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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

قرار داده شده است و کپی ( www.romankade.com)این رمان بصورت فروشی در سایت رمانکده به ادرس  

اپلکیشن ها موبایل و ... به هر عنوانی ممنوع میباشد و در صورت مشاهده از این رمان داخل سایت کانال انتشار در 

 از سمت مراجع قضایی قابل پیگیری میباشد .

 پس دوستان در صورت مشاهده این موارد لطفا مارو در جریان قرار دهید ای دی تلگرامم برای ارائه گزارش 

@roman_adminویسنده هامون اهمیت قائل هستند .میباشد . با تشکر از همگی دوستان که حقوق ن 

 

 

 

 یجنون عاشق

 : باران سندهینو

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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*د... لبخند یکرده بود؟ دستم رو نوازش کرد، ب*و*س* کاریچشم ها با من چ نیعشق تمام نگاش کردم ا با

یچشماش رو م یوقت یقدر دوسش داشتم که حت نیچشماش رو بست؛ ا دیکش قینفس عم هینشست کنج لبش، 

رو باز کرد و زل زد  شگونه اش، چشما یشدم. دست راستم رو گذاشتم رو یم اهیجفت چشم س هی نیدلتنگ ا بست

م ه یایبود حاال حاال غرق در دن ومدهیتقه در اتاق ن ی. اگه صدامیبا نگاهمون حرف بزن میتو چشمام، عادت کرده بود

 ...میبود

 اهلل صابخونه... اجازه هست؟!  ای- 

د ش رهیتخت، خنده اش گرفت، نگاهش رو از من گرفت و خ یله گرفتم و با دو وجب فاصله نشستم روسعید فاص از

 به در اتاق.

 تو سودابه...  ایب -

 باز شد.. یبه آروم در

 به به دوتا گل نوشکفته؛ حال و احوالتون چطور مطوره؟- 

 .نییشدم و سرم رو گرفتم پا سرخ

 بشه... دیتو سرخ و سف یاز دست متلک ها یه دیزن خوشگل من با ،یاریدر م یخواهر شوهر باز یدار- 

ندارم اومدم زن  یتون بگذره بعد زنم زنم کن... بعدشم من با تو کار غهیساعت بشه که از ص هیاوه اوه... زنم... بذار - 

 مهمونا... شیداداش گلم رو ببرم پ

 داره... فیداداش گلتون تشر شیالزم نکرده... فعال زن داداش گلتون پ- 

 نکن... تیاذ دیعه سع - 

 ... ینشد مونیتا پش رونیکه هست، حاال هم برو ب نهیهم-

 ... دیسع-

 از جاش بلندشد و رفت سمت سودابه... دیسع
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خودش نگه داره...  شیپس حق داره زنش رو پ تیخواد بره مامور یم گهید یهفته  هیبرو به مهمونا بگو داداشم - 

 بشه... ینگرفع دلت یجور هی دیبا

 لبم رو دندون گرفتم... 

 حرف ها رو به مهمونا بزنم... نیا شهیمن روم نم - 

 بلند شد و در اتاق رو باز کرد... دیسع خود

گردم، پس بهم  یتا دوماه هم بر نم تیبرم مامور گهید یهفته  هیمن قراره  یول نیواقعا خوش اومد زیعز یمهمونا - 

 ...یهمگ یهفته استفاده کنم، با اجازه  هی نیا یاز لحظه لحظه ها نیحق بد

بودم.  دهیوقت ند چیرو ه دیسع یرو نیعرق شدم، ا سیخ یعنیکرد و در اتاق رو بست.  رونیسودابه رو هم ب 

 ه،ستیشا دیکرد سع یفکرش رو م یامشب برخورد کنم، آخه ک یبا مهمونا شهیمطمئنم تا عمر داشته باشم روم نم

 پروا و پررو باشه؟! یقدر ب نیا یافسر آگاه

 کنه؟ یازمن داره فکر م ریغ یزیخانم بنده به چه چ - 

 ام خنده اش گرفت. افهیق دنیباال رفته اش تعجب کردم، از د یها نیآست دنیسرم رو گرفتم باال، از د 

 ..یپیخوشت نیبه ا یدیآقا ند هیچ-

 نشست کنارم 

 اش! یشونیبزنم وسط  پ رمیهفت ت بگو تا با ؟یکرد یفکر م یبه چ یراستش رو بگو داشت -

 کردم. یطور نگاهش م نیدر سکوت گذشت و هم هیچند ثان 

 سکوت گرفته...  یامشب واسه ما روزه  یستاره خانم رینخ -

 خنده.. ریهوا قلقلکم داد نتونستم خودم رو کنترل کنم زدم ز یب

 ...دینکن... سع ی... وادینکن سع - 

 ول کن نبود. 
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 ترکما! یجون من بسه م -

تخت بلند شدم و لباسم رو مرتب کردم، خواستم موهام رو بزنم داخل که  یولم کرد، از رو دیخند یجور که م نیهم

 . دیام رو از سرم کش یروسر

 !دیسع-

 ... دیخند

 ...یستیکه ن نی! نه خدا رو شکر مثل ادمیکه خدا رو شکر د یستیخواستم مطمئن بشم کچل ن یم-

 اخم کردم..و  

 ...یاگه کچل بودم دوستم نداشت یعنی-

 بر منکرش لعنت...- 

 !دیسع- 

 دستم رو گرفت و کشوند سمت خودش، افتادم تو بغلش محکم به خودش فشردتم. د،یخند

 هنوز نرفته دلم برات تنگ شده... -

 گرفت... یم شیافتاد قلبم آت یکه به رفتنش م ادمی 

 ... ینر شهینم-

 سرم. یرو گذاشت رو سرش

 یب تیمامور گهید رمی... به سرهنگ گفتم من زن بگشهیآخر تیمامور نیا یکه از خدامه نرم ول یندو یم -

 رفتن من بسته بشه! تیمامور یبرم تا پرونده  دیحتما با نوی... قبول کرد... اما شرط گذاشت اتیمامور

 از نهادم در اومد، موهام رو نوازش کرد... آه

 !ی.. توهم ماشااهلل حرف گوش کن پدرم رو در آوردیکن یبا پسرا باز یبهت گفتم حق ندار میبچه بود ادتهیستاره - 
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 اون لحظه ها خندم گرفت.. یآور ادی با

 !یزد یحرف زور م- 

 منو از خودش جدا کرد 

سنگ بود  یهر چ یمن بود که واسه قبول خواستگار یدستت درد نکنه؛ پس عمه  زنمیحاال من حرف زور م - 

 پا سنگ شکنم... هیما... البته خبر نداشت بنده  یپا شیپانداخت 

 !...یکن یم یخواستگار یدار نید یبه خاطر ادا ای یدونستم واقعا دوستم دار یبهم حق بده نم - 

 اخم کرد...  

همه خودم  نیا نید یواسه ادا یفکر کرد یچوندیپنج سال که همه رقمه منو پ نیشنوم؟ چشمم روشن! ا یم یچ-

 زدم؟ یم شیرو به آب و آت

 سرم رو تکون دادم و اونم زد رو دست خودش... یمعطل یب

 دست که نمک نداره... نیبشکنه ا - 

 کرد..و  نگام

 باشم نه تو...  یشاک دیاخمت رو باز کن من با-

 گرفت خنده ام گرفت، نگام کرد... یکه م ییروتکون داد؛ از ژست ها سرش

خب  ه؛یکرده واسه چ یبعد خود خانم فکر م ممیعاشق دختر دای یمن از بچگ دنیخنده هم داره؛ عالم و آدم فهم -

 پا گذاشتم از کس و ناکس خواستم کمکم کنه اون وقت تو... ال اهلل ال اهلل..  ریدختر خوب من دو هزار دفعه غرورمو ز

 کرد. یتر مو قدم رو اتاق رو م بشیرو فرو کرده بود تو ج دستاش

 گفتم...  یزیچ هیخب، حاال من  نیبش دیسردرد گرفتم سع- 

 ...کیو منم رفتم عقب، سرش رو آورد نزد کمیاومد نزد زد؛یرو گرفت باال  و چشماش برق م سرش

 ؟یعاشقم شد یبگو از ک دیجون سع- 
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 ...دیسع -

 جوونم...- 

 یدونم چ یه ام رو گرفت و سرم رو بلند کرد. نم... با دستش چوننییاز خجالت سرخ شدم، سرم رو انداختم پا 

 تونستم ازشون دل بکنم... یچشما که نم نیداشتن ا

چشمم زد کنار.. گونمو نوازش کرد... چشمم رو  بستم انگار بهم  ی. تار مومو ازجلودیگرمش رو تو صورتم پاش نفس

وا داشته بود.. آروم چشمامو باز کردم..  چه حس  جانی.. تماس دستش به صورتم قلبم رو هرسوندیآرامش محض م

پنج سال تمام خودم رو از  دمی.. تازه فهمدیشدرآغوشم ک ی.. وقتیک.دوسش دار یبود بودن در کنار کس ینیریش

 محروم کردم. یچ

 دستامو دور کمرش حلقه کردم. 

 ام... یشب نیچند ساله منتظر چن یاگه بدون-...

 ازش جدا شدم.. عیانگار برق گرفتتم.. سر 

 .. یندار یبرم کار خوامیمن م- 

 تعجب نگام کرد...  با

 !یفرار کن یخواینگفتم م یزیبابا من  که چ-

 خودشو بهم رسوند...  عیدر  که سر ی رهیدستم رو  بردم سمت دستگ 

 واسه امشب... دمیبرنامه چ یکجا کجا... من کل-

 آب دهنم روقورت دادم...  

 برم بخوابم..  خوامیمن خسته ام م- 

 .. ؟یواسه خواب سراغ دار نجایجا بهتر از ا-

 تختش اشاره کرد... سرخ شدم... گر گرفتم...  ب
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 کردم...  داشیبهونه بودم تا باالخره پ دنبال

 ... برهیمن فقط تو اتاق خودم خوابم م-

 ...میخوابیتو اتاق تو م میریم ستین یباشه مشکل-

 لبمو دندون گرفتم...  

 ... دیسع-

 ... دیجون سع-

 تنها بخوابم..  شهیم-

 نچ.. -

 رو کردم سمتش...  دمیکش قینفس عم هی.. دیباریازش م طنتیکردم ش نگاش

 .. یبدجنس یلیخ یدونستیم-

 وقته...  یلیاوه خ-

 رفت...  یرو هم نم از

 .. دیسع-

نگاه  هی یشه من قول دادم تا عروسراحت با الشونیخانم خ نکهیتازه سر شبه کو.تا وقت خواب. دوم ا نکهیاول ا-

 راحت..  التونیچپ به خانمم نندازم. پس خ

 ... ینگاه چپ بهم بنداز یخوایم یبعد از عروس یعنی-

 .. دیخند

 نگاه منحرف چرا  ینگاه چپ که نه... ول-

 زدم تو شکمش..  محکم
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 پر رو...-

 ... دیخند

 ... مییشما یدست پرورده -

بود از بعد از مرگ پدر و مادرم تو اون آتش  میعشق بچگ دیتو بغلش... سع دیکردم.. خنده اش گرفت و.منو کش اخم

 یهر چ یرو نداشتم... از همون بچگ یا گهیکردم... راستش جز عمه ام کس د یعمه ام زندگ شیمن پ یلعنت یسوز

به  دمیترس یم یول دونستمیوستم داره خودمم مد دونستنیهمه جوره هوامو داشت... عالم. و آدم م دیسع دمیم ادی

ه ن شیهر بار به خواستگار یوار دوسش داشتم ول وانهید نکهیکس و کارم دلش برام سوخته... با ا یب نکهیخاطر ا

 ... گفتمیم

 یبرگشت وقت تیمن.. درست همون شب از. مامور یعمه اونم برا یخواستگار به خونه  نیسر اومدن آخر نکهیا تا

ابر بهار  نینشد... منم ع فشیپدرش حر یکرد که عمه و سودابه و حت یاز چه قراره... چنان خود.زن هیقض دیفهم

چقدر مجنونه... ناچار شدم اعتراف کنم  دمیهمداد ... تازه اون شب ف ی... داشت خودشو به کشتن مختمیریاشک م

 دوسش دارم... 

همه  یقسم خوردم به خاک پدر و مادرم... باورش شد و جلو یحرفو زدم... ول نیواسه منصرف کردنش ا دیترسیم 

 بغلم کرد...

 بهم زل زده..  دمیکه باز کردم د چشمامو

  ؟یتو خواب ندار-

 انداخت باال..  ابروشو

 و من خوابم ببره... اصال وابدا...  یباش شمیتو پ-

 ... یکنیتو نگام م خوابمیتا آخر عمرمون من م یعنی-

 ... دیخند

 ... یبکش یخواب یب ی.حسابیبخواب چون قراره بعد از عروس یتونیتو تا م-
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 دندون گرفتم..  لبمو

 ...یباش ایح یب نقدیکردم ا یفکر نم-

 یتخت... با دهن باز داشتم نگاش م یآورد وخودشو پرت کرد رو رونیشرتش رو ب یاز سر جاش بلند شد ت دیخند 

 کردم... 

 !؟ یبا چشات منو بخور نکهی... نه ایبش دیسرخ و سف دیتو.االن با-

 گفت.. با حالت قهر.خواستم بلند شم که دستم رو  گرفت نشوندتم سرجام...  یچ دمیفهم تازه

 اول ماساژ... -

 .!.. دیسع -

 گفتم ماساژ... -

 حرکتم از سر جاش بلند شد... یب دی... ددمیکشیخجالت م ییخدا

 .. ادیزنم بگم ب یکیبه اون - 

 اش.. نهیتوس زدم محکم

 لوس... -

***** 

 صبحونه...  ایب دیسع- 

 غش کرد از.خنده... از سرجام بلند شدم..  دی... سعرونیزد رفت ب غیج دیتا مارو د سودابه

 ... خجالت...یفهمیاصال هم خنده نداشت... خجالت داشت. م-

 ... رونینذاشت برم ب 

 نگاه کنم...  هیبق یتو رو شهیهم روم نم شینجوریزشته... هم دیسع-
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 ندارم.. فقط...  تیکردم.. االن هم کار کاریمگه چ-

 اومد...  یکارش خوشم م نیازا شهیپشت گردنش... هم دیکش دستشو

 ... دیآقا سع یفقط چ-

 ... میشد دمیآقا سع یخب به سالمت-

 رو لوس کردم...  خودم

 ... حرفتو بزن... زمی... عزدمیسع-

 ورت داد... بود.. آب دهنشو ق یدنید افشیق

 خدا قلبم... نفسم...  یوا-

دونم چرا نگاهم  ی...نممیبود که االن هم شده بود مرد زندگ اهامی... مرد روتینها یگرفت... عاشقش بودم ب خندم

 ... دیرسیبه خودش م یبود و حساب سی... پلشیورزشکار کلیمنحرف شد به ه

 من صاحاب دارما...  شیچشا درو یآ یآ-

 کردم...  اخم

 واسه من صاحاب دار شده...  گهیبرو کنار باهات قهرم حاال د-

رو  هاشیتخت و خل باز یکرد... دوباره انداختتم رو یکردم ولم نم یم یکه تو هوا معلق شدم... هر کار دمیفهم نویا

 از. سر. گرفت... 

**** 

 بودم و امروز... دیسع ییدافقط دختر  روزیبه خودم نگاه کردم. ...تا د نهیو.صورتمو شستم... از تو آ دست

بودن... خجالت  زی... همه سر مرونیاومدم ب ییلبخند نشست کنج لبم... با حوله صورتمو خشک کردم و.از دستشو 

 نشستم...  دیاز سع یسالم کردم و با فاصله دوتا صندل هی ری... سر به زدمیکشیم

 جلو...  نی.رو بندازیعروس خیتار شهیمامان اگه م-
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 .نگاه. کردم... دیسعبه  متعجب

 ...السیجلو که واو میرو.بنداز خی... تارمیپسرم هزارتا کار دار شهینم-

 اومد گردن خودتون..  شیپ یپس هر.چ-

 شدم...  یاز خجالت آب م داشتم

چه  شناختم ی... ممیریرو باهم بگ یو عقد و.عروس نیبش غهیص الیخ ی... چقدر گفتم بریبگ لیخانم تحو نیبب-

 دارم...  یپسر

 یآمادگ دیکم مراعات کن... خود ستاره هم با هیاز حرف االنت...  نمیا شبتیپسرم زشته... اون از کار د دیسع-

 جفت و جور بشه...  یتا همه چ نیعقد باش دیسال با هیکنه... حداقل  دایازدواج رو پ

 من بچه هم دارم چخبره..  سالیتا -

 تو گلوم...  دیحرفش غذا پر نیگفتن ا با

 ... ستین میزیکنم چ شی... پدرم در اومد تا حالزدیبال بال م دیسع

 بعد...  میجفت و.جور کن یکم فرصت بده همه چ هی یول یدونم عاشق ی... میانداخت یدخترمو به چه روز نیبب-

 اتاقم... یکردم و رفتم تو ی... عذر خواهدیفهم عی... سررمینگاهم بهش فهموندم ازش دلگ با

 *د... یدر اتاقو باز کرد اومد داخل... پشتمو کردم بهش.. نشست پشت سرم... شونمو ب*و*س* 

 ... یدروغ که نگفتم حرف دلمو زدم تو چرا ناراحت شد-

 برگشتم طرفش...  یشاک

 .. یلیخ دیسع ییایح یب یلیخ-

 یاحساس بد هیخوره افتاده به جونم..  هی.. ستیگفتنت بشم... باور کن کارام و.حرفام دست خودم ن یلیخ یفدا-

 ... ستیستاره سهم تو ن گهیباش... م الیخ نی.. به همگهیبهم م یزیچ هیمال خودم  یکه شد شبیدارم... از.د

 تعجب نگاش کردم..  با
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 واسه خودت.. نکنه ارواح باهات در ارتباطن...  یگیم ی.. چدیسع یشد ونهید-

 یحس هی ،یزیچ هی یخوام نگرانت کنم ول یکنه .. نم یم ونمیال حس ششم  داره دبه مو یدونم خنده داره... ول یم-

 ..!. فتهیقراره ب یبد یلیخ یاتفاق ها گهیبهم م

 بست...  چشماشو

از شب تا صبح داشتم  شبی... ددمیرو از دست م میکنه ..!. دارم تعادل روح ینداشتنت، نبودنت... داغونم م الیخ-

 که زدم انگشت شمار بودن...  ییتعداد پلک ها یحت گمیکردم... به جرات م ینگات م

 تخت...  یانداخت رو خودشو

 کنه ...  یفقط داشتنت آرومم م-

دستش و آروم  یاحساس بود... دستم رو  گرفت تو یخدا دیگونه اش... چشماشو بست... سع یرو دمیرو  کش دستم

نگاهم  نیذره ب ریصورتش رو.ز یاجزا کیهم بود... خم شدم و از نزد و.مجنون وانهی*د... عاشق بود دیب*و*س*

 ... شیشونیچسبوندم به پ مویشونیپ وفوق العاده جذاب بود... چشمم رو  بستم  یگرفتم... خوشکل نبود ول

 ... مونمیعاشقت م میروز زندگ نیقول قول قول تا آخر-

من.. از  ی... چشماشو باز کرد و زل زد به چشمادیکش قینفس عم هی*د*م... یب*و*س* یاش رو به آروم قهیشق

 یاز کجا مثل خوره افتاده بود به جونش که حت یترس لعنت نیدونم ا یداره... نم یتونستم بخونم چه حال ینگاهش م

 به در خورد.. صاف نشستم...  یمن هم توان مقابله باهاش رو نداشت...تقه ا یب*و*س*ه 

 بله؟ -

  صابخونه... ااهللی-

 زدم...  لبخند

 تو سودابه...  ایب-

 هم...  یافتاد اخمش رفت تو دیباز شد و.سودابه اومد داخل... نگاهش که به سع در

 ... یمن پالس یهمه اش تو.اتاق آبج یتو.مگه خودت اتاق ندار-
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تو اتاق زن و  یایهوا ن یب دهینرس نیهنوز درکت به ا یسوال رو.از خودت دارم... تو مگه درس نخوند نیا قایدق-

 شوهر... 

 خجالت بکش...  دیسع-

 در زدم اجازه گرفتم بعدشم با ستاره کار دارم ...  ومدمیهوا ن یخجالت بکش بعدم ب گهیستاره راست م-

 .. نیبچه ها تو رو.خدا دوباره شروع نکن-

 ادبه...  یب یلیشوهرت بگو خ نیبه ا-

  یداشت کارمی... چدیسع الیخ یب-

 .. یفروش یبچه م نیمنو به ا گهیمن؟ دستت درد نکنه.. حاال د الیخ یب-

 ؟ من کجام بچه اس!  یزن یم یحرف الک چرا

 .. یبچه ا یعنیمدرسه  یریم یکه دار نیهم-

 .. نیرو زم دیپاشو کوب سودابه

 ... یوقت بهش نرس چیکردم ه یستاره رو دوست دارم مگرنه دعا. م یکه آبج فیح-

 سودابه که مثل فنر پاشدم. گرفتمش...  رفت سمت رجهیش دیسع

  ؟یکرد یچ غلط-

 سوخت... سودابه بدبخت به تته پته افتاد..  یم داشت

 ... یگفت یچه مزخرف  گمیدارم م-

مئنم بود که مط یطور افشینگاه. کردم... ق دیبا ترس و.لرز فرار کرد به سع چارهی... برونیسودابه اشاره کردم بره ب به

 کرد...  یبهش رحم نم

 ..؟ی. داغ شدنقدریتو رو خدا آروم باش... چرا ا دیسع-
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رو از چشام خوند... به وضوح.  یو منو نگاه. کرد.. نگران نیینفسش مثل اژدها سوزنده بود.. سرش روگرفت پا 

 .. شیشونیپ یرو از نگاهش حس کردم دستشو گذاشت رو یمونیپش

 بزنمش.! خواستمی... مستیبه خدا دست خودم ن-

 ... نییتخت... سرش روگرفت پا ی. نشست گوشه 

ه سال هم نیتونم خودم رو کنترل کنم... ا ینبود  که نم نیرو بندازه جلو به خاطر ا یعروس خیاگه به مامان گفتم تار-

 راحت بشه! المیکه خ نهیتونم... بحث سر ا یتونستم. حاال هم م

 دستم...  ینشستم کنارش... دستشو گرفتم تو 

خوام.. ن لباس عروس ن تاالر ن هزارتا کوفت  یهم نم یچی. همیمحضر عقد کن میفردا بر نی. همیخوا ی. م.دمیسع-

جا تو اتاق تو  نیهم میای(  وسودابه... بعد از عقد هم مدیو عمه و عمو ) پدر سع ی... من باشم و تو. باشگهیو زهر مار د

 .! شهیم تراح التمی... خ؟ینجوری... خوبه امیکنیم یزندگ

 ... ختیر یلغزه... دلم هر یاشک تو چشماش م دمینداد سر بلند کردم... د جوابمو

 ... دیسع-

 ... یمرگت بشه... آخه چقدر تو خوب شیپ دیسع-

 ...؟یموافق یعنی-

 *د.. با انگشتم اشکشو پاک کردم.. یدستم رو  ب*و*س* 

 ؟یکن ونهیکه منو د یگیم یورنجی... انمیبوده تو رو تو لباس عروس بب نیآرزوم ا شهیمن هم -

 ... نمیبیخراب م نقدریحالتو ا یوقت شهیکنم.. حالم بد م کاریخب چ- 

 که عرضه نداره زنشو.خوشحال کنه...  دیخاک تو.سر سع-

 حرفو...  نی... نگو ادمیسع-
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 ینگاه معمول هی... نگاهش گرفتمیگر م یکیهمه نزد نیو برگشت چشم دوخت به چشمام... از ا دیکش قینفس عم هی

نم ... شونیی. سرمو گرفتم پاارمیهمه عشق دووم ب نیکرد... نتونستم در مقابل ا ی.. ذوبم مدیباریم شینبود.. ازش آت

 شونه ام بود..  یشد. نگاش کردم.. سرش رو نیسنگ

  ؟یکنیازت بخوام قبول م یزیچ هی-

 تو جون بخواه... -

 نباش... ! ینجوریستاره.. ا-

 شونه ام بلند کردم..  یرشو.از روخوردم... س جا

 نباشم؟  یچه جور -

 !. یمهربون و.خواستن نقدریا-

 رو نداشتم...  فشیوقت تحمل تعر چیشدم... ه سرخ

کار دست جفتمون دادما ...  قول بده تا قبل از  یدیدفعه د هی... شمیخود م یاز خود ب یکنیکه نگام م ینجوریا-

 ازم ساخته اس.! یام و هر کار ونهیکه د  یدون ی... مینگام نکن ینجوریا یعروس

 لبم...  ینشست رو لبخند

 خودمم..! ی ونهید نیمن عاشق ا-

 بشم...  نیکارمو بزنم و خونه نش دیق یکنیوسوسه ام م یدار-

 یاون ابهت ی... با همه خوامیرو م ستهیشا دیخواما.. من فقط سروان سع ینم کاریاالن بگم من شوهر تنبل ب نیهم-

 که داره...

 *د... یب*و*س* گونمو

 . خودم... یخانم یفدا-
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همه اعتراف کردم...  یکنم از اون شب که به عشقم جلو ی... اعتراف میخانم گفتیبهم  م یشدم وقت یمرگ م ذوق

بردن  یکه عمه و عمو پ میدر آورد یمجنون باز ،ویلیجفتمون ل نقدریخطاب کرده بود... ا یبارها و بارها منو خانم

محکم  یکردن و برا یخودشون مارو نامزد معرف یالیاز فام کیمراسم کوچ هی ی... و طشهیم میداره وخ تیوضع

 شد... ی. جارغهیهم ص یکار

لحظه  چارهی*د ،بماند که من چقدر آب شدم... بیچشم همه منو ب*و*س* یمن جلو یبعد از بله  دیبماند که سع 

 اون لحظه... یکرد برا یم یشمار

خورد  یمن چقدر عاشق و شیداش بودم... هر وقت بود از خونه تکون نم ،کهیبود و وا تابیکه چقدر تشنه و ب یاو

 یکردم برا ینبود که نم ییدل تو دلم نبود دعا تیرفت مامور یاومد و هر وقت م یقدم به قدمم همه جا م

هامون  کهیکه ت میاما االن مثل پازل میهم نبود لما دیاونا مال قبل بود... اونوموقع من و سع ی... اما همه شیسالمت

 بود...  یکینشده بود اما روحمون  یکی... درسته جسممون گهیوصله به هم د

 نفس بکشم تا نفس بکشه...  دینفس بکشم... با دتایکش ینفس م دیبا

 اوهوم... -

 به خودم اومدم...  دیسع یتک سرفه  با

 گذشت که وقت نکردم پلک بزنم... عیسر نقدریوم شد اهفته تم هی یزود نیشد به ا ینم باورم

بود و فوق.العاده دوست  ی... خواستنیچی... هتیکم داشت از جذاب یشدم... چ رهیو مردونه اش خ دیبه قامت رش 

 ... یداشتن

 مگرنه...  یزدیبهم زل نم ینجوریکنم قبلنا ا یخدا رو شکر م-

آب بود  یقرآن و.کاسه  یکه حاو ینیکردم وبا س کیاخم کوچ هیحرفشو بهم فهموند...  یچشمکش ادامه  با

 ریس گهیفضا و عالم د هیما دوتا کال تو  دونستنیکردن و چون م یتو خونه ازش خداحافظ هیشدم... بق کشینزد

 ... میتنهامون گذاشتن تا راحت باش میکنیم

 مرتب کرد..  مویبه خودم اومدم روسر تا

 ... نهیحسابش با کرام الکاتب گهیها... اونوقت د نهیبب یو کسگندمم ر یخوشه ها نیا نمینب-
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قرآن رو دور سرش چرخوندم... ب*و*س*ه زد به قرآن به پشت اون ب*و*س*ه،  دمیخندیکه م ینجوریهم

 *د... یمنم ب*و*س* یشونیپ

 قرآن...  یگذاشت رو دستشو

 آخر...  یشده لحظه  یمواظب ستاره ام باش... هواشو داشته باش... حت ایبه حق تموم عشاق دن ایخدا--

 حرفش عاجز بودم...  نیبودم... از درک آخر جیگ

 ... یکنیواسه من دعا م تیمامور یبر یخوایتو م-

 کنم...  کاریدعا نکنم چ-

 دستش صورتمو قاب کرد.  هیبرداشت... با  نیزم یاز رو ساکشو

... قطره شمیمهربون محروم م یدست ها نیشد تا دو ماه از داشتن ا یبستم... باورم نم گرفتم و.چشمم رو  دستشو

 ... دیدستشو پس کش عیدستش... سر یبه رو دیاشکم چک ی

 ... رمینم یکن ینیاشکاتو ستاره چ ینبود ستاره.. بخوا نیقرارمون ا-

 صورتمو پاک کردم...  عیسر

 مگه نه؟...   یزن یبهم زنگ م-

 کنم.؟. کاریزنگ نزنم چ-

 !ایقول داد- 

 چشمش...  یگذاشت رو دستشو

 .. یبه چشمم خانم یا-

 ضعفم دستش بود...  نقطه

 خودش حل کرد... یجفتمون... منو در آغوش خداحافظ یلبها ینشست رو خنده
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نگاهشو بهم انداخت... لبخند زد که لبخند بزنم...  نی... آخرمیزنگ. خونه به صدا در اومد... با اکراه از هم جدا شد 

نگاش  نقدریشد اما هنوز نگاهمون به هم بود.. ا نیدلشو نشکستم به زور با لبخندم بدرقه اش کردم... سوار ماش

 چشمام محو.شد...  یکردم  که از جلو

 شهیهم امرزیم بود که خدا بحرف مادر بزرگ نیپشت سر مسافر شگون نداره... ا هیشد... گر یاز چشمام جار اشک

آسفالت  یآب رو یپشت سرش خواستم برگردم نگاهم به رد پا ختمیآب رو.ر ی... اشکمو پاک کردم و.کاسه زدیم

 موند.. مکث کردم و.برگشتم...  رهیخ ابونیخ

 شد...طرح قلب...  ینم باورم

 خفه غمویکرد ج نیزم یکه آسمان حواله  ی.. خواستم دست بذارم و لمسش کنم اما با رعد و.برقنیزم یرو نشستم

 کردم... 

