک نشستش رو با شن نفس

 اومده به در اشاره کرد.  شیپ ت یاز وضع یعصب سام

 تو برو. -

اونو   ر یاردش  ادیفر  یبرداشت، اما هنوز قدم دوم رو برنداشته بود که صدا یداد و قدم  فشار نش یرو به س  فش یچون چرا ک ی ب نفس

 تو جا خشک کرد. 

 روشن نکردم. فتو یتکل  یدختر، نه تا وقت  ی ریجا نم چ یتو ه-
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 برگشت.  ریبه سمت اردش  ون یو گر  دهیترس  نفس

 آقا من... بخدا من. -

 اتاق کشوند. رون یبازوش رو گرفت و به همراه خودش اونو ب یبه سمتش اومد عصب  سام

 به هق هق شده بود.  لینفس تبد  هی گر یصدا

 به سمتش برگشت.  سام

 مگه بهت نگفتم برو. -

 اما اون گفت نرو. -

 به پله ها اشاره کرد.  سام

 برو پشت سرتم نگاه نکن. یعن یمن گفتم برو، -

 حرف به سمت اتاق برگشت و واردش شد.  نیا با
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 ************ 

 بود با عجله گفت:  ستادهیپله ها ا نییکه پا ی اومد و رو به خدمتکار نیی عمارت رو با دو پا ی ها پله

 ش؟ید یاتاق من رو ند  شیاریکه گفتم ب ی اون دختر، همون-

 با آرامش جواب داد:  مستخدم

 خبر کردم.  یبراشون تاکس شیپ قهی چند دق-

 به سمت عقب برگشت. یلحظه ا  ی نموند و به سمت در امارت پا تند کرد؛ اما برا ی منتظر حرف  گهید سام

 مخصوصاً پدر بزرگم.  ستمی متوجه بشه که ن   ینذار کس-

 رفت و رو به نگهبان گفت:  رون یکار سر تکون داد و سام از در ب خدمت
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 در   یجلو  اریمنو ب نیماش -

 .د یباغ دو نییبه سمت پا و

 ************ 

 رو از سر گرفت.  ختنیداد و اشک ر  هی تک نیماش  شهیبود رو رد کرد و سرش رو به ش  انیکه از سمت دا یتماس 

 بهش زنگ زده و اصالً براش مهم نبود.  ان یکه دا  هیبار ن یچندم نیدونست ا ینم

بره و سام رو   یکرد امشب باهاش به مهمون  ی ماگه مجبورش ن ،ییبه آشنا کردیاتفاقات اون بود، اگه اصرار نم نیمقصر تمام ا اصالً

 اومد.  ینم  ش یماجرا ها پ نیکدوم از ا چ یزد ه یالاقل بهش زنگ نم ایاومد  ی و از همه مهم تر اگه دنبالش به اتاق نم  نهیبب

 که کرده بود لعنت فرستاد. ی رو بابت حماقت خودش 

 د؟یش  ی نم اده یخانوم پ-

 انداخت. ان یبه در خونه ک یشد و نگاه ادهیداد و پ  ی به راننده تاکس یو تراول  د ی چشمش کش ر یرو ز دستش

  یبود که داشت، اگه امشب بر م  ییخونه هنوز بعد از گذشت سالها تنها جا نیا نجا یا ومد ی م د یشب گذشته بود؛ اما با میاز ن ساعت

 . ارهیسر خودش ن  ییگشت به خونه مطمئن نبود بال

 عقب گذاشت. ی قدم ی شت و با تک بوقزنگ در گذا  یرو رو  دستش

 فون یاز پشت آ  انیخواب آلود ک یو بعد صدا  د یطول کش یکم

 

 427پارت#

 . د یگوش رس   به

 ! ه؟یک-

 شد.  مونیپش ی لحظه ا یبرا

 داشت که بگه؟!  یخواست بگه؟ اصالً چ  ی م یچکار کنه؟ چ  نجایبود ا اومده

 .د یبه گوش رس  فون یاز پشت آ  انیک  یعصب یصدا
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   ه؟ یگفتم ک-

 و ادامه داد:  د یکش  یپوف

 بر پدر و مادر مردم آزار...  یا-

 رفت تو.  ی م د یکه اومده بود با حاال

 کرد.   ین یو ف نیف

 باز کن منم نفس.  انیک-

 . د یبه گوش رس  انیک  دهیبه وضوح ترس  یصدا

 ! ؟یکن  یچکار م نجایا ؟ یینفس تو-

 . د یهق هق کردنش نال ونیداد و شروع کرد به هق هق کرد و م ه یتک واریهم کنترل اشک هاش رو از دست داد دستش رو به د باز

 .انیباز کن درو ک -

که   میدکمه باز شدن در فشار داد و به سمت نس  یاز ترس رو به سکته کردن بود دستش رو رو باًیتقر  فونیکه اون سمت آ انیک

 بود و هنوز تو شک بود، نگاه کرد.  رهینفس به اون خ یچشمها یِکپ  یبا چشم ها

 نفس اومده. -

 به ساعت انداخت. ینگاه ده یترس  مینس

 شده؟!  ی ساعت؟ چرا؟ نگفت چ نینفس تو ا-

 به همسرش بده. یجواب  نکهیبدون ا د یدو رون یبه سمت ب انیک

حس کرد توان راه رفتن از پاهاش رفته؛ اما هر طور که شده بود   ی لحظه ا ی برا د ید اط ینفس رو که کنار در ح یمع شده ج جثه

 به اون رسوند.  زان یخودش رو افتان و خ

 شده؟  ینفس چ -
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 . ختیانداخت و اشک ر ریحرف فقط سر ز  ی ب نفس

 د کرد. به تنش وار  ی اون گذاشت و تکون یدست رو بازوها اریک

 شده؟  ینفس باتوام بگو چ-

 و ادامه داد:  د یخشم غر با

 ! ؟یکن یچکار م  نجایا ی نرفته بود  ی تو مگه مهمون -

 کرد.  دن یشروع به لرز انیک  ی دست ها  ونی که شونه هاش م ی کرد، جور  هی بلند تر گر  ی اسم مهمون دن یبا شن نفس

 .د یهم ساب ی دندون رو انیک

 کرده؟!   یکار  انیدا-

 .د یرس   یبه جز اون به ذهنش نم گه ید  لینشد دل الیخ ی ب انیسر باال انداخت؛ اما ک نفس

 کشمش نفس فقط بهم بگو چکارت کرد؟!  یخورده، به خدا خودم م ی بهم بگو چه گوه-

  ه یچسبودن و از پشت به رکاب یاون م  ی  نهیکه سرش رو به س  یانداخت و در حال انیمهبا خودش رو داخل آغوش ک ی ب نفس

 هق زد.   زد ی چنگ م انیرنگ ک د یسف

مادران که نسبت به خواهر کوچکترش داشت    یبا ترس به سمت اون ها اومد و با عشق د ید  یصحنه رو م  نیکه از پشت ا مینس

 کردن.  ه یشروع کرد به گر

 انداخت. م یبه نس ینگاه م ین انیک

 ؟ یدون ی م ی زیتو چ م؟ ینس ی کن ی م  هی تو چرا گر-

 سرش رو به اطراف تکون داد.  مینس

 اشکاشو ندارم. دن یطاقت د-

...........****.......... 

 راه رفت.  اطیداخل ح  یکالفه چند قدم انیک
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کنم، من احمق به    یروشن م ان یبا دا فمویامشب تکل نیمن هم ار،یمنو ب  نیماش  چییو سو راهنیپ ه ی نفسو ببر تو خونه،  م ینس -

 اون اعتماد کرده بودم. 
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 اومد.  رون یب میبا ترس و هول از آغوش نس نفس

 . ستیمقصر ن  انیدا  انینه ک-

 . د یغر انیک

 نسپرده بودم؟  ی ! مگه من تو رو به اون عوض؟یوفتی حال ب نیباعث شده تو به ا یمقصره؟ ک ی پس ک-

 دوخت.  نیسرخش رو به زم یچشما نفس

 ... میکه رفت ی وناون مهم -

 .ستادی دست به کمر جلوش ا انیک

 شد؟  یچ یخوب ادامه بده تو اون مهمون-

 کرد.  هی بغض گال ای نفس

 بذار حرفمو بزنم. -

 .د یهم ساب ی دندون رو انیک

 سر نفس اومده باشه.  ییافتاده بوده باشه و بال یکرد تو اون مهمون  یفکر م   یبود اگه اون اتفاق ان یبه حال دا یوا

 شده.  یتو فقط بگو چ  باشه-

 دست رو شونه خواهرش گذاشت. مینس

 شده؟  یبگو دردت به دلم، بگو چ-

 انداخت. ریسر ز نفس
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 ... یاونجا خونه  -

 .د یبا مشت به در کوب  یزنگ در بلند شد و به دنبالش کس یحرفش رو تموم نکرده بود که صدا هنوز

 قرار داد.  انیدر و ک  نیجلوش رو گرفت و خودش رو ب  می به سمت در رفت؛ اما نس ستادهیپشت در ا انیدا  نکهیبا فکر به ا انیک

 . یهست یتو االن عصبان سا،یجان، تو رو به خدا وا انیک-

 با خشم به کنار اشاره کرد.  انیک

 بکش کنار. -

 با عجز دست شوهرش رو گرفت.  مینس

کنم با حرف    یتو برو عقب من خودم در رو باز م  ، یهست یبه سر نهال شر درست نکن، االن عصبان دمت یتو رو قسمت م  انیک-

 . میکن  یحلش م
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 عقب گذاشت. یبا حرص قدم انیک

 بمونه.  نیزم ینبود رو  یدونست، جون نهالش قسم  یخوب رگ خواب همسرش رو م مینس

 رو از روش چنگ زد و به سمت در رفت. شی و چادر رنگ   د یدو  اطیح ونیبه سمت بند رخت م عیسر

 انداخت. ان یبه ک ینگاه میقفل در گذاشت و ن   یرو رو  دستش

 پس برو عقب.  ،یآروم باش  یقول داد -

کرده بود و با تمام    شینگاه کرد که پشت به او دست در موها یو در خونه رو باز کرد و به مرد  د یحرف به سمت در چرخ نیا با

 .د یکش  یتوان به عقب م 

 به مرد انداخت. یق ینگاه دق میسن

 . د ییبفرما-

 خشکش زد.  یلحظه ا یزن به عقب بر گشت و برا   ف یظر یصدا دنیبا شن سام
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 که نفس نبود.  نیچادر سر کرده بود؟! اما ا نفس

 صورت اون گردوند. یعجزا ی خم شد و نگاهش رو رو م ینس ده یصورت ترس  ی جلو گذاشت و با تعجب رو یقدم

 خونه چکار داشت؟  نی به نفس بود؟! اصالً تو ا هیبود؟ چرا انقدر شب یزن ک نیا

داشت،   ییبود مرد چهره آشنا رهیتو هم رفته به مرد رو به روش خ ییصورتش رو جمع کرده بود و با ابرو ها می نس نیهمون ه در

 آورد.  ی نم ادیبود رو به  دهیاما اونو کجا د

 باشه. انیمرد همون دا  ن یاداد  احتمال

 بود نبود.  دهی که شن ی بود جذاب بود، اما اصالً به نظر اون پسر آروم و موقر دهیکه شن  یاز اون شتریب

 بود.  زیو ه  حیوق م یلیبه نظرش خ تازه

 بود؟!  ی ا حانهیچه رفتار زشت و وق  نیا اصالً

 شده بود.  ره یاون خ ینمونده بود و با اون نگاه پر شرارت به چشما یباق  ی فاصله ا نشون یتو صورتش خم شده بود که ب  یجور
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 کار داشت؟  نیاز ا یقصد  چه

 مست بود؟!  د یشا

 نداشت. یهم عقل درست حساب  د یشا ای

 صورتش گرفت.  ی جلو ی عقب گذاشت و چادرش رو کم یو قدم د یتو هم کش  شتر یهاش رو ب ابرو

 . ادیکار باعث شد سام به خودش ب نیهم

 هم داشتن.  یاد یز یبودن، اما تفاوت ها  ه یبه هم شب د یشا ست، یمطمئن شده بود اون زن نفس ن گهید حاال

 :د ینسبت اون با نفس دست به کمر شد و با ابرو باال انداختن پرس  دن یفهم یبرا  مصمم

 شما؟-
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 پسر جا خورد.  فتهیاز لحن خودش  مینس

 کاسه گردوند. ی رو تو چشماهاش 

 شما. یپرس  یدر خونه ما م   ینصف شب اومد  ه،یزیوا! خجالتم خوب چ-

 اشاره کرد.  میو به نس د یباال پر شتریسام ب ی ها ابرو

 شما؟ یشده خونه  نجایتا حاال ا  یخونه شما؟! اونوقت از ک-

 . د یشده بود لب گز یعصب  یکه حساب مینس

 . مینکنه خونه ارث پدرته ما خبر ندار ایصاحب خونه   ای یداروغه ا   ارو،یبه تو چه  -

  ان یخونه بندازه. ک یهول کنه و عقب بره و خودش رو تو  میجلو گذاشت که باعث شد نس ی زن قدم  ی با حرص از حاضر جواب سام

 خونه پرت کرده بود گفت:  ی کرد که خودش رو تو  میکه هنوز در حال آروم کردن نفس بود رو به نس

 ز؟ یهمه چ ی اون ب گه یمشده؟ چه   یچ-

 شونه باال انداخت. مینس

 خواد.  ی م ی و چ  هی ک وونه ید  نیا نیبرو جلو در بب ایب-

  رتش یباعث شده بود رگ غ مینس دهیاما چهره ترس  زنه؛یحرف م ی دونست همسرش راجب ک  یچشم هاش رو گرد کرد نم انیک

 باد کنه.  یحساب
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 باشه گفت:  دهیکه سام رو د ن یکرد بدون ا ی که دروازه رو کامالً باز م ی رو کنار زد و در حال میرفت و نس جلو

 نجا؟یچه خبره ا هیچ-

 وا رفت.  ی لحظه ا یدر برا  یسام اون هم جلو  دن یبا د اما

 .د ی د ی که م یز یکرد به چ شک
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 کرده بود مراقبش باشه برگشته بود.  د یاونقدر سفت و سخت تاک  زش یکه عز ی امانت ون،یکتا  ادگاریبرگشته بود،  سام

 .د ی اش شونه هاش خم شد و چونش لرزوجود غرور مردونه  با

 جون لب زد.  یب

 سام.-

 رفت، که فکرش سالها بود براش خواب راحت نگذاشته بود. ی کرده ا ز یهاش رو از هم باز کرد و به سمت اون عز دست

بشه چون سام   ر یاما فرصت نکرد از آغوش خواهر زادش س  د؛یشده بود رو در آغوش کش رهیسام رو که مجسمه با اخم به اون خ و

 .د یکش  رونیاونو به عقب هل داد و خودش رو از آغوش اون ب

شده   ره یچ ی داشت به اون دلتنگ  ان یکه از ک ی ا نهیاما ک د،ینظم و تند قلبش فهمشد، از کوبش نام  ی م نو یهم دلتنگ بود ا سام

 بود. 

 . ومد یرونده شدن از آغوش سام اصالً به چشمش ن نی ا ی سام شوکه بود انقدر که حت کبارهی دن یهنوز از د انیک

 هست. م یانیافتاد ک ادت ی ر یمعرفت؟! چرا انقدر د ی ب ی کجا بود-

 بود.  رهیدر به اون ها خ  یاز ال دهیکه متعجب و ترس  م یو نگاهش رو دوخت به نس د یهم ساب یدندون رو  سام

 .د یپس گردنش کش یو دست  د یبغض خند  ونی م انیک

 تو.  ایکنم، ب یو اونوقت منه احمق دارم سوال جوابت م ی گم تو بعد پنج سال برگشت  یم  یمن چ نیبب-

 سام رو گرفت. ی حرف بازو نیا با

 و  د یکش انیدست ک   ونی پروا بازوش رو از م یباز هم ب  سام
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 اومد.  رون یاسم از زبونش ب هی  فقط 

 نفس. -

 بود.  ده یکه حاال شوکه شده از رفتار سام عقب کش انیک
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 خودش اومد. به

 . سام رو فراموش کرده بود هیزده بود که به کل ناراحت جانیسام خوشحال و ه  دن یدلش خودش رو لعنت کرد انقدر از د  تو

 لب نشوند. یرو   یتصنع لبخند 

 تو.  اینفسم داخله ب-

 باز هم قدم از قدم بر نداشت. سام

 درو کامل باز کرد و به تو اشاره کرد.  م یزده نس رتیح یجلو رفت و مقابل چشما انیک

 . میزنیتو، داخل حرف م ایپسر ب االی-

  نجایکرد بعد اتفاقات امشب نفس رو ا ینگاه بهت زده نفس بود، فکر نم   د یکه د  یز یچ نیافتاد اول اطیسام که به داخل ح نگاه

چرا   ،ی که تا ابد کنار خودت نگهش دار یانقدر دوستش نداشت ای یبگه تو که عرضه نگهداشتنشو نداشت انیاومده بود به ک نه، یبب

 . یو نفس رو از من گرفت  یشد  زاون شب تو کلبه کاسه داغ تر ا

 بود.  یا  گهید  زیانگار ماجرا چ اما

به سمت اون   ی ناباور ن یشد که سام در ا یم  د یداشت از اومدن سام به داخل نا ام گه یسام و نفس چرخوند د نینگاهش رو ب انیک

 انداخته بود اما نگاهش به اون بود، وارد خونه شد. ریکه سر به ز م یبه نس یها اومد و با نگاه

 ********** 

 داده بود انداخت.  هی تک خچال یبه نفس که به در  ینگاه میبا عجله وارد آشپز خونه شد و ن  انیک

 برگشته؟  ی تو خبر داشت-

 حرف سر تکون داد.  ی ب نفس

  ده ینبود که حرف از سام نشن ی شده بود روز ش یزندگ وارد   انیکه ک یشوهر و خواهرش چرخوند، از لحظه ا  نینگاهش رو ب مینس

 طرفه بود.  ک یعالقه  ن یاما انگار ا زه،یعز ان یک ی از اندازه برا شیدونست سام ب  یم  دهیباشه، ند 
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 نجا؟یوقت شب اومده ا نیشده چرا بعد پنج سال ا ی چ انیک-

  یاون سوق داد رو  یاونه و نگاهش از رو  شیسوال پ نیجواب ا دونستیبه نفس انداخت، چون خوب م ینگاه معنا دار  یانیک

 .مینس

 . ادیتونه ب  ی که بخواد م ی خونه خودشه هر ساعت و هر وقت نجایا-

 .د یابرو در هم کش مینس

 .ه یچ لش یگم دل  یبود که چرا اومده من م نی ! مگه من منظورم ا؟ید یچرا انقدر تند جواب م انیوا ک-

 تکون داد و جواب داد.  ی از شرمندگ یاز حرفش سر  مون یپش انیک

 .شهی مشخص م  اریب ز یبر ییدونم تو فعالً چند تا چا ینم-

 رو به نفس گفت: بعد 

 . میاومد وقتشه حلش کن شی پ ی کدورت ه ی شیکنه چند سال پ ی رو حل نم ی زیشدن چ م یقا جای ا رون،یب م یبر ایب-

 : د ینال نفس

 شه.  ینم دونم یمن م ان یشه ک ینم-

 اومد. ینم نجایدختر چرا نشه؟! اگه قرار بود نشه سام امشب ا م یبر ایب-

سام نشوند و خودشم   ی درست روبه رو  یدو نفره ا   یمبل راحت ی خونه برد رو ییرایحرف نفس رو همراه خودش به پذ  نیا بعد 

 کنارش جا گرفت.

 . د یترس  ی سام م ی باز هم به آغوشش بکشه؛ اما از سردخواست  یدلش م  نهیسام بش ش یخواست پ یم  دلش

 .ستادی وارد شد و مقابل سام ا ییچا  ه ینیبا س  میحاکم شده که نس نشویب ی خفقان آور سکوت

 رو به سمتش گرفت:  ینیشد و س  خم

 . د ییبفرما-

 .شد ی کرد از شباهت اون با نفس متعجب تر م  ی نگاه م شتر یانداخت هر چقدر ب میبه چهره نس ی قی نگاه دق سام

 سرخ شده گفت:  مینس
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 . اوردمتونیبودم، اما بجا ن ده یبابت رفتارم، قبالً عکستونو د د یببخش-

 سوخت. میسرخ شده نس یبرداشت دلش به حال رنگ و رو  ینیس  ی از رو ییچا یاستکان سام

 . مونهیخجالت زده و پش یبود که حساب مشخص

 . ستیمهم ن-

گذاشت و به مبل   ز یم ی رو از دستش گرفت رو ی نیو س   د یاز جا پر انیک   د یو نفس چرخ انیزد به سمت ک یزورک  یلبخند  مینس

 کنار دستش اشاره کرد. کنفره ی

 . زمیعز نیبش-

 .د یسام باال پر یحرف ابرو ها  نیا با

 به جمع انداخت و رو به سام گفت:  یمبل نشست و نگاه  یرو  مینس

 شد. ب ینص دارتون یخوشحالم که باالخره سعادت د ی لیکرده، خ ف یاز شما تعر یل یخ انیک-

 زد.  یپوزخند  سام

 !کرده  فی که تعر-

 و گفت:   د یاز لحن سام جا خورد لبش رو گز مینس

 شما نباشه.  ری که تو خونه ما ذکر خ ست ین یبله روز -

 انداخت و گفت:  ان یکبه  ی نگاه معنا دار سام

 ه؟ ی چ انینسبت شما با ک قاًی بپرسم دق شهیاونوقت م  -

 بده گفت:  یجواب  مینس نکه یخودش رو جمع و جور کرد و قبل ا ی کم انیک

 جان خواهر نفس و همسرمنه.  م ینس -
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 رو نگاه کرد.  ان یک نییبه مبل داد و از باال به پا ه یتک سام

 شدم. ی دعوت م  میمادر لیتنها فام  یخبر؟! منم دوست داشتم تو عروس   یچه ب ، یپس ازدواج کرد -

 .د یپاهاش کش ی دست هاش رو رو یشون یبا پر انیک

 . ینبود  ران یتوام که ا یشد از طرف ییهویخوب راستش -

 .د یبا صدا، اما خشک خند  سام

 با خودت ببرش، ی گ ی تو دست من و م یذار  ی دختر و م ه یدست   ییهوی یکن یحال م  ییهوی ی ! تو کالً با کاراییهوی-
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  ش، یبر یو م   شیخوا ی خودت م یبرا  یگ  یبا م ییایم  ییهویمحرمم،   شه ینفسم م شهیهمدمم، م شهیکه م  ی درست وقت  اونوقت

 اونم با خواهر اون دختر.  ی کن  یم  یعروس  یی هووی زنه، یم بت یغ ییهویماه عسل  ی ریبا محرم من م ییهوی

 . زنهیم اد یپره و فر یجا م با خشم از  انیک

 واسه خودت.  ی گ یم  یدار  ی چ یبس کن سام-

تو صورتش   قشیکه هنوز آثار خواب عم یو در حال   ادی ی م رون یاز اتاق ب ده یاتاقش ترس  رونیهمون لحظه نهال که از سر صدا ب تو

 گه:   یو م  یکن  ی به جمع م ینگاه داستیپ

 چه خبره؟  نجایبابا ا-

 . نهیش  یاون م ی نهال رو یبا صدا نگاها

 کشه.  یم  یدست پاچه شده پوف انیک

 . میکن  یشما برو تو اتاقت فردا صبح باهام راجبش صحبت م  زم، یعز ستین  یزیچ-

 .دهی دوزه و سر تکون م ی نداره م  ی فاصله ا ن یبا زم گه ینگاهش رو به سام که فکش د نهال

  ی و به اتاقش بر م  زنهینم یحرف  ان یحرف ک ی و تو خونشون چه خبره، اما رو  هی ک به یخواد بدونه اون مرد غر یکه دلش م نیا با

 گرده. 



 قاصدک سوخته 

495 
 

 گه:  یداره م ی به سمت در بر م یکه قدم  یو در حال شه یسکوت سام از جا بلند م یا  هیثان بعد 

 ! ؟یچکار کرد  یی هوی گهید ؟یچ  گه ید  ،یکه بابا شد   مییهوی-

 .دهی انگشتاش فشار م ریسام رو ز   دهیعضالت ورز  ره یگ  یسام رو م  ی بازو ت یبا عصبان انیک

 . میو حلش کن  م یحرف بزن د یبا سایکجا؟! وا-

 غره.  ی صورتش م ی تو سام

 ! شه؟ی مگه حل م  میرو حل کن ی چ م؟ی حرف بزن یراجب چ-

 هم مثل خودش جوابش رو داد.  انیک

 . شهیآره م-

 .د یکش  رونیبازوش رو ب سام
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پنج ساله که خواب   دم، یچیتک و تنها تو غربت به خودم پ ی من پنج سال مثل مار افع شه، یمثل سابق نم ی چیه شه،ی نه نم -

که   یی تو ،یبه من بود  ی از هرکس کتریکه نزد یی سوختم. تو ، یکرد  انتیبهم خ نکه یچرا؟! چون هر لحظه با فکر ا یدون ی ندارم، م

 . یمن بود ق یتو رف  یتو بردار من بود   ،ینبود  لیامف  هیفقط  ، یفقط برادرِ مادر من نبود

 .د یبهم فشورده شدش غر ی دندون ها ون یاز م انیک

 نکردم.  انتیمن به تو خ-

 . د یکوب  انیک  نهیبا کف هر دو دستش به س  یاضربه  سام

   ؟ ینکرد انتیخ-

 حرص سر تکون داد.  با
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  ی دست و پا زدنتو برا  دمیو بردمش، بگو ند   شیخوا ی م دونستمی بگو نم ، ینکرد انتیمن نگاه کن بگو بهم خ  یتو چشما-

 نگهداشتنشو بردمش.

 انداخت و آرام لب زد.  ریسر ز  انیک

 من... من... -

 ؟ یدوستش داشت  ؟یتو چ -

 .دشونیموهاش فرو برد و به عقب کش یدستاش رو ال  انیک

 تمومش کن. -

 .د یلرز یعصب سام

بگو تا الاقل فکر نکنم منو احمق   ، یچون دوستش داشت ش یکنم؛ اما قبلش بهم بگو مرد باش و تو روم بگو از من گرفت ی تموم م-

 بگو؟  ان،یبگو ک ، یفرض کرد

 زد.  رونیگردنش ب ی رو یکه رگ ها  یجور د یکش اد یمتقابالً فر انیک

 تو باشه.  هی اسباب باز نکه یا ی بود برا فی چون ح ، یندار اقتشو یتو ل دونستمیبردمش چون دوستش داشتم، چون م ی آره لعنت-
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 ان یک -

 به سمتش بچرخه.  ان یرو صدا زد باعث شد سر ک ان یکه اسم ک  میپر بغض نس یصدا

بعد پنج سال از   د یامشب با زد، یحرف م د یباسرش فرود اومد، اما امشب   یرو  م یپر از اشک نس  ی چشم ها دن یبا د ایدن تمام

 کرد.   یخودش دفاع م

 ادامه داد.  ی آروم تر یصدا با
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برات   ا یدن نیتو ا  یز یچ هی رنگ نگاهت عوض شده بود باالخره  شتر،یب د یشا ی حت یست ین لیم  یبهش ب دمیمن همون شب فهم -

دونستم   ی درآورد و نذاشت که باورش کنم؛ اما باور کن نم  یدلم باز  دمیکرده بودم؛ اما من نخواستم باورش کنم شا دایارزش پ

  ریمن مرد، نفس شد امانت تو که اگه غ یتموم شد، عشق نفس برا  یهمه چ دمیکه فهم  یاز لحظه ا یخوادت، که به عل یاونم م 

 نبود. با اون بودن  یمانع من برا ی زیچ چیبود ه نیا

و کز کرده هنوز همون قسمت مبل نشسته بود و   ر یبه اون و بعد به نفس که سر به ز یباال رفت و سام نگاه می هق هق نس یصدا

 زد.  رون ی بود نگاه کرد و از خونه ب رهیخ نیبه زم

 ************ 

اون   فینح ی شونه ها یکرد دست رو  ی متاثر اون رو نگاه م ی ا افهیکه با ق   یرفت و در حال میو به سمت نس د یکش  یپوف  انیک

 گذاشت.

 نبوده.  ی زیچ نمونی باور کن ب ز یمرگ من اشک نر ز، یتو رو به خدا اشک نر-

 همون حالت سرشو سمت نفس چرخوند و گفت:  تو

 نفس تو بهش بگو. -

خشکش   یانگار تو همون حالت خنث  زد  ی پلک هم نم یداد، حت  یاز خودش نشون نم یعکس و العمل نیکوچکتر  ینفس حت  اما

 زده بود. 

 نگاه کرد.  میاز جواب نفس به سمت نس د ینا ام انیک

 . گهینکن بسه د نکاروی تو رو خدا با خودت ا  زمیعز-

 انیبه ک ییکه سقف خونه رو بلند کرد بود نگاه پر از معنا یهق هق  ی با صدا می کرد اون رو در آغوش بکشه، نس  یسع و
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 .د یو به سمت اتاق مشترکشون دو د یکش  رونیآغوش اون ب ون یخودش رو از م یو با حرکت  انداخت

 داخل قفل در باعث شد خشکش بزنه.  د یکل  دنیچرخ یبود که صدا ده یدنبالش رفت، اما هنوز به در نرس  ع یسر انیک
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کرد و به   نییباال و پا یدر رو چند بار  رهیدستگ  ه، یا ده یفا ی دونست تالش ب  یم  نکهیخودش رو به در چسبوند و با ا ی در موندگ با

 . د یدر کوب

 . میبدم، نس حیجان اجازه بده برات توض میباز کن درو. نس مینس-

نفس که هنوز تو همون   ی راهِ اومده رو برگشت و رو به رو ست، ین ایکوتاه ب م ینس د ید  یخواهش و التماس وقت  قهیبعد چند دق اما

 حالت بود نشست.

  ی حیدونست چه توض  یهوا بود و واقعاً نم  ی رو شیزندگ یکرد، از طرف  ی رو تحمل م ی ادیداغون بود فشار ز  یبه حد کاف  خودش 

 سام بود و حاال هم که نفس. ی بده از طرف می نس یقراره برا

اندازه دوست داشت؛ اما رنگ دوست داشتنش سالها بود که   ی نفس بشه، هنوز هم نفس رو ب الیخ یتونست ب  ی حال نم نیبا ا اما

 با نهالش نداشت. ی کرده بود حاال نفس براش فرق  رییتغ

 اون رو صدا زد.  کالفه

 نفس، نفس. -

 پدرانه بلند شد و به سمتش رفت.  یبا نگرانسر شون رو باال هم نگرفت  ینفس حت  اما

 . ستمینفس، مگه با تو ن ی د یچرا جوابمو نم-

 شونه نفس گذاشت و ادامه داد:  یرو  دست

 نفس نگام کن. -

خونه   ی رو چنگ زد و به سمت در خروج نشیو پر از نگ  کی کوچ ف یفاصله گرفت و ک یاز جا بلند شد و قدم  انیتوجه ک ی ب نفس

 زود تر به خودش اومد و سد راهش شد. ان یحرکت کرد؛ اما ک

 ؟ یریکجا م -

 صدا لب زد.  ی ب نفس

 خونه. -

 

 440پارت#



 قاصدک سوخته 

499 
 

 نشوند. شیشونیپ ون یم ی ظی اخم غل انیک

 ؟ یوقت شب کجا بر ن یهلک و تلک ا ی خوا یم  ،ی ستیمگه االن تو خونه ن-

 جواب داد:  یفی ض یبار هم با صدا نیا نفس

 برم.  د یبا ان یبکش کنار ک-

 . د یغر انیک

 بشه؟!   ی که چ  یبر-

 زد.  اد یبار فر نیا یعصب  نفس

 برم.  د یبهت گفتم با انیدست از سرم بردار ک-

 کرد و کوتاه اومده گفت:  ی نیعقب نش ی کم انیک

 . رمی تو بمون من م-

 با لجاجت جواب داد:  نفس

 الزم نکرده. -

 دستش گذشت. ری از ز انیزده ک رتیح یخم شد و در مقابل چشما ی کم و

 لحظه شوکه شده و همونجا خشکش زد.  ی برا انیک

 نه.  ایاجازه نده، اصالً بره دنبالش  ایچکار کنه، اجازه بده نفس بره بهتره  د یبا گهیدونست د ینم

ا  ج نیشد تا هم ی مثل سابق نم  میوقت با نس چیماجرا رابطش ه نیکرد، بعد ا ی با عواقبش هم فکر م د یکرد با  یکه م ی حرکت هر

 . اوردیاز قبل خراب کنه؛ اما باالخره طاقت ن شتر یبا رفتن دنبال نفس ب دهیترس   یهم گند زده بود م

  یاتفاق باعث م نیاگه ا یوقت شب برگرده خونش، حت  ن یاون هم با اون لباس و سر و شکل ا ییداد نفس تنها ی اجازه نم رتشیغ

 پل رو هم پشت سر خودش خراب کنه.  نیشد آخر

 . د یداشت به دنبال نفس دو  یبر م یکه اون رو از جا کفش   یرفت و در حال چشیسمت سوو  به
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 ********* 

و   ستادیبود تو جاش ا یکه در حال بحث با محافظ  ر یاردش  دنیدر عمارت رو باز کرد و داخل شد، اما با د  الیاز فکر و خ ییایدن با

 لعنت کرد که چرا برگشته به اونجا.  خودش رو 

  ینرفته بود که صدا رونیراه اومده رو برگرده، اما هنوز از در ب ریو خواست قبل متوجه شدن اردش   د یپس گردنش کش یدست

 بلند شد.  ریاردش 

 کجا؟! -

 مکث کرد.  یا  هی در هم فرو رفت و ثان شتر یدر همش ب صورت

  ریبه سمت اردش  تیتحمل نداشت با عصبان ن یاز ا شتر یب گهیبشه و اون هم دها صبح  یراحت  نیامشب قرار نبود به هم نه

 برگشت.

 نداشته باشم؟  به اجازه پدر بزرگم یاجیرفتن از خونه احت رون ی ب یانقدر سن دارم که برا یکن  ی فکر نم-

 کرد. ت یرو به سمت اون هدا شیبرق لچر یبا دست به محافظ اشاره کرد تا بره و بعد و ریاردش 

 . ستیبحث با سام ن ی برا ی تجربه داشت که بدونه حاال وقت مناسب انقدر

 ؟ یمست-

 نه. -

 دنبال اون دختره؟ ی رفته بود-

 انداخت. ریو سر ز  د ییرو جوو لپوش 

 با تاسف سر تکون داد. ریاردش 

 دش رفتن. و خانوا ییرضا-

 حوصله شونه باال انداخت. یب

 به من چه. -
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 زود گذر خراب بشه.   تیعصبان هی واسه خاطر   یبا سام نبود، قرار نبود همه چ  یاما حاال وقت لج و لجباز د،یدندون بهم ساب ریاردش 

 برگرد به سالن. ی کن  دادیداد و ب ی خوا یخوره و نم یتعداد از مهمونا هستن اگه بهت بر نم  هی هنوز -

 به ساعت انداخت. ینگاه ی با کالفگ  سام

 

 442پارت#

  ریمشت پ هیمشت حرف مفت اونم از دهن   ه ی دن یکنه حوصله شن ی ساعت چهار صبحه و منم خستم، عالوه بر اون سرمم درد م-

 مرد رو ندارم. 

 بود گفت:  د یکه از اون بع ی متیو با مال  د یرو عقب کش لچرش یو ی رکیبا ز ریاردش 

 . میزنیفعالً برو بخواب صبح راجبشون حرف م   یخسته شد  یحق با توعه، امروز حساب-

 بود از کنارش گذشت. ریزده از رفتار اردش  رت یکه هنوز ح ی در حال سام

 تونست باشه؟!  ی م یچ  کبارش ینرم شدن  ن یا لیدل

 باال رفت.  عیها سرپله  از

 خورد.  یها بهم م  ز یچ یلیشد خ ی م ی ب اگه بحث که داشت به نفع اون بود؛ چون امش  یلی دل هر

 *********** 

 داد.   هی و به در بسته شده اتاق تک ستادیدر اتاق ا یاتاقش شد و همونجا جلو  وارد

 کرد.  ی عطر نفس رو داخل اتاقش حس م یبو  هنوز

 .د یهم کش ی هاش رو تو ابرو

 .د یهم ساب یبود هنوز براش حضم نشده بود دندون رو  دهیشن ان یاز ک شیپ یکه ساعت  ییها حرف

 گفته بود دوستش داشت باالخره اعتراف کرد بود.   اون

رنگش رو باز کرد و اون رو   یلباس مشک یداشت دکمه ها  یرو از در بر م ش ه یکه تک ی و در حال د یکش ش یشونیپ یرو رو  دستش

 تخت نشست.   و گوشه تخت پرت کرد و خودش هم کنار  د یکش رون یاز تنش ب 
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 کرد باعث شد ابرو باال بندازه.  ی م ییکه رد رژ لب سرخ رنگ نفس روش خودنما  وان یل  دنید اما

 .د یرد رژ لب اون رو دست کش ری ز ینشوند به آروم  یلبش م  یرو  ی پوزخند تلخ یرو دست گرفت و در حال وانیل

 کرد..  یچشماش عبور م  یکه با نفس داشت از جلو   یخاطرات تمام

 

 443پارت#

 

 رو هنوز به خاطر داشت.  طنتاش یخنده هاش و ش  یصدا

 دستش فشرد. ی رو با حرص تو وانیرو تکون داد و ل سرش 

 !  ؟یداد   حیچرا اون رو به من ترج  ؟یچرا دوستم نداشت ی لعنت-

 . د یلرز ت یاز عصباب چونش

 شد. نییسرش باال و پا ی طور عصب به

 اونو.  انیاومد اون منو نخواست ک یبال سرش م ن یهم د یاصالً حقشه، با-

با خواهرش تاوان داده بود، اما پس چرا   دنشیو د  انیچون اون با نداشتن ک د؛ید  یگرفتن انتقام از نفس نم ی برا ی لیدل  گهید

 گرفت.   یدلش آروم نم

 کنار دستش کوبوند.  یعسل یدستش رو رو  ی تو  وانیل

 خودش جا خورد.  هیقاب عکس خال دن یبا د یلحظه ا ی اما برا-

 و قاب عکس رو به چنگ گرفت.   د یجا پر تو

 تونست باشه؟!  ی م ی ک کار

 مغزش جرقه خورد.  ی لحظه ا یبرا

 . د ید ی زد و خودش تمام اتفاقات رو از درز کنار اتاق لباس هاش م یم  د یرو د یعسل  ی رو یداشت عکس ها  نفس
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کنه   ی انداختنش هم اون رو بترسونه هم کار ریخواست با گ ی تر بود، دلش مکه داشت عذاب دادن اون دخ ی موقع تنها حس اون

 نگاهشم نکنه.  گهید  یحت  ایکه برادر دن

نفس   انیدا  دنیداد، واال قبل رس  ی نشون م یخود  د یرس اون نبود با  د یکرد که در د  یم  یکار  هینفس مشکوک بود داشت   اما

 . ستادیاومد و پشت سر نفس ا رونیاز داخل اتاق لباس هاش ب ی رفته بود به آروم

کرد و   یاون برخورد محکم ینه یبا س  کبارش یبرگردوند و با برگشت  زیم  ی رو رو ینکرده بود که نفس قاب عکس ی هنوز حرکت اما

 تخت پرت شد. ی رو

 از دستش پرت شده بود پشت تخت. ی زیچ ه یخودش بود  آره،

 کرد.  دایخواست رو پ ی که م  یز یاالخره چتخت رو دور زد و ب عیسر

 عکس بود.  همون

 کرد با پوست لبش.  یخم شد و عکس رو برداشت و شروع کرد به باز نیزم ی رو

 ...اون  یعنی!د ی کش رون یعکس اونو از قاب عکس ب  د یافتاده بود؟! نفس به چه علت با یچه اتفاق  اونجا
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 ****** 

  ریبه اردش  یر ی و بعد از انداختن اون دور گردنش صبح بخ د یکش سشی خ ی موها ی ت رو روکه به دست داش  ی کیکوچ  ی حوله 

 صبحانه بخوره.  رینشست تا در حضور اردش  ی غذا خور زی پشت م ی صندل ی گفت و رو

 توجه به اون مشغول مطالعه بود.  ی فرو برده بود و ب  شیسرش رو داخل روزنامه خارج ریاردش  اما

 زنگ خورد.  شیاون که گوش  ی رو  ی و شروع کرد به مالوندن مربا  د یرو جلو کش ی نون تست ر یاردش  ی توجه به سرد یب

 .کرد  جتی و تماس رو ر د یهم کش ی ابرو هاش رو تو ش یگوش  ی اسم بابا رو دنیاما با د د،یکش  رونیب بشی رو از داخل ج یگوش 

 به نون تستش زد.  ی کینداخت و گاز کوچا ز یم ی رو رو یگوش 

 ؟ یقرار دار  ییجا نکه یا ای ی زی انقدر سحر خ شهیهم-
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 انداخت. یکه هنوز سرش داخل روزنامه بود نگاه  ریباال پروند و به اردش  ابرو

 مواخذه بشم؟!  د یهم با یز یبابت سحر خ-

 . د یو غر د یکوب ز یم یروزنامه داخل دستش رو جمع کرد رو   تیبا عصبان ریاردش 

 . یزنی حرف م یدار ی و با ک  یگ  یم  یدار  یتند نشو پسر، حواست باشه چ-

 ادامه داد.  ریبا نون تستش که اردش  ی داد و شروع کرد به باز  یرو تاب چشماش 

 .ییجا م یسر باهم بر ه ی ی ندار ی اگه کار-

 . د یتفاوت پرس  یب

 کجا؟ -

 رو حرکت داد و اونجا ترک کرد.   شیتفاوت به سوال اون صندل ی ب ریاردش 

 کرد.  ییخود نما شیگوش   یشماره کوروش رو  گه یکرد بار د ی که با نگاه اونو بدرقه م ی حال در

 حالت سکوت گذاشت. ی رو رو ش یگوش  نبار یبار دوم رد کرد و ا ی و تماس رو برا د یهم کوب یرو با حرص رو  پلکش

 

 445پارت#

 

 اما امروز اون روز نبود.  زد،یکه افتاده بود با پدرش حرف م  یراجب اتفاقات د یبا د یشا

 گذاشت از جا بلند شد. ز یم ی به اون زده بود رو رو ی کیکه تنها گاز کوچ یتست

 ******** 

 که مقابلش بود نگاه کرد.   یچشمش به ساختمون یرو   یدود  نکیپشت ع از

 اد؟ یچطوره؟ خوشت م -

 انداخت. ریش به ارد ینگاه می تفاوت ن یب
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 ؟ یو بابت چ ی از چ -

 به برج بلند مقابلش اشاره کرد.  ریاردش 

  ی شتریب فات ی دوست داشتم با تشر یرفت یخبر نم یاونطور ب  شبیبرگشتت آمده کرده بودم، اگه د ی رو به عنوان کادو نجایا-

 بهت بدمش.

 شد.   ره یمقابلش خ کریپحرف به ساختمام غول  یب

 باعث تعجب اون شده بود.  نی انجام داده بود و هم یدب  یبود که اون تو ی برابر سود کار  نیساختمون چند  نیا ارزش 

کار، از واردات و صادات و   ه یهر طبقه مخصوص به  ست؟ین  مونیخانوادگ ی شرکت ها ی راه انداز  یبرا  یخوب یبه نظرت جا -

تو   یتون  یتو م  نطور یما باشه ا ی از از انواع اقسام کار ها یکاملتونه مجتمع   ی م ، یداخل د یتول  یتا شرکت ها ریساخت و ساز بگ 

 طبقه ا 

 . یکن تیریو از اون باال تمام کار ها رو مد   یلم بد  آخرش 

 شد و گفت.  رهیزد خ یحرف ها رو م   ن یبه اون که ا د یاز شک و ترد یی ایصورتش برداشت و با دن ی رو از رو ش یدود نکیع

 خوبه.  میلیخوبه خ-

 که نگاهش رو با نگاه اون به جدال انداخته بود گفت:  ی اون نگاه کرد و در حال یبه چشم ها تید یبا جد  ریاردش 

 . زنهیم  یا گه یگه خوبه، اما نگاهت حرف د  یزبونت م -

 ؟ یچه حرف-

 خوبه.  نکهیاال ا ی هر حرف-

 

 446پارت#

 .د ی صورتش کش یرو رو  دستش

 ! ه؟یلطف بابت چهمه  نینه واقعاً خوبه، اما دوست دارم بدونم ا-

 سر چرخوند.  ریاردش 
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 تنها خواسته منه و صد البته که حقته.  ی کن  تیریمنو مد   نسیزیو ب  ییدارا ی بتون نکه یا ، یتو تنها وارث من ی لطف؟! چه لطف-

 لب هاش نقش بست.   یمسخره رو  پوزخند 

 نداره.  ییرضا ارویدختر اون    ایبود اسمش دن یبه اون دختره چ یربط  چیها همه فقط حقمه و ه نیا ی بگ  یخوا  یم  یعنی-

 کرد.   یظی اخم غل ریاردش 

 به اون ماجرا داره؟  ی چه ربط نیفهمم، ا یمنظورتو نم-

 شونه باال انداخت. سام

 ست؟ یبذل و بخششا واسه خاطر قانع کردن من واسه ازدواج ن نیا انایاح-

 .د یدسته ولچرش کوب   یبا مشت رو  ریاردش 

سند و مدرکش   ی و پا  میکه ما قبلتر بابتش حرف زد ی بابت ازدواج تو بهت باج بدم؟! اون هم ازدواج د یا باچرت نگو پسر من چر -

 نه؟ یا ری غ یقرار شد من انتخاب کنم تو ازدواج کن  م، یرو امضا کرد

چفت کرده   یکه دست هاش رو به صندل  یخم شد و در حال  ر یاردش  لچریچشمش برگردوند و جلو و  یرو رو ش یدود نکیع سام

 محکم گفت:  یلی بود شمرده و خ رهیبه اون خ  شیدود  نکیبود و از پشت ع

شدم   نکهی نه ا م یباز نیمن تو ا ی نیب یارزش ندارن، اگه م  ی من ذره ا ی اون سند و مدرک ها برا ی دون  یخودتم م  نکهیواسه ا-

باشم و اال هر   ی باز نیکه خودم دوست داشتم تو ا نهیا ی نه، برا ، یبد  حرکتم ی تو که به هر سو که بخوا ی شب باز مه یعروسک خ

 کشم.  یم  رون ی مسخره ب شینما نیلحظه که ارداه کنم خودمو از ا

 جا بلند شد. از

 تکون داد.   یبا تاسف سر  ریاردش 

 رو  ییحقته همون بال  اقتیل  یآدم ب  ه ی یبزرگ شود، توام لنگه بابات یدوروغ نگفتن عاقبت گرگ زاده گرگ شود گر چه با آدم  -

 

 447پارت#

 . ینکن دا یپول خورد و خوارکتم پ یکنم که حت   یباهات کار د یکه سر اون آوردم، با  ارمیب سرت
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 .د یمسخره خند  سام

  هیپنج سال   نیمن تو ا  یکن  ی فکر م نکهی ا ای ی رو به اسم من زد ینرفته که چه اموال ادت ی ؟ یماجرا رو اشتباه نرفت ی نجایا کمی-

 .ستمیدست گذاشتم، نه خان من کوروش ن   یدست رو   یروز  نیفکر به همچ   یجا نشستم و ب 

 بودن اشاره کرد.   ستاده یدور تر ا  یکه چند قدم یی زد و با حرکت دست به محافظ ها ی پوزخند  ریاردش 

 . د یبود سمتش دو دهیپوش  اهیسر تا پا س  شهیکه مثل هم اوش یس 

 باال آقا؟ میبر-

 سر باال انداخت ریاررش 

 عمارت. م یگرد ی نه بر م -

 .ستادیا ر یسر تکون دار و اون رو به عقب برگردوند اما با حرکت دست دوباره اردش  عیسر اوش یس 

  یو برا   یبهتره هر چه زود تر سنگاتو با دختره وا بکن یی دنبال دختر رضا  ی ری امشبم م ،یدار  ی و لجاجت برم  یدست از بچه باز  -

 . ادیکش ب نیاز ا شتریماجرا ب نیخوام ا ینم ی کن  شیازدواج راض

 گفت:  اما هاج و واج از حرف اون  ف، یبا اخم ظر سام

 به ازدواج دارم.  یا نه عالقه  رم یم  ییمن نه جا-

که انگار مطمئن بود حرفش به   ی شد با اعتماد به نفس کامل جور یچرخدارش آروم آروم از اون دور م  ی که حاال صندل ریاردش 

 جواب داد:  نهیش  یم  یکرس 

 ...لی تو رو اون دختره همون جوجه وک ی تاوان عالقمند نبودنا ی خوا  یچون تو که نم ، یکن ی م دایهم عالقه پ ی ری هم م-

 پرسه:  ی م کنه و از محافظش  یم  یمکث

 

 448پارت#

 بود؟  یاسمش چ اوش یس -

 کرد گفت:   یم تیرنگش هدا  یمشک  نیموزیچرخدارش رو داخل ل  یکه اون و صندل  یدر حال  یجد  افه یبا ق اوش یس 
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 . ینفس نعمت -

 با پوزخند سر تکون داد. ریاردش 

 آهان همون. -

در گذاشت و   نی دستش رو ماب  نیتو لحظه بسته شدن در ماش  قاًی و دق د ی دو ریبه سمت اردش  یمثل ببر زخم د،یاز سر سام پر برق

 . د ینبود غر ریکه مهارپذ  ی تیبسته شده بود رو کامل باز کرد و با عصبان مه یکه ن  نیماش  یل یدر ر

   ؟یکن یم  د یمنو تهد  -

 دوخت .  ریو دوباره نگاهش رو به اردش   د یکوب نشیبه س  د یجو یکه با استرس لبش رو م ی داد و در حال یرو تاب سرش 

  شیهست رو به آت امیکه از خاندان س   یخودم و هر نشون ی د ید هوی نکن به خدا من خرم  د ینکن خان، منو تهد  د یمنو تهد  -

 .دمیکش

 اشاره کرد تا در رو ببنده.  اوش یکرد و رو به س   یظی اخم غل ریاردش 

 عقب بکشه درو بست.  نیرو از ماش  د یچک یتا اون رو که از نگاهش خون م   د یکش ی سام رو عقب م یکه به سخت  ی در حال اوش یس 

اون خط و نشون   یچشم دوخت و با نگاه برا  اوش یبه س  ی طیبه لباسش داد و با اخم غل ی و تکون  د یخودش رو عقب کش سام

 .د یکش

 شد. کرد یکت محر ریاردش  نیکه پشت ماش  گه ید نی سام سر تکون داد و سوار ماش  یاما با احترام برا اوش یس 

 باد هوا  ریاردش  د یدونست تهد  ی بود، خوب م خته یداخل وجودش فرو ر یز یبود چ ستاده یهنوز همونجا ا سام

 

 449پارت#

 

 آورد.  یشب آمار نفس رو در نم کیکمتر از که اگه بود تو   ست،ین

کرد پشت رل نشست و دستاش رو دور فرمون   ی پرت م نیداشبود ماش   یرو رو   نکشیکه ع یرفت و در حال  نشیسمت ماش  به

 قفل کرد.  نیماش 
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نبود که اجازه   ی معن  نیبه ا نیحساب کنه، اما ا هی با اون شخصاً تسو د یکرد با ی با نفس مشکل داشت هنوز ته دلش حس م اون

 .ارهی سر نفس ب یی بال ر یبده اردش 

 .د یلب غر  ریو ز د یهم ساب ی رو  دندون

 . یار مو از سرش کم کنت  ه ی ی به حالت اگه بخوا ی وا-

 و تکرار کرد:   د یکوب نیفرمون ماش  یرو   یمحکم مشت

 به حالت. ی وا-

اونو ناراحت کرده بود باعث شد قبل   یکه حساب نش یتنگ شلوار ج بی داخل ج  لشیموبا  یرو روشن کرد، اما وجود گوش  نیماش 

 صفحش بندازه.  ی به رو ی بکشه و نگاه سر سرک رون یب بشیاون از داخل ج نیراه انداختن ماش 

  ی رو رو لیمکث کنه، اما در آخر موبا ی لحظه ا  یکه از سمت کوروش داشت باعث شد برا یپاسخ یب  یتماس ها اد یز تعداد

 انداخت. یکنار  یصندل

 باعث شد دوباره نگاهش سمت اون بچرخه، باز هم پدرش بود.  لیتو همون لحظه روشن شدن صفحه موبا اما

 .د یهم ساب ی رو  دندون

به   ی مشت دو رو که هر کس  هی چه خانواده بود که اون داشت  ن یخورد، ا ی که روش بود بهم م یفشار نیحالش داشت از ا گهید

 فکر منفعت خودش بود. 

 کرد، هم با پدرش هم با خان!  ی رو با اونا مشخص م  فشیتکل د یبا

 کرد.   یو آدماش احساس تعلق نم نجا یبه ا یاذره   یحت گه یرفت د ی م ران یاز ا شهیهم یاونم برا بعد 

 که تماس رو بر قرار  یرو از کنارش چنگ زد و در حال یگوش 

 

 450پارت#

 خشن فرمان رو چرخوند.  ی لیدست خ  کیپدال فشار داد و با  یکرد پاش رو رو  یم

 بگو.-



 قاصدک سوخته 

510 
 

سام ساکت شد،   یصدا دن یلحظه با شن یبرا جواب رو نداشت،  یجواب دادن اون هم بعد اون همه تماس ب نیکه انتظار ا کوروش 

 همه اصرار داشت با اون صحبت کنه  نیا  یچ  یرفت برا ادش یاصالً از 

قبلش بر گردوند   ی رو سر جا ی گوش  د یکه کش  یقی و گلوش رو صاف کرد و با نفس عم د یرو از کنار دهنش کنار کش یگوش  یکم

 و گفت: 

 سالم پسرم. -

 گفت: ی خشم و لودگ نیب یسبقت گرفت با حس یرنگ  ی یآلبالو  نیبا سرعت از کنار ماش  سام

 ! ؟یفهم یرو م یکه زد  یحرف  ی پسرم ها؟! تو اصالً معن یشه به من بگ  یپسرم، تو چطور روت م-

 بوق گذاشته بود و قصد برداشتنم نداشت ادامه داد.  یکه رانندش دستش رو رو  یکنار  نیتوجه به بوق ماش  یب

که   د یخوا ی پسر م ه یشما  ،یدست اون بزرگ شد   ری بوده تو ز ریچون پدرت اردش  ه یپسر چ یدون ینم  ،یهم حق دار  ی اگه ندون-

چشم بسته بگه چشم، که اگه   ن یگفت  یکنخ و هر چ  داینمونه و نسلتنو ادامه پ ن یراهتونو ادامه بده، تا مال و اموالتون رو زم

 ؟  هی اوالد و همخون چ د یدونیچه م شماکنار،   نشینشد با لگد بنداز نطوریا

و خشم رو   جانیه ن یمشخص بود که پسرش تمام ا د یشن یکه م  ییسام جاخوده بود از صداها شونی حال پر نیشوکه از ا کوروش 

 کنه.   یم  م یاون و پدال گاز تقس نیب

داخل اتاق خواب   ی که چند قدم  یبه خودش مسلط بشه و از جا بلند شد و در حال یدهنش رو قورت داد تا کم ینداشته  آب

 شد گفت: ی م نییهتل باال و پا

 

 451پارت#

 .می باهم حرف بزن ا یسام آروم باش بابا، ب-

 .د یغر سام

راجب   ایبابا؟!  گه یبگه بابا بزرگ بهت مبهت  نکهیا یکه بجا  ی اون بچه ا ایراجب زنت  تیراجب زندگ  م؟ی حرف بزن یراجب چ-

  یو کار   ریاردش  یهافشار دندون   ریقرار گلوم بره ز ی که دونست یو چطور بزرگ شدم، من ی ک یکه ندونست  یخودم، راجب من 

حرف   یخوا ی راجب کدوم م ؟ی حرف بزن ی راجب چ یخوا  یم  ،ینی بب کباری ی راب ی نخواست یکه تو پنج سال حت ی من ، ینکرد

 ؟ یبزن
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 جواب داد: صال یبا است وش یدار

اصالً   ایمن اومدم تهران اومدم جبران کنم اومدم پشتت باشم تو ب م،یبا هم حرف بزن ایبهت، تو فقط آروم باش و ب دم یم ح یتوض -

 . یکه تو بگ   یهر چ

  ی که م ییحرف زدن و بوق هاکرد و از پروندن دست و حالت  ی حرکت م  نشیکه درست کنار ماش  یبه راننده زن  ی ظیاخم غل سام

 .د یرو کنار کش نیراه گفتن به اونه ماش  یزد مشخص بود در حال بد ب 

 کنه.  یسر اون خال یزن دست بردار نبود، اصالً خودش خواسته بود تمام حرصش رو رو  نیا

 زد.  لب

 آدرس رو برام بفرست. -

  یب شیدستش با وجود لباس ها و آرا  یرفت که قفل فرمون تو  یشد و به سمت دختر  دایپ نی رو قطع کرد و از ماش  یگوش 

خنده بود نه اون حال و   یبرا یشد، اما نه وقت مناسب یموجب خنده م   شتریاز اون که اونو وحشتناک کنه ب شتریاندازش ب

 مده بود رسوند. خودش رو به دختر که سمت اون او د بلن یی جلو داد و با قدم ها نهیحوصلش رو داشت، س 

 .د یبا خشم قفل فرمون رو باال برد و توپ دختر

 

 452پارت#

 ! ؟ید یم راژ یو  نطوریارث باباته ا ابونیخ ی فکر کرد ی علف ابوی-

 . د یکش رونیآب خوردن اونو از دست اون ب ی چند برابر شده دست به سمت قفل فرمون بلند کرد و به راحت یتیبا عصبان سام

 . بردی فرمون قرمز رنگ رو باال م بار اون بود که قفل  نیا

 .اوردمین نییپا ونتویمادمازل، حاال بگو غلط کردم تا دکوراس  ی از کوپنت حرف زد  ادتریز -

 عقب   ی بود قدم ده یکه هم جا خورده بود هم ترس  دختر

 گفت:  دهی که مشخص نباشه ترس   یآروم اما طور ی و با حالت گذاشت

 بکنم.  یمن ازت عذر خواه ی نیتو خواب بب-
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 رو به سمت سام بلند کرد و ادامه داد:  دستش

 بدش قفل فرمونو.  االی-

 داشت گفت:  ی ر ینفس گ ییبایکه ز یرو به دختر مت یاون رو جلو رفت و با مال یقدم عقب رفته  سام

 ! ؟یکن ینم  یپس عذر خواه-

 غنچه شده گفت:  ی و شونه هاش رو عقب برد و با لبا  دهیصورتشو تو هم کش دختر

 نوچ. -

  یدختر و دستاش که جلو   غیشد با ج  یقفل فرمون رو باالتر برد که مساو  ع یسر ی و با حرکت د ی دندون هاش رو هم ساب سام

 گرفت.   یصورتش قرار م 

 رنگ دختر رفت و گفت.  یی آلبالو د یتکون داد و از کنارش گذشت و سمت پرا ی با تاسف سر سام

 نداره  دهیغلط کردمت فا گه یآخه د-

 .د یکوب  نیعقب ماش  یشه یضربه رو به ش  ن یحرف اول نیبا هم و

 بود.  ریکوروش و اردش  یحرف ها  شی اما ذهنش پ د یشن ی دختر رو م یهاغ یج یو چند ضربه، صدا ن یضربه بلکه چند  هی  نه

 

 453پارت#

 

رفت، اما هنوز ضربه نزده بود که دختر با اشک و التماس به   نیماش   یجلو  شهیت ش عقب به سم شه یخورد کردن کامل ش  بعد 

 پاش افتاد.

 مامانمه نشکن.  نیتو رو خدا غلط کردم ماش -

 نشسته بود نگاه کرد.  نیزم  ی از باال به اون که رو سام

 نداره؟  یاده یفا گهی مگه نگفتم غلط کردمت د -

 . د ینال دختر
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 گوه خوردم، خوب شد. -

بشه شونه باال   زیکوبوند تا تم ی انداخت و دست هاش رو به هم م  یم  نیقفل فرمون رو زم ینه باال انداخت و در حالشو سام

 انداخت.

 آره خوب شد. -

 . ستهیهق هق دختر باعث شد با یاز دختر فاصله گرفت اما صدا یقدم چند 

و به سمت دختر برگشت مقابل   د یکش  رونیپول ب یو مقدار د یکش  رونی پول چرمش رو ب فیفرو برد و ک بشیرو داخل ج دستش

 نشسته بود خم شد و پول رو به طرفش گرفت.  نیزم یاون که هنوز رو 

 عوض کن .  شوشهیبرو ش  رش ینکن بگ  هی گر گه ید-

 نگاه به سام انداخت. هی نگاه به پول ها و  ه یکرد و   ین یف ن یف دختر

 . هیها ساخته بود تو همون چند ثان خودش داستان یبرگشتن سام برا  نیاز ا انگار

 .اون  هیو لوند  یی بایبه ز یدختر  ی بتونه ازش بگذره حت  ینبود که هر دختر ی هم پسر سام

 شه.  یم  یعوض کرد پس تاوان دل شکستم چ نویماش   شهیشه ش  ی خوام با پول فقط م ی من پول نم -

 ابرو باال انداخت. سام

 بابت تاوان دل شکستتون.  نیخوا ی م یمادمازل اون وقت چ د یببخش-

 

 454پارت#

 و با ناز گفت:  د یچشماش کش ر یدستش رو ز  دختر

 تونه مرحم بشه.  ی م ییشام سبک دوتا ه یخوام من کم توقعم،  ی نم یاد یز زیچ-

 لب کج کرد.  سام

 به سمت دختر گرفت .  شتر یرو ب پول

 .  نییپا ارمیب نتمیماش   یجلو  شهیو دلت، ش  نیعقب ماش  شهیبزنم به عالوه ش  ای یر یگ  یپولو م-
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 و پول رو گرفت.   د یتو جا پر عی سر دختر

 نه نه. -

که کوروش تو اون اقامت داشت و    یرفت و پشت رل نشست و بعد چک کردن آدرس هتل نشیتوجه به اون به سمت ماش  یب سام

 . د یکوب  نیماش  شهیرو روشن کرد که دختر به ش  نیبراش فرستاده بود، ماش 

 داد.  نییرو پا نیماش   شهیو ش  د یکش  یپف سام

 ! ه؟یچ گه ید-

 گفت.  ی با ناراحت دختر

 . ادهیپول ز نیفقط ا  یچیه-

 ساعت کشمکش لبخند زد.  نیسام بعد چند  باالخره

 دلتم حل بشه.  یغذا بخور مشکل شکستگ  ن روی برو ب شیبا ما بق-

 دختر مانع شد. وفته یتا خواست راه ب باز

 بدم؟  د یرو با یتاوان چ گه ید-

 هول شده جواب داد:  دختر

 . امیصبر کن تا ب  نجایلحظه ا ه یفقط   یچیه-

برگشت و   یبه همراه کارت  زدیچشم هاش برق م ی که از شاد  یدر حال ع یسر ی لیرفت و خ نشیحرف به سمت ماش  نیگفتن ا بعد 

 اون رو به سمت سام گرفت. 

 به دختر انداخت: یاون نوشته شده بود با تعجب نگاه ری که ز ایبه شماره و اسم در  یکارت رو از اون گرفت و با نگاه  الیخ یب سام

 ه؟ یچ ی برا نیا-

 جواب داد:  یبا چشمک ایدر

 الزمت بشه. ی روز ه ی د یگفتم شا-
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گذشت جواب   یرو به حرکت در آورد و از کنار م  نیکه ماش  ی انداخت و در حال نیداشبود ماش  یکارت رو رو   یبا پوزخند  سام

 داد: 

 تا بشه.  نیبش-

خودش رو به کشتن   ، یبا اون وضع رانندگ گهیشده بود، االن آروم تر بود الاقل د ریاون دختر و اون قفل فرمون سبب خ وجود 

 داد.  ینم

 *********** 

 و شماره کوروش رو گرفت .  ستادیکه پدرش آدرس داده بود ا یکیاما ش  ک،ی هتل کوچ یجلو

 بوق کامل نخورده بود که تماس برقرار شد. نیبه اول هنوز

 

 455پارت#

 ؟ یاومد -

 کلمه جواب داد:  هی داد و با  یچشماش رو تو کاسه تاب  سام

 .نمییپا-

 کنم.  یباال االن هماهنگ م  ایب-

 با لجاجت گفت:  سام

 .نییپا ی ایپس تو م ی دار  یتو حرف-

 قبول کرد.  ع ی رو از دست بده سر تیموقع نیکه ا  نیاز ترس ا کوروش 

 .نییپا ام یخب االن م له یخ -

 ********* 
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که خم شده و در حال فکر کردن    یداد و در حال  هی هتل نشست و آرنج هاش رو به زانو هاش تک یمبلمان راحت داخل الب  ی رو

دختر   غ یج یدور گردنش حلقه شدن و صدا   یکوچک ی بهم گره خوردش گذاشته بود که دست ها یمشت ها  ی بود، چونش رو رو

 که کنار گوشش داد زد:   یبچه ا 

 سالم داداش. -

 اونو شوکش کرد  و

شده   یخواستن یحساب ی صورت ه یستاره که تو اون بارون  یبه سر تا پا یدختر بچه رو از دور گردنش باز کرد و نگاه   کیبار یبازوها

 بود انداخت.

 گفت.   یظیحالت داده بود با اخم غل رییتغ  کهو ی یکه تو اوج شاد ستاره

 من با تو قهرم. -

ناز اون دختر   دنیدلش کش  بیسام رو کش آورد عج ی لب ها نیرشت کرده بود و هم شتریدختر زبونش نسبت به سنش ب نیا

 است.خو ی م بچه رو 

 . یماهت ستاره خانوم، چقدر پر نور تر شد  ی سالم به رو-

 فرو برد.  قش یلبش نقش بست و سرش رو تا اونجا که ممکن بود تو  ی رو یاوج بچگ  یتو  ی لبخند پر شرم ستاره

 . د یاون کش یشمیلخت و ابر  ی موها ی رو یدست سام

 ؟ یحاال چرا با من قهر-

 خودشو تاب داد.  ی کم ستاره

 ی کن  یبا من باز یومد ین گه یآخه تو د-

 

 456پارت#

 اون ها گفت:  ه یاز فاصله چند قدم وش ینداده بود که دار ی سام جواب هنوز

 نکن. ت یطرف سامو اذ ن یا ایب زم یستاره عز-
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 زد.  یبه اون انداخت و پوزخند  ینگاه میپدرش ن یصدا دنیبا شن سام

 ستاره جدا کرد.  یبازو ها ی هاش رو از رو دست

 به سمت کوروش رفت و دست هاش رو مقابل اون باز کرد .  ی آشکار یتیبا نارضا ستاره

پاش   ینشست اونو رو  ی همون کاناپه کنار سام م یکه رو   یبلند کرد و در حال نیزم یدخترش رو از رو  ز یر یجثه  کوروش 

 نشوند.

 . یکرد  رییکردم تغ  یکه فکر م یز یاز اون چ شتریب ی لیرفت خ  ش یکه پنج سال پ ی ستین یاون سام  گهید  ،یعوض شد -

 بود که اون ادامه داد:  رهیحرف به مقابلش خ یب سام

 ؟ یبگ  ی زیچ ی خوا ینم-

 لب زد.   یلیم  یبا ب سام

 گفتن مونده مگه؟!   یبرا  میزیچ-

 به سر ستاره زد.  ی زیبوسه ر کوروش 

 .یدست خودت بد  ی کار دمیاومد، ترس  یپر م یباهات که حرف زدم به نظر توپت حساب-

 . بتاس یته همه مص ییبه تنها ر یوجود تو و اردش   ست،ین ام یکردن تو خاندان س  یباال تر از زندگ یی بال چ ینترس ه -

 ! ه؟یی مسئله دختر رضا -

 گرد شده به سمت اون نگاه کرد.  ییبا چشم ها یی اسم رضا دنیبا شن سام

 موضوع.  نیبهت زده باشم راجب ا ی حرف اد ینم ادمی-

 :د یتوجه به تعجب سام پرس   یب کوروش 

 ؟ ی کرد ی براش فکر-

 انداخت. ریز سر

 کنم.   یم-
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 457پارت#

 ازدواج با اون دختر باشه.  متی تصم نکه یمگه ا  ،یتون ینم-

 زد.  یپوزخند  سام

 ! ؟ینکنه تو مخالف هیچ-

 . هیتفاقاً دختر خوبنه ا -

 . ستین یپس مشکل-

 خوره.  یبا ازدواج شما سند م  ییو رضا ر یاردش  ن یکه ب ه ینه، تنها مشکل معامله ا-

 :د یشوکه شده پرس  سام

 ! ؟یمعامله، چه معامله ا -

 داد و به اعتراض گفت: ی خودش رو تکون ستاره

 بابا حوصلم سر رفته.  -

 به خودش فشرد.  شتر یاونو ب وش یدار

 ی شهر باز برمتیم  زمی صبر کن عز کمی-

 منتظر سام چشم دوخت.   یبعد به چشما و

 تا برات بگم. م ی بر ایب ستیجا جاش ن نیا-

 ************ 

 به باز کردن در نداشت. ی لیاما م  د، یشن یزنگ در رو م یصدا

 اخل مبل پنهان شد.جمع کرد و د شتر یخودش رو ب د یرو که داخل قفل در شن د یکل دنیچرخ یصدا

 .د ی چ یداخل خونه پ  انیک یصدا



 قاصدک سوخته 

519 
 

 ؟ ینفس، نفس خونه ا-

 زانو هاش گذاشت.  یسرش رو رو  یناراحت با

اومد و با عجله   رون یمرتبش از اتاق ب  یو رو تخت  یتخت خال دن یبه محض وارد شدن به سمت اتاق خواب نفس رفت؛ اما با د انیک

 انداخت.  یی رایبه داخل اتاق پذ  ینگاه

 و به سمتش رفت.  د یکش ی آسودگ ی از رو ی نفس د یگوله شده نفس رو که د جسم

کارا   ن یبا ا یخوا ی م ی کن ی روشن م توینه گوش  یاینه دفتر م ؛ یخودتو تو خونه حبس کرد هی چه وضع نیا ؟ ید یچرا جوابمو نم-

 ؟ یرو ثابت کن یچ

 . د یکه سرش رو بلند کنه نال  نیحال بدون ا یب

 

 458پارت#

 برو حوصلتو ندارم.  انیک-

 نبود. ز یم ی رو یزیچ  وان یل ه ی و   یآب خال هی بطر ه یمقابلش انداخت جز   زی به م یاعتنا به اون نگاه ی ب انیک

 ؟ یخورد  یزیچ-

 نفس رو از کنارش برداشت و اونو روشن کرد.  لیموبا  ینداد کنارش نشست و گوش  ی نفس جواب ی وقت

 هجوم آورد.  شیمختلف به سمت گوش   یها ام یپ لینگذشته بود که س  قه ی چند دق هنوز

 عصاب نفس خط انداخت. یرو یها مثل سوهان امیپ یصدا

 . رهیرو از دست اون بگ   لشیموبا ی هجوم برو تا گوش  ان یو به سمت دست ک د یتو جا پر تیعصبان با

 کار شد. ن یدستش به عقب مانع ا  دنیتر بود چون با کش عی سر انیانگار ک اما

 گفت: ی و با زار  د یکوب  نیزم ی از دست اون شده بود پا رو یگوش  دنیاز قاپ د یکه ناام  نفس

 ؟ یبهت اجازه داد روشنش کن ی ک  مو،یگوش   نمیبده بب-

 تکون داد.  یبا تاسف سر انیک
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 چشمات گود افتاده.  ر یز ی د ید نه یی اصالً خودتو تو آ ه؟ یچه حال نیا-

 پرخاش کرد.  نفس

 .رمیبه حال خودم بم یذار  یبه تو چه، به تو چه ها؟ چرا نم-

 .د ی کش اد یو فر د یاز جا پر انیک

بارداره و من   دمیکه فهم ی کنه اونم در حال ی تو صورتم نگاهم نم گهید   یحت  میشده، نس دهیمن به گند کش یبه من چه؟ زندگ -

 به توچه؟  ی گ ی احمق خبر نداشتم اون وقت به من م

 مبل نشست. یوا رفته رو   نفس

 بارداره؟!  مینس-

 .د یصورتش کش ی رو یکالفه دست انیک

 . دمیمنم تازه فهم-

 

 459پارت#

 کرد.   ختنی نفس شکست و شروع به اشک ر یداخل گلو  بغض

 . انیبخشه ک  یوقت منو نم چ یبخشه، ه یمنو نم -

 اونو تو دست گرفت. ی نفس زانو زد و بازوها یمقابل پاها انیک

 . نیرو خراب کردم، اما منو بب ی نبخشتت من گند زدم من همه چ م یکه نس  ینکرد  یکن، تو کار  ی کم خود خور-

 .ختیر  ی صدا اشک م ی به اون نگاه کنه فقط ب نکهیبدون ا نفس

 به تن اون داد.  ی ن محکم ترتکو  انیک

 .نیگفتم منو بب -

 اون دوخت. ینگاه نفس باال اومد و نگاهش رو به چشما باالخره
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 که جا زدن؟!   م ییبه نظرت من خودمو باختم؟! من شکل آدما-

 سرش رو باال انداخت. نفس

 داره به زمان باور کن.   اجیبزرگه نفس، اون ما رو دوست داده فقط االن احت ی لیخ مم یبخشه، دل نس یدونم منو م   یچون م-

 : د ینال نفس

کنم، اما هدفم شب کردن روزامه،    یم  یگوشه از قلبم انگار سوراخ شده، زندگ ه یچکار کنم، چند ساله  د یدونم با ی من نم  انیک-

 . ادیداره دوشا دوش من م شه یحماقت هم هی  یهیسا

  یرو نداشت من پشتشو خال  یمن اشتباه کردم سام جز من که کس  ان،یذاشتم ک   یتنهاش م د یسامو تنها گذاشتم؛ من نبا چرا

 نه اون  د یکش یساال انقدر عذاب م نیذاشتم نه خودم تو ا  یکردم، اگه تنهاش نم

 

 460پارت#

 . ید یکه د ی شد اون آدم یم

 ابروهاش نشوند. ون یم ی ظی اخم غل انیک

  د،یجنگ  ی داشتنت م  یبرا د یاومد دنبالت با ی م د یسام با ست، یاز گناه من و سام ن شتر یگناهت ب یاگه هم باش  ،ی ستیتو مقصر ن-

 برگرده. نه یهمه ک نیاونطور پا پس بکشه و حاال با ا نکهینه ا

 اما اون... -

 باال رفت.  ان یک دست

باشه   نمیزم ری گفتم؟! گفتم ز  یبهت چ ادتی ی نامه پاره شده رو خوند  غهیون صا ی رو  ادداشتی یدرست وقت   شیپنج سال پ -

 ادته؟ یگردونم،  ی کنم برش م یم داش یپ

و   ی بهت گفتم اگه منتظر سام ش یچند وقت پ نیعوض شده؟! هم یاما و اگرا نبود نفس چ ن یاز ا ینه اون شب خبر  یتو گفت اما

 گه.  ی م گه ید زیچ  ه ینه حاال چرا چشمات  یاونه بهم بگو بازم گفت ریدلت گ

 با هق هق جواب داد.  د یخودش رو عقب کش نفس
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  گهیشده، اما د  مه ینامه دو ن غهیص یکه با اون برگه  ی غرور یپنج ساله نشستم پا انیشه ک ی قلبم داره منفجر م نکه یفرقش ا-

 . رمیخواد بم یطاقت ندارم دلم م  گهیتونم د  ینم

 .د یبلند خند  یا  هیشد و بعد ثان رهینشست و هاج و واج به صورت غرق در اشک نفس خ نیزم  یهمونجا رو  انیک

پاره شدن اون برگه همش   یبود لعنت یشه نه از من نخواه باور کنم واسه خاطر غرورت بوده، بهم بگو دردت چ ینه باورم نم-

 بهونست.

  یتو خوابمم از فکر کردن به سام م   یمن حت یمن با خبر بود  ه یزندگ ط یهمش به خاطر پاره شدن اون برگه نبود خودت از شرا-

 تونمم فراموشش کنم.  ی ما فاصله بود من فکر کردم م نی تا آسمون ب  نیاز زم دمیترس 

 

 461پارت#

  ی ها یخوابیکرد اال ب  ی منو به اون وصل نم  ایدن ن یتو ا  یز یچ چیه گهیبود با پاره شدنش د  دمیام نی نامه آخر غه یاون ص م یطرف از

 دنبالش.  رفتمیم د یپس چرا با شهی شد و نم ی من نبود، نم یوقت برا  چیسام ه انیشبونه و مرور خاطراتم، درکم کن ک

 .د یاز جا پر انیک

 .د یکش  رونیرو ب شیفرو برد و گوش  بشیدستش رو داخل ج عیسر

 ! ؟یزنیزنگ م ی به ک-

 بدون نگاه به نفس جواب داد.  انیک

 حرفا رو از زبون خودت بشنوه.  نیو ا نجای ا ادیب د یبه سام اون با-

 . د یشوکه شده از جا پر نفس

 کارو.  نی تو رو به خدا نکن ا  انینه ک-

 به اون نگاه کرد.  ت یبا عصبان انیک

 تو رو بشنوه.  یاون حق داره حرف ها  ست؟ی چرا نکنم؟ به نظرت بس ن-

 با درد که داخل صداش بود جواب داد:  نفس
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 .می خور ی کنه گفتم که ما به درد هم نم ی رو عوض نم یزیچ  چیمن ه یحرفها دنیشن -

 شناسم. یکنه من مطمئنم من سامو م  ی چرت نگو عوض م-

 کنه.   یازدواج م گهیسام نامزد داره تا چند وقت د ان،یک  یا  گهیمطعلق به کس د  گهی اون د ست،ین  نیهمش که ا-

 لب زد:   ریمتح امیک

 ! ه؟ینامزد! نامزدش ک-

 سام قراره با خواهر اون ازدواج کنه.  انیشه ک ی باورت م ان، یخواهر دا-

 

 چهارم_فصل#

 462پارت#

 ************ 

  یمدام ب  شد یطر خوش گل ها باعث مرز داخل دسته گل انداخت، ع یهابه گل  ی گل رو داخل دستش چرخوند و نگاه دست

 کنه.   کینزد ش ینیاون ها رو به ب اریاخت

 شدم. ک یاز قبل بهت نزد شتر یب نطوریخونمون چقدر خوشحالم، انگار ا ی ایم ی که باالخره دار  نیاز ا ی دون ینم-

  یامو کردم؛ ما به درد هم نممن بهت گفتم فکر م یفرصت به جفتمون بد  ه یبود  ن یقرارمون ا  م،ی ما که حرفامونو زد  انیبس کن دا-

با خبرشون   مون یاز تصم ی جور ه یاصرار کرد لطفاً بعد امشب  یلیاما چه کار کنم که مادرت خ نم،ی همو نب گهیبهتر بود د میخور

 کن.

 .د یرو مقابل در خونه پارک کرد و به سمت نفس چرخ نیماش  انیدا

من همون شب    استیاون شب دن یهاحرفا به خاطر حرف  نیدونم تمام ا ی حرف رو نزن، من م  ن یکنم ا ی نفس خواهش م-

چند بار برات   ،یکنه، اما تو رفته بود  یخواست ازت عذر خواه یهمون شب م یبود؛ حت  مونیباهاش صحبت کردم باور کن پش

 دم.دا  ی م حیبرات توض نمتیبب یداد  ی اجازه م ای ی کرد یخاموش نم تویبگم اگه گوش 

آورد که اون شب   ینم  ادیاما هنوز به  د،ی شن ی م ان یحرف ها رو از دا  نیبود که ا یبار  نیهزارم نی داد ا  یچشماش رو تاب نفس

 وجود هر هزار بار هم ناراحت شده بود.  نیزده، اما با ا یچه حرف ها ایدن
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 تصور اون کنار سام بود.  شیناراحت ل یهم دل د یکرده بود، شا دایپ ایفوب ایبه اسم دن انگار

االن برگردم    ن یمن هم ی درک کن نو یا یخوا  یاگه نم ان،ینداره دا یکس  یبه حرفها ی من ربط میتصم ست،یحرفها ن نیبحث ا-

 خونه. 

 جواب داد.  یبا ناراحت انیدا

 . میکن  یداخل بعد صحبت م  می بر ایخب نرو ب لهیخ-

 

 463پارت#

  نیماش  یشد و به سمت در کنار ادهیپ نیکرد و بعد از پارک کردن ماش  تیبزرگ خونه هدا باًیتقر  اطیرو داخل ح نیماش  انیدا

که قصد وارد شدن به   یاگه ید  نیشد، تو همون لحظه نور ماش  ادهیکرد و پ  یدست  شینفس باز کنه، اما نفس پ ی تا در رو برا  د یدو

 . تادنفس اف یرو داشت داخل چشما اطیح

 بود نگاه کنه.  اط یکه در حال وارد شدن به ح نیکرد به ماش  ی و سع چشماش گذاشت ی دستش رو رو  نفس

 اومد.  یبه سمتشون م ی رنگ که به آروم  یمشک ه یفرار هی

 لب غر زد.  ریز

 چرا نور باال زده کور شدم.  ه،ی وونی کدوم ح گه ید نیا-

 حرف سرش رو برگردوند و به ساختمان خونه نگاه کرد.  نیا با

خونه   نیا یی کرد در مقابل اسم و رسم رضا ی نبود که اون تصورش رو م ی زیاما چ د؛یرس  ی به نظر م یو خوشگل ی خوب یخونه 

 و ساده بود.  ک یکوچ  یادیز

 سالم. -

 شده. نیسنگ  تون یسا نورایجان چه عجب ا  یبه به سام-

 .می ه هستجناب ما ک د یینفرما -

 کنه.  ی به اون چشم دوخته نگاه م دتیو به سام که با جد  چرخه یسام به سمت صدا م یصدا دنیاز شن متعجب
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 .دش ید  یم  نجایامشب و ا د یکرد؟ چرا با ی چکار م نجا یا اون

 خنده.  ی م ز یر انیدا

 . برهیاسم تو رو م ادیراست م ره یچپ م یتو پسر؟! خواهر منو جادو کرد  ی چه کرد رت، یما فقط ذکر خ زم، یعز ی بله هست -

 .شهی م  لیبهم چفت شده سام به سمت چپ متما یلبها

  ی ها یخونه خبر داشت، اونم به لطف پر حرف ن ینفس، برعکس نفس اون قبل تر از حضور امشب نفس تو ا ینگاهش رو  هنوز

 .ایدن
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کنه و دستش رو به سمت اون   ی به سمت نفس حرکت م یشونه و قدم   ی لب م ی رو ید ساختگ کنه و لبخن ی رو جمع م خودش 

 کنه.   یبلند م

 سالم نفس.  -

 کنه.   ینظر گرفته نگاه م  ر یحرکات اون ها رو ز یکه با کنجکاو ان یبه دا ینگاه می ن ده یجا خورده و ترس  نفس

 : هد یکنه ادامه م ی م ی حرفاست مکث نی سام زرنگ تر ا نکهیمثل ا اما

 درسته؟  گه یاوم... اسمت نفست بود د-

 ندازه و  ی م  انیبه دا ینگاه می ن نفس

 اون شوکه بشه.  شهی سام باعث م یاما حرکت بعد  ده،یو فقط سر تکون م  دهیگرم سام جا م یدستش رو داخل دستا  یسرد  به

 . زنهیکشه و کنار گوشش لب م ی به دست داره رو تو آغوش م ی ساده ا بایاون رو که دست گل تقر  سام

 نه؟!  ین یبب نجایمنو ا  یتوقع نداشت-

 کنه لبخند بزنه.  ی م یو سع  اد یم رون ی از آغوش اون ب ع یسر ی و باحرکت ده یبا ترس آب دهنش رو قورت م نفس

 شه.  ی م ک یبه اون ها نزد ی قدم انیدا

 . د ییداخل بفرما  د ییبفرما-
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 : گهی به صورتش بده رو به اون م  ین یچ نکهیبدون ا سام

 ام یمنم االن م د یشما بر-

 کشه.  ی م رون یب  نیرو از داخل ماش   یو بزرگ  یونیو دست گل ع رهیم نشیحرف به سمت ماش  نیا با

 کنه.  یکنه و اون رو با خودش همراه م  ی نفس حلقه م یدستش رو دور شونه ها  انیدا

 مادر و پدرش که منتظر اون ها  دنیبا د یدر ورد   یجلو
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ها با به عقب و به سام که درست پشت سر اون  ینگاه م یتا ن دهیرو به نفس م ن یو فرصت ا ره یگ  یاز نفس فاصله م ی کم ستادنیا

 کنه بندازه. ی حرکت م یپوزخند 

 کشه. ی و نفس رو در آغوش م  ادیبه سمت اون ها م صه یکه از چشماش هم کامالً قابل تشخ  یبا شاد  انیمادر دا  الیل

 زم؟ یعز یسالم خانوم خوشگله چطور -

 : دهیو ادامه م دهیرو به نفس نم ی حرف اجازه

 .یقدم رو چشم ما گذاشت ی خوش اومد  ی لیخ یلیخ-

 کنه خودش رو جمع و جور کنه.   یم  یحال سع ن یسامه، اما با ا شیزنه، تمام حواسش پ ی لبخند م ی گزه و به سخت ی لب م نفس

 گه:  یو م   دهیم الی به دست لرو  گل

 سالم خانوم شرمنده مزاحم شدم.-

 دوزه.  یکنه چشم م  یبه اون ها نگاه م نه یخنده و به شوهرش که دست به س  ی بلند م الیل

 . ادیشده ب یچقدر سخت راض ی دون ی نم هیخجالت  یل یدختر خ  نیگفتم ا  ی بهت چ ادتهیمحمد   نیبب-

 .دهیبدون نگاه گرفتن از اون جواب همسرش رو م زنهیبه نفس م یبزرگ لبخند  ییرضا

 مگه نه دخترم؟  نه، یب  یما رو به چشم خانوادش م واش ی واش ی می ا بهیبهش زمان داد، ما فعالً براش غر د یکنه با ی عادت م زمیعز-



 قاصدک سوخته 

527 
 

کنه داره اونا رو    یمو اون احساس  نیخوب یآدما ان ینظرش خانواده دااما با تمام وجود ناراحته به  زنه؛ ی لبخند م یبه سخت  نفس

 کرد.  ی هر چه زودتر با اونا صحبت م انیکاش دا ده یم یباز

 کردن با احساسات اون ها عذاب بکشه.  یبا عذاب وجدان باز نیاز ا شتریخواست ب ینم

 سالم آقا.  -

 خنده.  یو م  اد یبه سمت اون م ییرضا
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 . یتونم ازت بخوام محمد صدا کن ی دونم زوده؛ اما الاقل م  یگم منو پدر صدا کن م ی دختر؟ نم هی آقا چ-

 نشونه.  یلبهاش م  ی رو یاز حس یلبخند خال یباز هم به سخت  نفس

 .کنهی پدرانه به داخل اشاره م ی با مهر محمد 

 نکن.   یبگ یغر زم، یبرو تو عز-

 گه:   یو با همون محبت م  رهیحرف به سمت سام م  نیا بعد 

 ندونست. ق یمارو ال  هی شیکجاست؟ کلبه درو ریاردش  ییتنها نم یب ی م  ام،یبه به سالم جناب س -

 خواد هر چه زودتر از اون جمع فرار کنه و تنها راه فرار فعالً داخل خونست. ی مونه تا جواب اون رو بشنوه دلش م ینم

 خونست.  کیساده و ش  ونیدکوراس   رهی گ ی که چشمش رو م یزیچ  نیشه اول یخونه که م  وارد

  نیکنه؛ اما ا  یخونه اونو به آرامش دعوت م لیکنه، تمام وسا  ینم یکه اصالً احساس معذب ی به طور که یبه اندازه و ش  ی چ همه

 . ادیبه لب داره به سمت در م یضیکه لبخند عر  یدر حال ایخوره که دن  ی به هم م ی آرامش وقت

 .ستهیا  ی کنه و شق و رق تر از قبل م ی رو جمع و جور م خودش 

 . رهیشه و چهره بازش در هم فرو م  یم  یبه حرکات آروم  لیتبد   کبارهیبه  دنشیچون دو ده یهم تازه اونو د ایدن انگار

 اون بزنه.  یبه رو  ی نخواد به ظاهر لبخند  یشه نفس حت یباعث م  نیهم و

 ی ل یبودنش خ یکنه شاک  یم  یکه سع  یا  افهیبا ق ایدن
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 . ستهیا ی اون م ینباشه رو به رو  مشخص

 ! ؟یعه توام اومد  -

 . دهیخشک جواب م یلیهم بده فقط خ ی که بخواد جواب دهینشن یی کنه سالم و خوش آمد گو ی م ی ظیاخم غل نفس

 اصرار کرد   یل یمادرت خ-

 . دهیلب ادامه م  ر یز و

 تو نبودم.   دنیواال مشتاق د-

و   ره یبه سمت در م اقیبا اشت ی کنه و با تکون سر  ینازک م یحال پشت چشم نیشه، اما با ا ینفس نم یلب ریمتوجه حرف ز  ایدن

 گه:   یاز همونجا بلند م

 ومده؟ ین  یمامان سام-

اون   دنیبود که بعد د یای تنفر از طرز فکر منف نیفقط ا  ایدختر سخت بود   نیکنه واقعاً تحمل ا یصورتش رو کج م  ایرفتن دن با

 گرفت؟!  ی با سام براش به وجود اومده بود نشأت م

 کنه.  یلب زمزمزه م   ریز یشیا

 سر پا؟!  ی سادیچرا وا زمیعز-

 چرخه.  ی م انی دا  یبه سمت صدا ی کالفگ  با

 اومدم.  یواال من نم د یمهمون دار ی نگفته بود -

 اندازه.  ی ابرو باال م انیدا

 مهمون؟! -

 ده؟ ینه و بعد ادامه مکنه انگار که در حال فکر کرد یم  یمکث
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بود اگه   عیضا  کم ی استیامشب تولد دن یاز خانوادست، از طرف ییجزو گهید  یبه زود  ستیاهان منظورت سامه؟ اون که مهمون ن-

 نبود.  نجاینامزدش ا

  گه یکنه اونو نشون نده و جور د یم  یاز نامزد خوندن اون ها با همه، اما نفس سع تیعصبان نیسابه ا  یهم م ی دندون رو یعصبان

 . زهی بر رونیرو ب تشیعصبان

 !است؟یامشب تولد دن ی چ یعنی-

 کنه  ی و دستش رو دور کمر اون حلقه م زنه یم  یحی لبخند مل انیدا
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 . برهیخونه م ییرایاون رو با زور به سمت اتاق پذ  و

اما اصالً نگران نباش من از سمت هر دومون کادو   ، یوفتی خواستم تو زحمت ب یکه زودتر بهت نگفتم راستش نم د یببخش زمیعز-

 براش گرفتم. 

 . استیدن ی برا دنیکه نداره کادو نخر یتنها نگران  نهیش  یم  ییرایداخل پذ  یمبلمان کرم یوا رفته رو   نفس

 . رهیگ  یاونو تو دستش م  یو دست ها نه یش  ی کنارش م انیدا

 شم.  یمن ناراحت م   ینطوریا گه یلطفاً بخند د  زمیعز-

 کشه.   یم  یپوف  نفس

 ؟ یخسته شدم تو از گفتنش نشد  دنشیمن از شن ارم،یروت باال م زم یعز یبهم بگ  گهیبار د ه یفقط اگه  انیدا-

 .شهی م ره یبه اون خ یبا ناراحت انیدا

تونه   یخونه، اما نم ی از نگاه اون م یحس بودن نفس نسبت به خودش رو حت ی ره، بندا ی ا ندهیدونه با نفس آ ی هم م خودش 

  نطور یکه ا  ستین یاز دست بده واال پسر  یتونه اونو به سادگ یخوسش اومدا و نم یکه از دختر  یبار اول  یدست برداره، برا

 اما...  زنهیحال خودش رو هم بهم م ه شدن دار زونیآو  نیا ی بشه، حت یکس  زونیآو

 پسرم.  نیبش-

 چرخه باالخره اومده بودن داخل.  ی حرف سر هر دو به سمت اون ها م نیدنبال ا  به
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 گال رو بذار توشون.  اریگلدون ب ه یجان مادر   ایدن-

 : دهیرو به سام و نفس با لبخند ادامه م الیل

 گل گرفته.  ی دستتون درد نکنه بچه ها خونه رو بو-

 . دهیجواب م مسا

 ناقابله. -

  یبه چند تا شاخه گل شباهت داره با شرمندگ شترینفس با نگاه به دست گل خودش که در مقابل دست گل که سام آورده ب  و

 کنه.   یسر کج م 
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 . رهیم ایشه و به سمت دن ی از جا بلند م انیدا

 بذار کمکت کنم. -

 شه.  یو با اون همراه م  رهیگ ی م ایدنرو از دست   نیحرف دست گل بزرگ و سنگ  نیبا ا و

 . رهیبه سمت آشپزخونه م الیل

 ن؟ یدار ل یم یچ-

  یها یپشت  ی هاش رو روو دست  دهیم هی کنه و تک ی سپر م نهیکه س  ی در حال  نهیش  ینشسته م انی که قبل دا  ییدرست جا سام

 : دهیجواب م ی بلند  یو با صدا ده یاندازه و از هر سو کش م ی مبل م

 نداره.  ی فرق-

 اندازه.  یم  یبه عقب نگاه الیل

 زم؟ ی عز یدار  ل یم یتو چ -

 گه:   یو م   نهیش  یم  یمبل تک نفره ا  یرو  ی با شاد محمد 

 . زمیعز یچا ه یمنم  -
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 کنه   یم  یاخم ی به شوخ الیل

 با شما بود جناب من عروسمو گفتم.   یک-

 .دهیبا خنده سر تکون م محمد 

 آره؟  گهید استینطوریعه ا-

 خنده.  یم  یبا سر خوش  الیل

 کمکم  ایشو ول کن آقا، فعالً شما ب آره و نه -

 گه:  ی بعد رو به نفس م و

 ارم؟ یبرات ب یچ  ینگفت-

 :شهی معذب تو خودش جمع م نفس

 نداره.  ی منم فرق  یبرا-

 کنه.  ی با اخم به محمد نگاه م ده ینکش هیو به ثان  زنهیهم م ی پلک رو ی با مهربون الیل

 ! ؟یاومد -

 گه:   یکنه م ی شه رو به سام که با لبخند به اون نگاه م ی که از جا بلند م  یخند و در حال ی باز هم با صدا م محمد 
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رو به اوجش  یل یزن زل گه یپسر، اما تو مثل من نشو من د ریبگ  ده یگه بهم، از من نشن  یزور م  ادهیزورش ز گه یچه کنم د-

 رسوندم.

 .رهیبه سمت آشپز خونه م ال یلخنده به دنبال  ی که م  نطوریهم و

 مبل ولو کرده.  ی که بدون شرم خودش رو کنار اون رو یمونه و سام ی نفس م حاال
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  خیکه س   یو اون   چهیپ ی اون م ی تا به گوشه مبل پناه ببره، اما دست سام به موقع دور شونه ها ده یبه خودش م یتکون  عیسر

  یکه رو  یبره و از کنار شال شل ی و سرش رو به سمت گوش اون مکشه  ی نشسته و چشماش رو گرد کرده رو به سمت خودش م

 کنه.  ی کشه و زمزمه م ی چسبدنه و نا محسوس بو م یاون م  قه ی کنار شق  ی رو به موها ش ینیسر اونه ب

 ! ؟یفرار کن یخوا  یکجا م -

تونه که از آغوش    ینه توانش رو داره نه م دونه یناله چون م ی و با بغض م نه یش  ی نفس م یو ناخوداگاه پشت چشما  کبارهی اشک

 کنه.  ی م وونشی د نه یبب نطوریاونا رو ا یکس نکه یفکر ا اد، یب رون یسام ب

 .کنه ی م  دنیو اونو وادار به بو کش  دهیرو قلقلک م شی نیعطر سام ب ی بو ی طرف از

 . نتمونیب ی م اد یم یکیولم کن، تو رو خدا ولم کن  -

 . دهیو پنهش فشار م یعضالن نهیبه س  شتر یاون ب سام

   م؟ یکن  ی م کاریمگه چ نن یخوب بب-

 . دهیبه خودش م ی زیتکون ر نفس

 گم ولم کن.  یتو م  یشد  وونه ید-

 خنده.  ی غرق لذته آروم م تیوضع ن یکه از ا سام

 ها؟  یترس  یشاسگول م  ینکنه از اون پسره  ی ترس  ی م ی تو از چ-

 کنه.   ینفس باز م  ی ز دور شونه هاخنده و باالخره دستش رو ا ی حرف بلند م نیا با

 م؟ یماهم بخند   نیبگ  نیخند  یم  یبه چ -
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 باشن.  ختهی سر نفس ر ی انگار که آب سرد رو ان یدا یصدا دنیشن با

 . زنهیم  یپوزخند  الیخ یتونست تکون بخوره، اما سام ب ینم ی خشک شد که حت یجور

 شد؟! ت یحسود ه یچ -
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  می که ن یپوست لبش بود کرد و به سمت اون ها رفت و در حال دنیکه در حال اشاره زدن به اون ها و جو ا یبه دن ی زیاخم ر  انیدا

و در همون حال   نهیش ی محل به نفس م  نیتر کی که نزد  یمبل یاندازه رو  ی به سام که خودش رو کنار نفس ولو کرده م ینگاه

 :گهی م

 .د یبخند  نطور یشده ا باعث ی فقط کنجکاو شدم بدونم چ ، یچ ه ینه بابا حسود-

 آشکارا گفت:  ی تمام شونه باال انداخت و با پوزخند   هیبا گستاخ سام

 کردم.   یکن داشتم تو رو مسخره م  ال یتو خ-

 شد.  رهیسام خ هیجد  یلحظه به چشما  یجا خورد و برا   د یشن ی که م  یز یاز چ انیدا

  یچ د یدونست با  یخوب م زد یحرف رو اونم در حضور نفس بهش م نیمرد مقابلش نشسته بود و ا نی ا یبه جا یا گه یکس د  اگه

  ی کنه به سخت  د یپدر و مادرش رو از خودش نا ام ای ایوجه دن چیخواست به ه یکرد دلش نم ی مرد فرق م نیجوابش رو بده، اما ا

 کرد.  ی زورکبهم چفت شدش رو کش آورد و خنده  یلبها

 . از دست تو پسر-

 کرد ادامه داد:  یبرگشت رو به اون که با استرس به اون ها نگاه م  ایسمت دن به

 انقدر شوخه.  ینگفته بود -

بحث رو هر چه زودتر تموم   نیشده التماس کرد تا ا ی کفر یدونست حساب  یسر کج کرد و با نگاه به برادرش که خوب م  ایدن

 کنه. 
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 اشاره کرد.  ش یگرفت و به مبل کنار اینگاه معنا دارش رو از دن  انیدا

 .ی ساد یچرا اونجا وا نیبش ایب-

 سست به سمتشون اومد .......*****....... ییبا قدم ها ایدن

 ********* 

 اشاره کرد.  زی م ون یم  وهیبه ظرف م محمد 
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 .د یکن  یی شامو آماده کنه از خودتون پذار ال یجوونا بسم الل تا ل-

  ی جدا کرد و در حال وه یرو از داخل ظرف م یدرشت  یخم شد و پرتقال   ز یم ی کرد، اما سام بدون خجالت رو ی لب تشکر ر یز نفس

 شروع کرد کندن پوست پرتغال و در همون حال گفت:  شد ی خم م  ی که کم

 شد. یس چفار  جیتو خل ه یحی تفر  رهیاون جز ف یتکل ییجناب رضا-

 حرف جا خورد. نیا دنی هم شن ان یبر محمد دا عالوه 

 مبل جا به جا شد. یرو  ی کم محمد 

 .ستیکردنش ن ی ستیاما امکان تور امه،یخانواده س  هی ملک شخص رهیگفتم، درسته اون جز  رمیکه مشخصه به اردش  ش یتکلف-

نگاه به نفسِ سر به   م ین ه یگذاشت و بعد از انداختن  ی ا گه یدستش رو کامالً پوست کنده بود داخل ظرف د ی که پرتغال تو سام

 گرفتش.  ایبه سمت دن  ریز

 . ایدن-

 حرکت سام گل.  نیبا ا کرد ی م ی شالش باز یهاشه ینشسته بود با ر یاکه هنوز ناراحت گوشه  ایدن
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 . زد یقیلبخند عم یگلش شکفت با شاد  از

 منه؟   یبرا-

بود انداخت و در   ایو صورت دن وه ی ظرف م یبه نفس که حاال نگاهش رو  یسام از جا بلند شد و با فخر نگاه یحرکت پلکها با

 همون حال گفت: 

 ممنون.  یلیخ-

شکار کرده با افتخار شروع   ر یکه انگار ش  یاون بود سر جاش برگشت و جور  یتوجه به نگاه جمع که رو  ی رو گرفت و ب وه ی م ظرف

 به خوردن کرد. 

 و آروم لب زد.  د یخودش رو به سمت نفس کش  د یصحنه رو د ن یکه ا انیدا
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 ! رم؟یپوست بگ  وه ی تو م یمنم برا  یخوای نفس جان م-

 . د یآروم و گرفته غر ایدن  یبرا ی و با پشت چشم نازک کردن د یهم ساب یدندون رو   نفس

 . رمیگ یخودم پوست م یخودم دست دارم بخوام برا ستمی الزم نکرده، من که چالق ن-

 زد و رو به محمد گفت:  یپوزخند شاد  د یشن یمکالمه اون ها رو م ی که به خوب سام

 . نیبه پدر بزرگم داد ییقوال ه یشما  دم یاما من شن-

 بود باالخره از اون چشم گرفت و به سام چشم دوخت.  ایلبخند شاد دن  یکه هنوز نگاهش رو  محمد 

  رهیاون جز  ی جمهورم بخواد درختا سیکه سهله اگه خود رئ  ر یهمش حرفه؛ اردش  نا یندادم جوون، ا  چکسیبه ه  یقول چیمن ه  -

 . ستمیمیبزنه من جلوش وا ی حیرو ببره و توش مرکز تفر

 ابرو باال انداخت و سر تکون داد.  سام

 . نطوریکه ا-

  یاز اصرار ها یکه حدود دو سال که خبر  ی سوال اونم از زبون سام در صورت نیو تو فکر فرو رفت ا د یابرو در هم کش محمد 

 نبود براش شک و شبهه به وجود آورده بود.  ش یشخص ره یتو جز حگاهیجواز ساخت تفر  ی برا ریاردش 

شد،   ی م  یچ ا یگرفت، اما دن یجلوش رو م  د یبا نطوره یقصد باشه؟! که اگه ا ن یازدواج سام با دخترش با ا شنهاد ی نیا نکنه

 خورد.  یضربه م  یدخترش حساب
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 ******* 

 ! نم؟یبچ  زویم   د یکمکم کن شهی ها مبچه -

 .د یبود که از جا پر یکس ن یکه از داخل آشپز خونه بلند شد نفس اول ال یل یصدا

 فوراً بلند شد و گفت:  انیدا

 . میکنی حلش م  ا یمنو دن ن یتو بش-
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 صورتش رو کج کرد و رو به پدرش گفت: ایدن

آخه مگه آدم روز تولدشم   میاریکمک ب  ی رو برا  ینشد کس یامروزم راض ی حت چیه ره یگی مامانو خدمتکار که نم نیبابا بب ی وا-

 . کنهی کار م

 گفت: ی از اون خنده ها باشه جد  یخبر  گه ید نکه یبدون ا محمد 

 مادرتون منتظره.   د یبر االیغر نزن، -

 از جا بلند شد و به سمت آشپز خونه رفت. ی لیم ی با ب ایدن

 مخالفت کرد.  ع یاما نفس سر نه،یبه نفس اشاره کرد که بش انیدا

 نه نه من دوست دارم کمکم کنم. -

 گذشت و به سمت آشپز حونه حرکت کرد.  ان یحرف از کنار دا نیا با

 ***** 

 کرد. ز یاطراف لبش رو تم ی کیدستمال کوچ با

 دستتون درد نکنه. -

 کرد.   یز یاخم ر الیل

 نکنه خوشمزه نشده بود؟  ،ینخورد  ی زیوا نفس جون تو که چ-

 سر تکون داد.  یبا شرمندگ نفس

 خورم. یاما من کالً کم م  ره، ینظ ی بود دست پختتون ب یعال م یلیخ هی چه حرف ن ینه بابا ا-

 دل گفت:   یو تو  کردیباال رفته به نفس نگاه م ینفس با ابرو  یها ی ردپر خو اد یدهنش خشک شده بود و با   یکه چنگال تو  سام

 . یگ یاره تو که راست م-
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 حرف گفت:   نیا دن یخوشحال از شن الیل

به اون   می هم نداشت ی رو یشناخت میکه تازه ازدواج کرده بود  لیدست پختم خوبه، اون اوا  گنیاز خود نباشه همه م  ف یتعر-

 بعد دلمو عاشق خودت. ی تو اول شکم منو عاشق غذاهات کرد  گفتی محمد م ن یصورت که واسه هم

 رو به نفس گفت:  یزد و به شوخ  یلبخند  انیدا

دست پخت تو    نمیمهمه حاال تو بگو بب یلیبابامم، کالً غذا برام خ  یها یبه جوون  ه یمن از هر نظر شب گنی همه م  یدون   ینفس م-

 ونه شکم منو عاشق کنه؟! ت ی چطوره م

از   ییاکنترلش رو از دست داده بود تک خنده بلنده گه یحرف زده بود رفت و سام که د نیکه ا  انیبه دا یچشم غره ا  نفس

 . نهیدهنش خارج شد که باعث شد نگاه ها روش بش

 کند تا خندش رو ببلعه گفت:   یکه جون م ی برگردوند و در حال ز یم ی چنگال رو رو سام

 .آشنا افتادم  هی  ادیحرف از دست پخت شد  د یببخش-

 گفت:  عایسر ایدن

 ؟ یک-

 .برداشت  زی م  یآبش رو از رو  وان یل سام

 ش؟ یشناس  یکنه مگه بگم تو م  ی م ی چه فرق-

 :د یوا رفته دوباره پرس  ایدن

 خوب بود؟  یلیدست پختش خ-

دونست   ینفس که خوب م  یداخل چشما  یز یبا نگاه ت وانی آوردن ل نییکرد و بعد پا رو مزه مزه   وانیاز آب داخل ل  یکم سام

 منظور سام به اونه گفت: 

  ی روز ب ه یروز زغال شور   هی روز زغال تند   هی به زغال حاال  شد ی م لیسوخت و تبد  ی م شه یدونم چون هم ی خوب و بدش رو نم-

 نمک.

 مشت نفس فشرده شد.   یتو  یجمع دستمال کاغذ  یخندها یصدا با
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 صدا لب زد:  ی سام گردوند و ب یرو داخل چشما  زش ینگاه ت نفس

 بود.  اد یهمونم از سرت ز-

 خنده کنان گفت:  الیل

ه  مشخص  دهیکه چ  ی زی نفس جونم که از م ستمیداره از بابتش نگران ن ی دست پخت خوب ایهنره، خدا رو شکر دن ه یهم  ی آشپز -

 پا کدبانوعه. هی واسه خودش 

 با اعتراض گفت:  ایو دن د یلب گز نفس

کار آشپزه نه    م یکار باغبونه آشپز  یچون همون طور که باغبون یشد ی نگران م د یمامان جان اگه دست پختمم بد بود تو اصالً نبا-

 من.

 ینگاه  م یبه اون بندازه ن ی سر هم بلند نکرده بود تا نگاه یبه سام که مشغول خوردن غذا بود و حت  ی قیعم ی با لبخند  بعد 

 انداخت.

 تکون داد.   یسر محمد 

سام اتفاق    دنیبعد د قاًی دق رات ییتغ نیتا آسمون فرق داشت و تمام ا   نیکرده بود زم  تیکه اون ترب  ییایبا دن ایدن  نینظرش ا به

تازه به دوران    هی صحبت کردن اونم مثل  نطوریا گه یوست نداشت تنها دخترش رو ناراحت کنه و از طرف دد  یافتاده بود، از طرف

 . کردیم یمسئله فکر  نیا  ی برا د یو هر چه زودتر با  ددختر اون نبو  ستهیشا ده،یرس 

 ش به اون بود. که تمام حواس  یانیبود و دا رهیبه بشقاب مقابلش خ ر ینفس نشست که سر به ز ی همون حال نگاهش رو در

که مدام قصد جلب توجه سام رو   ایبرعکس دن یبود، کم حرف بود و مودب از طرف اینسبت دن ینظرش نفس دختر عاقلتر  به

 کرد.   یجذب پسرش نم ی برا ی تالش  چیداشت ه

 .میش یکنار استخر ما هم بعد بهتون ملحق م  د یبا نفس بر  ی بابا جان اگه غذات رو تموم کرد-
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 به جمع انداخت. ینگاه انیدا
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 م؟ ینداره بر یمشکل-

 هم زد.  ی پلک رو محمد 

 .ینه بابا چه مشکل-

 *********** 

مقابلش دوخت و در همون   ک یرفته بودن گرفت و به استخر کوچ یم  یرو به زرد  گهیکه د  اطیح ینگاهش رو از درخت ها  نفس

 .د یبازو هاش کش یل دستاش رو رو حا

 سردت شد؟ -

 جمع کرد.   ی صندل یبندازه خودش رو رو  انیبه دا ینگاه نکه یا بدون

 . کمیفقط  -

 نفس انداخت. ی شونه ها ی رو رو یکیکوچ  ی از جا بلند شد و پتو انیدا

 ممنون. -

 کرد.  یبدون توجه به تشکر نفس اخم انیدا

 ازت بپرسم؟ ی سوال ه ی شهی نفس م-

 و شونه باال انداخت: چوند یبه خودش پ  شتر یشده بود رو ب دهیچیکه دور شونه هاش پ  یرنگ  ی سورمه ا یپتو  نفس

 بپرس.-

 ؟ یناراحت ی از چ ی گی بهم م-

 لبهاش رو تر کرد و جواب داد:  نفس

 . ستمیمن ناراحت ن-

 مشکلتو؟ ی گی چرا به من نم ،یکشی آه م  ی دار مدام  ی حرف بزن  یاکلمه   نکهیبدون ا ینشست نجایربعه ا ه ی  ،یچرا هست-

 کالفه شده گفت:   نفس
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 . ستین ی زیگفتم که چ-

 با لجاجت ادامه داد:  انیدا

 ؟یناراحت  نجایا ی اومد  نکهیاز ا -
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 سر تکون داد.  نفس

 نه. -

 تو رو ناراحت کرده؟  یپس چ-

 منو معذب کرده.   کمیراستش بودن نامزد خواهرت -

 ابرو باال انداخت. انیدا

 کرده؟ ی بهت زده کار ی سام معذبت کرده؟! آخه چرا؟ حرف-

 به اون انداخت. ی هینگاه عاقل اندر سف نفس

 کرده فقط گفتم معذبم کرده.  تم یمعلومه که نه، من که نگفتم اذ-

 . د یکش ی پوف انیدا

با همه راحته من دارم کم کم بهش   یادیز  کم یفقط  ادینم ی ظر پسر بد اما به ن ستم،یباهاش راحت ن ی لیمنم خ ی راستشو بخوا-

 بکن. تویتوام سع  کنمی عادت م

 لجبازانه جواب داد:  نفس

نه اونو نه تو رو نه   نمش یهرگز نب گهی بعد امشب د اد یبه احتمال ز  کنه؟ ی منو مجبور م ی بکنم؟ چ مویبکنم؟ چرا سع مویسع-

 خانوادتو. 

 بده...  یاما تا خواست جواب د،ینفس لب گز ی سرد ن یناراحت از ا انیدا

 اما دنج و راحته.  که،یکوچ کمی هیقشنگ   اطیح -
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 نگاه گرفت و سام ادامه داد:  ع یسر ی ظیاما نفس با اخم غل د،یسام سر هر دو به سمت اون چرخ یصدا دنیشن با

 خلوت عاشقونتون رو بهم زدم؟!  د یآخ آخ ببخش-

 . ارهیخودش ن یبه رو ی لیکرد خ یموقع سام دپرس شده بود سع یحضور ب  ن یا از یحساب انیدا

 .  نیبش ایب  ه،ی چه حرف ن ینه ا-

 به پشت سر اون انداخت و دوباره گفت:  ینگاه

 کجان؟!   هی بق-

شد تو چهرش   ی هم م یرو از صد فرسنگ  یبه نفس که ناراحت  ره ی نشست و خ انیکنار دا ه یصندل  یبه سمت اون ها اومد و رو سام

 داد نگاه کرد و گفت:  صیتشخ
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 نفس انداخت گفت:  یکه داخل چشما  ینگاه پر حرف  بعد 

 ؟  ی مدت نفس تو رو نخواد چ ن یحاال اگه بعد ا -

حرف   نطور یهم که بود هر چقدرم که مورد احترام و اعتماد خانوادش بود حق نداشت ا ی نشست ، سام هرکس خیتو جاش س  انیدا

 نفس رو انقدر راحت صدا بزنه. بزنه و 

 موضوع گفت:  نیحرص و طعنه به ا با

 من قابل احترامه.   ینظرش باشه برا ینفس خانوم هر چ-

 که سام علناً با صدا پوزخند زد.   د یکش ی رو جور خانوم

  ر ییکنم نظرش تغ یم  یباشه هر کار  یکنه، اگه اون منو نخواد اگه نظرش منف  ی اما قبلنم گفتم عاشق که معشوقش و رها نم-

 اگه به اندازه کل عمرم طول بکشه.  ی کنه، حت

 لب با خودش نجوا کرد.  ریز سام
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 .ستیاون روزم دور ن  د،ید  میخواه-

 بشه باالخره زبون باز کرد.  ی ریبحث آخر باعث درگ ن یا نکهیبحث و ترس ا نیکالفه از ا  نفس

 ! ن؟یجوابتون رو گرفت-

 داد و نفس ادامه داد: ل یبه اون تحو ی مسخره ا ی لبخند  سام

 .نی خواهشاً ادامه ند  گهیپس د -

 باال رفته به اون نگاه کرد.  ی با ابرو سام

 . یاوک یچون خواهش کرد  -

 . د یدلش براش خط و نشون کش  یکرد تو   ین نفس نگاه م که با لخند به حرص خورد ی داد و در حال  ه یتک  یحرف به صندل نیا با

 ********* 

شده   چیکادوپ  یه ی در حال آوردن هد  یکه با خوشحال ان یدهنش گذاشت و به دا  یداخل بشقاب رو تو   کیاز ک ی کیتکه کوچ نفس

 بود رو نگاه کرد. یا

 هم که باشه نوبت کادوس.  ی نوبت گه ید-

 داد    ایرو به دست دن ی کیحرف جعبه کوچ نیا با

 منو نفس.  یکادو   نمیا-

 .د یحرف اونو در آغوش کش نیبا ا و

 . رمیجشن رو در کنار هم بگ  ن یسال ا انیسال دوارمیام  زمیتولدت مبارک باشه عز-

 انداخت. یدستش نگاه  ونیم  یاومد با ذوق به جعبه  رونی از آغوش اون ب ی با شاد ایدن

 شه بازش کنم؟  ی ممنون داداش م ی وا-
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 زد.  ی لبخند  انیدا-

 . ادیخوشت ب دوارمیبازش کن ام زم یقابل تو رو نداره عز-

باز هم خودش رو در آغوش   یو بازش کرد با شاد د یکش  رونیرو از داخل جعبه بزرگتر ب یجعبه مخمل کوچک اطیبا احت ایدن

 انداخت. انیدا

 ؟ ید یزحمت کشممنون چرا  ی لیخ یل یخوشگله که، خ یلیخ ی وا-

 .د یخودش رو آروم عقب کش انیدا

 . یبهتره از نفس تشکر کن-

  د یو سف فی فقط سر تکون داد و دستبند ظر  ادیب رون یکلمه از دهانش ب  نکهیبه سمت نفس برگشت و بدون ا یتیبا نارضا ایدن

 برد.  الیو به سمت ل  د یکش  رونیرنگ داخل جعبه رو ب

 چقدر خوشگله. نیمامان بب ی وا--

 با لبخند به نفس نگاه کرد. الیل

 . مینبود یکه باور کن راض ی تو زحمت افتاد  زمیعز-

 انداخت. ریلبخند زد و سر ز یبه سخت  نفس

 نکردم که.  یناقابله کار-

 سام دور نموند. ز یت یکه از گوشها یلب زمزمه کرد زمزمه ا  ر یز و

 خورد.  ی به دردش م شتر یبود اون ب ی شعور ی ب ب جلد کتا ه ی بخرم  یزیخواستم براش چ یمن اگه م-

 از نفس زمزمه کرد.  د یزد و به تقل یپوزخند  سام

 خوره.  یتو نم   هی به گروه خون های ولخرج ن یگفتم ا-

  چیسوو  ی اون انداخت و بدون توجه به جمع و سر صدا و توجه ها که رو یرو داخل چشما زش یسر بلند کرد و نگاه ت نفس

 داده بود آروم، اما پر حرص گفت:   هیهد  ایبود که محمد به دن ینیماش 

 تو کادو دادن سنگ تموم  د ی که با  یاون  ،ی خوره درست گفت یارزش به من نم  یب  یآدما  یها برا یولخرج  نیآره ا -



 قاصدک سوخته 

544 
 

 

 479پارت#

 

 

 ن؟ ینکرد یون رو علنهنوز رابطتت  دمیشن-

 بود اونم از نفس! دهیسوال رو پرس  نیجواب دادن به سوالش، ا ی بود و سام به جا دهیابرو باال انداخت سوال پرس  انیدا

 کنه.  ر یخواست اونو تحق ی م یمحل  یجواب ندادن و ب  نیجا تکون خورد، بچه نبود که ندونه سام در اصل با ا ی تو یکم

 نفس قصد جواب دادن نداره خودش گفت:  د ید یبه اون بده اما وقت یاخواست نفس جواب کوبنده  یم  دلش

 تر.  یعلن نی از ا گهید  اننیو خوانواد هامون هم در جر م یرو گرفت مونی تصم  ستین یرابطه ما مخف -

 انداخت. ینگاه انیزد و باالخره از گوشه چشم به دا  یبا حرص پوزخند  سام

 ن؟ ینرفت میخاستگار یگفت حت ی م ای! آخه دن ؟یعه جد -

 .د یدندون بهم ساب انیدا

 . هیاچه عجله  واش ی واش ی حاال،  میریم میخاستگار-

 تر شد. ظ یسام غل پوزخند 

 کنه بهت. ی آدم شک م هیاچه عجله  یگ یم  یجور  ه ی -

 ؟ یشک؟! چه شک-

 .د یخند  یبا لودگ  نباریا سام

  ی چونیپ ی و بعدش طرف و م یکن  ی عشق و حالتو م یا یم یر یمدت م هی  م یرو من قبل تر رفت  یریم  ی که تو دار ی راه نیا نیبب-

 آره. 

 جواب داد.  انیشدن تا باالخره دا ره یهمه وقاحت سام به اون خ نیو نفس وا رفته از ا ی عصب انیدا
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نفس عشق منه من عاشقشم،   یحرفا باشم؟ از طرف  نیم که دنبال امعلومه که نه مگه من پسر بچه هجده ساله  هی چه حرف نیا-

شناخت و قبول   ی داشت برا اج یبه خاطر خودشه اون زمان احت مینکرد  ی تا حاال اقدام ی نیب ی کنه، اگه م  یآدم مگه عشقشو ول م

 من.