 شیچند لحظه پ نیرعد و.برق و بارون تند... تا هم نیکرد... مات موندم از ا دنیدنبال اون بارون شروع به بار به

به  یآسفالت نگاه کردم... نبود... محو شده بود با دلخور ی... سر برگردوندم و.ب قلب رودمیروزصاف بود خودم د

 ...شیهم درد یبه پا ارم. بذایدونستم ازش دلخور باشم  ین نگاه.  کردم نمآسمو

 یگفت و م یما م یدلدادگ یبرا یا لهیساعت تموم تلفن شد وس کیبهم زنگ زد  دیبه قولش وفا کرد تا رس دیسع 

 !دیشن یگفتم و م یم دیشن

دوباره  ی.. بعد از خداحافظزدنیتن منفس هامون هم دم از دوست داش یداد ... حت یعشق م یتک حرفامون بو تک

 کردم...  هیگر ریدل س هینداشتم پناه بردم به اتاقش و  شویاشک بود و اشک... طاقت دور

تونستم غذا  یقرن گذشت... حالم خراب بود نم هیمن مثل  یکه برا یهفته ا هیگذشت ! دیهفته از رفتن سع هی

تونستم  یکردم نم یکرد هر جور حساب م یمنو به خودش وابسته م نقدریا تشیبعد.از مامور دیبخورم... کاش سع

ه... حاال  تر تابیاز من ب دیدونستم سع یفقط حال من نبود م نی... البته اارمیدووم ب دیبدون سع گهیپنجاه و سه روز د

سخت بود مهربونش و.پر از عشقش عادت کرده. بودم برام  یبودم و به ب[و[س[ه ها دهیآغوشش رو چش یکه مزه 

 ... ییجدا نیتحمل کردن ا

د تو اوم یک دمینشسته بودم و پاهامو بغل کرده بودم  که عمه صدام زد... سر بلند کردم.. اصال نفهم دیتخت سع یرو

 اتاق... اومد سمتم.. نشست کنارم و منو در آغوش گرفت... 
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سر  ییچه بال   یاریاگه بفهمه  چه به روز خودت م  یدون یم چیرحم کن. ه دیبه سع یکنیب خودت رحم نم-

 ...ارهیخودش م

 گونه ام..  یرو دیاشکم چک یقطره  

 عمه دلم براش تنگ شده...-

 اشکمو پاک کرد..  

 خبر. خوب دارم...  هیقربان تو بشه عمه... -

 کردم...  نگاش

 اومده..؟.  دیسع-

 روتکون داد...  سرش

 رفت...  یدش بود اصال. نمنه عمه جان اون اگه دست خو-

 پنجر شدم..  دوباره

  ؟یبشنو یخوا یخبر خوبمو نم-

 کردم  نگاش

 ! ؟یچ-

 شد... یمحو نم لبخندش

 ... میرو برگزار کن تونیعروس میخوا یم دیان شااهلل بعد از برگشت سع-

 رو.برام پر کنه...  دیتونست نبود سع یباز نم یبود ول یخبر خوب واقعا

 بچه ام...  شهی.. خوشحال میبگ دیبه سع یزنگ بزن یخوا ینم-

 کرده بود... یعمر در حقم مادر هیکه  ی*د*م کسیلبخند که صورتمو پوشونده بود عمه رو ب*و*س* هی با
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گرفتم و.اون روز  یکه از خنده هاش انرژ ینقدریخوشحال شد ا یلیخبر خوش رو.دادم... خ نیا دیرفتم وبه سع 

 بخورم...  ریدل س هیتونستم بعد از مدت ها لب به غذا بزنم و 

ز ا میبود ینبودم با عمه و سودابه مشغول تدارک عروس کاریتو خونه ب گهیبه سرعت برق و باد. گذشت د یچ همه

سرم کار  یموها یندازه وقت غصه خوردن هم نداشتم ا گهیمغازه به اون مغازه... د نیپاساژ به اون پاساژ از ا نیا

 بود عمه و عمو  ختهیر

آپارتمان  هیخواستم...  ینظر م دمیپرس یزنگ پشت زنگ م یه دیسنگ تموم گذاشته بودن از اون طرف هم سع 

 میداشت دیبود و من و عمه و البته با نظرات دور را دور سع دهیبرامون خر یعروس یرو عمو به عنوان کادو ینقل

 ...میکرد یکاملش م

کردن  که  یما کار یکنم عمه و عمو به خاطر خوشحال زیرو سوپرا دیمعرکه. شده بود دوست داشتم. سع یحساب 

 ساله ،دوماهه تموم بشه...  یکارا

شوکه بشه... دوست  یهمه چ دنیبا د دیخواستم سع یشمعدون م نهیتا آ ریرو به راه بود از لباس عروس بگ یچ همه

 هم گرفته شد...  شگاهینوبت آرا یداره... حت یا قهیسل داشتم بفهمه چه خانم با

بعد.از دوماه عشقم  نکهیشد... خوشحال بودم از ا یم شتریمنم ب یدلهره  میدیشیم کینزد یچقدر به روز عروس هر

 من... یدلخوش نیبه ا زدیکه چنگ م یاضطراب لعنت هیو  گشتیبر م میمرد زندگ

... نهیبه خودم. نگاه کردم... لبخند زدم. به آ نهیخودم گرفتم از تو آ یلباسم رو.از تو کمد برداشتم جلو نیتر قشنگ

تخت درو  یآورد لباس رو گذاشتم رو رونیخودم ب یتلفن منو از حال و هوا ی... صدایاسیرنگه...  نیعاشق ا دیسع

 باز کردم. رفتم سمت تلفن... 

ها رو پخش کنن... قرار بود  یدوستش بود و عمه و عمو هم رفته بودن کارت عروس یخونه نبود سودابه خونه  یکس

اونام  دی. شامیکن یخواستن هر.چه زودتر عروس یفردا برسه و آخر هفته. مراسم گرفته بشه... انگار همه م دیسع

 اتفاق بد...  هیمثل من دلهره داشتن از. 

 رو برداشتم...  یگوش

 الو... -

 ... ستهیشا دیمنزل سروان سع -
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 ... داشتیبود آدمو به ترس وا م یجور هی صداش

 ... دییبله بفرما-

  ن؟یشما همسرش-

 ... نیداشت یکار دییبله بفرما-

 ... نیایب نیخبر بد یو به کس دیمعطل کن نکهیاونجا بدون ا دیاالن خودتونو برسون یهم دمیآدرس بهتون م هی-

  ن؟یهست یشما ک-

 . آدرس...نیاالن خودتو برسون به ا یخانم محترم اگه جون همسرت برات مهمه هم-

 آدرس رو گفت و تلفن رو قطع کرد. یبدون معطل 

 ...دیچیپ یتلفن خشکم زده بود... صداش تو گوشم م یبند دلم پاره شد هنوز پا 

 جون همسرتون در خطره... - 

 دیآماده شدم. مدارک هم با. خودم بردم شا یبا. چه سرعت دمی.. نفهمتر. بشم ونهیبود تا من د یجمله. کاف هی نیهم

ونم هم ج دیسع یگفتم... من برا یدونم اگه هم بودن نم یخونه نبود م ینگفتم. البته کس یشد.. به کس یم اجیاحت

 ...رونیاز. خونه زدم. ب عیسر دمیداد م... مانتوم رو که پوش یم

به  آن زد کی.. دیکوب یوار م وانهی... قلبم ددمیترس یکه گفته بود.. م یدربست گرفتم به همون آدرس یتاکس هی

 شتریب دیسع یمنصرف شدم... از اون طرف هم خاموش بودن گوش عیسر یسرم حداقل با سودابه مشورت کنم ول

 شد... یسپر ریداد ... تو سکوت محض مس یعذابم م

شدم... خواستم  ادهیرو حساب کردم و پ یمتوقف شد.. پول تاکس نیسه راه ماش هیسر آدرس خارج از شهر بود...  

 برم که راننده  صدام زد... برگشتم.. 

 داره...  یچندتا قاچاقچ یدون ی... مستین یامن یخطرناکه... روستا یلیخ نجایدخترم ا-

 روبه رو نگاه کردم...  ریبه مس یورم داشت... با درماندگ ترس



 یجنون عاشق

 
24 

 

 . دمیقول م رمیگیهم ازت نم هیبرگرد کرا ایشو... ب الشیخ یب یهم دار یو دوست لیدخترم اگه فام-

کرد و  یم یپدر دلسوز هیمن همانند  یکرده بود و االن برا دهیکه روزگار کمرش رو خم یکردم... به مرد مسن نگاش

 کرد...  یدور م دیکه نبا یمنو از راه

 خودم اومدم. به

خونه و من نباشم دلواپس  ادیتو خونه،باشم.. اگه عمه ب دیکردم... من االن با یم کاریبرهوت چ نی. در انجایمن... ا 

 درو گرفتم...  ی رهی... دستگنی... منصرف شدم رفتم سمت ماششهیم

 چشم دوختم..  ریدوباره به مس ؟یچ دیسع

 نمینم دروغ گفته درو باز کردم خواستم بشفکر مشغول کنم... مطمئ نیکردم خودم رو با ا یدروغ گفته... سع دیشا

 جواب دادم.  عیشماره قلبم به تپش افتاد. سر دنیمانع نشستنم شد.. از د یگوش یکه صدا

 ... دمیسع ییجان دلم... کجا-

 .. ؟یدیدارم.. چرا هنوز نرس یباهات شوخ یفکر کرد-

 همون مرده اس..  ینبود... صدا دیسع نیزدم... ا خیشد..  خیتنم س یموها

 شوهرت رو تو خواب هم گهی... مگرنه دفرستمیکه م یآدرس نیبه هم یایب دیبا دمیبهت مهلت م گهیساعت د میتا ن-

 !ینیبب یتون ینم

 برام اومد...  امکیپ هیرو قطع کرد و به دنبال اون  یگوش 

 سوار شو دخترم... چرا خشکت زده.. ؟-

 بستم...  درو

 !نیشما بر-

 شد...  ادهیپ نیمصمم از ماش رمردیپ 

 ؟ امیهمراهت ب یخوا یواجبه م یلیاگه کارت خ-
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 کنه ... ؟با لبخند جوابشو دادم...  یم یدر حقم پدر نقدریمرد از کجا اومده که ا نیا

 نه ممنون... -

  نجا؟یا یایم یخبر داد یبه کس-

 یشد خداحافظ نشیکرد... سوار ماش رییدونم چرا.نگاهش تغ یرو راحت کنم گفتم آره... اما نم الشیخ نکهیا واسه

 کرد و با سرعت ازم فاصله گرفت... 

و  مدیکش قینفس عم هی.رو به رو چشم دوختم... ریتو جاده به خودم اومدم... برگشتم و به مس ونیکام هیرد شدن  با

 گرفتم...  شیراهمو در پ

 کردم...  یم کاریجاده چ نیا یتو نجایدفاع ا یپناه و البته ب یزن تنها... ب هی من

 دوباره زنگ خورد...  میگوش

 کردم... عمه بود... سر جام خشکم زد...  نگاه

 گرفتم...  شیرو.در پ ریشدم و مس الیخ ی... بچوقتیتونستم به عمه دروغ بگم ه ینم

 چشم دوختم به صفحه اش..  می... مستأصل به دور و.برم نگاه کردم... با لرزش گوشیدو راه هیبه  دمیرس

 سمت راست... -

  دمیترس

که رومه مطمئنم..  ینگاه ینینظرم... از سنگ ریمن مطمئنم ز ینبود... ول یدرجه دور خودم زدم کس 360چرخش   هی.

ظاهرش با  یتموم وجودمو ترس گرفت حت دنشیجنگل که از د هیبه  دمیبه راهم ادامه دادم... رفتم و رفتم تا رس

 کلبه ... هیبه  دمیرس یم دیکه فرستاده بود با یامکیپ نیآخر یکرد.. ط یفرق م گهید یجنگل ها

ز ... ترس ادمیترس یهم م نمیرو.بب دیقراره سع نکهی... قلبم شروع به تپش کرد هم خوشحال بودم از ادمشیدور د از

 کشونده بود عشق بود و عشق... نجایکه منو به ا یزی... تنها چادیقراره سرم ب ییدونستم چه بال ینم نکهیا

 به خودم اومدم میبا لرزش گوش 



 یجنون عاشق

 
26 

 

 به شماره نگاه کردم نا شناس بود حتما خودشه... جواب دادم...  

 به کلب...  دمیرس-

 ... یدیرو جواب نم یچرا گوش ییستاره کجا-

 بود..  دیشد سع ینم باورم

 حا لت خوبه؟  دیسع-

 ... رونیب یاز خونه بر یکس ازت خبر نداره... مگه من نگفتم بدون اجازه حق ندار چیکه ه ییتو به من بگو کجا-

 سوال...  هی دنیرو جمع کردم واسه پرس میانرژ تموم

  ییتو کجا-

 ... ییمن خونه ام ...تو کجا-

 بودم... مثل گنگ ها جوابشو دادم...  جیگ

 تلفن... روستا.. جنگل... کلبه...-

 دنبالت...  امیزود آدرس بده ب ؟یی... معلومه االن کجایگیم یچستاره معلومه - 

 ... یمن... من توروستا-

 ... دمینفهم یزیچ گهیدهنم و.دست و پا زدنم د یجلو یزیچ هیگرفتن  با

دهنم  ی... به زور چشمامو باز کردم... همه جا پر از دود بود... به سرفه افتادم... خواستم جلودیکشیم ریت سرم

 دستام به چوب پشت سرم بسته شده... دمیتازه فهم رمیروبگ

 کن... التماس کن...  هیحرف بزن.. گر ید لعنت-

 بلندم کرد...  نی.زمیکه موهامو چنگ کرده بوداز رو نجوریهم
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که داشتم  یکرد.. با تموم توان زونمیمنو بلند کرد و از موهام آو یدست هیمطمئنم از شدت درد سرخ شده بودم...  

 زدم... صورتش رو چسبوند به صورتم...  غیج

 التماس کن تا ولت کنم... -

 هی ستین یاز التماس خبر دید یشد.. وقت یحرف زدن نداشتم ،پوست سرم داشت کنده م یاومد... نا یدر نم نفسم

م شدم.. تمام بدن نیکه از پشت بسته شده بودن پهن زم  ییشکمم کرد و پرتم کرد... با دست ها یلگد محکم حواله 

 سوخت...  یاز شدت درد م

 به چوب پشت سرم .. دمیشد... چسب کیبهم نزد دوباره

 صورتم...  یرو دیرو کش زینوک ت زیچ هی

 ... ؟ی... نکنه از ترس الل شدادیچرا صدات در نم-

 دهنم روقورت دادم. آب

 کردم ؟ کاری... مگه من... چیاریبال... رو سرم م نیچ... چرا... ا- 

 سر داد که تا مرز سکته رفتم یحرفم بود... چنان قهقهه ا نیمنتظر هم انگار

 خوبه... ادامه بده.. !- 

 نداشت توان ادامه دادن رو ندارم...  خبر

 لگد زد..  دوباره

 گفتم بنال.. -

 .. نجایمن... ا-

 صورتم...  یمحکم زد تو یلیس هی

 بلندتر... -

 رحم بود..  یسوخت... ب یم.. گلوم صورتم شکمم دستام و پاهام.. همه مقورت داد یدهنم روبه سخت آب
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 حمله کرد به موهام..  دوباره

 کن... التماس کن...  هیگر-

 باز شدن در اومد...  یصدا

 .. یشد یاومد وحش رتیدختر گ هیتو باز -

 چه خبره..   نجایوجودم شد گوش تا حداقل بفهمم ا تمام

 اتاق کار منه..  نجایاتاق... مگه بهت نگفتم ا نیتو ا یاومد یب  چه حق-

 تر شد..  کیمرد دوم نزد یقدم ها یصدا

 کنه ...  یفرق م هیحسابش با بق نیشو... ا یکی نیا الیخ یب-

 ... بکشونمش هیخوب بلدم به گر گهید یجا هی یول ومدیدر ن کشیج نجایاس... ا گهید زیچ هی نی... ادمیخودمم فهم-

 کنه  بفهم.. یفرق م نی... ایبهش دست بزن زارهینم سی... من بذارم هم رئیشد ونهید-

 ... نیبکن نیتون ینم یغلط چیه- 

 ...  یزن یحرفو م نیهم هم سیرئ یجلو-

 که ازم فاصله گرفت...   دمیشکنجه گرم رو شن یقدم ها یصدا

تونم خودم رو کنترل  ینم  یدون یم نباشه... مگرنه خودت هم خوب نجایا گردمیکه برم  گهید ی قهیتا پنج دق-

 کنم...

... دستام رو از پشت آزاد دمیخودم رو شن یناج یقدم ها ی.. به دنبال اون صدارونیکه گفت.. از اتاق رفت ب نویا 

 و داغون بودم  که توان راه رفتن هم نداشتم... فیضع نقدریبغلم رو گرفت...ا ریکرد و ز

 وصل.نباشم...  یزیبست  که به چ یدست هامو ازپشت طور نباری... اما اگهید یجا هیبردتم  

 ... ی. استراحت کنیتون ی... منجاسیتخت ا ی-
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 شد...  دهیقدم هاش شن یصدا

 آقا.. -

 ... ستادیا

 شد..  یم دهیفقط صدا شن دمشید ینم

  ؟یخوایم یزیچ-

 ... نجامیمن چرا ا-

 کرده بود...  سکوت

 ... نیتو رو خدا بگ-

 ... !شهیرو.به راه م یاگه شوهرت حرف گوش کن باشه همه چ-

 محکم بست... یو.درو م رونیبپرسم رفت ب نیاز ا شتریب نذاشت

  ؟یچ عجب به هوش اومد-

 چشمم... ترسم چند برابر شد...  یبسته شد رو یزیچ هیدفعه  هیبرگشتم سمت صدا که  عیسر

 من کجام؟... -

 ... دمیپرس نویا یبا چه حال دونهیم خدا

 ینشسته روب رو دمینفسش خورد به صورتم فهم ی.. وقتسادهیکفشش رو دنبال کردم مطمئن بودم جلوم وا یصدا

 من.. 

زده ... اگه با خودش حرف نیستین شتریب یدختر معمول هیخوشکل تر از تو باشه... تو  که  یلیکردم زنش خ یفکر م-

 اون سروان مغرور رو به تور بندازه...  که تونسته یباش یشد تو اون یبودم باورم نم

 ... نجامیمن ا دونهیم دیسع یعنی نیخودش حرف زده... ا با
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 بود...  یقو یلیصورتم... خواستم صورتمو بکشم کنار نذاشت.. دستاش خ یگذاشت رو دستشو

 اومد... ستاره...  ادمی... آهان... ه؟یحاال اسمت چ-

 .. دیخند

 ... ؟یخارج مدارکات هم آورد یریم یفکر کرد-

 ...خوردی... حالم از خودش از صداش از تماس دستش بصورتم به هم مدیخند دوباره

شد.. داشتم از ترس  یمور.مورم م خوردیآورد... نفسش  که به گردنم م رونیچنگ کرد و از سرم ب مویدفعه روسر هی 

 کردم...  یسکته م

 رم... متنف کننیسر م یکه روسر ییاز دخترها-

 یلو دمیرو ند افشیسگ بود... ق هیبه هوا رفت... کثافت گردنمو گاز گرفت... مثل  غمیگردنم ج یسوزش ناگهان با

 چهارپا هم کمتره...  وونیح هیمطمئنم از 

 کردن...   یو التماس م زدنیتا حاال داشتن زار م گهید ی...؟ دخترها یزن یچرا حرف نم-

 نمونده... فقط و فقط آخم در اومد...  یلین بودم تا کچل شدنم خعقب مطمئ دیموهامو کش کدفعهی

 ..؟. یکنینم هیچرا گر-

 دهنم رو قورت دادم...  آب

کرد... تنها نقطه  یم  شمیستا دیام سع هیروح نیبودم و به خاطر ا یقو دیجز سع زیدر مواجه همه چ شهیهم من

 ضعفم خودش بود و بس... 

 شد..  کدهیاز. گردنم م یزیچ هیبهم حجوم آورد و به دنبال اون حس کردم  یاون سوزش لعنت دوباره

 بود که از شدت درد به بدنم وارد شده... یبلند غیباز تنها واکنش من ج اما

کنم اما اشکام  هیخواست گر ی... خدا لعنتت کنه... دلم مدمیتخت دراز کش یرو یکرد... به سخت یبدنم درد م تمام

 یعطرش نفس ها ی... بودیطلب یلحظه دلم فقط و فقط آغوش مردم رو م نیرفا بودن.. االن و در اح نیتر از ا یقو
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کل.. ... الخوردیکثافت به مشامم م ی... فقط و فقط بوودنب ارمیاز نفس  یخبر ی... ولدمیکش قینفس عم هیگرمش... 

 بودم زاریکه ازش ب یزیچ

مته بود که  هیشد مثل  یبلند پخش م یکه با صدا ی... خنده ها... آهنگ خارجدیرسیکه به گوشم.م یپچ پچ یصدا 

دختر ساده  هیبچگانه عمل کردم و.مثل  نقدریکردم... چرا.ا یکرد... تمام مدت خودم رو.سرزنش م یسرم رو.سوراخ م

سر من اومده خون به پا  ییدونستم اگه بفهمه چه بال یبودم... م دمیهم دل نگران سع یلوح گول خوردم... ... از طرف

 کنه ...  یم

ادار ر هیاز خودم نشون ندادم... فقط گوشام رو.به عنوان  یواکنش نینفر داخل اتاق شد... کوچکتر یدر باز شد.و. قفل

 تخت بلندم کرد..  یشد... از رو کیآماده کرده بودم... قدم.هاش به هم نزد یقو

 ... یداریدونم ب یم-

 هیکنم...  یبه خودم دادم ک.اشتباه م یواه دیام یول دمیقدم.هاش فهم یجه گرم بود از صداباب الجواحج... شکن ای

 تخت...  یگذاشت رو یزیچ

 کوفت کن.. -

 غذا بخورم...  یبسته و.چشمان نقاب دار چه جور یدست ها نیکرد من با ا یم یشوخ داشت

 کووووفت کن... -

که بود داخل ظرف فوق   یبدنم شد... لرز... گردنم رو.محکم گرفت و سرمو خم کرد... صورتم سوخت... هر چ تموم

 العاده داغ بود... 

 زبون بزن... -

 ... زارمیپا نم ریهم عزت نفس خودم رو ز رمیطرف بود... من بم وونیبزنمم... مگه با ح زبون

 صورتمو فرو کرد داخل ظرف غذا...  دوباره

 ل سگ لک بزن... مث-

 بودم و.دوباره چسبوندتم به ظرف غذا ادیقدرتش ز یرومحکم.ب هم فشردم. و سرمو کج کردم ول دهنم
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 بود...  دهیفا یکردم ب یتقال م یبرام سخت شد... هر چ دنینفس کش 

 ... روووونیگمشو ب-

 ... دینفر سوم سر رس هیخدا  ای

 رو بلند کردم... رو رها کرد... به سرفه افتادم.. سرم  گردنم

 .. رونی... گفتم بیکر-

اتاق رو.ترک  هیداد.. بعد از چند ثان رونیکه ب  دمیاژدها مانندش رو شن ینفس ها یتخت بلند شد... صدا یرو از

 کرد... 

 یب یاتاق هم خودتو هم اون دارو دسته  نیمردک دوباره پاشو بذاره تو ا نی... انجایغالم... دوتا لنده هور بذار ا-

 قبرستون...  ی نهیفرستم س یعرضه ات رو م

 ... دمیچشم قربان بلند شن هی

 کنه  همه مثل خودش سگن...  یفکر م یدختره رو باز کن... اون مردک عوض نیا یدست ها ایب نیشاه-

 بله قربان... -

 نفر وارد اتاق شد... دستامو از پشت سرم باز کرد و از جلو بست..  هی

 اغت... سر فرستمیاون مردک گردن کلفت رو م یکن یو فضول یدست به نقابت بزن یدختر تو هم حواست باشه بخوا-

 ..رونیحرفش رو که زد از اتاق رفت ب نیآخر

خفه کردم.. مطمئن شدم  غمویسوزش.. ج یجا یسوخت... دستم رو  گذاشتم رو ی... گردنم مدمیکش قینفس عم هی

 یکردم... نشستم گوشه  دایرو پ واریکردم نگاه کنم. دستم رو  تو هوا چرخوندم و د یهم بودم دل نم نهیآ یاگه جلو

 به سر نداشتم...  یبودم... روسر عذباز سرو وضعم هم م یتو بدنم نمونده بود.. حت یی... ناوارید

 غذاتو بخور...؟ ایب یچرا اونجا نشست-

 شد نشست کنارم..  کیسر جام تکون نخوردم... قدم هاش بهم نزدحال از  نیبا ا یاولم بود ول یناج یصدا 
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 ... تیسر خونه و.زندگ یگردی.. تو هم برمشهیدرست  م یمدت کوتاه تحمل کن همه چ هی.. فقط یخواد بترس ینم-

 دهنم.  یگرفت جلو یزیچ هی

 شده...  فیبخور. بدنت ضع نویا-

 ختیقاشق رو ر یکردم... دهنم روباز کردم.. محتو نانیش اطممهربون و آروم بود که ناخودآگاه به نقدریا لحنش

 تو.دهنم... 

 بود... اونم آناناس...  کمپوت

 شد سرمو برگردوندم...  کیاز.آناناس نفرت داشتم... قاشق دوم که به دهنم نزد شهیهم

 ... دیخودش فهم انگار

 نیکه شوهرت با ا  یخوا ی... نمیریجون بگ دیکه اون آشغال کتکت زده با نقدریا یبخور دیبا یول ؟یدوست ندار-

 ... نتتیحال و روز بب

 کرد زیدونستم حال و روزم اسفباره... باالجبار همه اشو خوردم... با دستمال دور دهنم رو تم یم دهیند

 ... یختیاشک نر یجالبه که حت یلی... خارهیکه تونسته حرص اون مردک رو در ب یهست یدختر نیتو اول- 

 و ندادم.. ر جوابش

 کنه ..  یم تتیسفته... زخم هات اذ نجایتخت... ا یرو ایپاشو ب-

 گرفت که زدمش کنار...  بازومو

 کردم و.نشستم روش...  دایبهم دست زده بود.. خودم بلند شدم.. تخت رو پ یبهوش اومدم هر کس و.نا کس یازوقت

 .. کمینزد اومد

  یالزم ندار یزیچ-

 کرد...  یبهم محبت م فیهمه آدم خالفکار و کث نیا ونیبود که م یک نیا
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... از بابت اون هم سادنیوارد اتاق بشه... دوتا نگهبان هم دم در وا یکس زارمینم گهی... درونیب رمیباشه من م-

 راحت باشه...  التیخ

 .. دمیتخت دراز کش ی... رودمینفس راحت کش هیبسته شدن در اومد...  یحرفش صدا نیدنبال ا به

اق ن... ات یمخروبه باشم.. ول هیتو  دیکردم االن با یبه در بود... به خودم جرات دادم و نقابمو باال زدم.. فکر م شتمپ

 یول دمیکش نیی...نقابم رو پا یتخت سلطنت هیطرح گل پر شده بود.. به تخت نگاه کردم...  یواریسرتاسر از کاغذ د

س ... باز خدا رو.شکر کدمیکش قینفس عم هیرو به روم بود...  یدر چوب هی.. سرمو برگردوندم... نمیکه بتونم بب  یطور

 شب ... ایدونستم روزه  ینم نیبود... اونم نبود پنجره به خاطر هم بیعج نجایا زیچ هیتو اتاق نبود... اما  یا گهید

 دونستم،چند روز اونجا بودم..! ینم

 اومد...  یهمراهم م یبهداشت سیآورد و تا پشت در سرو یم بود برام غذا میاومد تو اتاق ناج یکه م ی. تنها کس

به  یالکل پ یباند بزرگن... از بو هی دمیاونجا فهم یشده بود.. مثال از شلوغ رمیدستگ ییزهایچ هیچند روز  نیا یتو

 که مصلحن...  دمیفهم کیشل یصدا دنیبار هم با شن هیدائم المست بودنشون بردم.. 

... دلم دوباره دیسع یبودن بود... وا دیبا سع اتیاز مز نی... اشناختمیم یبرخورد دست به اصلحه رو به خوب یصدا

 چه به روز ستاره ات آوردن...  ینیکه بب یی... کجادیسمتش پر کش

 باز شد...  یناهنجار یاتاق به شدت و با صدا در

 ... ادیکردم حساب کار دستش م یزنشو جلوش سالخ یکنم.. وقت یم یمردک فکر کرده شوخ-

 ترس... دوباره وحشت...  دوباره

 طرفه...  یبفهمه با ک دی... شوهرش بانیرو ببند کهیزن نی... دست انیهست یمعطل چ-

 میکه از ناج یمدت تنها خواسته ا نیسرم بود... تو ا یدستام از پشت بسته شد... خدا رو.شکر حداقل روسر دوباره

شم... ب نیبود تعادلم رو.از دست بدم و.پهن زم کیشدم... چند بار نزد یم دهینفر کش هیبود.. به دنبال  نیداشتم هم

 ... ومدیهم در ن کمیج یحت ی... ولنییشدم پا یم دهیبه زور خودم رو کنترل کردم... از پله ها کش
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بکشم پرت شدم  قینفس عم هی ... تا خواستممیباز شد یفضا هیوارد  دمیکه به صورتم خورد فهم یسوز سرد با

 ..نیداخل ماش

شدن بود...  یدر سکوت در حال ط ریبودن... مس نیکردم چند تا ماش زیهم سوار شدن.. گوشام رو ت گهینفر د چند

.. دل دیشد فهم یکرد م یم یط یکه به صورت پرش ییاز دست اندازها نویکرد ا یحرکت م یادیبا سرعت ز نیماش

 .. ارمیتونستم طاقت ب ینم گهیشده بود... د یو روده ام باهم قاط

 حالم بده... -

 نگه دار.. -

 بود... باز خدا رو شکر اونم همراهم بود..  میناج

 .. میباش عیسر دیگفته با سییر-

 بشه...  دهیبه کثافت کش نتیکل ماش یخوا یدختره حالش بده... نم نیا-

 .. یرو بد سییجواب ر دیخودت با-

 گفت...  میکه ناج یشد همون یموندم. م یم نیماش یتو گهید هیثان هیتا  ...سادیوا نیماش

 زد به سرم...  یفکر هیاون حال  یتو معده ام بود باال آوردم... تو یام کرد و.هرچ ادهیپ

  ؟ییبرم دستشو شهیم-

 .. یتحمل کن یتون یاالن؟ نم-

 نه تکون دادم...  یبه نشونه  سرمو

 ... گردمیبرم گهید قهیپنج دق اسری-

 شده..  یشاک سیاالنش هم ر نیتا هم ؟یریکجا م-

 ... یفهم یکار واجب داره م-

 کرد..  یمرد تو.عمارت کارشو م یم--
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 گمشو تو هم... -

 ... میرفت یادیز یکه گفت منو دنبال خودش کشوند... نسبتا فاصله  نویا

 ... رونیب ای... کارت که تموم شد بسادمیمن پشت درخت وا-

 ... ینجوریتونم ا ینم ؟یدستم رو  باز کن شهیم-

 مکث کوتاه دستم رو  باز کرد...  هی با

 فقط لفتش نده. -

کردم  یزدم... پشتش به من بود.. فکر نم دینقابمو برداشتم و از پشت درخت د عی... سردمیقدم هاشو شن یصدا

 ... کشهیم گاریکه س دمیکه تو هوا پخش شد فهم یقدش بلند باشه از دود نقدریا

... روب روم رو نگاه کردم... تا چشم کار دمیکش قینفس عم هی ستی... حاال مطمئن بودم که حواسش به من نبرگشتم

 کرد درخت بود و درخت...  یم

 مشت کردم...  دستامو

 ... دو... سه... کی

 ریاس ونایح نید  که تو دست ابو نیبهتر از ا مردمیاگه م یرفتم... حت یم دیتموم سرعتم پا گذاشتم به فرار... با با

نه  که پام  ایکنه   یدنبالم م یکس نمیلحظه برگشتم بب هیشد... نفس کم آورده بودم..  یباشم... سرعتم داشت کند م

 شدم...  نیدرخت و پهن زم هی ی شهیکرد به ر ریگ

االن  نیشد... خدا بهم رحم کرده بود اگه نخورده بودم زم یبدنم رو درد گرفت... سرمو بلند کردم... باورم نم تموم

دفعه چشام از پشت  هی دهیهمون حالت خواب یمن بود... تو یکه درست در.چند وجب یدره ا یپرت شده بودم تو

 پاهام و دستامو از پشت بست...  یبود رو هنداشت نشست یا دهیبسته شد... خواستم از دستش فرار کنم فا

 منطقه رو حفظم...  نیولت کنم... من وجب ب.وجب ا ینجوریام  که هم ونهید یفکر کرد-

 شد و منو دنبال خودش کشوند...  بلند

 نیکرد..پرتم کرد داخل ماش یباهام رفتار م وونیح هیهم مثل  میناج گهید حاال
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 چند بار زنگ زده؟!  سییر  یدون ی... منیلفتش داد نقدریچرا ا-

 زر نزن حرکت کن... -

 یتند تر از قبل م نباریرو روشن کرد... ا نیداد و ماش میعصبان یناج لیفحش مثبت هجده تحو هیمرد دوم  اون

 ... شمینم ادهیپ نیهم از ماش رمیدونستم بم یم گهیرفت... د

 .. دمیخودم مسلط شدم و سوال پرس به

  ن؟یبریمنو کجا م-

 نداد  جوابمو

 آقا... -

 سکوت...  بازم

رو  دیبود  که سع نیا خواستمیکه از خدا م  یزی... تنها چدمیترس ی... دل تو دلم نبود مدمیکش قینفس عم هی

 ... نمیبب

 ... نیزم ی... تا نشوندنم رومیرفت ادهیرو پ یمسافت طوالن هیکردن...  ادهی... منو پسادیوا نیماش

 زنتو نگاه کن... -

 بود؟...  یک با

 رو گذاشت دم گوشم..  یباهاش حرف بزن.. گوش-

 حرف بزن.. -

 دهنم روقورت دادم...  آب

 الو... -

 ستاره... -
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 بود...  دیبه تپش افتاد سع قلبم

 ... دمیسع-

 ... اوردنیکه سرت ن ییبال-

 کرد..  مکث

 مگه نه؟... --

 ... ؟یی... حالم خوبه... تو کجادینه سع-

 به خدا...  اینترس-

 رو.برداشت خواستم بلند شم نذاشت...  ی.. گوشدمیصداشو نشن گهید

  ؟یکن یهمکار یخوایم ای ی.. هنوزم سر حرفت هستیباهاش حرف زد-

دفعه نقابمو  هیلرزوند...  یاشون... خنده اش تنمو م هیآشغال بود مثل بق هی نمیبلند شد... ا میناج یخنده  یصدا

 ... خواستم برگردم نذاشت... دیکش

 

 .. دمیفهم یخوب نگاه کن.. منظورش رو نمپس  یآدم نشد نکهیمثل ا-

مرگ  هیدوست داشتم  شهیرفتم... هم شیخدا... اسلحه بود... تا مرز سکته پ ایسرم...  یگذاشته شد رو یزیچ هی

 دمید یکه م  یزیاز چ یبود ول ادیفاصله ز نکهیمرگ خشن... به روب رو چشم دوختم... با ا هیداشته باشم نه  یعاد

دنم که تو ب  ییخسته شده بودم... با تموم قوا گهیسرم... د بهبود... زد  سادهیوا نشی... کنار ماشدیمطمئن بودم... سع

 داشتم داد زدم 

 ...دیییییسع-

از  دی... آخه سعدیچیپ یکوه.. تک و تنها... اسمش و  که صدا زدم هنوز تو گوشم م  نییکوه بودم و اون پا هی یباال من

 بکنه...  تونهیم کاریه چاون فاصل
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 کن.. یبا زنت خداحافظ شهیهم یبرا یشمارم... اگه قبول نکرد یتا ده شماره م-

 ده... نه.. هشت...  

دور هم واسه من  یفاصله  نیشد فقط و فقط نگام به سعید بود... هم یم شتریشمرد ترسم ب یکه م یهر عدد با

 ... نمشیب یباشه که م یبار نیآخر نیشد ا یبود... باورم نم یمتیغن

 

 دو... -

 بستم...  چشمامو

جون سالم به در بردم  نکهیسرم برداشت خوشحال از.ا ی... اسلحه رو.از رودیاز پشت تلفن به گوشم رس دیسع نعره

 بازوم احساس کردم..  یسوزش وحشتناک تو هی کیشل یصدا دنیاما با شن

 دستم نگاه کردم..  به

 شده بود احساس ضعف کردم..  جادیو دستم اکه ت یزخم دنی... از دخون

 ... یکن کیگفت شل یمردک آشغال ک-

 .. ادیحساب کار دستش م ینجوریا-

 ... یازی... اون قبول کرد نیتو گوه خورد-

 هیتار شد.که  نقدریشد.. ا یداشت تار م یبرام نافهموم بود.. همه چ دیسع یو شکنجه گرم و نعره ها میناج یصدا

 ... نیزم یمحض همه جا رو گرفت و  افتادم رو یاهیس

 

... به دیچکیسرم...قطره قطره آب م یتو دستم چشمامو باز کردم.. نگاهم افتاد به سرم باال یزیچ هیبا سوزش -

 شد..  کمیمرد نقاب دار نزد هیشده بود.. با باز شدن در سرمو چرخوندم..  یچیدستم نگاه کردم بازوم باند پ

 حالت خوبه... -
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 بود..  میناج

 شدم... نشست کنار تخت...  رهیخ واریداد م... سرمو برگردوندم و به د یجوابشو م دیبا چرا

 زدمتیم دیکه شوهرت قبول کرد چرا با  یکرد.. اصال وقت کیمن نزدمت... اون کثافت شل-

تخت بلند شد.. درو باز کرد و  یاز رو شد بعد یدر سکوت سپر هیچشمم رو  بستم... رومو برگردوندم... چند ثان 

 رفت... 

 ... آشغال... نیهمتون آشغال -

رو   یاون کار نکهیهفته بعد دوباره اومدن سراغ من... مثل ا یبود  یخواسته بودن اما هر چ دیاز سع یدونم چ ینم

خواست هر  چه زودتر  یانجام داده بود... دوباره چشمام بسته شد... خسته شده بودم... دلم م دیخواستن سع یکه م

 ... ادیقراره سرم ب ییچه بال  گهینشسته بودم... و منتظر بودم ک.د نیتموم بشه... تو.ماش یهمه چ

 ... منو ببخش.. شهیتموم.م یامروز همه چ-

 بود..  میناج

 تر شد...  کینزدنکردم.. بهم  یحرکت نیکوچکتر

 .. خوش به حال شوهرت... دمیرو مثل تو ند یکس چیعمرم ه یتو یهست یدختر قو یلیخ-

 ... دیب*و*س* گونمو

کم دستم رو  مح یتونستم از خودم دفاع کنم بهش ضربه زدم ول یبرق گرفتتم چون دستام از جلو بسته بود م انگار

 تو دستش قفل کرد... 

 ... دمیگونه ات لبتو نب*و*س* یکه به جا  مهیهم حال نقدریشد... ا میبه شوهرت حسودندارم.. فقط  تینترس کار-

 هفته به حرف اومدم...  هیآتش فشان در حال فوران بودم... باالخره بعد.از  هی.مثل

 . ..دیکرد... ازت متنفرم... خند کیکه به من شل  یهست یونیتر از اون ح یعوض ی... حتیهست یآشغال عوض هی تو
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جوابت رو بدم... با حرص ازش فاصله گرفتم... خنده  یکنم مگرنه بلد بودم چه جور یکه.قراره ازت خداحافظ فیح-

 یبا چاقو جا خواستیلباسم پاک کردم... دلم م نیکردم صورتمو با آست یشد... احساس گناه م شتریاش ب

بار بود  که بغض  نیکه سرم اومد... اول  ییهمه مدت و اون همه بال نیکنم... بعد از ا یب*و*س*ه اش رو خط خط

حق رو بده...  نیآشغال اجازه داده بودم به خودش ا نیاومد چرا به ا یداشتم... از خودم بدم م انتیکردم... احساس خ

 نه... ایبخشه  یدونستم منو م ی... اصال نمیچ دیفهم یرو به رو بشم... اگه م دیبا سع ییدونستم با  چه رو ینم

 دمیدستش کش یکنه.. دستم رو  از تو ادمیباز شدن در اومد. دستم رو  گرفت  که پ ینگه داشت... صدا نیماش 

 ... رونیب

 .. دیخند دوباره

 دونستم کجام...  یشدم... اصال نم ادهیپ نیاعصابم بود... خودم با کمک دست مجروحم از ماش یرو

 ... ادیب تا شوهرت یخور ی... از سر جات تکون نمسایجا وا نیهم-

کنم...  یداد  خوش بود باعث شد از ته دلم احساس شاد یکه بهم م یاما خبر خوردیحالم از صداش به هم م نکهیا با

 روشن شد...  نیماش

 خوشکله...  نمتیبازم بب دوارمیام-

 تیچشم بندمو برداشتم... آفتاب چشمم رو  اذ عیبا سرعت تمام ازم دور شد.. سر نی... ماشتیگرفتم از عصبان شیآت

رفته بود چشم دوختم...  نیکه ماش یریکس نبود.. به مس چیکرد... به اطراف نگاه کردم... وسط جنگل بودم... ... ه یم

 زشت! اهیس نیهم نبودم.. ازت متنفرم ماش دمیتو د گهید یحت

 و فقط درخت بود و.درخت...   فقط

 و نیکردم از سر جام تکون بخورم.. نشستم رو زم یطرف هم جرأت نم هیکرد... از  یم یتابیب دیسع دنید یبرا دلم

شاخ و.برگ ها سر برگردوندم...از  یصدا دنیساعت بود که منتظر بودم... با شن هیاز  شتریزانوهام رو بغل کردم... ب

اومد سمتم...  یبود م رهیبه من خ که یلرزونش در حال یهاام حبس شد.. با قدم  نهینفس تو س دمید یکه م  یزیچ

تو آغوشش..  دمیکه از قفس آزاد شده پرواز کردم سمتش... با تموم سرعتم پر  یبه خودم اومدم.. مثل پرنده ا

 بود.. نیریدردش ش یدستاشو دور کمرم حلقه کرد و.محکم منو به خودش فشرد.. دردم اومد ول
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دونم چقدر در اون حالت  ی... نممیکه باز از هم جدا بش دیترس یو م دمیترس یداشتم... م دنیبه زور توان نفس کش 

رحم . تنها مدنمیو.ب*و*س* دنییکه حصار دستاشو شل تر کرد. و.شروع کرد به بو میبود یحرکت نیبدون کوچکتر

 خسته ام...  حجسم و رو یمن خودش بود.. ب*و*س*ه هاش مرحم بود برا یدردها

 منو ببخش ستاره..-

 ... نمیچشم ها بب نینمناکش شدم... دوست نداشتم مردمو با ا ید کردم و.غرق در چشم هاسرمو بلن 

 ... اگه من... دیتو منو ببخش سع-

 ... سسسسسیه-

 نگاش کردم...  متعجب

 بذار فقط نگات کنم باشه... -

ه ... فقط نگازذیلک نمپ یداشتم... حت ازیچشم ها ن نیبه ا شتریداشتم که بگم خودم ب یدهنم روقورت دادم... چ آب

 بود و نگاه!

 بازوم...  یرو دیحرکت دوباره منو تو آغوشش حل کرد... دستشو نوازش گونه کش هیبا  

 فدات بشه...  دیسع-

 

  دمیسع-

 از خودش جدا کرد و.زل زد تو چشمام...  منو

 گفتنت خانومم...  دمیسع ی... فدادیجان سع-

 ک.برام افتاده بود از خاطرم بردم...  یبد یاتفاق ها یلحظه همه  هی یبرا

 ... یبگ یخواستیم ی... چزمیبگو عز-
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برم  یجنگل  لعنت نیبرد... دوست داشتم هر  چه زودتر از ا یمنو با خودش م دیسع میزدیکه.باهم حرف م نجوریهم

 ... رونیب

 رفت بانو..  ادتی-

 عشق نگاش کردم...  با

  ازت خواستن؟ یکه منو گرفتن چ یینایا-

 رو براشون رد کنم اون ور آب..  قهیجنس عت یکشت هیخواستن  یکار گنده... م هی-

 گرد شد...  چشمام

  ؟یرد کرد-

  ؟ینبود شمیمجبور شدم... مگرنه االن پ-

 ... یتو به خاطر من خالف کرد دیسع یعنی-

 ... دیخند دیمتعجب و.پراز سوالم رو که د نگاه

... درسته من به تو قول دادم اما قبلش به شغلم تعهد زنمیقولم نم ریز یول دمی... جونمو میتو هنوز منو نشناخت--

 مشت گردن کلفت کثافت..  هیمردمه نه  نیها سهم ا قهیدادم... اون عت

 .. یگولشون زد یعنی-

 ...فهمنیزود م ای ریآره... اما د یسخته ول نکهیبا ا-

 ... میفرار کن نجایاز ا دنیتا نفهم دیبا نیخاطر هم به

 کجا؟  م؟یفرار کن-

... عمرا اگه میساکن گهید یجا هیو. میرو فروخت مونیخونه و.زندگ گهیشهر د هیامن.. همه رو فرستادم  یجا هی-

 کنه... دامونیپ یکس

 ؟یشغلت چ-
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 رو  فشرد... دستم

مدم باند من او نیهم ی... اصال برابهیوقته تحت تعق یلیباند خ نی... ایخواد نگران من باش ی. نمانهیسرهنگ در جر -

نشونه  هیدر بدر دنبال  سیسه ساله پل کی... نزدزارنینم یاز خودشون باق یرد چیزرنگن... ه یلی... ختیمامور

 پر کاه... زرنگن و باهوش... هیاز  غیازشونه اما در

 مچ دستم رو  نوازش کرد...  سادیوا 

 ... یبه کس یرسونیچرا دستتو بستن نامردا... تو مگه آزار م-

 شد.  یازم جدا نم انتیشدم... احساس خ ریبه ز سر

 شده خانمم..  یچ-

 شد.  یاشکام جار دیبغضم ترک باالخره

 ستاره... -

 .. نیزم یرو نشستم

 نشست کنارم  عیسر

 ... یشده... بگو نصف عمرم کرد یچ-

 پاک کرد...  اشکامو

 ... یکنیرو داغونم م نایا زینر-

 ... دمیباال کش دماغمو

 منو ببخش...  دیسع-

 ... دیپر رنگش

 شده...  یچ-
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 مکث جمله اشو کامل کرد...  با

 سرت آوردن؟  ییبال-

 ... دیچرخیرگ گردنش و دست مشت شده اش م  نیب نگام

 د حرف بزن... -

 .. شونمو گرفت.. دمیترس

 ستاره بگو... -

 نه... -

 .. دیکش قینفس عم هی

 ... هیواسه چ هیگر نیپس ا-

 

 زنگ خورد... نگاهش که به شماره افتاد اخمش درهم شد..  شیگوش نیح همون

 انج...  نیکه خواست ی... اون کارهیچ گهید-

 ...تکونش دادم... دمیتو دستش خشک شده بود... ترس ی.. گوشدمیوضوح ترس رو تو چهره اش د به

 شده...  یچ دیسع-

 دهنشو قورت داد و نگام کرد...  آب

 ... دن؟یسرعت فهم نیممکنه... آخه چجور به ا ریغ-

  ؟ی... کیچ-

 سر جاش بلند شد... دستم رو  گرفت.. خواست بره مانع شدم..  از

 شده..  یکجا... بگو چ-
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 ... یچ یعنی  یدون ی.. مدنیستاره فهم-

 موهاش ...  یفرو کرد تو یعصب دستاشو

احتماالت هم  نیرفت... کوچکتر یدرزش نم یممکنه.. نقشه امون حرف نداشت.. مو ال یخه چه جورخدا...خدا. آ-

 زنگ بزنم. به سرهنگ...  دی... بابردیممکنه... اگه قرار بود بفهمن دو روز زمان م ی... آخه چه جورمیدر نظر گرفت

 

 ... زدیها شده بود همه اش با خودش حرف م ونهید مثل

 دستم رو  پس زد..  یخواستم آرومش کنم... دستشو گرفتم ول یم

 ... دیسع-

 زنگ بزنم... خودم به درک جون تو در خطره...  بذار

 بعد تماسش تموم شد اومد سمتم...  قهیوصل شد... ازم فاصله گرفت و مشغول صحبت شد.. دو دق تماسش

 ... میبر دیبا-

 کجا.. -

 ...ایفقط همراه من ب تو

 سع... -

 ... دنیادامه بدم.. دستم رو  گرفت و با تمام سرعت.شروع کرد به دو نذاشت

 به جاده. ... میدیرس میزدیکه هر دو نفس نفس م یدر حال قهیدق ستیاز ب بعد

 ... نشیماش کینزد می.. رفتدیباریصورتش ترس م یرو نگاه کردم.. از تک تک اجزا دیسع

 کمکمون...  ادینم ی...چرا کس دیسع-

 کرد...  نگام
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ل ... مثیلیزرنگن... خ یلیرفت... اونا خ یلو م تیبشن مامور کیخواستن نزد یاز دور مراقبن... اگه م یهستن ول اونا

 مونن..  یم یافع

 رو برام باز کرد...  نیماش در

 ... میتا بر نیخانمم... بش نیستاره ام.. بش نیبش-

 کیرستوران نگه داشت... هوا تار هیکنار  یساعت رانندگ هیکرد ..بعد.از  یم یباسرعت رانندگ میاونجا دور شد از

 ... میشد ادهیپ نیشده بود.. از ماش

 .. دیسع-

 جون دلم... -

 رو قفل کنه منصرف شد نگاهش رو داد به من..  نی... خواست ماشیبخش یمنو م-

 ... یکرد کاریببخشم؟ مگه چ-

 تونستم ازش طلب بخشش کنم...  یم یستم غرور مردمو له کنم... ولخوا یشده.. نم یتونستم بهش بگم چ ینم

 

 نه...  ای یبخشیتو فقط بگو م-

 اش گرفت..  خنده

 خب...  هیببخشم.. چ دهینشن دهیببخشم.. ند دیبا یچ یخب بگو برا-

 ..دیسع-

 ... دیخند

 سمت خودش..  دیکرد... منو کش یپخش م یآهنگ سنت هیرستوران بلند شد... داشت  ویراد یصدا

 خب منتظرم... -
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 شدم...  ریشدم.. سر به ز یرگبار نگاهش آب م ریز ارمیپراز سوال بود... نتونستم طاقت ب نگاهش

 ستاره... -

 ... دمیو گونشو ب*و*س* سادمیپنجه پا وا یرو اوردمیصدا کرد... طاقت ن یبا دلخور اسممو

 .. برم دستم رو  گرفت و برم گردوند سمت خودش. خواستم

 ...  اسینجوریکه ا-

 نگاش کردم...  متعجب

 ... یو بر میبذار یتو خمار یخوا یم-

 .. دیسع-

 روخم کرد...  سرش

 حق رو دارم.. مگه نه...  نیا اریو فراق و غم حجران  یهمه سخت نیبعد از ا-

 ... دمیکش خجالت

 ... نجایا دیسع-

 همه...  یگور بابا -

 شد که ازش فاصله گرفتم... اخم کرد..  کینزد صورتش

 ! بخشمیتو اول بگو م-

 ... رونیداد ب نفسشو

 .. ی.. گناه نکرده و طلب بخشش زورمایکرد یریچه گ-

 ..دیسع-

 شد...  کیلبخندش بهم نزد با
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 ... حاال اجازه هست.. بخشمیم یول هیچ لشیدونم دل ینم نکهیباشه بابا... با ا-

به خودش جرات داده بود  دیو سع دبودیپارک کرده بود. که کامال خارج از د ییرو جا نیش...ما دیشدم.. خند سرخ

 زنشو بب*و*س*ه...  یعنیمن   میکه از رستوران داشت  یوبا فاصله ا کیتار یهوا نیا یتو

کار خودش رو کرده بود... خواستم جدا بشم نذاشت دستم رو   شیمن ...دلتنگ یتجربه  نیبود و اول ینیریش حس

 ... دیچیپیتو گوشم م یلیساالر عق یو صدا دیکوبیوار م ونهیداد ... قلبم د ینم دنینفس کش یقفل کرد... بهم اجازه 

جدا شد...  به خودم اومدم... ازم دیسع دیداد ... با تکون شد یعشق نابمون رو م یبو زیعاشقانه بود همه چ یچ همه

 نگاش کردم... 

 بود... چشمشو بست... یجور هی حالش

 نامردا  -

 دادم...  تکونش

 .. دیسع-

 یهوا رفت... نشستم رو غمیشدن خون از پشتش ج ی... مات و مبهوت بهش نگاه کردم. با جارنیزم یرو افتاد

 ... نیزم

 ... دیی... سعدیسع-

 تو صورتش...  زدم

 آروم باز کرد...  چشمشو

 حاللم کن... -

 ...ددیسع-

 نیبود به ماش رهیازم گرفت... با ترس،برگشتم نگاهم خ شهیواسه هم دمویکه بهش خورد سع  ییصدا یدوم ب ریت 

که اسلحه اش رو گرفته بود سمت من.   دمید اهیبود. فقط و فقط دوتا چشم س سادهیکه اونطرف جاده وا  یزشت اهیس

 دست از سرم بردارن...  نکهیا دیشدم به ام یم دها ر نیماش  ونیم... از مفرار کرد یبا چه سرعت دونهیخدا م
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 ... سادمیگوشه. وا هیکه راحت شد  المیکردن... خ دامونیپ یچطور ایخدا

 خانم خوشکله... -

نداشت... آب  یبد ی افهیخودش بود مطمئنم... سر برگردوندم.. ..صورتش بدون نقاب بود... برعکس تصورم ق یصدا

 آورده بود... تا خواستم فرار کنم منو چسبوند به درخت.. ... رمیخلوت گ یجا هیدهنم روقورت دادم ...

ذاشت از خودم دفاع کنم... با  ی... دستامو گرفته بود و نمدمیترس یم رهیببر اس هیطعمه  که تو چنگال  هی مثل

 زیچ هیداد و  لمیتحو فیکث یخنده  هیجب نگاش کردم... لباسم رو مرتب کرد... متع ی قهیکه آزاد بود  یدست

 گرد رو نشونم داد..  کیکوچ

 پاش و لهش کرد...  ریبعد انداخت ز و

 شد تو چشمام...  رهیروکه بلند کرد خ سرش

 شد...  می... حسودیبا شوهرت داشت یعاشقانه ا یچه زمزمه ها-

مثل جرقه تو  یزیچ هیفکر کنم...  دینتونستم به سع یرخ داد که حت یاتفاق یهمه چ نقدری.. ادمیمن... سع یخدا

 .. فکرمو خوند.. دیمغزم زده شد... خند

 آره خانم کوچولو حدست درسته... خم شد.. -

 کردم..  ی... اون موقع جاسازیشد یشاک یو توهم حساب  دمتیهمون موقع بود که ب*و*س*-

 پر از نفرتم رو بهش دوختم...  نگاه

 یلیثابت کرد خ زیاشتباه انجام بده... اما همه چ میخوایرو  که م یچقدر دعا کردم شوهرت کار دونهیخدا م فقط-

 داد ...  یگند الکل م یکه شد ازش فاصله گرفتم.. بو  کتری...نزد نکهیاز پسش بر اومده.. تا ا یعال

 خودش برامون اعتراف کرد.-

کنم.. اشکام سنگ شده  هیگر دمیسع یوقت نداد برا یون بودم... حتکرد. داغ یکه سر داد حالمو خراب م یا قهقه

 بود و راه گلومو بسته بود... چونمو تو دستش فشرد... 
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... با چاقو... رمیرو برات در نظر بگ ی... به نظرت چه مرگمیخانم خوشکله رو بکش نیا دهیخب حاال که دستور رس-

 ... ای.  تفنگ... رگ دستتو بزنم...پرتت کنم ته دره...