 گوشه لبش رو باال برد.   یهم فشار داد و به سخت  ی با حرص دندون رو سام

 

 482پارت#

 . ییحاتم طا ییتو بذاره

 رو به اون زد.  یچشمک یبا شاد سام

مثل تو قلبمو گذاشتم وسط،   ی ارزش  یآدم ب ی من برا  می من چطور آدم ی دون  یذارم براش، خوبه م   ی معلومه که سنگ تموم م-

 خود داره.  یکه جا ایدن  گهید

  ی کیز جا بلند شد و جعبه ش انداخت ا یبود م ره ی نمناک به اون خ یبه اون که با دهان باز و چشما ی نگاه ی روزیکه با پ ی حال در

 رفت. ایو به سمت دن  د یکش رونیکتش ب ب یرو از داخل ج

 ناقابله.  -

 با شرم جعبه رو از دست سام گرفت و با جمله:  ایدن

 ؟ ید یچرا زحمت کش-

 .د یکش  یخفه ا  غ یبود ج یکوچک ی ها نیشده با نگ  نیکه تزئ یپالک کوچک گل شکل دنیجعبه رو باز کرد با د در

 نازه سام.  یلیخ-

 فرو برد.  بش یدستش رو داخل ج سام

 .ستیهمش ن  نیخوشحالم که خوشت اومده، اما ا-

 نگاه از اون گرفت و به محمد نگاه کرد و ادامه داد:  تیبا رضا سام

  با ی نشد حاال با اجازتون اگه بشه چند روز ی اما راض رم، یجشن بزرگ بگ  هی گرفتم براش  م یتصم استیتولد دن دمیفهم  یوقت -

 مهمون من باشن بلکه جبران بشه.  یشمال، چند روز  م یبچه ها بر
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 لبهاش رو تر کرد.  محمد 

شد اما راجب   یهم اگه به اصرار ما نبود گرفته نم ی خانوادگ ک یجشن کوچ ن یبه جشن تولد گرفتن نداره، هم یاجان عالقه  ایدن-

 شمال...

 انداخت و دوباره رو به سام ادامه داد.  ا یو دن ال یبه ل ید یپر ترد نگاه

 ندارم.  یباشه با خود بچه ها اگه اونا موافق باشن من حرف مشیتصم-
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 .د ی بهم دست کوب ی با شاد ایدن

 من که موافقم. -

 .د یچرخ انیحرف به سمت دا نیا دنیبا شن سام

 گذره.   یخوش م  گه؟ ید د یایتو و نفسم هم م-

 با التماس ادامه داد:  ایدن

 . میداداش تو رو خدا بر-

 به نفس انداخت. ینگاه انیدا

 اما فکر کنم کار داشته باشه.  ام، یمنم م اد یاگه نفس ب-

 نفس جواب داد:  ی به جا سام

 . لهیآخر هفته چهار روز تعط  یچه کار-

 کرد.  یدندون قورچه ا   نفس

 اما من... -

 گفت:   الیرو کامل نزده بود که ل حرفش
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 آب و هواتون عوض بشه.   کمی د یبه خودت استراحت بده، بر  کم ی زمیعز-

 سرش رو کج کرد و محمد گفت:  نفس

 .د یبش الشیخ یواال که ب   د یبهتره باهم بر د یبر ییاگه قراره جا-

 ات.سرج نینرفت کالً بش  ی ریاگه داداشت رفت تو هم م نکهیبا مضمون ا ختیر  ایدست دن  یرو کامل رو  ی حرف آب پاک نیا با

 گفت:   یبا ناراحت ایدن

 اما بابا...-

 از جا بلند شد و رو به اون گفت:  محمد 

 جان.  ایدن  ستمیمن ن ی کن  شیراض د یکه با  یاون-

 نگاهش رو به نفس دوخت: انینگاه و دا  انیوا رفته به دا ایدن

 . میمن پا اد یمن که گفتم اگه نفس ب -

 پا گذاشت و رو به نفس گفت: ر ی برد باالخره غرورش رو ز ینم ش یپ ییکه راه از جا ایدن
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 .ادینم یتو نباش  انیکه دا ین یب  یم  ؟یایشه ب  یحاال نم-

 اون بود انداخت. ی که رو  ییبه جمع و نگاه ها یو نگاه  د یبا حرص لب گز نفس

 کار شد. نیمانع ا یستیکرد، اما شرم و رودروا   یدرخواستش رو رد م  ی و محمد اونجا نبودند با پوزخند  ال یل  اگه

 .شهی م ی چ نم یبب د یبا -

 حرف رو هوا گرفت. نیهم سام

 . میافت یداد، پسفردا راه م ی خب نفسم که اوک لهیخ-

 :د یلب نال ر یچشماش رو گشاد کرد و ز نفس
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 ! ام؟یگفتم م  یمن ک -

 شد،ی محسوب م یاکباره ی  یقی اون توف یمسافرت که برا  نینفس به ا ومدنیترسان از ن   یمیخوشحال و ن ی میکه ن ی در حال انیدا

 و خواهش به نفس نگاه کرد.  یبا نگران

 سر تکون داد و نگاه از اون گرفت.  انیصورت پر خواهش دا دن یکالفه از د  نفس

 ***** 

 . د یبه گوش رس  فون ی از پشت آ مینس یکه صدا  د ینکش قهیزنگ در فشار داد و به دق  یرو رو  دستش

 ه؟ یک-

 دونست چقدر دلتنگش بود.  ی که فقط خدا م  آخ

 جواب داد:  آروم 

 منم نفس. -

رو فشار   فون یآ  د یکل  شهیدرست مثل هم می ها آماده کرده بود، اما نس زی چ ی لیخ دن یرو داشت و خودش رو با شن ی هر حرف توقع 

 رو سر جاش گذاشته بود.  یداده بود و گوش 

 و با استرس وارد شد. د یگز لب

 کرد.  زون یپشت پنجره شد و لب و لوچش رو آو ان یکرد متوجه حضور ک یخونه رو که ط ک یکوچ اطیح

 

 485پارت#

 گرفته اون بغض کرده گفت:  افه یق دنیو با د  د یبود، د ستاده یحرف مقابل در ا یرو که ب  می محض ورود نس به

 . یسالم آبج-

 گفت:  رفتی که به سمت آشپز خونه م  یو در حال لب کج کرد و صورتش رو گردوند  مینس

 صبحونه بخور.  ایب-

 . د یتعجب دنبال اون دو با
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 ! ؟یبا من-

 رفت.  خچال یو به سمت  د یکش رون یچهار نفره داخل آشپزخونه رو ب ی غذا خور یتوجه به اون صندل   یب مینس

 . ن«ی»با خودت بودم بش یعن یحرکت  نیهم

از   یشد که کس ره ی بود خ زیم  یها رو  ی انواع و اقسام خوراک دنیکه تند و تند در حال چ م ینشست و به نس زی کرده پشت م  بغ

 .د یپشت در آغوشش کش

 دلم برات تنگ شده. دمتیمدت ند   هی تو   ی سالم خاله جونم کجا بود-

 گونش رو به گونه نهال مالوند.   یبا لبخند کمرنگ  نفس

 دل منم برات تنگ شده وروجک.-

 .د یکرد و رو به نهال توپ ی فی اخم ظر مینس

 . یولش کن خفش کرد -

 وا رفته از نفس جدا شد و اعتراض کرد:  نهال

 وا من کجا خفش کردم، خاله من خفت کردم؟ -

 به نهال انداخت. یبق کرده نگاه افه یبا همون ق  نفس

 شونه باال انداخت. نهال

 .ستیخونه نبوده و ن نیتر از من تو اکه کوتاه  م یواریاالن و د  د یتاککن  می گرفت  یآهان اوک-

 

 486پارت#

 صبحانه ادامه داد.   مونیپر و پ زینشست با اشاره به م  ز یحرف پشت م نیا با

 . ایقهر و آشت نی به به چه خبره تا باشه از ا-

 به اون انداخت. یسر زنش گرانه نگاه مینس
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 ؟ ی ریچرا نم ی تو بچه مگه تو مدرسه ندار یگ  ی م یچ-

 گفت:   یکرد و با حالت مظلوم ی نهال بود که بق کرده به اون نگاه م نباریا

 هنوز صبحونه نخورم که. -

 جواب داد:  یبا سرد  مینس

 صبحونتو بخور.  یوراج ی خب پس بجا لهیخ-

 گفت:   رو به نفس یجدا کرد و به آروم  زیم  ینون از رو  یاه ی تک یبا ناراحت نهال

 . شهیشده خاله؟ مامان چشه چند روزه خون ما رو کرده تو ش  ی مگه چ-

 از اون جواب داد:  د یو به تقل ی با ناراحت نفس

 . میکن  یتو دخالت نکن حلش م  زم ینشده عز یزیچ-

 شد. دهیکوب باً یمقابلش تقر  زیم  یرو  ییحرفش تموم نشده بود که استکان چا هنوز

 بخور صبحونتو. -

 ندارم.  ل یخورم م ینم-

 . د یترش کرده توپ مینس

 پوست و استخون.   یحالو روز افتاده، شد  نیکه به ا  یخور  ینم  گهیهمون د-

سر کج کرد و همون   ی در حال قهر هم وجود داشت غرق لذت شده بود، کم  یخواهرش حت هیپوست ر یتوجهات ز  نیکه از ا  نفس

 . ارهیبه دست ب شتریادامه داد تا بلکه بتونه ترحم اونو ب ت یطور با مظلوم

 صبحونه بخورم؟  نجایا ومدم یمن که ن-

 شونه باال انداخت. ی تفاوت ی با ب مینس
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 چکار؟  یپس اومد  -

 خوام برم شمال. ی م ی اومدم بگم چند روز-

 صورت چرخوند و جواب داد.  مینس

 به سالمت. -

  یوارد آشپز خونه شد و با طلبکار تشیتوجه به موقع  ی حرف از نفس ب نیا دن یبود با شن ستادنیکه در حال فالگوش ا انیک

 دست به کمر زد. 

 شمال چه خبره اونوقت؟!  ر، یاوقور به خ-

 وارفته جواب داد: افه یبا ق نفس

 شمال.  میبر  میگرفت   میبودم اونجا تصم انیخونه دا شبید-

 امه داد. اد ت یبا عصبان انیک

 شمال؟!  یبا تک و تنها با اون پسره در به در بر  یگفت اون وقت تو اجازه دار  یخوشم باشه واال، ک -

 نازک کرد. ی چشم و ابرو نفس

 . انیباهامون م انمیخواهر دا اینکن حاال سام و دن یبابا خود زن  الیخیب-

 چشم دروند.  انیک

 شمال؟!  یر یبا سام م-

 مه داد: ادا  ان یسر تکون داد و ک نفس

 ست؟یبدتر مگه عقل تو سرت ن گه ید-

 :د یشدش غر پیک  ی دندون ها یخفه و پر حرص از ال  م ینداده بود که نس ی نفس جواب هنوز

 سرکار؟  یبر  ی خوا ی تو نم-

 کرد.   ینیو عقب نش د یکه تازه متوجه تند رفتنش شده بود لب گز انیک
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 پدر سوختم. نیچرا واال منتظر ا-

 در اون حال به نهال اشاره کرد.  و

 کرد.  یادامه حرصش رو سر نهال خال مینس

 شد.  ریمنتظرته بلند شو مدرست د ین یب ینم گه ید االی-
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 . د یلبش رو تو دهن کش نهال

 نخوردم.  ی زی من که هنوز چ-

 .اشاره کرد  ز یبه م مینس

 بجنب.  گه ید  یلونبوند  ی به حد کاف-

 رفت.   رونیکرد و از آشپز خونه ب  یخدا حافظ  د یبوس  یکه گونه نفس رو م  ی از جا بلند شد و در حال یتیبا نارضا نهال

 تکون داد.  انیرو به ک یدست به کمر سر  مینس

 ؟ یستادیوا ی منتظر چ گه ید  هیچ-

 رفت.  رون یبه نفس کرد و به دنبال نهال ب یکرد، اما در آخر اخم ی دست باال برد و خداحافظ  میبه حالت تسل انیک

 صبحونشونو بخورن. ی ذاشت یرفتم م  یداشتم م   گهیمن د -

 سابق جواب داد:  هی برداشت و به همون سرد ز یم ی نهال رو از رو ی چا ه یخال م یاستکان ن مینس

 به خاطر موندن و رفتن تو نگفتم برن. -

 وقت...  ه ی شه که با من رو به رو ب  ان یک یخوا  ی بود؟! نم ی چ لشی پس دل-

 .د یبه سمت نفس چرخ یظی با اخم غل مینس

 خجالت بکش نفس. -



 قاصدک سوخته 

553 
 

 .د یچک  نیینفس پا یدرشت اشک از چشما ی باالخره راه خودش رو باز کرد و با دونه ها بغض

 .د یببخش-

 نفس نشست.  یرها کرد و رو به رو  یی ظرف شو نک ینفس استکان رو داخل س  یاشکا دن یبا د مینس

به شوهرم   ای برده من به تو  التیخ ؟یباهاش حرف بزن ای ی رو به بش انیخوام با ک ی من نم  یکن یرو ببخشم من؟ تو فکر م یچ-

چون   جاست،یگم خجالت بکش چون حرفت ب  یبرادر بزرگترته. م  یتو جا یپدر نباشه الاقل برا  یاگه االن جا ان یشک دارم؟ ک

 . ستیعقل تو سرت ن

 جواب داد:  ده یبر ده یبا بغض بر نفس
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 ما... ی عنی ان یمن...من و ک م یبخدا نس -

 .د یجملش پر ون یم  نفس

 ؟ ی نفس ها تو چ یتو چ -

 . د یبا هق هق نال نفس

 فقط منو ببخش. -

 گونش غلت خورد.  یرو  ی نفس به آروم یها اشک

 تو منو...   ایمن تو رو ببخشم -

کنم اگه منو    یم  یخود خور  نوریدارم از اون شب به ا  قای دق ؟ یبه خاطر من خراب کرد تویآخه چرا زندگ یانقدر احمق  چرا

 ها... وونه ید  یداشت ان یبه ک یچه احساس  یچرا بهم نگفت  ، یتو اتقدر تنها نبود میشد   ی مشکالتم رو سر تو آوار نم

 .د یگونه هاش کش ر یدست ز  نفس

  ی جان چه تو بود م یرو ندارم، نس یکن  یم  الیکه تو خ یقط اون احساس نکه ندارم ف  یعنیندارم  یاحساس  ان یباور کن من به ک-

 رفت: ینم ی معمول هی دوست  هی فراتر از  انیچه نه رابطه من و ک
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 اما من خرابش کرد. یخودتو داشته باش  هی االن زندگ ی تونستی رفت اگه من نبودم تو م ی چرا م-

 .د یاون رو تو آغوش کش یرفت و شونه ها انیگر  میاز جا بلند شد و به سمت نس نفس

  رهینبود و قرارم نبود شکل بگ  ان یمنو ک ن یب ی زینه دورت بگردم نه درد و بالت به جونم باور کن به جون تو به جون نهال چ-

 چون...

 ! ؟یچون چ-

 کرد گفت: زمزمه  شتریگذاشت و آروم که ب میسر نس یرو رو  ش یشونیپ نفس

 بودم.  یاگه یچون من عاشق کس د-
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 ! سام؟ ؟ یبود یعاشق ک-

  یا  هیو بعد ثان  د یانداخت، رو بو کش یمادرش م ی موها ی بو ادیاونو  بشیرو که عطر س   مینس ی خوش بو یجواب موها ی ب نفس

 سکوت ادامه داد: 

بود   نیا ریو بچه هاش رو دوست داره اگه غ ش یاون تو و زندگ ریتو رو خدا انقدر بهش سخت نگ  می خواست، نس یمنو نم   انمیک-

 که... 

 گفت:   نیو ف ن یبا ف مینس

بزنه   یکه، من ناراحت توام اگه نذاشتم امروز صبح حرف  ستمین میدونم من که نگران خودمو زندگ ی رو م نای دونم خودم ا  یم-

سام هست   یری کبیا یتو اون پسره  نیب یحس ه ی دخالت کنه، چون خودم حدس زده بودم   تینخواستم تو زندگ نکهیواسه خاطر ا

 . ادیاز اون پسر بدم م ی لیخ نکهیبا ا ی رو از اون جدا کنه حت  وو پوچ ت چی واسه ه گه یبار د هی نخواستم 

 زد.  ی پوزخند مسخره ا نفس

  ی کنه، عالوه بر اون؛ ب  یهم ازدواج م گهیکه اون بخواد جدامون کنه؟! سام نامزد داره تا چند وقت د   مید یمگه االن ما بهم چسب-

  یی هویبرنامه  ه ی سفر هم  نیکنه ا یجدا نم  ی به دل داره و متنفره، پس نگران نباش دخالت اون منو از کس نهیاندازه هم از من ک

 .نیهم  قبولش کردم  ی ستیرو دروا ببود که مجبوراً و رو حسا
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 گفت:  تیهنوز تر اون با جد  یبه چشما رهیو خ  د یدست نفس رو گرفت و اونو رو به کنارش کش مینس

 . نیهم هیدوست داره فقط عصبان میلیاون پسره تو رو دوست داره خ-

 نداره به خدا، نداره خواهر. -

  ی م ی زندگ شونیکیشناسم چون دارم با  ی عاشقو خوب م ی حق باتوعه نداره اون حسش فراتره، اون عاشقته چون من نگاه مردا-

 کنم. 

 اما...-

 کرد.   یظ یاخم غل مینس

 

 491پارت#

 . د ینفس لب برچ و

 چکار کنم؟  یگ  ی تو م -

 از جا بلند شد. مینس

از حقه و   د یمن حاال با ز یعز یبعدشم که تو مقصر بود  اده، یمرده غرورش ز  یاز طرف شه، یباهاش حرف بزن، اون االن گوله آت-

 .یخامش کن  د یبا ی و سردش کن  یزنونت استفاده کن یظرافتا

 گفت: برد یچونه م ر یکه دست ز ی نشست و در حال یصندل ی رو نفس

 خرش کنم؟!  ایخام کنم -

 نازک کرد. یپشت چشم مینس

 خر که هست مردکه... الل و اکبر...-

 ولو شد.  زیم  یرو  ی با ناراحت نفس

 گناه داره.   مینگو نس-

 کرد و گفت:  زیم  یاضافه رو  لیشروع به جمع کردن وسا مینس
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داره که چند روزه داره بال بال    انیدلش خواست گفت؟ اتفاقاً گناهو ک  یکاره اومد نشست هرچ ه ی ی د یداره؟ ند   یاون چه گناه-

 بدتر.  گه یحاملم هم که د ده یفهم ی طفلکم از وقت زنه یم

 زد.  یلبخند سرد  نفس

 مبارک باشه.  یراست-

 کرد.   یفی ظر یخما مینس

 ؟ یگی م نطور یچرا ا-

 جواب داد:  زون یآو ی با لب ها نفس

  نیواسه هم فهمهی که م م ینفر نیانگار من آخر نباریاما ا ادته؟یمن بودم  ی که بهش گفت  یکس نی اول یسر نهال که باردار شد -

 تو ذوقم خورده.  کمی

 خواست به  یبود دلم م  شتریها رو نفس، اون موقع من سن و سالم کمتر بود ذوق و شوقمم ب یبچه باز نیدست بردار ا-
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 . زدمی نم یمدت بهش حرف ه ی فعالً تا  د یفهم یخودش نم  ان یباور کن اگه ک یفرق کردم حت  گه یو آدم خبر بدم؛ اما د عالم

 چونش زد.  ر یباز دست ز نفس

اون موقع ذوق و شوق داشتم االن ندارم؟ فندوق خاله رو   ی چ ی عنی ،یگفتم راه انداخت   یگفتم نم ینم  یخود کرد  ی ب یل یتو خ-

 ؟ یکن یناراحت م

 با تاسف سر تکون داد.  مینس

 رو بفهمه.  یز یچ نکه یا یزوده برا  یلیحاال خ وونه ید-

 فهمه. یگم م  ی اما من که م-

 فهمه.  ینم-

 رو هوا دست پرت کرد.  نفس
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 !؟ی کن  یو به قول خودت خامش م ی کن  یرو خر م انیفهمه. فعالً تو بهم بگو تو چطور ک  یخوب بابا نم یلیخ-

 داد گفت:   ی م ه یپشت سرش تک نتیکه کمرش رو به کاب ی برگشت و در حال ی جد  افهیبا ق مینس

 من...  ی عنیخوب من...  -

 گفت:  یبا کنجکاو  نفس

 ؟ یخوب تو چ-

 کج لباش نقش بست.  ی نیریلبخند ش از شرم قرمز شد و  می نس یها لپ

 شه گفت. ی نم هی خودمو دارم که اونا هم خصوص ی کنه من راه و روشا  یخوب بحث ما فرق م -

 ابروش رو باال فرستاد و به سمت اون رفت:  ی تا ک ی نفس

 ؟یکن ی! مگه چکار م ه؟یخصوص-

 .ستادیپشت به اون ا ع یسر مینس

 گفت.  شهیچطور بگم مخصوص زن و شوهراس نم هی گفتم که خصوص-
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 . د یبلند اونو از پشت در آغوش کش یابا خنده  نفس

 ؟ یمردم از فضول گهیجون نفس بگو د-

 ********** 

داده بود با تعجب ابرو باال انداخت و اون رو صدا    هی تک نشیبه ماش  نهی که دست به س   انیک  دنیدر با د ی کوچه که شد جلو  وارد

 . زد

 . انیک-

 که متوجه اون شده بود با عجله به سمتش اومد. انیک
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 ؟!  ن یشده؟ بحثتون شد، دعوا کرد یچ-

 به پشت سر نفس انداخت و ادامه داد:  ینگاه

 حالش خوبه؟ -

 لب کج کرد و شونه باال انداخت. نفس

 بد باشه؟  د یچرا با-

 به موهاش زد و کالفه گفت:  یچنگ  انیک

 ترس براش سمه. بارداره اس  م یبابا نفس نس-

 تکون داد:  ی سر نفس

 دفتر؟   ینرفت یینجایاصالً چرا ا  ستایحالت خوش ن  ان،یک  یگ  یآخه؟ چرا چرت م  ی چه بحث ؟ یچه استرس -

 جواب داد:  د ی که کش ی با پوف راحت انیک

 نگران بودم نتونستم برم سر کار. -

 لب نشوند.  یرو  ی لبخند گرم نفس

 راحت. التیخ ست ین ینگران یجا-

 ! د؟یپس چرا انقدر طول کش-

 د؟ یطول کش یچ-

 لنگ ظهره.  گه یحرفاتون د-

 . میبا هم تا لنگ ظهر حرف بزن  میدوست داشت م یوا به توچه دو تا خواهر-

 دست به کمر زد.  انیک

 .یاافسانه ی با هم خواهرا نیدوست شد  اد یکه بوش م  نطوریعه ا-
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 با غرور ابرو باال انداخت. نفس

 جناب. میدوست بش یبخوا  م یقهر نبود-

 ست؟ی ن یمشکل  گهیبا منم دوسته و د ی عنیخوشبحالتون، حاال -

 اونا رو تو جا پروند. فونیاز داخل آ مینس ی لحظه صدا  نیهم تو

 معلومه که نه. -

 گذشت. ان یو از مقابل ک د یو نفس بلند خند  د یلب گز انیک

 من رفتم خداحافظ. -

 گفت:  ی با در موندگ انیک

 باهات دوست شد آخه... ی بگو چکار کرد ایبابا ب ی ریکجا م -

 جواب داد:  شد ی که از اون دور م ی در حال  نفس

 . یکن  دایپ یبگرد  د ینداره راهشو خودت با یبه من ربط-

 لب کج کرد.  انیک

 . زهیباشه فقط تو، دارم برات خاله ر  ادتی -

 ************ 

 جا به جا کرد و نگاهش رو به ته کوچه انداخت. یتو دست داشت کم ی کیکوچ ساک

 .د یرس  یم  د یبا شیپ قه یچند دق انیدا

  یباعث شده بود حساب یصبحگاه شی گرگ و م ی و هوا ی زییسرد پا ی خودش جمع شد، هوا یتو  ی و کم د یکش  یا ازهیخم

 رفتن به سفر فحش کش کنه.  شنهادیخودش رو بابت قبول پ

 خاموش کنه.  ندهیرو هم تا چند روز آ شیتختشو گوش  یخواست برگرده باال و با همون لباس ها بخزه رو  یم  دلش
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  یداخل کوچه باعث شد کم  ید یشدن پورشه سف  دهیچی باالخره پ نکهیپا و اون پا شد تا ا نیا ی به خودش گرفت و کم یزار حالت

 خودش رو جمع و جور کنه. 

 بودن جا خورد. نیماش  یها نی که سر نش  ایسام و دن دن یاما با د نه، یبب نیماش رو پشت فرمون   ان یتا دا  د یکش سرک

 کجا بود؟!   انیدا پس

  یکه سالم م  ی شد و در حال ادهیپ نیاز پشت ماش  ی ضیکه با لبخند عر  د یرو د  انیترمز زد باالخره دا یکه مقابل پاش رو  نیماش 

 داد ساک داخل دست نفس رو گرفت. 

 و شک آروم لب زد.   یبا حرص و ناباور  نفس

 کجاست؟!  نتیماش -
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 متعجب شونه باال انداخت: انیدا

 . گذرهی خوش م شتریهم ب م یهم راحت تر م یبر نیماش   هی همه با  نطوریا  کهیتراف ی لیگذاشتم خونه، سام گفت بخاطر تعط نویماش -

 واب داد: خفه و پر حرص ج نفس

 اون؟  نیتو ماش  نمیکه بش ی کرد، تو که از من توقع ندار خود ی ب یلیسام خ-

 و نادم مچ دست نفس رو گرفت: شون یپر انیدا

 که.   کردمی واال قبول نم  یش ی دونستم تو ناراحت م ینفس به جون خودت من نم -

 .د یعقب کش ی دستش و کم  نفس

 . امینم گهیمن د   ست،یچه نه برام مهم ن ی دونست  یچه م-

 انقدر تحملش سخته برات؟!  ی عنی ه؟ یرفتارا چ  ن یکنم، ا ی نفس خواهش م-

 . امینم ییاون جا نیسخته من با ماش  م یلیآره سخته خ-

 کنند گفت:   یبحث م ی شد و رو به اون دو که مشخص بود سر موضوع اده یاز پشت رل پ سام
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 که...   میکیحاال حاال ها تو تراف ی نطوریشد ا  ر ید د،یسوار ش  د یخوا ینم-

 رو به سام گفت: انیبا حرص صورتش رو چرخوند و دا نفس

 . میکنی حرکت م گه یدو ساعت د  یکیمن و نفسم تا  نی وفتیراه ب ا یبه نظرم تو و دن-

 باال پروند. یی تک ابرو سام

 . لیاونوقت به چه دل -

 نا محسوس به نفس اشاره کرد.  یبا ناراحت انیدا

 صدا لب زد.  یکرد ب  یاشاره م  نیکه به داخل ماش  ی تکون داد در حال یسر سام

 کنم.  ی م شیتو من راض ن یتو بش-

 و سام باز هم اصرار کرد.  د یهر دو دستش رو پشت گردنش کش انیدا

 .نیکنم گفتم تو بش ی م شیراض-

 ا رو اون ه یچشم ر ینگاه درمونده به نفس که ز انیدا
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 حرکت کرد.  نیباال برد و به سمت ماش  م یانداخت و دستاش رو به حالت تسل د یکوب  یم نی زم ی پا رو یو عصب د ییپای م

 .د یشد و غر کی به نفس نزد ی به آهستگ  سام

 برو سوار شو. -

 گفت:  ی با لجباز نفس

 خوام.  ینم-

 .د یهاش غردندون   ونیاز م سام
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گم سوار شو بگو   ی کنم، بهت م تیکینکن با آسفالت کوچه  یکار  هی که نازتو بکشما،  ستم یعرضه ن ی لج نکن نفس من اون ب-

 چشم.

 . د یبغض کرده نال نفس

 . امیخوام ب یگم نم   یمگه زوره؟ م -

 کرد گفت:  ی به دست اون وارد م یمحکم باًیکه فشار تقر ی نفس رو گرفت و در حال یبازو سام

 .ستیست ن حوا یایم-

 خواد ولم کن.  یدلم نم  ام، یخوام ب یولم کن نم  یدستمو شکست  یآ  ی آ -

 از کوره در رفته چشم دروند و مثل آتش فشان منفجر شد. سام

 . ومدهیسگ من باال نم ی برو سوار شو تا اون رو-

 و گله گفت:   یدلخور   ن یب یو حس ی با ناراحت نفس

 .نمیدل و قلوه دادن تو اون دختره رو بب  ؟یسوار شم که چ-

 تفاوت شونه باال انداخت. یب سام

 .ین یخوب چشماتو ببند که نب-

 رفت.  نیگرفت نگاه کرد و سام دستش رو رها کرد و به سمت ماش   یم  دهیرحمانه اونو ناد یوا رفته به اون که انقدر ب  نفس

 . برمتیکشون کشون م امیم ی نبود چیکه ه  یبود  نیاگه تو ماش  گهید قه ی تا دو دق-
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 رفت و پشت رل نشست. نیحرف به سمت ماش  نیگفتن ا با

 ! اد؟ینم-

 جواب داد:  ا یانداخت و بدون نگاه کردن به دن یدستش رو نگاه ی ساعت مارک رو سام
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 . ادیم-

 رسه.  ی که به نظر نم نطور یا-

سام اونو تو جا   ی سرد و جد  یشانسش رو امتحان کنه که صدا گهیبشه و بار د اده یدر برد تا دوباره پ  رهیدستگ  ی دست رو انیدا

 کرد.   خکوبیم

 . ادیم یعنی  اد یسر جات گفتم م نیبش-

 ... یول-

خودش باز   یبرا  ییجا ان یدر عقب رو باز کرد و کنار دا ی تیاومد و با نارضا نیحرفش تموم نشده بود که نفس به سمت ماش  هنوز

 کرد. 

 رفت.  رونیرو به حرکت در آورد و با سرعت از کوچه ب نیماش  یم بدون معطلنشستن نفس سا با

 سرش رو به عقب چرخوند و با پوزخند و طعنه گفت:  ی کم ایدن

 سالم.  کیعل-

 دوخت. رونینازک کرد و نگاهش رو به ب یجواب پشت چشم یتظاهر ب ای ی ستیرو دروا ی ب نفس

پاش  ی آروم دست نفس رو که رو یصندل ی رو ایرفت و بعد از برگشت دن ایبه دن یصحنه بود چشم غره ا  نیکه شاهد ا انیدا

 ابرو در هم بکشه.  تیدستش باعث شده با عصبان ر یشدن دست نفس از ز ده یدست گرفت، اما کش ی نشسته بود رو تو

 . می نمون کی خدا کنه تو تراف میمعطل شد  ی کل ی وا-

باز کردن سر صحبت   یاز قبل برا  شتریب ای باعث شد دن نیبه اون انداخت و هم ینگاه م ین ی داد نه حت ا ینه جواب به حرف دن سام

 با اون تالش کنه. 
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 مقصد کجاست؟ یبگ  ی خوا ی نم گمی م-

 حال جواب داد:  یب سام

 شمال.-

 .د یکشی خط م هی اعصاب بق ی که رو  یدنیکرد خند  دنیبلند شروع بخند  یبا صدا ایدن

 م؟ یمون  یو کجا م م یریکه کدوم شهر م   نهی ا دونم، منظورم  ی اونو که م-

 به اون انداخت: ینگاه مین سام

 چطور مگه؟! -

 شونه باال انداخت: ایدن

 . گذرهی مخوش  م،ی بر میتون ی هم هست، اونجا هم م یما تو سار یال یگفتم و  یچیه-

اون هاست  یبود اما مشخص بود حواسش به مکالمه  ره یخ رون یبه ب نهیبه نفس که دست به س  نه ییاز آ ی کوتاه ینگاه سام

 انداخت و گفت: 

 خاص.  ی جا هی خوام ببرمتون  ی م  ستینه الزم ن-

 گفت:   اقیو با اشت د یو دست بهم کوب  د یتو جا پر ایدن

 کجا کجا؟ -

 شمرده شمره گفت:  سام

 و دنج وسط جنگل.  کیکلبه کوچ  هی-

 اون دوخت.  یبه چشما نیماش   نهییو نگاهش رو از داخل آ  د یزده چرخ رونیاز حدقه ب یحرف نفس با چشما نیگفتن ا با

 جا به جا شد. یصندل ی رو یباز هم با انرژ  ایدن

 جاهام. نجوریکه من عاشق ا  یوا  ؟یگ  ی م یجد -

 و باال برد. ر نیپدال گاز، سرعت ماش  یبه نفس شوکه شد زد و با فشار پاش رو  نهییاز داخل آ ی ز یبا پوزخند چشمک ر سام
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 ** 

 

  ی و دستها  س یبا صورت خ انیکرد که دا شیآفتاب نک یکردن ع دایپ ی برا فشی و رو کردن ک ر یداد و شروع به ز نیبه ماش  هیتک

 در مدل دادن به موهاش با اون ها داشت به سمتش اومد.  ی که سع یسیخ

 !دن؟یچقدر لفتش م ومدن، ین-

 

 499پارت#

 

 

 جواب به کارش ادامه داد.  یکرد و ب  ی فیظر اخم

 که از رفتارته.   نمیا ، ی کلمه هم باهام حرف نزد  هی  ی حت می راه افتاد ی نفس؟! از وقت ی کن  یم  ینطور یچرا ا-

 . د یبا خشم توپ نفس

 مگه رفتارم چشه؟ -

 از االنت.  نمیا یشد  ی و با دو کلمه حرف سام راض ی ومد ی اون صبح که با اصرار من ن ست؟یچش ن-

 فت: دست پاچه گ  نفس

 اوالً که من اگه اومدم به خاطر حرف سام نبود  -

 دل به خودش گفت و ادامه داد:   یتو  ی آره جون عمت و

نبوده که   یز یمن تو که چ  نیب ان؟ یدا یرو دار   یاز من توقع چه رفتار اًیخواستم سفر شما رو خراب کنم؛ ثان ی اومدم چون نم-

 تموم شده؛ پس خواهشاً منو انقدر تحت فشار نذار.   یاگرم بوده همه چ

 زد:  مهینفس خ یرو  باًیداد و تقر ه یتک  نیاز دست هاش رو به سقف ماش  ی کی انیدا
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 تو گوشت فرو کن. نو ینفس ا ی من تو اول تا آخر مال من ی تموم نشده سرکار خانم، نه الاقل برا  یچیه-

 فشار داد و خودش رو جمع کرد. نه یرو به س  فش یک  نفس

 تا...  ری االنم از من فاصله بگ  ان، ینکن دا یباف ال یخودت خ یبرا-

 شد: ک یبه اون نزد شتریتمام ب ه یبا سرتق انیدا

 ؟ یبرگرد  یخوا  ی بدتر م ای ی داد بزن ی بکن یخوا  ی مثالً چکار م ؟ یتا چ-

 فرستاد و گفت:  نییآب دهنش رو پا دهیترس  نفس

 من...من...-

 

** ********* 

 

 داخل فروشگاه بود انداخت: ی که هنوز در حال گشت زن ا یبه دن یرو تو دست گرفت و نگاه دش یخر یهاسه یک ی با کالفگ  سام

 تموم نشد؟  ایدن-

 رو برداشت. یبزرگ  بیلواشک س  ایدن

 ...خوامیم  نم یتمومه فقط من ا گه ید-

 و سر تکون داد و کارتش رو به دست فروشنده داد.  د یکش  یپوف سام

 

 500پارت#

 جواب به کارش ادامه داد.  یکرد و ب  ی فیظر اخم

 که از رفتارته.   نمیا ، ی کلمه هم باهام حرف نزد  هی  ی حت می راه افتاد ی نفس؟! از وقت ی کن  یم  ینطور یچرا ا-

 . د یبا خشم توپ نفس
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 مگه رفتارم چشه؟ -

 از االنت.  نمیا یشد  ی و با دو کلمه حرف سام راض ی ومد ی صرار من ناون صبح که با ا ست؟یچش ن-

 دست پاچه گفت:   نفس

 اوالً که من اگه اومدم به خاطر حرف سام نبود  -

 دل به خودش گفت و ادامه داد:   یتو  ی آره جون عمت و

نبوده که   یزی من و تو که چ  نیب ان؟ یدا یرو دار   یاز من توقع چه رفتار اًیخواستم سفر شما رو خراب کنم؛ ثان ی اومدم چون نم-

 تموم شده؛ پس خواهشاً منو انقدر تحت فشار نذار.   یاگرم بوده همه چ

 زد:  مهینفس خ یرو  باًیداد و تقر ه یتک  نیاز دست هاش رو به سقف ماش  ی کی انیدا

اصالً از اول هم تو   د ینفس رو نداده شا دنیتحمل ناز کش  گهیرو از دست داده و د شیبایشک کردی بود که حس م نیاول یبرا

 انتخاب اون اشتباه کرده. 

 تو گوشت فرو کن. نو ینفس ا ی من تو اول تا آخر مال من ی تموم نشده سرکار خانم، نه الاقل برا  یچیه-

  یحال نم نیبدست آوردن اون دختر از دست داده بود، اما با ا ی رو برا لش یخودش هم تما یکه زده بود مسخره بود، جت یحرف

 تونست انقدر راحت جا بزنه. 

 فشار داد و خودش رو جمع کرد. نه یرو به س  فش یک  نفس

 تا...  ری االنم از من فاصله بگ  ان، ینکن دا یباف ال یخودت خ یبرا-

 شد: ک یبه اون نزد شتریتمام ب ه یبا سرتق انیدا

 ؟ یبرگرد  یخوا  ی بدتر م ای ی داد بزن ی بکن یخوا  ی ممثالً چکار  ؟ یتا چ-

 فرستاد و گفت:  نییآب دهنش رو پا دهیترس  نفس

 من...من...-

 *********** 

 داخل فروشگاه بود انداخت: ی که هنوز در حال گشت زن ا یبه دن یرو تو دست گرفت و نگاه دش یخر یهاسه یک ی با کالفگ  سام
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 تموم نشد؟  ایدن-

 رو برداشت. یبزرگ  بیلواشک س  ایدن

 ...خوامیم  نم یتمومه فقط من ا گه ید-

 و سر تکون داد و کارتش رو به دست فروشنده داد.  د یکش  یپوف سام

 

 501پارت#

 پا و پا کردن کرد.  نیشروع کرد به ا و

آشکار بود که  کرد، مخصوصاً که براش   ی م ی اون رو عصب شتر یکه اون رو جذب کن ب نیاز ا شتریهاش ب ی و لوس باز  ایدن حرکات

 . دهیکه داره نشون م   هیزی جدا از چ یز یاون چ تیو شخص شه یتمام حرکات اون نما

هست   یحجاب هر چ نیکرده و ا ی اما به مرور متوجه شد اشتباه فکر م ه؛ یکرد واقعاً دختر خوب یفکر م  لیحجابش اوا مخصوصاً

 اندازه اون.  ی نجابت ب یبرا یسند  یال

  یشده بودند و ب ک یاندازه بهم نزد یکه ب  انینفس و دا دنیانداخت، اما با د  رون یمغازه به ب   شهیاز داخل ش  یو نگاه  د یچرخ کالفه

 ها در حال دل و قلوه دادن بودند. نیتوجه به بوق ماش 

 .د ی به سمت فروشنده چرخ تیکرد و با عصبان   یظیغل یاخم

 تموم نشد؟!-

 و کارت رو با احترام به سمت سام گرفت:  د یرس   مرد

 .د ییتمومه آقا بفرما-

  ایهم به دن یپا تند کرد تا زودتر به اون دو برسه و توجه  رون یو به سمت ب  د یاز دست فروشنده کش د یرو بدون توجه به رس  کارت

 نکرد.  زدیو مدام صداش م  د یدو  ی پشت سرش م یده سانت ی با اون پاشنه ها زان یکه افتان و خ

 سام با تواما.  ام،یتند راه ب  تونمیمن که نم گه ید  سایوا یوا  ی ا ام،یمنم ب سایوا یسام-

 گفت:   یو رو به عقب برگشت و به تند   ستادیاون ها از هم فاصله گرفته بودند ا دنیکه با د ان ینفس و دا یچند قدم سام
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 ؟یای باهاشون راه ب یکه نتون یایبا اون کفشا ب ی بود یمجبور -

 . د یلب بر چ ایدن

 پاشنشون بلند.  کمیکفشام که خوبن که فقط -

 اشاره کرد.  ا یدن یهابه کفش  یعصب سام

 ی دونم کدوم احمق  یاوف من نم  گه، ید مید یفهم  کممی ه یمعن-

 

 502پارت#

 شه؟ی بلند رفع م یشما زنا گفته قد کوتاه با پاشنه به

از رفتار   یبا دلخور انیرو جمع و جور کرد و دا خودش  ع یپاشنه بلند خودش هم گرفته بود سر یهاکه طعنه سام رو کفش   نفس

 از نفس، رو به سام گفت: ششیچند لحظه پ ت یسام و عصبان

 ه؟ ی چه رفتار نیچته سام ا-

 رفت:  نیکالفه به سمت صندوق عقب ماش  سام

 خستم. کم یفقط  ستین  یزیچ-

 آشکارا رو به دخترا گفت:   یبا ناراحت انیدا

 .نیتو ماش  د یشما بشن-

 بعد از مطمئن شدن از سوار شدن اون ها گفت:  و

 کنه.  ینم حیلحنتو توج  نیدرست، اما ا ی خسته ا-

 گفت:   یو با کالفگ   د یهم کوب ی رو محکم رو نیصندوق عقب ماش  سام

 خستم.  یعن یگفتم خستم  انیبحث نکن با من دا-

 تکون داد.  ی سر انیدا
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 استراحت کن. کمیو  پشت فرمون ت نم یدرست پس بذار من بش  یخب خسته ا لهیخ-

رو به   چیشد و از خدا خواسته سوو نیکنه متوجه تنها بودن نفس پشت ماش  ی انداخت، اما تا خواست مخالفت نیبه ماش  ینگاه سام

 پرت کرد.  ان یطرف دا

 ..  شهی استراحت کنم درست م کمیمنم  نیباشه تو بش-

 رفت و در عقب رو باز کرد.   نیحرف به سمت ماش  نیا با

 متعحب به سام نگاه کرد. نفس

 ؟ ی نیبش یخوای م نجایا-

 بست گفت:  یکه در رو م  یسوار شد و در حال سام

 از شما اجازه نگرفتم!  نمینشستن تو ماش  یکه برا  د یببخش-

 و با حرص رو گردوند.  د یلب گز نفس

  ی داد و چشم رو ه یتک  یشد سرش رو به پشت صندل ی م نه یکه دست به س  ی تو جا تکون خورد و در حال ی کم تیبا عصبان سام

 هم گذاشت.

 

 503پارت#

به   ینگاه میهم ن  انیدلخور با اشاره چشم ابرو به سام که عقب نشسته بود اشاره کرد و باعث شد دا ا یشد دن نیکه وارد ماش  انیدا

به   ی به همراه چشم غره ا ی فی نگاه بدزده واخم خف عی و سر  ندازهی بودن ب دهیچسب نیماش   یاز در ها ی کیاون ها که هر کدوم به 

 زنش کرده باشه. سر اونو  یبره تا به قول  ایدن

 رو به اون نشون بده گفت:  شیبا چهره تو هم رفتش، دلخور خواستی کهم ایزد و دن  استارت

 . میبود کاش ناهار خورده-

 بده سام با همون حالت چشم بسته جواب داد:  ی تا اومد جواب انیدا

 . دنیاونجا تدارک د م یکم مونده برس  گه ید-
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 حواسش باشه گفت:  نکه یبه اون انداخت بدون ا ینگاه می متعحب ن نفس

 نه؟ یهست که بخواد تدارک بب یمگه تو کلبه کس-

 نفس جواب داد:  ی چشمابه  رهیهاش رو باز کرد و خچشم ی باالخره کم سام

 اونجا نباشه؟ ی مگه قراره کس-

 چشم از اون گرفت: ا یدن ینگاهش مشکوک شد، اما با صدا نفس

 شده بود گفت:  لیبه عقب متما یکه کم ایدن

 ست؟ ین ی اونجا هست و ک یاونجا کجاست و ک  ی دون یانگار م ی زنیحرف م ی جور هی-

 نگاه از سام گرفت و شونه باال انداخت. نفس

 اومد.  ش ینباشه آخه نکه گفته بود کلبست برام سوال پ یبدونم فقط حدس زدم کس د ینه جونم من از کجا با-

 سر چرخوند. یلب  ریز  شیبا ا ایدن

 504پارت#

 زد.   انیکه دا یشد با حرف یمساو  یکنار  شهیشدن سر نفس به ش  دهیچسب

 کجا برم؟  د یبگو با ی بخواب  نکهی سام قبل ا-

 چشم بسته جواب داد:  سام

 جاده رو حواسم هست. نیبرو فعالً هم-

 ************ 

کنه درست مثل چند    یم  داریکه داره اون رو ب  د یهاله مه مانند سام رو د ه ی ون یشونش چشم باز کرد و م یرو   یتکون دست با

 . یتو اون تاکس شیسال پ

 نداشت. یا  دهیبراش واضح تر بشه، اما فا  ر یکرد پلک بزنه تا تصو یسع

 ... تیواقع ا یبود  ایرو نیا
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 ********* 

 *نفس* 

مه   ی باعث کنار رفتن اون هاله ها انیبلند دا ی که توش بودم رو نداشتم که صدا ی و مکان  تیاز موقع ی صیبودم و تشخ جیگ  هنوز

چرا پس فکر کرده بودم اون   کنهیصورتم خم شده و با تعجب نگاهم م ی که رو  دمیرو د انیمانند شد و من در کمال تعجب دا

 کنه سامه؟!  ی م دارم یکه داره ب یکس

 که شکر خدا متوجه شد و گرفت.   رهیجام تکون خوردم تا ازم فاصله بگ  ی تو  یتر از قبل کم جیگ

 شده؟  یچ -

 به خودش گرفت:  یلحن طلبکار   یبا دلخور  انیدا

 .مید یرس  نییپا ایچقدر صدات کردم! ب  یدون یتو، م  نه یچقدر خوابت سنگ  -

 گفتم:   متعجب

 م؟ید یرس -

 من بود درخت بود و درخت. درس یکه در د ی زیرو نگاه کردم تنها چ رون یب  یکنار  شهیاز داخل ش  ع یحرف سر نیگفتن ا با

 م که نداشت!اطراف کلبه نداشت، من مطمئن ی به جنگل ها یبود درست؛ اما شباهت جنگل

از تمام   الیخ ی که ب  نمیب  یاکثر شب ها خواب خودم رو م یامکان نداشت من اون درختا رو فراموش کرده باشم وقت  چطور

 ونشون یمشکالتم م

 

 505پارت#

 زنم؟ یقدم م یسر خوش  با

 به سرم.  د یابروم چسب  دم ید ی که م  یزیشدم و نگاه گردوندم و از چ  ادهیرو باز کردم و پ نیماش  در

 گفت کلبه؟!   یم  نویا اوف

 . نییبودنش فکمو آورده بود پا ی که الکچر  یچوب یال یو ه ی بهتره بگم  ای یچوب  یخونه  ه ی تصور بود   یکه مقابلم بود فرا یزیچ
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 کردم.  ی ظیشد و اخم غل دهیکش نییپا دمیباال پر یکه ابروها  د ینکش ی طول اما

 کجا و آن کجا.   نیبخت برگشته رو هم برده بود کلبه؛ اما ا شانسیمن برو برداشته آورده کلبه،   یکبر یدختره ا نیبب

 تکون دادم.  یسر

 دار باشه.   هیاگه طرف سام ما ی هم نخواهد کرد حت ر ییتغ اههیرنگش س  یشون یپ نیداد ا ی داد ب یا

 ! ؟یاینم-

 انداختم. انیبه دا یتفاوت نگاه یب

 !؟یبود دلخوره اما از چ  مشخص

 کمکت کنم؟   یخوا  یم-

 رو، کم مونده بود منو بخوره.  ششیرفتار چند ساعت پ رهیم ادم یبراش نازک کردم مردک فکر کرده من  یچشم پشت

راه   یکردم ، کمکت کنمو زهر مار برو به خواهرت کمکت کن فلجه و باز با نازک کردن پشت چشم ی ذهنم بهش دهن کج  تو

 افتادم و تند جواب دادم: 

 الزم نکرده. -

 ******** 

 که شوک دوم بهم وارد شد.   د ینکش هیدر رو به صدا در آوردم و به ثان   یبایز  کیتق الباب کوچ دمیکه رس  ی جنگل یال یدر و  به

هم بود در رو باز کرد و با   ی که احتماالً محل یی بایبه مدل ها بود با لباس ساده و ز ه یشب شتر یکه ب یای م رنگ و چش با یز دختر

 سالم داد و ما رو به داخل دعوت کرد.  ییبایاندازه ز  ی لبخند ب

 

 506پارت#

 

 بدتر از اون جوابش رو بدم.  ایکنم   یحسود ای بشم   شیبلند دختره و خوشگل ه یدونستم محو شاس  ینم

 اومد وارد شدم و شوک سوم.  ی لبهام به حساب م  یرو  یکش اومدن خط صاف  شتر یکه ب ی پاچه شده با لبخند  دست
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 بود.  رونیتر از ب  بایز داخل

بود که   شده ن ییتذ  ی کیش  اریبس ی که با لوازم چوب ی بزرگ ییرایباز به اطراف چشم دوختم؛ پذ  یدهنم رو قورت دادم و با دهان آب

 کرده بود.   لیگرم و امن تبد   یبودن، اونجا رو به محل یی و اروپا ی کیش  نیدر ع

 داده بود.  لیرو تشک ییبود که هر گوشش بدون جدا شدن محل جدا  یبزرگ  ی لیبه شکل مربع خ ییرایپذ 

بود   یوونیدونم پوست چه ح  یکه نم زیو اون پوست کنار م ی چوب زیبود که دور م ی قشنگ و کرم رنگ   هی راحت یمبل ها یقسمت

 وصل بود  وار یاندازه بزرگ که به د یب  ونی شده بود و اشراف داشت به تلوز دهیگرد چ

 ها   لمیاز انواع و اقسام ف  ی پر بود از قفسه ا نشییپا و

گفت با خود    شهیم  باًیباز و بزرگ که تقر یجا به آشپز خونه  نیتر  کیبود که نزد یانفره  شیش   هی ناهار خور گه ید یاگوشه  و

 براق و لوازم لوکس   یبه روز کرم هیبند  نتیاون هم با کاب ه یکی ییرایپذ 

 کنارش نبود   یاز دو صندل شتریسالن بود و ب ونیم  باًیکه تقر  یشطرنج زیاما م و

اطراف خونه که   عهیطب یبخش خونه بود اگه گل ها نیتر  بایرنگ رو به روش که ز ی و کاناپه چرم کرم  یچوب  نهیدر آخر شوم و

 . یگرفت ی م ده یاطراف رو ناد سینف یو تابلو ها ریحر  یو پرده سر تا سر   شونید ید  یم  یکرد   یهر جا رو نگاه م 

 . د ییبفرما-

 دختر خوشگله با تته و پته گفت:  دن یاز د شتریکرده البته ب  یکه بدتر از من مشخص بود کف و خون قاط انیدا

 خواهرمو سام کجان؟ ی عنیاونا -
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 با متانت جواب داد.  دختر

 اتاقشون هستن و همراهشون رفتن دستاشون رو بشورن.  یآقا سام-

  یصندل  نیاول  ی چشم گرفتن از دختر با دهان باز سر تکون داد و همون طور عقب گرد کرد و رو یلحظه ا ی بدون حت انیدا

 کرد، بدون پلک زدن نگاه کرد.   یسمت آشپز خونه حرکت منشست و به دختر که با لبخند به 

 مسحور کننده دختر غر زدم.  ی حرف و صدا یب  یلب به لهجه  ر یگفتم و ز  یشیزنانه ا یصحنه با حسادت  نیا دن ید از
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 خوشگل، حالمو بهم زد.  هی ریکبیدارن صداشو نگاه ا یعه عه مردم چه شانس-

  ی ب ه یرگیو خ انیتوجه به دا  یکردم ب یکردم و نشستم و سع  دایخودم پ یبرا ییحرف به سمت مبل ها رفتم و جا نیبا هم و

 شدم.  یاطراف بشم که متوجه حضور کس ون یاندازش به دختر باز هم محو دکوراس 

انداخت و باز   ی به دختر م ینگاه پر نفرت یاومد و گهگاه ی به سمت ما م ی بهتره بگم عصب د یشا ایگرفته و ناراحت   یبا صورت ایدن

 .چرخوند ی نگاه به سمت ما م

 رفت و آروم و خفه، اما پر حرص گفت: انیبه دا یغره ا  چشم

 خجالت نکش بلندشو برو بخورش. ؟ی زن یم د ید  یتو؟ چشمات کمه دهنتو هم باز کرد   ییکجا-

که مخاطبش   یگرانه در حال  ه یتوج  یبه من انداخت و با حالت یرد و نگاهتو جاش تکون خو ی که به خودش اومده بود کم انیدا

 بود گفت:  ایدن

 تو بابا؟ من فقط متعجب شده بودم.  یگ  ی م یچ-

 مبل نشست و جواب داد. ی شونه باال انداخت و رو ی عصب ایدن

  یم یم عمل کنم اون شکلخواست یمنم اگه م  ه یتحفست مشخصه سر تا پاش عمل ی لیحاال نکه خ  ؟ یمتعجب شده بود  یاز چ-

 شدم.
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 لب گفتم. ری زدم و ز یپوزخند 

 . یوتینچرال ب مونینکش-

  ی زدن ها د یکرد نه د ی که خوشحالم م ی زیشدم چ رهیبه اون ها خ یق یشانس آوردم که متوجه نشدن و من با لبخند عم اما

 بود.  ایکه منو به وجد آورده بودم حرص خوردن دن  یز یبودن بلکه اون چ دهیاز حرفم نشن یزی اون ها چ نکهیبود نه ا انیدا

 براش. ستیبخوره بد ندختره نچسب حرص   نیا کممیحال اومد همش من تنها حرص بخورم؟   گرمیشد ج خوب

  ی م که   ه یکس ه یآشنا اومد به نظرم شب افشیجان، فقط ق ایدارم دن   افشیآخه توام؟ بعدشم من چکار ق ه یاون کجاش عمل-

 شناسمش.



 قاصدک سوخته 

576 
 

 به دختر انداخت. ینگاه دزدانه ا مین باز

 با افسوس سر تکون داد.  ایدن

 ! حِ؟یعمه مل ه ینکنه شب ی ک ه یشه بپرسم شب ی! اون وقت م ه؟یکس  هی آشنا اومد برات، شب افشیق-

 داد.   هی تک ی لبهاش نقش بست و به صندل  یرو  یلبخند پهن   انیحرف دا نیا با

 . یشلوغش کن  یاگه من نگاهش کردم، توام فقط بلد  گه یشه بحث کرد، اصالً د یخب با تو نم یلیخ-

 به من انداخت و لب زد.  ینگاه بعد 

 شده. ونه ی دو-

 گردوندم.  ی نازک کردم و رو یچشم مصلحت  پشت

 دلم التماسش کردم.  ی تو و

بشه دست از سر من بر   ی فرج د یاه همون دختره کن شامنم فقط وجداناً نگ  وونه ینه اون خواهر خولت، اصالً د یا وونه یتو د نه

 .شیری راحت شم از دستت س   یدار

 *** 

 ناهار آمادس؟  ایدر-

ها به  گفت نگاه نو یو حموم رفته و لباس عوض کرده وارد سالن شد و رو به دختر داخل آشپزخونه ا  زیسام که تر و تم یصدا با

 . د یاون سمت چرخ
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  یو با عشوه   مت یکه انگار پر بور از موج با مال  اش یبه رنگ در یاومد و با اون چشما رون یب عی صدا زده شده بود سر ایکه در دختر

بگم   نیبهتر ایجمله  نیبلندش به هم اتفاق افتاده بود، تو کوتاه تر یمژه ها  دنیهاش و بهم کوبکه با پلک زدن چشم  یقشنگ 

 بشه.  ی سر من خال یسطل آب سرد رو  هی کلمه باعث شد 

 آمادست.-
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 و به سمت ما اومد. د یهم کوب یبا لبخند پلک رو  سام

 کردم به کندن پوشت لبم.  شروع

صورتمو جمع کردم آخه خدا جون قد و قواره و   یلعنت استیلمه، تازه اسمشم درک  هی همه عشوه واسه  نی»آمادست« ا نیهم

 اومد!  ی ازت کم م یز یشد مثالً؟! چ ی م یچ  ی داد  یها به من مچشم نیجفت از ا هی حاال  ،یو پول و پله که نداد  لیشکل و شما

 . گهید  زی سر م د یایفکر کردم گشنتونه ب  ن،یچه آروم نشست-

 رفتم گفتم: ی م ز یکه به سمت م  یو در حال دم ینکنم، اما نشد از جا پر ی خال القی د نیکردم حرصم رو سر ا  یسع یلیخ

 . میناهار رو آماده کنن ما تا االن خورده بود ی گفت ی ! .....***......ما؟یآ م یگرفت یساز و دهل دست م  د یچون گشنمون بود با -

نشستم   ز یو خجالت سر م ی ستیادن چشم هام از کنارش گذشتم بدون رو دروامسخره نگاهم کرد و من با تاب د یبا پوخند  سام

 .زی م ی رو  یها و عکس و العمل هاشون چشممو دوختم به غذا هابدون توجه به اون 

 .اد یشکم وا مونده در ب نیا یکه باعث شد صدا ی محل یو غذا ها یپر بود از انواع خوراک  زیم سر

بشن، البته نکه برام مهم باشه، اما خوب عقل و   ریهم کامالً جاگ ه یو منتظر موندم تا بق دم یشکمم کش یرو  ی دست ی چارگیب با

 . کردیحکم م  نطوریادب اون لحظه ا
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 هستم من.  یتیو با ترب  یآدم با ادب ن یهمچ بله

 .شهی سرد م  د ییبفرما-

 شدم.  رهیبا دهن باز به اون خ شیاما با حرف بعد  دم، یکشبرنج رو به سمت خودم  س یزده ها د یگفت مثل قحط  نو یکه ا سام

 . گهید نی بش ، یستادیجان چرا ا ایدر-

 شد.  د یبا خجالت سرخ و سف ایدر

 خورم.  یمن بعداً م  د ینه ممنون شما بخور-



 قاصدک سوخته 

578 
 

کنار خودش اشاره   ه یبودم به صندل  دهیند  ادمه یکه ازش   یطیشرا نی در بهتر ی وقت حت چیوقته ه  چیکه ه  یا ی با مهربون سام

 کرد. 