 چشماش برق زد... سرش رو چسبوند به سرم...  دیحرفش  که رس ینجایا به

 ... معشوقه ام...زمیکن یشیم ای-

 دهنش رو چسبوند به گوشم...  

 .؟یبا همبستر چطور-

حرکت منو  نیکه تو بدنم داشتم هلش دادم... انتظار ا  یشد... با تمام قدرت قیبهم تزر ییماورا یروین هی یانگار

 دمیبرداشتم تا خواست بلند شه کوب نیزم یرو از رو ی.. به دور. و برم نگاه کردم...سنگنینداشت... محکم خورد زم

 تو صورتش.. 

... از ضعفش استفاده کردم و دمیشده بود ب.وضوح م یکه از،سرش جار  یخون یکیبه هوا رفت.. تو اون تار ادشیفر

 اش...  نهیقفسه س یرام نمونده بودپامو گذاشتم روب یرمق گهیخورد زدمش.. د یتا م

 ... یکنم... آشغال لعنت یتو عوض نم یرو.با صدتا دیسع ی دهیگند یتار مو هیمن -

 ریشدم... خودم هم متح ینم ریس زدمیم یافتادم به جونش... هر چ ها دوباره ونهی... مثل ددیافتاد به سع ادمی تازه

 که داشتم...  یهمه زور نیبودم از ا

که  یبا دستام خفه اش کنم... با تموم قدرت خواستی... دلم مدیکشیهمه مشت و لگد هنوز زنده بود و نفس م نیبا ا 

مثل من به خرخر افتاده بود و  یفیدر مقابل موجود ظر یبرام مونده بود گردنش رو چنگ کردم... مرد به اون گندگ

 ک،سر جام خشکم زد..یشل یدن،صدایشن.. که با دیکشیآخرش رو م یداشت نفس ها

تش دس ینفر با اسلحه تو هی... برگشتم... پشت سرم . دمیبود دست کش یکه از شکمم جار یسرمو خم کردم به خون

 ... نیزم یرفت و افتادم رو یاهیمنو نشونه گرفته بودتا خواست دوباره ماشه رو بکشه چشمام س

 برم...  دیمنم با سع شهیم یعنی

 از ته دلم آرزو کردم و بعد چشمام بسته شد...  نویا
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ود  ب یریحر یبزرگ با پرده ها یپنجره  هی دمیکه د یزیچ نیچشمامو باز کردم...اول خوردیکه به صورتم م ی...با نور

و زدم ر رهنمی... پنییکردن... خواستم بلند شم.. سوزش شکمم مانع شد سرمو گرفتم پا یکه هماهنگ با باد حرکت م

ه کجام و  چ نکهیبودم از ا ریبود... متح ومدهیو مکان دستم ن زمانشده بود... هنوز  یچی. دور تا دور شکمم باند پباال

خفه کردم... خودم رو رسوندم به پنجره.  غموی... جنییتخت اومدم پا یافتاده... با تحمل درد شکمم از رو یاتفاق

کرد درخت بود و درخت... هوا فوق العاده  یه بود... تا چشم کار مکه روب روم قرار داشت واقعا معرک  یزیچ ری...تصو

 ... دمیکش قینفس عم هیبود... چشم هامو بستم و 

  ؟یچرا از سر جات بلند شد-

از  یگریپس از د یکی... تمام اتفاق ها فتهیبود تموم تنم به لرزه ب یاش کاف افهیق دنیترس برگشتم به عقب... د با

 متوقف شد... دیجان سع یجسد ب یرفت... رفت و رفت تا رو یچشمم رژه م یجلو

 تموم وجودم نفرت بود و.نفرت... گهیحاال د 

 ازش فاصله گرفتم...  عیاومد سمتم که سر 

 باهات برخورد کنم...  گهیجور د هی ایتخت  یرو یریاالن م نیهم ای-

 نگاه کردم بعدپشتمو بهش کردم...  شی.نفرت به صورت کبودو زخمبا

 کنن...  کی... افرادم مجبور شدن شلیکشتیمنو م یبهت صدمه بزنه... داشت یخواستم کس یمن نم نیبب-

 ... نهیزدم... آخه درد من ا پوزخند

 دستش رو پس زدم...  عیگرفت سر بازومو

 مطمئنم..  ادیخوشت م نجای... تو هم از اشهیدرست م یهمه چ گهیتا چند روز د ی... ولیدونم ناراحت یم-

 بود...  یحرفش چ نیبود و.ا یدردم چ من

 کیکه بهت شل  ی.. همون کسگمیم نویا تیدلخوش یتخت استراحت کن... برا یدختر خوب برو رو هیحاال هم مثل -

 کرد دخل دستش رو.آوردم... 
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 هی.. .خوردیآشغالش به هم م ی افهیکرد... حالم از ق یپشت گوشم وز وز م یه نیخواستم صداش رو بشنوم.و.ا ینم

 کثافت به تمام معنا بود... 

 ستاره... -

 بود برگشتم سمتش...  انیکه تو صورتم نما یخشم با

 صدا کنه...  ینجوریحق نداشت منو ا دیکس.ب جز سع چیه

 شد عقب...  دهیقدم کش هیکارساز بود  یانگار

 باهات کار دارم...  یلی... خیزود.خوب بش دی... بایکه استراحت کن  نهیا خوامیکه ازت. م  یزیاالن تنها چ-

 ... رونیاومد ب یبستم نفسم مثل اژدها م چشمامو

 ... گهیبرو د زمیعز-

 بهم برق وصل کردن..  یانگار

 صورتش دادم...  یمحکم تو یلیس یگفتنش رو با. زمیعز جواب

 گونه اش..  یحرکتم رو داشت... دست گذاشت رو نیانتظار ا 

 ننیریدت شهم مثل خو تیلیمشت و لگد و س-

 رو  بستم..  چشمم

 نکن عروسکم..  تمیاذ گهیبرو د-

 نحسش رو بشنوم..  یخواستم صدا یگوشم... نم یرو  گذاشتم رو دستم

 روم..  دیتخت و مالفه رو کش ینداشت گذاشتتم رو یا دهیفا زدمیدست و پا م یهوا معلق شدم  هرچ یرو 

که مث سگ   ییوالیاون ه یاریدر ب یسرتق باز ی... بخوانییپا یایتخت ب نیاز ا یتا حالت خوب نشده حق ندار-

 سراغت...  فرستمیم یترسیازش م
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 حرکت شدم..  یب

 برگشت سمتم...  یانداخت... خواست بره ول یاسمش هم لرزه به تنم م یحت

ه اگ یاز همه خودم هواتو دارم ول شتریافته... ب یبرات نم یاتفاق بد چیه یدختر حرف گوش کن باش هیکه  یمادام-

 ... ؟یدی.. ...فهمهیکنم حرف حرف ک یم تیحال گهیجور د هیاون وقته که  یدمم بذار یپا رو یبخوا

شد و با پاش محکم لگد زد به  یحرکتم عصبان نیمزخرفش رومو ازش برگردوندم... از ا یبه سخنران تیاهم یب

 تخت... دوتا فحش آبدار نثارم کرد و.رفت

تونستم..  ینم یکنم ول هیخواست گر یتو ذهنم مجسم شد... دلم م دیسع ریپوزخند زدم... چشمامو بستم و تصو 

 هیوارد اتاق شد...  یدر اتاق بلند شد و به دنبال صدا  خدمتکار یخشک شده بودن... صدا یاشکام به طرز وحشتناک

 تخت..  ی.. گذاشت روغذا برام آورد. یمحتو ینیس هی... دیدختر جوون با روپوش سف

 .. دیکن لیآقا گفتن غذا رو.م-

شد  کیاز اتاق خارج شد... هوا  که تار دمیبهش محل نم دیخودم... د یرو دمیازش برگردوندم مالفه رو کش رومو

 .. یقبل یگذاشت جا گهید ینیس هیدست نزده رو برداشت و  ینیدوباره برگشت س

 ... شنیم یعصبان دیخانم اگه آقا بفهمن به غذاتون دست نزد-

 فقط سکوت کردم... بازم

زد به سرم از سر جام بلند شدم... پنجره بد وسوسه ام  یفکر هیشب  یها مهیاز اتاق خارج شد... ن دمیمحل نم دید 

 هدف من خوب بود ، یرو داشت... برا یادینسبتا ز یفاصله  نیزم یبالکن... تا رو یکرد با.درد شکمم رفتم تو یم

 سانت بود...  ستیفقط ب دیمن و سع یبا تحمل درد شکم پامو گذاشتم اون.طرف تراس... فاصله   

 بلند کردم  سرمو

ذر ع دونستمی... خودمم مرمیمیم ای برمیجون سالم به در م ایفرار کنم  خوامیکنم فقط م یخوام خودکش ینم ایخدا

ه ... درست لحظدمیکش قینفس عم هیکه من ببرم...  برهیم ارتفاع جون سالم به در نیا یتو یک یبدتر از گناهه.. آخ

 ضعف وحشتناک وجودم رو گرفت برگشتم به سمت نرده ها چشم هامو به هم فشردم...  هیخواستم بپرم  یکه م  یا
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 پر از خشمش یبپرم... چشم هامو باز،کردم  که برگردم  که با چشم ها دیضعف با یب یچه با ضعف چ یکه چ باالخره

ه نرد نوریآخر منو گرفت... گذاشتتم ا یپرت بشم  که درست لحظه، یراست یخشکم زد.. هول شدم و خواستم راست

  دیچیشکمم پ یدرد وحشتناک تو هیها و.هلم داد داخل اتاق... 

 بسته شدن پنجره و قفل کردنش برگشتم سمتش...  با

 ! یرو ندار یآزاد اقتیل-

 شد...  یم شتریظه بشکمم لحظه به لح درد

 .. رسمیحسابت رو م ریهفت ت هیمزخرف به سرت بزنه خودم با  یفکرها نیبخواد از ا گهید کباریفقط -

 شد...  کمیشدم... واقعا تحمل دردش برام سخت بود... نزد خم

 گفتم..  ی. چیدیفهم-

 شکمم برداشتم...  یرو  از رو دستم

 .. خون

 ... یزد تیخودت رو به کر ای یبلند نشو... کر یتتخت لعن  نیا یمگه نگفتم از رو-

 و با سرعت از اتاق خارج شد.. دیمن.. رنگش پر یخون رهنینگاش افتاد به پ تازه

 که همراه دو نفر اومد داخل اتاق...   دینکش قهیدق به

 بشن که ازشون فاصله گرفتم...  کیبهم نزد خواستن

 ندارن دکترن... تیکار-

 ها بهم دست بزنه...  یعوض نیکدوم از ا چیخواستم ه ینم 

زنه  باال ب رهنمویاز اون مردا نشست کنارم خواست پ یکیتخت...  یبود که مجبورم کنه برم رو ادیزورش ز نقدریا یول

 هریصورتم بود خ یکه تو  ی... خواستم بلند شم  که دوتا دستم رو  گرفت و مانع ام شد. با خشمدمیکش غیکه ج

 ام رو ازم گرفت...  یه زندگک  یشدم ب.ناج
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 سوزش شکمم تموم بدنم رو.درد فرا گرفت...  با

 هاش پاره شده...  هیبخ-

 اون مردک نفهمه...  ریهمه اش تقص-

 ...سیخودت خوب ن یورجه وورجه نکن...برا نقدریاش کن... تو هم ا هیبخ دوباره

 از سوزن نفرت داشتم...  شهیبه هوا رفت هم غمیدوباره ج 

 ... شیچه خبرته تو که کشت کهیمرت-

 کنم آقا... باالخره درد داره.  کاریچ-

 ؟ یکار هم ندار نیکه دردشو حس نکنه... عرضه ا  یکن یکار هی دینه... با ایدرد داره  ستین میمن حال-

 شدت درد اشک تو چشمام جمع شده بودناخون هامو کف دستش فرو کرده بودم...  از

 تموم شد آقا... -

 .. یکن هیبدون درد بخ ریبگ ادی گهی... بار درونیگمشو ب-

دوم سرم دستم رو وصل کرد و باهم از اتاق خارج شدن... به خودم اومدم هنوز دستامو گرفته بود سرمو باال  مرد

 گرفتم... 

 صورتم...  یدستم رو  بکشم نذاشت.. خم شد رو خواستم

 .. رسم،یحسابت رو م خودم یاریسر خودت ب ییکه بال یکن یکار گهیبار د هی-

 ...خوردیگردنم به هم م یگرمش رو یاز خودش و.نفس ها حالم

... مطمئن یایبامن راه ب ستیکردن بهتر ن یلجباز یبه جا ی... آخرش  که چ یزن یلب به غذا نم دمی.. شنیراست- 

 ... یکنیباش ضرر نم

 شد...  کترینزد
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 بهت خوش بگذره... نجایا دمیمنم بهت قول م یباش یدختر خوب-

 که بخواد خوش بگذره..  گذرهیهم م دیبدون سع یبگذره.. اصال زندگ خوش

 آروم زد تو صورتم...  یلیس هی

 گذشته شو. االنت رو.بچسب...  الیخ ینرو تو هپروت... ب-

 ازش برگردوندم... با دستش چونمو گرفت و برگردوند سمت خودش  رومو

 ... یگردونیبر مبار اخرت باشه  که روتو ازم  ـ

 صورتم چرخوند  یتک تک اجزا یکه گفت نگاهش رو رو  نویا

 ... 

 تو خوشم اومده...  یدونم از چ یاما نم یستیخوشکل هم ن نجاستیا یبدبخت ـ

 از سر جاش بلند شد  

 ادتیاز  یکنم تا عمر دار یم یکار یسکوتت ادامه بد یبه روزه  یخوب تو گوشت فرو کن اگه بخوا گمیم نویـ ا-

 ... یخوریم زاذینره، در ضمن غذات هم مثل ادم

 نگاهش رو بهم انداخت و از اتاق خارج شد نیکه تموم شد اخر حرفاش

 رو به روم چشم  دوختم  یکردم و به پنجره بسته  یپوف 

 ... 

گلدون بزرگ پـــــــــــر از گل رز نظرمو جلب کرد، به زحمت از سرجام بلند شدم و  هیکه باز کردم   چشمامو

 بوشون کردم 

  ادیدونستم خوشت م یم ـ

 داخلش پرت کردم وسط اتاق ینکردم با دستم گلدون رو با گل ها معطل
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 هی. که نگاش کنم..  تخت ؛اصال سر بلند نکردم ی!اومد سمتم و نشست رو کهیشد به هزار ت لیتبد یا شهیش گلدون

 گذاشت کنارم  یزیچ

 بخور  ـ

 خودم  یرو دمیرو کش مالفه

 یکر ـ

 و پرت کرد وسط اتاق  دیمالفه رو.محکم کش 

 .. .یطرف ی... پس هواست رو جمع کن  که با بد کسیباش شیدوم یکه تو بخوا  دمیرو نکش یمن تو عمرم ناز کس-

 دادم  که از صدتا فحش براش بدتر بود...  لشیتحو یپوزخند چنان

 دهنم  ینون بزرگ رو فرو کرد داخل عسل و گرفت جلو کهیت هیشد ... یعصبان

 مثل آدم خودت بخور... -

 تر شد و لقمه رو چسبوند به دهنم...  کیاس بهم نزد دهیفا یب دید

 المصبو...  نیباز کن ا-

 ... ارمیبود کم ب حال محال نیبا ا یشده بود ول ی.صورتم عسلکل

نم ده یاستفاده کرد و لقمه رو.چپوند تو تیبه هوا رفت و از موقع غمیداد  که ج چیدستم رو  پ یحرکت ناگهان هی با

 و.قورت دادنش نداشتم...  دنشیجز جو یدهنم رو گرفت و منم راه یمحکم جلو

 بازم خودم دست به کار شم...  ای یخوریحاال خودت م-

 شدم به کف اتاق...  رهیسکوتم خ با

 ... ی.. خفه شدم از بس حرف نزدید جواب بده لعنت-

کنم تا لحظه آخر زجر  یم یاز حرف نزدن من...  چه بهتر.. منم کار کشهیشد... پس زجر م دهیبه دلم تاب دیام نور

 کش بشه...
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 بخور... - 

 دشدبعد از سر جاش بلن واریبه د دیرو کوب ینیس ی... عصبدمیکش قینفس عم ی

 با خودته میتصم ستیبه فکرت ن چکسیاز من ه ریبه غ ایدن نیا یبدون تو نمی... ایریبم ینخور تا از گشنگ نقدریا-

 زد و.اتاق خارج شد...  ینیلگد محکم به س هیرو.به من دوخت  شینگاه عصب 

 

حرکت کردن هم نداشتم و چشمام  ینا گهیغذا نخوردم تا باالخره از شدت ضعف از پا دراومدم... روز سوم د نقدریا

 رفت... یم یاهیس

مدت به زور خدمتکاراش مجبور  نیا یازش نبود وتو یهفته تمام خبر کیسر دوباره سرم بهم وصل کردن...  آخر

... تقه خوردیبهم م یواریچهار د نیکردم... حالم از ا یو قدم رو.اتاق رو متر م ستادمیم یشدم غذا بخورم... سر پا وا

 دستش... متعجب نگاش کردم...  یجعبه تو هیاز خدمتکارا بود  یکیدر خورد و.در اتاق باز شد.سر برگردوندم  به یا

 ... نیلباس ها رو.بپوش نیخانم حمام آماده اس. بعد.از اون هم ا-

 رد شدم... بزرگ بود وا یلیاتاق درو باز کرد.. خ هیو.آب لک زده بود.. به دنبالش رفتم سمت  یزیتم یدلم برا واقعا

 ... دیخبرم کن نیالزم داشت یزیاگه چ-

... دیطلب یهام خوب شده بود و.االن تموم وجودم آب رو م هیرز... بخ ی.بست... نگام افتاد به وان... پر بود.از گلهادرو

تونست بهم آرامش بده... از وان  یکه فضا رو پر کرده بود نم  یشد و عطر معطر یکه پخش م  یمیآهنگ مال یحت

 یهم حاضر نم مردمیشکه شدم... م دنشونیلباس ها... از د وقتدور خودم... رفتم سر  دمیچیخارج شدم و حوله رو پ

 بپوشم...  نویشدم ا

 جا...  نینبود  که نبود... مطمئن بودم اونا رو گذاشتم هم یخودم ول یگوشه رفتم سمت لباس ها هیکردم  پرت

 به در..  دمیکوب یعصبان

 بله خانم -

 لباسهام اشاره. کردم...  ب
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 ... نیرو بپوش نایا دیآقا گفتن با-

 رو به تن کنم... در مقابل چشم هاش لباس رو جر دادم...  نایبود  که ا نیاز ا شتریشرفش ب رونیرفتم ب یلخت م اگه

 خانم... -

 گوشش..  یترس صدام زد... دستشو گذاشت رو با

 .. بله چشم.-

 وان... یو.نشستم لبه  رونیبست... نفسمو با حرص دادم ب درو

وارد شد.. رفتم سمتش... ب.لباس نگاه  گهید یجعبه  هیدر بلند شد و.همون خدمتکار با  یبعد.دوباره صدا قهی: ده دق

 .. دیرسیبلند بود.و.تا پشت پام م ینداشت ول نیآست نکهیکردم... با ا

 کردم..  نگاش

 ... نهیلباسمون هم نیتر دهیخانم به خدا پوش-

 رنگ گرفت سمتم...  یگریج ریشال حر هی

 کردم...  دایبراتون پ نمیا-

 جعبه و از حموم خارج شد...  یبکنم... لباس ها رو گذاشت تو تونستمی. چکار مرونیدادم ب نفسمو

رام ذره ب هیور شدم لباس رو.به تن کنم.. مجب رونیحوله برم ب نیتونستم هم با ا ینداشتم بپوشمش اما نم دوست

 به خودم نگاه کردم. نهیآ یگشاد بود.. از تو

بستم و شال رو  یمشخص نباشه... موهامو با حوله خشک کردم و دم اسب یلیشد اندامم خ یباعث م شیگشاد

بود چقدر با  نجایا دی... اگه سعپوشوندیم یبرهنمو به خوب یبود  که دست ها یطور شیسرم... بلند یانداختم رو

 ... دوباره بغضم گرفت.. خوردتمینگاهش م

 دی... انگار بعد.از سعزمیکردم قادر نبودم اشک بر یبود.هر چقدر هم  که بغض م دهیفا ی.. بدمیکش قینفس عم ی

 بود..  دهیاشکام هم خشک
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جا  همه یبیکوت وحشتناک و.عجس هی.. درو  که باز کردم دمیانداختم و صندل بلندم رو پوش نهینگاهمو به آ نیآخر

بار آرزو کردم  نیاول ی.. برادمیدرو چرخوندم قفل بود.. ترس ی رهیحکمفرما بود... خودم رو رسوندم به اتاقم.. دستگ

 سر چرخوندم... قدم رو.رفتم سمت نرده ها.. انویپ یصدا... با بلند شدن یبه اون اتاق لعنت گشتمیکاش بر م

شدم  دهیو.بزرگ... خود به خود کش کیکوچ یراه پله پر بود.از شمع ها نییبودم...پا ریمتح دمیدیکه م  یزیچ از

محض فرو.رفت... آب دهنم روقورت دادم. ...راستش  یکیهمه جا در تار کبارهی... به نییسمتشون. از پله ها اومدم پا

 دمیکردم... رس دایشمع ها پ ونیخودم رو از م ریمس یآرومسرمو چرخوندم. به  انویدوباره پ ی.. با صدادمیترس یم

ا که ب  یشدم به قلب بزرگ رهیخورد... خ یبه چشم نم یا گهید زیسالن بزرگ... شب بود و جز نور شمع ها چ هیوسط 

عه دف هیباشم... دستم رو   که بردم سمتش  ییبایز نیشاهد ا کیو از نزد نیزم یشمع درست شده بود... نشستم رو

ه حرکتم باعث شد نیشدم... ا نیو.پهن زم دیتموم تنم لرز دنشیبرگشتم  که از د عیسر شد... دهیشالم از سرم کش

 بود  که بخنده... نشست کنارم... 

 ... میکردم تا راحت باش یمحشره نه؟.. واسه تو درست کردم.. کل ساختمون هم خال-

 آدم راحت باشم... سرش روبرگردوند سمت من...  نیبا ا تونستمی..؟ آخه مگه من ممیباش راحت

 ... ادیرنگ بهت م نیچقدر ا-

 اومدم خواستم بلند شم نذاشت...  بخودم

 ... یبگ یزیچ یخوا یخب خانم خوشکله نم -

 .. دیرو.با نگاه پراز نفرتم دادم... خند جوابش

 شد که ازش فاصله گرفتم...  کیهم نداشتم... بهم نزد یا گهید انتظار

 ... یمال خودم گهیامشب د-

 .. رمیچنگال ببر اس یبره تو هیداشتم  که مثل  نوی.. حس ادمیبرق نگاهش ترس از

 که به دادت. برسه.. فقط خودم هستم و خودت...  ستین چکسیتقال کن ه یخوایم یهر چ-

آخر که خواست  یواهمه داشتم... درست لحظه  یکیهمه نزد نی... از ادمیترس یکه باهام داشت م یفاصله ا از

 در اومد : یبب*و*س*ه ،صدا



 یجنون عاشق

 
62 

 

 ... نتتونیخوان بب یاومدن م سییآقا ر-

 بست...  چشماشو

 تا نزدم قلم پاتو خورد نکردم ! رونیگمشو ب-

 اومده...  سییآقا ر-

 نشه...  یساختمون لعنت نیوارد ا چکسیکه اومده.. مگه من دستور ندادم ه یهر خر-

 خر...  یگیکه به من م دهیرس ییمردک نفهم.. کارت به جا-

 آزادم کرد و.بلند شد منم از فرصت استفاده کردم و بلند شدم...  عی... سرگفتیم نوی... چشماش ادیترس

 ... سییسالم ر-

 ..یدیم حیترج  ستییدخترا رو.به ر گهینداره نه؟... حاال د یتموم تیسالم و.زهر مار دختر باز-

 باور کن...  سیینه ر-

نه من  من شیپ یایب دیکه با ییتو نیا یریبگ ادیبعد  یکنم تا دفعه  یادبت م یدرست و.حساب نباریخفه شو... ا-

 تو... شیپ امیب

 ... سییر-

 خفه شو گفتم... -

 شد..  کیچند قدم برداشت بهمون نزد 

ول  رونیلشکر آدم ب ی...یدیواسش تدارک د نقدریکه ا یکرد دایپ یدختره رو از کدوم جهنم دره ا نیا نمیبب-

 معطلن  که آقا به عشق و.حالش برسه... 

 شد..  کترینزد

 ... نمیبب نوریا ایدختر ب-
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 هم ترسناک بود  لحنش

 دستم رو  گرفت...  میناج

 ... نینداشته باش یکار نیبا ا سییر-

  ؟یآدم شد یکنیم تیاز دخترا حما یشده که دار یچ-

 کنه ..  یاشون فرق م هیبا بق نینه ا-

 دفعه با کفشش  شمع ها رو پرت کرد به اطراف...  هیخنده... اما  ریزد ز سشییحرفش ر نیا با

از جنس  یخوایم ی...کهیمثل بق هیکیدختره هم  نیتو ذهنت فرو کن ا نمی... اومدهیبه تو ن یاضاف یغلط ها نیا-

 ..؟. یماده دل بکن

 کنه ..  یفرق م نیا هیگفتم که قض سییر-

 دستش به اطراف اشاره کرد..  با

ه ب کشنیبعد گند م کننیجنس جماعت اول وابسته ات م نیگفتم.. ا نیکنه ... واسه خاطر ا یکه فرق م نمیبیم-

 آدممو از دست بدم...  نی... حاال حاال ها. زوده ک.بخوام بهتریتو.هم گرفتار بش زارمیمن نم ی... ولتیزندگ

 رو بلند کرد..  صداش

 دختر رو.ببر..  نیا ایکرررررم... ب-

 ... دیتنم لرز تموم

 .. دیبهش دست بزن زارمیمن نم-

 ؟یهست ی... کرم کدوم قبرستونکهیمرت یتو گ... خورد-

 اش هم خوفناک بود...  افهیق دنید یمانند وارد سالن شد حت والیمرد ه هی

 .. سییبله ر-



 یجنون عاشق

 
64 

 

 از خودش.وحشتناک تر بود...  صداش

 !میبا خودمون ببر ریتره رو.ازش بگدخ نیبرو.ا-

 پشت سرش...  دیمنو کش میسمت من  که ناج اومد

 .. نیدختره رو بزن نیا دیق  یول دمیانجام م نیبگ یآقا هر چ-

 صداشو بلند تر کرد سشییر

 کرررررم !-

 ! سییر-

فکر  ..یایم یدر نم غولهیب نیا ی... ؟چند هفته اس ازتویبود یفرستادم کدوم قبرستون یپسغوم م غمومیپ یوقت-

 کنه ..  یآقا داره عشق و.حال م رینخ نمیبیم نجایحاال  که اومدم ا یکردم مرد

 ... یدستور بد یهر چ سییر-

 . ریدختره رو ازش بگ نیا ستمیکنه ... مردک مگه من با تو ن یور.ور.ور م یزنا ه نی...ع گهیبسه د-

کنده  میبود که از ناج یطور دقدرتشیبود. دست منو کش چیه والیه نیمن هر چقدر هم زور داشت در مقابل ا یناج

 خم شد و. موهامو با خشم چنگ کرد... زل زد تو صورتم...  سییو.پرتم کرد جلوش ؛ر سییشدم... منو برد سمت ر

که موهامو   نجوری... همیحرف ها باش نیتر از ا قهیکردم خوش سل ی... فکر میسادیمن وا یرو در رو نیبه .خاطر ا-

 بلند شم...  نیزم یوادارم کرد از رو دیکش یم

 دختر؟  هیاسمت چ-

 الله... -

 نگا کرد...  یمتعجب به ناج سییر

 ؟ یکرد یبه من التماس م یدختر الل داشت هیالل... تو به خاطر -

 ... سییدوسش دارم ر-
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 شد..  یدفعه جد هیبودم...  اما. دهیکه تو عمرم د  یقهقه ا نی... زشت تردیخند

 . ؟یدی... فهمشنومیمزخرف رواز زبونت م یحرف ها نیبار آخرت باشه ا-

 شده بود..  ریسربه ز میناج

 فرررشاد... -

 روبلند  کرد...  سرش

 .. سییر-

 ... دیمحکمتر کش موهامو

 ... هیدختره چ نیاسم ا-

 به هوا رفت...  غمی... جدیشدت درد اشک تو چشمام جمع شده بود.. بازم کش از

 ترانه... اسمش ترانه است.. -

 نگاه کردم...  میناج به

  ؟یکرد داشیاز کجا پ-

 ها بود ازش خوشم اومد برش داشتم...  یدختر فرار ونیم-

 دختر خوشکلتر نبود...  نیوقت... از ا هینکنه  ریتو گلوت گ-

 شد  ساکت

 منو هل داد صاف صاف رفتم تو شکم کرم...  سشییر

 واجبتره...  یو کس یزیاز هر چ ستییحرف ر یریبگ ادیکه   برمیبا خودم م نویا-

 .. نیکن کارشیچ نیخوا یم-

 ... ومدهیبه تو ن گهیاونش د-
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 ... سییر-

 پک بهش زد و برگشت سمت من...  هیآورد و روشن کرد  رونیبرگش رو ب گاریشد س یخطاب م سییکه ر  یمسن مرد

 ... یفهمیعمارت... خودت م ایفردا ب-

توجه به دست و پا زدن من از سالن  یبغلش گذاشت و ب ریحرفش به کرم اشاره کرد منو ببره... اونم منو.ز نی.از ابعد

 ییدونست چه بال یبود... انگار م رهیبهم خ یگره خورد با نگران میلحظه نگام با نگاه ناج نیبرد... فقط آخر رونیب

 ...ادیقراره سرم ب

... درو محکم بست... دمیاستخوان هامو به وضوح شن یصندوق عقب... صدا یوضع ممکن پرت شدم تو نیبدتر با

 کی کیکرد  که کل بدنم کوفته شده بود... نزد یم یبا سرعت رانندگ نقدریحرکت کرد... ا نیبعد ماش قهیچند دق

 یاگهانحرکت ن هی... با دمیشدن در فقط نفس کش ... با بازسادیوا نیدونم... ماش ینم قیو کمترش رو دق شتریساعت ب

و مشت و.لگد  زدمیدست و پا م یشاخ و.دم سوار شدم.. هر چ یصندوق عقب کنده شدم و رو کول اون غول ب یاز تو

 زدم ...با غیعمارت بزرگ شد و منو کف سالن انداخت... واقعا دردم گرفت... ج هیبود... وارد  دهیفا یکردم ب ینثارش م

 بود.. . سییکفش مردونه سر برگردوندم.. ر یصدا ندیشن

 ... یمنو از راه به در کن یمهره  نیبهتر زارمیمگه من م-

 لگد محکم نثارم کرد  هی

 ... کشمیخر ازت کار م نی.. عیکن یکلفت نجایکنم ا یاون فرشاد بدبخت.. مجبورت م یبرا یدلبر یبه جا-

 ... یگل پرررر-

 . یگل پرررر-

که   بود یزن نیچاق تر یعنی... سادیوا سییر یتو سالن و جلو دیزن با لباس خدمتکار ها دو هیاز اتاق ها  یکی یتو از

 انداخت...  یژله م ادیآدمو به  افشیبودم .. ق دهیتو عمرم د

 جونم آقا.. -

ت کنه . پوس یم یداره کار الک اینشسته  کاریب نمیبب امیبده دستش ب یکار سخت دار یدختره رو ببر هر چ نیا-

 کنم..  یاز سرت م یخودتو غلفت
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 .. دیرنگش پر زنه

 آقا...  ارمیامر امر شماست... پدرش رو در م-

 خشونت تمام اومد سمتم..  با

 بلندم کرد...  نیزم یتپل و بزرگش از رو یاون دست ها با

 .. ستین شتریمشت استخون ب هیکه   نیا-

 تمسخر رو کرد سمت من...  با

  ه؟یاسمت چ مارمولک

 ...دیبه دنبال خنده اش گل پرى هم خند دی.. خندشهیهم حساب م تیمز هیالله.. خودش -

 اسمم نداره آقا...  یعنی-

 گفت... شراره.. نه ترانه..  یزیچ هیفرشاد -

 اسمش از خودش قشنگتره... -

 کنم..  یثارت من گارهایاز اون ته س یکرد ی... بفهمم کوتاهنییعمارت پا رمیزشت من م ایقشنگ -

.. .ستادیبه خاطرش اومد ا یزیچند قدم برداشت بعد انگار چ سییجمع آقا بلدم چجور ازش کار بکشم.. ر التونیخ-

 برگشت سمت ما. 

 لباس از راه به در کنه...  نیخوام بچه ها رو.با ا یبده بکنه تنش نم یدرست و.حساب زیچ هی یراست-

 چشم آقا.. -

 نگاهش رو به من انداخت و.ازعمارت خارج شد   نیزد آخر گارشیبه س گهیپک د هی سییر

اتاق رو باز کرد هلم داد  هیوکشون کشون با خودش برد در  دیبکشم گل پرى موهامو کش قینفس عم هیخواستم  تا

 داخل اتاق.. 
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 دروغ گفت..  سییمن به ر یهمون فرشاد درباره  ای میمتعجب بودم چرا ناج هنوز

 صورتم به خودم اومدم...  یتو یزیچ هیپرت شدن  با

 .  دمیلباستو تو تنت  جرم یلفتش بد ی... بخوارونیب ای.رو بکن تنت بنایا-

 کوبوند به هم  که گفتم االنه اس در از چهارچوب کنده بشه...  یدهنم روقورت دادم... درو طور آب

 لباسمو عوض کردم...  عیترسناک بود  که وقت فکر کردن نداشتم... سر یهمه چ نقدریا

 بود  که تو عمرم به تن کردم... یلباس نیبدتر.. گشادتر یکیاز اون  نمیا به

پوشوندن  یس گوش برا   دیپارچه سف کهیت هیدامنش و  یجلو دیبند سف شیپ هیرنگ با  یکت و دامن مداد هی 

دم... گره ب یدر پ یبند از پشت سرم چند بار پ شیبا بند پ فتهیدامن از پام ن نکهیا یموهام . البته مجبور شدم برا

 خدمتکار...  هیشباهت داشتم تا به  شتریب رکیدلقک س هیبه  افمیق نیمطمئنم با ا

 شدم...  خکوبیباز شدن در.سرجام م با

دستش بود  یمتر هی بایچوب دراز تقر هیکه   یگره خورده در حال یپک و پهنش با ابروها ی افهیبا اون ق یگل پر-

 داد ن...  یم لیرو تشک یزیشد.. مطمئن بودم گل پرى و کرم در کنار هم زوج شگفت انگ انیتو چارچوب در نما

 ... یزل زد یچه مرگته دختر.. به چ-

 بدم...  یکرده مگرنه مونده بودم  چه جواب یآدم الل معرف هیکنم فرشاد منو به عنوان  ی.رو شکر مخدا

 ضربه رو بهم زد...  نیاومد سمتم و اول تیعصبان با

 سرم...  ختهی... هزار تا کار ررونیگمشو ب-

 دستش نگاه کردم..  یسوخت.. به چوب تو یوضع ممکن م نیتر حیبا فج کمرم

 بود..  سیخ

 کرده بود تا دردش چند برابر بشه...  نکارویعمد ا از

 کرد به موهام..  حمله
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 اتاق...  رونی.. پرتم کرد بینکنه کر هم هست-

 ...ادیهم در ن کتیج یایاه من مهمر-

همه آدم مسلح  نیعمرم ا ی... تومیرفتم... از عمارت خارج شد یم دیرفت با یجرات اعتراض داشتم... هر جا م مگه

 نکهیهاس و با وجود ا لمیتو ف زایچ نیکردم ا یفکر م شهیبودم دور تا دور خونه رو در بر گرفته بودن... هم دهیند

هم وجود داشته باشن تصوراتم به دزد و قاتل ختم  ینجوریخالفکار ا یبود باور نداشتم آدم ها سیخودش پل دیسع

 باند بزرگ..  نیشد ن به ا یم

 درد داشت...  یلیکه به کمرم زد خم شدم... خ  یضربه ا با

 ... یحواست کجاست دختره -

 ... دمیکش یبهم گفت  که از گفتنش خجالت م یزیچ 

 ام..  یدختر نیده بود من چنواقعا فکر کر یعنی

 گندش حالم بهم خورد...  یبزرگ رو باز کرد.. از بو یدر چوب هی

 برق بزنه...  یزیاز تم دیبرگشتم با یوقت ییجا نی... تا صبح همرینگ افهیخوبه خوبه... واسه من ق-

 فکر کنم منو هل داد نیاز ا ترشی... نذاشت بدیبار یکه از سر و.روش کثافت م  ییگرد شد... برق بزنه اونم جا چشمام

 قفل کرد...  رونیداخل و درو از ب

که   دمیقدم هاش رو شن یحرفش صدا نیکنم... به دنبال ا یو کبودت م اهینشد  که گفتم س یبرگشتم اگه اون یوقت

 من یخفه  غیکردم روشن شدن المپ همانا و ج دایبرق رو پ زیلرزون پر یشد... با بدن یوحشت دور م یکلبه  نیاز ا

 دهنم...  یهم همانا... دستم رو  گرفتم جلو

شباهت داشت تا کلبه. ...با ترس سرمو برگردوندم و کلبه رو از نظر گذروندم... عقب عقب  یقصاب هیبه  شتریب نجایا

 دنید ... بانیزم یو افتادم رو یزیچ هیرفتم  که پام خورد به  ی... عقب عقب منجاستیخون ا نقدریرفتم... چرا ا یم

 ... زدیگنجشک تند تند م هی... قلبم مثل واریبه د چسبوندمبه هوا رفت و با سرعت خودم رو  غمیگوزن ج هیسر 
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ونم ت ی... به دست لرزونم نگاه کردم... من نمونایانواع و اقسام ح ی دهیکلبه نگاه کردم... پر بود از سر بر یوارهاید ب

.. با سرعت رفتم زدیبهم چشمک م یچوب زیم یساتور بزرگ رو هیوقت... سرمو چرخوندم...  چیبمونم... ه نجایا

 کلبه... یچوب واریو با ساتور افتادم به جان د کردم دایکلبه رو پ یجا نیسمتش و.برش داشتم... پرت تر

 یکه دم دستم م  یزیباالخره شکسته شد... با هر چ یسفت. و محکم بود ول یلی... خدیچکیاز سر و.صورتم عرق م 

 مدیکش قینفس عم هیشد  که بتونم ازش رد.بشم...  یکردم... باالخره به حد یشده رو بزرگ تر م جادیاومد سوراخ ا

 قینفس عم هی... به محض خروجم از سوراخ مدماو رونیبودم ب دهیهمه براش زحمت کش نیکه ا  یو از سوراخ

دوباره باال آوردم... آب دهنم رو تف کردم با  شیآور ادیخون حالمو دگرگون کرده بود با  یلخته ها ی... بودمیکش

رو به روم نگاه کردم... بازم درخت بود و درخت... عزمم رو جزم  هیلباسم دور دهنم روپاک کردم... به منظره  نیآست

 یقدم رو برا نیدر خطره... خواستم اول و جونم ستین نجایمن ا یدونستم  که جا یم نویرفتم... ا یم دیکردم... با

 شدم...  نیضربه  که به پشتم اصابت کرد پهن زم هیبردارم  که با  میآزاد

 ...دیسرم بود چهار ستون بدنم لرز یکه باال  یا افهیق دنیچرخوندم از د سرمو

 .. کرررم

کردم  یو مشت و لگد نثارش م دمزیدست و.پا م یبلندم کرد و با خودش برد بازم هر چ نیزم یپر کاه از رو مثل

رد آ یکرد... فکر کنم منو با گون نمیگل پرى پخش زم یعمارت و وسط آشپزخونه جلو ینداشت... بردتم تو دهیفا

 اشتباه گرفته بود... 

 ... نجایا یچرا آورد نویچخخخه... ا-

 .. کشهیبفهمه جفتمون رو به دار م سییاگه ر  یدون یکرد م یداشت فرار م-

دوتا  نینداشت  که ا نویقدرت ا یزیچ چیدوتا بسته بشه هم وحشتناک بود... ه نیکه قراره به گردن ا  یطناب تصور

 کنه...  زونیرو از سر آو

 ممکنه من خودم درو قفل کردم  ریکرد... غ یفرار م-

 رو سوراخ کرده بود تا خواست فرارکنه گرفتمش...  یپشت وارید ونیح هیمثل -

 ...یاستخدام شد نیهم یقلچماق برا ی... توشیریات بوده بگ فهیاون  که وظ-
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 برگشت سمت من...  یعصبان یپرى با چهره  گل

کنم... دستش رو  که برد سمت چوبش ناخواسته پناه بردم به  کاریمثل تو چ یخراب یواما تو.خوب بلدم با دخترها-

 شاخ دم کرم... خودش هم جا خورد  که به اون پناه آوردم...  یغول ب

 گل پرى به هوا رفت...  ی قهقه

تا حاال چند تا آدم کشته... باز منو   یدون ینره... از من بدتره... اصال م نیبد باشم ا یبدبخت.. من هر چ یدختره -

 نی... با ایاز خدات هم باشه  که از من کتک بخور دیرو از پا انداخته باشم... پس با یکی ادشیز ادی... زیزیچ هی یبگ

 هوا معلقم کرد یحرکت جفت دستامو گرفت و تو هی یحرفش از کرم فاصله گرفتم... خواستم فرار کنم  که کرم تو

زده بودم به  غیتونست به جون دست و پا و شکمم افتاد... از بس ج یفرصت استفاده کرد و تا م نیاز ا یو.گل پر

 ...نیزم یکه خواستم از هوش برم پرتم کرد رو  یتاده بودم و درست لحظه اخس خس اف

 ... یلعنت یبدنم به هوش اومدم.. دور و برمو نگاه کردم دوباره همون کلبه  یشدن آب رو دهیپاش با

 که به کمرم وارد شد برگشتم به عقب... گل پرى بود..   یضربه ا با

واستم خ یکه م  یکار نهیبب ادیب سیینمونده.. ر یزیکن.. تا صبح چ زیرو تم نجاهای.. پاشو ایخواینکنه بازم م هیچ-

 کنه ..  یخالصت م ریت هیبا  ینکرد

رجام که برام مونده بود از س  یکه با تموم جون  فمیبه بدن نح ارهیکه دستش بود.رو برد باال تا دوباره فرود ب  یترکه ا 

 بلند شدم... 

 کبود دارم...  یکه پاره پوره شده بدن  ییلباس ها نیا ری. مطمئن بودم زداد . یبدنم سوز م تمام

 ام..  نهیس یرو پرت کرد تو جارو

 نمونده...  یزیباش... تا روشن شدن هوا چ یزود-

 رو بهم انداخت و.رفت..  شینینگاه خشمگ نیآخر

 جلوش بود..  یآهن نیکمد سنگ هیسوراخ ته کلبه چشم دوختم  به

 گند خون...  یاز نهادم خارج شد... دوباره من بودم و بو آه
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بهتر  یلیخ یول زذیکنم درسته  که برق نم زیرو تم نجایبدن کبود ا نیسرعت و ا نیشد بتونم با ا یباورم نم خودمم

شد داخل کلبه...  یم دهیتاب دیدر نور خورش یشده بود. شلنگ آب رو جمع کردم و گذاشتم سرجاش... از الب ال

که داشت به وجودم آرامش   یی... با اندک گرمادیشزده ام رو گرفتم در برابر تابش خور خیو  یرفتم و دست زخم

.. از پشت در رفتم کنار...در با شدت باز شد و شهیم کیکه به کلبه نزد  دمینفر رو شن هی یقدم ها ی... صدارسوندیم

زدم  که  یغیچنان ج دهیسر بر یآهو دنیرخوندم.. از دافتادوسط کلبه.. با ترس سرمو چ یزیچ هیبه دنبال اون 

 صداش تا عمارت هم رفت...  ممطمئن

 تعجب کرد..  دیمنو با اون حال زار د یمرد مسلح وارد کلبه شد و.وقت هی. 

 ... یکنیم یچه غلط  نجایا ؟یهست یک گهیتو د-

 رو  که گرفت سمتم به تمام معنا الل شدم...   اسلحه

 حرف بزن تا نکشتمت... -

 وحشتناک تر بود..  یکیاز  یکی دمیدیکه م  ییکردم.. چهرها یترس داشتم سکته م از

 آوردتش.. الله..  سیی... رمیکر-

 من بشه..  یشد  که کرم منج ینم باورم

 بود.  سادهیکه تو چارچوب در وا  یشاخ و دم برگشت سمت کرم یغول ب اون

 ... مدیآوردتش  که من نفهم یک-

 .. مشیجنگل... همون موقع آورد ی.. تو با آقا رفته بودشبید-

 خوره...  یهم نم ی.. به درد جاسازستین شتریاستخون ب کهیت هیکه   نیا ش؟یاز کجا آورد-

 کنه یتالف ینجوریهم خواست ا سییکرده بود.. ر نشی... مخ فرشاد رو زده بود خونه نشستیحرفا ن نیا یبرا-

 خنده اش به هوا رفت..  

 مطمئنم...  دهیهاش کار دستش م یدختر باز نیروز ا ی-
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 شد...  یاش جد افهیق

 به دختر جماعت محل سگ هم داد...  دی... نباگرفتیم ادیکم از آقا  هیکاش -

  ن؟یکنیم یچه غلط  نجایخوشم باشه شما دوتا نره غول ا-

 ... میبا آقا شکار کرد شیدو.ساعت پ نیزه آوردم... همخانم... احوال شما... برات گوشت تا یگل پر-

تصور کردم..  زیسحرآم یایجک در لوب یلحظه خودم رو جا هیگنده اش به زور از در وارد شد..  کلیپرى با اون ه گل

 وحشتناکن...  یهم هستن... به طرز وحشتناک شتریتازه ب چیه  ستنیکه جلوم بودن از غول  که کمتر ن  یینایا

 ... دهیسر بر یراست رفت سمت آهو هیپرى وارد کلبه  که شد  گل

 از گوشت آهو رو کند و خام خورد..  کهیت هیها...  نیبهتر یرو زارهیدست م شهیبنازم به آقا  که هم-

 ... هیعال-

 حالت تهوع اومد سراغم... نتونستم تحمل کنم و همون جا باال آوردم...  دوباره

 پرى برگشت سمت من..  گل

 نشست کنج لبش...  فیکث یخنده  هی

 ...ایجون سقط یلی.. خیتو هنوز زنده ا-

 کرد سمت کرم.  رو

 آشپزخونه...  هیتو  اریکن ب ستشیراست و.ر نویگوشت ا-

 برگشت سمت من..  دوباره

 سرم...  ختهیهزار تا کار ر ایگمشو همراه من ب یحاال  که قصد مردن ندار-

جرات اعتراض نداشتم... لنگون لنگون دنبال گل پرى از کلبه خارج  یابونیول بس تا غ نیشدت ترس مقابل ا از

 شدم... 
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 داشتم...  ازیتازه... چقدر بهش ن ی.. هواآخ

 نیاز ا فیح یکردم... از بهشت کم نداشت.. ول یبه دور و برم هم نگاه م دمیکشیم قیعم یکه نفس ها  نجوریهم

 آشغال ها افتاده...  نیکه دست ا  یبهشت

 ..   یباش ریکم سر به ز هیندادن  ادی... ننه بابات بهت نییپا ری... سرت رو بگستمیزبون نفهم مگه من با تو ن یدختره -

که با   یکرد اونم بلند ترکه ا یمن مجازاتم م یکه جهنم بود برا  ینگاه ساده به بهشت هیانصاف بود.. فقط به خاطر  یب

داد م... کاش منم  یتاوان پس م دیبا یو  چه گناه یکرد... آخه من به  چه جرم یترم م کیمردنم نزد هر ضربه اش به

 یرجوبازوم رو هدف قرار بده قلبم رو نشونه گرفته بود... اون نکهیا یمرده بودم... کاش شکنجه گرم به جا دیبا سع

 زنده بود... دمیحداقل سع

 کرده بود و قصد شکسته شدن نداشت...  ری: بغضم تو گلوم گ

 نقدریا یکه همه چ  رانمیا یو.با شکوه... من کجا دیسف یی.. با نمابایبه عمارت.. فوق العاده ز میدیرس باالخره

 قشنگه... 

 یلباسم رو گرفته بود دنبال خودش تا داخل عمارت  کشوند وسط سالن پرتم کرد رو ی قهیکه   نجوریپرى هم گل

 انداخت جلوم ...  یسطل و ط ی هیعد از چند ثانو ب نیزم

  ؟یهست یمعطل چ-

 متنفره...  یفیاز کث  سییبرسه... زود باش... ر  سییهاست ر االن

 .. ستادمیو.ا یت یام رو.دادم به دسته  هیسراسر از درد از سرجام بلند شدم... تک یبدن با

 بزرگ.  یلیسالن خ هیازم دور شد حاال من بودم و  شیژله ا کلیپرى با اون ه گل

 نیعمارت هم برق بندازم... با ا یبرام نمونده بود مجبورم کرد شیشه ها یرمق گهیجارو از جونم برق انداخت... د همه

و به  دیچکیها باز مجبور بودم.. عرق از سر و.روم م نیبود با مرگم... با تموم ا یشدن از پنجره مساو زونیحال زارم آو

به  دیکوبیشکنجه گر گرماش رو م هیکرد االن مثل  یام رو.نوازش م تهکه جسم خس  یشدت تشنه ام بود.. نور آفتاب

 ی.. براشنیم کیکه به عمارت نزد  دمیرفت دونفر رو.د یم یاهیو.خسته ام... چشم هام داشت س فیبدن  ضع

شد وپرت شدم اما  رهیبود.باالخره ضعف به من چ دهیفا یب یرو گرفتم ول یآهن یها لهیاز افتادنم م یریجلوگ
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 یاریشده بود و.چشمام  رید هیبفهمم ک نکهیا یهوا گرفت.. برا یجفت دست تنومند منو رو هی نیزم یرو فتادمین

 شدم...  هوشینکرد وب

 یصندل یجون گرفت و از رو دینگران فرشاد بود... منو ک.د یچهره  دمیکه د  یزیچ نی...چشمامو  که باز کردم اول

 تخت.  یزد رو رجهیش

 کردن  تتیاذ یلیحالت خوبه.. خ-

 ازش گرفتم.. نگاهمو

 برگردوند سمت خودش..  سرمو

  یبردیکه آقا گرفتت مگرنه از اون ارتفاع جون سالم به در نم  یشانس آورد-

 بود...؟،  یک گهید آقا

  ؟یاالن بهتر-

 شد..  یعصبان دیبه هوا رفت... بدن کبودم رو  که د غمیرو زد باال  که ج نمرهیدفعه پ هی.. رونیدادم ب نفسمو

 ..ارهیبال رو سرت ب نیجرات کرده ا یکدوم آشغال-

 ... نییپا دمیمشتش رها کردم و کش یاز تو رهنمویبه زور پ 

 چشم خودم کشته بود...  ینبود.. اون عشقم رو جلو یزیکه خودش کرده بود چ  یدر مقابل کار نایا یهمه  آخه

 با دستش گرفت...  چونمو

... میکنیکردم باهم فرار م ایرو  که مه طشی... شرااریکف دستشون...تو فقط طاقت ب زارمیخودم حسابشون رو.م-

 ... زمیباشه عز

 گفتنش تو صورتش تف انداختم...  زمینفرت تمام نگاش کردم... در جواب عز با

 . دستش صورتش رو پاک کرد. با

 کنه .  یام م ونهیکاراتم... د نیعاشق هم-
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خودم و.پشتمو  یرو دمیبشه مالفه رو کش کیصورتش بهم نزد نکهیقبل ازا خوردیگرمش به هم م یاز نفس ها حالم

 بهش کردم

ادامه بده.. به  یکنیاجرا م یرو  که دار ینقش نیهم ی... فقط اگه جونت رو.دوست داریکه تو بخوا  یباشه هر چ-

هم دخل من  یبو ببرن  که کشته نشد ی.. اگه ذره ایبفهمن تو همون ستاره ا دی... نبایحرف بزن دیوجه نبا چیه

رو  یکس چیکه با گروه دخترا آوردنت ه  یهست یفراردختر  هیمنو تو ذهنت فرو کن.. تو  یاومده هم تو.. حرف ها

و با خودم بردمت... اسمت هم ترانه اس... تمام  من اونجا ازت خوشم اومده یبردنت قسمت جاساز ی... وقتیهم ندار

.. یحرفشون.رو پشت گوش بنداز یبخوا ی... پا کج بذاریخوان انجام بد یرو  که م یتالشت رو.بکن  که هر کار

خودم دورادور حواسم  یینجایکه ا  یمدت نی... تو اارنیسرت ب ییکه ممکنه بال  یی.. تا جاکننیتا م هاتبدجور با

.. اری... تو فقط طاقت بارمیرو سرشون در م شیبدنت هم خودم تالف یها یکبود نیراحت تموم ا التیبهت هست خ

 ...زمیباشه عز

 کردم...  یصورتم کنار زد... با تموم نفرتم نگاش م یاز رو یمالفه رو به آروم 

 گفتم مگه نه.  یچ یدیفهم-

 خواستم

 بهشت پشت کنم نذاشت...  

 جوابمو بده... -

 ... ارمیزدم..  چه لذت بخش بود  که حرصش رو در ب پوزخند

 و بهم حمله کرد..  اوردیشد.. آخر سر طاقت ن یم شتریصورتش لحظه به لحظه ب اخم

 من..  یالل باش ن برا هیبق یگفتم برا-

 فشرد.  یتلفظ کرد  که دندوناش رو با حرص بهم م یزمان منشو

 ...ارهیسرم ب ییتونست بال یبود نم نیتوش بودم اکه   یجهنم نیا ی،نگاش کردم... خوب الیخ یب

رو با چشم  شینابود یروز هی شهیم یعنیشدم...   رهیگردنش خ یمشت شده اش و رگ ورم کرده  یبه دست ها 

 .. نمیخودم بب یها
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 اتاق به شدت باز شد..  در

 دختره... نیبه ا یدیمردک الدنگ باز  که چسب-

 رو بهم انداخت و از سر.جاش بلند شد..  شینگاه عصب نیآخر فرشاد

 .. سییسالم ر-

 ..یدختره بپلک نیدور و.بر ا دیسالم و زهر مار مگه من نگفتم نبا-

 شد..  ریسر به ز 

 فرشاد با توام  چه مرگت شده... -

 ... ادیسرش ب ییبال دیقبوله فقط نبا نی.شما بگیهر چ سییباشه ر-

 شهیاز امالک من محسوب م یجزئ یعنیعمارت منه  یتو ی... وقتیزاریک.واسه من شرط و.شروط م یباش یک-

 ... یبکن یتون ینم یغلط چیتوهم ه

  نیبزن دیجد تیمامور یرفتن منو تو دی... پس قنی... خودتون خواستسییباشه.. ر-

 مردک مگه دست خودته...  یتو گ...خورد-

 کنم...  یمنم قبول نم دیدارم... شما قبول نکن ییخودم شرط و شروطها ی... منم برانیدنیکه شن  نیهم-

.. عواقبش رو هنوز نرفته رونیدختره پاشو از عمارت بذاره ب نیا زارمی! من نماریب رونیپنبه رو از تو گوشت ب نیا-

 ... نمیبیدارم م

 من اشاره کرد..  ب

من  دیا رو ازش دور کنو و اون گنده وک ه نیبهش نداشته باش ی... فقط کاررمشیخوام  که ب یباشه نم-

 ... رمیم نیکه خواست  ایدن یو.هر جا یتیهر،مامور

 کالفه به من نگاه کرد... سییر

 هندوستون کرده؟!  ادی لمیف یاگه قبول کنم پس فردا نگ- 
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 ... دیهمه مدت منو نشناخت نی... استهیم یتا ته خط پاش وا زنهیم یحرف هی یفرشاد وقت-

 ... دیکش قینفس عم هی  سییر

 باشه... -

 انگشت اشارشو گرفت سمتش  عیسر

 به حالت... یفرشاد وا-

 ... نیشما بگ یگفتم  که هر چ-

 .. میاز نقشه عقب یهم کل شینجوریهم رونیب میبر ایب-

  امیم گهید نیده م-

 اومد سمتش  یعصب سییر

  ؟یبکن یچه غلط  یخوایم-

خوام  یراحت فقط م التونیفکر کنه... خ یمسئله حت نیحق نداره به ا یعمارت شما کس یتو سییدونم ر یم-

 ... نیباشم... هم ششیپ

 ... یگیتو  که راست م-

 سمت در..  رفت

 چشمش و برگردوند سمت فرشاد..  یاتاق خودم منتظرتم دوتا اتگشتش رو گرفت جلو یتو گهید ی قهیپنج.دق-

 .. دیچک کن نیباشه از تو دورب-

 ق رو ترک کرد و درو کوبوند به هم...اتا شیعصبان ی افهیبا ق سییر

 ... ززززمیعز شیاز اول نیکنم... ا یرو درست م یگفتم همه چ یدید-: 

 کرد  که حالم از لحن چندشش به هم خورد...  انیب یرو طور زمشیعز
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 سییکه ر  فی.. خوب بلدم.ناز بکشم کوچولو خانم خودم... حیافتاد یخوب آدم ریناز کن... گ یخوایهر  چه قدر م-

 زنگ خورد...  شی... گوشامیخوشکلت در ب یاخم ها نیاز خجالت ا یقانون گذاشته مگرنه بلد بودم چه جور

 کرد و.جواب داد..  یپوف

 ندارم... باشه..  شیکه کار  نینیبیم سییر امیدارم م-

 بست  چشماشو

 گفتم  که باشه... -

 ... بشیرو.قطع کرد انداخت تو ج یگوش

خواد همه رو مثل خودش و.شازده اش مرتاض  یما م سییر نیدستاشه ا ریر عشق و حال خودشو و.زبه فک یهر ک-

 کنه... 