 و االن با ما غذا بخور.  نیچرا بعداً، بش-

  ان یتر و پر حرص تر شد که دا  ظ یغل یپوزخند وقت  نیمنو هم کش آورد البته به پوزخند و ا یو لبخدش لبها  یزد  ی لبخند  دختر

 راش غذا بکشه.به دست به سمت دختر خم شده و اصرار داشت که حتماً ب س ید ز یاز اون سمت م

 شد.  ینم ن یبازتر از ا گهیصحنه د نیا دن یاز د دهنم

  یباغ بر  نی هم اضافه شد حالم مصداق ضرب و المثل هر دم از ا ایکم بود در ا یشد دن ی اومده بودم، چ ی به واقعاً به چه هدف به

 شده بود.  رسد یم  ی تازه تر از تازه تر رسد یم

 ؟یخوری چرا نم  ایدن-

  افش یق دنیکش اومده گرفتم و به اون دوختم؛ اما با د ان یبود منم نگاهم رو از دا ایصحبتش با دن یرو  نباریطور که سام ا همون

 از گلوم خارج شد. ینا خواسته خنده مثل تپق

  خیش بود س و طرز نشستن  افهیبزنه؛ اما جالب تر از اون ق رونیب شی قرمز شده بود و فکر کنم کم مونده بود از گوشاش آت ایدن

 جمع و جورش رو غنچه کرده بود و با ی نشسته بود و لبها

 

 511پارت#

نگاه   میمن باعث شده بود سعادت ن  یبود؛ اما انگار خنده  ره یبه جلو خ هی بق ا یبه سام  ینگاه مین  یآشکارا بدون حت یتیعصبان

 که خوشبختانه زود گرفته شد.  ینگاه میاز سمتش رو داشته باشم ن ینیآتش

 نبود.  ر یتاث ی هم ب نایو ا  دمیمن خند  یکه ک ن یچپ و ا یعل یمن به کوچه  یکباره ی دنیچی پ هالبت

 ندارم.  لیم-

 به غذا ها اشاره کرد.  یبا ژست خاص سام

من    ،یاز دستش بد  د یرو دست نداره نبا  ایبه عالوه دست پخت در  ؛ینخورد  یز یاز صبح که چ ینداشته باش  ل یم شهی مگه م-

 خودم که به شخصه عاشقه دست پختشم.
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 .دمیزد که اره مثالً ما هم اصالً ند  یگردوند و مثالً نا محسوس چشمک  ایحرف سرش رو به سمت در نیا بعد 

اشاره کرد و رو   زیحالت به سمت م  رییبده، اما بدون تغ  ی بد  یصدا ی بلند شد که باعث شد صندل یصندل  یاز رو  یبا پرش  ایدن

 سام گفت: 

 . یبله مشخصه چقدر عالقه دار -

 نشست.  ییرایرنگ گوشه پذ  ی مبلمان کرم ی بلند از ما دور شد و با حالت قهر رو ییحرف با قدم ها نیگفتن ا با

 : ختیسام زهرش رو به من ر  ش ین نباریکه ا  کردمی دهن باز اونو نگاه م با

 ! ؟یندار لیتو هم م -

 به خودم اشاره کردم.  دن یرختعجب به سمتش چ با

 ؟ یبا من-

 داد.   هیتک  یغرور و لبخند به صندل  با

 . تمینه با بغل-

که مشخصه خندش بخاطر    انیشد و البته دا ایخودش و در یمن احمق در اوج حماقت به اطرافم نگاه کردم که باعث خنده و

اون بود که شک دارم اصالً خبر داشت اطرافش   ری رگواال انقدر د خنده،ی که م استیدر  دنیمن نبوده و فقط بخاطر خند  یسوت

 . گذرهی م یچ

 

 512پارت#

 کرد و ادامه داد:  ی مصلحت یابه سام نگاه کردم که سرفه  یناراحت با

 . می در آرامش ناهار بخور م یخوا ی م ، یما رو روشن کن ف یزودتر تکل ی بر ی قهر کن  یخوای گفتم اگه توام م-

 بود!  یچه آدم گه ید  نیهمون اندازه که چشمام گرد شده بود دهنم هم باز مونده بود، ا به

  رمیاز جا بلند بشم و با جمله من م خواستی که من عاشقش شدم شک کردم، دلم م  ه یهمون سام نیا نکه یلحظه اصالً به ا هی

حرفا بودم بعدشم من نفس بودم نه   نیگشنه تر از ا  اونجا رو ترک کنم؛ اما خوب چکار کنم که د یناهارتون رو با آرامش کوفت کن

 برگ چغندر! 
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 گفتم:  ه یعاد زه یخوردم و انگار که چ یرو بستمو تو جام تکون  دهنم

 کرد.   شهیاما چه م  ستم یگرسنه ن  یل یداره قهر کنم؟ حاال درسته منم خ  یل ینه چه دل-

 کردم و ادامه دادم:  کرد ی نگاه م ی چونش قفل کرده بود و منو با لبخند ژکوند  ریکه با ناز دستاش رو ز  ایبه در اشاره

خوش رنگ و    نیغذا درست کرده اونم به ا  ده یزحمت کش  یدونم باالخره هرچ ی نم هی دختره، کلفتتونه و آشپزتونه چ نیباالخره ا-

 ناراحت بشه.  ترسمیکه نخورد م شهی نم یلعاب

به سام انداخت که حاضرم جون خودمو قسم بخورم که   یکرد و نگاه تند   یظی اخم غل ایحرف از دهن من در نیخارج شدن ا با

 کرد اونو آروم کنه.  ی که قهقه نزنه با حرکت چشم سع کند ی داشت جون م نکه یسام با وجود ا

 نوش کن .  ی ضربت یضربت  یآقا سام، زد   گهید  بله

که هنوز با چشم با   ایبه سام و در  ینگاه م ی و با ن دمیخودم کش ی ج خوش عطر و بو برااز اون برن یر یباالخره کفگ  ی لبخند پهن با

 ضربه رو زدم.  نیبودند با خباثت تمام آخر ری هم در گ

 رو سراغ ی باشه شماره تلفنمو بهت بدم اگه کس ادم یآشپز خوبم مثل تو  هی اتفاقاً منم دنبال  ن یآفر ه، یکارت عال زم یعز -
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 ؟ یخبرم کن  یداشت

 بودم من آخه.  ی ک ثیخب

اما   ن؛یو مقابله به مثالنه بود و هم ع یعکس العمل سر هی که زدم فقط  یدختر خوشگله نبود و حرف  نی قصدم ناراحت کردن ا اولش

 ش دادم. دختره از جلد خودش خارج شد و ناراحت شد ادام دم ید ی وقت

 بودم.  ر یو تند شروع کردم به خوردن و تو ذهنم و در همون حال با خودم در گ تند 

بود؟ چه بهش گفتم آشپز بهشم بر   ینسبتش چ نجا؟ یبود ا ی دختره اصالً ک نیحق داشت ناراحت بشه و قهر کنه، ا ایدن  نیا اصالً

 الً بهش چشمک زد عه عه عه.. کرد چرا اص ف یخورد! چرا انقدر با سام راحت بود چرا سام ازش تعر

 ر؟ یبگم به مادمازل خانوم مد  ی پس توقع داشت چ خوب

 باال چشمت ابروعه.  می گفت  سیانگار به ملکه انگل کنه ی جور رفتار م هی عه عه  گه، یباقاال قاتوقتو بپز د نیجمع کن خودتو بش بابا
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کنه    یبگو که کم مونده بود از دختره عذر خواه القو ی اون د دم، یوق زده گندش نگاه سام کرد منم ترس  یبا اون چشما یجور  هی

 بگه...

 تموم نشد.-

 به خودم اومدم.  کهو ی میذهن  ی ایریدر گ  ونیم

 دم؟ی رفتن که من نفهم  یپس کوشن؟ ک ه ینبود و من تنها نشسته بودم، وا بق  یکس  زیم سر

 ؟ یچرا هنگ کرد  هیچ-

 سرم گفتم:   ی باال کبارش ی دنیسام سرم رو بلند کردم و ترس از د  یکشان با صدا   نیه و  دهیترس 

 کجان؟  ه یبق ؟ یاومد  ی تو ک-

 افسوس سرش رو تکون داد. با

 وقته رفتن استراحت کنن؟  ی لیخ هی بق یواقعاً متوجه نشد   یعنی-

 از جا بلند شدم. عی و سر  دمیگز لبمو

 استراحت کنم. رمیپس منم م-

 شد. ریهنوز کامالً از کنارش نگذشته بودم که مچ دستم تو دستش اس  اما

 مراقب زبونت باش برات دردسر نشه.   یی نجایکه ا ی چند روز نیا-

 

 514پارت#

 .دمیپاشنه پا به سمتش چرخ ی رو

 ؟ ی برام دردسر درست کن ی خوا ی جان؟! متوجه نشدم اون وقت تو م -

 زد.  یپوزخند 

 ی که خودش هلک و تلک راه م   یتا حاال دختر ی در ضمن از ک  ،شه یچفت دهن منم باز م یکن  یزبون دراز ی گفتم که بدون ی کل-

 ؟ یکرد  دایپ ی زی چ ی! نکنه گنجره؟یآشپز بگ  خوادی وسط جنگل واسه کار کردن انقدر وضعش توپ شده که م ره یم  یکیافته با 
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 به کمر شدم. دست

 کرده بود.   میعصب  گهید

من بد   یکه برا   نیاز ا شتریبعدشم باز شدن دهنت ب ست،یبرام مهم ن گهیمن د ؟ی ترسون ی م ی رو از چ یه آقا، بذار باز بشه ک باش -

به نفع تو باشه،   یل یجونت خ ایدن  یکردن خاطراتم برا   فی اما فکر نکنم تعر ست، یمن مهم ن یچون برا شهیتو بد م  ی بشه برا

 قصد گرفتن حال تو بود که بحمدالل به حاصل شد.  یا گه ید  زیکردم نه چ دایدرضمن نه گنج پ

 دادم که  لشی تحو ی لبخند حرص درار بعد 

 به بازوم آورد.  یشتریفشار ب  ختهیافسار گس سام

 بکشم نفس.  رون ینکن زبونت رو از حلقومت ب ی کار -

 به چشمام دادم.  یتاب

 . دمینکش غی پسر خوب دستمو ول کن تا ج ه یتو بدتره؟ پس مثل    یبرا  ید یحاال د-

 منو به عقب پرت کرد.   یو با حرکت د یهم ساب ی رو دندن

بس بود،   گهیامروز د ی نزدم برا یو با خشم نگاهش کردم، اما حرف ی خوردم که به زور جلو افتادنم رو گرفتم، به تند  یسکندر

وسط لواشکم    ن یخواست سام هم ینداره و من اصالً دلم نم یکردن عاقبت خوش  ی باز ریاز حد با دم ش  ادیتجربه ثابت کرده بود ز

 کنه. 

که کنار مبل ها رها شده بودن    فمی و به سمت ساک و ک  دمیچرخ شیعصب یتکون دادم و مقابل چشما ی افسوس به حالش سر با

 شد.  دهیت سرم شنحرکت کردم که صداش از پش

 طبقه باال،سمت چپ اتاق اول.-

 شدم.  ال یو ی وارد تنها راهرو لم یزدم و بعد برداشتن وسا ی به سمتش برگردم لبخند  نکه یبدون ا ی روزیپ با

خل راه  که دا  یدو طبقه بود ابرو باال انداختم و از کنار دو اتاق   الی و نیافتاد، پس ا شد ی که به باال ختم م  یچشمم به راه پله چوب  و

 رو بود گذشتم و آسه آسه پله ها رو باال رفتم.

 باال انداختم. ی به راهرو ینگاه یبا کنجکاو دم یپله که رس  ن یآخر به
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 515پارت#

روش مشخص   wcبود که از عالمت   یا  گه یدر د ی که مشخص بود اتاقه و کنارش تو فاصله کم یچپ سه در بود در اول  سمت

هم نرفته به   یدر اتاق بود و در بعد  ی بود و اما سمت راست فقط دو در وجود داشت اول یاگه یو باال تر اتاق د ه ییدست شو کردی م

 . هحموم باش  د یکه با زدم ی سمتش هم حدس م

کول کردم و همون طور که سام آدرس داده  مو یا  گهیرو به وقت د ری امر خط ن یکردن تو همشون رو نداشتم و ا یفضول  حوصله

 بود وارد اتاق اول و سمت چپ شدم.

 باال انداختم و در همون حال اتاق رو از نظر گذروندم.  ابرو

که    یکنسول  زی و م  یوار یرنگ پوشونده شده بود، جز کمد د د یسف ریحر  یپرده  هی پنجره بزرگ داشت که با  هی  ز یبود و تم ساده

 شده بود .....****..... یحطرا ی واریداخل کمد د

  ی داشتم بازشون نگهدارم، دلم م یسع یشدم چشمام خسته بودند و با سخت رهیرو تو جام گوله کردم و به رو به رو خ  خودم

خوب   ایگفتم و آ  یگفت و من چ یچ  ی چک داشته باشم رو مکالمه هام که ک وید یو  هی خواست به اتفاقات امروز فکر و کنم و 

 که حقش بوده رو بهش بدم.  ی دوش حموم تا اونجا جواب ر یارجاع بدم به ز د یرو با ثاون بح نکهیا ای گفتم و کوبنده جواب دادم؟ 

شد چشمام  ی بدونم چ نکهیاما نتونستم چون قبل از ا م،ی مدل نیمنم ا گه، یکرد د شه یدارم، اما خوب چه م ی ریدونم خودگ یم

 گرم شد و خوابم برد. 

 ********* 

 

 516پارت#

 *سام* 

 سالم. -

 ؟ یسالم خوب -

 خوبم... -

 حال ستاره حرفم رو ادامه دادم:  دنی کردم نتونستم متقابالً حالش رو بپرسم و با پرس  ی کار هر
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 ستاره خوبه؟ -

 . رهیگ  یبهت عادت کرده مدام سراغتو م  ی لیخوبه، خ-

 شسته بود رو کنار زدم و رفتم سر اصل مطلب. لبم ن ی که رو ی جون ی ب لبخند 

 ؟ یچکار کرد -

  یاگه به اسم توام باشه سخته، اونم بدون باخبر شدنش، حت ی کردنشون به ارز حت  لیو تبد   ریفروش اموال اردش   ،یچ یفعالً که ه-

 ممکنه. ر یغ باًیگفت تقر  شهیم

 کنسله؟!   یعنی ؟یپس چ-

  یکه وقت  یطور  م، یدم رفتنت انجام بد  د ی فروش رو با ی باشن همه کارا ی کنسل کنسل که نه، فعالً چند جا سپردم دنبال مشتر-

 با خبر شد کار از کار گذشته باشه.

 گفتم:   یهوم

 . هی فکر خوب-

 مکث کرد.  یکم

 ؟ ی رفت ، یتو چکار کرد -

 آره االن اونجام. -

 ! ره؟یم   شیطبق نقشه پ ی همه چ-

 فهمم.  ی کارو نم نیا لی اما من بازم دل ،یتا حدود -

  ی و بهش م  زدمیحرف م ریبا اردش  یطور ه یبهتر نبود  کنه؟ ی رو عوض م یو خانوادش چ  ییدادن رضا ی باز گهیقراره برم د  اگه

 به انجام اون کار بشه.  یکنه، امکان نداره اون راض  یفرق نم   یز یچ چیفهموندم که با ازدواج من با دختر اون ه

 نقشمون  یل یکه بهت گفتم رو بکن اگه به هر دل ی نه تو کار-
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شناسه؟ اگه    ی رو نم ییرضا  ریاردش  ی نقشه دوم و آمادمون، در ضمن تو فکر کرد شهیم  ییدختر رضا  دنینشه پا پس کش یعمل

 . ذارهی کار تو عمل انجام شده م ن یارو با  ییگرفته مطمئن باش حساب شدست و مطمئنه که رضا ی میتصم نیچن

 .دمیکش  یپوف

و    گردمی بر م گهیچون من چند روز د ی که به اسم منه رو مشخص کن یاموال  فی بکن هر چه زودتر تکل تو یخوب پس سع یلیخ-

  مون ینامزد بی به محض برگشت ترت ریبعد برگشتنمونم بخواد زن من بشه اردش  ی اگه بر فرض محال دختره انقدر خر باشه که حت

 . دهیرو م 

 جلوه کنه..  ی عیطب ی کن همه چ ی شلوغش نکن سع ی لیراحت باشه فقط خ التیباشه تو خ-

 که سرش رو داخل اتاق کرده بود گفتم:  ایدر  دنیو با د  دمیدر به هل به سمت در چرخ  رهیچرخش دستگ  یصدا با

 می زنیخوب بعد حرف م لهیخ-

اشاره کردم که وارد بشه و به محض واردش شدنش به   ا یرو قطع کردم و با اخم به در ی گوش  یحرف بدون خداحافظ  نیبا ا و

 باشدش دهیوقت اومدنش ند  یانداختم تا مطمئن بشم کس  رونیبه ب ینگاه یسمت در رفتم و به آروم

  یمشک یتنه  می و ن  یسورمه ا  نیاون با اون شلوار ج دنیو با د د یدر رو بستم و به سمتش چرخ تیبعد مطمئن شدن با عصبان و

 کامالً منفجر شدم.  گهیافشون د یو موها

 نجا؟یا یاومد  یو هلک و تلک راه افتاد ید یلباسو پوش  ن یا یکرد   یچه وضعشه؟ با خودت چه فکر  نیا-

 کره سرش رو تاب داد.  بق

 . زدمیباهات حرف م د ی! خسته شده بودم از اون لباسا بعدشم بایخوب که چ -

 هم گذاشتم. یحرص چشمام رو رو  با

 سر و شکل نیلباسا ا ن یخسته شدم؟ اگه تو رو با ا ی چ یعنی-

 

 518پارت#

 شد؟ی نخ کرده بودم پنبه م یهر چ یدون ی م د ید  ی م یکس

 داد:  جواب
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 همه خوابن. ده یند  یتازه حاال که کس د یبابا ببخشخب  لهیعه خ-

 چشم باز کردم:  دمیکش  یپوف

 برگرد اتاقت.  عی خب حرفتو بزن و سر لهیخ-

 گفت:  کردم ی نشست و رو به من که دست به کمر به اون نگاه م یابه سمت تختم رفت و گوشه  یناراحت با

 بگم؟  ی چ ه ی شهی سام م-

 پس بگو.  گهید ی که حرف بزن ی اومد -

 بزنم.  یبخوام حرف  داره ی خوف برم م افتمی که م  نمیماش  شه یخوردن کردن ش  ادی! بخدا ؟ینش یعصبان ی د یقول م-

 .دمیکش  یپوف

 انداخت. ر یبق کرد سر ز که 

 .ستی شدم کار من ن مون یمن پش-

 رو گرد کردم:  چشمام

 ست؟ یکار من ن ی چ یعنی-

و آفتاب و    بیپسره بشو به دختر نج یبرا  یگی طرف م ه ی از  ستیکه در توانم ن  یخوا  یرو م یزی از من چ گه،ید ن یهم یعنی-

دختر   نیکنه تازه ا  یرفتار کنم که اون دختره حسود   یبا تو جور یخوای م  یو مخشو بزن و از طرف  ییروستا یدهیمهتاب ند 

به خاطر   نجامیاگه ا ،یسام ستم ینعاشق چشم و ابروت  ی دون ی . خودت متیترب ی چشم گنده هم هست با زبون درازش دختره ب

 تونم. ی . من نمخوامی شدم بابا اصالً نم الشیخیپول واجبم که اونم ب  یدونی خودت م  نکهیا

 که،  شدمی م چاره یخواست جا بزنه که ب یم  ایدر  اگه

 خالص بشم. ا یتونستم از شر دن یمدله نم چیه گه ید اونطور 

 . نییپا اوردمیشده فکش رو م یروز هر جور  هی داداش که به جهنم باالخره  حاال

 گفتم:   متیسمتش رفتن و با مال به

 هزار تا دختر اومدم سراغ ون یمن م ا؟یدر ی چ یعنیتونم  ینم-
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 519پارت#

دندون   کمینداره فقط  ی ربه بعدشم کا نیکه، از ا  یرفت شیتا حاالشم که خوب پ  ادیکار از تو بر م نی دونستم فقط ا  یچون م  تو؛

 کنم برات.   یچند روز بگذره بعد من جبران م نیبذار ا گریج ی رو

 ناز سر باال انداخت. با

 و بشور و بپزمو.  یکلفت ؟ یکنی رو جبران م یچ-

 کج کردم.  لب

  رونیسپرم غذاها رو از ب یکه مثل امروز م   میآشپز  یو برا  ادیب یکیگم   یم  ی کار ز یتم ی ! برا؟یبکن  یاز تو خواست کار یک-

 . شونیکه انگار خودت پخت یسروشون کن  یجور  ی همونطور که بلند  د یتو فقط با ارنیب

 ؟ یچ دنیاگه فهم-

 کنم.  ی بود حلش م یحرفان که بفهمن تو حواست رو جمع کن، من خودمم هستم مشکل ن یخنگ تر از ا-

 ؟یخب پس اون دختره چ لهیخ-

 کدوم؟ -

 تونم.  یبا اون نم امیبتونم کنار ب یشم گندهه، با هر چهمون چ-

 گرد و درشتش ناخوداگاه لبخند زدم.  ی نفس و چشما افهیق ادی با

 . ستین ی باز نیبه کارش نداشته باش، اون جزو ا  یکار-

 کنه؟ ی چکار م  نجایپس ا-

 بکشونم پس چرا انقدر اصرار کردم اونم باشه؟! نجای رو ا  انیو دا ایتونستم دن  ی من بدون اونم م  کرد؟ی چکار م نجایا واقعاً

و   اریخودت ن ی زد تو به رو م یبه کارش نداشته باش اگه حرف یشو، کار ال یخیمورد رو ب ه یگفتم اون   ؟یکنی بس م  ا یدر -

 بسپارش به من. 

 رو تکون داد.  سرش 
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 م. درست نکرد ی زیمن چ دنیتا االن همه فهم ارن یب ی گ ی باشه، فقط شام امشب چطور م-

 حاال. کنم یم  ی فکر  هی  شمیبق ی برا میخوری فردا لب رود خونه کباب م  یبرا  رونیب م یریشامو م  -
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 زد و از جا بلند شد. ی لبخند  تیرضا با

 شام حاضر بشم.  ی برا رم یپس من م-

 گفت:   یکردم و لحن خواهش  یخال کباره یکه تو لپام جمع کرده بودم به   یباد

 ها. یکن   لینگ یخودتو ج ینر  ایدر-

 به سر و گردنش داد.  یقر

 که.  امیب  ی توقع ندار  یبا لباس محل-

 تکون دادم.  سر

 ساده.  یل یساده خ ی تون  ینه اما تا م-

 رفت، اما دوباره از همونجا سرش رو داخل آورد.  رونیاتاق ب از

 من کارمو بلدم.   یانقدر حرص نخور همونطور که گفت-

 و در رو پشت سرش بست.   د یخند  زیر یبا چشمک بعد 

زدم، اما با    رونی با خبر کنم از اتاق ب ممیرو از تصم گرانید  نکهیو با فکر به ا دمیو کف هر دو دستم رو به صورتم کش دمیکش  یپوف

 بود خشکم زد.  سادهی راهرو وا ون یبه دست هاج و واج م ی نفس که گوش  دنید

 ********* 

 قبل*نفس*  ی قیدقا

اسم   دنیاما با د دم،یکش  رونیرو ب میرسوندمو گوش  فم ی خودم رو به ک یشدم و با بدبخت  داریاز خواب ب ی زنگ گوش  یصدا با

 جواب دادم:   یمعطل  ی گل از گلم شکفت و ب  یگوش  یرو   یخواهر جون
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 .جانم..-

 . د یبه گوش رس  یاز پشت گوش  میطلبکار نس یصدا

 منم.  ستیجانمت ن-

 .دمیخند 

 ه... من که جانم ندارم که جز تو آخ-

 ...ی : پس من چگهی که م دمیشن ی اعتراض نهال رو م یصدا

 . دمیخند  بلندتر

 نداره.  یخصوص میچه وضعشه آدم کنار تو اصالً احساس حر نیرو حالت بلندگو؟ آخه ا  یگذاشت تو یباز گوش -

 

 521پارت#

 جواب داد: یبا ناراحت مینس

 . ایتو کوتاه ب  گهیفضولن د نایخب حاال توام، ا لهیخ-

 گفتم که گفت:  ی خب لهیخ

 زده...؟  یکه نکرد؟! اگه حرف  تت یشد؟ اذ یچ  ؟ ید یرس  ؟ یتو رفت  ییکجا-

 بپرس.  یک ی یکیو  ریبگ  ی نفس ه ی من  ز یاووف عز-

 اعتراض کرده.  می که باز نس د یبه گوشم رس  یاخنده مردونه  یصدا

 کن ها.   عیضا نایا شی توهم همش منو پ ده یورپر-

 زدم.   یلبخند 

هست   یبود االنم چند ساعت نیسنگ  کی اما خب تراف م،یجونم، عرضم به خدمت که صبح زود راه افتاد  م یبشه نس عیدشمت ضا-

 ...مید یکه رس 



 قاصدک سوخته 

590 
 

 نگرانشون نکنم ادامه دادم:  نکه یا ی کج کردم و برا  یلب

 ... هی اوک ه یاوک میهمه چ گذره ی داره خوش م  می لیخ ،یشما خال یجا-

 مشکوک گفت:  مینس

 بهت نزد؟!  ی سام حرف یعنی-

 رو تاب دادم.  چشمام

 زد مثالً؟  ی بهم م د یبا ینه چه حرف-

 گفت:  یآروم  یکالفه تر، اما با صدا  اون

 ؟ یبهش گفت  یتو چ -

 رو؟  یچ-

 ؟ یرو بهش زد میکرد   نیکه باهم تمر ییگم اون حرفا ی رو، احمق جان م ی شبستر نیقصه حس-

 اومد که گفت:  یدرست از پشت گوش   انیک یصدا

 بگه؟  یقراره به ک ی چ ینیچه تمر یشده؟ چه حرف یچ-

 کنان جواب اون رو داد:  غ یج غ یج مینس

 تو عه.   یچقدر فضول نم، یبکش کنار بب-

 لبم نقش بست:  یبود رو  یپوزخند دردناک شتر یکه ب  یلبخند 

 بهش بگم.  یزی نه نگفتم، فکر نکنم اصالً چ-

 د زد: دا ی پشت گوش  بلند 
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 چرا؟!-
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باهات  نمتی بب د یکه من بتونم با اون باشم حاال با اد یب ن یو تا صبح فکر کردم مگه اشپسمون به زم  شبیتونم، د ی چون نم-

 استفاده رو ببرم. تینها دش ید  ی فرصتم برا  نیخوام از آخر ی فعالً م  زنم، یراجبش حرف م

 که؟!  یزن یحرفو نم نیا ی رو حساب لج و لجباز گهید ؟ یمطمئن-

 گفتم.   یابغض کنترل شده  با

 نه مطمئنم. -

 داد:  جواب

 تو رو نداشت. اقت یها، اصالً من از اولشم مخالف بودم طرف ل یدورت بگردم خودتو ناراحت نکن یاله-

 گفت: م یو دوباره نس  د یبه گوش رس  ی همهه نا مفهموم یصدا

 کرد.  وونه یما رو د گه ی م یدختره چ   نیا نیبب اینفس جونم فعالً از من خداحافظ ب-

 .د ینهال با ولوم باال به گوش رس  یکردم که صدا ی زدم و خداحافظ یگلوم لبخند خشک  نیبغض سنگ  ونیم

 شمال ها...؟  یمعرفت چرا بدون ما رفت  یب یخاله -

 دادم:  جواب

 باشه؟  م یایبعد باهم م یانشالل سر زم یعز--

 گفت:   یبود غمبرک گرفته چون با دلخور   معلوم

 قاً؟ ی دق  یکجا رفت نم یباشه حداقل بگو بب-

 باال انداختم.  شونه

 . می به مازندران بود ک یکه من خوابم نبرده بود که نزد ییتا اونجا ی عنی میمازندران باش  اد یدونم به احتمال ز ینم-

 گفت:   یمکث بعد 

 اونجا رو.  نمیمنم بب م یصحبت کن یر یشو تصو ن یآنال -

 تکون دادم.  ی سر کالفه
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 ه؟ یچه کار نیخاله، خب زشته ا  د یبد  د یند -

 التماس گفت:  با

 . نمیخاله توروخدا بذار بب-

 ه یسر تکون دادم و قبول کردم و بعد چند ثان  ی خنده آروم با
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 چمبره بزنه. ی گوش  ی اشت اونا رو کنار بزنه و رود یکه سع  دمید ینشسته بود رو م ان یو ک  مینس ون ینهال که م  ر یتصو

 لبم نشست. ی رو  یاز ته دل لبخند 

 بودمشون، اما چقدر دلتنگشون بودم .  دهی که تازه د نیدلم با ا یزایعز

اومد کردم که اصرار   ی که مدام برام چشم و ابرو م ان یبا ک م یو علک  سالم  هی کردم و  یسالم و احوال پرس  م یبار دوم با نس یبرا

 . کشهی م رون یبرگشتم چشمامو از کاسه ب یداشت وقت 

گفتم که هر لحظه   ی هم براش م یچوب ی الیدادم راجب و   یجا بلند شدم و همونطور که اطراف اتاق و رو به نهال نشون م  از

 شد.  یزده تر م جانیه

 .االی گه یخونه رو هم نشونم بده د هی خاله بق-

 تو باشه.  ی بترک یا-

 مثل خودم فضول بود نبود؟  بیدختر عج  نیا

خوب در    ی نداشتم که پس مثل خاله ها شتریخواهر زاده رو که ب هی  نیبود، اما خوب فعالً که هم یعیکه به نظر کار ضا نیا با

 نرفته خشکم بزنه.  رونیباعث شد ب  ایدر ف یظر ی برم، اما صدا رونیاتاق رو آروم باز کردم که ب

 من کارمو بلدم.   یانقدر حرص نخور همونطور که گفت-

 بستن در و خنده.  یصدا بعد 
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و شلوار   یمشک یتنه  می با نکه   ایدر دنیبا د  ی ول  دم،یسرک کش رون یچشم و ابرو به نهال اشاره کردم که ساکت باشه و آروم ب  با

 رفت خشکم زد.  ی مهابا پشتش رها شده بود و به جهت مخالف م ی که ب ی خوش رنگ و بلند  ی جذب و موها نیج

 بود که وارد اتاق ته راه رو شد؟  ایدر نیا

 ! م؟یمگه دار  شهیم مگه

 به اون سمت نگاه کردم.  جی رفتم و گ  رون یاز اتاق ب کامالً

 کنه من توهم زده باشم؟ ن زد؟ ی حرف م ی با ک داشت

 شد. لیتبد  نیقیاومدن سام از داخل اتاق سمت راست شکم به   رونیبا ب اما
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 ********** 

 *سام* 

 : دمیبه سر تا پاش انداختم و پرس  یشک نگاه با

 ؟ یکنی چکار م نجایتو ا-

 کرد و گفت:  کیرو به دهنش نزد لشیموبا یجواب من رو بده گوش  نکهیا یو بجا د یگز لب

 . زنمیمن بعداً خودم زنگ م-

 رو قطع کرد و دوباره هاج و واج به من نگاه کرد.  ی حرف گوش  نیا با

 دونستم.   یرو نم  دهیو د  دهیشن ی و چ  دهیچقدر فهم نکهیتکون دادم، اما شک نداشتم که بو برده، اما ا ه یچ ه ی رو به معن سرم

 رو با ترس تکون داد.  سرش 

 .نییبرم پا خواستمی فقط م  من-

 سمتش رفتم که خودش رو جمع کرد.  به
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 لرزون چشماش رو با نگاهم شکار کنم که کردم.  ی ن ی کردم که ن یصورتش خم شدم و سع ی رو

 کنه؟  ی کنارته تاالپ و تلوپ م ی نداشتن؟ چرا قلبم هنوز وقت گرانیکه د یداشت  یفرق داشت؟ آخه تو چ   هی تو با بق  هی چ یلعنت

 برم؟ -

 بدونم چرا ....***....  نکهیلب هاش سوق دادم و بدون ا یچشماش به رو  ینگاهم رو از رو گنگ

 دوزم؟  یرو فراموش کن واال لباتو بهم م  ید یو شن ی د ید ی هر چ-

 .د یهم کوب یهاش رو رو  پلک

 . دمیرو عقب کش دستم

 .د یپر رون یب نشیاز داخل س  ی حبس شدش با کنار رفتن انگشتم مثل آه نفس

 به پشت سرش اشاره کردم.  کالفه
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 . یبر یتون یحاال م-

 .د ی رو دو نییبه طبقه پا یمنته  یهاو تند پله   د یعقب گذاشت و چرخ یقدم  یمعطل بدون

 شه به بسته بودن دهنش اعتماد کرد.  ی دونستم چقدر م یبا چشم بدرقش کردم نم کالفه

 ****** 

 *نفس* 

 بود.  ایدر  ی داشت، اما من تمام توجهم رو ی کیش  یفضا رستوران

 من و آروم با غذاش مشغول بود.   ینشسته بود، درست رو به رو  انیسامو دا  ون یگرد رستوران م  ز یم دور 

نصبت   گهیازش خوشم اومده باشه، اما حاال د یلی خبهش عوض شده بود نه که قبالً   دمیبودمش، د دهیغروب که تو راهرو د  از

 ... هیحس انزجار داشتم دختر هیبهش 
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 نگاه ازش گرفتم و به غذام دوختم.  باالخره

 اون و سام بود؟!  نیب یاچه رابطه  یعنی

بود؟ چرا با   ی ه چاون حرف و خند  ه یبه هم ننداخته بودند پس معن مینگاه م ین ی االن که حت نیتا هم می راه افتاده بود یوقت  از

 رو خوب بلد بود؟!  ی رفته بود اتاق سام چه کار  افهیو ق پیاون ت 

 ! ؟یرابطه پنهون   ه یباهم رابطه داشتن؟   یعنی

 انداختم.  کردیم یبد تر از من با غذاش فقط باز  باًی که تقر ایبه دن ینگاه مین

هم با ما به به رستوان   ایدر  د یفهم یبود، اما از وقت  دهیبودم رو ند  دهیکه من د ی زیبگم دلم براش سوخت دورغ نگفتم اون چ اگه

 . کنهی پکر شده بود، فکر کنم حس کرده بود که نامزدش داره بهش *** م یحساب ادیم

 ؟ یخور  ینم-

 بود چرخوندم. دهیسوال رو پرس  نی که ا ان یرو به سمت دا سرم

 نگاهم به ما انداخت. ه یکند و  ایدل از در قه یدو دق ه ی عجب  هچ

 نه. -

 ؟ یچرا؟ دوست ندار-

 بکن.  ایدرد بود توجهش هزار درد، آقاجان من اشتباه کردم همون نگاه در ه ی شیتوجه  ی بابا ب یباال انداختم، ا  شونه
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 ندارم.  ل ینه فقط م-

 . میبزن یقدم  هی  رونیب م یخورن ما بر یغذا م ه یتا بق   یخوا  یم-

 اونجا دور کنه.  نیتونست الاقل منو از جو سنگ  ی م رون یرو نداشتم، اما رفتن به ب شیتکرار ی و حرفها انیدا  حوصله

 باعث شد سرم رو به اون سمت بچرخونم.  ی نگاه کس ه ینیباز کردم که موافقت کنم، اما سنگ  دهنمد 
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چرا باعث شد  دونم یکه نم  یشده بود، نگاه ره یو پر اخم به ما خ  رهیک شده بود با نگاه خکه قاشق تو دستش خش ی در حال سام

 رو رد کنم.   ان یقبول درخواست دا یبجا

 نه ممنون حوصلشو ندارم. -

 اما ... -

 گفت:  زیحرفش رو ادامه نداده بود که سام از اون سمت م هنوز

 . رونیب یبر یخوا  یم  نکهیمثل ا انیدا-

 شونه باال انداخت. انیدا

 سام ادامه داد:  و

 ! ؟یجنگله پس چرا معطل ابونم یهوا هم خوبه اون سمت خ یشامتو که خورد  اد،یم  یبه نظر فکر خوب -

 سر تکون داد.  انیدا

 که..  اد یهم پا داشته باشم اگه نفس ب هی  دمیم  حیاما ترج دمیدرسته وقت اومدن د-

 .د ی جملش پر ون یهم سام م باز

 هست.  می خوب یاطراف رو خوب بلده هم پا نیاون ا ؟یبر  ایبا در هی نخورده نظرت چ ی زیچ نفس که هنوز -

 بود.  ره یبه اون خ ینگاه کرد که با نگاه خاص ایحرف به در نیگفتن ا با

 مگه نه؟ -

 سر تکون داد.  ایدر

 . امیباهات ب شمیخوشحال م یاگه دوست داشته باش -
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  ایقصد رفتن ندارم به سمت در نکه یکردم انداخت بعد مطمئن شدن از ا  یبه اون نگاه م  ی خنث یبه من که با حالت  ینگاه انیدا

 برگشت.
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 . یایباهام ب شمی ممنونت م-

 ************ 

 بره؟  رون یب  انیبا دا ایداد که در  شنهادیبود؟ چرا پ ینگاه سام چ هی ذهنم آشفته تر شد، معن ان یو دا ایرفتن در با

 نداره.  ایرابطه با در چیخواست بگه ه یبود و م ی رد گم کن ی برا یعنی

 ؟ یدلخور  یاز چ-

انداختم  نییسرم رو پا استیمتوجه شدم طرف صحبت سام دن یسرم رو بلند کردم، اما وقت  دمی شن یکه م  ی زیاز چ متعجب

 کردن با ادامه غذام و گوش دادن مکالمه اون دو.   یشروع کردم باز هم به باز 

 .ستمیدلخور ن-

 ؟ یفهمم دلخور ی من خرم؟! نم یگی م  یعنی-

 ؟ یکنم تو منو خر فرض کرد ی چرا حس م یول ی ستینه تو خر ن-

 حرف؟  نیا ی چ یعنی-

   ده؟ یم ی رستوران چه معن نی اومدن اون دختر به ا یعنی-

 بده اونوقت؟!  د یبا یچه معن-

 کنه؟ ی اون فرق م ای ی سوال ازت دارم؛ تو با همه دخترا انقدر مهربون ه یه اون راه نزن سام فقط خودتو ب -

 لحظه سکوت شد و بعد:  هی

  یبا من ادامه بد   یخوا ی اما اگه م ،یبزرگ شد  یت یو با چه ترب یبزرگ شد  ی دونم تو چه فرهنگ   ی نم ا،یکنم دن ی درکت نم -

 ینی بی که م  مین یمن هم ی عادت کن د یکنار، با ی پا افتاده رو بذار شیو پ  یامل  یرفتارا د یبا

 باال رفت: ی کم ا یشوکه دن یصدا

 تا فرهنگم هم سطح تو بشه؟!  گه ید  یچشممو ببندم رو رابطه تو با زنا یخوا ی م ی من املم سام؟ تو از من چ-
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 ... ایدر ی کن ی چرا شلوغش م ؟ی چ یعنی-

 اس؟ی نکن. مگه فقط بحث در نیبکن اما به شعورم توه یکنی م  یکار  ادامه نده خواهشاً، هر-

 از قبل خم کرد.  شتریهام رو بشونه  شینیمن نشست چون سنگ  ی دونم چرا حس کردم نگاهاشون رو ینم

 تند سام هم باالخره باال رفتن.  یصدا

  ر یز یبذار گران یو رفتارمو با د ی منو چک کن  ین یبش یخوا ی به بعد البد م نیاز ا یچ ی عنی ، ییتو  کنه ی م  نیکه داره توه  یاون-

عوض   د یتو با  یخوا  یشم، منو م  یعوضم نم نم یباهات روشن کنم، من ا فموی االن تلک نیخانم خانما بذار هم ن یآره ؟! بب نیذره ب

 .یبش

 و از جا بلند شد.  د یکوب  زیم  یرو  ی مشت ایدن

  ن؛یهم ، یکرد  میآشغالتو پشت پوالت قا ت یکه شخص ی شعوریآدم ب هی بود، تو  ه یحق با بق هی چ یوند   یم  یبرو بابا نوبرشو آورد -

 عقب هل داد با دو از کنار من گذاشت. ی حرف صندل  نینشده شناختمت با ا ر یاما خوشحالم که د

بکشه   نحا یبحث به ا نکهیتونستم جلو تر از ا ی تونستم جم بخورم، اگه م ی نم یکه حت  یکردم تموم تنم لمس شده جور   یم حس

 رو ترک کرده بودم.  زیم

 . می جلو رفت کردمی که فکر م ی زیاز چ عی سر یلیخ-

راحت قاشق    ال یکه با خ  دمیسام رو د ینا باور نیسام سرم رو بلند کردم تا بدونم چرا سام دنبالش نرفت در ع ی با صدا ی سخت به

 رنج رو داخل دهنش چپوند.از ب  یپر

 زد و بعد قورت دادن غذاش گفت:  یدونم حالت چهرم چطور بود که چشمک ینم

 ! ؟یکنینگاه م  نطوریچرا ا ه؟ یها چ-
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 رفت. -

 خب؟!-

 دنبالش؟!   یرینم-
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 رها کرد و گفت:   زیم  یرو رو  قاشقش

 گرده؟!  ی خودش بر م-

 تاسف براش سر تکون دادم.  با

 انقدر خر نباشه که دوباره برگرده.  دوارم یام-

 برم.  رونیمتعجب افراد داخل رستوران ب  یتوجه به نگاه ها ی که زد باعث شد از جا بلند بشم و ب یپوزخند 

 برم. نگیخودم رو در آغوش بکشم و به سمت پارک یباعث شد کم د یوز  یکه م ی سرد باد

 کجان؟!  ایشده؟! سام و دن یچ-

 . ستادهیا م یکه تو چند قدم دمیرو د  ان یبه عقب برگشتم و دا دهیو ترس   متعجب

 باال انداختم.  شونه

 دونم کجا رفت.  ی نم رونیبعد از رستوران اومد ب نکه،ی ناراحت شد مثل ا کم ی ایدن-

 کرد.   یظی اخم غل انیدا

 ناراحت شد و رفت، اصالً کجا رفت؟!  ی چ یعنی-

 باال انداختم.  شونه

 . نیبا سام بحثش شد، فقط هم کمیدونم کجا رفت  ینم-

 سر تکون داد. کالفه

 ؟ یبا سام بحثش شد سر چ-

 .دمیکش  یپوف

 از خودش بپرس.  ی کرد داش یپ یدونم دست از سرم بردار و وقت ینم-

 دنبالش.  رم یبمون من م نجایخب هم لهیخ-

 کردم.  ت مخالف
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 . امینه منم م-

 سمت مخالف رفت:  به

 دنباتون.  ام یاونم االناس برگرده م ییرفته دست شو ایبمون، در نجایگردونم تو هم ی خواد برش م ینه نم -

 دهنم رو کج کردم.   ناخوداگاه

 داشت که اون کجا رفته و منتظرش بمونم. ی من چه ربط به

 با دو ازم دور شده بود.  ان یدا ام یتا به خودم ب اما
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 نه؟!  ایبمونم  ه یو منتظر بق  نیچکار کنم، برم کنار ماش  د یدونستم با   ینم ستادم یا نگیدر پارک  ی و واج رو به رو هاج

 ! نمشیخواست بب یدونم چرا دلم نم  یاومدن سام به سمتم که شدم با انزجار صورتم رو بر گردوندم، نم متوجه 

 .د یکه به من رس   د ینکش یطول

 ؟ ید یرو ند  هی بق-

 ازش دور شدم.  ی توجه به اون قدم یب

 شد. کیبه من نزد یاون قدم  و

 ؟ید ی رو ند  ه یبا تو بودم گفتم بق-

 گرفتم و حرکت کردم.   شیکنار جنگل رو در پ ر یقدم بلکه مس هی و ازش دور شدم؛ اما نه به سوالش نکردم   یاهم توجه  باز

 . کردی تر از قبلم م  یکفر نی و ا اد یبودم دنبالم م متوجه 

 که گفت:  می دونم چقدر راه رفته بود  ینم

 م؟ ی که برگرد  نهیوقته ا یکن  ی فکر نم-

 . دمیعوض کردم و غر کیرو به داخل جنگل تار رمیمس
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 رد کارت.  یو بر   یوقتشه دست از سرم بردار  ی کن  یفکر نم یتو چ -

 داخل جنگل. ی ری! چرا م؟یشد  وونه ید-

 زدم.  داد

 نداره، فقط گمشو. ی به تو ربط-

 برم.  یکی ها و تاربه سمت درخت  یشتریباعث شد با سرعت ب نیو ا  دوهیکردم به سمتم م حس

 .دمیشن  یرو از پشت سرم م  صداش 

 نفس، نفس.  سا،یگم وا ی با توام م وونه؟ید سایوا-

  نیزانوم گذاشتم که از پشت بهم برخورد کردم و باعث شد جفتمون نقش بر زم  یو دست رو   ستادمیا دنینفس نفس از دو با

 .میبش

 شده. دهیگرده و خراش   ری گ یز یکردم صورتم به چ ی شکم افتاده بودم و حس م ی رو به

 . دمیتوپ  گرفتی که از درد و حرص نشأت م  یبغض با
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 از رو من بلند شو. -

 از روم برداشته شد .  شینیمکث کرد و باالخره سنگ  یکم

 شد. ش یقو یدستها  ریدرد به پشت برگشتم که شونه هام اس  با

هاست که بخاطر  حرف  ن یتر از ادوست بهت بگم که نسوزه، پول د یسوخته با ایدن ی اگه دلت برا ؟یکن ی م ی نطوریچته تو؟ چرا ا-

 .رفتی و م ذاشتی کاش م یمنو بذاره و بره، که ا  ی بحث نیهمچ

 داخل چشمام براقش گفتم:   رهیکه تو گلوم نشسته بود خ  یبغض با

 . یداد د یچرا بهش ام شیخواستی اصالً اگه نم ؟ی د یعذابش م نقدریکنه ا ی ولت نم ی دون  یچون م-

 .دل پر خودم  ایبود  ایدونست درد من دن یخدا م حاال
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  یبه من وابسته بشه، در ضمن به کس شتری ب  نکهیبره بهتره تا ا نطور یاالن ا چه، ی کشه ه یکه بعدها م  یعذاب در مقابل عذاب نیا-

 . نیبود فقط هم گران ید م یرابطه تصم ن یندادم، ا د یام

 بهش نگاه کردم.  گنگ

 ؟ یبوده باش  یآدم  نیشه تو همچ ی فهممت، باورم نم ینم  گهیفهممت سام، د  ینم -

 ! م؟ی مگه چطور آدم-

 حرف شونه هام رو رها.  نیگفتن ا با

 دستش شد.  ریتونم دور بشم که بازوم اس  ی که م  ییشدم که باز هم ازش فرار کنم و تا اونجا ز یخ مین

 .رمی جنگل و م نیکنم تو هم یولت م  ی باز فرار کن یکردن با تو رو ندارم، بخوا  یبسه حوصله موش و گربه باز  گه ید-

 . دمیسرد و پر از برگ خشک جنگل دراز کش نیزم  ی و باز به پشت رو  د یاز گوشه چشمم چک اشک

 . د ینگاهم کرد و کنارم دراز کش یکیتار ی تو یکم

 و زمان بود   نیزم یکه داشتم فرا  یدونم چقدر گذشت اما حس ینم

 اشکمم خشک شده بود.  گهیخواستم بلند شم، د یآشوبشو دوست داشتم نم  ی داشتم؟ اما نه نداشتم دلم آشوب بود ول رامشآ

 زدم.  لب

 !ان؟یبه دا ید یچرا پاسش م یخوا  ی اگه اونو م هی چ ایرابطتت با در  ه؟ی چ یکارا برا  نیا-
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 زد:  لب

خوام اون پسره و   ی توام سوخته م ی کن دلمم برا الیتو خ  یازدواج اجبار ن یخوام رها بشم از اجبار ا  ی من م ییواسه خاطر رها-

 .یبشناس 

 !انت؟یهه باخ ، یرها بش یخوای م-
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 کردم؟!  انتیخ-

 اومد. رون یاز اتاقت ب ایدر دم ید ی آره کرد-

 داد.  جواب

   ه؟ی چ یبغض برا  نیحاال ا-

 من بغض نکردم. -

 تو اتاقم؟  ایبودن در ای ایمن به دن  انتیاز خ ،یناراحت  ی. فقط بهم بگو از چیکرد -

 د یلرز چونم

رو به من   انیدا یخوای م  ام؟یب ی سفر لعنت نیکه منم به ا ی کرد یمجبورم کنارت باشم ناراحتم، چرا کار نکهیکدوم از ا  چیاز ه-

  گه یموندم پس د ی من باهاش نم ه یواقعاً ک ان یدا ستیراحت کنم مهم ن التویبشه که ولش کنم پس بذار خ یکه چ یبشناسون

 دست سرم بردار. 

 .همش بخاطر پسره نبود -

 کرد و ادامه داد:  یمکث

 دلم برات سوخت. -

 گفتم:  ی تکون بخورم سوال ای از جام بلند بشم  نکه یا بدون

 دلت سوخت؟ -

 . ینیعکسم بهتره خودمو بب  ند ید  یآره، فکر کردم بجا-

 که سر تا پامو گرفته بود نگاهش کنم.   یتا با همون تعجب  دمیکندم و چرخ نیزم یشونه هام رو از رو  بالخره

 فشار داد و منو سر جام بر گردوند. نمیس  یدست رو  اما

 بخواب و انکار نکن. -

 . یشد  یالتیخ-

 ؟ ید یکش رون یعکس ب  شدم، تو بگو چرا عکسمو از داخل قاب ی االتیباشه من خ-
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 من؟! -

 نه پس من؟! -

 بدم.  یح یچه توض قاًی دق  د یدونستم با  یدهنمو قورت دادم نم آب

 از عکساتو  ی کینداشت اگه  یمن... من فقط به نظرم اشکال -
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 .داشته باشم. 

 بود؟   تیچ یچرا؟ عکس منو برا -

 از عکساتو داشته باشم.  یکینداشت اگه  یپس اشکال م، یباهم دوست بود ی زمان  هی خب حس کردم ما -

 . ینبود  ی خوب یوقت دروغگو   چیخرگوش کوچولو تو ه یدون   یم-

 م؟ یگم، مگه باهم دوست نبود ی من دورغ نم-

 نه. -

 :دهی کنم و اون ادامه م ی م هنگ

و فقرت   ی تو بود ، یتجربگ  ی ب ایدن  هی متفاوت، من بودم و رفاهم با  یاهای با دن بهیدوتا غر م یبود بهیدوتا غر  م،ی هم نبود ه یچی ما ه -

 شد. لمایمثل ف  یدونم چرا داستانمون عوض شد، چرا همچ  ی. نمطنتیش  ایدن  هی و 

 . یبه دلم نشست، بهت انس گرفتم به خودم که اومدم عاشقت بودم اما تو نبود  طنتاتیاما ش  ،ییتنها ایبود  یاز سر خام دونمینم

 و ادامه داد:  د یاز حرص خند  پر

 شده باشه. یدلت عاشق سرباز یو ملکه  یجا خوندم نوشته بود سخته شاه باش  هی جا بود،  ن یمزخرف داستان هم یجا-

سرم   یرقصون باال  یاما هنوز چشمم به شاخه ها د،یچک ی م نییاز گوشه چشمم رون شد و بدون وقفه از کنار صورتم پا اشک

 بود. 

 داد:  ادامه 
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و من موندم، باز هر    یقصه ها تموم نشد تو رفت  هی آخر داستان ما به خوب  ومد،یاز من بر نم ی و کار ان یبه ک یتو دلتو باخته بود -

 . میوقت دوست نبود چ یمن و تو ه  ید یخودش. حاال د یا یکس برگشت به دن

 قش نبودم. من عاش -

 بگم.  نوی کندم تا ا جون

  اد یفشرد و تو صورتم فر ن یو با شونه هام رو تو مشت گرفت و به زم د یحرکت به سمتم چرخ هیشد با   نیکردم نفساش سنگ  حس

 زد. 
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 اونم تو رو ول کرد.  ی گرده همونطور که تو منو ول کرد ن یچون زم ی گ ی م  نوی! ایبود  ، یلعنت ی بود-

 . دمیبه هق هق شد و نال ل یتبد  مه یگر

 نبودم، به خدا نبودم. -

 زد.  پوزخند 

 .یاما تو رفت -

 دستاش رو چنگ کرد تو موهاش. گرفتی شونه هام برداشت و برگشت و هونطور که زانو هاش رو بغل م  یرو از رو  دستاش 

 جا بلند شدم پشت سرش نشستم. از

اما گفتم تا    دم، یسال ها از پس زده شدن ترس  نیا یبازم مثل همه  دم،ینذاشتم ترس  ی ونش بذارم ولخواست سرم رو ش  ی م دلم 

 نترکم: 

 . رفتمی م  انیبه اون شب من با ک می من متاسفم بابت تنها گذشتنت، اما اگه بازم برگرد-

 حس کردم. نم یزد که دردشو رو س  ی تلخ پوزخند 

 دادم:  ادامه 
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تونستم تنهاش بذارم چون   ی نه. نم انیاما ک ،ی تون ی دونستم تو م ی داشتم م  مانینه چون به تو ا ایعاشقش بودم  نکه ینه واسه ا-

 برعکس تو...   اره یبودن رو در ب ییقو ی فقط بلده ادا  انیک  ستیمثل تو ن

 منم فاتحتو خوندم. ی رفت شیخوام مزخرف بشنوم، تو پنج سال پ  ی بسه تمومش کن نم-

 حرفش گرفت و زمان برام متوقف شد. نیا دنیاز شن نفسم

پاها  ن یکرد و ا  یپمپاژ م یقلب لعنت  نیحرفا باز هم ا ی بعض دنیبعد شن د یشا ، یراحت ن یبه هم ینطوریمردن چطور بود؟ هم مگه

 مرده متحرک.   هی  یجنازه بود  ه ی  گهید  ،یاون آدم قبل نبود  گه یدادن، اما تو د ی به راه رفتن ادامه م

 تو چشماش انداختم. ی جیکه جلوم گرفته شد نگاهم رو با گ دستش
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 . میشو بر بلند 

 از حرفاش نداشتم. یاما فهم دم،یشن ی و چند بار، صداش رو م ن یچند  کباریزدم نه  پلک

 بازوم رو گرفت.  ر یکه خودش به سمتم خم شد و ز  د یکنم فهم فکر

 . دمیکش رون یاز دستش ب  یرو به آروم  بازوم

اگه   میاگه بشه اگه ما باهم باش  نکهیبهش فکر بودم به ا یل یخ مینس یبه لطف حرفها ، یمسافرت لعنت ن یشب قبل اومدن به ا هی

مسافرت که راهامون از هم   نیبعد ا کردمی اما همون زمان هم به نشدنش فکر کرده بودم، فکر م گه؛ید  یبهش بگم و هزاران اگه 

 برده بودم آمادم اما نبودم.  ال یکنم، خ ی زندگ ون بازم بدون ا تونم   یم  شهیجدا م

 اون ادامه بدم؟  یتونستم ب  ی م  گهیبار د ه ی من

 داد.   یپام آزارم م  ری خش خش برگ ها ز یصدا

 متنفرم.  زییپا از

اما بعد اون   دمش یبار د ن یاول ی بود که برا یفصل  ز ییرقصون تو باد رو، پا یهاو قاصدک   زییرو دوست داشتم، پا  زییتر ها پا قبل

قاصدکا رو دوست نداشتم چون ازشون    گه یبود د گهیشدم چون تحمل نبودش سخت تر از فصل د  زاریفصل ب  نیاز ا گه ید زییپا

نن و با  به گوشش برسو مویاز اون در گوششون زمزمه کرده بودم تا دلتنگ  یخبر  هی  د یبه ام نکه یشده بودم، خسته بودم از ا د ینام
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سراغش برن    د یبا کردنی من چقدر دلتنگم، فراموش م کردنی و فراموش م زدن ی تو باد چرخ م شدنی تا از دستم رها م یگوش یباز

 بگن برگرده.  د یبا

  ه یگوش یبراشون درد و دل نکردم، من اون روز همه قاصدکا رو به تاوان باز گه یذوق نکردم د گه ید دمی قاصدکا رو که د  نیاول امسال

 زدم.  ش یسال قبل آت یقاصدک ها

 که به   ییقاصدکا ی تموم نشده برگشت دلم برا زییپا ی وقت
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 منو به اون رسوند.   غامیاز قاصدکا پ یکیبودم سوخت با خودم فکر کردم باالخره  دهیکش  ششونیآت

 از درد دل من به اون نگفته بود.  یتم قاصدکا فراموشکارن، گفته بود برگرد، اما حرفدونس ینم اما

 فراموش کارش متنفر بودم. یو از همه قاصدکا  زییاز پا من

 زدم.  غی فرو رفت از درد ج ی کیکه داخل چاله کوچ پام

 .د یهام غلطگونه   یاشکام رو رو  که 

 از پام.  ا یاز دلم بود  دم یکش ی که م  یدونست درد  ی م ی داشت، اما ک درد 

 حتم داشتم شکسته بود اره دلم شکسته بود.  زدم ی م هق

 ********* 

 *سام* 

 رفت نگاه کردم.   یبه اطراف نگاه کنه به جلو م نکه یخم بدون ا ییهاراه افتاده بودم و از پشت به اون که با شونه  دنبالش

 . یگفت دوستش ندارم. گفتم فاتحشو خوندم دورغ گفتم به اون لعنت  ، یدوستش نداشت، دروغ گفت لعنت  گفت

 . د یکش غ یکه خم شد ج پاش 

 بازوش رو گرفتم.  ریبشه ز  نینقش زم نکهی و قبل ا دم یبه سمتش دو  وونهی د مثل

 و رو کنم.   ریم کردنش زآرو  ی رو برا  ایخواست دن ی و دلم م زد ی هق م شد ی کرد که دلم خون م ی م ه یگر  یجور
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 شد؟ یچ-

 .ختیجواب فقط اشک ر ی جا به

 نگاه بهش بندازم احتماالً از جا در اومده.  ه ی بذار  نیبش -

 .د یهق هقش سر باال انداخت و نال  ونیم

 شکسته... شکسته. -

 نکنم.  یسالها رو خال  نیتا نکشمش تو بغلم و عقده تموم ا رمیخودم نبود کار چشماش بود نتونستم جلو خودمو بگ  دست

 نمونده.  سادنش یبه وا ی زیچ گه یحس کردم د چ یقلبم تند نزد که ه د یچسب نمیکه به س  سرش 
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 رو به جون من بندازه.  د یکش  یکه اون م ی رو که چنگ زد هزار بار از خدا خواستم تا درد رهنمیپ

 زدم.  لب

 کنه.  ی درد م  یلیخ-

 تو چشمام سر تکون داد.  رهی جدا کرد و صورتش باال گرفت و خ نمیس  یرو از رو  سرش 

 . یلیخ-

 بودم داغون تر شدم.  داغون

 ********** 

 . د یکه لبش رو با درد گز  دمیورم کردش کش ی ساق پا یدستم رو رو  آروم 

 .شهی دو روزه خوب خوب م ی کی ی مراعات کن دهینترس نشکسته از جا هم در نرفته خدا رو شکر فقط ضرب د ستین  یزیچ-

 رو با درد تکون داد.  سرش 

 ؟ یراه بر ی تون  یم-
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 کرد از جا بلند بشه اما از درد صورتش توهم رفت.   یتکون داد و سع سر

 هم فشار داد.  یمحکم رو  چشماشو

 کنه.   هیاز درد گر گه یبار د هی  ذاشتمیاما نم  کردم،یکارو م  نیو ببرم ا رمش یتو بغلم بگ  مارستانی. شده تا خود ب شد ی نم نطوریا

 مخالفتش تو بغل گرفتمش و کمر راست کردم.   رغمیشدم و عل خم

 .د ینال

 .نیبذارم زم  ام یتونم ب ی خودم م-

 نکردم.  یتوجه

 اصرار کرد.  دوباره 

 . نیتو رو خدا بذار منو زم-

 بزنم گفتم:  رونیب ی رفتم تا از داخل جنگل کوفت ی بچه کوچولو تو بغلم نگهش داشته بودم و راه م هی طور که مثل  همون

 . یاریرو پات فشار ب د ینبا-

 گفت:  راهنم یپ قهی به  رهیبه صورتم نگاه کنه خ نکه یا بدون

 . ستمیراحت ن نطور یاما من ا-
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 چرا؟-

 تو بغلتم. نطوریکشم ا ی خجالت م-

 . یتو بغلم  نطوریکه ا  ستیبارت ن ن یاما اول-

 . ختیتو چشماش ر  تیمعصوم یبرا  یکه باال اومد و تو چشمام نشست، دلم هرّ  نگاهش
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و آسمون   رفتی به آسمون م نیاگه زم یحت  کرد، ی رو انتخاب م انیاگه بازم بگه اون شب ک یخواستم، حت یدختر رو م  نیا من

 .خواستمشی اومد من م ی م  نیبه زم

 نم؟یسنگ -

 تو نگاهش گفتم:  رهیخ

 . یلیخ-

 . د یکرد و لب برچ اخم

 .نی گم منو بذار زم ی من که م-

 شدم:  رهیازش گرفتم و به جلو خ نگاهمو

 . یپر حرف یلیخ  ینیسنگ  ی لیخ نکه یعالوه ا-

 داد.  ی زی تکون ر خودشو

 سام. نی منو بذار زم االی ن یبذارم زم-

 که نکردم گفت:   یا توجه 

 ! ؟یببر هان یماش  شیتا پ نجور یکه منو ا ی خوا ینم-

 کا رو بکنم.   نیخوام هم یم  قاًیچرا دق -

 کرد.  اعتراض

 . امیواال من نم می تا اونجا بر  ریبگ  نیماش  ه یالاقل  شکنهی کمرت م وونه ید-

 شدم.  رهیزدم و به رو به رو خ   یلبخند 

 رد بشه.  نجایاز ا ینیساعت شب ماش  نیالبته اگه ا م یریگ  یم نیماش   هی جاده  مید یخب رس  لهیخ-

 . مید یکه باالخره به جاده رس  د یطول نکش یلیخ

رو داخل   مشیو نور مستق  د یچیپ یداخل خاک  ی به آروم نیبه چشمم خورد، ماش  ی نینفس تو بغلم بود که نور تند ماش  هنوز

 ود نور کورمون کنه. چشمامون انداخت که کم مونده ب
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باطل شد که دو   یوقت  الم یو قصد کمک داره، اما خ  دهیکه هست ما رو د  ی هر ک زدمی نداشتم، اما حدس م  نیبه داخل ماش  ید ید

 سرت« به سمتمون اومد. یباال ری و آروم دستاتو بگ   نی»بذارش زم یبا جمله  کشونیشدن و   اده یپ نیمرد از داخل ماش 

 .دمیدی که به سمتمون نشونه رفته بودند رو م ییهااسلحه  نیماش   ادیوجود نور ز با
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 *********** 

به تنم بدم، اما دستام محکم به   ی کردم تکون ی کرد عالوه بر اون تمام تنم کوفته و خشک بود سع یهوش که اومدم سرم درد م به

 بسته شده بود.  یپشت صندل

 تو ذهنم بود نفس بود و نفس.  یزیچ  ن یاول دم ید ی جا رو نم چیکه ه یبود، به قدر  کیتار م یشده بود یکه تو اون زندان یاتاق

 نداد.  یترس صداش زدم، اما جواب  با

 برده بودن.  گهید  یکنم، نکنه اون رو جا داش ی پ یکیکردم تو اون تار یو دوباره صداش زدم و سع دوباره 

 . دمیکش اد یدادم و اسمشو فر  یبه صندل  یتکون

 از گوشه اتاق بلند شد. ی فیضع یصدا

 بود.  یزیشد گفت ناله ر ی که م ییصدا

 . دمیکش ی اونجا بود نفس راحت نکه یاون حالت از ا تو

 ؟ یخوب-

 بلند شد. ی به آروم صداش 

 کنه.  ی خوبم فقط سرم درد م-

  یجواب نکه ینداشتم اما قبل ا یداشته باشه، خودمم حال بهتر شد حقم داشت سر درد   ده یکه پشت سرامون کوب ییها اون ضربه  با

 :د یبدم پرس 

 ! نجا؟ی چرا ما رو آوردن ا نیآدما ک  ن یجا کجاست؟ ا نیا-
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 دونم.  ینم-

 نداره. یبا من خصومت ی واال کس م یینجایما به خاطر تو ا ی دون  ی نم یچ ی عنی! ؟یدون ینم-

 با درد بستم.  چشمامو

 ! ؟یدی چرا جوابمو نم -

 .قاًیدق یی بشنو ی خوا ی م یچ-

 .میبر نجایاز ا د یبهم بگو چطور با-

 خوان.  یاز جونمون م  ی چ مم یتا بفهم  می صبر کن د ی فعالً با ادیازمون بر نم یکار-

 :د ینال

 تونم صبر کنم.  ی من نم-

 ! م؟یچکار کن  ی گ ی م--

 . میفرار کن-

 زدم.  یپوزخند 

 ؟!  ید ید اد یز یگانگستر  یلمایف-
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 ؟ یریگی رو به مسخره م یچرا همه چ-

 دستو پامون رو بستن؟!   ی نیب یمگه نم  م،یجز صبر ندار یراه گم یمسخره نگرفتم فقط م-

 ؟ ی اگه بکشنمون چ-

 . یگرام ادمونیروحمون شاد  گه یاون وقت د-

 اسممو صدا زد.  تیعصبان با
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 سام.-

 .دمیخند 

 ه؟ یچ-

 کن؟  ی کار  هی-

 ؟ یجز صبر کردن دار ی فکر بهتر مثالً چکار؟ تو -

 :د یغر

 آره؟  -

 .دنیکش  غی به دنبال آره گفتنش شروع کرد به ج و

 جمع کردم.  صورتمو

 بودن اونجا بود.  یشد که نشون از خال ی تو اتاق اکو م  دنشیکش غیج صداش 

 ! ؟یکش ی م غ ی کر شدم چرا ج  گهیبسه د-

 دست برداشت و جواب داد:   دنیکش غ یج از

 چه خبره؟  نجای بهمون بگه ا ادیب یکی د یشا-

 زدم:  پوزخند 

 .شهی م  داش یپ یکیخودتو خسته نکن اول تا آخر  -

 ؟ ید یتو نترس -

 کردم.  یمکث

 ؟ ید یمگه تو ترس -

 : د ینداد و به جاش پرس  یجواب

 ن؟ یآدما ک  نیا یدون   یتو م-
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 قبالً که گفتم نه.  -

 باشن؟ اینکنه از طرف اون دختره نامزدت دن-

 .دمیخند  بلند 

 کارو بکنه؟   نیا د یاون وقت چرا با ا؟یدن-

 ؟ یکرد  انتیالبد چون بهش خ  دونمیچم-
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 کردم؟   انتیمگه من بهش خ-

 ؟ ینکرد-

برم حوصله سر خر   رانیاز ا خوامی م گه یکزدم من فقط اداشو در آوردم، چون تا چند وقت د انتیکه من بهش خ  یچرا اصرار دار -

 ندارم.

 قبل.   یتر از سر  یطوالن کم یکرد  سکوت

 ؟ ی بر ی خوا ی م -

 نرم؟ -

 م مکث کرد.  باز

 ؟ یگرد ی بر م ی ک -

 نداده بود،اما من دادم:  جوابمو

 .نه  ای ره یگی جلمو م  گه ی م ی اون چ نمی بببود که  نیا یرفتم بهش برا  قتی گفتن حق  شتریب  البته

 نداره بر گردم.  یل یگردم دل ی بر نم-

 که نزد خودم گفتم:  یحرف
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 . زهیریاالن داره تو بغل داداش جونش اشک م تاًیکارا اون نها  نیرو چه به ا ایدن  ست،ین ایکار دن-

 ه؟ ی پس کار ک -

 دونم.   یگفتم که نم-

 م؟ ی حاال چکار کن -

 .دمیکش  یپوف

 . ادیخوابم م یل یدونم اما من خ  یتو رو نم-

  ی ! از کجا مطمئن؟یبه رفتن فکر کن ویباش  لکسیانقدر ر ی تون  یکردن چطور م   مونیزندان جایو چرا ا  هی کار ک ی دون  ینم  یوقت -

 کنن؟ ی ولمون م

 .دمیخند 

  شتریمون ب ما از مرده  یو زنده  خوادی م  یزی چ هی آورده عاشق چشم و ابرومون نبوده قطعاً  نجایکه ما رو تا ا ی دونم کس  یچون م-

 باش و انقدر جوش نزن. لکسیپس توام ر خوره،ی به دردش م

 بر گردم خونم.  خوامی من فقط م -

 لبام نقش بست: ی رو  یلبخند 

 خونت.  یو سالم برگرد  حیماجرا ها صح ن یبعد ا دمینترس قول م -

 ************ 

 

 542پارت#

 کل یدانا#

 .د یزنگ تلفن از خواب پر یصدا با

 بود عرق کرده بود و گلوش خشک شده بود.  دهیکه د   یکابوس وحشتناک  جانیاز شدت ه صورتش

 .د یدست کش م یشونیپ ی نم رو یشد و با پشت دست رو رهیرو به رو خ وار یبه د یاه ی ثان یبرا
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 وقت صبح؟! نیتونست باشه ا  یم  یک

 د. چشماش عبور کر یبود از جلو  ده یکه د یکابوس 

انگار صدا ازش دورتر   شد ی م ی کیوارد اون تار شتر یاما هر چقدر ب د،یشنی ناله سامش رو م یمطلق صدا ه یکیبود تو تار ی کیتار تو

 .شد ی م

 . کردی حالش رو بدتر از قبل م ش یو زنگ رو اعصاب تلفن لعنت  زدی شور م دلش

 چنگ زد.  زیم  یرو از رو ی خم شد و گوش  یکم

 به صفحه انداخت. یتعجب نگاه با

 بود.  بی و غر  بیشماره سماره عج هی

 تونست باشه؟   یم  یک

 دو رگه شدش گفت:   یرو برداشت و با همون صدا ی دلهره گوش  با

 بله. -

 جواب نداد.  یکس

 تکرار کرد.  دوباره 

 : د ییالو بفرما-

 از پشت تلفن بلند شد. یخشدار یصدا

 ام؟ یس  وش یدار-

 جا بلند شد. تو

 بله خودم هستم. -

 . زنمیدوباره بهت زنگ م  نیداخل پاکتو بب یعکسا-

 سر و ته تماس قطع شد. ی جمله ب نیبا هم ن،یهم
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 نگاه کرد.  یو مبهم به صفحه گوش  ج یآورد و گ نییرو پا یگوش 
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 تونست باشه؟ یم  یبود؟ منظورش از پاکت و عکسا چ ی ک گه ید نیا

 .د یلرز ی جونش از استرس م تمام

 زد.  یامغزش جرقه  اما

رنگ   ی طوس  یکف بود، همون صندوق ها هم ی داخل راهرو یهامخصوص نامه  ک یرفت مقصدش صندق کوچ رونیدو از اتاق ب با

 پاش افتاد. یاز کنار در سر خورد و درست رو  یاما با باز کردن در پاکت ،یکنار اتاق نگهبان

 ..«ی. عکسانیداخل پاکتو بب ی عکسا ن،یداخل پاکتو بب ید»عکسایچیسرش پ ی ن توخشدار مرد پشت تلف  یصدا

 نداشت. ستادنیا یبرا  یتوان گهید پاش 

 خم شد و پاکت رو دست گرفت.  نیزم ی رو

 خطر.  ریآژ یصدا مثل صدا ه یبوق ممتد بود  ی صدا هی سرش  تو

  نیاول دنیو با د د یکش  رونیعکس ها رو ب ه یرنگ  ی دستاش از استرس لمس شده بود پاکت رو از کنار پاره کرد و ورقه ها  نکهیا با

 عکس خشکش زد. 

 تو فرودگاه.   رانی عکس از سام بود درست وقت وارد شدن به ا هی

توجه به عکاس،    یه بود، برو نگاه کرد اون هم عکس سام بود پشت فرمون نشست ی انداخت و عکس بعد  ن یزم ی رو رو عکس

 لبهاش بود .  ی اون پوزخند معرفش هم رو کهیدرحال

 رو نگاه کرد.  ی و بعد  یبعد  عکس

وا    نیزم  یکامالً رو  گه یبود که باعث شد د یمختلف؛ اما عکس آخر عکس  ی مختلف با آدما یاون ها از سام بودند تو حالت ها همه

 بره. 

 بسته شده بود و چشماش بسته بود. ی صندل ی که رو کیاتاق تار ه ی ی عکس از سام تو هی
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 بند رفت. ی ا لحظه  ی برا نفسش

 افتاد.  ن یزم ی جونش سر خورد و رو ی ب یانگشتا ونیاز م عکس

 

 544پارت#

 .شد ی م یبود داشت براش تداع دهیکه د کابوس 

 تنش رو لرزوند. د یچک ی م  نییهاش پا قهی که از کنار شق ی سرد عرق

 رو چنگ مانند به سمت گلوش برد و حلقش رو تو پنجش فشرد.  دستش

 بکشه تا راه نفسش رو باز کنه.  نییلباسش رو هم پا  قهی کرد  یسع نییدستش به پا دنیکش با

 بابا.-

 کنه.   یپاش مخف  ریرو ز  نیزم ی رو یعکسها ع یکرد سر یو سع د یگز لب

 حرفها بود.   نیتر از ا  زیهم موفق شده بود اما انگار ستاره ت ی حدود تا

 شد.  ک یبود نزد نیرو زم یاقهوه  ی پارکت ها خ ینشسته بود و م ن یزم ی به پدرش که تو راه رو رو کش یکوچ ی قدم ها با

 رو بفهمه.  لش یخواست دل  ی و م ست یحال پدرش خوب ن کرد ی بود اما درک م بچه

 تاده بود اونو به خودش جذب کرد . اف نی زم  یکه به پشت رو  یعکس

 برداشت.  ن یزم ی سمت عکس رفت و اونو از از رو به

 شد. ره یبه عکس سام خ یق یلبخند عم با

 داداشه. -

 ش فرو رفت.شده ی جو گندم یها ش یو داخل ر  د یغلط وش یصورت دار ی از رو یاشک قطره 

  ی کیدونست سام رو تو تار  یرو کرده فقط م  نکاریا ی دونست ک  ینم یدونست، حت  یتو دردسر افتاده بود، چرا چطورش رو نم سام

 . کنهی گم م 
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 . کردی کمکش م د یبا یکی

 ! د؟یرس  ی به دادش م ط یشرا نیتو ا د یبا یکی

 بکنه؟  ی تونست کار ی م ر یجز اردش  یچه کس اما

 . کردی تنها پسرش م ی کارو برا ن یرفت و ا  یافتاد، م یش مرفت شده بعد پنج سال به پا یم د یبا

 

 545پارت#

 ********** 

 *سام* 

 . ییبرم دستشو د یبا-

  گهینفس که د  یآب گذاشتش جلو  یبطر هی و با  د یکش  رونیب لونیمصرف غذا رو از داخل نا کباری توجه به من ظرف  ی ب ی مرد

 از حال رفته بود.  ی وقفه و گرسنگ  ی ب ی ها اد یاز شدت فر باًیتقر

 .ییبرم دستشو د یمگه؟ گفتم با ی کر-

  ه یخون یزرد و زاغ با رگه ها یچشما دمی د  یصورتش پوشونده شده بود، اما چشماش رو م نکهیانداخت با ا ی نگاه میسمتم ن به

 بود.  تشیداخلش، که نشون از عصبان

و بدون   یاتاق خال  ن یاز قبل مُصر بودم تا از ا شتر یب دمید  یبردار نبودم، حاال که المپ ها روشن شده بود و اطراف رو م  دست

 کنم.  دایفرار پ یبرا  یراه د یبرم، شا رون ی پنجره ب

مقابل نفس نشسته بود قصد حرف زدن   دهی که با صورت پوش  ی من، مرد  ی داشت نه حرف ها ی ا دهینفس فا  یها  ادیانگار نه فر اما

 نداشت.

 اصرار کردم.  باز

 .ییبرم دسشو د یتو؟! با ی فهم ینم-

 رفت.  رونیجا بلند شد به سمت ب از
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 . دمیکش  داد

 ! ؟یر یاحمق باتوام کجا م یهو-

 . د یتوجه به من در رو پشت سرش کوب یب اما

 .دمیکش  یپوف

 خشک شده بود. ی صندل یبه حال رو تا  شب یپاهام خواب رفته بود و تمام تنم از د دست

 شدم به سقف اتاق. رهیدادم و خ  هی رو به عقب تک سرم

  یو چه کار نی آدما ک نیدونستم ا  ینفس، نم یخودم برا  ی بودم، نه برا ده یدونستم، اما ترس  ی رو نم  میموند  یم  نجایا د یبا ی ک تا

 . ادیازشون برم
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اومد   ی به سمتم م یدستمال کاغذ  ی و بسته ا ی با هول سر بلند کردم و به مرد که با لگن آهن واریبه د یبرخورد در آهن  یصدا با

 نگاه کردم. 

 کردم.   یظیغل اخم

 ...نجای خواست من هم یکه نم  اون

 .دمیکش  یپوف

 انداخت و به سمت نفس رفت.  ن یزم ی سمتم اومد و لگن و رول دستمال رو رو به

 عکس و العملش ساکت موندم.  دنیا دبکشم، اما ب اد یخواستم باز هم فر یم

 دستهاش رو باز کرد.  اد یکرد و بعد به پشتش رفت و به احتمال ز  ینفس رو باز م  یپاها داشت

 شدم.  ره یبه کارش خ ی کنجکاو با

 کار بتونه غذا بخوره.  ن یخواست با ا یم
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  ی کنم برا دایپ ی فرصت د یو شا رم یسرعت عمل مچ دستش رو بگ  کمیتونستم با    یکرد، م   یکار رو م نیبود اگه با منم هم خوب

 فرار.

 آرام سر جام نشستم منتظر اون لحظه شدم.  پس

 نشسته بود.  یصندل  یحال رو ی کارش با نفس تموم شد نفس همون طور ب ی وقت

 مونده بود.  ر یزنج ی از دستهاش به صندا ی کیهنوز  انگار

 به سر تا پام کرد.  یمن گذاشت و نگاه ه یرو کنار صندل ی غذا و آب بعد  ه ی حاو لونیسمتم اومد و نا به

 که کرد وا رفتم.  ی تو جام شق و رق تر نشستم، اما با حرکت یکم

 و به سمتم نشونه گرفتم.  د یکش  رونیب راهنشیرو از پشت پ یکُلت  اسلحه

 خوام فرار کنم؟!  یم  دهی! فهم؟ی عنیبود  ی کار چ نی خورده بودم قصدش از ا جا
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 ******** 

 

 کل یدانا#

درز حساب و   ی ناکرده مو ال ییبود تا نکنه خدا لشیوک  ی ها چرخدارش داده بود و با دقت حواسش به حرف ه یبه صندل هیتک

 وارد عمارت شد. اوش یکتاب اموالش بره، که س 

 نکرد.  یابلندش به سمت خودش بود اما توجه  یمتوجه عجله و قدم ها نکهیا با

 خان.-

 نگاه کردن به اون گفت:  بدون

 شده؟  یچ-

 من و من کنان جواب داد:  اوش یس 
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 . نیخوان هر چه زودتر شما رو بب یم  نجان،یا وش ی آقا دار-

 زد.  یخورد و پوزخند  جا

 خودش برگشت. یباالخره خودش با پا پس

 تو؟!  ومد یچرا ن-

 .د یلب گز اوش یس 

 . دشونینیبب د یآخه خان حدس زدم نخوا-

 به اون انداخت.  ینگاه زیت

 تو.   ادیبرو بهش بگو ب دم؟یحدس زدن به تو پول م یمگه من برا ، یکه حدس زد یخود کرد  ی ب یل یتو خ-

 کرد.   لشیحرف رو به وک نیا بعد 

 اینداشتن ب ی کنم اگه مشکل  یبهشون بندازم، بعد امضاشون م ینگاه هی جمع کن بند و بساطتت رو، اما پرونده ها رو نبر بذار -

 ببرشون.

 . زیم  یرو  یهاتکون داد و با گفتن چشم شروع کرد به مرتب کرد پرونده   یسر  مرد

 کرد.  تیبه سمت اتاق کارش هدا ی رو با فشردن دکمه ا شیچرخدار برق هیصندل

  یم  یکرد و تمام اموالش رو از اون گرفت خبر داشت، حت رونش یت باز عمار که یدرست از وقت وش،ی دار  ه یلحظه به لحظه زندگ از

  یتنها فرزندش نم ی برا ش یمنکر دلتنگ  نهایدور از چشم اون بوده، اما با وجود همه ا  ییبا سام به فکر انجام کارها داًیدونست جد 

 شد.

 باالخره سرش به سنگ خورده بود.  د یبوده، شا یمهم  یدونست، اما حتماً مسئله  ی بودنش رو نم نجایا لیدل
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 *********** 
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کرد   ی به اون نگاه م یواشکیکرده بود و  یکه خودش رو پشت پدرش مخف  ی نگاهش رو از دخترک کوچک کرد ی م ی چقدر سع هر

 .شد ی که نم شد ی نم ره،یبگ 

تک   نیدار نشد، ابعد کوروش بچه وقت   چیپدر بزرگ و پدر پدر بزرگش هم، خودشم ه ی تک فرزند بود پدرش هم حت خودش 

 بود.  امیسال تو خاندان س  یدختر بعد از سالها نیاول  نیشد گفت ا ی بود، م ی فرزند بودن انگار تو خوانواده اون ها ارث

 بود.  دهیهم اونو ند  کباری یوقت حت   چیبود، اما ه دهیاومد، خبرش رو شن ای بعد از مرگ بهادر به دن سال

 . فشردی از قبل بهم م شتریو دستاشو ب  د یکوب  یم نی زم  یبا استرس پا رو  کوروش 

  یاگه یبه اون داده بود حرف د ر یاردش  یهاکه با حرکت سر بدون نگاه کردن داخل چشم   یاومده بود جز همون سالم یوقت  از

 رد و بدل نشده بود.  نشونیب

 . ریرو زدن به اردش  گهیسام بود و از طرف د  ی طرف از

 مانع از گفتن حرفش بشه.  ی تا نکنه خودخواه دش یو آروم گز د یدندون کش ر یز لبشو

 رو باالخره باال گرفت.  سرش 

 .د ی ستاره د ی رو رو ریاردش  نگاه

 .ستیچقدر از ستاره تنفر داره براش سخت ن ر یاردش  نکهیا حدس 

 مقصرش اون بود .   شهیادر بزرگ مم یتنها و ب   نطوریکه حاال ا نیاون بود، ا ی ها یها و لجباز یکوچولوش ثمر خواه  دخترک 

 .د یکش  یپوف

 هاش رو خراب کرده بود. بچه  یزندگ
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 ستاره گذاشت. یهارو پشت شونه  دستش

 ؟ یآقا رو تنها بذار نی منو ا شهی ستاره جان بابا م -

 تمام قبول کرد.  هیتیکرد با نارضا با لب غنچه  ستاره
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اون رو از جا کند و از اتاق   ریتوجه به نگاه خشک شده اردش   یسر تکون داد و از جا بلند شد و ستاره رو بغل گرفت و ب  کوروش 

 هم بر نگشت. کنهی سرخدمتکار خونه از اون مراقبت م حهیرفت و تا مطمئن نشد که مل رون یب

 ********** 

 چرا؟!-

 جواب داد:  د ی تراش  ی که آرام نوک اون رو م ی برداشت و در حال زیم  یرو از رو  شیقلم خطاط ریاردش 

 چرا؟  یچ-

 داد:  ه یبه در بسته شده اتاق تک کوروش 

 چرا برگشتم؟! یپرس  ی چرا نم-

رنگ بود با    اه یگذاشت و با پوزخند در دواتش رو باز کرد و همونطور که نگاهش به جوهر س   نیکرد و زم  یقلمش رو فوت ریاردش 

 گفت:   هیکنا

 !یخسته شد  گه یکردن د یاز اون طرز زندگ  دمیشا ،ی مونیزشتت پش ی شازده؟ البد از رفتارا یبگو چرا برگشت-

 شده گفت:  پیبهم ک یهمون دندون ها  یو از ال   د یهم ساب دندون به   وش یدار

 . نیسام رو دزد-

 کرد.  ی رو رنگ  ز یم یرو  د یسف ی واژگون شد و برگه ها ز یم ی و دوات رو د یاز شدت شوک لرز ریاردش  دست

 . د یپر یاراده م  یشدن برگه ها بود و پلکش ب  اهیو س  دن یبه نم کش نگاهش

 کرد.   یبود رو هضم نم دهیکه شن یزیچ

 کرد.  نگاه کوروش  خیرو بلند کرد و نگاهش رو م  سرش 

 .گفت ی نگاهش دروغ نم ده،یتو هم بود و رنگش پر صورتش

 بلند.  یاشد به قهقه   لیتر شد، تا تبد  ضی لبخند هر لحظه عر  نیزد و ا لبخند 
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 . کردیم  خیکه مو به تن س  ی ا قهقه 

 .آروم شد  کبارهیبه   اما

 . هیلحظه فکر کردم واقع  ه ی یحت  ، یشد  یخوب  گریبود باز یجالب شیخوبه، نما یلیخوبه خ-

 با تاسف سر تکون داد. کوروش 

  میآوردن عکس ها از پاکت و انداخت ن رونیو به سمت اون رفت و بعد از ب  د یکش رون یداخل کتش ب  ب یعکس ها رو از ج پاکت

 گرفت.  ر یبا حسرت به عکس سام، اون ها رو به سمت اردش  ینگاه

ها رو نگاه   عکس یبه دونه  ها رو از اون گرفت و با دقت و با حوصله دونه  عکس انداخت و  یبه اون و دستش نگاه ی سوال ریاردش 

 کرد. 

که عکس   د یفهم  یرو کوروش زمان کنه یفکر م  یز یکه به چه چ نیرو چند برابر کرده بود؛ اما ا شی شونیپ یها ن یچ یغلط اخم

 ها رو به سمتش گرفت و با خشم گفت:

که منو نشناسه. فکر   ستین ی کس ادیاز من ب یهر جا اسم انه ینه، تو کل خاور م ران ی! تو کل ا؟یفکر کرد  ی تو راجب من چ -

 من نبودم.   نداشت اگه نشم یخان بود که عرضه نگهداشتن چهارتا دونه زم  ه یمن  یواسه خاطر بابام بوده؟! بابا  ه؟یواسه چ یکنی م

 رو.  ی ا گه ید زینه چ یتوام نه جنم منو به ارث برد  نه یارث نبردم واسه خاطر هم یرو از کس ی چیه من

 . ین یب ینبودم که م  ی نیها بشم ا یباز نی کن، من اگه قرار بود مچل ا  دایراه بهتر پ هی فکر بهتر کن،  ه ی ی بد  ی منو باز ی خوا یم

 .  د یصورت در هم کش کوروش 

 پاکتو برام فرستاد. سامو گروگان گرفتن.  نیزنگ زد و بعد ا ی کیصبح  گمی بهت م  ؟یبی و فر ی چه باز ؟ی گی م یچ-

 ؟ ی چ یبرا-
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 دونم چرا و چطورشو، اما جون پسر من در خطره.  ینم-

 زد.  ی پوزخند تلخ ریاردش 
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 آره؟!  ی دادن منم که ندار  ب یچرا، قصد فر ی دون ینم-

 سرش رو به اطراف تکون داد.  ی گنگ و سوال کوروش 

  ی د یبا اون پسر نمک نشناست برنامه چ ، یجور کرد ی من مشتر ینا یزم ی که در به در دنبال فروش اموال منه؟ برا  هی پس ک-

  یاخاذ د یخوای کار م نیالبد با ا دهیبرنامه جد  هی  نمیبشه، ا یباز نی که دست خوش ا م یمنم آدم  الت یو به خ  یمنو ببر  ی آبرو

 ازم، درسته؟  د یکن

 .د یکش  شیهاش جوگندم شیر ی باز به اون نگاه کرد، بعد کالفه دستش رو ال به ال مه ین ی با دهان کوروش 

 .یاخاذ  یاون ماجرا نداره، اما گفت  یشدن سام ربط  ده یاما دزد ست،یجزو اموال تو ن گهیاونا د  شم،ی نم نایمنکر فروش زم  -

از   د یبه تو، پس توام با رسهی تهش م  طهی شرا نیندارم، نه خودم نه پسرم، اگه بچه من تو ا یمشکل  ی من با کس ی دون  یم  خودت

باختم؛   ، یگیکه م  ی اموال ن یو عشقمو به خاطر تو و ا مو ی. من عمرمو جونیتون  ی که م  یق یحاال به هر طر ی وضع خالصش کن نیا

 . ستین یسام بعد 

 . دمینکش شیعمارتو به آت  نیکن و برش گردون تا ا داش یپ

 ********** 

 *سام* 

 کردم.  کی آب رو به دهنش نزد ه یبطر

 بخور.  گهید  کمی-

 داد و لب زد.   یفی رو تکون خف سرش 

 . گهید خورم ینم-

شده بود   ریکه کنارم افتاده بود زنج  یبه صندل  کشیدستم که هنوز  ی گذاشتم و صورتم رو از شدت خواب رفتگ   نیرو زم  یبطر

 . دمیتوهم کش
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 سام؟  -
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 اراده لب زدم:  یب

 جونم. -

 بهم انداخت. ی کرد و نگاه معنا دار یمکث

 .باختی باختم اونم خودشو م   یکردم به روش لبخند بزنم من اگه خودمو م یسع

 ؟ یکنی نگاه م یخرگوش خانم به چ هیچ-

 کش اومد.  لبش

 سوال بپرسم؟  هی-

 باال انداختم.  شونه

 بپرس.  ستیاگه جواب دادن بهش سخت ن-

 .د یپر رون یاز دهنش ب یاخنده  تک

 .دمینرس  جه ی اما به نت کنم ی بود؟ چند ساله دارم بهش فکر م یخرگوش گفتن چ  نیعلت ا-

 . دمیکش ی خداگاه آه نا

 ! ؟یکنیمگه هنوز به گذشته فکر م -

 شد به چشمام گفت:  رهیخ یغم خاص هی با

 . یکه فکرشو بکن  یهروز، هرشب، هر ساعت-

 چرا؟-

 رو برگردوند. روش 

  کننی و خاطراتشونو مرور م کننی که مدام بهش فکر م یی روزا ه یداشتن،  شون یتو زندگ ی خوب یروزها ه یبدختم باالخره  ی اآدما-

 بد راحت تر بشه.  ی کردن روزا  یتا سپر

 رخش گرفتم.  میاز ن نگاهمو
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 !؟ی بدبخت  یبگ  یخوای م  یعنی-

 اما آروم.  د،یخند 

 . ستمیخوشبختم ن نیحاال نه اون به غلظت، اما همچ-

 . ادیطور به نظر نم نیاما ا-

 اد؟ یپس چطور به نظر م-
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تک پسر    په،یاسمت رو زبونا افتاده، نامزدت جوون و خوشت یسابقه داشته باش  نکهیاز ا شتر یشغلت خوبه ب دمیشن ، یتو موفق-

 ؟یخوای م  ی چ گهید  چهیاما باالخره بهتر از ه رسه، یمن نم  یدرسته به پا  البته هییرضا

 خشک جواب داد. یلیبر عکس خ د یگفتم، اما نخند   یلودگ با

جز سرگرم شدن با کارم ندارم؛ اما   یکار  م یاما باز بهتر بگ  ، ینیب یهستم که االن م  ینیا ان یشغلمو دوست دارم صدقه سر ک-

  هی همون  ست،ین ی زیچ گه یبهتره بگم د یعنی  ست،ین ی زیما چ نی اما ب پهیبه نظر منم جوون خوب و خوشت ، یحق دار انیدا

 مدت کوتاه که بود اشتباه بود.

 . دمیتعجب به سمتش چرخ با

 ! ؟یباهاش تموم کن ی خوا ی چرا م ن، یباهم نامزد کردمی فکر م -

 . د ینرس  ییو خواهرم که به جا  انیبود به اصرار ک ییرابطه در حد آشنا ه یط نه فق-

 چرا؟!-

 رو دوست داشته باشم اما... ی کردم کس ی برگردم سع ی تالشمو کردم به زندگ -

 موند. مهیاتاق سر هردومون رو به سمت صدا برگردوند و حرف نفس ن  هی باز شدن در آهن یصدا

 نگاه انداخت. رونیبه داخل به ب یو بعد نگاه  ستادیدر ا ی جلو ومد،یاما به سمتمون ن ده،یهمون مرد بود با صورت پوش  باز

 . هی بود منتظر کس مشخص
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 . گفتی قلبم م ه، ی باز نیا ه یاما مطمئن بودم اون آدم مهره اصل شهی داره داخل م  یدونستم چه کس ینم

 *********** 

 و بعد خودش وارد شد. د یقبل از ورودش به گوش رس  شد ی م  دهیکوب نیزم  یبلند که تق تق کنان رو  یپاشنه ها یصدا

 جا خوردم و خشکم زد. وارد اتاق شد   یکه با لوند   یزن  افهیق   دنیاما با د ه؛ ی اون شخص ک نم یچشم دروندم تا بب عیسر

 که به دنبالش وارد اتاق شد نکردم.  ی به مرد یدقت  یشوکه بودم که حت  انقدر

 عوض شده بود، اگه بگم جا افتاده تر شده بود کم ی صورتش
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 سابق بود.   هی و لوند  ینگفته بودم، اما هنوز هم به همون جذاب دروغ

 جاست؟ن یا ی ک ن یبه بببه -

 .دمیگفت و من ابرو تو هم کش نویا اومد ی که به سمتم م  همونطور

 کش اومد.  شتریب هاش لب

 .یبکن  یاظهار خوشحال دنم یهمه سال از د نیبعد ا ی خوا یزبونت رو موش خورده؟! نم -

 .ادیخون تو رگام به جوشش در ب شد ی ماجرا باشه باعث م  نی اون پشت ا نکه یحرص آب دهنم رو قورت دادم، فکر ا با

 ! ؟یکنی چکار م نجایاتو -

 زانو نشست. ی پام رو یجلو

 ؟ یشوکه شد  دنم یاز د زم یبگو عز نویپس ا-

 ش رو تو مشت گرفتم. خرخره ع یحرکت سر ه یآزادمو به سمت گلوش بردم و با  دست

  هی تونستم با همون  ی بزنه، اما برام مهم نبود انقدر که م رون یمونده بود از شدت شوک و فشار دستم چشماش از حدقه ب  کم

 دست گردنشو بشکنم. 
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 باعث شد نگاهم رو با خشم به سمت صدا بچرخونم.  یا گلنگدن اسلحه  ی  یصدا اما

 . دمیدی که به دنبال اون داخل شده بود رو تازه م  یا گه ید  مرد

 باشه.  یرانیشک داشتم ابودمش اصالً،  دهیرو نپوشونده بود اما تا حاال ند  صورتش

 که باعث شد انگشتام رو از گلوش با اکراه بردام لوله اسلحه بود که به سمت نفس نشونه گرفته شده بود.   یزیچ اما

 . شیوحش ی و با تمام حرص زل زدم تو چشما دمیرو بهم ساب دندونام

 زد.  ی ماساژ داد و با حرص پوزخند   یگلوش گذاشت و کم  یرو رو  دستش

 چه خشن. -

 

 555پارت#

 که کرد شوکه شدم.   یدادم، اما با حرکت ی رو تاب چشمام

  نیکنه که البته بخاطر مقاومتم ا ک یکرد صورتم رو به صورتش نزد یرو از پشت گردنم رد کرد و موهامو چنگ زد و سع  دستش

 شد. کی اون بود که صورتش بهم نزد

 گوشه لبش فشار داد و گفت:  ی کننده دندوناش رو رو ک یحالت تحر هی گرفت و آرومو با  ی چشمام رو با نگاهش به باز ی ن ین

 خشنو دوست دارم.  یچون من مردا  کنمی نم  یبار کارتو تالف نیشانست زده ا -

پشتم و   یها مهره   یپشت گردنم، درست به راستا د یو ناخن هاش رو آروم کش  د یکش رون یموهام ب  نیدستش رو از ماب  یلوند  با

 چشمام شد. ره ینگاه پر هوس خ ه ی در همون حال با 

 که کم مونده بود تو دهنم خوردشون کنم.  دادم یدندون هام رو هم فشار م  یجور

 بهم نگاه کرد.  نییزد و باالخره بلند شد و از باال به پا ی کج پوزخند 

 اتاق پرت کردم و نگاهمو با نفرت دوختم تو چشماش. ه یگوش  یحرص تف  با

و آروم زل زده بود به   ی من گرفت و دوخت به نفس که با کنجکاو یبا همون حال نگاهش رو از چشما انه، یو وحشبلند  د،یخند 

 . دهیبود البد ترس  بیکه انقدر آروم بود برام عج ن یاون، ا



 قاصدک سوخته 

631 
 

 نامزدشه؟!  ه؟ ی ک گه ید نیا-

 انزجار بود.  ایدن ه یبا  جملش

 باالخره نفس لب باز کرد.  و

 باشم تو رو سننه؟  اًیباباته، ثان ن یاوالً که ا-

 من باز شد. ش یحرفاش ابرو باال انداخت و ن دنیشن از

 .طه یاهوع چه زبون دراز و سل-

 بودن.  ستادهیدر ا  یحرف جلو  یکه ب  یی نازک کرد و روش رو برگردوند به سمت مرد ها ی حرف پشت چشم نیا با

 .شهی برامون شر م  اریرو با خودت ن   ییدختر رضامگه نگفتم   ه؟ییدختر رضا  ه؟یک   نیا گمی مگه بهت م  ی کر-

 

 556پارت#

 که نقاب به چهره داشت زبون باز کرد.  ی مرد م یبود نجایکه ا ی مدت نیبعد ا بالخره

 .ستین  ییدونم، اما مطمئنم دختر رضا  یراجبش نم یاد یز زیچ-

 زد:  داد

 ارش؟یمگه مهد کودکه، مگه من به توعه االغ نگفتم تنها ب نجایچکار؟ ا نجایا  ش یآورد ی پس ورش داشت -

 شونه باال انداخت.  مرد

اون ول کرد با   قه ی که دو دق  شبمید کرد، یبود بهش ول نم  دهیاز تهران چسب لمیگ یاون ز شه،یشر م اریرو ن یی دختر رضا  یتو گفت -

 کرد.  سکیر شد ی بود، نم ت یموقع نیبهتر کی وقت بود جاده خلوت و تار ری دختره رفت تو جنگل. د  نیا

 .د یباال داده به سمت ما چرخ ی ابرو یتا  هی با

 جنگل! ی ریشب م  مهین ی کی نیو با ا ی کنی معروف نامزد م ییبا دختر رضا-

 زد و ادامه داد:  یپوزخند 
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 . یاما هنوز همون آدم یعوض شده باش  کردم ی فکر م -

 :دمیزل زدم تو چشماشو غر یگرگ وحش مثل

 ... کهیخفه شو زن -

 .د یتموم نشده که تو جملم پر حرفم

که    رینه از بابات هست نه از اون کفتار پ یقشنگ دور و برتو نگاه کن، خبر  ستیخونتون ن نجایا ام،ینگهش دارد جوجه س  جایهم-

 چاک دهنتو پر کنن.  دم یم ی زر اضافه بزن ،ینشون بد  یاز صدقه سرشون خود  یپشتت باشن و تو بتون 

که اصلحه به دست داشت اصلحشو به سمتم نشونه گرفت با    یببرم که مرد  ورش یتا به سمتش   دمیاز جا پر خوردی ونمو مخ خون

 گفت:  ی لهجه داغون هی

 . نیبش ریبگ -

 ه ی اهل ترک  ادیز  یلیمرد ترک بود، به احتمال خ کنم ی م فکر

 

 557پارت#

 .دادی نشون م نطور یکه ا لهجش

 درد گرفته بود، اما قصد نشستن نداشتم .   می شونیپ ونیبودم که م دهیتو هم کش  یرو جور  ابروهام

 زد.  ی لبخند   یلوند  با

 ! پس بتمرک سر جات تا آبکشت نکرده. ؟یب ی گفت بِ  یچ ید یشن-

 شد. ریقدم به سمتش بردام که مچ دستم تو دست نفس اس  ه یو اومدم  دمیهم ساب ی رو  دندون

 . کردی بهم نگاه م ده یردم نفس ترس آو نیی رو به سمت دستم پا نگاهم

 که جلو نرم که آروم باشم،   کردی نگاه بهم التماس م  با

 .  خوردی تونستم خون خونمو م ینم اما

 بکشم که محکم تر فشار داد و از جا بلند شد و تند گفت: رونیدستمو از دستش ب  اومدم
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 سام.-

 بهش ندادم.  یجواب

 بازوم گذاشت و نرم تر ادامه داد:  ی رو رو گشوید دست

 ارن؟یسرمون ب  یی بال ه یبزنن  یخوای م وونن؟ ید  نایا ی نیب ینم-

 پر التماسش بودم که هلن گفت:  یچشما رهیخ

 به نظر از تو عاقل تره.  دادم یمن بودم به حرفش گوش م -

 . د ینفس تو دستم فرو رفت و به دنبالش رو به هلن توپ  ی نگاهش کردم که ناخنا زیت

 . می بذار بر یخوای از جون ما م ی توام؛ چ  گهیبس کن د -

 به سر و گردنش داد و دستاشو باال گرفت:  ی قر هلن

اگه   د،ییمهمون ما  ی چند روز هیشما   م یفرض کن نطور یدختر کوچولو ا  ایب خوام،ی از شما نم میز یبا شما ندارم چ ی من کار -

 نکنم. ی تو مغزتون خال  ریت  دونهی  ی کی دم یقول نم د یکن  تیاذ د یاما اگه بخوا م،یی ایما هم باهاتون راه م د ییایباهمون راه ب

 . ایلعنت م یبر د یاما بذار د،یبکن د یخوای م ی هر غلط میبه کارتون ندار ی کار م یایما راه م-

 

 558پارت#

 سر تکون داد.  هلن

 .میفهمی زبون همو خوب م  نکه یاما مثل ا کردم، ی خوبه فکر نم یلیخوبه خ-

 پشت سرش اشاره زد که برن.  یکج کرد و به مرد ها یحرف سرش رو کم نیدنبال ا  به

 که باز شد نفس دوباره گفت:  در

 .سایوا-

 باال رفته به اون نگاه کرد.  یی با تک ابرو هلن



 قاصدک سوخته 

634 
 

 تو لگن... گه یبه مهمونش نم چکسیه میری. به همون فرضم که بگ ییدستشو م یپس علل حساب بذار بر م ییایقرار شد باهم راه ب -

 رفتن    رونیو وقت ب د یزد و به سمت در چرخ ی خند  شین هلن

 گفت:  دهیسمت همون مرد صورت پوش  به

 اما حواست بهشون باشه.  ،ییبذار برن دستشو -

 ترک باشه هم دنبالش خارج شد.  زدمیس مکه حد   یرفت و مرد  رون یحرف از اتاق ب  نیا با

 *********** 

 . رهیکدومتون اول م-

 کردم.  یاخم

 که بهش وصل شده بود آزاد کنه.   یعمود تا دست نفس رو از اون لوله  ستمیاشاره کرد تا عقب وا بهم

 نفس اومد نوبت من بود.  یبعد وقت قه یتا کارشو انجام بده چند دق سادمیعقب وا دم یکه کش  یپوف با

 رنگش رو پشت گردنم گذاشت. یرو آزاد کرد و کلت مشک دستم

 . وفتیخوب راه ب له یخ -

 چون چرا راه افتادم.  یب

 رفتم جا خوردم.  رون یاتاق که ب  از

  رونیب م یبود که ما توش بود یاده یپوش  یهامتروکه همون اتاق با پنجره   یاما انگار تنها جا م،یمکان متروکه باش  هی داشتم تو  توقع 

 .شد ی وصل م یاخونه  ییرایراه رو بود که با چندتا پله به سمت پذ  هی

 

 559پارت#

 از راهرو که گذشتم. میما تو شهر یعن یخوب بود،  یلیخ نیا

 چرخوندم. نگاهمو
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  ابونیمتروکه تو بر ب   هی که تو  ن ینباشه، اما باز از ا نطوریبودم که ا دواریبود و من ام یی الیبزرگ بود خونه به سبک و  یی رایپذ  هی

 بهتر بود.  میباش 

 چرخوندم.  چشم

 . یانه خدمه  ی محافظ چینبود نه ه ییرایداخل پذ  یکس

 .دمیخونه رو د ه یخروج در

 دور نبود.  یلیخ

  دمیدوی حد توانم به سمت در م  نیو با آخر  دمیکوبی بود م ساده یاگه آرنجمو تو پهلوش که درست پشت سرم ا دمیجنبی م  زیت  اگه

 بود که موفق بشم. ادیامکانش ز

 ... نفس. اما

 ؟ یکنی استخاره م گه ید  وفتی راه ب-

 .دمیکش  یپوف

 .یکور   گهید  رم یدارم م-

 برو تو راهرو، توالت همونجاست.-

 گفتم:  رفتمی به همون سمت کج کردم و همونطور که به اون سمت م تکون دادم و راهمو یسر

 آره؟!  شناسمی من تو رو م -

 نداد.  یجواب

  ه؛ی کار چ نی دونم قصدت از ا  ینم اد، یازم بر م ییچه کارا مویک  یدون  ی م یشناس ی و اگه من بشناسم توام منو م شناسمی پس م-

 . میتو فقط بذار ما بر   ذارمی م ارت یدر اخت  یبرات بکنم هر چقدر پول بخوا یبخوا یتونم هر کار  یاما من م 

 .د یکلت شو پس کلم کوب لوله 

 ؟ یتموم کن تویتو زودتر کار کوفت  ی ریچرا نم ،بجاش یزنی حرف م یلیخ-
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 560پارت#

 آروم گرفتم باال.  دستامو

  ه یبهم بده تا  یگوش  ه یپس الاقل  شه؛ی دردسر مبرات   م یما بر یبذار ی نتون د یشا کنمی خوب. باشه درک م  له یخب خ لهیخ-

 . دمیمن بهت قول م ن، یشده بب ن یتضم ندتویبعدش آ رم یتماس کوتاه بگ 

 برو تو فقط. -

 لب زمزمه کردم.  ری شدم و ز ییوارد دستشو دمیروهم ساب  دندون

 .یعوض-

 ******* 

 . کردی بترکم حاال که سبک تر بودم انگار مغزم بهتر کار م گه یکم مونده بود د شیآخ

 نگاه انداختم. هی رو  ییشلوارمو بستم و تو همون حال هم دسشو دکمه 

رو بکنم تو حلقشون؛   یی بود که فرچه گردان دستشو ن یفرار استفاده کرد ا  یبرا  ییاز لوازم دست شو  شد ی که م  یرفتم تنها راه وا

 کرد.  شد ی نم ی و آفتابه کار  ریو بو گ یچون با رل دستمال کاغذ 

 . اوف

 کردم کمر بندمو ببندم.   یو دادم تو و سع شکم

آورده بودم رو با خودم مرور کردم و   که به دست  یتمام اعطالعات  زم یتو سرم بر ی چه خاک د یکردم با ی حالم فکر م نیهم تو

 کم بودن افرادشون بود.  نشیبهتر

 ********** 

که   یراحت بود صندل المیخ یبند نکنه، اما امکان نداشت، از طرف یز ی دستم رو به چ خواستی دلم م  یلیخ م یاتاق که شد  وارد

 .شکستی حتماً م کردمی که تالش م کم یبست  یبود اگه بازم پاهم رو نم یدستم بهش بسته شده بود چوب

 برو جلو. -

 تعجب گردن کج کردم.  با
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 ها؟-

 .سایگفتم برو کنار دختره وا ی کر-

 اونجا؟! -

 عجله کن.  االی-

 !خورد؟ی داشت برعکس تصورات من رقم م ی من چرا همه چ یوا  یا

 

 561پارت#

 نگاه کردم و از کنارش گذشتم. یاز حسرت به صندل نگاه پر  هی رو که پشت کتفم فشار داد مجبوراً جلو رفتم و با  اسلحه

 کنم و رفت.   ریشده بود زنج ر یکه دست نفس بهش زنج ی ا لهیمجبورم کرد خودم دستم رو همون م یعوض

 .دمیمحکم دستمو کش یچند بار  هی

از قبل   شتری ب دنیبشه و با هر کش یالنگو دور تا دور مچم زخم ه یداشت که باعث شده بود مثل  ی ز یت ی لبه ها ی آهن دستبند 

 بسوزه. 

 چرخوندم. نگاهمو

  یراه چی گذاشته بود و ه نجا یکار ا نی فرو رفته بود انگار فقط واسه هم ن یبود سرو تهش داخل سقف و داخل زم ی لوله چ نیا

 شکستنش وجود نداشت. یبرا

 زانو هام نشستم.  ی کنار نفس رو و همونجا  دمیرون پام کوب ی مشتم رو رو کالفه

 . کردمی حس م  نطور یمن ا  دمیهلن رفته بود رفتارش عوض شده بود، شا یوقت  از

 شده؟!  یچ-

 زانوهاش که محکم بغلشون کرده بود برداره آروم جواب داد:  یسرش رو از رو  نکه یا بدون

 . یچیه-

 باره گفتم: باال انداختم و با شونم آروم زدم به شونشون در همون حال دو ابرو



 قاصدک سوخته 

638 
 

 شده.  ی بهم بگو چ-

 که کرد.  ی کار ی رو داشتم ال یهر جواب و هر عکس العمل توقع 

 به طرفم برگشت و داد زد:  ی و به تند   د یباشن پر ختهیسرش ر ی که آب جوش رو  ی کس مثل

تو فقط   ستین  م یزی! بابا جان من چشهیزاد سرت نم یزبون آدم  ست؟ی ن م یزیچ گم یم یفهم  یاز جونم؟ نم یخوای م  یچ  ه؟یچ-

 دست سر من بردار. 

 باز مونده بود.  دهنم

 

 562پارت#

 بعد ساکت شدنش همونطور هاج و واج نگاش کردم.  یاقه ی چند دق هی

 رو به روم نشسته بود.  گهیآدم د  هی بودم، انگار اون لحظه  دهیند  نطور یوقت ا چ ینفس رو ه شد،ی نم باور

 . دمیترک ی م گفتم ی نم ی زیاما اگه چ نزنم، یحرف خواستی م دلم 

 لوچمو کج کردم و گفتم:  لبو

 داد بزن.  گه ید کم یشد تموم شد؟! نه خجالت نکش  یچ-

 شد. ره ی غنچه شده جلو داد و به رو به رو خ لباشو

 تر کردم.  لبامو

پس خودتو   خواد؛ی خونت دلم منم م یبرگرد  خوادی منم سخته، دلت م  یمنم دارم،برات سخته برا ی دار  یطیتو هر شرا نیبب-

 کنترل کن نفس. 

 . د یلرز چونش

باهاش  ستیجناب باشم که معلوم ن هی دوست دختر روان چه یباشم و باز نجایا د یمن نبا م یبود یم  ط یشرا هی تو  د یمن و تو نبا-

 .شده  نطور یکه ا ی چکار کرد

 لب زدم.   گنگ
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 دوست دخترم؟! -

 نه پس عمت.  -

 شدم.  رهیقف خبال گرفتم و به س  سرمو

  خوادیم د یخودشو بابامه، شا ن یب هی که نداشته باشه هر چ  دمیاحتمال م یعن ینداره  یبود، االنم با من مشکل یعنی هلن زن بابامه -

 . قاًیدونم دق ی نم رهیبچشو پس بگ 

 زن باباته؟!  -

 . ستین گه یگفتم که بود، فعل گذشتس، د-

  کیبرادر کوچ ایخواهر  هی تو  ی عنیبچه دارن؟  ی جوونه چطور زن بابات شده، گفت ی لیدختره که خ  نیمگه بابات چند سالشه، ا-

 که....   نکهیمنظورم ا ی عنیچطور؟!  یدار

 نفس.  -
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 جواب داد: جیتند و تند حرف زدن و سوال کردنش گ   ونیم

 هوم. -

 . میبر نجایاز ا می تون  یچطور م نیفکر کن بب  یو سوال بپرس  ی مثل ور وره جادو حرف بزن نکهیا یبجا-

 به خودش داد. یکرده تکون  بغ

 . کنمیدارم بهش فکر م  نجایآوردنمون ا ی از وقت قاً یمن بهش فکر نکردم؟ دق ی کنی تو فکر م -

 جش؟ یخب نت-

 باال انداخت. شونه

 .ستیجز صبر کردن ن یانگار راه یهمونطور که خودت قبالً گفت-

 هست؟-
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 سمتم برگشت: تند 

 !  ؟ی... چه راهیچ-

 . دمیسمتش چرخ به

  هی اگه باشه هم هلن و  تیبمونه، حاال نها نجایا یکه صورتشو پوشنده هم کس نیخونس فکر نکنم جز هم نجایا ، ید یکه د رونو یب-

 نداره.  ی کار رون یاز خونه زدن ب رونیب می. از اتاق بر ستین یه کسمطمئنم ک  گه یاما د گس،ید  یاروی

 تکون داد:   یبا شاد سرشو

 .گهی د  میبر میسادیخوب چرا وا-

 و با چشم بهش اشاره کردم.  دمیشده بود رو کش  ریسرم به لوله زنج  یباال باًیکه تقر دستم

 ! ه؟یچ-

 گفتم:  شی باز جیهمه گ  نیحرص از ا با

 عقل کل؟  م یکردن چطور بر  رمونیقفلو زنج  نجایا ی وقت-

 . میکن ی بازش م-

 کردن گفتم:  شخند یزدم و با حالت ر پوزخند 

 چطور اونوقت؟! -

 .د یکش  رونیرو ب ی سنجاق سر مشک هی آزادش رو تو موهاش کرد از کنار گوشش  دست

 چشمام برق زد. یشدت شاد از

 خودشه.  نه،یهم ول یبه تو نفس، ا ولیا-

 دم. دستم اشاره کر  به

 بازش کن.  االی-

 سر تکون داد.  جیگ
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 هوم... -

 ! ؟یهست ی منتظر چ گه یباز کن د-

 .د یو گردنش رو تو کش د یگز لبشو

 که...  ستمیمن بلد ن-

 رفتم و همونطور خشکم زد که دوباره گفت:  وا

 ! ؟یستیمگه تو بلد ن-

 سرمو به اطراف تکون بدم.   ی تونستم به نشانه منف فقط 

 

 یالهنعمت  سای. پرسندهینو

 564پارت#

 ******* 

 کل یدانا#

 .د یکش  ادیها و افرادش بود فر به خون نشستش نگاه به محافظ  یکه با چشما  نطوریو هم د ی کوب ز یم ی دستش رو رو  کف

 !  گه؟یمشت مفت خور دور خودم جمع کردم د ه ی نیبگ -

هم جمع شده بود و سر کج کرده جواب   ی شکمش رو ریکه ز ییاون ها بود با دست ها ون ی بقه مبزرگ و با سا باًیکه تقر اوش یس 

 داد: 

و   ال یوجب به وجب اطراف اون و م،ینکرد  دایازش پ ینشون  چیاما تا االن ه م؛ یکنی همه تالشمونو م می ما دار  د یخان باور کن-

 .میکه کجاست ندار ن یاز ا ی سر نخ چ یه میشده رو گشت ده یبار اونجا د نیکه آخر یرستوران

داره تماس  می متخصص آورد  م،ی کن دایپ یسر نخ  ه یاز آدم رباها بشه تا   یخبر  هی تا   د یبذار گریدندون رو ج  کمینظر من بهتره  به

 تو تله.  مشونیندازی بار زنگ بزنن اون وقت م هی  هیفقط کاف   کنهی م  یشما و آقا کوروش رو برس  ی گوش  یها

 . د یتوپ  تیبا عصبان ریاردش 
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 جناب؟!  میچکار کن د یبا گه یبه نظر تو د-

 : د یلب غر  ریو ز د یکش  یپوف

 مشت احمق واسه ما شدن نظر بده.   هی-

 بود گفت:  ره یبه اون خ هشیکه با نگاه عاقل اندر سف یا  ه یتکون داد و بعد ثان یسر

 آره؟ ید یتو پروندت نوشته بود کانادا دوره حفاظت د ادمه ی-

 جواب داد:  ریو رق، اما سر به زشق  اوش یس 

 بله خان. -

 !  ؟یکن  یابیرد یتون  یتو اون خراب شده بهت نگفت شماره حفاظت شده رو نم -

 باالخره سر بلند کرد.  اوش یس 

و سرگرد نصر که از دوستانم    یبا سرهنگ حاتم م یکرد  یتماس گرفتن رو برس  وش یآقا دار هیکه باهاش با گوش  ی خان خط-

بوده که با   یمعمول  مکارتیس  ه یمحافظت شده نبوده   یراه ارتباط ه ی د هم هستن صحبت کردم، اون خط هستن و قابل اعتما

 استفاده از شبکه 
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سرگرد نصر چند   شنهادیبه پ یاز طرف  ست،یممکن ن  ریما غ  یسخته اما برا یل یخ گنالشیکردن، س  دایهک شده پ یاماهواره  یها

 . میکنی م داشونیسنگم که باشن پ ریماجرا باشن ز ریگ یرسن تا پ ی صبح م  می تا هم کاراگاه خوب خبر کرد

 کرد و سر تکون داد.  ی نیاز اون حالت طلبکارانش عقب نش ی شده بود کم خیبود سنگ رو  دهیکه شن  ی از جواب یکه حساب ریاردش 

خوام   یکه نم  یدون ی قابل اعتمادن ؟! م  ی که ازشون اسم برد ی کوفت و زهر مار سرهنگ و سرگرد و هر  نیخب، فقط ا لهیخ-

  سیپل سی بشه واال رئ نطور یخوام ا یو من نم اد یم ون یمطبوعات و دولت به م یکنه که اگه کنه پا دایدرز پ رون یخبر به ب نیا

 . شدنبال  کردمیم  جیتهران و کل ارتش و بس

خبر دار بشه اون ها هم   ی کس نکه یشما با خبرم سپردم نامحسوس بدون ا ط یمنم از شرا  من،یقد  یراحت از آشناها التون ینه خ-

 باشن. ریگ یپ
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 اشاره کرد.  رون یبه ب د یکش ی شد و پوف ره یسرش رو باال گرفت و به سقف خ ریاردش 

 . د یفعالً بر د یتون  ی باشه م-

 ******** 

  رون یراه داشت ب اطیکه از داخل اتاق به ح ی رو به سمت بالکن لچرش ی و  اوش،یبه دنبال س  ها و محافظ هارفتن نگهبان رون یب بعد 

 برد و از همونجا با چشم دنبال کوروش کشت.

 کرد.  داش یبه استخر پ یمنته یهاپله  ی که رو د یطول نکش یلیخ

 کردن دخترش با گل ها چشم دوخته بود. ی حرف به باز یکه تو خودش چمبره زده بود ب   ینشسته بود و در حال آروم 

نگاه سر در گمشو و بال بال زدن تو نگاهشو   ی وقت د یحالشو د ی شدن سام رو آورد اول باور نکرده بود، اما وقت دهیخبر دزد ی وقت

ال گفت،  هاش تو شمشدن سام و با نامزد پسرش و تنها موندن بچه  بیاز غ  ی ناراحت یتماس گرفت و با کل  یی رضا یو از طرف د ید

 .ومدهسرشون ا ییباورش شد که چه بال
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کوروش، وجود سام و بودن   یها یعرضگ   یخاندانش و اسم و رسمش بود، بعد از ب نده یتنها وارث مذکرش بعد کوروش بود، آ سام

  ی بود، اونم کس دهیترس  یماجرا بعد سالها حساب ن یبود و حاال با ا یبراش دلگرم انداختی خودش م  ی ها یجوون اد یکه اونو  یکی

 بود.  ده یکشته بشه انقدر نترس  قه یعت  ی ایدردسر افتاده و امکان داره به دست ماف تو تنها پسر خودش  د یفهم ی وقت  یکه حت

  رفتن ی از نگهبان ها به سمت کوروش م یک یکه وارد عمارت شده بودن و به همراه  یابه یفکر بود که اومدن زن و مرد غر  نیهم تو

 لب کرد. توجهش رو ج

 .د یدی رو نم ی زیزن و هاله از قد و قامت بلند مرد چ اه یچادر س  جز

 بودن؟!  ی ک گه یها د اون

رو به اون   لچرش یو به چشم زد و و د یکش رونیبود رو ب لچریو موتیکنار ر   کی جعبه کوچ ر یز شهی رو که هم نکش یتعجب ع با

 سمت حرکت داد. 