 روچرخوند سمتم..  سرش

 به کارت ندارن... یراحته  که کار المینظر از بابت تو خ نیحداقل از ا-

 ... رهیمن همه جوره سختگ سییر نی.. اارهیدستش  که پدرتو در م یتو هم حواستو جمع کن آتو ند البته

 هم از خودم نشون ندادم...  یعکس العمل نیمنتظر شد کوچکتر یچ هر

 سمت در  رفت

 درو کوبوند به هم...  سییبه دنبال ر نمی... ایجبران کن دیسرم بعدا با یفدا-

کاب*و*س* وحشتناک باشه  که  هیفقط  نایا یشد همه  یخودم و چشمامو بستم... کاش م یرو دمیرو کش مالفه

داد م...  یرو جواب نم یوقت اون تلفن لعنت چیخودش باشه... کاش ه یسر جا یکنم همه چ یچشمامو باز م یوقت

 نوازش هاش و.ب*و*س*ه هاش لک زده بود...  یبود... دلم برا دمیکاش سع

 .. یدراز به دراز افتاد تیم نیع یکه نخورد  ریدختر بسته ت یآ-

 رو زدم کنار..  مالفه
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 کرد  یم خیتنمو س یگل پرى موها دنید یحت

 ها زل نزن به من.. پاشو گمشو کار دارم.  دهیآدم ند نیع-

 ... نییتخت اومدم پا یاز رو عیرفت سر ادمی دردم

 .. میبپوش بر-مانتو گنده پرت کرد طرفم...  یاز اتاق ها  یکی یکارت دارم... به دنبالش رفتم تو رونیب ایب

  دمیپوش عیسر

 خواستم بهونه دستش بدم...  ینم

 نگاه بهم انداخت و گفت  که دنبالش برم  هیتاسف  با

 ... میو عمارت رو ترک کرد میشد نیماش هیعمارت سوار  رونی...ب

بود...  میزندگ یلحظه ها نیبود به زور آب دهنم روقورت دادم. عذاب آور تر رهیبرج زهر مار بهم خ نیمدت ع تمام

 کننده بود..  رهی...چقدر منظره خزاریشدم... شال ادهیپ عینگه داشت... سر نیماش

 یدی... فهمشکونمیقلم پاتو م ی... بفهمم پاتو کج گذاشتیدیخواستن انجام م یو هر کار یمونیجا م نیفعال هم-

 ... انهی

 جغد سرمو تکون دادم...  نیع

 ... رهیییین-

 ابوالفضل... صدا  که نداشت...  ای

 ... یهست یکدوم قبرستون رهییین-

 خانم..  نجامیا-

 شد... بمیآدم نص هیبودم اما خوشبختانه  گهیغول د هیبه عقب... منتظر  برگشتم

 .. بود دور کمرش چوندهیهم پ یروسر هیکه تنش بود   یدار شمال نیعالوه بر لباس رنگارنگ و چ هیالغر اندام  که  زن
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اون پسره رو از راه به در  یدار یمار هیاستخون  چه مهره  کهیت هی. نیدونم ا یمدختره.رو.فرستاده... ن نیا سییر-

 رها کرد و.نگاه پر از غضبش رو.نثارم کرد  مهیکرده... حرفش رو ن

.. یکنیغذا خواست درست م یپز ینون خواست م یاریآب خواست م رهیتو گوشت فرو کن ن نویدختر ا نیبب-

 ری... شینکرد خواستهیرو.ک م ی.ب حالت خبرش به گوشم برسه  که کاری... وایریخواست بره مزرعه پا.به پاش م

 نه...  ای یفهم شد

 مثبت تکون دادم...  یبه نشونه  سرمو

 دختره الله..  نیرفت بهت بگم. ا ادمی نمیا یراست-

 طفلک... چرا الله.. -

 کار بکش...  نیهم از ا یتونیدونم... تو حواست به کارت باشه تا م یمن  چه م-

 ... دییباشه خانم شما امر بفرما-

 رو  که دستت سپردم درست انجام بده..  یکار ،یکن یخواد بلبل زبون یخوبه خوبه... نم-

 غالم... -

 بله خانم.. -

 ... میروشن کن بر-

 چشم خانم... -

 که نگاه غضبناکش رو.ب من دوخته بود ازم دور شد..   یپرى سوار شد و.در حال گل

 

 دختره...  یه-

 ... رهیسمت ن برگشتم

 کرد برم همراهش...  اشاره
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 ... کشیکوچ یداخل کلبه  رفتم

 ... یاش رو داد به پشت هیتک نیزم یدلچسب و گرم بود... نشست رو رونشیب برعکس

 فرستادنت...  یک.خوب موقع ایب-

 دراز کرد  پاهاشو

 برام نمونده  یرمق گهیودم دآب ب یبده... از صبح تو رتیپاهامو ماساژ بده خدا خ-

 کرد...  یتا آسمون فرق م نیکه گل پرى گفت زم  یزینگاش کردم... با اون چ متعجب

 مادرت...  یمنم جا ای... بیکنینگاه م یدختر جان به چ گهید ایب-

 .. نیزم یسمتش... نشستم رو رفتم

 نوازش کردم... یزن خوشم اومده بود... ساق پاهاشو به آروم نیبرخورد اولم بود از ا نکهیدونم چرا با ا ینم

 ...یخوام ک.نازشو بخر یدخترجان محکمتر... نم-

شدم...  رهیلباسمو زدم باال مشغول مشت و.مال ن نیحرفا گذشته ...آست یکارش از ا خوادیپا مشت و مال م نیا 

پتو برداشتم و انداختم روش... نگاش کردم... صورتش  هیکلبه  یخسته بود  که در جا خوابش برد... از گوشه  نقدریا

 مشت آشغال باشه..  یدست  ریزن  که چرا ز نیمهربون بود... متعجب بودم از ا

 اطی... به حبکشم قیتونستم تا دلم بخواد نفس عم یکلبه.. م رونی.. از سر جام بلند شدم رفتم بدینرس ییبه جا فکرم

 یچوب نیشدم.. کارم  که تموم شد. به پرچ اطیکردن ح زیبرداشتم و.مشغول تم اطینگاه کردم... جارو رو از گوشه ح

 یآدم ها ریگ نباریکنم... ممکن بود فرار کنم و.ا سکیر تونستم یزدم و نگاهمو دوختم به اون دور دورا... نم هیتک

هم فرار کردم مگه  رمیدونم کجام... گ ی... فرار کنم ...من اصال نمالمی... منو باش...  چه خوش خفتمیب یتر یعوض

 . .ی... دوباره اون بغض لعنتدی... چشمامو بستم... سعگهیشهر د یگفت همه رو فرستاده  دیرو دارم سع یکس

 اگه.  سییبدبخت شدم. ر ای... خدا یخدا.. دختر جان... کجا رفت ای-.

 بش... قل ی... دست گذاشت رودیکش ینفس از آسودگ هی دیمنو د یوقت رهین

 لبخند نشست کنج لبش..  دیدختر... اومد سمتم جارو رو  که دستم د ینصف عمرم کرد-
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هم ندارم.. هر از  یتنهام... کار نجای... من ایریبگ یجد ادیگل پرى رو.ز یخواد حرف ها یدستت درد نکنه... نم-

 سییر یجمع ... برا التیشوهرم هم خ الیکنم.. از خ یکار زیبمونم و.تم نجایساعته ا 24 فمهیوظ نجایا ادیآقا م یگاه

نکرد...  رونمیآقا بده ب ری.. خودم هستم و خودم. ..باز خدا خرممرد .. بچه مچه هم ندا شیکرد... دو سال پ یکار م

 ... مثلخورمیکنم... خدا رو شکر دو ساله دارم نون بازوم رو م یکلبه زندگ نیا یگذاشت سر مزرعه اش کار کنم و.تو

 گذاشت پشت کمرم...  یکنم... دستشو با مهربون یار ممرد ک هی

 ... در جوابش فقط تونستم لبخند بزنم... رهیم رونیهم ب تیبخور خستگ ایدمه... ب ییدختر جان چا ایب-

 ... میخورد شیرو با خنده و خاطرات جوان ییچا

 مادر هوامو داشت...  هیبود.. مثل  ینیریزن ش یلیخ

...اما ن به اجبار زاریرفتم شال یکردم و م یکار م رهین یکردم.. پا به پا یه فکرش رو مرو.ک یشد اون جهنم بهشت

تن به رف یباهم م یشد همگ یفرشاد و گل پرى و کرم نبود... کاش م سییاز ر ی... خبریوصف ناشدن یاقیبلکه با اشت

پوستم... داشتم  ریمدت به قول خودش آب افتاده بود ز نیتو ا گذشتیم رهین شیاز اومدن پ یدرک... س هفته ا

 اش مشخص بود چقدر استرس داره... نگاش افتاد به من..  افهیوارد کلبه شد.. از ق رهیکردم  که ن یم زیکف کلبه رو تم

 حرف نقدری... فقط سرمو تکون دادم... اگردمیآقا و بر م یکلبه  رمیدختر جان... آقا اومده... من م یخواد بترس ینم-

 یاصله که با ف  یبزرگ ینزده بودم  که خودمم باورم شده بود اللم... از سرجام بلند شدم رفتم پشت پنجره... به کلبه 

تا  که  ییمرد قد بلند و چارشونه با موها هیتونستم از پشت سر قامت  طجا قرار داشت چشم دوختم... فق نیاز ا یکم

 شد  رمیش دستگ افهیبود  که از ق یزیتنها چ نیلبه شد و ا.. وارد کنمیرو بب دیرسیشونه اش م

 ... دمیکش قینفس عم یاومد سراغم... چشمامو بستم و. یترس لعنت ،حسیدونم چرا  ینم

 ...رهیساعت در تکاپو بود... مشخص بود  که چقدر آقا سختگ 24 رهیاومدن آقا به کلبه ن با

بارم ازم نخواست  که کمکش کنم... و اعتراف  ی رهیبود ن نجایجالب ا یبرم... نکته  زیبه شال ییمن مجبور بودم تنها 

دختر  هیشده بودم به  لیبهم داده بود تبد رهیکه ن  ییاتفاق خوشحال بودم... با لباس ها نیکنم چقدر از ا یم

 بودم...  گلسر تاپا غرق  شهی... البته به خاطر مزرعه همیشمال

 کردم.. یم یآب احساس تازگ دنیو رفتم سمت رودخونه   که دست و صورتم رو بشورم... با دتموم شده بود  کارم
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... چشمامو بستم و خودم رو ایکار دن نیآب قرار دادم... لذت بخش تر یتخته سنگ و پاهامو تو هی ینشستم رو 

 آب...  انیسپردم به جر

دهنم رو گرفت.. با  یبزنم جلو غیدور کمرم حلقه شد.. تا خواستم ج یزیچ هیخودم بودم  که   یحال و هوا یتو

 ترس چشمامو باز کردم... سرمو برگردوندم 

 .. دیخند یکه م  یبود در حال فرشاد

آب بودم و کف پاهام  یچون تو یکارش دستش رو گاز  گرفتم. و خودم رو از دستش خالص کردم... ول نیاز ا یشاک

 آب...  یرودخونه خودم رو کنترل کنم و افتادم تو زیل یسنگ ها یبرهنه بود نتونستم رو

 زدم..  غیسمتم ج ادی.خواست فرشاد بتا

 ندارم... حاال از سر جات بلند شو ... تی... آرومتر ...باشه بابا کار سیه-.

 زد به سرم...  یفکر هیسرجام بلند شدم اما  از

 کردم عقب عقب رفتم..  یکه نگاش م  نجوریههم

 ... ونهید یدختره  یکنیم ارکیچ-

 ندادم..  محل

 رفتم..  عقبتر

و کامل تو آب فرو رفتم.. فرشاد اومد خواست منو  دمیکردم... و باالخره رس شتریآب  که منم سرعتم رو ب یتو دیدو

 کرد... ینم نویآب نگه داشتم فکر ا ریبکشه به جاش گردنش رو گرفتم و اونم ز رونیب

... داشتم نفس نفس رونیب میشد دهیآب کش یآخر جفتمون از تو یاما درست لحظه  دمیرسیداشتم به هدفم م 

 ... سر برگردوندم... دیچکیاز سر و روم آب م زدمیم

 بود..  دهیکش رونیگره شده مارو از آب ب یپسر قد بلند چهارشونه با ابروها ی

 بگه. یزیفرشاد بخواد چ نکهیار ا قبل
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 آب..  یپرتش کرد تو فرشاد کرد و یمشت حواله  هی 

 .. یکرد یم یچه غلط  یداشت-

 سمت من..  دبرگشتیکش یکه عربده م  نجوریهم

 کنه...  سیبود تا آدم خودشو خ ینگاهش کاف نیالزم نبود  که بخواد حرف بزنه هم اصال

  ؟یکرد یم یچه غلط  یداشت-

 خطابش به من بود..  نباریا

 کرده بود..  یچه فکر  نیداد م و.ا ی... من داشتم خودمون رو به کشتن مدیوجودم لرز تموم

  دیکنیکه شما فکر م  ستین یآقا به خدا اون-

 یتو رودخونه  یهمه جا.. اومد نی... مردک آشغال استیدستم ن هاتیآمار دختر باز یخفه شو... فکر کرد یکیتو -

 .. یکن یمن کثافت کار

 برگشت سمت من...  دوباره

 ... یندار ایذره ح هی... یننه بابا ندار   یتو-

 بلندتر کرد  صداشو

 جوااااااا به منو بده... -

 آورد...  رونی.. کمربندش رو.بدیتا مغز استخونم لرز خورمیم قسم

 و کبودت نکردم..  اهیجواب بده تا س-

 هوا گرفتتش...  یرو برد باال  که فرشاد تو کمربندش

 آقا الله... -

 خودتو مسخره کن مردک.. -
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 ... با چند لحظه مکث حرفش رو ادامه دادنجایفرستادش ا سییهمون دختره اس  که ر نیالله... ا نیباور کن-

 .. دیفراموش نکن نیتا عمر دار دمیم یدرس هیاون دختره اس..  چه بهتر... حاال به جفتتون  نیکه.ا-

 هوا رفت...  به غمیکمرم ج یفرود اومدن سگک. کمربندش تو با

 آب و با کمربندش افتاد به جون من نگون بخت اونم به جرم گناه نکرده.. ی... فرشاد رو هل داد توشیآقا نزن-

 خودشو رسوند به من...  رهی... ندمیاز خواب پر غیج با

 زد تو صورت خودش..  دیکلبه رو روشن کرد و تا منو د چراغ

  ؟یدی*س* دخدا منو مرگ بده دختر جان تو باز کاب*و-

باز هر شب کاب*و*س*ش راحتم  یول گذشتیچند روز ازاون ماجرا م نکهی... با ادیچکیاز سر و.صورتم م عرق

ر من وحشتناک ت یاون چشم ها برا یرو نثارم کرده بودن ول یشتریب یگل پرى و کرم کتک ها نکهی... با ازاشتینم

 ... دمیترس یحد نم نیتا ا یعمرم از کس یبودن... تو یزیاز هر چ

 دهنم...  یآب قند گرفت جلو وانیل هی رهین

 هنکیسوخت... با وجود ا یزخم کمربند ش بد م یبه کمرم... اما جا دی.. دستش رو با مهر مادرانه کشدمیته سر کش تا

 سوخت...  یزده بود  که مثل روز اول م یتازه نبود اما طور

از زن جماعت  ی... پدر و پسرترسمیمادرش رو دارم ازش م یکه جاسن و سال   نیمن با ا یآقا اخالقش تنده... حت-

دونم...  یرو نم لشیشاخ و دم مثل گل پرى رو کردن مسئول اون عمارت... دل یغول ب هیکه   نهی... به خاطر همزارنیب

االن بچه  دیساله زنش مرده و.پسرش هم کم کم با یلیخ سییبمونن.. ر یکه هست باعث شد عذب اقل  یهر چ یول

  بشه... یدختر جوون جلو چشمشون آفتاب هیکه   الیکو... جفتشون به خون زن ها تشنه ان... واو یداشته باشه.. ول

 ... دمیکش قینفس عم ی

تونستم  یبخواب دخترم... به پنجره. نگاه کردم... مگه م ریحرف زدم مادر جان... خسته ات کردم...بگ یلیخ-

 بخوابم... پتو رو زدم کنار.. 

 دختر جان..  یریکجا م-
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 ... رونیاشاره کردم ب-

تونست جسم خسته و  ی. دو.رکعت نماز بود  که مچسبدیهوا م نیا یکه تو  یزیگرفتم و نمازمو خوندم... تنها چ وضو

 منو آروم کنه...  یزخم

 کرد.  ینگام م سیخ یبا چشم ها رهیرو  که جمع کردم بلند شدم.. ن جانماز

  نجاست؟یتو ا یآخه جا-

 روتکون داد  سرش

 سوخته...  اهیخدا دلش به حال من رو س دیشا-

 سمتش و بغلش کردم...  رفتم

 که خدا وسط اون جهنم برام فرستاد...  یهست یبگم تو فرشته ا تونستمیم کاش

 سر مزرعه...  میرفت یباهم م رهیخودش برگشت... من و ن یبه روال عاد یرفتن آقا از مزرعه دوباره همه چ با

 ... بردمیادمیبدنم از  یترسناک رو با بهتر شدن زخم ها یکم داشتم اون چشم ها کم

کولش و رفت...  یکه اون روز از طرف آقا نوش جان کرد دمشو گذاشت رو  یمتماد یهم بعد از مشت ها فرشاد

 بارنی... ادیینپا یریکه داشتم د  یآروم یزندگ نینحسش راحت بود... اما ا یرو دنیاز بابت د المیخ ینجوریحداقل ا

تنها نبود کارهاش چند  سییکه ر  یی... از اونجارهینبه جون.  فتهیبود  که با اومدنش دوباره استرس ب سیینوبت ر

 چند برابر...  شیبرابر شده بود و خستگ

منم حساب کنه... البته اونم با اشاره بهش  یخواستم  که رو و ازش اوردمیسوخت آخر سر طاقت ن یبراش م دلم

 مدهویمدت کم بال سرم ن نیا یهستم... تو یبفهمه ک دمیترس یفهموندم.. با تموم اعتمادى  که بهش داشتم بازم م

 یضیمر نکهیاحوال قبول نکرد تا ا نیمن بود همون اول کار جا زده بود... اما با تمام ا یجا یا گهید یبود... هر کس

 اونو از پا انداخت... 

 باال سرش...  ادیدکتر ب هیفرستاد  دیفهم یوقت سییر
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د کر یکه داشت عوت م  یکمر سکیضعف دونست و د نیرو عامل ا ادیز تیو فعال یخستگ دنشیبه محض د دکترم

تو سر  زدیم یه ...رهین یو زار هیپزشک و شروع گر زیو براش خطرناک بود.. و در آخر استراحت مطلق شد تجو

... تاوان اون همه وقت دمیرو پس م شتهدارم تاوان گذ گفتیکرد... م یناله م شیو بد شانس یخودش و از بد اقبال

 شد و.اون نتونست مانع از کار شوهرش بشه...  یکه وارد خونه اش م  یخوردن نون حرام

حق نداره از سرجاش بلند  رهیاخم کرد. و بعد گفت تا خوب شدن ن هی. اول هیدکتر چ زیتجو دیفهم یوقت سییر

که حرفش رو ادامه   یآدم ها باشه... اما وقت نیدر ا یخوب یشد ذره ا یحرفو زد باورم نم نیکه ا  یبشه... اون لحظه ا

 اس...  هودهی.. فکرم کامال بدمیداد فهم

... از همون اولش هم نجایگردوندن ا یکنم برا یم دایپ رو گهید یکیبرگرده ده خودش.. منم  دیاگه خوب نشه با-

 رو.انجام بده.  یتونه کار یزن جماعت نم دونستمیم

 سییآخر  که ر یسنگ نبودم لحظه  نایگرفت... نتونستم... من مثل ا شیزار زد  که دلم آت نقدریا رهین چارهیب

 ... دمیکار ها رو من انجام م یهمه  رهیو اشاره بهش فهموندم تا خوب شدن ن مایخواست بره با ا

 بدنم به لرزش در اومد.. یسرم زد  که تک تک سلول ها ینعره ا چنان

 ناموسش رو ازش گرفتم...  ایفحشش دادم  ایکرد  یدونست فکر م ینم یهر ک 

 رو بسپارم به تو...  نجایا یمونده کارها نمیهم گهید-

 بود..  چیر نظرش هد ایدن یطعنه ها یکرد  که همه  انی.رو چنان بتو

 رو ادامه داد..  حرفش

 خونه..    هی یبهت  که بکن سپارمیرو م نجایا یفکر کرد-

 کردن...  یبد فکر م نقدریدندون گرفتم آخه چرا در.مورد من ا لبمو

 ... هیهفت پشتم کاف یبرا یفرشاد رو اغفال کرد هیهمون -

ار ک هی یحت نجاسیکه ا  یمدت نی... تو انیکنی.. شما در.موردش اشتباه مهیبه خاک محمودم قسم دختر خوب سییر-

 .. شهینمازش قضا نم یباورتون نشه.. ول دیاشتباه نکرده... شا
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 خنده..  ریزد.ز سیی. حرفش رنیا با

 یخودشون رو خوب نشون بدن هر کار نکهی... واسه انیو امثال ا نیتو... ا ی.. آخه چقدر ساده اشهینمازش قضا نم-

هفته  نیتا آخر ا زنمینمازخونا رو قبول داشتم  که بار دومم  باشه... حرف آخرم رو االن م ی.. بعدم من از ککننیم

به هم و از کلبه دور شد و.ب دنبال اون  دی... مگرنه جل و.پالست رو جمع کن و.برو.. درو کوبیکه شد  یخوب.شد

 کرد.. یو.ناله م نیو نفر رختیاشک م ابر بهار نیع رهین

 دوباره سر پا بشم...  دمی... قول منیمهلت بد گهیکم د هیکنم... شما به من  یآقا التماستون م-

همه ملک و  نیا یمحاله سر پا بشه... تا اون موقع  که انتظار ندار گهیتا چند ماه د نمیبیکه من م  یحال و روز نیا-

 داره...  یوابستگ نجایکه پسرم چقدر به ا   یدون یامالک رو رها کنم... خودت خوب م

 .. خوب بشم... دمیآقا قول م-

 راهشو.صد کردم...  ی... خواست بره سمت در با سرعت جلویزیخواد واسه من اشک تمساح بر یبسه توهم... نم-

 رو کرده...  کرم و گل پرى یچ غلطا... نکنه بازم دلت هوا-

 . دهنم روقورت... آب

 که ارزشش از سگ  یکس یبار زانو زدم جلو نیاول یزانو نزده بودم.. اما برا یبشر یبن چیه یعمرم جلو یتو نکهیا با

 کار بدم  که حکم مادرم رو داشت...  نیتن به ا یآواره نشدن زن یبرام کمتر بود.. اما مجبور بودم برا

 ... نمیبرو کنار بب-

 ... دیدستم کش یرو از تو ششکف

 بره.. خودم رو به در چسبوندم...  خواست

 ! ؟یمرگ کن یصدبار آرزو یک.روز ییبفرستمت جا نبارینکن  که ا یکار-

 .. سییتوش نوشتم گرفتم سمت ر یزیچ هیبرش داشتم و  عیافتاد به کاغذ کنار پنجره سر نگام

 رو  که خوند.. چند لحظه مکث کرد... سرش روگرفت باال و نگام کرد...  نوشته
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ره فکر کنم... کاغذ رو.پا یکه بخوام درمورد حرفت حت  یهست یحرف تو رو قبول کنم... اصال تو ک دیگفته من با یک-

 گوشه کلبه... درو بست و رفت... هیدر پرتم کرد  یکرد.. با پاش لگد زد بهم و.از جلو

اومد و  سییاز افراد ر یکیمرده نداشت...  هیکم از  یکردم... طفل یرو جمع م رهین لیوسا یبا  چه حال دونهیخدا م 

 .. نشیماش یپرت کرد تو ییجورا هیرو باخودش برد و  لیوسا

 آوردم... رونیرو گرفتم... و با خودم از کلبه ب رهیبغل ن ریز

 یهم نم یکرد... داغون بودم.. از طرف یم نینفر دویکش یانداخت آه م ینگاه به پشت سرش م هی گشتیبرم رهین

 سییاز افراد ر یکیآخر  یکنم درست لحظه  نیرو سوار ماش رهی... خواستم نادیسر من ب ییدونستم قراره چه. بال

 صدام زد.. 

 سمت مرد..  میدو برگشت هر

 کارت داره سییر ایدختر ب یآها-

 نگاه کردم...  رهین به

 بود... دهیمثل من  ترس ماون

 داره؟!  کارشیچ-

 ب من و.تو  چه مربوط با خودش کار داره -

 ... امیپس منم همراهش م-

 ... یایب  سییتا کلبه ر یخوا یم یراه بر یتونیتو دو قدم نم رزنیالزم نکرده.. پ-

 کلبه...  یپله چوب یرو نشوندم رو رهین

 برم دستم رو  گرفت..  خواستم

 خدا به همراهت دختر جان.. -
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حرفش تا  چه اندازه به من آرامش داد.. با لبخندم ازش تشکر کردم و همراه مرد  نیخودش هم باورش نشه هم دیشا

 که روب روم بود رفتم...   یکلیه یقد بلند و قو

 نیبه ا یکلبه ا یمن تو کار رو نداشتم... رعب آور بود رفتن نیا یاجازه  یعنیشدم..  یبار بود وارد کلبه م نیاول

 خودشون...  یبودن برا یکه هر کدوم غول  ییگاردهای... اونم پر از بادیبزرگ

 و یشیگرما لیتا وسا ریکامال مجهز بود.. از مبلمان بگ رهین یبرعکس کلبه  نجای... امیحرفا بگذر نیتمام ا از

 ..یشیسرما

  ؟یگردیم یسر... دنبال چ رهیدختره خ یآ- 

کردم.. دوتا از آدماش هم دو طرفش  دایدپیکش یم گاریکه س  یدرحال یراحت یصندل یرو رو سییبرگشتم و ر عیسر

 بودن...  سادهیوا

 دهنم روقورت دادم.  آب

 بود خاموش کرد و از سرجاش بلند شد...  زیم یکه رو  یگاریجاس یرو تو گارشیس

 سمت پنجره و.پشتش رو به من کرد..  رفت

  یدر صورت-

 مکث کوتاه شروع کرد به حرف زدن  هی.از دبع

اش بر  از عهده رهیکه ن  یهمونطور قای... دقیایبر ب نجایا یاز عهده  یبتون یبمونه  که تو ثابت کن نجایا رهین زارمیم-

 اومد... 