 . د ید ی شون رو مشده بود بهتر چهره  کتر یکه نزد حاال
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  ی اون رو برا بشونیرفتار عج یآورد، از طرف ی نم ادشون یبه  آورد ی داشتن، اما هر چقدر به ذهنش فشار م  ییآشنا یصورتها

 کرد.   ی تو عمارت اون با کوروش چکار داشتن، مُصرتر م نکه یشناختشون و سر در آوردن از ا

بود    ییداد و اما انگار حواسش هر جا ی زد گوش م ی که مرد جوون م  ییبا سر افتاده به حرف هابود و  ستاده یمقابلشون ا کوروش 

 کرد.  ی پا و اون پا م نیا شتری فشرد و ب یاز قبل به خودش م  شتر یمدام چادرش رو ب یاون ها، دختر چادر  شیپ یال

 رو صاف کرد و کوروش رو بلند صدا زد:  صداش 

 کوروش.-

 بود تا سر هر سه به سمت اون بچرخه.  یکاف  ریبم و محکم اردش  ی، اونم با صداصدا کردن کباری نیهم
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 افتاده به سمت اون اومد.  نییپا یها مکث کرد، اما باالخره با شونه  یالحظه  ر یاردش  دن یبا د کوروش 

 عقب تر به دنبال کوروش رونه شده بودن.  یاما کم ،یاون دو تا جوون بود که به آروم  یرو  ر ینگاه اردش  اما

 اما آرام لب زد.  ع،ی سر دهیفرا خونده شده تا به اون رس  ی زی چه چ یدونست برا ی که خوب م کوروس 

 نگران شده.  دن یسام رو دزد دهیفهم  نکهیبا همسرش اومده مثل ا ونه، یبرادر کتا -

پسر به   ه یاندازه شب یب یاون حس شناخت به خاطر چشما تو دلش اعتراف کرد که ریبگ  انیکه نگاه از ک   نیبدون ا ریاردش 

 بوده.  ونیکتا

نه از خانوادش به خاطر   ونیوقت نه کتا چیکرد، اما ه  ی م ی عمارت با سام باز ن یهم اطیبود تو ح دهی دور اون رو د یلیخ یسالها

 بود. ومده یکوروش خوشش ن  هی تباه کردن زندگ

 ! نجا؟یاومده ا ده یداره که قشون کش ی پسر بقال چه ربط نیخبر داده؟ به ا نایبه ا یغلط کرده که نگرانه، اصالً ک -

 سرد جواب داد: ی با آه کوروش 

 شده دارن.  دهیبا نامزد اون که با سام دزد ینسبت هی بهشون خبر داده، انگار  ییپسر رضا نکهیآه... مثل ا-

 . رهیگ ی جون م ری اردش  یچشما ی جلو یمونمه  یچهره دختر تو ناخوداگاه
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 که...  لیدختره همون جوجه وک همون

  لو یکه گفته بود اگه بدون از صد ک  یبود که به سام گفته بود دور بر اون نچرخه، همون ادش یرو به خاطر نداشت، اما خوب  اسمش

 اون ها بود. ل یکنه پس اونم فام ی م اهیاون رد شده روزگارشو س  ه یمتر

 شده بود؟!  داش یدختره از کجا پ ن یکم بود ا ون یخواستن کتا ی اون م  ی از جون پسرا  ی خانواده چ نیا د یکش  یپوف

 *********** 

بود کم مونده بود که نقش   ختهیر انیتلفن از دا  ه یخبر پشت گوش  دن یکه بعد شن یاز شدت استرس بعد اون همه اشک مینس

 سن  نیبا ا د ینداشت شا یدل خوش  ر یهنوز هم از رو به رو شدن با کوروش و اردش  ی کالفه بود، از طرف ان یبشه و ک نیزم
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نداشت هنوز انگار درست مثل   یستیاومد، اما با خودش که رو دروا   ی مسخره به نظر م هیاجتماع  گاهیو جا ت یموقع  نیسال ا و

داد   ی کنه، اما تذکر م یداد تا با سام تو باغ عمارت باز   یو بهش اجازه م د یبوس  یموهاشو م ی رو ونی همون موقع که کتا اش یبچگ 

اون مرد بد اخم و رو   درس یهم تو د ش ه یکرد تا سا ی داد و همه تالششو م ی سر تکون م ترس نگرده و اون با   ریچشم اردش  یجلو

 .د یترس   یو بد عنق نباشه م

و خبر دار شد مثل مرغ سر کنده    د یرو تو اون حال د م ینبود، از صبح که نس ی خواست برگرده خونه، اما مسئله ساده ا یم  دلش

 زنه.  ی م ون یدر م  یکیکرد قلبش   یشده بود، حس م 

 .ریفرق کرده بود از جمله اردش  زیگذشته نبود، حاال همه چ   یترسو یاون بچه  گه ید ی طرف از

که از    یشاخ و دم ی اومد و با تصور غول ب ی به نظر م  فیضع یحساب دهی و تک ی با اون صورت استخون ی ندل شده بود و رو اون ص ریپ

 فاصله داشت. لومترهایازش تو ذهنش ساخته بود ک شیبچگ 

 دوخت و سالم داد.   نیخودش گرفت و به زم  یاون رو  ره یخ ی نگاهش رو از چشما د یکه رس  ریاردش  به

 . د یاز سمت اون نشن یکه به دنبال اون سالم کرد؛ اما جواب د یرو هم شن میآروم و از ته چاه بلند شده نس یصدا

 بود نگاه کرد.  ره یرو بلند کرد به اون که با نفرت به اون ها خ نگاهش

 گفت:  یو به تند   ید یق  یبراش مهم باشه با ب  نکه یبدون ا ریاردش 
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همون خر داغ شدس که   تی! حکاه؟یچ  تیحکا یدون   یکشونده م نجایو تو رو تا ا  که به مشامت خورده پسر ی کباب ی بو نیا-

رو   ی به نظر من دمتو بذار ی ریبگ  ی از آب گل آلود ماه یو اومد  یتوام اگه قالبتو برداشت ست،یاز کباب ن یبوش بلند شده و خبر 

 رون بزن. یمن ب از خونه  یر یکولتو دست زنتو بگ 
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پر از    یها از حرف  ریدونستم منظور اردش  ی نم ی جا خورده بود انقدر که حت د یشنی که م  یزی از چ انیو ک  د یلب گز مینس

 ! هی چ نشیتوه

 :د یو پرس  د یگنگ تو هم کش ی هاش رو با حالت ابرو

موجه، واال من منظورتون رو از   حیتوض هی و دنبال  م یفقط نگران میبمون نجایا م یومد ی ما ن ستین نیبه توه  اج یاحت ریجناب اردش -

 سرتون متوجه نشدم.  یرنگ و وارنگو ب  ی مَثَل ها

 کرد.   یاخم ریاردش 

 رو به اون گفت:  ی بزنه کوروش به تند  ی تا خواست حرف اما

 .نیهم م،یاز اونا داشته باش  ی ما خبر د یبه کار ما ندارن، نگران بودن مثل خودمون اومدن تا شا ی ها کار ، بچه   گهیبسه د-

 مسخره به کوروش نگاه کرد. ی با حالت ریاردش 

تا اون دختر   دنینقشه کش نایا شون؟یقراره بشناس  یجماعت گدا و گشنه رو ک  ن یپسره... پوف... تو بس کن انقدر ساده نباش، ا-

و نقششون و نقش بر آب کردم به فکر راه    من خبردار شدم  یرو ببندن گردن سام و وقت ه یننه و باباش ک ستی* رو که معلوم ن

 کنن؟!  ی شدن سام کار خودشون نباشه تا بابتش بخوان ازمون اخاذ دهیدزد  لومافتادن؛ اصالً از کجا مع یا  گهید

 .د یغر کوروش 

 . اتویچرند  ن یتمومش کن ا-

 چرا؟!-

 :د یمملو از غم نال یبا صدا کوروش 

 !؟ی فهم  یم  ونهیبرادر کتا نیا-
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 پرت کرد: ی دستتو هوا  ریاردش 

ماسه   یبهش نم یز یتمومه چ  یهمه چ دنیفهم ی واسه خاطر مال و منال اومد و وقت ون یبدتر، کتا گه یهست که هست، اتفاقاً د-

 کرده.  زیمال من دندون ت  یخودشو کشت و حاال برادرش برا
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 باال رفته بود داد زد.  ار یاخت یکه ب  ییگذاشته پس با صدا  گریج ی دندون رو  ی حد کاف کردی حس م انیک

کوتاهه، از سنت    ایاون دستش از دن کهی مرت ار یلعنت به خودتو مال و منالت فقط اسم خواهرمو ن ر، یاردش  ار یاسم خواهر منو ن-

به پوالت، فکر   یوش کرد ها؟!... دلخ یبه چ ی د یچسب ؟یدار  ی خزعبالت بر نم نیپات لبه گوره، چرا دست از ا هی خجالت بکش 

 تا تو گور؟!  شون یبا خودت ببر یخوا یتا کجا م ی کرد

  یپاهاش م ی رفت، چقدر تو اون لحظه دوست داشت رو یو رنگ صورتش به سمت سرخ د یاز حرص به خودش لرز ریاردش 

 کرد.   یخال اد یرو با فر شیتونست پس تمام عصبان یصورت اون بکوبه، اما نم ی و با حداکثر توانش تو سته یتونست با

  یکه عرب ن یی تو رو چه به موعظه کردن من! گورتو از خونم گم کن تا ندادم کت بسته ببر بندازنت جا  ،یخفه شو پسره پاپت-

 انداخت.

 اون و گفت:  یشد تو چشما رهیبه سمت اون خم شد خ ت یبا عصبان انیک

و    نیکردم رو زم ی تف م د یرس  ی خاندان به گوشم م نیکه اسم ا ییو هر جا هم هر لحظه  گهیاگه مسئله خودم بودم هزار سال د-

برگردن   د یکه شده، با   یز یهر چ ایشدن   دهیبحث سام و نفسه، بحث خانوادمه که گم شدن، دز ستیاما حرف من ن شدم؛ی رد م 

 . دمیباد م بهبرگردن واال دودمانتون رو  د یزودم با

 و... برو واسه خودت خط -

  دهیرو کش  مش یکه س  یی ویکوروش مثل راد ل یموبا یصدا دنیبود با شن ان یدر حال جواب دادن به ک تیکه با عصبان ریاردش 

  یشده بود نگاه کرد و آروم و ب ره یخ یبه صفحه گوش  جانی سرش رو به سمت اون که با ترس و ه ی باشن ساکت شده و به آروم 

 حال گفت: 

 خودشونن؟! -
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 داخل نگاه اون سر تکون داد.  ره یفرستاد و خ  نییآب دهانش رو پا کوروش 
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 .د ی کش  ادیهول شده فر ریاردش 

 .اوش یس -

 بود.  یابم و از ته چاه بلند شده  ی با صدا ی به کلمه گنگ و مبه ه یشب شتر یکه ب ی ادیفر

 ****** 

 الو. -

 تک تکشون هزار بار مردن و زنده شدن.  ادیالو گفتن ب نیجواب ا تا

 کرد و گلوها از شدت استرس خشک شده بود.   یم  یقرار ی ب یها  نهیس  یها تو قلب

با ابرو   ریبودن، و اردش  رهیمقابل کوروش خ ی وتریکه وصل شده به کام  لیموبا  هی دست همو گرفته بودن و به گوش  م یو نس انیک

 پشت خط تلفنه.  یکرده بود تا هر چه زود تر بفهمه چه کس زی بهم تاب خورده گوش ت یها

 زن رو.  ک یو کشدار  ف یضر ی صدا یرو داشت ال  ییهر صدا دنیانتظار شن اما

 سالم کوروش.  -

  نیبر ا لیل هم با اون تماس نگرفته بود؛ اما د کباری ی کوروش بود که جا خورده بود، بعد رفت هلن حت  نیا ریاز اردش  شتریب

 که صداش و لحن دلبرانه کوروش گفتنش رو فراموش کرده باشه.  شد ینم

 خورد.  ی داخل ذهنش تاب م   یاز اسام یدرست مثل جدول ز یشده بود همه چ جیگ

 شدن، هلن، ستاره، ستاره ستاره...  دهید یدز سام،

 . د یکش اد یاندازه و فر یب ی تیشد و اون حالت تعجب جاش رو داد به عصبان انیتا متوجه جر د یطول نکش یلیخ

 از جون من؟! یخوای م ی چ گهید  ؟ی؟! که چ  ید یهرزه کار تو بود آره؟ تو بچمو دزد که یزن-
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 همون خنده گفت:  ونیبلند شد و م  ی خنده سر مستانه هلن از داخل گوش  یصدا

  یکرد  د یاممنو نا  یتو که حساب  ،یبش صدام خوشحال دنیاز شن کردمی ازت داشتم فکر م  یشتری انتظار ب ،یپس منو شناخت-

 که.... 

کرده بود که هلن رو تو   ی چه حماقت ریبا اردش  یبخاطر لجباز  د یفهم یحاال م د،یکش ش یجو گندم یها  ش یر یرو  ی دست کوروش 

 نبود.  ر یتاث ی حماقت ب ن یمثل هلن هم تو ا ی خوش خط و خال طان یبودنِ ش  بندهیو فر ییبایراه داده بود، البته ز  شیزندگ

 گفت: تیتر کرد و با عصبان لبشو

 . رسهی وقت دستت بهش نم چیه  یاگه هدفت ستارس از االن بهت بگم هلن، کور خوند  -

 جواب داد:  ی معطل یب هلن

 !...ه؟ یستاره ؟! ستاره کدوم خر-

 مسخره ادامه داد:  ی آورده باشه با حالت اد یرو به   ی زیکرد و انگار که چ یمکث

 ! ؟یزنیحرف م ارمش یب ایبه دن ی که مجبورم کرد  یب اون جونورراج  یآهان نکنه دار -

 نداد که دوباره هلن بحث رو ادامه داد:  ی مشتش رو بهم فشار داد، اما جواب کوروش 

 مرده باشه.  کردم ی فکر م -

 . د یتوپ تیعصبان با

 .یرو نداشت ی چیه اقتیتو ل  ،یمادر بودن رو نداشت اقت یحرف مفت نزن، تو ل-

 پوزخند هلن بلند شد. یصدا

نداشته باشم، من هم از تو هم از اون پدر کفتار و اون   اقتشو یبهتره ل امهیکه از تخم و ترکه س  یا بچه  یمادر شدن! اونم برا  -

 جونور متنفرم. 

 داشت. وار ید  یتو  یبه کوبوندن گوش  یاد یز لیم

 کرده باشه.  ی زندگ سیابل نی کنار ا  یروز شد ی نم باورش 
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 بهش نداره اونو یا که هلن عالقه  ن یاما حماقت کرد و با دونستن ا خورده،  یمتوجه شد که باز هاقه یعت ی ااز ماجر بعد 
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فشار بود هر لحظه هم با هلن جنگ عصاب   ر یز ی کرد، از لحاظ مال یم   یبا خودش ، اون وقتا بد قلق  ی کرد به ادامه زندگ مجبور 

 داشت.

اون   یکس شی مونه؛ مخصوصاً که بو برده بود دلش پ  یرقمه نم  چیه گهیدونست که د ی هلن، م پدر  ،ی تصادف و فوت منصور بعد 

کرد،   ی م کی تحر رتشویماجرا رگ غ نیسخت بود قبول و تحملش هر چقدرم که هلن بد بود، اما همسرش بود، ا ره، یطرف آب گ

 طالقش بده تا بره؛  کنار اومد خواست زا یچ هی مثل بق  نمیاما با ا

 رخ داده، وجود ستاره اونم بعد سالها واقعاً معجزه بود  شیمعجزه تو زندگ ه ی د یهمون موقع بود که فهم اما

  دنیهلن، که با فهم یبعدش نه حت  یزی نه سن و سال و آبرو ر ره،یتونست اونو ازش بگ  ینم چکسیو ه   زیچ چیکه ه یامعجزه 

 . آخر زده بود میبه س  شیخبر باردار

کرده   دش ی صورت تهد  نیا ر یخواد بره در غ یتونه هر کجا م  ی اونم سالم بعد م ارهیب ایروز بهش گفت مجبوره بچه رو به دن اون

 بود به زجرکش کردن. 

 بود که آروم شد. د یطول نکش یلیکرده بود، اما خ   یبد قلق هلن

 اومد.  ی نظر اوضاع خوب م به

اومدن بچه هلن از رفتن منصرف بشه، درسته غرورش لطمه خورده بود، اما تو اون حال با وجود   ای باور کرده بود بعد به دن یحت

 .د یتنها ام شد ی م  د یو همه کسو از دست داده بود وجود هلن شا ز یهمه چ یوقت  شیتنها

بود که   ی بار ن یاول د یه کرده باشه اون روز شاتو صورت دخترش نگا کباری ی حت نکه یهلن رفت بدون ا د یروز موعد رس  باالخره

 .دهی نم تیجز خودش اهم یکس  چیو ه  ز یچ چیزن به ه نیکه هلن زد مطمئن شد ا ی اما امروز با حرف طانه، یش  ه یهلن  د یفهم

 اون توله دارم نه برام مهمه...  دنیبه د یامن نه عالقه  م،یبهتره بحث و کش ند  -

 : د یحرفش پر ونیم
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 ! ؟یخوا  ی م ی چ یپس چرا برگشت-

 کنم.  ه یمونده که اومدم تسو م یاز قد  ییخورده حسابا هی  خوام،ی نم یاد یز زیچ-

که   یبکن  ی خوایم  یو در عوض من بذارم هر غلط  ی اریب ایقرارمون بود بچه رو به دن  ؟یزنیحرف م  یاز چ ؟یچه خورده حساب-

 . یکرد

 تر از قبل جواب داد. یجد  هلن

 گفتم؟!   رم،یگی نگفتم انقام خون پدرمو ازت نم گردم یمن رفتم؛ اما نگفتم بر نمآره -

 دوخت.  ریگرفت و به اردش   لیموبا ی متعجب نگاهش رو از گوش  کوروش 

 .لیموبا هی حرف زل زده بود به اون و گوش  یب

 آدم کش نبود؛ بود؟!  ر یپر از سوال بود، اما نه امکان نداشت، اردش  نگاهش

 دهنش رو قورت داد:  آب

که باهاش   یا سراغ اون راننده  یبر د یمگه من کشتمش، با  ؟ یخوا ی انتقام خون پدرت رو از من م ؟ یزنیحرف م  یراجب چ-

 تونم به اون موضوع داشته باشم.  ی م یتصادف کرد، واال من چه ربط 

  نیدادن اسکار بهتر ی برا کنه ی م تیاما صداتم کفا دم؛ ید ی نه واقعاً خوشم اومد، کاش اونجا بودم و صورتتم م کالیبار نیآفر-

 ماجرا نداره.  نی به قول خودش به ا ی ربط چی خبره و ه ی ب ایآدم از دن نی لحظه با خودم گفتن ا ه یکه   یحرف زد  ی جور ه ی گر،یباز

 آورد و کمر خم کرد تا صداش واضح تر به گوش هلن برسه.  نییا سرش رو پادرمونده تو جا بلند شد، ام کوروش 

پشت مرگ   ی بخدا اگه قصد و غرض م،ی کنی با هم حلش م مینیش ی باور کن کار من نبوده باور کن، بذار سام من برگرده، بعد م-

 فقط بذار بچم بره.   م،یکنی م داش یپدرت باشه پ

 زد:  یپوزخند  هلن
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  ی معن  نیبه ا نیاما ا اد؛یاز اون خوشم م  ادیحل شدس؟! توام نگران پسرت نباش هر چقدر از شما بدم م  ی وقت م یرو حل کن یچ-

 ندارم.   یباهات شوخ یکه دلم نخواد انگشتاشو دونه به دونه برات نفرستم تا بدون ستین

 .د ینال کوروش 

  یخوا ی بگو برات بکنم هر چقدر پول م  یخوا ی م  یهر کار  به اون نداشته باش،  یکار  یندار یخب تو شوخ لهیخب، خ لهیخ-

 . یرقم بگ  ه یفقط کاف

 .د یخند  هلن

کنه   دامیالبد االنم در به در دنبال منه تا پ  رمرد،یسراغ اون پ ی پس رفت ،یزن ی بزرگ م یها حرف از معامله  یی اوف حاتم طا-

که    ستمیپس انقدر احمق ن ه، ی تاوانش چ ام یکردن با وارث س  یدونم باز  ی من م اًیآره؟! اوالً که بهش بگو خودشو خسته نکنه، ثان

 کنم.  سک یواسه خاطر پول ر

 . د یکوب  زیم  یرو  یمشتش رو کنار گوش  کوروش 

 ؟ ی از جون من لعنت یخوا ی م  یپس چ-

 کرد و بعد جواب داد:   یمکث هلن

 .امیخوام کوروش س  یجونتو م-

 حرف جا خورد.  نیا دن یاز شن کوروش 

 ... ایکرد  ی م یشوخ

 ! ؟یگفت  ی... چیچ-

 . دهیپسرته که تاوان گناه پدرش رو پس م ن یواال ا  ،ید یکه شن  یهمون-

 اتاق چرخوند. یشوکه نگاهش رو تو  کوروش 

 قاً؟ ی چکار کنم دق د یبا.. با..با-

 

 576پارت#



 قاصدک سوخته 

653 
 

رو برات فرستادم،   د یکش  رونیتو رو با رشوه ب ی و پدرت پا  نیبرد رونیاز مرز ب ی قانون ر یکه غ راز یش  قهی عت ی از پرونده ها ی کپ  هی-

و به لطف پدرت چنان مهرو موم شد که انگار نه انگار    یکرد   ییکه چکارا  یتو راه باشه فراموش نکرد   ایباشه  ده یرس  د یبا ایتا االن 

از جمله قتل پدر من، و واسه تکتشون    ی کن  یبه تمام جرمات اعتراف م یر یم ی صبح اول وقت ادار رفته؟  یاومده و خان یخان

کوبم   ی م نیرو به زم  امیخاندان س  ییطبل رسوا ی جور ، یندار ی راه فرار نبار یهم به سرت نزنه ا یزرنگ  الیخ ، یدی تاوان پس م

  یی . پس فراموش نکن فقط تا فردا صبح واال کارنهیبش اهیبه خاک س  ودشمتو بکنه، خ  یبرا  ینتونه کار  نکهی که پدرتم عالوه بر ا

 .د یکنم که نبا  یرو م 

 قبوله، فقط...الاقل بذار باهاش حرف بزنم بذار مطمئن بشم سالمه. ی تو بگ   یباشه، هر چ-

 گذره.  ی بهش خوش م یداره حساب ستیبه حرف ن یاجیاحت-

 ش اومد و با التماس تو صورت اون لب زد. و به سمت کورو د یاز جا پر انیک

 نفس، نفس. -

 خلع صالح بود.  ان یک ینداشت، اما در مقابل چشما یحال خوش  کوروش 

 :د یتکون داد و پرس  سر

 که همراهش بود اونم خوبه؟!  ی اون ؟ یدختره چ-

 حوصله جواب داد.  یب هلن

 اونم فعالً خوبه. -

 . د ینگرانشن الاقل اونو ول کنوسط خانوادش  نیاون چکارس ا د؟ یاونو چرا برد-

 گردن خونه.  ی جفتشون به وقتش بر م ی نکن یبا اون ندارم، تو چموش   یکار-

 

 577پارت#

 حرف صدا قطع شد. نیا بعد 

 صدا زد:  یپشت سر هم تو گوش  ی چند بار کوروش 

 الو... الو...الو. -
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بلند   د یکوب  یم  بوردیک  یها دکمه   ینشسته بود و مدام رو  وترش یکه از لحظه که تماس وصل شده بود مقابل کامپ  یمرد  یصدا

 شد.

 آقا تماس رو قطع کردن. -

 .د یکش  یبست، آه ی و چشم م گذاشتی دهنش م یکه دستاش رو رو  یکمر راست کرد و درحال کوروش 

 بلند شد.  ر یاردش  یکه باالخره صدا   د ینکش یطول

 ! ؟ی کرد  داش یشد؟ محلشونو پ یچ-

 دوخت.   شینی ذره ب نکیبا اون ع تور یپشت مان یجثه  زیچشم باز کرد و نگاهش رو به مرد جوون و ر کوروش 

 سرش رو به اطراف تکون داد.  پسر

 .ستی ن ریامکان پذ  قینه متاسفانه، زدن ردش اونم به طور دق  -

 . د یکش ادیفر ریاردش 

 ! ؟یکرد ی تا االن م  یداشت  یپس چه غلط-

 انداخت. ر یو صورت در هم سر ز  ز یآو ی جوون با شونه ها مرد

 آقا.  د یببخش-

 . د یکش ی پوف ریاردش 

 عرضه.  ی گورتو گم کن ب-

 بود که گفت: ده یبه سمت در نچرخ یبلند شد، اما هنوز حت  توریبا سر کج شده از پشت مان پسر

 اما آقا... -

 جواب داد:  میبا تحک ریاردش 

 . رونیگفتم ب-

 گفت: ر یتوجه به اون رو به اردش   یبه سمت در حرکت کرد و کوروش ب پسر
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 کرده   زویپس فکر همه چ م،یکن داش یپ میتون  ی گفته بود نم -

 

 578پارت#

 کجاست وجود نداره.  م یبدون نکه یا یبرا ی نقشش رو بر نامس راه و

 نرفته به سمت اون ها بر گشت:  رونی رفتن بود که باز هم از در ب رون یجوون که در حال ب مرد

 اما...-

شد تا ادامه حرفش   ره یاون خ یجوون تو چشما یهاحرف  دن یبه شن ی لیم ی اما کوروش با وجود ب د،یکش  یبا حرص پف ریاردش 

 رو بزنه. 

 گفت: ع یسر انداخت و زود نگاهشو گرفت و رو به کوروش  ریبه اردش  یا ده ینگاه ترس  مین پسر

که    ییبتونم جا د یوقت داشته باشم شا کمی اگه  هی دونم تو کدوم شهره، حدوداث کدوم حوال  یدونم، اما م   یرو نم  قشی آدرس دق-

 کنم.   دایهست رو پ

 هم گذاشت. یبا حرص چشم رو  ریاردش 

 ؟ یزودتر بگ  نو یا یمرد ی... میه ی جون بکن یا-

 بق کرده و با سر کج جواب داد:  پسر

 بگم اما شما... خواستمی آقا من که م -

 اون گفت:  ی حرفش رو خورد و کوروش به جا ادامه 

  ی هلن گفته تا فردا صبح؛ فکر نم ،یبکن داش یپ یکه بتون م یتا به تو بد   میندار ی هم مهم نبود چون ما وقت ی لیدر هر صورت خ-

 .رهیتماس بگ   گهیکنم تا صبح د

 . د یتوپ ریاردش 

هزار بار   یکه روز  ارم یبه سرش م ییکنم بال داش یکرده، پ  نییغلط کرده که وقت تع ی لیاون عجوزه هم خ م، یوقت دار  میلیخ-

 . یمعطلش بکن کمی د یفقط با ی انقدر زود جا بزن ستی مرگ بکنه توام الزم ن ی آرزو



 قاصدک سوخته 

656 
 

 زد بلند کرد.  ی منطق و لجبازانه حرف م  ی که از نظر اون ب ر یاردش  یصداش رو برا ی عصب کوروش 

 ؟ یفهم یپسر منه م  نجایآره من جا زدم زودم جا زدم، چون بحث ا-

 زد.  اد یمتقابال فر ریاردش 

 کشتش.  یلفت دادن تو نم کم ینترس با -

 

 579پارت#

 چشم دروند:  کوروش 

کنم؟    یوقت کش ی خوا ی از من م ی! رو چه حساب؟یاگه به حرف خودش انگشت دستا و پاهاشو برام فرستاد چ ؟یاگه کشتش چ -

 کن؟!   سکیر یگ  ی به من م  ینانیبا چه اطم

 مقدمه رو به کوروش گفت: یوارد اتاق شد و ب اوش ینزده بود که س  ی کبود شده بود، اما هنوز حرف تیاز عصبان ریاردش 

 اومده. بسته براتون  هی آقا -

 . اوش یبه هم و بعد نگاهشون رو دوختن به س   یاول نگاه ریو اردش  کوروش 

 بسته رو رسونده؟  یچه کس-

 شونه باال انداخت. اوش یس 

 .نجایپول گرفته بسته رو برسونه ا نکهیبوده، مثل ا یموتور  کیها پرس و جو کردن پ آقا بچه -

 که تا اون لحظه شاهد ماجرا بود از جا بلند شد.  انیک

 کرد.  داش یشه پ ی بدونه اون که بسته رو داده کجا م دمیدروغ گفته باشه شا د یکو کجا رفت؟! شا-

 رو به اون گفت:  یشونه باال انداخت و با در موندگ  کوروش 

 ؟! دنبالش  م یتا ما بر سادهی که طرف همونجا وا یکن  یکنه؟ فکر نم  ی م  یچه فرق -

 کالفه جواب داد:  انیک
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خونه پدرتون؛ اما گفت بسته رو فرستاده   نی دونه شما اومد   یکرد نم یبو داره، اون که اظهار م ز یچ هی  ن، یستینه نه شما متوجه ن-

   شه؟یمگه م  د،یبعد قطع تماس بسته به دست ما رس  قه ی چند دق

 . د یچونش کش ریکرد و دست ز ی فیاخم خف کوروش 

 ؟ یبه ما بگ  ی چ یخوای تو م شم،ی متوجه منظورت نم-

 . یینجایدونسته شما ا ی گم اون آدم م ی من م -

 چطور ممکنه؟!  -

 سخت باشه. د یحدس چطورش نبا-

 ! م؟یجاسوس دار نجایما ا یگی م  یعنی-

 گفت: اوش یبود که رو به س  ریاردش  نبار یشونه باال انداخت، ا انیک

 زنه چقدر امکان داره؟  ی که م  ی پسر؟ حرف نیا گه ی م یچ-

 

 580پارت#

بود، انداخت لبش رو تر   ستادهینشسته بود ا یصندل ی حال رو ی که ب می سر نس یکه باال  انیبه ک  ینگاه کوتاه میبعد ن اوش یس 

 جواب داد:  ر یکرد رو به اردش 

 . مینخاله تومون ندار شناسم،ی رو م یحفاظتو نگهبان یها واال آقا چه عرض کنم؛ امکانش که هست، اما من همه کارکنا و بچه -

 تکون داد:  ی سر ریاردش 

 پس چطور از مکان کوروش با خبر شدن؟ -

 اون جواب داد:  ی به جا انیانداخت و ک ر یجواب سر ز یب اوش یس 

از خونست و داشته   رون یکه خبر جا و مکان آقا کوروش رو داده ب  یجاسوس تو خونه نباشه و کس د یآقا باشه، شا نیحق با ا د یشا-

 . میصحبت کن ی موتور کی با پ د یگم با ی م  نمیکرده، واسه خاطر هم ی م ب یاونو تعق

 هول شده سر بلند کرد.  اوش یس 
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 بره.  م یداد اونو که گذاشت  یا-

 . داد زد نبار یبود که ا کوروش 

 بدو. اوش،یکن س   داش یبرو پ-

 و اتاق رو ترک کرد.  د یدو  رونیجواب به ب یب اوش یس 

 لب زمزمه کرد.  ریز د یکش ی که موهاش رو به باال م یو در حال   د یکش ی پوف کوروش 

 . نهیباز بشه حسابم با کرام الکاتب یچاره شدم، پام به کالنتر  ی چاره شدم، ب یب-

 با خشم رو به اون گفت: ریاردش 

رو   ی گفتم دور دختر منصور  ،یدی که به حرف بزرگترت گوش نم  نهیواسه خاطر ا  اته،یواسه خاطر خودسر ی کش ی م ی هر چ-

 یدختر اومده دنبال مال و منالت گوش نداد  نیخط بکش ا

 

 581پارت#

نطور شد، بعدش بهت گفتم پسر دنبال خالف نرو  او شیگرفت ی رفت  یکرد یعشق و عاشق یادعا دهیپسر بچه تازه بلوغ رس  هی  مثل

 گفتم....   شیپنج سال پ یکنم، شد ماجرا ی من اشتباه م یبگ  ی خواست یطمع کرد  ست،یکار تو ن  یتو عرضشو ندار 

 : د یحرفش پر ونیو کالفه م  د یکش ی پوف کوروش 

لطفاً نمک به زخم من    یندار ی توام اگه راه حل دم، یرو م ی کردم و دارم تاوان چ  یدونم چه غلط یمن خودم خوب م   گهیبسه د-

 نپاش.

 با تاسف سر تکون داد.  یابا نگاه سر زنش گرانه  ریاردش 

 .د یاون بود گذاشت و با بغض پرس  یشونه  ی که رو ان یدست ک یداده بود دستش رو رو   هیتک  یحال به صندل  ی که ب مینس

 شه؟ ی م ی حاال چ انیک-

 و گفت:  د یچرخ میجواب نداده کوروش به سمت نس انیک

 گردن.  ی بچه ها برم دمیم  لیخودمو تحو رمیقراره بشه؟! صبح من م  یچ-
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 زد. اد یفر گه ید  یاز سو  ریاردش 

 دادن خودتو   لیفکر تحو  ، یکن ی خود م  ی ب یل یتو خ-

 کن.   رونیسرت ب از

 به سمت اون برگشت.  تیبا عصبان کوروش 

 دست رو دست بذارم بچمو بکشه؟!  سمیچکار کرد؟ وا د یپس با-

و به خاک   شمی دار هم من نابود م  یچوبه   یباال رهیبده اصالً فکر نکن هم سر خودت م لیخودت برو خودتو تحو ی نه پس، با پا-

 .نمیش ی م اهیس 

 فقط سام برگرده. ست یبرام مهم ن ی چیه  ست،یبرام مهم ن-

 داشته باش بذار حس کنم چند قطره از خون منم تو رگاته.   گریج کمی-

 *** 

 تونم من دست چپم سخته با دست راست امتحان کردن.  ینم-

 

 582پارت#

لخت دراز کرد و چشماش رو   نیزم  یداد و پاهاش رو رو  ه یتک  واریبه د جهینت ی از تالش ب یو با خستگ  د یحرف چرخ نیا بعد 

 بست.

 .د یکش  یعصب  یپوف  نفس

 بده من امتحان کنم.  شیا-

 بسته جواب داد:  یهمون چشما با

 . یستیتو که بلد ن-

 لب کج کرد:  نفس

 کنم.   یامتحان ه ی خوام مثل تو  ی بده منم م ، ی بلد بود ی لیحاال نکه تو خ-
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باز کرد و   یرو به آروم  دهیدرشت و کش یصورتش رو به سمت نفس قرار گرفت چشما نکهیسرش رو چرخوند و بعد ا سام

 .د یشده بود رو به رخ نفس کش  کی نزد ی به آب ی لیچشماش که رو که حاال خ یخاکستر

  ی م یگفته و چ   یو چ ته ی فراموش کرد تو چه موقع ی محو نگاه اون شد که حت ی طور یلحظه ا ی برا ی که نفس حت  یجور

 خواسته.

 نیرنگ ماب اهیس  ره یشده نفس با ابرو به گ جیگ ی نگاه کردن تو چشما ه یتنگ کرد و بعد از چند ثان ی چشماش رو کم مسا

 انگشتاش که کنار صورتش نگهش داشته بود اشاره کرد. 

 سرش انداخت و گفت:  ره یبه گ ینگاه می ن یبا گنگ  نفس

 خب چکارش کنم؟! -

 گفت:   یبا لحن بامزه و حرص درار سام

 .یبزن کنار موهات خوشگل بش  ی بکن ی چکارش دار ، یچیه-

 لب زمزمه کرد.   ریرو از دست اون گرفت و ز ره ی کرد و گ  یاخم نفس

 . ینکن جمیگ نطور یتو تا منو ا یکنمش تو چشا ی موهام م یمسخره، چرا بزنم گوشه -

 شونه باال انداخت. و ناباور   د یخند  زیحرف نفس ر نیا دنیاز شن سام

 ! ؟یندازیم  ی چرا گردن من م یبود  جیمن چکارت کردم آخه؟ تو گ -

 به قفل بندازه و در همون حال گفت:  ی قی کرد نگاه دق یزانو بلند شد و سع ی رو نفس

 شات آپ) خفه شو( -

 

 583پارت#

 شد نتونه تمرکز کنه.  ی از اون بود باعث م ی سام که صورتش تو فاصله کم ره ینگاه خ اما

 پر از اخم به سام انداخت به جهت مخالف اشاره کرد.  ینگاه م ین ی لجباز با

 چرا؟-
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 تمرکز ندارم.  ی کن ی که نگاهم م ی نطوریا-

 و صورتش رو چرخوند.  د یکش  یپوف سام

  ستادیا ی رو زانو م د ید باسرشون بو  یکه دستهاشون باال ییرو داخل قفل جا کنه، اما از اونجا رهیکرد گ  یزد و سع ی لبخند  نفس

 ... نکهیقفل نداشت مگه ا  یرو  ی و اونطور هم دقت

 .د یببخش-

 ! ؟یچ-

 ....***.... 

 ؟ یکن  یچکار م-

 راحترم.  نطوریا نم،یب یاونطور قفلو نم-

 ابرو باال انداخت. سام

 . ستمیمن راحت ن م ینطوریا-

 .یتحمل کن د یبا ست ین یاچاره-

 .....****..... 

 584پارت#

 سرش تو قفل دستبند.  یره یاز حال خراب اون تمام تمرکزش رو گذاشته بود تو جا انداختن گ فارغ

 . د یلب گزد  جانینفس و از شدت ه ک یحلقه کرد دور کمر بار ی دست آزادش رو به آروم د یکش  یق یعم نفس

با تک تک   ی ن دختر دست بکشه وقتتونست از او  یبود، چطور م ی افتنیو دست ن  نیریش  یا یرو ه یلحظه براش مثل  نیا

 کرد؟  ی سلولهاش اون رو تمنا م

شد و هر لحظه تسلط   ی از قبل م شتریو ب شتر یهر لحظه و هر لحظه ب  ل یم ن یکرده بود و ا  دایشدن با اون پ ی کیبه  یعجب  یلیم

 کرد.  ی کرد رو کمتر م  یکه م   ییکارها ی اون رو رو
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 از دست داده ....***.... شویهاش حالت اول  دونست چشم   یهم م  دهیند 

 نه...نه...  ی وا-

 پرش نفس به باال شوکه شده به اون نگاه کرد.  با

 کردن.  ه یشده بود که مچش رو گرفته باشن شروع کرد به توج یابچه  مثل

 شد..... یدونم چ ی لحظه نم  هیباور کن دست خودم نبود، من فقط  ی عنیمن... من نفس... -

 شد. ی اونو متوجه نم یاز حرفها ی چیسرش تو قفل دستبند بود ه  ره یشدن گ دهیچیکه تمام حواسش رو پ  نفس

شده بود خم شد و آروم و با وسواس حلقه    ده یچسب واری مطمئن شدن از باز شدن دستبند به سمت اون که شوکه شده به د یبرا

 ن یکه اطراف دست سام رو احاطه کرده بود رو به طرف

 

 585پارت#

 سرش باز شد. ی از هم جدا شد، دستِ بند شده سام به لوله باال یناباور  نیکه در ع د یکش

 انداخت. یبود نگاهکرده  دایپ ی دستش رو که از دستبند خالص  یآورد و با ناباور  نیی با تعجب دستش رو پا سام

 کرد.  دنیمهابا شروع به خند   یبلند و ب  نفس

 شه باز شد، باالخره باز شد.  ی باورم نم یبازش کردم، خودم بازش کردم... وا  ید ید-

مچ   یدستبند رو  یهارد حلقه  ی که داشت و از دست داده بودش، دستش رو رو  ینیریش  ط یو بق کرده از شرا د یکش  یپف سام

 داد. یو چشماش رو تاب  د یدستش کش

 کنار اون زانو زد.  ی با لبخند پهن نفس

 ؟ یشد خوش حال نشد  یچ-

 جواب داد:  ی تفاوت ی تازه کنه، و با ب یی تا هوا د یلباسش رو کش  قه ی  یکم سام

 چرا خوشحال شدم. -

 لب کج کرد.  نفس
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 . ادیکه به نظر نم نطور یا-

  لش یدونست دل  یو تو تنش مرتبش کرد، که فقط خودش م  د یجذبش رو به اطرف کششلوارش  نکهیاز جا بلند شد و بعد ا سام

 به اون نگاه کرد.  یچپ چپ  هیچ

 برقصم؟!  یبندر ی که االن برات از خوش  یچکار قرار بود بکنم؟ توقع ندار-

 به لب نشوند. ی روزیلبخند پ نفس

 چته.  دمیکلک فهم ی ا -

 و ابرو باال انداخت.  د یکامالً به سمت اون چرخ  دهیترس  سام

 هوا برت نداره. ی الک ست، ین میچیتو؟ من ه  ی گ ی م  یدار  یچ-

 شونه باال انداخت. یبا شاد  نفس

 .دمیاما من که فهم ی کن  شیکم ماست مال ی باشه باشه تو سع-

 .د یدندون بهم ساب سام

 

 586پارت#

 تو؟  ید یرو فهم ی چ ؟یا یچه ماسمال-

 کنه قفل دست خودش رو هم باز کنه جواب داد:  یتا سع نشستی رو زانو م یو در حال  د یاز چشم دزدبا ن نفس

 نگم.  ی به کس دمینترس قول م  گه،ید دمیفهم-

 که داده بود سرخ شده بود جواب داد:  ی که از شدت حرص خوردن و سوت  یبا حالت سام

 ؟ ید یفهم و یگفتم چ-

  ی باز ی خودش رو به کول ی و حاشا کنه و جور  رهیجبهه بگ  ع یتا سر ارهیرو به روش ب  ششیپ قهی بود تا نفس رفتار چند دق منتظر

 که نفس داد... ی تموم بشه، اما جواب جایبحث هم نیبزنه که ا

 ه؟ آر  ،ی خور ی بابتش حرص م ی اما من تونستم و حاال دار ، یبازش کن یبه غرورت بر خورده جناب، تو نتونست-
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 جواب نفس چشماش رو گشاد کرد و بعد چند لحظه که گذشت متوجه اوضاع شد. دنیاز شن سام

سرش رو   ره یکرد گ ی م ی تمام سع  هیشد به نفس که با خوشحال ره یلباش نقش بست و با همون حال خ  یرو  ی نیریش  یپوزخند 

 بچپونه تو قفل دستبند دست خودش. 

نبرده، سر خوشانه سرش رو به اطراف تکون داد و به سمت در اتاق رفت و   ییه بوکه زد   ینفس از گند  نکه یمطمئن شدن از ا با

 زد قفل باشه.  ی کرد حدس م  نییرو باال و پا رهیدست گ

پنج   یهارفتنه، اما تمام حس رون یب یبرا ی و راه  لهیکرد و وانمود کرد در حال گشتن دنبال وس  نیی رو باال و پا یاتاق خال  یکم

  ی خواست از خوش  ی به وجودش انداخته بود که دلش م  ینیریضعف ش   هی  یی طال ی  قه ی نفس بود و فکر اون چند دق شیش پگانه 

 بکشه.  ادیفر
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 نبود. ی منعطف کنه، اما شدن یا گه ید  زیخوش نفس به چ یزد تا فکرشو از از بو  موهاش 

خودش بود رو    ه یجنبگ  ی که از ب  یو به سمت نفس رفت و حرص  د یابرو تو هم کش زد  ی که باز داشت جوونه م  یمقابله با حس یبرا

 کرد.  یسر اون خال 

 چرا؟  ی کن یپس؟ بازش نم ی کن  یچکار م-

 به اون انداخت. یز یکالفه نگاه ت  نفس

 شه خوب چکار کنم. یباز نم-

 کن.  یسع االی یبازش کن  د یدقت کن با شتریشه! ب ی باز نم ی چ یعنی-

 ترسم.  یتونم م   ینم د یکش  یپوف  نفس

 با قفل ور رفت و ادامه داد.  یکم

 سام.-

 منقلب شده جواب داد.  ی از با حالت سام
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 هوم... -

 با بغض جواب داد:  نفس

 اگه باز نشد تو برو، باشه؟ -

 کرد.  یاخم سام

 . میریکم چرت بگو ما باهم م-

 تونم بازش کنم.   یاما نم-

 شونه باال انداخت. سام

 .. یخوا یگم م  ی که شد م  یاون سر -

 به اون نگاه کنه گفت: نکهیبدون ا نفس

 .یچ-

 تمام گفت:   هیبا بد جس سام

 . یبازش کن یبتون یاونطور د یبغلم شا ی نیبش امیب-

 اون دوخت.  یرو به چشما شش یحرف نگاه پر آت یتند با اخم سرش رو به سمت اون چرخوند ب  نفس

 زد.  ی لبخند پهن سام
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 و ادامه داد:   د یهمون لبخند چرخ با

 . یکرد ی تمرکز م شتر یواسه خاطر خودت گفتم، نکه بغل من آرامش داره ب-

 و پر حرص جواب داد:  ت یبا عصبان نفس

 خودت. یالزم نکرده آرامششو نگهدار برا-
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 . د یخند  زیهمونطور که پشتش به اون بود ر سام

 . یموقع تعارف نکن هی آغوش من بروت بازه   یباالخره گفتم که بدون گه،ید  یدون ی خودت م گه ید-

 کرد.   یدهن کج  نفس

 شعور منحرف.  ی و کوفت، ب  یتعارف نکن -

 حوالش کرد و گفت:  یو چشمک د یبه سمتش چرخ یبا سر خوش  سام

 حرص نخور.   وونه یکردم باهات د یشوخ-

 ****** 

  یبود ال  ییبود و ذهنش هر جا نیپاش رو زم یوار پنجه   کیت  دنیاون در حال کوب توجه به ی بود که ب یانیبه ک رهیخ انیدا نگاه

 اون، حق هم داشت،  شیپ

شده بود برگرده خونه، تا هم خودش استراحت کنه هم   ی که با خواهش و التماس راض م ینس گهیسام و نفس و از طرف د ی طرف از

 ... ریاردش  ه یباز کدندهیو   یکوروش و پرونده قطورش و لجباز ی ها یتاب  ینهال تنها نمونه و حاال هم که ب

 ؟ یکرد دایرو پ نجایچطور ا-

 سرش رو بلند کرد و گنگ به اون نگاه کرد.   انیحرف از دا نیا دنیشن با

 چشم تنگ کرد:  انیدا

 نزده بودم.  امیاز خانواده س  ین پشت تلفن حرفم-

اون   یرو  یمحکم باًیکرد و در آخر با کوبش تقر نییرون پاهاش باال و پا ی کالفه دست هاش رو به حالت رفت و برگشت رو انیک

کرد   یبه اون نگاه م رانهیمچگ  یرفت درست کنار اون که متعجب، اما گستاخانه و باحالت انیها از جا بلند شد و به سمت دا

به گوشه مبل فشارش داد که عالوه   یاون رو تو دست گرفت و جور ی چهارخونه  راهنیپ قه یکننده  ر یغافل گ ینشست و با حرکت

 ضربه در اومد.  نیمبل هم از شدت ا یصدا ان یبر دا
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 بود،  یاده یفا ی گلوش رو از خودش جدا کنه، اما تالش ب  ریچفت شده ز یکرد تا بتونه دست ها ی ادیز  یسع انیدا

  شتریبود و قدرتش ب یچربه چه برسه به حاال که عصب ی به اون م  انیک  یداد زور بازو   صیشد تشخ ینظر م هی هم با  همونطور

 شده بود. 

 .د یش غرشده پیبهم ک ی دندون ها یاون نگاه کرد و بعد از ال یبه چشما ت یبا عصبان ی کم انیک

  ان یواال به خدا دا  نیگوشه بش  هی و   ریکن خفه خون بگ  ی لطف ه ینداره پس   ی کردم به تو اصالً ربط دای رو چطور پ نجای من ا نکه یا -

 .اوردنیکه به روزگار سگ ن  ارمیبه روزگارت م ییو بال کنمی به جان نهالم مالحظه آقا زاده بودنتو نم

  ی آروم کم یا و ترس ضربان قلبش چند برابر شده بود با سرفه   جانیکه شدت ه  انیاون رو ول کرد و دا قه ی تموم شدن جملش  با

 :د یو دوباره پرس   د یجا به جا شد و خودش رو جلو کش

 مگه من چکار کردم فقط کنجکاو شدم بدونم.  ؟یش  ی م ی چرا عصب-

  ک یدست و  کی فقط با  نبار یرو تو دست گرفت؛ اما ا  هنشرایپ قه ی به سمت اون باز هم  عیسر یو با چرخش  د یلب گز ی عصب انیک

 گفت:   زدیم رون یب شیهاش آت که از چشم  ی کنار گوش اون گرفت و در حال  یلیرو با حالت زدن س  گشیدست د

ها رو  گناه   یب  یکار بودم، زر زرم نکن ادا  نیمن تو ا  ییبردت دست شو یتو ننت م ی جوجه، وقت اریدر ن ی واسه من کاراگاه باز-

 ها...؟! تیبود امانت دار نیا ابو، یمن به تواعتماد کردم دست نفس رو گذاشتم تو دستت  ار یهم درن

 شد.  خیس  ان یکه مو به تن دا د یکش  اد یفر ی آخر رو جور یها

 ولش کن.  ی چکارش دار-

 .د یدو  ی که به سمت اون ها م د یشد به گوش رس  ی م ده یوبسنگ فرش عمارت ک یبلندش رو  یکه پاشنه ها  یزن  فیظر یصدا

 سر چرخوند . تیبا همون عصبان انیک
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 نشونده بود.  شیشونیرو پ یظ یاومد و اخم غل ی بود که با عجله به سمت اون ها م ایدن

 ستادی ا انیطلبکارانه دست به کمر مقابل ک د یاون ها که رس  به
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کرد، هنوز هم باورش    زش یبار دوم آنال ی به اون چشم دوخت و با نگاه برا یحرف، اما سوال ی و ب د ی کش ان یدا قه ی دست از  انیک

نداشت، اما نه اونقدر جذاب نبود که سام رو وادار به   یبد  افه یدختر همون نامزد سام باشه، قد کوتاه بود و تو پر ق نیا شد ینم

 ازدواج کنه. 

بال   نیتا ا د یخودش بود انقدر دور و بر سام چرخ ری ره گم و گور شده؟ اصال تقص! به ما چه که اون دخت؟یچکار داداشم دار-

 . رهیسرش اومد، اصالً حقشه کاش بم

 . ستادیاون ا نهیبه س  نه یو س  د یاز جا پر انیک

 خانوم؟! حرف دهنتو بفهم.  یگ  ی م یچ-

 ! شه؟ی م ی نفهمم چ-

 کرد گفت: ی م  کی که خودش رو به اون نزد  ی جا گرفت و در حال ان یاز کنار اون گذاشت و کنار دا ایدن

دختره از همون اول تا چشمش به سام و مال و منالش   ی کن ی نم فی! چرا براش تعرزدن؟یم ک یباهم ت ی گ ی چرا بهش نم انیدا-

 ؟ یگ ی تو ها؟! چرا بهش نم چوندن یافتاد شروع کرد به پ

 انداخت. نیی حرف سرش رو پا ی ب انیدا

 جواب داد:  یعصب  انیک اما

 بوده واسه گذشتس.  میزیبا سام نداره اگر چ ی ا خانوم خواهشاً چرت نگو؛ نفس رابطه   ی خبر ندار ی زی از چ ی وقت-

 زمان باال اومد.  کیحرف با سرعت و  نیا دن یبا شن انیو دا  ایدن سر

 شد انکارش کرد.  ی گفت اما حاال که زده بود هم نم ی م  یز یچ د ینبا د یکش  یپوف  انیک

 شناختن؟! ی اونا قبالً همو م  ی گ ی م ی تو دار  یعنی ؟یگ  ی م یچ-

 :د ی رو به برادرش پرس  نباریا ایو دن  د یپشت گردنش کش یجواب دستش رو عصب ی ب انیک

 ! ؟یدونست  ی تو م-
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 رو به اطراف تکون داد. بود سرش  ده یبود که شن ی که شوکه شده از حرف انیدا

 ناراحت با خودش زمزمه کرد.  یباز مونده و صورت ی با دهان ایدن

 .شه ی شه، باورم نم ی باورم نم -

 چه خبره؟!  نجایا-

 کوروس باعث شد هر سه به اون که تازه وارد سالن شده نگاه کنند.  یصدا

 از جا بلند شد. تیبا عصبان ایدن

 شده.  ده یباشه؟ کاشف به عمل اومد شازده پسرتون، نه با نامزد برادر من، بلکه با معشوقه سابقشون دزد ی چه خبر نیخواست ی م-

 گفت:  انیکرد رو به ک یاخم کوروش 

 فهمم.  ی ! نمان؟یک ن یگه ا ی م یچ-

 . د یاز جا پر ایدن

 . مینبود نجای ا میکه اگه نفهم نبود میما د،یستیفهمه شما ن ی نه جناب اون که نم-

 کرد و بازوش رو تو دست گرفت:   انیابه د رو

هم   نا یکجا، ا ستیمشخصه، طرف با عشق سابقش در اومده رفته معلوم ن قت یحق ؟ینشست ی منتظر چ گه ید ان، یدا م یبلندشو بر-

 بلند شو.  دنش، یگن دزد ی کنن م ش یخوان ماست مال یم

 .ستادیگذشت ا  یداشت از کنار کوروش م  ی بردش؛ اما وقت ی به سمت خروج د یاون رو کش ی بازو ا یبلند شد دن یبا گرفتگ  انیدا

 .نیدادن رو به وقتش پس بد   یباز ن یتاوان ا دمیو قول م  نیرو با ما شروع کرد یای بد باز-

 برد و ابرو باال انداخت. بش یدست تو ج کوروش 

 گفت:  انینازک کرد و از کنارش گذشت و در همون حال به دا یپشت چشم ایدن

 . میگردی بر م م یماهم دار انیب ستی به بابا زنگ بزن بگو الزم ن-
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 دن یبود که از اون خواهر و برادر شن یحرف  نیآخر نیا

 مبل ولو شد. یرو  د یکش  یپوف  انیک

 به سمتش رفت.  یبه آهستگ  کوروش 

 چه خبره؟  نجایا ی بهم بگ  ی خوا ینم-

 شونه باال اندخت. انیک

 . ید یخودت که د-

 ه؟ ی بده رابطه سام با اون دختر چ ح یجواب سر باال نخواستم، قشنگ توض-

 . د یلب گز انیک

 . یچیه-

 چشم تنگ کرد.  کوروش 

 رم کرده بودن؟!   یچی واسه ه-

 دست هاش گرفت و جواب داد:  نیداد و سرش رو ماب  یم  هی آرنج هاش رو به اون ها تک ی زانوش خم شد و در حال ی رو انیک

از   ی شده بود به داخل جنگل تا کس د یاز شما نبود و سام تبع یهمون موقع که خبر  ش،یگرده به پنج سال پ ی اونا بر م یماجرا-

 اون ها باخبر نشه.  یماجرا

 خب ادامه بده. -

که قصد جونش   ییتو همون روزا جون سام رو نجات داده و ندونسته اونو از دست کسا نکه یبا نفس اون موقع آشنا شدم مثل ا -

 کنم.  دایپ ش یهمراه یرو برا ی کیند نجات داده بود، سام ازم خواسته بود رو کرده بود

 ؟یهمراه-

 هواشو داشته باشه و بتونه تو کارا بهش کمک کنه.  رهیخواست تا اونجا که م یرو م یکینه...نه... اشتباه برداشت نکن -

 ... یعنی شمی متوجه نم-
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 رفتم متوجه شدم رابطشون فراتر از  دنشیآره نفس رو باهاش فرستادم به عنوان خدمتکار؛ اما چند وقت بعد که به د-
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نکنه و   دایافتاد که باعث شد اون رابطه ادامه پ یاتفاقات ه یکارفرما و کارگر رفته و سام واقعاً به نفس عالقه مند شده؛ اما خوب   هی

 ور. سام بره خارج از کش

 ! کنن؟ی پس حاال کنار هم چکار م -

و از عالقش به نفس گفت، دورا    شمیاومد پ انیروز دا هی گذشت،  ی رابطه نفس و سام بهم خورده بوده و پنج سال از اون ماجرا م-

قرار بذاره  کردم تا باهاش  ی خانواده سرشناس، نفس رو با اجبار و اصرار راض هی اومد با  ی به نظر م یشناختمش پسر خوب  ی دور م

 نامزد کرده.  ان یسام برگشته و با خواهر دا نکه یغافل از ا

 . هی جوریداستانت -

 . قتهی حق ن یداستان؟! اما ع-

 باور کنم؟! یخوای ازم م  یعنی-

 شد. ره یبرابر اصل سام خ ی کپ یتو چشما  رهیسر بلند کرد و خ انیک

 بار دوم مقابل هم قرار داد.  ی آره؛ سرنوشتشون اونا رو برا یاگه به دست سر نوشت اعتقاد دار -

 بار دوم از سر گرفته شد. یاون رابطه که تموم شده بود برا یگ ی حاال م  یعنی-

  ی کس شیبشناس  د یکه با من اشتباه کردم، رابطه اون ها تموم نشده بود فقط از هم دور افتاده بودن، واال سام رو  د ینه... نه شا-

ها   یراحت نی کنه، پس اگه عالقه بود که من مطمئنم بود امکان نداره به هم شیوارد زندگ  یرو به راحت ی نبود که بخواد دختر

 شده باشه.  الشیخ  یفراموشش کرده باشه و ب 

 مسائل حرف بزنم.  نطوریراجب اوقت فرصتش رو نداشتم تا باهاش  چیه  ی عنیشناسم  ی من سام رو انقدرا هم نم یکن  ی اشتباه م-
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 نشست و ادامه داد:  انی مبل مقابل ک ی پر افسوس رو ی حرف با حالت نیگفتن ا با
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 ه؟ یا چند سالشه و از چه خانواده  ه یچه شکل ه یبگو، چه جور شتر یاز اون دختر برام ب-

 زد.  ینفس لبخند گرم  ادیناخوداگاه با  انیک

با سام  ادش یز باًیتقر ه یتونه با وجود تفاوت سن  یکه م  نه یزشت باشه، اما مهم ا نکه ینه ا ست،یمهم ن لشیشکل و شما-

بزرگ شد   یتوجه ی که با ب  ییتمام سال ها  ییهمه رو براش پر کنه و مرحم باشه واسه تنها ه یخال یتونه جا  ی خوشبختش کنه، م

دختر    هیحال   نیمرد کار کنه و دم نزنه، مغروره اما با ا هی  ی اتونه پا به پ ی م به ینج وخودش؛ با معرفت   ی برا ه یخانم د،یو قد کش

 شکنندس، به وقتش آرومو با وقار و به جاش شر و پر سرو صدا.  یبچه 

 زد.  ی با درد لبخند  کوروش 

 . نمشیخواد بب ی دلم م-

 . شینی ب یم-

 زندون.  یها  لهینه پشت م -

 .د ی و به سمتش چرخ ستادیدور شد، اما ا ان یاز ک یحرف از جا بلند شد و چند قدم نیا با

  ی کنارش چ گاهتینگفت اما خبر داشتم جا ، یکه نتونستم هواشو داشته باشم هواش رو داشت  ییممنونم، ممنونم که درست وقتا-

مادرت نگاه کنم، اما   یش باشم؛ روم نشد تو چشاکنار خانواد  د یاونطور که با ون ینتونستم بعد کتا یعنیوقت فرصت نشد  چیبود، ه 

من در   یهای عرضگ  یدونم مقصر مرگش من بودم، ب   یمن واقعاً دوستش داشتم م خواهرت،ممنونم واسه سام و متاسفم بابت 

  یحس کنه که دست به خودکش  فیتو دفاع ازش باعث شد انقدر خودشو ببازه انقدر خودشو تنها و ضع م یو خام ریمقابل اردش 

 کنم  ی لعنت م ودموخ ی زندگ نیکنه. به جان سامم بابتش هر لحظه تو ا غی بزنه و وجودشو از هممون در 

 ادامه داد:  یبغض مردونه ا  با

 تک و تنها رفتم   یکنم، وقت  یشما، نتونستم از مادرتون عذر خواه ی اون نه برا ینه برا  ستیجبران ن یبرا  یدونم فرصت  یم-

 به پدر و مادرت قول دادم  شیخواستگار
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که حاال بتونم ازشون بابت بد   ستنیکنم قول دادم نذارم آب تو دلش تکون بخوره، اما شرمندم که نتونستم؛ اونا ن خوشبختش

حس   یتو که منو ببخش یبراش نداشتبا سام   یفرق ی بود زیعز ی لیخ ونیکتا ی معذرت بخوام اما تو الاقل منو ببخش، تو برا م یقول

 .دن یکنم اونا هم منو بخش یم

 ********* 

به حال خودش که   خوردی تونست بهش پناه ببره اتاق سام بود، چقدر غبطه م  یکه تو اون لحظه م  یی بود و داغون تنها جا گرفته

 اون باشه. ی تختش دنبال بو یاملحفه ه ی ، که حاال مجبور بود البود  ده یفرصتشو داشت اونو تنگ تو آغوش نکش ی وقت

 ، یپسرش پدر خوب یبود نه برا  یاون شوهر خوب ی نه برا  د ید یشرمنده م  ون یکتا کرده بود، خودش رو در مقابل روح  بد 

رو از دست بده؛ صبح فردا با   ی ا گه یباعث بشه کس د ریاردش  ماتیداد تصم  ی اجازه نم گه ید نباری رو گرفته بود، نه! ا مشیتصم

 . شیبود به زندگ دهیتو دل شب تاب که   یابابت ستاره کوچک آسمونش بود، ستاره  شیاما تنها نگران کرد، ی طلوع آفتاب تمومش م

زد راهش رو کج کرد به سمت اتاق سابقش    ی به اون م ی رو عوض کرد بهتر بود قبل رفتن به اتاق سام سر مشیستاره تصم ادی با

 که به خدمتکار گفته بود ستاره رو توش بخوابونه.  ییمونجاه

 بود جا خورد.  ی آروم ستاره که در حال حرف زدن با شخص ی از صدا د یدر که رس  پشت

 تونست باشه؟!  ی م ی کس چه

 .د یکش یسرک  انهیجلو رفت و مخف یدر باز بود کم ی ال خوشبختانه

 اون بود جا خورد.  یموها دنیکه در حال برس کش  ریاردش  دن یبا د اما
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 براش سخت بود.  د ید  یرو م یا صحنه  نیهمچ ی داریتو ب نکهیبود باور ا یبی عج ی صحنه 

بغل زد و به اون دو    ریداد دست هاش رو ز ی م ه یکه به چار چوب در تک ی صورتش نقش بست و در حال ی رو یارده ا  ی ب لبخند 

 شد. رهیخ

 تو؟  یی ایب یخوا ی نم ؟ یستیقرار همونجا وا ی تا ک-

 باال انداخت. ابرو
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 متوجه حضورش شده بود.  ریاردش  پس

 کرد گفت:  ی ستاره که به اون نگاه م یتکون داد و وارد اتاق شد با لبخند به رو  یسر

 که؟  ی قرار بود بخواب-

 بق کرده جواب داد.  ستاره

 . یومد یشدم تو رو صدا کردم، اما ن  دار یب یوقت  دمی اما خواب بد د دم، یمن خواب-

 ؟ ید ید  ی چه خواب-

 گم.  ینم-

 مقابل ستاره زانو زد.  وش یدار

 چرا؟-

 انداخت و گفت: ریبه اردش  ینگاه م یبا لبخند ن ستاره

 کرد.   فیتعر  یکس  یبرا  د یبدو نبا ی آخه پدر بزرگ گفته خوابا-

 و پر حرف.  قیعم ینگاه کرد، نگاه ر یاردش  یلحظه تو چشما ی برا کوروش 

 ستاره شده بود پدر بزرگ؟!  ی برا ر یتا حاال اردش  ی ک از

 . د یکش یآه

 ؟ یبخواب  یخوا  ی نم نجامیحاال که من ا-

 کنم.  یخوام با پدربزرگ باز ی اما م-

 داد.  ی چرخدارش رو حرکت کم هی صندل ریاردش 

 فعالً بخواب. م یکن  یم  یفردا باز-

 به سمت در حرکت کرد. ر یبق کرده سر تکون داد و اردش  تارهس 

 پدر بزرگ. -
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 رو متوقف کرد.   یحرکت صندل ریاردش 

 

 597پارت#

 .ستادیبا چند قدم بلند خودش رو به اون رسوند و مقابلش ا ستاره

 

 .کرد  ی که اونو وادار به کش اومدن لبهاش م یدر اومده بود؛ حس  انیبه جر ریپوست اردش  ری ز ینیریش  حس

 .د یبه اون بهم کوب یآروم پلک هاش رو رو   د یکه عقب کش ستاره

 . ریشب بخ-

 . ریشب بخ-

 با دو از مقابلش گذشت  ستاره

 اتاقم کارت دارم.  ایب 

 مکث کرد.  ی رفت، اما مقابل در اتاق کم رون یحرف از اتاق ب  نیا با

 .د یشن یم  یکوروش رو به خوب  یصدا

 .نیصحبت کرد  ی راجب چ ر یبا اردش  -

 راجب شما، داداش سام ، مامان و خودش... م؛یحرف زد ی اووم با پدر بزرگ راجب.... همه چ-

 . د یبود کش دهی ستاره بوس  ش یچند لحظه پ  نیکه هم  ییزد سر انگشت هاش رودماغش زد...، درست جا یبه وضوح لبخند  ریاردش 

 ********* 

 شد؟! یچ-

 شه. ی تموم م  ی مسخره باز  نیو ا ده یم ل یقرار بود بشه؟ طبق نقشمون کوروش فردا صبح خودشو تحو یچ-

 ! ؟یمطمئن-
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 نداره.  یا گه یآره، راه د-

 .د یکش  یپوف

 اد؟ یب شیپ یکجا؟! اگه مشکل  ی رفت یگذاشت نجا یمنو تک و تنها ا ؟ییخوب حاال خودت کجا یلیخ-

 نرفتم که.  میمثالً؟ منم که دنبال خوش  ادیب شیپقراره  یچه مشکل ار،یدر ن ی مسخره باز-

 در اومدم رفتم گردش!  ارویپس منم که با اون -

 که گفتمو انجام بدن.  ییتو؟ اومدم دوررا دور مراقبشون باشم تا مطمئن باشم کارا ی باز زر زد-
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 ؟ یگرد ی امشب برم-

 تمومه.  یفردا صبح همه چ ر یتوام سخت نگ  ه، یاوک ی چیمونم تا مطمئن بشم هم  ینه فکر نکنم، م-

 دختره چکار کنم؟! نیبا سام و ا-

 ؟ ید یترس  ستمی! نکنه نیبکن  یخوا یچکار م-

 و ادامه داد:  د یخند  هلن

 .امی فردا خودم م  یکنه، امشب رو که بگذرون ی دردسر درست نم ی کن  یکه فکر م  هی زیعرضه تر از اون چ ی نترس سام ب-

 برن؟  ی کن ی فردا ولشون م -

 ! ؟یدار  یا گه یتو فکر د-

و    سهیخودش استعفاش رو بنو یاونه که باعث شد بابام خودش با دستا ره،یبا سام ندارم طرف حساب من اردش  ی نه من مشکل-

 . هی بعد اون ذره ذره نابود بشه، اون که تاوان پس بده برام کاف

 .میکن  ی براشون م یفکر  ه یخب پس، فردا که برگشتم  لهیخ-

 . یتموم نشه دنبال مواد نر  ان یجر نیتا ا  ینره تو قول داد ادتی... ها  یباز نشعه کن ی نیماکان نش فقط 
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 باشه.-

 ؟ یندار یکار  گه یخب د-

 اوووم، هلن مراقب خودت باش.-

 داد.  صی شد تشخ یاز پشت تلفن هم م یکه زد رو حت یپوزخند 

  اج یخواسته ها احت نیا د یکه نرفته حرفامونو؟ شا  ادتی م یرس  ی ما به خواستمون م وفتهی که ب م یحرفاها رو، هر اتفاق نیول کن ا -

 .م یختی رو بکن که قبالً برنامشو ر ی افتاد همون کار ی فقط مهم هدفه، فقط اگه اتفاق مید ی داشته باشه، پس م  یبه قربان

 گفت:  د یکه کش  یقی کرد و بعد نفس عم ی حرف مکث نیا بعد 

 .نمتیب  یفردا م ،یبا-

 رو به روش قطع کرد.  یکنه رو بهش نداد و گوش  یباهاش خداحافظ نکهیفرصت ا هلن
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خودش رو   یپرت کرد و کم ز یم ی به صفحه اونو رو رو یآورد و بعد نگاه ن ییاونو از کنار صورتش پا یبعد از قطع شدن گوش  یکم

 داد چشم بست.  ی م ه ی داد و همونطور که سرش رو به اون تک ه یو به مبل تک  د یعقب کش

 گند نزنه.  نباریا گهیوار بود که د د یام

  ی ، اگه بنتونسته بود کار سام رو تموم کنه ی فرصتشو داشت تو اون مهمون ی وقت شیخورد که پنج سال پ یافسوس م چقدر

 افتاد. ی اتفاق ها نم نیکدوم از ا چ یاون نبود ه یها یعرضگ 

 . رنیخوب بود که هلن برگشته بود تا بتونن انتقامشون رو از اون ها بگ  باز

با گذشته نکرده و هنوز هم   یر ییتغ چیه د یاما بعد پنج سال که رفت سراغش فهم  کرد؛ی شد تا کمکشون م ی م یپارسا راض کاش 

از دست نداده بود هنوزم همون آدمه   ی زیالبته حقم داشت اون که چ ده؛ی انجام نم ی کار ادیب  رش ی قرار نباشه گ  یز یاگه چ

 جوره قابل جبران نبود.  چیکه ه یی زهایرو از دست داده بودن، چ ی ادیز ی لیخ ی زایآسمون جله سابق بود، اما اون ها چ

 تموم نشده سمتشون نره اما...  انیجر نی قول داده بود تا ا زدن، یمبهش چشک  یبد جور  ز یم ی حرص چشم باز کرد، مواد رو با

 مصرفش کرد.  رش یبا زدن فندک ز ختیپهن شده بود داخلش ر زیکه رو م شه یاز ش  یچنگ زد و کم زیم  یرو از رو  پیپا



 قاصدک سوخته 

678 
 

  شهیاما حالش مثل هم کرد، ی حس م یا  گهیرو از دست داده بودن و وزنش رو سبک تر از هر وقت د شونیحالت اصل چشماش 

 شده بود.  یاز قبل عصب  شتر یکرد و بلکه ب  یاز مواد رو مصرف کرد، آرومش نم گه ید  ینبود کم

 .. یاون ها بود همه چ ریتقص ی چ همه

 . زدی سرش چرخ م یجمله مدام تو  نیا و

 العملش!مواد بود، نه افکارش دست خودش بود و نه عکس رو

 بود.  جیگ
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شده و سرجاش پرتش کرد، تو اون لحظه   مون یمبل برداشت، اما پش یکه عکس جمجمه روش داشت رو از رو  یای گردن  دستمال

 .د ید  یبود که اونو م یبارن ینداشت، امشب آخر یتیکردن صورتش از سام براش اهم ی مخف

 کرد.   ینبود کارش رو تموم م ی امشب حاال که کس نیهم

شده   ی کرد، کلت مخف ی کرده بود حرکت م  یکه اون ها رو توش زندان  یو منگ به سمت اتاق  جیجا بلند شد و همونطور که گ از

 .د یکش  رونیپشت کمرش رو ب

 رو داخل قفل چرخوند و وارد اتاق شد... د یکل  یو به آروم  د یکش   شینیب ر یبه صورتش و ز ی دست  یعصب  یدر کم  یجلو

 ********* 

 د؟یخواب-

 . یبه سخت -

 سر و صدا نداره.  طنتاش ی اندازه، ش  ی خودت م یای بچگ  اد یمنو  ه یبانمک یبچه -

 . ادیازش خوشت ب یلیخ  د یصورت نبا ن یپس در ا -

 به کوروش انداخت. ینگاه تند 

 . یرمچه نه تو پس  اد ی! چه خوشت ب؟یزنیکه م  ه یحرف چ نیا-
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 شد. تیباعث سر شکستگ  شه یکه هم ی اوم آره، پسر-

 شد. ی نم نطور یا د یشا ی کرد  ی عاقالنه تر رفتار م کم یاگه فقط  ، یمقصرش خودت بود-

بود و من چه اندازه   نطوریچرا رابطمون ا ی کن  ی ادآوریسال بهم  یکه بعد پنجاه و خورده ا   نجایا یخب حاال منو نکشوند  لهیخ-

 عرضه بودم که؟!  ی و ب قیناال

 اخم کرد.  ریاردش 

  ید یفهم یم  یپسر بزرگ دار  هی ازت گذشته و خودت  ی سن و سال گهیلج باز و تلخ، کاش حاال که د ؛ یبود نطور یهم شه یهم -

 .یچطور با پدرت صحبت کن د یبا

 .د یکش  یپوف

 بخوابم.  رم یم-

 .بره یباور کنم خوابت م یعنی-

 . ادیازم بر نم یا  گهید کار -

 

 601پارت#

 وارد اتاق کار شد.  مهیسراس  اوش یلحظه س   نیهم در

 گفت:   یبه تند  ریاردش 

 ! ؟یرن یچه خبرته چرا در نم-

 انداخت.  ریسر ز اوش یس 

 . هیاما خبر مهم د،یببخش-

 شد.  رهیبه اون خ ی کوروش هم با کنجکاو  ریبر اردش  عالوه 

و شش   ستی مورد دو  ه یمتوجه  شیپ یفرستادم، ساعت ی گشت زن یبچه ها رو نامحسوس اطراف خونه برا  ن یهمونطور که گفت-

 نظر دارن.  ریچون انگار خونه رو ز ه؛یمسئله مهم   مید یدقت فهم یبعد کم  نکهیتا ا م ینگرفت شیجد  ی لیاما خ م، یمشکوک شد 
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 .برگشت  ریبه سمت اردش  جانیبا ترس و ه کوروش 

 خودشونن؟!  یاز آدما یعنی-

 .د یچونش کش  ر یز ی دست ریاردش 

 .شهی مشخص م-

 گفت:  اوش ی حرف رو به س  نیگفتن ا بعد 

 داخل.  نشونیاریب د ینکن  یکه جلب توجه ی جور-

 چشم.-

 با حرص ادامه داد:  ریاردش 

 کشم. ی م  شیآتعمارت به  نیهم دون یاز دستتون در برن، که اگه برن تک تکتونو وسط م  د ینذار د ینکن ی فقط اشتباه-

 آب دهنش رو قورت داد و دوباره گفت:  اوش یس 

 چشم.-

 رفت.  رونیانداخت و با دو از اتاق ب ریبه اردش  ینگاه زود گذر  م یکوروش ن  اوش یرفتن س  با

 . د یبودن ماجرا شده بود از جا پر  یعاد ر یکه متوجه غ انیک

 افتاده؟  ی اتفاق-

 .ستادیاون ا یبا صدا ی مقابل در خروج کوروش 

 خونه تحت نظرمون دارن.  رون یچند نفر از افرادشون ب ی همونطور که حدس زده بود نکهیمثل ا-

 . د یحرف به سمت اون دو نیا دن یبا شن انیک

 ******* 
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شد ترس برش داشته   یباز م یفرصت بود، اما حاال که در اتاق داشت به آروم  نیبود و منتظر ا ستادهی وقت بود که کنار در ا یلیخ

 بود. 

به اون   شهیوقت باز کردن در مثل هم  نکهیا ایرفت و اونا چند نفر بودن  ی نم شیطبق نقشه پ یکرد اگه همچ  ی اشتباه م اگه

 .د ید  یرو سرش خراب بشه رو م  ع یخوب و سر عتیموق ه یپناه گرفته بود تا بتونه تو  وار یو اونو که تو گوشه د د یچرخ یسمت نم

نشسته بود و نتونسته بود قفل   واری هنوز کنار د دهیپر ییبا رنگ و رو دهیبه نفس انداخت ترس  یرو حبس کرد و نگاه تند  نفسش

 دستبند رو باز کنه. 

اون تکون داد و با حرکت چشم از اون خواست تا آروم باشه، اما هنوز فرصت فکر کردن به   ی نا آروم بود، اما سرش رو برا نکهیا با

 نکرده بود که در باشد و مرد وارد اتاق شد. دایبکنه و چکار کنه رو پ د یچه با نکهیا

 سرش ازش گرفت.  ی نگاه اول متوجه نبود سام کنار نفس شد، اما فرصت حرکت رو سام با پرت کردن خودش رو با

 .د یدست مرد کمربندش رو دور گردن اون انداخت و با تمام توانش عقب کش  یتوجه به اسلحه تو  یب سام

 .د یچی اتاق پ ینفس تو  غ یگوله و ج کیشل یصدا

 گوشش رو حس کرد.  ر یتا ز شقش یدونه درشت عرق رو از کنار ش   دنیغلط  ستادینفسش رفت و زمان ا یالحظه  یبرا

 ه شوک بهش وارد شده باشه سر بلند کرد. نفس انگار ک  هیبعد  غ یبا ج اما

 سام....-

 کرد انداخت. ی به اون ها نگاه م دهیبه نفس که ترس  یتند  نگاه

 اون جون تازه گرفته بودن. ه یسالمت دنیبدنش از د یسالم بودن نفس رو نداشت؛ اما تمام اعضا ی برا ی خوشحال فرصت

دست مرد باعث شد تفنگ از دست اون رها بشه و فرصت    یآرنجش رو  دن یدست مرد انداخت و بها کوب  یرو از پشت رو  خودش 

 دوباره رو نداشته باشه.  کیشل

 

 603پارت#.

 



 قاصدک سوخته 

682 
 

اون به سمت اون   د یلرز ی دستهاش م ی مقابل مرد قرار گرفت و در حال  زانی چنگ زد و افتان و خ  ن یزم ی تفنگ رو از رو عیسر

 مرد نشونه گرفت. 

 بلند شو.  االی-

 شد به سقف.  ره یتوجه به سام خ یو ب  د یزد و به پشت خواب ی غلت ن یزم ی رو  مرد

 گرفته بود به صورتش نگاه کرد.  شی شونیکه اسلحه رو به سمت پ ی سر اون رفت و در حال یو استرس باال   جانیبا ه سام

 مرد...  ن یا افهیق

 آره اون ماکان بود اما... ماکان،

 هته پته گفت:  با

 . ماکان-

 زد.  یپوزخند  پسر

 کرد؟!  یرو م  نکاریا د یبود، اما چطور امکان داشت؟! چرا با خودش 

با من چه   ی و چرا با هلن هم دست شد  ی کن ی م  یچه غلط نجایچه خبره؟ تو ا  نجای بلند شو بهت گفتم، بلندشو بهم بگو ا -

 ! ؟یدار  یمشکل

 بود.  رهیبدون حرف همچنان به سقف خ ماکان

رو گرفت و به سمت   راهنشیپ قه یگذاشت  ی اون م ی  نه یکه پاهاش رو اطراف س  یبه سمت اون رفت و در حال  تیبا عصبان سام

 صورتش گذاشت.  یصورت اون خم شد و تفنگ رو رو  ی و رو  د یخودش کش

 ** حرف بزن. کهیمرت  ستمیمگه با تو ن-

 .د یخند  ماکان

 ؟ یمنو بکش  یخوا ی نزنم م-

 .د یدندون بهم ساب سام

 چرا که نه.  یکن  م ییعصب -
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 بِکش اون ماشه رو.  یمعطل  ی چ یپس بُکش، برا -

 604پارت#

 سام صداش رو باال برد:  ی داخل چشم ها  رهیخ

 . یبُکش ، بُکش منو لعنت-

 اون رو با پرت کردن تنش به عقب رها کرد و سر تکون داد:  قه یو  د یکش  یپوف سام

 تو خونس؟  یبرم بهم بگو جز تو ک  نجا یخوام از ا ی ماجرا کرده، فقط م ن یهلن تو رو چطور وارد ا ستیبرام مهم ن-

 نداد داد زد. یماکان جواب ی وقت

 دستبدها کجاس. نیا د یکل  نم ید بنال بب-

 ...  پوف

 . ستادیاتاق نشسته بود ا ون یدور ماکان زد و درست پشت سر اون که م ی و چرخرو به اطراف تکون داد   سرش 

 نه؟ باشه.. باشه. یکن ی کمک یخوای نم دم،یفهم-

 نفس لب زد.  غی توجه به ج  یبه پشت سر اون زد و ب یاپشت اسلحه محکم ضربه  با

 پس مجبورم بدون کمک تو حلش کنم. -

کرد به سمت نفس   دایدستبند رو پ  د یکل ی و شلوارش رو گشت، وقت  راهنیپ ی ها بیجون ماکان خم شد و داخل ج یتن ب  ی رو

 رفت و با عجله دستش رو باز کرد. 

 . می بر د یعجله کن با االی-

 با ترس از جا بلند شد. نفس

 به ماکان انداخت. ینگاه و

 بود؟  ی ک نیسام ا-

 ش؟یشناس  ینم-
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 متعجب به اون نگاه کرد. نفس

 بشناسمش! د ینه از کجا با-

 . دمیاون د یبار تو رو تو خونه  ن یاول ادمه یکه   ییاما تا جا-

 به خودش اشاره کرد.  نفس

 منو! -

 باز به سمت ماکان رفت. یدهان با

 تورد، اما اسمش... ینم  ادیرو اصالً به  افشیق

 

 605پارت#

 . یبود  یبگو با ک  ینپرس کجا بود  -)

 ؟ یبود  ی مگه با ک-

 با ماکان. -

 ه؟ یماکان ک-

 قصر!(  ن یا یآقا-

 . زدنیداخل مغزش چرخ م یکیتار ی تو یامثل شعله  خاطرات

 اومد؟؟ ادتی-

 سر تکون داد و به ماکان اشاره کرد.  آروم 

 مرده؟ -

 بخوابه.  م یجا بر ن یتا ما از ا دوارم ینه فقط ام-

 برد.  رون یحرف دست نفس رو گرفت و اونو ب نیا با
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 زدن.  رونیو از داخل خونه ب دن یبه سمت در دو ی گذروندن و بعد سر و گوش آب دادن اط یرو با احت راهرو

 .ستادنیدر هر دو با تعجب ا   یجلو اما

 .کردند ی ده باشه رو نموسط ناکجاآباد که غرق مه ش  ال یو  نیا نکهیبود؛ اما فکر ا ییالی که حدس زده بودن خونه و  همونطور

 . می کجاست؟ حاال چطور برگرد گهید نجایا-

 پشت سرش رو خاروند. سام

 به اطراف انداخت   ینگاه

 رنگ پارک شده بود.  د یسف د یپرا هی روشنش کرده بود،  ی رنگ  ی که نور المپ ها ییخونه تنها جا ه یصد متر تو

 بمون.  نجایتو هم-

 شد. ریتا داخل برگرده که دستش توسط نفس اس  د یحرف چرخ نیا با

 نفس سوق داد.  یقفل شده او دور دستش به سمت چشما یدست ها  ی از رو نگاهش

 ؟ ی چ نتتیبب یاگه کس وفتهیب ی اگه اتفاق ؟ یریکجا م -

 زمزمه کرد.  آروم 

 . گردمی نگران من نباش زود بر م-

 رفت.  الی حرف با عجله داخل و نیا با

 هوا خشک شده بود.  یکه رو  ینفس موند با دست  و

 داد برگرده ترس  ی اجازه م د یدهنش رو قورت داد، نبا آب

 

 606پارت#

  ییاگه بال گذاشتیشد، اما بدون سام نه، امکان نداشت؛ اونو اونجا تنها نم ی دور م ال یو  نیاز ا د یدلهره به جونش نشسته بود با و

 ؟ یاومد چ یسرش م



 قاصدک سوخته 

686 
 

 لب زمزمه کرد.  ریز

 . وونهید  هی عه پسر-

اشاره   رون یو به ب  د یبر نداشته بود که سام به سمتش دو شتر یرو آروم باز کرد و داخل شد، اما هنوز چند قدم ب ال یحرف در و نیا با

 کرد. 

 . د یپارک شده رو با اون دو د یتا پرا ر یخارج شد و طول مس الی اون تکون داد و جلو تر از اون از و یرو برا  سرش 

رو داخل جاده   نیرو روشن کرد و با چرخش فرمون و فشار پاش رو پدال، ماش  نیماش  ع یکه نشستن سام سر نیماش  داخل

 .دنی کش ی استرس نفس راحت قه ی کشوند، باالخره بعد چند دق 

 ******* 

متوجه اطرافش   یملالععکس  ایچشم باز کنه و قبل از هر حرف  ی کردند باعث شد به آروم  یصورتش خال یکه رو   یخی آب  سطل

بودند و با نفرت به اون   ستادهیکه مقابلش ا  یو کوروش به همراه پسر جوون ر یبشه؛ دور تا دور اتاق پر بود از محافظ به عالوه اردش 

 بودند.  رهیخ

خودش به اونجا اومده   یکرده بود و حالت تهوع داشت، گند زده بود چطور اونا رو انقدر دست کم گرفته بود و خودش با پا  لَرز

 بود؟؟ 

 کردند. ی تر از قبل م  ی و اونو عصب ختن یر ی صورتش م یشدش رو سیموها و شال خ ی آب از رو قطرات

 اتفاقات رو به خاطر داشت . تمام

  ه،ی رو هرچه زودتر تموم کنن و برگردن به ترک انیکرد که جر ی کرد، اون اصرار م ی با جان صحبت م  نشسته بود و  نیماش  داخل

شد همون    ی م گه یامشبم به ساز دل اون برقصن از فردا، د نیاما اون قبول نکرد و از اون مهلت خواسته بود تا فردا، قرار بود هم

 خواست، ی که م ییرفت هر جا  ی عقده باهاش م یب  نهیک یخواست، ب  ی که اون م یهلن

 که  ی کردن بدون فکر به گذشته بدون فکر به پدر ی تازه رو شروع م ه یزندگ  هی

 

 607پارت#

 سروک،  ایشد بدون فکر به مادرش  کشته



 قاصدک سوخته 

687 
 

  یگذروند و بعد مرگ منصور  ی گرفت خوش م ی م ی که از منصور ییکه قرار بود منتظر باشه، اما داشت اون طرف آب با پوال  اون

موند و جان   یاون م  گه ید ره، یازش بگ  ینتونست خبر یوقت حت  چیزده بود که ه بشیغ ی هلن جور  یو ورشکست شدن خانواده 

 لحظه هم تنهاش نگذاشته بود.  کی  ی حت گذشت ی م شونیکه از آشنا ی پنج سال نیکه تو ا

شده بود و   ریان با چند تا از محافظ ها در گبه خودش اومد که ج ی لو رفته؟ وقت تشون یچرا متوجه نشده بود که موقع د یکش یآه

 کرده بودن.  هوششیب  ادیتا اون به خودش ب

 خونه تنگ شده بود.  نی ا ینکنه دلت برا ؟؟یکن ی با تعجب به اطرافت نگاه م نطوریکه ا  یکن  ی فکر م یبه چ -

 حرف رو زده بود انداخت. نیبه کوروش که ا ی نفرت نگاه با

 جان کجاست؟ -

 هلن جواب داد:  یها چشم  ی تو رهیاز اون چشم گرفت و خ ریبه اردش  ینگاه م یبرد و بعد ن بشیج  ی دست هاش رو تو کوروش 

 که همراهت بود؟   هی جان؟! منظورت همون مرد -

 جواب داد.  ی با تند  هلن

 ن؟ یسرش آورد ییچه بال-

 سام کجاست؟ یتو اول به من بگ  ستیبهتر ن-

 لباش نقش بست. ی مکث کرد و بعد پوزخند مسخره رو یلحظه ا  هلن

 !شت؟ یگرده پ ی تمومه و بچت بر م  گهید  یعن ی دهیاگه دستون به ما رس  ی شما؟ فکر کرد  نیفکر کرد یبا خودتون چ -

 .د یکش اد یفر ی بزنه عصب یکه کوروش حرف ن یقبل از ا ریاردش 

 ؟ یزاد بگو اونو کجا برد   یمثل بچه آدم ی عوض یعجوزه -

 .د یحرص درار خند  هلن-

 

 608پارت#

 بزرگ.  ریپدر شوهر سابق، خان خانان اردش  نجاس،یا ی ک ن یاوه اوه بب-
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 انداخت و ادامه داد.  ریچرخدار اردش  هی به صندل ینگاه ری تحق با

 شده؟ التیخ ی که تا حاال ب  یداد  لیبه عزرائ یکفتار، راستشو بگو چ  یشد  لیفس یحساب-

 به اون انداخت، اما شمرده و محکم جواب داد.  ی زینگاه ت ت یبا حرص و عصبان ریاردش 

 ؟  ی پرس  ی چرا خودت ازش نم-

 ادامه داد. اوش یخطاب به س  بعد 

کرد و با نگاه به کوروش   تیهدا رون یحرف چرخش رو به ب ن یبا ا نهیرو بب ل یعزرائ کیکه خودش از نزد  د یاریسرش ب یی بال-

 ق رو ترک کنه. اشاره کرد تا همراهش اتا

 انداخت، ر یبه اردش  یبه هلن و بعد نگاه ینگاه یبا دودل  کوروش 

  هیاصل یبود که از جا یبه اون داشته باشه، فقط اون فعالً تنها کس یاومد، نکه احساس  ی سر هلن م  ییبال  د یخواست بره، نبا ینم

 سام خبر داشت،  

 رفت. رونیاز اتاق ب ریبه دنبال اردش  انیچون و چرا به همراه ک یرو هم نداشت پس ب ر یاردش  میجرات مقابله با تصم  ی طرف از

 کرد.  خیاز ته دل هلن مو به تنشون س  ی ها اد یفر ی از در دور نشده بود که صدا یچند قدم  هنوز

 رفت. به سمت وسط سالن   الیخ یب  ریبه هم انداختن، اما اردش  ی و نگاه کوتاه ستادنیا یلحظه ا ان یو ک کوروش 

 و به سمتش قدم تند کرد.  د یکش  یپف  وش یدار

 . یکرد  ی م  نکارویا د ینبا-

 جواب داد؟  الیخ ی ب ریاردش 

 چرا؟-

 ؟ یچ اد یسرش ب یی اگه بال-

 گذشته دلتو لرزونده؟  ام یا ادیپسرت برگرده و  گهید  یخوا ی نکنه نم اد، یخوب ب-

 نبود.  یتازه ا  زیچ ر یاز اردش  دنیشن ه یو کنا که یت  نطوریا

 بگه اون کجاست. د یکشمش؛ اما قبلش با ی بشه بعد خودم م دایبذار سام پ-
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 کنن که زبون باز کنه.  ی شکنجش م یینترس اونا هم تا جا-

 

 609پارت#

 اگه نکنه. -

 زد.  ی پوزخند  ریاردش 

 تونه تحمل کنه.  ی م ییجا ه یباالخره اونم درد رو تا   ی هست ی نگران چ -

 . د یچرخ انید و به سمت ک با تاسف سر تکون دا  کوروش 

 دونه سام کجاست. ی تونه حرف بزنه؟ حتماً اونم م  یم  یچطوره؟ بهش سر زد  ارو یحال اون -

 من و من کرد، اما در آخر آروم جواب داد:   یداشت کم  ریبا ترس از اردش  انیک

 .رهیبم ی زیترسم از خونر یهوشه م ی داره و ب ی زیشه حساب کرد، خون ر یرو اون نم-

 جواب داد:  ده یپر ییبا رنگ و رو کوروش 

 گم براش دکتر خبر کنن.  یم-

 الزم نکرده. -

 . رهیاگه بم-

 به جهنم. -

 . د یکش ی پوف کوروش 

 ! ست؟یترسم، به نظرتون مشکوک ن  یما جرا م ن یاز ته ا-

 مشکوکه؟!  شیچ-

داشت   یلی واال چه دل گس؛ یآدم د  هی  هیمهره از باز  ه ی نقشست و هلن هم  ه یهمش  نا یافتادن، نکنه ا ر یکه انقدر ساده گ نیهم-

 بده. ینگهبان نجایا اد یخودش بلند بشه ب
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 تو فکر فرو رفت.  ری ابرو باال انداخت و اردش  انیک

 .د ی به سمت اون ها چرخ تید یبا جد  ریلحظه بعد اردش  چند 

 تونه امکان داشته باشه.   یم  یز یاما هر چ س،ه ی حرفا فقط فرض ن یدرسته، همه ا -

 هاش رو به هم تابوند. دست  انیک

 چکار کرد؟!  د یبا ه؟یشما نظرتون چ-

 نشه   گهید  وفتهی ب یاتفاقات د یامشب که صبح بشه شا-

 

 610پارت#

سر سام   ییبال  هی شن و  ی م  ارویو اون   کهیمتوجه نبود اون زن ماجرا باشن صبح نیپشت ا م یکرد پس اگه باند و گروه جبرانش

 . میعجله کن د یبا ارن،یم

 تاب شده جواب داد:  یب کوروش 

 اگه تا صبح حرف نزنه؟ -

 .د یچونش کش  ر یز ی دست ریاردش 

 داخل اتاق .  ن یاریپسره رو ب نیبعد بگ  قهی چند دق زنمی ... من باهاش حرف مزنهیم  زنه،یم-

 **** 

 . الیداخل و ی چرا برگشت-

 به اون انداخت. ینگاه مین

 جاده رو مه گرفته.  ینی ب ی مگه نم می کن ی آروم تر برو تو رو خدا االن تصادف م -

 ؟ی چرا برگشت ،ی جوابمو نداد-

 رو نگاه کرد.   رونیب یکنار  شهیرو چرخوند و ش  سرش 
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 شد. ی نم دهید  رونیاز ب یاد یز ز یبودن که چ کینزد نیانقدر به زم د یسف یابرها

 . یوفتی ب ریگ  دمیترس -

 . ی! واقعاً کم عقل ؟یوفتیب ر یکه گ یتوام بر گشت  وفتادم،یم  ری که گ  میری خوب گ-

 داخل گلوش نشسته بود جواب داد:   مقدمهی که ب  یکه به سمت اون بچرخه با بغض  نیا بدون

 بود.  یم  ال یاگه تاوانش مردنم تو و یتنهات نذارم، حت ط یشرا نیاره من کم عقلم چون قسم خوردم تو ا-

 شد و سرش به اون سمت برگشت.  د یف دستش از سمت سام کشحر نیا با

 .د یچک نییدرشت از گوشه چشمش پا یانداخت و قطره اشک ریسر ز د ی سام رو که قصدش شکار چشماش بود رو که د رهیخ نگاه

 کرد؟!   ی انداخت؟ چرا باز متهمش نم ی زد؟ چرا باز داد و هوار راه نم ینم ی سام حرف چرا

 کرد.  ی م تش یسکوت اذ نیا

 

 611پارت#

 .یبودم و تنهام گذاشت ن یبدتر از ا ط یکه تو شرا زنهیم  ادیدلش فر  یبدونه سام تو  نکهیا دونیب

 چرا انقدر دستت سرده؟ -

 . د یبازوهاش کش ی آورد و آروم رو رونیحرف از سام معذب شده دستش رو از داخل دست گرم اون ب نیا دنیشن با

 سردت شده آره؟ -

 . کمیفقط  -

 اون انداخت. ی رو روشن کرد و دستش رو پشت شونه  نیماش   هیبخار سام

 . نجایا ایب-

 به نفس بود انداخت. گشیچشمش به جاده و چشم د هی به اون که   د یبا ترد نفس

 گفت بره تو بغلش!  یم  یعنی
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 به آغوش اون شد. رهیمکث کرد و خ یکم

لحظه خودش    نیرو کنار گذاشته بود و تو آخر د یترد گه یشده دستش رو مشت کرد، آروم اونو جمع کرد، اما نفس د مونیپش سام

 اون گذاشت. ی  شونه  ی رو به اون چسبوند سرش رو رو

 تو آغوشش گوله شده.   نطورینفسه که ا نیشد ا  یمنتظره بود، باورش نم ریسام هم غ ی برا ی حت حرکتش

 .د یکش ی ق یشونه اون انداخت و نفس عم دور ی رو به آروم دستش

 داشت؟!   تیقبل تر هم انقدر حس امن ی عنیگرم بود درست مثل دستاش،  آغوشش

 .د یکش  یآروم ازهیخم

 تهران؟!   میگرد ی برم-

 آروم لب زد.  سام

 اونجا دنبالمون.  رن یصد درصد م  ستینه فعالً اونجا امن ن-

 م؟ یریپس کجا م-

 کس بهمون نرسه.   چیجا که دست ه ه یامن   یجا ه ی برمت یتو بخواب، م-

راجب کجا و چطور بودنش   ی ا گه یسوال د ی انقدر که حت زد، یحرفش به دل نفس نشسته بود، چقدر مطمئن حرف م چقدر

 به اسم آغوش سام. ی نیریش  یا یفقط چشماش رو بست و خودش رو سپرد به رو د ینپرس 

 

 612پارت#

 ********* 

 اشاره کرد تا اون ها رو تنها بذاره.  اوش یو دماغ ورم کرده هلن انداخت و به س  ن یبه صورت خون ینگاه

 چون و چرا اتاق رو ترک کرد.  یب اوش یس 

 به اون انداخت و گفت:  ی از کش اومدن گوشه لب پاره شدش بود نگاه پر نفرت یبا درد که ناش  هلن

 شد آدمات زود خسته شدن؟ یچ-
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 ! ؟ی تحمل کن ی اخو ی م ی! تا ک ؟یخسته نشد  ی تو چ -

 که با بابام کرد رو پس بده! یکه پسرت تاوان کار  یتا وقت-

 سر پدرت آورده؟!  یی کوروش بال یپسرم، هه... تو واقعاً فکر کرد -

 . یاگه منو بکش ی شم حت یآروم نم نمیآره اون بود که بابامو کشت، تا طناب دار رو دور گردنش نب-

رو با خانواده من شروع کرده بود به اونجاهاشم  ف یکث  یباز  نیا یسر بابات اومد مقصر خودش بود، مطمئن باش وقت  ییهر بال-

 فکر کرده بود. 

 شد. ره یگنگ به اون خ هلن

 نه؟  ایمن دستور قتلشو صادر کردم  نکهی ا ؟یبشنو  یخوا  یرو م یچ ؟ یکن  یچرا اونطور نگاهم م-

بسته شده بود    یبه خودش داد، اما انقدر محکم به صندل ی ته مونده جونشو جمع کرد و تکون یتیحرف با عصبان نیا دنیباشن هلن

 تو جاش تکون بخوره.  نتونست ذره  یکه حت

 کشمت کفتار.  ی کشمت ، خودم م ی خودم م زدم،یحدسشو م د یبا ؟ یپس تو اون کارو کرد یکثافت، عوض -

 اون زد.  ی ده یفا ی ب ی به تقال ی ا پورخند مسخره  ریاردش 

  تونه ی کرد م ی اونم فکر م ، یاحمق هی! تو هم مثل پدرت ؟یمنو بکش یخوا  یمنه چطور م  ی که جونت تو دستا یی مسخرس، تو-

 .د یوفت یبا من در ب د یکه بخوا د ینبود یدر حد  ه یکیاما عاقبت جفتتون  ؛یمنو بکش ی تون  یم  یکن  ی بزنه، توام فکر م نیمنو زم

 . اریخفه شو اسم پدرمو ن ی عوض ،یعوض-

 هلن.  شیپر آت یشد به چشما رهیچرخدارش رو جلو برد و خ هی صندل ی کم ریاردش 

 

 613پارت#

 بود ،همه تالششو کرد تا فرار کنه، اما نتونست دست مثل االن تو. ده یترس  یباباتم حساب-

 کنم.  ی ت خراب معمارتو رو سر نیکنم، ا  یکنم به خدا نابودت م یترسم، نابودت م ی من ازت نم -

 دختر.   یبش مونی نزن که بعد ازش پش یحرف-
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  االینداره نوچه هاتو صدا کن  یتیفکر نکردم؟! برام اهم  نجاش یبه ا یکن  یخب بکش، فکر م ؟یمنو بکش ؟ یچکار کن یخوا  یم-

 صداشون کن.

  چیه ؟ یچ یفعال؛ اما کشتن اون عجنب دستیفا  یکشتن تو ب  ی گ ی تو راست م  یتیداره نه اهم  یمن گرفتن جون تو نه کار  یبرا-

 ! ؟ ینیخواد مردنشو بب ی دلت م ره، یمیداره م  یز یاز شدت خون ر دمی شده؟ شن ی زخم یخبر دار 

 . د یکش ی قینفس عم هلن

 نداره پس خودتو خسته نکن. تیبرام اهم ی زیچ چ یه یرس  یوقت به خواستت نم چیکثافت، ه ی رس  یبه خواستت نم-

 ابرو باال انداخت. ریاردش 

 .د ید  میخواه-

 رو صدا زد.  اوش یحرف س  نیا با

 . نهی جون دادنشو بب  د یاتاق بذار ن یتو ا  شیاردیب-

  ی شکم جلو ی جنازه کشون کشون داخل اتاق آوردنش و رو  ه ی که درست مثل  یشد به جان ره ی آب دهنش رو قورت داد و خ هلن

 پاش انداختنش.

 کف اتاق پر شده بود از خون.   ومدهیگفت هنوز ن یراست م  ریاردش 

 گم دکتر خبر کنن و جونشو نجات بدن.  ی منم م یبگو سامو کجا نگهداشت-

 نگاه از جان گرفت  یاشک یچشما با

 . ادیبال سرش ب نیحقش نبود ا جان

 اون منم. اد یب یسر کس  یی ماجرا باز کردم اگه قراره بال نیگناهه من پاشو به ا  یماجرا نداره، جان ب نیبه ا ی اون ربط-

 

 614پارت#

 تو فکر فرو رفت و جواب داد:  ریاردش 

 ماجرا نداشت.  نیبه ا  ی درست مثل سام اونم ربط-
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 . اوردمیسرش ن ییبال ل یمنم به همون دل-

پسر   نیسام کجاس منم جون ا ی گ ی . میکفتارا، پس به نفعته که معامله کن  ی ندازم جلو ی باشه جنازتو م نم یخوبه، جز ا یلیخ-

نشده بگو سام   ر یمن و تو، پس تا د  می مون ی و م رن یماجرا ندارن کنار م ن یبه ا یکه ربط   یاونوقت دوتا آدم دم، یرو نجات م

 کجاست؟

 .گمی هرگز بهت نم-

 شمت عذاب وجدان نکشته باشدت.من بک نکه یقبل ا دوارم یام ن،یو جون دادنشو بب  نیپس بش-

 کرد.   تیهدا رونیچرخدارش رو به ب یحرف صندل  نیا با

 .سایوا  یعوض سایوا-

 به سمتون بچرخه گفت:   نکهیرو نگهداشتط اما بدون ا  ی هلن صندل اد یفر دنیشن با

 چه زود نظرت عوض شد.  -

تموم بود، اونا عالوه بر سام    زیهمه چ گه یگفت د ی سام رو م یاگه جا د،یچک ی م نییهلن پا یها چشم ی با شدت از گوشه  اشک

 نه؟ یتونست جان رو تو اون حالت بب یرفت؛ اما چطور م  ی دومشونم بر فنا م  یکردن و نقشه ی م دایماکان رو پ

 .د یپر آبش رو تو هوا چرخوند و بغضش رو بلع یچشما

 . ارنیبگو دکتر براش ب یباشه باشه تو برد  -

 . د یبه سمت اون چرخ یروز ی پر از پ ی بخند با ل  ریاردش 

 . ادیعجله نکن، دکترم م-

 .د یهم ساب یدندون رو  هلن

 عجله نکن؟! ی گ ی م  ره،یمیداره م-

 سر انگشتاش رو بهم وصل کرد.  ریاردش 

 . یجواب سواالمو بد  ی کن ی نم ی حاال که انقدر مهمه چرا زودتر سع -
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 615پارت#

 راه گرفته بود.  ی شد باز نم اشک از کنار چشمم به آهستگ  ی کرد ته مونده غرورش رو حفظ کنه، اما نم یم  یسع د یهلن لرز چونه

 دنبالش.  د یگم بر ی باشه آدرسشو م-

 با شک به اون نگاه کرد. ریاردش 

 . میمنتظر مان و قرار با چند نفر رو برو بش  ییاونجا، چه کسا ی گ ی اما تو اول م میری رفتنشو که م-

 ادامه داد:  ر یشد و اردش   ره یجواب به اون خ یب هلن

 . سنیکه تو کتابا بنو  ارمیپسره م نیبه سر خودت و ا ییبال ، یدروغ بگ   هیبذار از االن بهت بگم فقط کاف-

 ******* 

 ! ؟یش  ی نم داریب -

کرد   ی داشت تقلب م  نطوریشده بود، اما چشم باز نکرده بود، ا داریبود که ب یا قه ی اون مالوند، چند دق یرو به شونه  شیشونیپ

 رفتن از آغوش سام. رون یشد با ب ی م  یچون باز شدن چشم مساو 

 شونش. ی نداشت جز برداشتن سرش از رو یا حاال که خودش اونو صدا زده بود چاره  اما

 سر بر داشت و چشم باز کرد.  ی اروم به

از اون مه   یخبر  گه یکرد انداخت و بعد سر چرخوند، د ی به اون نگاه م ی عکس و العمل چ یه یسام که ب یبه چشما یقیعم نگاه

 مونده بود تا طلوع آفتاب.  ی بود به نظر چند ساعت کینبود، اما هوا هنوز هم تار ظ یغل

 کجاست؟  نجایا-

 جلو رو روشن کرد بود.  یمنظره   نیماش  یرو روشن کرد نور چراغ ها نیماش  یو چراغ ها د یکش  یظی آه غل سام

 زده لب زد.  رتی ح یکلبه چوب  دن یاز د نفس

 که...   نجای... انجایا-

 شد و در همون حال گفت:  اده یپ نیاز ماش  سام

 .ایدنبالم ب-
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 فصل پنج و آخر #

 یالهنعمت  سایپر سندهینو

 616پارت#

 

دست از    ضیکلبه اونم با نفس برگشته بود براش سخت بود، تمام راه رو افکار ضد و نق ن یبه ا یاز سر ناچار گه ید کباره ی نکه یا باور

 سرش بر نداشته بودند. 

لبخند زده    یشده بود و گاه از خوش  شی کوره آت  تیآورده بود، گاه از عصبان اد یخاطرات تلخ، تمومشون رو به  ن،یریش  خاطرات

 بود. 

 رفتند. ی شدند و اون ها به جلو م ی م پاشون خش خش کنان خورد  ریز  یزییپا ی ها برگ

که پنج سال تمام گاه تو   ی خاطرات رو ساخت همون کلبه ا نیو بدتر نی که بهتر یی بود، جا یجفتشون مکان خاص ی کلبه برا نیا

 کابوس بود گاه حسرت.  ایرو

 ن؟ یخوا ی م  یچ  نجای! ان؟یهست یک-

 تو جاشون خشک کرد.  خیهر دو رو س  د یبه گوششون رس  یکی تار ونیم یی که از جا ییصدا

 .د یبود که به اون سمت چرخ یکس  نیاول سام

 شد. ی نم دهید  یتفنگ شکار ه یجز لوله  یزیچ

 قبض روح شده بود رو محکم گرفت.  باًیآب دهنش رو با صدا قورت داد و دست نفس که تقر سام

 ********* 

نگهشون داشته   نجا یا نکهیمثل ا جاستیسام هم  ی و لوازم آقا  لیاما موبا ه، یخال ال یو  ست،یاز اون ها ن ی اما خبر م، یینجایآقا ما ا-

 بودن اما...

 خم شد. ریاردش  ی پا یبا استرس جلو  کوروش 
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 کردن؟  داشون یاونجان پ-

 گفت: ی به اون انداخت و رو به مخاطب پشت گوش  ینگاه ریاردش 

 دور نشده باشن. د یشا نیرو خوب بگرد ال یاطراف اون و-

 وا رفته لب زد.  ر یحرف از زبون اردش  نیا دن یاز شن کوروش 

 مگه نه؟  ست؟ یاونجا ن-

 کرد.  د ییبا حرکت چشم حرف اونو تا ریاردش 

 .د یتو جا پر کوروش 

 داد.  ی گه، بازم ما رو باز ی دونستم دوروغ م  یم-

 . د یداشتن دو  ی که هلن رو توش نگه م یاتاق  به سمت ریحرف بدون توجه به صدا زدن اردش  نیا با

 

 617پارت#

 ***** 

 زانو مقابلشون نشسته بود.  ی مقابل اونها بود و نگاه اونها به اون که رو یچا ی ها وانی به ل یارعلی نگاه

  گه یمثل سابق بود؛ فقط د یبه اطراف انداخت، همه چ  یبخت برگشته گرفت و نگاه ه یارعلیباالخره نگاه از  د یکش ی آه نفس

 زد.  یو قفسه ها هم سر جاشون بود لبخند تلخ  یچوب  ه یغذا خور ی اتاق نبود، ول ون یم  یاز تخت ها یخبر

 ! ؟یکن  ی م یزندگ  نجایشما ا گه یپس د نمتونیکردم دوباره بب  ی فکر نم-

 .د یکش  یپوف سام

 ؟ آره  یصاحب شد  ستین ی کس ی د ید  یالبد اومد -

 معذب سر بلند کرد.  یعل اری

 کردم.  ی م  یزندگ نجایهم  ادمه ی یبابا جان من از وقت-
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 و سام هر دو متعجب اونو نگاه کردن.   نفس

 تو...تو... -

 زد.  ی لبخند گرم یعل اری

 خواسته بود.  نطوریبهتون نگفتم، خان ا ی ز یاگه اون شب چ د یببخش-

 انداخت. ر یبق کرده سر ز سام

 . یمشکوک  دمیفهم  یم د یبا-

 زد.  یلبخند پهن یعل اری

  گهید نیسر قول و قرارتون موند  ن؟یچطور گذروند  ن یرفت نجایجوون، حاال که گذشته و رفته از خودتون بگو از ا ر یسخت نگ  -

 ! ن؟یندار یآره؟! بچه چ

 جواب موندن.  یو ب   ریدو سر به ز هر

 کرد.   یاخم یعل اری

 ! ؟یپسر نکنه مشکل دار-

 تند سر بلند کرد و به خودش اشاره کرد.  سام

 من...-

 خجالت و شرم دستش رو مقابلش تکون داد.  با

 نه، نه... اصالً. -

 

 618پارت#

 اشاره کرد.  د یگز  ی انداخته بود و لب م ریبا چشم به نفس که سر ز یعل اری

 ون داد. نگاه از اون گرفت و سرش رو آروم تک یبه نفس انداخت و با ژست ناراحت ینگاه سام
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 به نفس انداخت و با افسوس سر تکون داد.  ینگاه ی با ناراحت یعل اری

 کردم.  ی واال تختاتونو جمع نم نی وقت قصد برگشت داشته باش   چیه گه یکردم د ی فکر نم-

 زانو زد و در حال بلند شدن جواب داد:  یرو  دست

 . ندازمیجاتونو م د یرو بخور تونی تا چا-

 بود اال اون.  یزیداغ بود و حواسش به هر چ یچا  دنیبه سام انداخت که در حال هورت کش ینگاه نفس

 نگاهش رو حس کنه اما... هینیسنگ  د یمکث کرد تا شا یکم  کالفه

 گلوش بپره.  یتو  ی باعث شد چا د یسام کوب یپا  یرو  ی محکم باًیتقر مشت

 انداخت.  یبود نگاه رهی چند سرفه آروم کرد و به اون که طلبکارانه به اون خ سام

 ! ه؟یچ-

 اشاره کرد.  رون یبا حرکت چشم و ابرو به ب نفس

 نگاه به در انداخت و بلند گفت:  ی حواس  یبا ب سام

 شده؟  یچ-

 صداشو تو سرش انداخت. باًیو تقر د یو تو جا پر د یهم ساب یدندون رو   نفس

 برم.  یی تنها ترسم یم ییگم بلند شو منو ببر دستشو  یم-

 جواب داد:  یلیم  یبا ب سام

 االن؟!-

 بلند شو. االینه پس فردا، -

 انداخت. ی عل اریبه  یافتاده از جا بلند شد و نگاه یها با شونه  سام

 کنم.   یشما زحمت نکش من پهنشون م -

 اشاره کرد.  رون یبه ب یعل اری
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 . امیبر م گه ید ن ینه تو برو زنتو منتظر نذار من از پس ا-

 کرد گفت:  ی که خودش رو بغل م ی رفته بود از در خارج شد و در حال رون یداد و به دنبال نفس که ب ی سرش رو تکون سام
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 چه بد موقع...  هی سرد ی چه هوا ی وا-

 فرود اومدن نشیشونه ها و س  ی نفس رو  زیر ی حرفش تموم نشده بود که مشت ها هنوز

 اون رو تو دست گرفته بود اعتراض کرد.  کیبار یکه مچ دست ها ی اونو مهار کرد و در حال یتعجب دستها با

 ؟ یشد  وونه یچته تو؟! د-

 ! م؟یستیما باهم ن ی چرا بهش نگفت  ،یشد  وونه یالبد تو د رینخ-

 از اون دور شد.  یاون رو رها کرد و قدم   یمچ دست ها   الیخ یب سام

 ! ؟یرفت  گه ید  یکیو با  یقال گذاشت  نجایاتو منو  نکه یبهش بگم؟ ا ی چ ی خواست یم-

 .سادیمقابل اون وا د یساب ی هم م یکه دندون رو   یبا حرص به سمت اون رفت و در حال نفس

 ! ؟یکن  یم   یآور  اد یبهم  نویمن که گفتم متاسفم! تو چرا همش ا-

 شد. ره ینگاه از اون گرفت و به دور دست ها خ سام

 کنه.  ی از من دوا م ی تاسف تو چه درد-

 .د یسام کوب یبه بازو  یمشت  نفس

 کنه اون وقت جناب؟  یاز ما دوا م  و یچه درد ی دروغ بگ  نکه ینزن، ا یانقدر خودتو به موش مردگ -

 .د یبازوش کش یدست رو  سام

 . نهیدستم شکست چقدر دستت سنگ  ؟ یکن ی م ی نطوریشده ا ی حاال مگه چ-

 کرد.   یاخم نفس
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 ؟ ید یفهم ی نیب یبدترشو م  نیاز ا یزم دروغ بگ با یکه هست! بخوا  نهیهم-

 سر تکون داد.  زون یآو  یبا لب و دهن سام

 برو کارتو بکن سردمه.  االی-

 توجه به سمت در کلبه رفت.  ی ب نفس

 ... یتو که گفت  ی ریکجا م -

 دروغ گفتم.. -

 چرا..؟-

 .  ی خنگ  یل یتو خ  نکهیا یبرا-

 دنبالش حرکت کرد، اما هنوز وارد کلبه   یعصب سام

 باز شد. یعل اریبودن که در کلبه توسط  نشده

 رو به اون ها گفت:  شیشگ یهمون لبخند هم با

 .د یتا صبح نمونده، اما بهتره استراحت کن یز یچ نکهی رختخواب رو پهن کردم با ا-

 گفت:  یعل اریسام خواست به دنبالش بره   ی درست وقتتشکر وارد کلبه شد؛ اما داد و با  یلبخند  جواب لبخند اونو با نفس

 . می صحبت کن کمی ایب  یبخواب نکهیقبل ا-

 . وندهی و منتظر موند تا حرفش رو بزنه و تا اون هرچه زودتر به نفس بپ سادیمعذب شده تو جا وا سام

 مقابل کلبه اشاره کرد.  یپله ها  در کلبه رو بست و به  یعل اری

 . می نیاونجا بش ایب-

 *** ****** 
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 هوا سرد شده نه؟!  -

 اوهوم... -

 ؟ یهنوزم از من دلخور -

 به اون انداخت. ینگاه میگنگ ن  سام

 دلخور باشم؟!   د یبا یچ  یدلخور؟! نه برا-

 دستاش رو به هم مالوند و جواب داد:  یعل اری

 بگم. م یواقع  تیاز هو ی زیکه اون موقع نتونستم چ نیهم-

 لبخند زد و سر تکون داد. سام

 جز قبولش.  ینداشت ی تو هم چاره ا  گه،ینه بابا البد پدر بزرگم مجبورت کرده بود د-

 از دهانش خارج شد.  یتک خنده آروم یعل اری

 .یشناس   یخوبه که خان رو خوب م -

 بغلش زد. ری دستهاش رو ز سام

 چرا پدر بزرگم فرستاده بودت؟-

 کرد گفت:  یهاش نگاه م نیپوت  ونی م ییکه به جا  یانداخت و در حال نییسر پا ی کم یعل اری

 .یتو فکر کن جاسوس -

 .د یخند  سام

تو دلت به    یو داشت  یدونست ی م زو یهمه چ قت یتو حق  م یکرد یم  یجلوت نقش باز  م یپس اون موقع که ما داشت نطور،یکه ا-

 .ید یخند  ی ما م  شیر

 گفت.   نطورمیا شه یم-

 کنم.  یاوف واقعاً احساس حماقت م -
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 کرد و ادامه داد:  یمکث

 هم نقشه پدر بزرگم بود تا ما...  نایمحرم شدن و ا  انیاون جر ی عنی -

 : د یبه سمت اون چرخ زی ت یعل اری

شما کنار هم مطمئن شدم که   دنینبود، الاقل االن با د  یتباهبود. کار اش  یشخص میتصم هیبه خان نداشت،  ی ربط ه ی نه، اون قض-

 نبود، منو بابتش ببخش.  ریپشتش خ تی نبود، اما ن یاصالً کار اشتباه

 ماجرا بود؟  نیپشت ا یت یشم مگه چه ن ی متوجه نم-

 کرد.  ی مکث یعل اری
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 هوا سرد شده نه؟!  -

 اوهوم... -

 ؟ یهنوزم از من دلخور -

 به اون انداخت. ینگاه میگنگ ن  سام

 دلخور باشم؟!   د یبا یچ  یدلخور؟! نه برا-

 دستاش رو به هم مالوند و جواب داد:  یعل اری

 بگم. م یواقع  تیاز هو ی زیکه اون موقع نتونستم چ نیهم-

 لبخند زد و سر تکون داد. سام

 جز قبولش.  ینداشت ی تو هم چاره ا  ه،گ ینه بابا البد پدر بزرگم مجبورت کرده بود د-

 از دهانش خارج شد.  یتک خنده آروم یعل اری

 .یشناس   یخوبه که خان رو خوب م -
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 بغلش زد. ری دستهاش رو ز سام

 چرا پدر بزرگم فرستاده بودت؟-

 کرد گفت:  یهاش نگاه م نیپوت  ونی م ییکه به جا  یانداخت و در حال نییسر پا ی کم یعل اری

 .یتو فکر کن جاسوس -

 .د یخند  سام

تو دلت به    یو داشت  یدونست ی م زو یهمه چ قت یتو حق  م یکرد یم  یجلوت نقش باز  م یپس اون موقع که ما داشت نطور،یکه ا-

 .ید یخند  ی ما م  شیر

 گفت.   نطورمیا شه یم-

 کنم.  یاوف واقعاً احساس حماقت م -

 کرد و ادامه داد:  یمکث

 هم نقشه پدر بزرگم بود تا ما...  نایمحرم شدن و ا  انیاون جر ی عنی -

 : د یبه سمت اون چرخ زی ت یعل اری

شما کنار هم مطمئن شدم که   دنینبود، الاقل االن با د  یبود. کار اشتباه یشخص میتصم هیبه خان نداشت،  ی ربط ه ی نه، اون قض-

 نبود، منو بابتش ببخش.  ریپشتش خ تی نبود، اما ن یاصالً کار اشتباه

 ماجرا بود؟  نیپشت ا یت یشم مگه چه ن ی متوجه نم-

 کرد.  ی مکث یعل اری
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دلت بخواد   ی بخواب ی بر نکه یا ی هوا بجا ن یساعت و ا نیکرده بود که فکر نکنم تو ا ن یکم میپشت اون تصم یمیقد   نهیک  هی-

 . یراجبش بشنو یزیچ
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  میتونم تصم ی خواد بشنوم پس لطفاً برام بگو، بعد م یاما دلم م ست،ی داستان ن دن یشن یبرا یمناسب  یآره ساعت خوب و هوا  -

 نه.  ایببخشمت  د یبد با ت یبابت اون ن رمیبگ 

 زد.  یلبخند تلخ یعل اری

اومد   ی م ادم ی ی خونه زاد بودم و از وقت  یروز هم سن و سال تو بودم، اما نه مثل تو ، پدرو مادر نداشتم تو خونه ارباب ه یمنم  -

بودم و پر زور،   د ی، اما رش   یداشتم، نه اسم و رسم و خانواده ا یانه پول و پله  له، یتو تو  ایتو استطبل بودم تا تو آخور  ای شهیهم

 نبود که خاطرمو نخواد. یاون وقتا دختر د، یلرز ی پام م ریز ن یرفتم زم یشد راه که م  یف من نم یتو ده حر چکسیه

 خنده زد.  ر یز یپق د یجمله که رس  ن یدست خودش باشه، سر ا  نکهیبدون ا سام

 به اون انداخت. یطلب کار نگاه یعل اری

 ؟ یکن  ی باور نم هیچ-

 .د یلب گز  سام

 ادامه بده.  د یببخش-

 و ادامه داد:  د یکش ی آه یعل اری

شد از   یدونم چرا هر وقت بحث ازدواج م  ی کردم نم  ینبود؛ اما ازدواج نم یداشتم و کارم به کس یگفتم، روزگار خوش   یداشتم م -

خان منو خبر کرده   د یادامه داشت که خبر رس  ی عزب بودن تا وقت نیشد، اما ا ی نم یبه زن  یکردم دلم راض  یم  یشونه خال رش یز

 برم تهران. 

  یبود که بتونه رو حرف خان حرف بزنه اونم من که نوکر  ی نبود، اما ک یخواد واسم زن بسونه دلم راض یتاده بود اونجا م اف چو

 بودم که با نون و نمک اون بزرگ شده بودم.