 دفعه برگشت سمت..  هی

ه ک  ییجا فرستمی... مگرنه.. تو هم میکه کرد  ی... ثابت کرددارمینگه م نجایتا دو هفته جفتتون رو ا یشیآزما -

 . یازش اومد

 شد...  کینزد بهم

 . درسته.. گمیکه کجا رو م   یدون یم-
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 زل بزنم سییر یو تو چشما سمیشد  که باعث شده بود صاف صاف وا داشیدل و جرات از کجا پ نیدونم ا ینم

 داد..  لمیپوزخند تحو 

ه اونور آب... بعدم اگ فرستنتی... مکننیو پراز مواد م کننیمت رو پاره مشک نکهیبشه... اول ا یادآوریتا بهت  گمیم-

  یختیر بر و نی... البته فکر نکنم با اشهیشروع م هیعرب یها خیکه فروختنت به ش  یبعد ی... تازه مرحله یزنده موند

 ینکمک ک رهیبه ن یخوایبازم م نمی... خوب ببیکه دسته دوم هم هست  دبابتت بدن... حاال بمان یادیپول ز یکه دار

 انه؟ی

حد باشه... پست و آشغال. و لجن... سکوت منو  که  نیتا ا شونیکه کثافت کار  دیرسینم نجایوقت عقلم به ا چیه

 . دیخند دید

 ... یاریدلسوز رو در م یآدم ها یادا ی.دونستم... الکیم-

 از افرادش  یکیکرد به  اشاره

 ... نشیببر-

 سییر کیرو بهم بزنه رفتم نزد فشیردک دست کثخواست اون م تا

 .. یصندل یاز نخ ها رو برداشت روشنش کرد و دوباره نشست رو یکی... گارشیدستشو برد سمت پاکت س 

  ؟یموافق یعنیبه من  یکه زل زد  نیا-

 مثبت تکون دادم..  یتونستم بکنم... سرمو به نشونه  یم کاریچ گهید

یکار کردم... خودت گردن م نیبشه به زور تو رو وادار به ا یو مدع ادیاگه فرشاد ب ی.. فردا روزیخودت خواست-

  ؟یریگ

 جوابش باز سرمو تکون دادم ... در

 ... یزد به صندل هی... تکدیخند

 ... اریمررراد اون برگه رو ب-
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 برگه به دست به من اشاره کرد...  هیاز چند ثان بعد

  ؟یسواد دار-

 . سر تکون دادم. بازم

 ... تهیحال یزیچ هیچه عجب -

 برگه اشاره کرد...  به

 بخونش و امضاش کن. -

 و برگه رو ازش گرفتم..  کشینزد رفتم

منو از  ییجورا هیفرشاد رو از دست من راحت  که نه...  خوادیم ینجوریداخلش مطمئن شدم  که ا اتیخودن متحو با

رو براش فراهم کرده بود... خودکارو  نشیموجود بهتر تی.. انگار دنبال بهونه بود  که موقعرونیاون پرت کنه ب یزندگ

 پرت کرد جلوم 

 برگه نوشته شده... امضاش کن..  یکه گفتم تو  ییاون حرفا یهمه -

 یبرگه رو امضا کردم و گذاشتم جلو نییبرداشتم و پا نیزم یخم شدم خودکار رو از رو دمیکش قینفس عم هی

 ... سییر

 داره... یدوتا هدف نشونه گرفتن  چه لذت ریت هیبا -

 پاهاشو دراز کرد...  

 زودتر از پا افتاده بود.  رهیکاش ن-

 نفرت تمام نگاش،کردم...  با

 و دستشو تکون داد  دیخند

 ..رونیگمشو ب-

 .. نگام کرد... زده به پله... نشستم جلوش هیکه با حال زارش تک  دمیرو د رهیکلبه  که خارج شدم ن از
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 داشتن دخترجان..  کارتیچ-

 ... دمیب*و*س* دستشو

 داشت...  کارتیبگو چ ه،یکارا چ نیا-

... نیزم یکردن رو یپرت م نی.ماشیرو از تو رهین یها لیسر برگردوندم... داشتن وسا یزیچ هیافتادن  یصدا با

 و.ازم فاصله گرفتن... با خشم تمام نگاشون کردم...  دنیزدم  که هر.دونفر ترس یغیرفتم سمتشون و.چنان ج عیسر

 یینایهم ینداشت ول یادیز زیآوردم و اونا همچنان نظاره گر بودن... درسته چ رونیب نیاز ماش لشویخودم وسا بعد

داشت و نداشته بود از  یهم  که داشت با خون دل جمعشون کرده بود.. خودش گفته بود بعد از مردن شوهرش هر چ

و شاهد نابود شدن  نمیتونستم بش یوجه نم چیکرده بود.. به ه هییرو با پول خودش ته نایبرده بود و تمام ا نیب

 بشم  که حکم مادرم رو داشت یدسترنج زن

 ... یکردم با نگاه غضبناکم به اون دوتا گردن کلفت فهموندم  که هر ادهیپ نیهمه رو  که از ماش 

 چشمم محو شدن...  یاز جلو یحرف نیکوچکتر بدون

 ماشااهلل... -

 بود..  سیچشم دوختم چشماش خ رهیو به ن برگشتم

 یخشکشون زد اگه زبون داشت غتیاز جنم تو رو داشتم... اون دوتا نره غول فقط با ج یدختر جان کاش منم ذره ا-

 کردن...  یم کاریچ یکرد یو دعوا م

ر بلند کردم... د نیزم یبغلش رو گرفتم از رو ریلبم... رفتم سمتش ز یلبخند کم رنگ نشست رو هیاز مدت ها  بعد

 کلبه رو باز کردم.. 

 قبول کرد..  سییمگه ر-

 کردم.. متعجب نگام کرد...  دییسر تا با

  ؟یچه جور-

  .رو نگاه کردم.. رونیرو آوردم داخل کلبه... از پنجره ب الشیوسا عیگوشه و سر هیداخل کلبه... نشوندمش  بردمش
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که هنوز متعجب   یا رهیو رفتم سمت ن دمیکش قینفس عم هیشغال جمع بودن..  یاون کفتارا دور و.بر کلبه  تموم

 کرد...  یبود و.منو نگاه م

اون... خواستم بلند شم و کلبه رو جمع و.جور کنم  که دستم رو   یرو پهن کردم و آروم خوابوندمش رو تشکش

 گرفت... نگاش کردم... 

 که قبول کرد؟!  یبهش گفت یچ-

 ... دمیرو.ب*و*س* شیشونیشدم و پ خم

 .. امیراحت از پسش بر م التیخ-

 لرزون صورتمو لمس کرد..  ینکنه سکته کرده ..با دستها دمیحرفم چنان جا خورد  که ترس نیاز ا چارهیب

 .. ؟ی... تو حرف. زددمیدرست شن-

 لبخندم به دستش ب*و*س*ه زدم..  با

 در حقم.. دعا کن بتونم جبران کنم..  یدکر یمادر-

 شد... یبود  که از چشماش جار اشک

 خدا معجزه شده... آخه چطور ممکنه..  ای-

 برام رخ بده..  یمن از اولش هم الل نبودم  که بخواد معجزه ا-

 ...  یزن یم یو.خودتو به الل یدار یقشنگ نیا یچرا دختر جان... صدا-

  کردم آروم باشه... اشاره

 .. کشنمیبفهمه در جا م ی...اگه کسستمیبفهمه  که من الل ن یاحد چیه دی.. نباسسیه-

 ... رسهینم یخدا منو مرگ بده... چرا آخه مادر... تو  که آزارت به کس-

 سرشونه... -رحم و مروت  نایا مگه
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 بهت گذشته مادر.. بگو بهم...  یچ-

 هم برام عذابه... فقط برام دعا کن...  شیادآوری یجان... نپرس  که حت رهیتونم ن ینم-

 کنه ...  یمن گناهکار  رو قبول نم یباشم  که بخوام دعا کنم... خدا دعا یمن ک-

 رو پاک کردم ؛ اشکش

 ...دمید میکه تو زندگ  یهست یکس نیحرفو... تو مهربونتر نینگو ا-

 .. دیچهار ستون بدنم لرز خورمیدر کلبه به شدت باز شد.. قسم م 

 چهارچوب در ظاهر شد...  یتو شیشانیپ یبا اخم ها مراد

 هیحد شاک نیکه تا ا  دهیمارو شن یبود نکنه حرف ها نیترسم از ا تموم

 ک.عادت.داره غذاشو.سر وقت بخوره..  یدون ینمونده... م یزیگفت تا ظهر چ سییدختر الل... ر یاو- 

 .. دهی.ک صدامو نشندمینفس راحت کش هیحرفش  نیا با

 با تواام -

 کردم  نگاش

هم ب دیبهم انداخت  که از صدتا فحش بدتر بود.. بعد.درو به شدت کوب ی... چنان.نگاهامیسر بهش فهموندم االن م با

 ... ستش،کردمیراست و.ر یجور هیوگرفتمش و  دمیبشه دو نیپهن.زم نکهیک.از لوال خارج شد.قبل از ا یطور

 ... رهین شی.. رفتم پشد. یم رمیساعت نگاه. کردم داشت د ب

 اونطرف...  رمیمن م-

 چیچشمش دنبال ه شیکثافت کار یبا همه  سییدلت قرص بشه... ر گمیرو م زیچ هیخدا به همراهت دختر جان... -

 ندارن ک.بهت چپ نگاه کنن... نویآدماش هم جرات ا نی... به خاطر همستین یزن و دختر

 لبخند زدم  
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 .. نجایمنو فرستاده ا نیجان... از ترس هم رهیدونم ن یم-

 ... رونیکردم و.رفتم ب یبخواد سوال بارونم کنه ازسرجام بلند شدم... خداحافظ نکهیاز ا قبل

 موجود عالمم...  نیچندشناک تر یکردن انگار ینگام م یشدم افرادش طور یم کیکلبه  که نزد به

 کرده بود...  یرو.عال میرو هم داشت  که آشپز یبخو نیا رهیبان ینیآشپزخونه... هم نش یتو رفتم

 و.قابلمه ها افتاد بسم اهلل گفتم و شروع کردم...  گیکه به د  نگاهم

 گفت اگه غذات آماده نباشه...  سییدختره ر-

 آماده بهتش زد...  یغذا دنیکه داخل شد از د  مراد

 به زور اون همه ظرف غذا برداشت و به من چشم دوخت...  نگاشو

 دادم...  لشیجواب نگاه متعجبش پوزخند تحو در

با اون  یکه برده ناخونک زده... مرد  یبه ظرف دمیفهمیاومد داخل م یخودش اومد... غذاها رو برد... هر وقت م به

 کم از بچه ها نداشت...  کلیه

 از غذا نمونده بود... یاثر نیبزنن... کوچکتر سیرو  که آورد خندم گرفت... کم مونده بود ل یخال یها ظرف

نفر رو پشت سرم  هیگذشت حضور  یا قهیکم باال زدم و مشغول ظرف شستن شدم.. چند دق هیلباسم رو  نیآست

 از سرجام بلند شدم و ازش فاصله گرفتم.  عیخفه کردم.. سر غمویاحساس کردم.. برگشتم... مراد بود... ج

 ندارم.. فقط ... تینترس کار-

 شد...  یخبر دار نم یآورد کس یهم سرم م ییدخمه بال نیا ی.. تووجودم شد گوش تمام

 داد م و اون جون کند تا جمله اش رو کامل کرد..  یداشتم جون م من

 مونده.؟ یباق یزی...از غذا ها چ-

گاز اشاره  یبه قابلمه رو دمیکش قینفس عم یرفتم...  شیبخوره به اون شکمت  که تا قبض روح پ ری... تنیهم

 کردم... 
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 شد رفت سمت قابلمه...  خوشحال

... در قابلمه رو  که برداشت چشماش برق زد... چند تا نون برداشت و با افشیق نیا دبایکش یگنده خجالت نم مرد

کرد تو دهنش...  ینون رو درسته م هیشباهت به غول نبود  یشد... خوردنش هم ب دنیبزرگ مشغول بلع یلقمه ها

 پر پشتش...  یها لیبیبه س دیکه شد دستشو کش  ریس

 نخورده بودم... یخوشمزگ نیتا حاال غذا به ا میاز بچگ-

 ... هیگر ریکرد و زد ز یخال ینگاه به قابلمه  هی 

و  نیزم یمردک گردن کلفت نشسته باشه رو هی... دیمنو تصور کن ی افهیفقط ق هیهمون جا خشکم زده بود کاف من

 کنه..  هیشباهت داشت... مثل اون گر شتریصداش به گورخر ب که ن  یها یها

 ... پارچ آب. رو برداشتم و گرفتم جلوش... دهیکفافش رو نم وانیل دمیخودم اومدم... خواستم براش آب ببرم... د به

محو شد... پارچ رو گذاشت کنارش و  هی... اون همه آب در عرض چند ثاندیو سر کش دیحرکت پارچ رو ازم قاپ هی با

 دوباره زل زد به قابلمه غذا... 

 ننه اقدس..  امرزتتیخدا ب-

 گفت ننه اقدس...  یقابلمه م به

 روگرفت باال و.نگام کرد. سرش

 ... ینتونسته بود مثل ننه اقدسم غذا بپزه.. تو تونست چکسیتاحاال ه-

 لباسش پاک. کرد... از سرجاش بلند شد..  نید.با. آستبو یکه از چشماش جار  یا اچهیکه نه.. در  اشک

 شام..  یتو غذا درست کن برا شورمیظرفا رو من م-

 نگاش کردم...  متعجب

 .. یغذا درست کن یرسینم گهیبه کوه ظرف ها اشاره کرد... د یرو بشور نایا یاگه بخوا گهیبرو د-

 . کمکم کنه.. خوادیشاخ و دم م یغول ب نیشد ا یباورم نم-
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 احضارم نکرده...  سییننه اقدسم... زود باش تا ر یتو هم جا-

 مثل تورو بزام...  یشاخ و دم یگرفت.. من غلط بکنم بخوام غول ب خندم

 ننه اقدس..  گهیبرو د-

ننه  یظرف ها رو شست تو آشپزخونه موند و.کمکم کرد... و ه یزور خندمو کنترل کردم... مطابق حرفش همه  به

نبودم...  یزیچ ی... خوبه معشوقه اندازمیننه اقدسش م ادیکرد... خدا رو شکر کردم من اونو  یاقدس خطابم م

پراز غذا کردم و.بردم سمت کلبه  ینیس هیکردم... بعد از تموم شدن کارها...  یم یشتریب تیاحساس امن ینجوریا

 ... رهین

.. به دست رفتم سمتش. ینی.شکرت بلند گفت.. با پاهام درو بستم و سایخدا هی دیدرو باز کردم منو تا چارچوب د تا

 و.غش کردم رهیشکم ن یرد و بدل بشه خودم رو انداختم رو نمونیب یبخواد حرف نکهی... قبل از انیزم ینشستم رو

 از خنده... 

 خشکش زد...  چارهیب

 ..؟ یشد ونهیچته دخترجان... د-

 ننه اقدس..  گفتین مجان... مراد به م رهین یاگه بدون-

 خنده...  ریزدم ز دوباره

که اشک از چشم هامون   نقدری... ادیخند یمن م یکردم.. اونم پا به پا فیرو براش تعر یکه جا اومد همه چ  حالم

 شد یجار

گذاشتم.  عیاز حد توانم هم ما شتریب چیاونجا بود من به حرفم عمل کردم کم  که نذاشتم ه سییکه ر  یمدت یط

و افرادش قصد رفتن کردن و.چقدر  سییهفته ر هی.. بعد از ادیسرم ب ییمجبور بودم مگرنه معلوم نبود  چه بال

هفته چند سانت به عرض شکمشون  هی نیا یو... کم کمش تدمیدینحسشونو نم ی افهیق یتا مدت نکهیخوشحال ازا

 یلبخند پک و پهن رو یرفتم سمت کلبه  یمدت تا من م نیا یاضافه شده بود.. سر مست تر از همه مراد بود  که تو

حواسش به من باشه پاشو از  نکهیا یذاشت به بهونه  یکه اونجا بودم تنهام نم  یآخر یشد و تا لحظه  یلبش سبز م

حکم غالم حلقه به گوش رو.داشت... البته  ییجورا هیذاشت و تمام مدت گوش به فرمانم بود..  ینم رونیآشپزخونه ب

ننه اقدس ننه اقدس نثارم کرد  که خودم شک برم داشت  نقدریبه غول چراغ جادو شباهت داشت تا غالم... ا شتریب
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... خدا ندازهیننه ام م ادیات هم منو  افهیق فتنکنه واقعا ننه اقدسشم و خبر ندارم... مخصوصا  که اون آخر کار بهم گ

 ..ارهین ایغول ها به دن نیگرفتم  که از ا شگونیاون لحظه شکممو ن هدونیم

دو  یکرد.. آخر سر دلم براش سوخت اندازه  یکرد  که دل آدم رو کباب م یجناب غول وقت رفتن چنان بغض نیهم 

 یافاصله  یس روزش غذا درست کردم و.دادم  که با خودش ببره... چنان خوشحال شد  که بغلم کرد... تا خفگ

 نداشتم... 

  زدمیهوا داشتم دست و پا م یرفت و من فلک زده تو یننه اقدسش  که مثال من باشم م یقربون صدقه  نجوریهم

 یجنازه ام گذاشته م گهید ی قهیصداش زد مگرنه تا چند دق سییاز افراد ر یکیکه رهام کنه... خدا بهم رحم کرد و 

 نیکردن به ا یغلطا بکنم.. خوب نیبکنم از ا طغل گهیغ کردم د... همون لحظه پشت دستم رو  دانیزم یشد رو

 ... ومدهیجماعت ن

که من باشم   شیالیخ یاش اشک جمع شده بود آخر سر به زور با ننه  دهیورقلمب یخواست بره تو چشما یوقت

 کرد و رفت...  یخداخافظ

گله شغال بر  هیشکر به جا آوردم  که تونستم از پس اون  یوا رفتم سجده  نیبسته شدن در  که اومد رو زم یصدا

 ... امیب

 چند روز بعد اومد به مزرعه...  یکردم... جهنم اصل یاشتباه فکر م شهیمثل هم اما

 ... دمیرو شن نشیماش یمزرعه بودم.  که صدا یتو

 ... سادمیوا خیخودش ترسناک بود.. س مثل

خودش  یاسلحه تو دستش بود وارد کلبه  هیکه   یدر حال میکه با کر  مدیمن ملک عذابم رو د یول دید ینم منو

 ... نیزم یشد... جفت دستام رو زدم تو سرم و نشستم رو

 بده...  دنیحداقل بهم مهلت نفس کش ایخدا

 !.. رهین-

 خدا...  ای
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نگاه  هیبا  یرفتم ول یبه ظاهر راه م نکهیبود.. تمام عزممو جزم کردم از سرجام بلند شدم رفتم سمت کلبه.. با ا میکر

 برد... یشد به لرزش بدنم پ یساده م

 !... رهین-

 سرعت خودم رو رسوندم به کلبه..  با

 مثل من رنگ به رو نداشت... اونم

 بلند شه مانع اش شدم...  خواست

 منه...  ریخدا منو بکشه دختر جان همه اش تقص-

  ؟یدار یری... تو  چه تقصهیچه حرف  نیا-

 مادر...  یرنگ به رو ندار-

 سراغش...  یفرستیبعد پسرش رو م ریدختر نفس راحت بکشه از دست اون کفتار پ نیدو.روز ا یزاشتیم ایخدا

 خواستم جوابش رو.بدم در کلبه به شدت باز شد..  تا

 ... زنمیدو.ساعته دارم صدات م یشنو ی... زن خرفت.. نمیکر-

 بود تو چارچوب...  سادهیگره شده وا یبا ابروها میکر

رفتم سمتش... و  اوردمی... طاقت ندیکشیو.حالش بده باز عربده م دهیکه دراز کش  دید  یرو  مشت کردم... نم دستم

 مثل خودش جلوش قد علم کردم. 

 نگاه بهم انداخت سرش روتکون داد...  ی

 ..خورهیگمشو اونور حالم ازت بهم م-

 .. سادمیمحکم تر هم وا چیاز جلوش کنار  که نرفتم ه 

 آقا گشنشه...  ای... پاشو بیکر رهین-
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 . ینیبی... من از پا افتادم نممیآقا کر-

 آماده باشه...  دیآقا با یدونم غذا یب من چ.. ..من فقط م-

 هم قبول کرده..  سییکنه ... ر یم یمن همه کار یترانه به جا-

 دیخند

 ... ادیازش بر م یاستخون  چه کار کهیت هی نیا-

 رد.. ک یو.افرادش غذا درست م سییر یبرا ییکنه ... خودش تنها یاز منم کار م شتریب ی... حتادیبه خدا برم ادیبر م-

  ن؟یا یک-

 ... گمیبه قرآن قسم راس م-

 ره... ...متنف   یافته به جونش.. از زن ها یدوباره م نتشی... آخه آقا به خونش تشنه اس.. ببیگیکه تو راست م  رمیگ-

انصاف بودن...  یب نقدریچرا ا نایشوهر خودم بهم دست نزده... آخه ا ی...  ... به من  که حتدیکلمه اش تنم لرز نیا با

 بلد بودم...  یاصال مگه من ه رزگ 

 از آب هم پاکتره...  نیبه.خاک محمود ا-

 ... یجنازه افتاد نیوضعت ع نیبا ا ینبک یچه غلط  یخوای... تو فقط بگو میخواد واسه من قصه بگ ینم-

... کن مشی... تو آشپزخونه قانتشینشه... نذار بب یآقا شاک یخوایگفتم  که ترانه رو ببر با خودت فقط اگه م-

 ... یکنه  خودت غذا بپز یکه اگه آقا بفهمه مجبورت م  یدون یهم ما... م فتهیهم کار تو راه ب ینجوریا

 من نگاه کرد به

 که خوبه..   تیآشپز-

 به خدا خوبه از منم بهتر بلده غذا درست کنه.. -

 روتکون داد...  سرش
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 شک نکنه...  یلیرو بپوش...  که خ رهین یباشه... فقط لباس ها-

 ... میبده آقا کر رتیخدا خ-

 و درو بست...  رونیحرف رفت ب بدون

... امروز خوش اخالق بود  که قبول ومدهیا صداش در نصندوقچه  بردار بکن تنت.. بدو ت یترانه جان لباسمو از تو ایب-

 خوش اخالق تر از داداششه...  میاز حق نگذر یکرد... ول

 کردم نگاش کردم...  یکه لباسمو عوض م  نجوریهم

 داداشش!؟-

 ...یدیمگه کرم رو ند-

 واقعا.. -

 آره دخترم.. داداشن.. -

 نکنه گل پرى خواهرشونه.. -

 .. دیخند

 بدون کرم خاطر خواهشه...  نویاش مفصله فقط هم هینه اون قض-

 نخندم...  نتونستم

 گل پرى رو.بگو.. هنوز خنده بر لبم بود  که در اتاق باز شد...  یو کرم... وا یخواه خاطر

 .. ادای... آقا میکنیچقدر معطل م-

 کنه ... قباحت داره مرد..  یدختر مردم داره لباس عوض م یگی... نمیدر بزن هی دیاس.. نبا لهیچه خبرته... مگه طو-

 ..ادیخوبه خوبه... نه  که بدش م-

 رو کرد سمتم..  
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 .. یگل پرى رو بپوش یلباس ها یستیمجبور ن رهین یبه جا یشانس آورد-

 خنده..  ریز میزد رهیآوردن اسم گل پرى منو ن با

 هرهر کجاش خنده داشت.. -

 ... گفتمیترانه م یخان داداشتون برا یداشتم از دلدادگ نیریه دل نگشما ب میآقا کر یچیه-

 نداشتم..  یاون اگه عقل داشت من غم-

 کرد سمتم.  رو

 .. گهید ایب یهست یمعطل چ-

 وحشت...  یسمت کلبه  میرفت میکردم و با کر یخداحافظ رهیتکون دادن دستم از ن با

 و درو بست...  نییمنو فرستاد پا یتند ستیاز آقا ن یخبر دید یداد وقت کیکش میکر

 ... دمیکش قینفس عم هینفسمو نگه داشتم و.درو  که بست  کهیت هیپله  نیبه آخر دنیرس تا

چه زوج   ییرفت... خدا یچشمم کنار نم یگل پرى و.کرم از جلو ی افهیلحظه ق هی یکه داشتم ول  یاون همه ترس با

 ...خندمیم ادیکه م  ادمیاقدس مراد بماند  که هنوز  که هنوزه شدن... حاال ننه  یم یزیشگفت انگ یها

بده  رشیمورد خدا خ نیمراد بود... در ا یاز صدقه سر نمیآشپزخونه نگاه کردم... خوشبختانه مرتب بود... ا ب

 شاخ و دم کشف شد...  یب یغول ها نیا یآدم دل نازک تو هیک.ن...  نایا یخصلت خوب تو هیحداقل 

 گوشه نشستم و.خودم رو باد زدم...  هیکه تموم شد   کارام

 خیباز شدن در اومد س یاون لشکر بود... صدا یایکه درست کرده بودم از بقا  نمیا میتو کلبه نداشت یادیز زیچ

 ... زدی... قلبم تند تند مسادمیوا

 نذر و.صلوات  که آقا نباشه...  یکل

 غذا آماده اس..  رهین-

 ... دمیکش قینفس عم هی



 یجنون عاشق

 
105 

 

 یکیکرد پله ها رو.دوتا  یکه پشت سرش رونگاه م  نجوریخوشحال بشم... هم نقدریا میکر دنیکردم از د ینم فکر

 ... نییاومد پا

 ها.. عادت داره مثل پدرش سر ساعت غذا بخوره...  هیشاک یلیغذا آماده اس؟ آقا خ-

 بشه...  کوفتش

  نجوری... من پست نبودم مثل خودشون... همفیح ی.. ولختمیر یهمه اشون سم م یغذا یتونستم تو یاگه م یعنی

 کرد... نگام کرد...  یبود بو م ینیکه تو س  ییکه غذاها

 ... مگرنه فاتحه ات خونده اس... ادی... دعا کن  که آقا خوشش بستیاش و بوش  که بد ن افهیق-

 غم بغل گرفتم...  یانوو ز نیزم یکه گفت از پله ها رفت باال و درو بست... نشستم رو  نویا

 بستم...  چشمامو

 ... دیبودن منه... سع نجایکردم  که تاوانش ا ی.. مگه من  چه گناهایخدا

... می... مردم... زندگدمیخودم... سع یکنم... برا هیگر تونستمینشکن اومد سراغم... کاش م یاون بغض لعنت دوباره

که به   ادمیکنم...  یب*و*س*ه اش رو حس م یلبم... هنوز گرم یکه داماد نشد... دستم رو  گذاشتم رو  یداماد

 تر از خودت... فی. کثسیی... هم از تو هم از اون ررمیگیم دمویخدا انتقام سع ی... به خداونددیفرشاد افتاد تنم لرز

 ... یخال ینیسمت س دیبلند شدم... نگام چرخ عیبود... سر میباز شدن در سر چرخوندم... کر با

 ... یآورد شانس-

 بره مانع اش شدم...  خواست

 گره خورده نگام کرد...  یابروها با

 ... یگولم بزن یکه بخوا  ستمیمن فرشاد پدر سوخته ن-

 کلیلحظه به عقلش رجوع نکرد آدم قحطه بخوام تورو گول بزنم... کم کمش چهار برابر من ه هیگرفت... آخه  خندم

 افتم  یپس. م ی... بهم دست بزنیدار



 یجنون عاشق

 
106 

 

 اشاره کردم...  خچالیجواب سخن گرانبهاش به  در

 کنم..  کارشیچ-

 تکون دادم و درشو باز. کردم...  سر

 نگاه به من..  هیانداخت  خچالینگاه به  هی

 به من چه... برم توش... -

 خوردم..  خندمو

  ستیتوش ن یچیکردم ه اشاره

 افتاد...  شیدوزار تازه

 ... خرمیبرات م سیبنو یخوایم یهر چ یخودش کرده... اگه سواد دار ی... منو مسخره کهیزودتر بگو زن-

 اشاره کرد...  ینیس به

 حساسه...  زایچ نیرو ا یرو یلیبرق بزنه... آقا خ یزی.از تمدیباال با یرو هم بشور.. در ضمن... اتاق ها نایا-

 زد..  خشکم

 .. دمیت مدور و.بر رودخونه بزنه خبر یچرخ هینترس.. هر وقت آقا رفت. -

 ... دمیکش قینفس عم هی

 ... رهین یبذار ببرم برا یهم اگه دار یزیچ هی-

 نگاش کردم..  متعجب

 چته.. -

 خودم رو جمع و.جور کردم..  دمیلحنش ترس از

 ... سهی. بخوره تا بتونه سر پا وایزیچ هی دیناخوش احواله... با-
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 ... زننیپس دوتا داداش مشکوک م نه

 .. گهیبجنب د یسادیپ چرا وا-

 داد و.رفت...  لمیاخم تحو هی... رهین یغذا گذاشتم ک.ببره برا یباال... با سرعت باور نکردن دمیپر

ود... عقل عاشق ب یشاخ و دم ب یغول ب هیبهتره... اون.فقط  یلییییییی... از کرم خگفتیراست م رهین ییخدا یول نه

 دوباره خندم گرفت..  شیعشق و عاشق یآور ادیاز 

 مارو به پا کرد... یو.شاد حیموجبات تفر یزیچ هی تیوضع نیا یخوبه تو باز

 میو.باال رو نگاه کردم.. کر سادمیپله وا نیی... پادمینفر و شن هی سیپ سیپ یکردم  که صدا یم زیگاز رو تم داشتم

 بود.. 