 بستم و رفتم تهران.  لیبرات بگه بار و بند  جونم

  بیبرام عج کمیراهم نبوده، قرار بود زنم بدن، اما  یب ن یها همچ عهیو شا ثایدل غافل پس حرف و حد  ی ا دمیفهم  مید یرس  اونجا

 کرد.   یبود که تنها پسر خان داشت ازدواج م  ی بود چون درست زمان
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 گفتم چشم، که گفتم.   یم د ی کرد فقط با  یشد اعتراض یزد نه م ی شد حرف ی نه م  البته

 . دمیبار اول د یعقدمون رو خودن، بعد عقد و محرم شدن باالخره زنم رو برا  غه یبود که ص ده یشبانه روز نکش هی  به

باشه، همش   ی زن ن یکه من باهاش ازدواج کردم همچ ی شد اون دختر  یاصالً باورم نم ،ی حور ه یتموم بود درست مثل  ی چ همه

  مون یدستشو گذاشتن تو دستمو راه  عقد  ی فردا ی الیآخه چطور ممکن بود؟! اما چه خواب و خ دمیکردم خواب د  یبا خودم فکر م

به   یشیدونستم قراره آت  یبه روم باز شده بود، اما نم ی خوشبخت یدرها  گهید تموم شد  ی سخت گهیخودم د ال یکردن ده به خ

 خاموش کردنش کمک بخوام.  یقادر نباشم برا  یکه حت وفتهی ب میزندگ

 شد مگه؟!  یچ-

  ی لیداره پس خ م یاون دختر عالوه بر جسم پاکش قلب پاک دمیکه باهاش گذروندم فهم ی آه.. عروسمو رو که آورم ده، چند روز-

کردم چطور قبل    یو مجنون اصالً تعجب م  ی لیل  میکرد، شده بود دایرو که به اون داشتم رو بهم پ یتا همون احساس  د یطول نکش

  ن یکس رو برام پر کرده بود، زنم شده بود دوستم شده بود، مادر و پدرم شده بود اما ا  مهو ه ی همه چ ی کردم، جا  یم  یاون زندگ 

از سر   نکهی که اونطور دل بهش باخته بودم معشوقه پسر خان بوده و خان بخاطر ا  یزن من کس دمیبود که فهم یآرامش تا وقت 

 پسرش بازش کنه مجبورش کرده با من ازدواج کنه. 

 زد.  ی تلخ پوزخند 

رو پشت سر گذاشتم غرورم له شد، و عزتم، مهمتر از اون عشقم    ی چه روز گند  دمیشن نو یکه ا ی پسر اون روز ی دون ینم-

 خواست خودمو بکشم گاه  یو جنگل پرسه زدم گاه دلم م ابون یسوال رفته بودن، تا آخر شب تو ب ریهمشون ز
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بذارم و برم، اما نتونستم   ی نشون یو ب  ستیخواست سر به ن  یه دلم م خواست برم سراغ خان و پسرش و گا ی زن رو گاه دلم م اون

 بهم بگه اونم  قتو یاون شب برگشتم خونه باهاش حرف زدم ازش خواستم حق

عالقه نبودن اما همون پسر   ی پسر خان بوده و به هم ب ه یکرده، هم باز  یفرق م  شیبشه زندگ دایسر و کله من پ نکهیقبل ا  گفت

شده که   یشاک ی دختر پولدار و بعدشم با طلبکار هی قول و قراراشون زده و رفته سراغ   ریمعروف خان وقت ازدواجش که شده ز

 اونو به اجبار با من فرستاده.  ده یهمه کلنجار خبرش به گوش خان رس  نیاو بعد  تی منو چه به دختر نوکر و رع

با فکر کردن به پسر خان   ی من شده حت یکه بوده مال گذشته بوده و از اون لحظه که وارد زندگ  یز یشب قسم خورد هر چ اون

 گفت.  ینکرده منم باور کردم، چشماش که دروغ نم  انتیهم بهم خ
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  ی آخر ماجرا نبود، چون روز  نیدونست و اون قسمت کرده بود، اما ا ی صالح م ی خدا و هر چ ی شدم به رضا یکردم و راض استغفار

به   د یکه تبع  شی تا آخر  ریبگ  یو گشنگ   یپول ی و آواره شدن و ب  یاز تهمت دزد  می رو از سر نگذرون د ی ماجرا و اتفاق جد  هی نبود که 

 کلبه بود.  ن یدل جنگل و ا

خودش داشت ما رو شکنجه   ی بود و بجا مونیدونه، انگار پش ی خدا م یگرفت، اما انتقام چ   یداشت از ما انتقام م د یخان جد  انگار

 رفت.  ایبود که زنم از دن یشکنجه تا روز  نیکرد و ا یم

 صداش رو دو رگه کرد.  ی مردونه ا بغض

  ی ( اما نتونستم به موقع برگردم و برایخانگ   یکه شد رفتم دنبال قابله) ماما  مانشیبود وقت زا اد یهم تا ده ز نجای باردار بود، راه ا-

 تنها شدم.  شهیهم

 فکر رفته بود.   یتو  یاراحتبا ن سام

 پدر بزرگ من نبود؟  اناًیاح ی که گفت  یپسر خان نیا-

 حرف سام.  یبه رو  د ییشد و سکوتش شد تا رهیحرف به جلو خ ی ب یعل اری
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 بت؟؟ یبعد اون همه مص ی کن ی م یحال تو واسش جاسوس  نیبا ا-

صداش نزنن اما هنوزم   تیرع گه یفقط اسمش عوض بشه د د یمونه، شا ی م تیرع  هی  شهیهم تیرع  ه یشه، اما  یزمونه عوض م-

 محتاج اربابشه. 

 .د یکش  یپوف سام

 ؟ یثابت کن ر یرو به اردش  ی با محرم کردن ما باهم چ ی خواست یم-

 و خجالت لب زد.  ی مونیبا پش یعل اری

بار ازدواج با   ر یاون تاوان کار خودشو داده غرورش نذاشت ز دهیاز من زجر کش شتریب دم یمن از خان گذشته بودم چون فهم -

به جلدم رفت   طونیش  هی مثل  بیخوره، اما اون روز حب یکه عمر کنه بابتش هر لحظه افسوس م  ی بشه و تا روز تش یدختر رع

 اومد. یم ای به دن یا چه بسا که بچه  ره،ی گ یم شیآت  ره یو فق ه یدختر عاد  هی د نسلش با یاش و اماگه بفهمه تنها نوه  ریگفت اردش 
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 کرد؟!  انتیماجرا چرا خ ن یگفت؟! اون که تنها محرم پدر بزرگمه اون چکاره بود تو ا  بیحب ب؟یحب-

  دم یشما رو که د نجایخواهرش رو از دست داد، اما بگما من که اومدم ا بیعشقشو و حب  ر یدل سوختس من زنمو، اردش   بمیحب-

شدم محرمتون کنم تا الاقل معجزه   یراض نمیذاره واسه خاطر هم  یاما غرورتون نم د،یهم باش  کینزدخواد  یحس کردم دلتون م 

 کنه.   لتر از قب کی کالم خدا دلتون رو بهم نزد

 کرد و ادامه داد:  یمکث

 نه؟  ای ید یبگو منو بخش ی د یو داستانمو شن  ی که حرفامو گوش داد حاال

 شونه اون گذاشت. ی دستش رو رو سام

 مرد.  ی نکرد یاشتباه تو کار-

 از جا بلند شد. یعل اری

 . یبخواب  گهید  یکنه بهتره بر   یآفتاب طلوع م گه ید قه یتا چند دق-

 . رمیبا پدرم تماس بگ  ی طور ه ی د یبرم شهر با د یبا ده یخواب از سرم پر گه ینه د-

 

 626پارت#

طلب   نیانگار، پس بهتره ا ستیمن کار ساز ن متیپسرم کجاست، آره؟ مال یبازم بگ  یخوا  یببخشمت من ببخشمت ؟! تو نم-

 . ارهیسرت ن ییبال رم یم  رونیدم از اتاق که ب  یچون قول نم  یکن  ریرو صرف اردش  یانرژ  نیببخش و ا

 .ستادیخش دار هلن ا یراهش رو کج کرد که با صدا رون یسمت ب به

سال ها از   ن یهمه ا یکردم، اشتباه دایمن قاتل پدرمو پ ی نکرد یرو تو اشتباهو ب ر ینشده دست ستاره رو بگ  ر یبرو کوروش تا د-

 . یخاکستر بش ر یاردش  ش یسوزه نذار توام به آت یم  شیتو آت یعمارت به زود  نیبه دل گرفته بودم پس برو فرار کن، ا نه یتو ک

بود که اون قاتل پدرش  دهیباور رس   نیچند ساعت به ا نیشد چطور تو هم ی اون رو متوجه نم ی از حرف ها ی زیچ کوروش 

 !ست؟ین

 ********** 

 افتاده وارد کلبه شد.  ییکرد با شونه ها ی داد و اون رو راه یعل  اریرو با آدرس عمارت رو به  د یپرا چیسوو نکهیا بعد 



 قاصدک سوخته 

710 
 

 بود. ی ا گه یداخل گرم بود و اون خسته تر از هر وقت د فضا

 رو شده بود. رو به  یا  گهیبا مشکل د  اما

 بود که نفس روش به خواب رفته بود.  یرخت خواب پهن شده همون رخت خواب  تنها

 نبود.  ی کرد اما خبر نییکلبه رو باال و پا  یکم  گهید ییپتو  ه یو به دنبال  د یکش  یپوف

 تونست بخوابه.  یهم نم  ی نطوریا

 لبهاش نقش بست.   یرو  ی لبخند کمرنگ   الیاون همه مشکل و فکر و خ ون یبه سمت همون رخت خواب رفت و م یآن  میتصم با

تکون   یبود که نفس حت اریبالشت گذاشت، انگار بخت باهاش  ی و سر رو  د یپتو خز رینشه آروم ز  داریکه نفس ب نیبه ا د یام به

 هم نخورد.  یکیکوچ

 سرش گذاشته بود نگاه کرد.  ر یتاش رو زو به اون که جفت دس   د یو پهلو چرخ آروم 

 . ارهیجسم و قلب و ذهنش آرامش ب یتونست برا ی م ی صحنه ا نی همچ هی فقط  ت یموقع  نیا تو

 

 627پارت#

 .د ی دستش رو به سمت صورت اون کش آورد، اما درست چند سانت مونده به پوستش دستش رو عقب کش یبار چند 

نداشت زمان به عقب برگشته بود نفس باز هم با اون داخل کلبه بود، باز هم اون بود و سام به دور   یتیبراش اهم گهید  گذشته

 تمام آدم ها. 

 . د یکش ه یزد و عطر اون رو به ر  ی آرامش بخش لبخند 

 زد:  لب

 و تنها موندن روندارم..  دن یتوان جنگ  گهید ستمیاون آدم سابق ن گه ی...من د گهیتنهام نذار د گه یلطفاً د-

 ********* 

 ؟ یچکار کرد ی با منصور-

 تامل جواب داد:  ی اون کرد و بدون لحظه ا یچشما  خینگاهش رو م ریاردش 
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 بود.  قش یرو سرش توردم که ال  ییهمون بال-

 !ش؟ یو کشتآره ت شیتو کشت-

 . د یکش ادیفر ریاردش 

 داد.  ی خواست با تو بکنه رو پس م ی که م  یتاوان کار د یآره من کشتمش با-

  ی که تو کرد یکار  شیتو آت می منم، پسرمه ما دار ده یکه داره تاوان م یاون  ؟ یزنیحرف م ی از چه تاوان ر؟ یاردش  ی تاوان؟ چه تاوان-

 .یبگ  نو یبه من ا د یاون وقت تو حاال با م یسوز یم

دست بذارم تا خوش و خرم   ی دست رو نم یبش یخواست ی پدر رفتار کردم؟! م هی صدات رو رو سرت ننداز اشتباه کردم که مثل -

 بخنده؟ شتیکنه و به ر شویزندگ

 

 628پارت#

وقت   چی ه ی وقت پدر من نبود چیتو ه  ؟یش پدر با ه ی ی تون  ینفر م  هی با کشتن  ی چطور با خودت فکر کرد ی آره اشتباه کرد-

 . یبست ی چشماتو م شه یمثل هم د یبار هم با ن یا یپشت من نبود

 کرد و ادامه داد:  یمکث

جز عذاب، بخاطرت همه   ینداشت یچیمن ه ی خوره تو برا یمثل تو بهم م ی حالم از داشتن پدر ه یچ ی دون ی م ی خستم کرد-

  نمت،یبب گه ید  کبارهیخوام  ینم گه ید ی بشه حت دایسام که پ دم،یاز دست دادم حاال هم بخاطر تو دارم بچمو از دست م مویچ

  یماجرا دست از سر زندگ نیکن در حقم، بعد ا  یلطف  هی فقط  ی داشت یکه پسر وش توام فرام  ی کنم تو پدرم بود ی اصالً فرموش م

 . یبکن  یما کار ی خواد برا ینم  گه یخودمو بچه هام بردار د

 رو تنها گذاشت. ریپا تند و اردش  رون یحرف به سمت ب  نیزدن ا بعد 

از چهرش مشخص نبود فقط آروم و با صالبت به رفتن   یزیچ چینداشت، ه  یتیبراش اهم ایحرف شکسته بود  ن یبا ا دلش

 شده بود.  ره یکوروش خ

 زد.   یحرف هی  شونهی و پر ی عصب د،یریبه دل نگ -

  ر یسر ز یکه مثل مقصر ها دست هاش رو بهم گره کرده و با ناراحت د یرو د  انیصدا نگاهش رو چر خوند ک دن یبا شن ریاردش 

 انداخته.
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 همون قدر که نگرانه پسرشه منم نگران اونم.  د یفهم یپدره اما کاش م  ه یفهمم حالشو، اونم  ی به دل نگرفتم، م-

 سالن تنها گذاشت. ونیو مر  انیرفت و ک ی ا گه یحرف به سمت د نیگفتن ا بعد 

جز اموال و   ی زیواقعاً چ ی عنیبود؟  یمرد واقعاً ک  نیبود، ا ی حرفها رو زده، اونم به اون باور نکردن نیا  ر یاردش  نکه یباور ا انیک  یبرا

 بده؟!  تیوجود داشت که اون بهش اهم ا یدن نیاسم و رسمش تو ا

  یافتاده بود برا ی صفحه گوش  ی که رو یآورد و به اسم رون یب بشیرو از داخل ج شیاون رو تو جا پروند، گوش  لیزنگ موبا یصدا

 .شد  رهیخ ی چند لحظه ا

 بود که تماس گرفته بود.  یبار  نیهزارم نیداد، ا   یجوابش رو م  د یبا یچ

 اونجا. اد یو م  اره یطاقت نم گه ید  میدونست اگه جواب نده نس ی ناچار تماس رو وصل کرد خوب م به

 الو. -

 

 629پارت#

 . د یچیپ یتو گوش   مینس ه یعصب یصدا

 من نگرانم؟!  یفهم ینم ید  ی چرا جوابمو نم انیک-

 سالم خانم خانما. کیعل-

 . د یکش ی پوف مینس

 .نیهم یکرد   دایفقط بهم بگو نفس رو پ ان، ینکن ک یزبون باز-

  ی استراحت کردن مدام شماره منو م یپس چرا بجا زنمیبشه خودم بهت زنگ م ی آخه دورت بگردم، من که بهت گفتم اگه خبر-

 ؟ی ریگ

 وا رفته آروم زمزمه کرد. مینس

 از نفس نشده نه.   یهنوز خبر  یعن یحرفا  نیا-

 تو نگران نباش. م یکرد داشونیپ باًیتقر  ستیها هم ن  ینه، بابا اونطور-
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 آره؟!  یگی بهم دروغ م ی دار-

 چاره جز دروغ گفتن نداشت. د یگز لب

 . میکن  یم داشونیحتماً پ گه یباور کن تا چند ساعت د  ی, چه دروغوونهینه د-

 جون منو قسم بخور. -

 جونتو قسم بخورم.  د یآخه تو چرا با  یزنی م هی چه حرف نیا-

 . یزنیجمع بشه که گولم نم  المیجونمو قسم بخور تا خ-

 رد. ک  یمکث  انیک

 کرد.  یچکار م د یبا حاال

 ! ؟ید یچرا جوابمو نم ان،یالو ک-

 .د ی رس  یعمارت به گوش م رونیاز ب ی زیر  یهم همه یپا اون پا کرد صدا نیا ی کم انیک

 خالص بشه.  میرو بهونه کرد تا از دست نس همون

 شده.  ی چ نمیبرم بب ادیم ییصداها ه ی فعالً قطع کنم  د یجان من با مینس-

 ! ییچه صدا انیشده ک یچ-

 قطع کنم فعالً خداحافظ. د یبا-

 . انیک-

 

 630پارت#

 عمارت پا تند کرد.  اطیبه سمت ح بشیداخل ج ی رو قطع کرد بعد از چپوندن گوش  یگوش 

 ******** 
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  یم  تیخسته نفس رو اذ یچشم ها یرو به همراه داشت حساب یمطبوع ی گرما  نکهی که داخل کلبه افتاده بود عالوه بر ا ی کم نور

 کرد. 

 صورت غرق در خواب سام هم همانا. دن یچشم باز کرد، اما باز شدن چشم همانا و د یتینارضا با

 اما... د،یعقب کش ی کم دهیترس 

 مثل آهنربا اون رو به سام متصل کرده بود.   یز یچ هی از اون عقب بره  شتریب نتونست

رو پوشونده   ش یشونیپ ختشیبهم ر  یسرش علم کرده بود به اون که موها ر یکه دستش رو ز یسر جاش برگشت و در حال آروم 

 بودند رو نگاه کرد. 

 بهتر باشه.  نیتونست از ا  یم  یصحنه ا  چه

 شد. داریاز خواب ب بایصحنه ز   نیا دنیشد هر روز با د  یکاش م  د،یکش ی افسوس آه با

بسپوره انگار دلش خبر داده بود بعد   اد یصورتش رو به  اتیخواست تمام جزئ ی و با تامل نگاه کرد مصورت اون ر  ی تک اعضا تک

 . نهیچهره رو بب  نیا ستی وقت قرار ن چیه گه یامروز د

که توقعش رو نداشت مچ   ی تا از جا بلند بشه، اما درست وقت د یو بعد مرتب کردن پتو چرخ د یبدن اون باال کش یپتو رو رو  یکم

 فرود اومد.  انیپهن ک  نهیس  یرو  ان یگو نی شد و اون ه ده یکشدستش 

 شد.  رهی خندون اون خ یو لبها یها باز به چشم   یدهن با

 . ریلنگ ظهرت بخ-

شده   دهیچیاما دست سام که دور کمرش پ  اد، یب رون یکرد بدزده و از آغوشش ب  ی اون معذب شده نگاهش رو سع یصدا دنیشن با

 کار شد.  ن یبود مانع ا

 : د یاعتراض نال با

 بذار برم. وونهید ی کن  یچکار م-

 جواب داد:  طنتیبا ش  سام

 ؟ یکن یچرا نگاهم نم  دارمی! حاال که ب؟یکجا بر   یبر-
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 631پارت#

 نگاهت کرد؟ من؟!  یک  ،یخل شد -

 . رمیگ  ینگاهم کن بابتش ازت پول نم یچشمامو ببندم هر چقدر دوست داشت ایب   ،یخجالت بکش ستیالزم ن-

 اون فرود آورد.  نهیس   ی با حرص مشتش رو نفس

 .ی ا حاال تحفه  یلیآره نکه خ-

 و از دست سام فرار کرد.   د یحرف خودش رو با تمام قدرت عقب کش نیگفتن ا با

 تو جا نشست با چنگ زدن به موهاش اونا رو عقب هل داد.  یساختگ  یتیبا عصبان سام

 . یگ  یتو که راست م -

 دست به کمر زد.   سادهیوا  خیس  نفس

من سو استفاده    نیاز خواب سنگ  ید یمنحرف خجالت نکش ی کن ی گم، اصالً تو تو رختخواب من چکار م ی معلومه که راست م-

 کرد؟ 

 ادامه داد:  یساختگ  یهاش گرفت و با استرس  نه یرو س  یرو ضربدر  دستاش 

 ؟ یراستشو بگو باهام چکار کرد -

 تاب داد.  یی چشم و ابرو سام

 کبود نشه، سوماً من چکار تو دارم آخه؟  یکه زد   ییلگدا یصبر کن..... فقط دعا کن جا-

 رو به از نگاه اون گرفت و ادامه داد:  نگاهش

 . یتحفه ا ی لینکه حاال خ-

 کرد:  یا دندون قورچه  یعصب  نفس

 حرف خودمو به خودم پس نده.-
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 632پارت#

 به اطراف انداخت.  یزد و نفس نگاه ی ا انه یلبخند موز سام

 کجا رفته؟   یعل اری-

 .د یتشت کنار خودش کوب ی کالفه از عوض شدن بحث رو سام

 . میبازم بخواب ایب  ادیرو ولش کن اون فعالً نم یعل اری-

 به اون انداخت .  ینگاه ز یپر حرص و ت نفس

 کنه.  ی م ر یتو گلوت گ شهیم ت یادیز گه ینه جناب، د-

 باز جواب داد:  شیبا ن سام

 کنم.  ی لقمه چپت م هی من تو رو  یکن  ر یمن گ  ی تو گلو یکه بخوا   یتر از اون  کی نه خرگوش خانم کوچ-

 توجه به حرف سام گفت:   یپشت چشم نازک کرد و ب نفس

 خوردن؟!  یهست برا ی زیچ نجایبه نظرت ا-

 از جا بلند شد. سام

 بنداز تا من دست و صورتمو بشورم. ینگاه هی تو  ستین د یبع-

 ******** 

 ناراحت نشه؟ -

که هنوز لقمه قبل رو قورت نداده بود و داشت با دندوناش باهاش   یخودش گرفت و دهن ی برا شهیاز عسل داخل ش  ی ا گهید لقمه 

 گرفت گفت:   یم  یکشت

 ! ؟یک-

 . یعل اری-
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 چرا ناراحت بشه؟ -

 .د یکش  رونیلقمه تو دست سام رو ب ت یبا عصبان نفس

 ؟ یشد  نطور یا داًیجد  ای ی قدر خنگ بود ن یتو از اولم هم-

مقصدش دهان اون بود رو با نگاه دنبال   شی پ هی چند ثان نیرفت و هم یم  که به سمت دهان نفس  یلقمه ا  یبا نگاه پر حسرت  سام

 کرد و جواب داد: 

 تو درست سوال کن تا منم درست جواب بدم. -

 اونو گوشه لپش پنهون کرد.  ده ییاز لقمه زد و هنوز نجو یگاز  نفس

 . میرو بر داشت نایاجازه ا ی گم ناراحت نشه ما ب  یم-

 شونه باال انداخت: انیآهان گو  سام

 

 633پارت#

 عسل؟!  شهیش  ه ی ؟ی چ ینه بابا ناراحت بشه برا -

 کجاست.  ی دون  ینم ی گفت   یواال، راست دونمیچم-

 نگفتم. -

 ! و؟یچ-

 دونم کجاست. ی که نم نیا-

 با تعجب به اون نگاه کرد. نفس

 کجاست؟! یدون   یم-

 آره. -

 ت: به چهره خون سرد اون انداخت و تو دلش گف یحرص نگاه با
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 ... گهیداغ، خوب جون بکن بگو رفته کجا د  ر یس  ه،یرو مخ یعهه پسره -

 ادب. یتو دلت فحشم نده ب -

 چشم گرد کرد.  نفس

 ندادم. -

 خرگوش خانوم.  ی منو گول بزن  یتون ینم-

 وا رفته جواب داد:   نفس

 فحشت دادم اما...  کمیکنم   یخب انکار نم لهیخ-

 کردن چشماش ادامه داد:   زیکردن انگشت شصت و اشارش بهم و ر ک ینزد با

 کم...   یلی کم خ-

 کرد.   ینوچ نوچ سام

 صبحونتو بخور.  وونه،ی د ی دختره -

 خودش جدا کرد.  یبرا  ینون کهیانداخت و ت ریسر ز نفس

شدن، اما قرار شده زود برگرده  نگران  ی لیفرستادمش بره تهران، تا خبر فرارمون رو به پدرم و پدربزرگم بده حتماً تا االن خ-

 .نجاستیا گهیاحتماً تا چند ساعت د

 . نطوریکه ا-

 زد.  ی لبخند  سام

 ارضا شد؟ تیحس فضول  گه یاالن د-

 شد و جواب داد:  ره یاون خ ینون رو داخل سفره گذاشت و با حرص تو چشما نفس

 آره شد.-

 حرف از جا بلند شد و به سمت در کلبه راه افتاد.  نیگفتن ا بعد 
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 634پارت#

 ؟ یخور ی مگه نم  ی چرا ترش کرد ی ریکجا م -

 شونه باال انداخت. نفس

 بزنم.  یدور   هی  رونیب رم یرو بذار سر جاش، منم م ی جمعشون کن همه چ یخورم، توام خورد  ی نم رینخ-

 چرا من؟! -

 . یبرشون گردون د یمن آوردمشون، حاال تو با  نکهیا یبرا-

 ! ؟یچ گه ید-

 . یتو رو انجام بدم اوک یتا کارا ستم ین نجای ا گهینره که من د ادت ی نا،یفعالً هم گه ید-

 زد و از کلبه خارج شد. یلبخند خبث  بعد 

که امکان   ی و دست هاش رو تا جا د یکش  ینفس عمق نکهیبعد جمع کردن سفره به دنبال نفس از کلبه خارج شد و بعد ا سام

 انداخت. یداشت کش آورد به اطراف نگاه

 تره. دخ  نیکجا رفت ا-

 داد.  ری دنبال نفس راهش رو به سمت پشت کلبه تغ  به

 حدس زده بود نفس اونجا بود اما...  درست

 شده بود  ره یروش فرود اومده بود خ ی ا شه یدرخت و ت  ی به تنه  ق یلبخند عم  هیبود و با  ستادهیگوشه آروم ا  هی

 به سمتش رفت.  آروم 

 ؟ یکن  ی فکر م یبه چ -

 جواب داد:  رهینگاه از کنده درخت بگ  ا یجا بخوره  نکهیبدون ا نفس

 . میبه گذشته، به خاطرات که با هم داشت-
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 .ستادی دست به کمر کنارش ا سام

 .می ساز یکلبه بازم اون خاطرات رو از نو م   نیهم تو هم ا نجامیهم من ا ، یزنیپس چرا انقدر با افسوس ازش حرف م-

 .د یآروم به سمت اون چرخ  نفس

 پرسم صادقانه جوابمو بده.  ی زت ما یسوال هی-

 :د یسر تکون داد و نفس پرس  سام

 تلخ؟!  ا ی رننیاون خاطرات برات ش -

 

 635پارت#

 تو نگاهش جواب داد:  ره یو خ  د یهم به سمتش چرخ سام

 .ینیر یشدن به ش  لیتبد   یینجایکابوس بودن، اما حاال که تو ا-

 زد.   یلبخند تلخ نفس

و    میهمو فراموش نکن ایب م، یداشته باش   ادیفقط خاطرات خوبه به  نی و بعد ا  می رو فراموش کن ایتلخ میاز هم جدا شد  یوقت  ایب-

 . می وفتیکلبه ب  ن یو ا  زییاون پا  اد یبه  م ید یکه د  یهر قاصدک

 شم.  یم  ی عصب ی زنیحرف م نطور یا-

 چرا؟!-

 . میکن  ی م ی باهم خداحافظ م یکنم انگار دار  یفکر م   نکهیا یبرا-

 . یکن  ی درست فکر م-

 ؟ یذار  یبازم تنهام م  یبر  یخوا  یم-

 دارم؟  م یمگه چاره ا-

 آروم پلک زد.  سام
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  ی امانت دار بد  دمیچارت منم، کنارم بمون، مال من باش همونطور که سند قلبمو به نامت زدم قلبتو به من بده، قول م یآره دار -

 نباشم.

 شد ذخرشو خوش نوشت، اما.. ی مزه بود بعد اونطور م ی ب کیرمانت  لمیف  هی قصه بود کاش  ه یما   یشد، کاش زندگ ی کاش م-

 . میسینو  یآخرشو م یچرا نشه، تو هر طور که بخوا-

 هر طور که من بخوام؟ -

 فقط لب تر کن.   یهر طور -

 . نمیهمو نب  گهی د ایب م یتمومش کن ایپس ب-

 نفس! -

  ن یکنه ب ی عوض نم  وی زیچ چیدونم هم تو خواستن ما ه  یهم من م  د ینه تو شاهزاده سوار بر اسب سف ندرالم یسام، نه من س -

 . ارهیمنو تو فاصله بس یایدن

 . دارمیتو با من باش تو پشتم باش همه فاصله ها رو بر م-

 باشم. ندرالیخوام س  ی نم ی بکن یخوام تو کار ی خوام نم یاما نم-

 

 636پارت#

 

 چرا؟!-

شم، نه بخاطر خودم به خاطر   ی نم گهید ونیکتا ه یاومد من  یدونم سر مادرت چ ی برام گفت، م ونی از کتا شیپ ی سال ها انیک-

 . یبکش یخوام بخاطر من سخت ی تو، نم

 بهم اعتماد کن. ستم یچون من پدرم ن یش  ی تو مادر من نم-

 . نیهم رمیفاصله بگ   اتیخوام از تو و دن ی خوام برم م یخوام بهت اعتماد کنم، من فقط م یمنو ببخش، اما من نم-
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به سمت کلبه برگشت و سام رو که هنوز    د یچک یم نییگوشه چشم هاش پا گرم از  ی که اشک ها ی حرف در حال نیگفتن ا بعد 

 شوکه از حرف هاش بود رو تنها گذاشت.

 

 ******* 

 

  ی چوب ی پله  ی که نفس داخل کلبه بود اون مقابل کلبه رو  یاز جدا شدن اون و نفس گذشته بود و تمام مدت یساعت ک ی حدود

 ه بود. نشسته بود و با غصه زانو هاش رو بغل گرفت 

خواست پشت پا  یم  یبخاطر ک نبار یتونست سنگ دل باشه، ا یو رفتن بزنه؟ تا چه حد م ییتونسته بود بازم حرف از جدا چطور

 به اون بزنه... 

دونست   ی دونست حق با نفسه م  ی شه، م ی به کنار هم موندن اون ها نم یراض ر یاگه نفسم قبول کنه، اردش  ی دونست حت یم

 حال بازم دوست نداشت اون حرف ها رو از نفس بشنوه.   نیکنه تا از هم جداشون کنه اما با ا ی م ی هر کار ریاردش 

دختر نفس منه هر    نیو بگه ا  سهیهمه وا یداشتنش تالش کنه تا رو   یداد تا حداقل برا   یبهش م نو یخواست اجازه ا یم  دلش

 دم اما...  یمن نفسمو از دست نم وفته یب م یاتفاق

 تعجب کرد و از جا بلند شد. ی اومدند بلند کرد، کم یکه به سمت کلبه م ییها نیماش   یچرخ ها ی دارو ص سرش 

که    یرنگ  یبنز مشک  یو بود و بعد  ان یک نیماش   یکیشناخت،  ی ها رو م نیبرگشته بود، ماش  گه ید ن یبه همراه چند ماش  یعل اری

 به سمت اون ها رفت.  ی انجام داده بود به آروم یکار شو به خوب  یعل ار یاز عمارت اومده بود پس 

 . د یو اونو به آغوش کش د یشد و به سمتش دو اده یپ نشیبود که از ماش  یکس ن یبعد ترمز کردن اول انیک

 

 637پارت#

 شد تا ادامه بده.  رهی حرف به دهن اون خ یب سام

  ایپدرت فرستاد، خبر داده بود  یکه پدرت با پدرش انجام داده بود رو برا  ییپرونده از تمام کارها ه یشما رو گرفته بود،  نکه یبعد ا-

 . نهیب ی تورو نم  گهید  نکهیا  ایکنه   یم  یمعرف  س یبا طلوع افتاب امروز خودش رو به پل
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 وا رفته جواب داد:  سام

 بابام چکار کرد؟! -

 با تاسف سر تکون داد:  انیک

 نبود.  یاومدن دنبالتون اونجا کس  یگفت اما وقت  از مکان شما هم   ی حل شده بود، حت ه یکردن، قض دایهلن رو همون شب پ-

 و ادامه داد:   د یکش یاه

 خراب شد. ی اما همه چ م یاز دست نداده بود یلیرو خ دمون یهنوز ام -

کرد پدرت تو    یکه ثابت م  گهید ی پدرت فرستاده بود و اصلشون با پرونده ها ی برا ی کپ ه ی که هلن از اون مدارک فقط  ن یمثل ا-

به انجام اون کار نشده   یداده بوده تا اگه پدرت راض ات یاز هم دستاش به اسم ماکان ب ی کیها دست داشته، رو به  ان یاون جر

مرد و رسوندن   ریاون پ دنیقبل از رس  شیپ کارم کرده بود، چند ساعت ن یبرسونه، که ا سیپلخودش اقدام کنه اونا رو به دست 

 که داخل عمارت بودن.  گشیاومد و پدرت رو با خودش برد، البته به همراه هلن و هم دست د سیشما پل ی خبر سالمت

اورد،   یم  رونش ی ب ریاون بود اما مهم نبود اردش  ر یتقص نایخورد، پدرش رفته بود زندان و همه ا یسرش تاب م  ی ماکان تو اسم

 ذاشت اون اونجا بمونه .  ی مطمئنن نم

 نگرانه اره؟!  یالبد االن کل  ومد، ین ش یپ یاون که مشکل ی برا ی پدر بزرگم چ-

 و آزار و حبسشون پدر بزرگت رو هم قصد داشتن با خودشون ببرن، اما...  تیاذ ل یهلن و هم دستش رو که گرفتن، به دل-

 

 638پارت#

 

 ! ؟یاما چ-

 انداخته جواب داد:  ر یدست هاش رو به هم مالوند و سر ز انیک

 گم.  ی م  تیتسل-

 شده به اون نگاه کرد. جیگ سام
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 چطور؟  ، یمرده؟! ک ریاردش -

 به دکتر تموم کرد.  مشی نبود تا برسون ایهمون موقع که دست بند به دستش زدن سکته کرد، اما عمرش به دن-

 مزه بخنده.   یجک ب  ن یبه ا نکهیا ایدونست ناراحت باشه  ی مشد، ن ینم باورش 

 امکان داشت. چطور

 . د ید ی حرفا م  ن یدور تر از ا  یلیرو انقدر تو ذهنش بزرگ کرده بود که مردن رو از اون خ ریاردش  شه، یمگه م  ره،یبم ریاردش 

 انداخت. ر یرو گرفت و سرش رو ز د یکه از کنار چشمش چک یاشک قطره 

  یخبر نم  ن یرو مناسب رسوندن ا یا گه یاما کس د ییشنو  یخبرو ازش م نیباشم که ا  یخواستم من اون آدم یمتاسفم، نم-

 دونستم. 

 برو... -

 ! ؟یچ-

 ببرش. ان، ینفس تو کلبس ک-

 

 ********* 

 

 .دهیبراش به آخر رس  ایبود که دن ینکرده بود، اما نگاهش درست مثل کس یقرار  ینکرده بود، داد نزده بود ب ه یگر

 انداخت و گفت:  ینگران به چهره اون نگاه  انیک

  ط یو شرا  یبرگرد ییادم چشم انتظارتن که قو یاالن کل  ، یستیاما تو ادم جا زدن ن ، یدار  یبد  ط یدونم شرا  یدونم سخته م   یم-

 درک کن.   ییاالن تو دش یبابات منتظره توعه، همه ام ، یبد  ی سامون هی رو 

 نگران من نباش. ان،یمن خوبم ک-

 

 639پارت#
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 حال روزت نبود.  نیا  ی د المصب اگه بود  یستین-

 حال روز من مگه چشه؟! -

 .یختآن با  هی رو تو  یانگار همه چ  یکن  ی به اطراف نگاه م ی جور ه یازش رفته  د یچرا ام ه ینطوریچرا نگاهت ا ست،یچش ن-

 باختم، باختم. -

 بود اشاره کرد.  ستادهیا ان یک نیکنار ماش  ر یو به نفس که سر به ز  د یکش یآه

 برو . -

 توعه.   شیاون اون پ یبرم جا ی نم ییاونم جا رمینم ییمزخرف نگو، من جا-

 به نفس انداخت. ینگاه کوتاه سام

  سم یپاهام وا ی که دوباره رو ی باشه پس ببرش و تا روز نجایخوام ا  ی خواست بمونه، اما حاال من نم یاون بود نم نیتا حال ا-

 مراقبش باش با هامم بحث نکن نه حسش و دارم نه حوصلشو فقط برو. 

 .یباش  د یببرمش توام با ییکردم بسه، اگه قراره جا  یندارم، پنج سال امانت دار  یمن حوصله امانت دار  -

 . امیانجام بدم بعداً خودم م  د یهست که با ی ادیز  یکارا-

 با لجاجت شونه باال انداخت: انیک

 . رمیگفتم نم-

 انداخت. ان یک ی نگاه معنا دار سام

 رفت جواب داد.  یم  نشیتکون داد و همون طور که عقب عقب به سمت ماش   یاون سر یوا رفته برا انیک

  داتیپ یسنگم باش  ری اون وقته که ز ی ازت نشه و زنگ نزن ی ت اگه خبربه حال  ی برمش اما وا یم  یخوا ی م  نطوریباشه اگه تو ا-

 کشمت.  یم ؟یفهم یکشمت، م   یکنم و م یم

 

 ******* 
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 به سمتش رفت.  نیآروم اما سنگ  ی قدم ها با

 هاش رون شده بود.  و قطرات اشک گوله گوله از چشم د یلرز  یم  یانداخته بود و شونه هاش به آروم  ری رو ز سرش 

 

 640پارت#

اما اون لحظه فراموش کرده بود رفتن و تنها گذشتن  رهیگفته بود م وفته یاتفاق ب ن یکرد انقدر زود ا ی اما فکر نم ره یبود م گفته

 اما...  ره، یمرد رو دوست داره گفته بود م  نی فکر نکرده بود که چقدر ا نی و به ا  رهیگفته بود م  ذاره،ی براش به جا م یسام چه حسرت 

 باز کرد.  یرو به آروم   نیو در ماش   ستادیاون ا کنار

 .نیبش-

 سام.  یخی سرد و  یو التماس نگاهش رو دوخت به چشما ی مونیپش ایدن  هی سر بلند کرد و با  یبه آروم  نفس

 از هم باز کرد.  یلرزونش رو به سخت   یها لب

 من... من... -

 هق امون نداد تا ادامه بده. هق

 ! گهیخب برو د ؟ یبر  یخواست ی مگه نم-

 کرد. ی نم دایوقت فرصتش رو پ  چیه د یگفت اشتباه کرده شا  یاگه نم مونه،یگفت پش یزد اگه نم  ی حرفش رو م د یبا

 ! شه؟یخوام بمونم، م یم-

 داد.   صیدر اون تشخشد   ی رو نم یحالت  چیکه ه ی سام نقش بست، پوزخند  یلب ها   یرو ی رمق یب پوزخند 

 منتظره.  انیک نیتو ماش  نیبش شه، یمعلومه که نم-

 .د یگذاشت نال ی دهنش م ی که دستش رو رو یکرد و در حال ه یبا صدا گر نفس

 سام.-

رو   گشیپر آب نفس بود دست د یتو چشما رهیکه خ  یبلند کرد و در حال ی چونه نفس برد و سر اون رو آروم ر یدستش رو ز سام

 .د یچشم اون کش ریز
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از منو از   دمیمن خودم بهت اجازشو م  یفرصتشو دار ، یبر یتون ی م ،یخواد داشته باش  یعذاب وجدان؟! نم ه؟ی چ یاشکا برا نیا-

 از من فرار کن   یتون یهر چقدر م ی ریفاصله بگ  امیدن

 .بود رفتن  نیکار هم نیبهتر د یشا د، یگز انداخت و لب ر یسرش رو ز ختیر  ی که اشک م ی در حال  نفس

 شد. نیماش   وارد

 اشاره کرد که بره.  انیبا چشم به ک  نیزد و بعد از بستن در ماش  ی لبخند تلخ سام

به سمت   ی از اون نداشت برگشت و به آروم شتریمنظره رو ب ن یا دنینگاه کرد اما طاقت د نیو به رفتن ماش   ستادیا ی لحظه ا چند 

 کلبه قدم زد. 

 سام.-

 

 641پارت#

 نفس اونو تو جا خشک کرد.  اد یفر یصدا

نفس   یدستها یشده ،اما وقت  ی االتیبرگرده و بفهمه خ د یترس   یاما جرات برگشتن رو نداشت م د ی شن یاون رو م  دن یدو یصدا

 زد.  یق یلبخند عم دهیپر ی که از خواب تلخ یشد مثل کس دهیچ یدور کمرش پ

 دوست دارم.  ی که فکر کن  یز یاز اون چ شتریب یل یمن دوست دارم خ  یتونم آخه لعنت یتونم برم، نم ینم-

 

 نه بر نگرد. -

بود که   انیک   نیکه نگاهش به ماش  یاون گذاشت و در حال ی شونه ها  ی توجه به حرف نفس برگشت دست هاش رو رو یب سام

 اومد گفت: یدنده عقب به سمت اون ها م 

 

 انداخت و خودش روتو آغوش اون فرو برد  ر یسرش رو ز خت یر ی که اشک م  یشرمزده در حال نفس

 ......***..... 
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 نیبه اون که دست اونو محکم گرفته بود و به دنبال خودش به سمت ماش  یشدن سام س درگم و با ناباور  دهی، اما با عقب کش 

 کرد.  یبردش نگاه م یم  انیک

 اون باز کرد.  یرو باز هم برا  نیتوجه به اون اون رو دنبال خودش کشوند و در ماش   یبکشه، اما سام ب  رونیکرد دستش رو ب یسع

 سوار شو. -

 رو به اطراف تکون داد.  سرش 

 . رمینم-

 سوار شو.  االید -

 د یخشم توپ با انیهل داد و رو به ک  نیداخل ماش   باًیحرف نفس رو تقر نیا با

 

 642پارت#

 !؟ید یکرد فهم  هی اگه تا خود تهران گر یهم برش نگردون حت گهی ببرش، د ی عنیگفتم ببرش -

  ا یدرنگ  یا  انداخت و بعد بسته شدن در همونطور که سام خواسته بود تا خود خونه بدون لحظه  ر یسرش رو ز ی با ناراحت انیک

 کرد.   یحرف رانندگ  یکلمه ا 

 

 ****** 

 

 بعد ماهشش#

 

 خوب بود؟  ؟حالشید یپدرتو د -

 گرفت. ی رو از استکان چا نگاهش



 قاصدک سوخته 

729 
 

  نهیب ی کنم خودش رو مقصر م  یحس م  ره، یگفت خوب بود هنوزم تو شوکه مرگ اردش   شهیخوب که نه نم دمش،ید  روزیاره د-

 نگرانه منو ستارس. گه یکنه، از طرف د  یداره خودخور   یسخت ط یتو زندان شرا نکهی عالوه بر ا شهیباعث م نیهم

 هاش رو بهم چفت کرد.  دست  انیک

 کنه؟   ی م یتاب  یاز ستاره چه خبر بازم ب-

 شه هم اونجا درس بخونه براش بهتره.  یهم حالو هواش عوض م  کایبردمش آمر د یبهتر از قبله، شا-

 .یشد  ریپذ  تی مسول یکه حساب  نمی ب یم-

 شیسرپرست  یهم رو  یی نداره و ادعا دنشیبه د یاگفت عالقه  ی هلنم م ل یدارم؟ بابام که اونطور گرفتاره، وک ی ا گه ید  یچاره-

 نداره.

خود   یتو، برا ی خبر خوبه برا ه یخودش  ن یا ره،یبگ  شویتونه سرپرست ی که داره نم  یطیشرا نیالبته بخوادم داشته باشه تو ا -

 ستاره هم بهتره. 

 د یگم اونه که با  یو بهش م  قتی که بزرگتر بشه حق کم ی شه یبا خبر م تیبشه، ستاره باالخره از واقع ی نطوریخوام ا یاما نم-

 . رهیبگ  میتصم

 .د یکش  یپوف  نایک

 .ادی به نظر م ی ا عاقالنه  م یتصم-

 ؟ یتو چکار کرد -

و هلن بود و پدرت   یسر منصور  ر یها ز قه ی عت ییکرد جا به جا  یکه ثابت م ی کار ننشستم، همونطور که گفتم اون مدارک  یمنم ب-

 رسوندم. ی ماجرا بوده رو به دست قاض  نیخورده ا بیفر  باًیدر اصل سر دسته باند نبوده و تقر

 شه؟!  ی م یحاال چ-

 شه. ی نم ن یپدرت بدتر از ا ی که بشه برا ی هر چ-

 

 643پارت#

 ! م؟ی دار نم یمگه بد تر از ا-
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 کرد.  یمکث  انیک

خب  اما  ونه،یالناس در محق  یو پا ه یاموال عموم دن یدزد ستین یکه پدرت تبرعه بشه جرم کم ی توقع داشته باش   یتون ینم-

 خوره. ی فقط حبس م  ادیشه و به احتمال ز ی کنه جرمش سبک تر م ی با قبل فرق م طش یشرا گهیحاال د

 چند سال؟-

 کنه.  یمشخص م  یقاض  گهید  نویا-

 .د یکش ی آه یناراحت با

 ناراحت نباش خبر خوبم برات دارم. -

 ! ؟یچه خبر -

  ه،یخود مقدار قابل توجه ه یکمه اما به خود   یلیخ ی دولت آزاد کردم در مقابل اموال اصل  فیرو از توق ریاز اموال اردش  ی مقدار-

 راحت.  التیخ می ریگ  یبه مرور پس م  شمیبق

 .ستیبرام مهم ن اتیماد-

 . یدار  اجیادامه دادن بهشون احت ی اما برا-

 دارم   اجیرفتن به اون پول احت ی برا م، یگرفت  میماتیتصم هی حق باتوعه -

 ! ؟یکجا بر ، یبر-

 .کایآمر  برمیگفتم که ستاره رو م -

 شوکه شده لب زد.  انیک

وقتش برسه به    یکنم تا وقت ی امانت دار یگفت   ید یبار ازش نپرس  ه ی ی شش ماه حت ن یشه؟! تو ا ی م  ینفس چ ف یپس تکل-

  یشه از غصه، اگه هنوزم م ی داره آب م م یهمنطور ده،یکش  یسخت ش یتو زندگ ی اون دختر به اندازه کاف دهینظرت وقتش نرس 

 رو تموم کن واال که...  ییجدا نیا شیخوا

 انداخت:  ریسر ز سام
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 644پارت#

 فراموشش کردم؟! نکه یبابت ا دمی نپرس  ی زیاگه شش ماهه از چ ی کن  یدارم؟ فکر م  یمن حال روز بهتر  یکن  یفکر م -

 ! ه؟ی پس دردت چ-

 ترسم.  ی م د یدونم، شا  ینم -

 ! ؟یترس  ی م  یاز چ گهیبهت داره د ی چه حس یدون یحاال که م  ؟ یچ یترس برا -

 عذاب وجدان بوده باشه. یاون روزش فقط از رو  یترسم حرفها  یترسم، م یم  نیاز هم-

 دوست نداره؟  یکن یفکر م  نه،یمشکل تو هم-

 ادامه داد:  انیتر انداخت و ک ر یجواب سرش رو ز یب سام

دوست بهت  ه یمثل  ل یخودته اما بذار من نه مثل فام می تصم یبمون  ای ی بر نکه یا رم یبگ  می تو تصم یتونم واسه زندگ  ی من نم-

 . ید یشانستو از دست م ن یبزرگ تر یمورد دار  ی ترس ب هی واسه خاطر  ،ی کن  ی اشتباه م یبگم که دار 

 

 **** 

 

 گرفت.   ان یفرو رفته بود بشقاب رو به سمت ک ی قی فکر عم ی که تو  یکه پوست گرفته بود رو قاچ کرد و در حال   یبیس  مینس

 بشقاب رو از دست اون گرفت. یلب   ریز ی چشم برداشت و با تشکر ی رو از رو  نکشیع انیک

 خودش بود. از قبل تو  شتر یبود حال هواش عوض شده بود و ب ی آروم بود اما امروز چند روز  شهیهم مینس

از   شیسکوت ب ن یا نباریکنه، اما ا ی خودش باشه که سر بحث رو باز م ن یا شهیبود منتظر بود تا مثل هم ده ینپرس  یسوال ازش 

 رو به سمت اون گرفت.   ب یاز س  یو قاچ  د یاندازه شده بود پس به سمت اون چرخ

 گرفت و دستش رو به نشونه ممانعت به اطراف تکون داد. بیس  که ینگاهش رو از ت  مینس

 خورم.  ینه نه، نم-

 بعد لحظه مکث گقت:  د یلبش رو تو دهنش کش امیک
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 حالت خوبه؟ -

 سرش رو اروم تکون داد: مینس

 

 645پارت#

 ! ست؟یدکتر؟! نکنه بچه حالش خوب ن یرفت  روزیشده ؟! د یپس چ-

 .د یتو جا پر مینس

 باشه. ش یزیوا خدا نکنه بچم چ-

 ؟ یروزا گرفته ا نیا زم یپس چته عز-

 شکم بر آمدش قفل کرد. ی بق کره دست هاش رو رو مینس

 . ادی ی م ایبه دن  گهیبچمون تا چند وقت د  انیک-

 لب نشوند.  ی رو  یالبخند دلگرم کننده  انیک

 نداره.  یکه نگران  نیخوش اومد ا اد، یخوب ب-

 تنهام. ی لیکنم خ ی احساس م هی طور ه یم روزا حال نینه اما ا-

 ؟ییتنها یکن  ی نهالم هست تازه نفسم هست چرا حس م م، ی! پس من چ؟ییتنها-

 . د یچک نییپا میاز گوشه چشم نس یبه آروم  اشک

 اما من، من... -

 .ممیدورت بگردم به من بگو نس یتو چ -

 خوام.  ی من مامانمو م  انیک-

 جا خورده لب زد.  انیک

 مامانتو، اما... -
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 . د یچرخ انیو تند به سمت ک د یصورتش کش یکف هر دو دستش رو رو مینس

 اونم قبول کرده.  شمیپ اد یاما نفس با مامان حرف زده از حال من گفته، ازش خواسته ب یبگ  ی خوا ی م ی دونم، چ  یم-

 ناباور گفت:  انیک

 ! اد؟یم-

 مظلومانه لب زد  مینس

 اد؟ یب شه یم-

 هم فشار داد:  یپلک هاش رو رو  انیک

 چشم.  ی خونه دخترشه هر وقت اومد قدمش رو نجایا اد،یب شهی معلومه که م-

 آغوش اون انداخت. ی هم ورم کرده و تپل شده بود رو تو یاون زد و خودش رو که حساب یبه رو  ی لبخند  یبا قدر شناش  مینس

 

 646پارت#

 . می به زندگ ی ممنونم، ممنونم که اومد -

 .د یسر اون رو بوس  ی با شاد انیک

 من از تو ممنونم. -

 .د یو از جا پر  د یخودش رو عقب کش مینس

 . د یهول شده پرس  انیک

 اد؟ یم  ایشد؟! داره به دن یچ-

 جواب داد:  د ییپا ی که با چشم اطراف رو م ی تو هوا دست پرت کرد و در حال مینس

 نفس بره دنبالش. یخوام خبرش رو به نفس بدم، چون قرار بود اگه تو موافقت کرد  یگردم، م   یم  لمینه بابا دنبال موبا-

 .د یکش  یاز راحت یپوف  انیک
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 نفس بره، تنها؟ -

 با غصه لب زد.  مینس

 همه راهو تنها بره.  نیا ی مجبوره طفلک  یتونم توام که کار دار ی بره؟! من که نم یپس با ک  گه یاره د-

 . د یچونش کش ریتو فکر رفته دست ز ی کم انیک

 .میباهاش بر م یتون  یما نم یتونه بره اصالً، مخصوصاً با وجود شوهر مادرت عمراً بذارم تنها بره، اما حقم دار  ی تنها که نم-

 مبل نشست. ی وار رفته رو مینس

 ! م؟ی پس چکار کن-

 لبش نقش بست. ی رو یا انه یلبخند موز انیک

 کنم.  ی م دایهمسفر مطمئن پ هی نباش براش  نگران

 شده به اون نگاه کرد.  جیگ میسن

 ؟ یهمسفر؟! آخه ک-

 تر لبخند زد.   قیعم انیک

 به نفس نزن، باشه؟  یبه موقعش، اما فعالً راجبش حرف یفهم  یم-

 

 ******** 

 

 اون گوشش چرخوند. ی گوش به رو نیا ی از رو رو یگوش 

منو   ی ایگفت من از تو توقع داشتم که ب  ی کنم، اصالً ک ی درک م طتتویباشه خواهرم باشه عسلم کم حرص بخور گفتم که شرا-

 گردم.  ی خدا فردا با مامان بر م د ی به ام رم یآخه؟ امروز م  ارتیخوام برم ز ی مگه م ی راه بنداز

 باشه.-
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 کرد.  یمکث

 

 647پارت#

  نیا ریچند ساله خسته شدم اگه غ نه یک  نیاز تو از ا شتر یگفتم که من ب اد،ینم شیپ یتو نگران نباش مشکل ی نه بابا چه ناراحت-

 پرسه. ی حالمونو م زنهیچون از اون روز مدام زنگ م مونهیپش یفکر کنم اونم حساب زدم، یبود که خودم به مامان زنگ نم

 راحت شد؟ التی! خ یمنوع، اوکچشم بحث و کل کل و حرف از گذشته م-

 .د یو با صدا خند  بلند 

شه... قربونت برم تو هم مراقب خودت باش، مخصوصاً مراقب   ی م  دایفرستاده پ  انیکه ک ی نیبرم االن سر و کله ماش  د یبا گهیمن د -

 خاله و اون شوهر خل و چلت. ی فندوقا

 . د یهم بلند خند  باز

 بوسمت خداحافظ. یم-

 چرخوند.  ابون یساعت و خ ن یبر گردوند و نگاهش رو ب فش یرو داخل ک  یبا لبخند گوش  ی قطع کردن گوش  بعد 

 و با خودش غر زد.  د یکوب  نیزم یکالفه پاش رو رو  ن،یماش  ن یپس کجا بود ا پوف

  ی گرفتنت به چ نیبهش بگه آخه ماش  ستین  یکی ، یکن  یما رو کباب م ی زنیم شه یهم ی ثواب کن  یایم  انیاز دست تو ک-

   گه یرفتم د یبود؟خودم م

رو گرفت، اما بعد چند بوق   انیشماره ک  یمعطل  ی و ب  د یکش رون یب فشی رو باز هم از داخل ک  شیپا و اون پا کرد و گوش  نیا یکم

 .امیرو قطع کرد و شروع کرد به نوشتن پ ینشد گوش  ان یاز ک یکه جواب

 انداخت. ی دود ی ها شهیبا ش  نیبه ماش  یی و نگاه گذرا د یدست از کار کش پاش  یجلو  ینیماش  ستادن یتو همون لحظه با ا اما

 کرده که.  یولخرج یبه به جناب داماد حساب-

کرد تا بجاشون تشکر کنه سوار   ی قبل رو پاک م ی راه ها یکه فحش ها و بد و ب  ی فرو برد و در حال ی لبخند سرش رو تو گوش  با

 به پشت سر راننده انداخت و بعد گفتن:  عی نگاه سر م یشد و ن نیماش 
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 648پارت#

 تو صندوق.   د یلطفاً چمدونم بدار-

 کردن کرد. پیدوباره شروع به تا و

 "خانواده ز یداماد عز ،ید ی جواب نم تو یسالم چرا گوش "

 "اومد  نیسالم، تو جلسم، ماش "

 "خواستم تشکر کنم یدادم م  ام یآره بابت همون پ"

 "!ست؟ین یمشکل  یگ  ی م ی عنیتشکر؟! "

 "شه. ی بهتر نم ن یاز ا ین یتو بهتر ی نه بابا چه مشکل"

 ".یکن  ی پوست کلمو م شی نیخدا روشکر گفتم البد بب"

 "نه بابا مگه خل شدم، من عاشقشم"

 .د یرس  انی تا جواب ک  د یطول کش یکم

 دونم، اونم عاشقته پس مثل قبل مراقبش باش.   یم"

 جا خورده لب غنچه کرد. نفس

 بودم؟  یم نیمراقب ماش  د ی ! بان؟یعاشقش بود ماش  یک

 کرد نگاه کرد.   یم  یحرف رانندگ یکنه سر بلند کرد و به راننده که ب   پیتا یا گه ید ز یچ نکهیتعجب قبل ا با

 از صورتش مشخص نبود، اما...  یز ینشسته چ یجور

 تو...؟! -

 و ادامه داد:  د یجلو کش ی صندل یخودش رو به سمت اون رو  یکم

 ! ؟یبرگرد شه یم-
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به سمت اون    شتریاما نفس باز هم ب نهیتر خودش رو کج کرد تا نفس نتونه صورتش رو بب   شیکه جواب نداد ب نیعالوه بر ا مرد

 رو به اون داد زد.  د یکش یشونه لباس اون رو م  ی که از رو  یدر حال  یخم شد و عصب

 . نمتیخوام بب  یبرگرد م  ستمیمگه با تو ن-

 . دهیافتاده رو د نیکنار ماش   نهی آ یصورت اون که رو  ریو ندونست که نفس تو همون لحظه تصو د یخند  انه یموز مسا

کرد کمتر   یم  ی سع شتریبود و هر چقدر ب ده یدست کش  دنیشد، قلبش از کوب ل یتبد  ن یقیسام شکش به  افه یق  دنیبا د نفس

 شد. ی بدنش م ژنیاکس می موفق به تنظ

 بود اون اومده بود.  نجایسام ا یخبر یبعد از شش ماه ب  باالخره

 .د یمشت رو قلبش کوب  با

 زمزمه کرد.  اروم

 

 643پارت#

 

 

 

 اره.  ی ذره ذره اب شدم اومد   تیحاال که از دور  ؟ی؟! حاال که صد بار مردم و زنده شدم اومد  یحاال اومد -

کامل به سمتش    نکهیوند اما نفس امونش نداد و قبل الرزون نفس اروم سرش رو به سمت اون چرخ یشوکه شده از صدا سام

داد سام با   یتوجه به داد و ب  ی کرد ب ی م ه ی که با صدا گر  یاونو از پشت تو هر دو دستش به چنگ گرفت و در حال یبچرخه موها

 . د یو نال د یقدرت عقب کش

فرار   یبرم ها؟! مگه نگفت ی اونقدر راحت بهم گفت ی بازم سمت من وقت ی ایب ی کشمت چطور جرات کرد  یم  یکشمت لعنت   یم-

 ! رم؟یفاصله بگ  اتیاز دن  یکنم مگه نگفت

 

 ******** 
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 انداخت. ری سر ز ی مونیرو به دست اون داد و با پش یآب معدن ه یبطر

 !؟ی بهتر-

 داد جواب داد:  با

 . رمینخ-

 لبخند زد.  سام

اما من   یخواست یرو م نایچون خودت ا  یر یفاصله بگ   یتون ی من تا م  یایاره من گفتم از دن ،یگفتم فرار کن ی من گفتم بر -

 رسونم.  ی کنم و خودمو بهت نم ی نم داتیمن پ ی ریفاصله بگ  ی اگه تو فرار کن ی گردم، نگفت  ینگفتم بر نم

 . د یکش ش ینیب ر یلباسش رو ز ن یهق هق کنان آست نفس

 ! ر؟یپس چرا انقدر د-

 داد جواب داد:  ی رو به دست اون م یو در حال که دستمال کاغذ  د یعقب کش  نش یب ر یبا همون لبخند دست نفس رو از ز سام

کردنت باز اون    دایفرصتت بود قرار نبود بعد پ نیآخر  نیچون ا یدور ش   یخوا  یتا هر چقدر که م  یخواستم فرصتشو داشته باش -

 فرصتو بهت بدم. 

 .ادیمن بدت ب  یایاگه از من و دن یحت  ،یتون  ی نم گهید یعنی ی بر یی ذارم جا ی نم هگ ید

 ؟ یتون  یم  یفرار کن  یتون یاز خودت نم  یمن ی ایخرگوش کوچولو تو دن ی گوشاتو خوب باز کن د یبا اما

 

 

 "انیپا"

 

۱۳۹۸/۸ /۸ 
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خودتون   هی که از چشم ما دور مونده رو به بزرگ  یپیو اشتباهات تا رادیو ا ب یو ع د یرمان لذت برده باش  ن یاز خوندن ا دوارمیام

 .د یببخش

مرگ در خزان و تلخ تر از بادام تلخ    یرمان ها ی عاشقانه قابل دانلوده و به زود یهارمان  تیکه از سا  یمن رمان کال یگه ید رمان

 . رهیگ ی در دسترس شما قرار م تی سا نیخدا در هم د یکه به ام

 

 یاعلی

 

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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