فت جا. ملت نیکارت رو انجام بده و.برگرد هم عیبرو باال سر گهید ی قهیسمت رودخونه پنج دق میبر میخوایبا آقا م-

 گفتم...  یچ یشد

 قهیبست... بعد از پنج دق یو درو به آروم رونیمثبت تکون دادم... پشت سرش رونگاه کرد.. رفت ب یبه نشونه  سرمو

و با  نتیکاب یرو گذاشتم رو دیخریم دیبا میرو  که کر ییمربوط به آشپزخونه و خرت و پرت ها یحاضر  شدم وبرگه 

هم خاموش بود... درو باز  رشیآهسته از پله ها رفتم باال و درو بستم... خوشبختانه غذا آماده بود و ز ییقدم ها

 دنیرفتم سمت پنجره... با د نیپاورچ نی... پاورچدمینفس راحت کش هینبود.  یکردم... به دور و.برم نگاه کردم کس

و  تمگش... بررمیکم جون بگ هیتا  دمیکش قینفس عم هیشدن  یاز کلبه دور مکه   یسوار به اسب در حال میآقا و کر

  یداد م... افتادم به جون کلبه همه جارو برق انداختم... همونجور یکارمو انجام م عیسر دیبه سالن چشم دوختم... با

 ازم خواسته بود... میکه کر

... چون وقتم کم بود با سالم و.صلوات درشو باز دمیترس یدونم چرا هنوز وارد نشده ازش م یموند اتاق آخر... نم فقط

رو گرفتم وبا جارو  مینیب یبود... جلو گاریس یکه به محض ورود به اتاق به مشامم خورد بو  یزیچ نیکردم... اول

اتاق نبود  یتو یصندل هیتحت و کمد و  یجز  یادیز زیشدم... چ یکار زیو.دستمال وارد اتاق شدم... مشغول تم

تم خواس یتخت بود... رفتم سمتش بو کردم م یکه رو  یمردونه ا رهنیبودم  که نگام افتاد به پ یزکاریمشغول تم

 که داشت... سر جام خشکم زد...   ی. اما عطرانهی دهیعرق م یبو نمیبب

 شده بود...  یقاط گاریس یخوشبو بود... البته با بو یلیبو کردم... خ دوباره
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 ... دیبسته شدن در چهار ستون بدنم لرز یصدا با

 .. اریبرام ب ییچا وانیل هی میکر-

... به پنجره نگاه کردم... قفل شهیم کیکه به اتاق نزد  دمیشن یقدم هاشو م یاومد تو دهنم... صدا یداشت م قلبم

 بود... 

 غذا رو آماده کنه...  رهی... بگو نمیکر-

 تخت...  ریزدم ز رجهیش ییجورا هیتخت بود  ریز دیکه به فکرم رس  یزیدرو  که چرخوند تنها چ هی رهیدستگ

حبس شده بود هر آن  نهیکه وارد اتاق شد... نفسم تو س  دمیجفت کفش مردونه رو د هیتخت  ریباز شد و از ز در

 و آورد رونیتخت.. کفشاشو ب ینشسته رو دمیکه خورد فهم  یتخت و تکون یممکن بود سکته رو بزنم.. با صدا

 ...دیگوشه و مطمئنن دراز کش هیمرتب گذاشت 

دماغم  که سرفه نکنم اما با  یکه دستم بود رو گرفتم جلو  ی... دستمالدیبه مشامم رس گاریاز چند لحظه دود س بعد

 کرد.. یم یکه حس کردم... سکته رو کامل زدم... پبرهنش تو دست من  چه غلط  یعطر

 ... یهست یکدوم قبرستون میکر-

 همه ازش حساب ببره...  نیحق داشت ا میشد... کر خیتنم س یمو

 پدر سوخته...  میکر-

 اتاق ک.باز شد حرفش رو ادامه نداد...  در

 .. دیطول کش ادیآقا تا آب خواست به جوش ب دیببخش-

 کنم...  یکوفت م ییموقع چا نیدونه من هر روز ا ینم رهین-

 تخت...  یگذاشت رو یزیچ هیاومد و  میکر

 رو.ندارم  رونی... حوصله بخورمیجا... تو اتاق م نیهم اریشامم رو ب گهیساعت د مین

 چشم آقا... -
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 که داشتم  یشانس گند نیبکوبم فرق سرم با ا یخواست دو.دست یم دلم

کردم... تنها راه  ریگ نجایبهش بفهمونم من ا یجور هیشد  یآهسته از اتاق خارج شد... کاش م ییبا قدم ها میکر

 کردم رفت...  یکه فکر م  یزیزودتر از اون چ یلیخ دهیچه فا  ینجاتم خودش بود... ول

که   دهیمزخرفات رو گوش م نیصداش مزخرف بود... هم یلیسنگ کوب کردم.. خ یآهنگ خارج هی.پخش شدن با

که تونستم بکنم   یکنم... تنها کار نکره رو تحمل یساعت تموم مجبور شدم اون صدا میاخالقش گنده... ن نقدریا

 کرد...  یخفه ام م اشتد گاری.. از اون طرف هم دود سرمیبود  که با دستام گوشام رو بگ نیا

 .. میکر-

 ... از حرکت تخت حدس زدم  که نشسته... نیبود سرم بخوره به تخت  که خودم رو چسبوندم به زم کیترس نزد از

 بود...  ریا زد... دلم براش سوخت... صداش مثل غرش شفلک زده رو صد میاون کر دوباره

 درو باز کرد...  میسوم صداش زد کر بار

 آقا...  دیببخش-

 معلومه امروز  چه مرگته...  چیه-

 شد...  یآقا داشت غذا حاضر م-

 ...دمینم یرو.بزنه... من پول مفت به کس نجایا دیق دیتا کنه با ینجوریبگو بخواد بامن ا رهیبه ن-

 هم هست..  نجایمزرعه هست ا یآقا دستش بند بود.. کارها-

 وردستش خودش نخواست...  ارمیب گهینفر د هیباشه... من  که گفتم -

 زن تنهاست معذبه...  هی..اون نیاریب نیمرد خواست هیشما -

 چشم داره...  رزنیپ نیبه ا یآخه ک-

 ... شهیسرش م ایخب باالخره زنه.. ح-
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به درد  یمشت   ... هیدوره از دم همه اشون  نیا یبشه مگرنه دخترها شونیحال یزیچ هی هایمیاگه همون قد-

 ... یکنیمنو نگاه م یسادیبر و.بر وا نجوریهم اریغذا رو ب نینخورن... ا

 حرفتون...  یآقا حواسم رفت پ دیببخش-

 هی. بود.. دستم رو  دراز کردم  که میکه کر  یمناسب بود خودم رو کشوندم سمت تیتخت... موقع کیاومد نزد میکر

 نزنم غیدهنم تا ج یدستم رو  رو گذاشتم جلو یکیانگشتام.. اون  یدفعه پا گذاشت رو

اون انگار نه انگار دست من فلک زده رو له کرده... داشت اشکم  یبود.. فاتحه دستم رو  خوندم... ول نیسنگ یلی.خ

 گذشته بود کبود شده بود...  یبرداشتم.. از سرخ دستم رو  عیکه پاشو برداشت... سر  ومدیدر م

 

 ... ارمیبراتون ب نیخوایهم م یا گهید یزیآقا چ-

 که قدم رو رفت عقب...   رمیشلوارش رو بگ یکنم.. خواستم پاچه  ی... نرو ...التماس منه

 ... زنمینه... اگه خواستم صدات م-

 ... نیالزم ندار یزیداده واسه آشپزخونه خرت و.پرت بخرم... شما چ ستیل هی رهیبرم شهر ن دیبا اجازتون من با-

 بگه.. سه ساعت تا شهر راهه... خوادیم ینه... بهش بگو هر چ-

 با من..  نیندار یباشه آقا.. کار-

 ونریپر از حسرت من از اتاق ب یبود و اون در مقابل چشم ها هودهیب میکر یگرفتن پا یتالشم برا نینه برو... آخر-

 رفت...

.. رفت سمت پنجره... قفلش رو باز کرد و نیزم یتو سکوت گذشت.. تخت صدا داد پاهاشو گذاشت رو یا قهیدق چند

 پنجره باز کرد 

 ی نباریشدم... ا یاز دستت راحت م یمردیشد... کاش م یشکر خودش هم داشت خفه م یآزاد... پس اله یهوا یآخ

 تکون  خورد...  یو.به آروم شیراحت یصندل یت روگذاشت و نشس یآهنگ مزخرف تر از قبل
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... رهیگیآرامش م نیا رمیگی... من دارم سر درد مخوردیآهنگ داشت حالم به هم م نیکه با ا  یآرامش مزخرف نیا از

فکر کنم گذشته بود   یساعت میرفتن.. ن یمغزم راه م یو.آهنگ بد جور رو یصندل یکاش بخوابه حداقل... تکون ها

 ... دیتخت دراز کش ی... برگشت و.روگهید یکه پنجره رو.بست قفلشم زد رفت سمت در... اونو چرا قفل کرد

 سختتر شده بود...  یلیکارم خ گهید حاال

 

 گرگ چشمامو باز کردم هیزوزه  یصدا با

د... مطلق بو یکیو برم نگاه کردم همه جا تارخوابم برده بود.. به دور  تیوضع نیا یواقعا من تو یعنیشد  ی.باورم نم

و.ب  دمیکش قینفس عم هی... دمیمنظمش رو.شن ینفس ها یکردم صدا زیآب دهنم روقورت دادم... گوشام رو ت

ظر مهربونتر به ن افشینور مهتاب ق ریبود.. ز دهی... خوابتمکوچولو سرمو باال گرف هی.. رونیتخت اومدم ب ریاز ز یآروم

درو فشار دادم قفل بود.. آه از نهادم خارج شد...  ی رهی.. آروم از سر جام بلند شدم رفتم سمت در دستگدیرسیم

 فیوصرو ت افشیق ادیکردم... خوشم نم زیآنال دیبرگشتم سمت تخت.. زل زدم بهش با نگاهم سرتاپاشو به دنبال کل

 رو از دیرفتم اون سمتش.. خم شدم  که دسته کل نیپاورچ نی.. پاورچافتمی ی... واادیکنم چون اصال ازش خوشم نم

از  دویدسته کل یبرهنش نگاه نکنم... به آروم یهم حواسم بود  که به باال تنه  نجوریکمربندش جدا کنم و.هم

 بدنش... ریخورد و رفت ز رخکه خواستم برش دارم چ  یکمربندش آزاد کردم درست لحظه ا

 شتم... ندا رینظ یرو  بستم.. در بد شانس چشمم

 نبود.. یخبر رینخ یبشه . ول یمنتظر بودم تا فرج نیزم یرو نشستم

.برداشتم خواستم برم سمت دویرفتم سمتش  ...دسته کل یرو.بهم دادن با خوشحال ای.. انگار دندیبلند شدم چرخ تا

 . فتهیاتفاق ن نیو.ا رمیبم خواستیدلم م یعنیدر  که مچ دستم رو  گرفت... 

 گردوند سمت خودش...  برم

که با مرگ فاصله   یترسوند.. من یمنو م شترینگاه کردن به صورتش رو.نداشتم... از اون طرف هم سکوتش ب جرات

 نداشتم...  یچندان ی

 ... هان.. یکنیم یتو اتااااق من  چه غلط-
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 کرد..  یغرش مانند از دهان جار ییبه کلمه اش رو با صدا کلمه

ببر  هی نیشدم به خودم اومدم... سربلند کردم و نگاش کردم... ع نیبه صورتم زد و پهن زم که  یمحکم یلیس با

 حمله بود  یآماده 

 لگد بهم زد..  ی

 ...رونیزبونتو از حلقت بکشم ب ای یدیجواب منو م یکنیم یتو اتاق من  چه غلط گمیم کهیزن-

قدم رفت عقب.  هیاما  فتادیحمله کردم سمتش و هلش دادم ن هوی...ک دیبه دادم رس ییرویشد..  چه ن یدونم چ ینم

 کرد...  ینگام م رتیعمرم سابقه نداشت... با ح یدادم  که تو لشیتحو یغیچنان ج

... اورانی... من... شهاب نی... اونم.سر کیکشیم غیو.ج یدیتو اتاق من بعد به خودت جرات م ی... اومدیچته روان-

 عقب نرفتم...  وجب هم هی یاومد سمتم ول

.. حساب من با اون فرشاد آشغال جداست...   ی کهی... زنیمنو گول بزن یتونیم ینه... فکر کرد یشد ریاز جونت س-

 شد تو سرم..  یم دهیکوب یکه ه  خوردیکلمه به هم م نیتو گوشت فرو کن... حالم از ا نمیا

 آخر..  میبه س زدم

 و هفت جد و آبادت...  یهررزه خودت-

 اومده نگام کرد...  رونیاز حدقه ب یچشما با

 ... یتو مگه الل نبود-

 نه... -

 کرد...  زونمیحرکت موهامو چنگ کرد و تو هوا آو هی با

که فرشاد گفته رو بعد   ی... حساب دروغیستین ای ی... حاال اللیسر من داد بزن یکنیکه جرات م  یباش یخر ک-

 تخت...  ی... پرتم کرد رورسمی. اما حساب تو رو االن مرسمیم

 جا به غلط کردن افتادم...  همون
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 ...نویکردم اال ا یرو تحمل م یهیبود قبض روح بشم... هر تنب کیکه شد نزد  کینزد بهم

 برد سمت کمربندش...  دستشو

 ... ایبهم تجاوز نشه... خدا یول رمیحاضرم بم ایخدا

 ... دیرو باز کرد و تو هوا ضربه زد... به کمربند دست کش کمربندش

 کنه ..  یچرم اصله... دردش نابودت م-

 ... دمینفس راحت کش هی

شد و با تمام قواش ضربه زد به جسم پر از زخمم...خواست دوباره بزنه... اما نگاهش عوض  یعکس العملم عصبان از

شده بود.. تو حصار دستاس قفلم  ریفرار د یحمله آورد سمتم... براتو نگاهش منو ترسوند...  یزیچ هیشد... برق 

 کرد.. 

 ... دهینم فیک ینجوریا--

 حرکت لباسمو از وسط جر داد...  هی با

من... ضربه هاش دردناک.بود... نتونستم تحمل  یبرهنه  مهیاومد... با کمربندش افتاد به جون بدن ن یدر نم نفسم

 دم و.خدا رو صدا کردم... ز ادیزدم... فر غیکنم... ج

 ... یروان ضیمر هیبود  ضی... مردیخند ی... مبردیم لذت

 زد  که خودش به نفس نفس افتاد... خم شد...  نقدریا

 هررززه..  کهی... زنیسرمن داد بزن یکنیجرات م گهید ی... دفعه یحاال آدم شد-

بود در جوابش تونستم تف  کیبهم نزد نقدریکلمه متنفرم... ا نیبود چقدر از ا دهیکلمه رو با لذت گفت... فهم نیا

 تو صورتش...  زمیبر

از تحمل وجود  کشهیداره عذاب م نی... زمنی... مثل اون فرشاد آشغال و اون پدر آشغالت... کثافتیاشغال هیتو.فقط -

 نکبتتون...
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 محکم نثارم کرد...  یلیس هی

 ... یدحرف دهنتو بفهم... انگار هنوز آدم نش-

 نگاه کرد...  میزخم یسرتاپا به

 کنم...  یآدمت م-

... سرش یسرش... نا باورانه دست گذاشت رو یبود تا خواست حمله کنه برداشتم و کوبوندم تو زیم یکه رو  یآباژور

حفظ آبرو و شرفش  یدختر برا هیخبر نداشت  یهمه زور داشته باشم... ول نیشد من ا یانگار خودش هم باورش نم

دستش نگاه  کرد... سرش روچرخوند سمت من...  فکنه ... دستشو از پشت سرش برداشت... به خون ک یم یهر کار

دفعه با تموم  هیدستش فرار کنم  که  ریترسوند خواستم از ز یرو نداشتم... نگاهش منو م یچکاریاز ترس جرات ه

 من... یعظمتش افتاد رو

 ادمی دنیشدم... چشمامو باز کردم... نفس کش یکردم... داشتم خفه م یبدنم حس م یرو رو یزیچ هی ینی...سنگ

زنده است...  دمیفهم خوردیگردنم بود... از نفساش  که به گردنم م یرفت... آب دهنم روقورت دادم... سرش تو گود

 یم نمکرد یم یکار هی دیحرفا بود.. با نیتر از ا نیخودم پرتش کنم اونور اما سنگ یتمام توانم رو به کار بردم تا از رو

 غیبه گوشش ج دهیشد بلند کردم... درست چسب یمدل بمونم... سرمو تا اونجا  که م یتونستم  که تا آخر عمر هم

 زدم..

 ... با تعجب به اطرافش نگاه کرد... زدیم جیباال... منگ بود... گ دی.پر

م شد.. سر برگردوند سمتم... منتظر هر عکس استفاده کردم و.از سر جام بلند شدم... متوجه حضور تی...از موقع

 بودم...  یو شکنجه ا یالعمل

 عسل... -

 چهارتا شد.. نگاش کردم...  چشام

 بال رو سرت آورده...  نیا یک-

 دهن باز نگاش کردم.. بازوهامو گرفت...  با

 بال رو سرت آورده... بگو تا خودم دستشو قطع کنم...  نیا یبگو ک گمیم-
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 محکمتر از بار قبل...  نباریباز و بسته کردم... جوون مردم از دست رفت... دوباره تکونم داد ا چشمامو

 بال رو سرت آورده...  نیا یک گمی.. مید حرف بزن لعنت-

 دهنم روقورت دادم.. به خودش اشاره کردم...  آب

 تو..-

 پر پرت کنم.. ن اصال...  ینجوریکه بخوام ا ... من تا حاال کمتر از گل بهت گفتم  یزن یم خودیمن،؟! چرا حرف ب-

 رو برداشتم و گرفتم سمتش...  کمربندش

 ... نیبا ا-

 ... واریدفعه کوبوند به د ینگاش کرد بعد. رهیرو.ازم گرفت چند لحظه خ کمربند

 ... ادینم ادمی یزیلعنت به من... چرا چ-

 و.واج نگاش کردم...  هاج

 آقا حالتون خوبه... -

 نبود...  یترسناک خبر یبود...از.اون نگاهها یجور هی. نگاهش کرد. نگام

 بودم...  زتیتا حاال شدم آقا... من  که شهاب عز یاز ک-

 غیو ج دی... اما سوزش ضربه هاش امونم رو برنییپا دمیتخت پر یمردمو زدم ناقص کردم.. از رو یخدا... بچه  ای

 زدم..

 رو رسوند به من..  خودش

 خانمم...  ادیدستم بشکنه... دردت م-

 دلم. برارم یکجا گهید نویخدا ا ایزار بزنم... خانمم...  خواستیدلم م یعنی

 فاصله گرفتم...  ازش
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 به من دست نزن... -

 کرد...  اخم

 اش...  قهیشق ی... دستشو گذاشت روادینم ادمی یچیباور کن ه ی... ولیدونم حق دار یم-

 !نجایا میاومد یک نکهیا ی،حت ادینم ادمیباور کن -

 .لباس پاره شدمو چسبوندم به خودم تا  اون وضع اسفناکم کمتر بشه... 

 زدم... ازم فاصله گرفت...  غیزحمت از سر جام بلند شدم.. خواست دوباره بهم دست بزنه ج به

 ندارم... تیباشه عسلم... کار-

 برد باال... عقب عقب رفتم و میدستشو .ب حالت تسل ستادهیا نجوریهم 

 برگشتم طرفش...  ی... شاکرهیرو  بردم سمت دستگ دستم

 بازش کن.. -

تخت برداشت... اومد سمت من.. ازش فاصله گرفتم... درو باز کرد و  یرو از. رو دیو برشو نگاه کرد... دسته کل دور

 ... سادیخودش کنار در وا

 ... رونیاز اتاق اومدم ب فشردمیکه لباسمو به خودم م  ینفرت نگاش کردم و در حال با

 کمتر نبود...  لیبه شکم شدم.. نگاهش از عزرائ نهیس میرو بر نداشته بودم  که با کر میقدم اول آزاد هنوز

 ... یبود یکدوم قبرستون-

 کردم...  زتیر زیگردن کلفت دستت به عسل من بخوره ر کهیمرت یهو-

 شد..  رهیاز حدقه در.اومده به آقا خ ییک شد و با چشم هادستش تو هوا خش میکر

 ... نیآقا با من بود-

 تا قلمش نکردم...  نییاون دستتو بنداز پا-
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 ... نییمن جا خورده بود.. دستشو آورد پا مثل

 آقا حالتون خوبه...؟-

 ... سادیجلوم وا عیبشم  که شهاب سر میج ییجورا هی خواستم

 ... ارهیعسلو ب یبگو لباس ها رهیبرو به ن-

 عسل؟ -

 ... ارهیبگو.براش لباس ب گمی... میکررر-

 گره شده حمله کرد بهم...  یبا ابروها میکر

 ... ؟کهیزن یکرد کارشیچ-

 دفعه پرت شد کف سالن... شهاب با مشت و.لگد افتاد به جونش...  هیکرد  که  یخفه ام م داشت

 ... ی.دست بزنگفته که.به عسل من یک یمردک عوض-

 انگشتاش...  یکوبوند رو پاشو

 گرگ ها...  یغذا یشیکنم م یات م کهیت کهیدستتو م قطع کردم... ت-

 ستیدختره عسل ن نیا زتونی... به جون عزنیکنیآقا اشتباه م-

 شکمش و با دستاش گلوشو چنگ کرد...  یرو نشست

 ...ینزن یکه حرف اضاف  شهیم تیحال رونیب دمیزبونتو از حلقت کش یوقت-

تا  زدیکه خورده بود منگ م  ییاز درد دستش و ضربه ها یابونیرو از کمرش برداشت.. اون غول ب میکر یچاقو 

 و.با پام چاقو رو پرت کردم گوشه کلبه... سرش روچرخوند...  دمیخواست چاقو رو ببره سمت دهنش دو

 ... یذره وجدان ندار هی.. شیکشب یخوایسگ بهت وفاداره بعد.م نی... عیونیمگه ح-

  ؟یبامن-
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 بله که.با توام.. -

 کرد...  یکنم... داشت خفه ات م یم نکارویبه خاطر تو دارم ا-

که تو و   یزی... آدم.. چیفهمی... آدمم ممیستین وونیبه خاطر من کشته نشه.. من ح یکس یول رمیمن حاضرم بم-

 .. ستنیامثال تو ن

 سرجاش بلند شد اومد سمت من  از

 برات مهم نبود...  زایچ نی... تو  که ایشد ینجوریعسلم چرا ا-

 .. نکهیدوم ا ستمیمن عسل شما ن نکهیاول ا-

 خففففه شو -

 زد... چشماش دوتا کاسه خون بود...  خشکم

 ... زمیزیرو م رهیواون ن میکر نیخون ا ستمیمن عسلت ن یبگ گهیبار د هی-

 دهنم روقورت دادم...  آب

 بررو تو اتااااق -

 ... هیروان نقدری... چرا اغمبریپ ای

 بررررو...  گمیم-

 ک ییبرگشتم تو اتاق و درو بستم... از اونجا میکر ریمتح یباال و.در مقابل چشم ها دمیترس پر از

 ... سادمیدرو از داخل قفل کردم... پشت در اتاق وا دمیترس یسگ م مثل

قدم هاش  یبسته شدن در کلبه اومد و بعد از اون صدا یکه متعلق به خودش بود صدا  یادیدتا نعره و فراز چن بعد

 ... شهیم کیشد ک.ب اتاق  نزد یم دهیشن

 به در...  زد
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 اومد تو دهنم...  قلبم

 رو چرخوند... رهیدستگ

 عسل بازش کن... عسسسسسل... -

 که از در فاصله گرفتم...   دمیترس نقدریا

 بازش کن... عسسسسسل...  گمیم یلعنت-

 ... ادیهمه بال فقط سر من م نیچرا ا ایقلبم... خدا یبه در... دستم رو  گذاشتم رو دیکوب

 ممنونم... خد...  ایرفته... خدا یعنیدفعه سکوت همه جا رو فرا گرفت... ی

کردم نگاش  ی... جرات نمواریبه دخودم رو چسبوندم  غیشد و من با ج نیحالت ممکن پخش زم نیاتاق با بدتر در

کت وضع فال نیا یشد.. چشمم رو  بستم... تو کی... بهم نزدزدیگنجشک م هی... قلبم مثل دمیلرز یم دیکنم... مثل ب

 به اتاق نه داد زد نه کتک...  ورودشبعد از  نکهیافتاده بودم...متعجب بودم از ا  ریبار بد گ

جب رفت.. متع ادمیافتاد دردم  نیبه هوا رفت... چشمم رو  باز کردم... نگاهم  که به پنبه و بتاد غمیسوزش شکمم ج با

دش که خو  ییتخت... بعد به پانسمان کردن ضربه ها یرو نمینگام کنه مجبورم کرد بش نکهینگاش کردم... بدون ا

 زده بودمشغول شد ... 

 ینیب شیابل پق ری... کامال غیآورد ایدن یاز کجا نویا ایخدا

 دستم بشکنه... آخه من چطور دلم اومد بزنمت.؟. -

... مثل مجسمه فقط دیکه چهارستون بدنم لرز  یو نعره زد طور واریرو کوفت به د نیبتاد یزد به سرش قوط دوباره

 نگاش کردم... سرش رو که چرخوند سمت من قبض روح شدم...

 تر شد...  کیآورد سمت صورتم  که ازش فاصله گرفتم... بهم نزد دستشو

 نوازشت کنم...  خوامیندارم... م تینترس کار-

 توجه به حرفش دوباره ازش فاصله گرفتم..  یب



 یجنون عاشق

 
120 

 

 ندااارم..  تیکار گمیم یلعنت-

 سکته رو زدم...  دهینعره هاش به ظهر نکش نیبره با ا شیپ نجوریهم

 .صورتم کنار زد... زل زده بود به چشمام... یاز تو موهامو

 عسل؟  یبا بابات حرف زد-

 مگه جرات داشتم بهش بگم...  ی... ولدهیخاک پوس ریمن ز ی... بابام... باباجانم

 یزخماتو بب*و*س*م دردش کم بشه... تا خواست حرفشو عمل یخوایاز دستم... م ی... دلخور یزن یچرا حرف نم-

 ... متعجب نگام کرد...   نییپا دمیور تخت پرزدم از اون غیکنه ج

 چته عسل... -

 .. کشمیخودم رو م یدست به من بزن-

 ... زاشتمیم هیاز خودم ما دیبا دیرسیکه زورم نم  اونو

 ... واریبه د دمیکه چسب  دمیفهم نویهم فقط

 ... کشمیخودم رو م یگفت یبشنوم چ گهیبار د هیخفه شو.. -

 بده...  رتیبکش... خدا خ خب

 که داشتم هلش دادم..   ییتموم قوا با

 رو به من نزن آشغال...  فتیکث یهادست-

  ؟یییگفت یییچ-

 دادم...  غیجوابشو با ج نباریا یشد ول خیتنم س ینعره اش مو از

 سرررر من داااااد نزن..  نقدریا-

 عسل خانم...  یآقا... لباس آوردم برا-
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 نگاه کردم...  میتعجب به کر با

 من کجام عسله...  یگیتو چرا چرت م-

 تخت..  یلباس ها رو ازش گرفت پرت کرد رو شهاب

 به نامزد من...  یو.زل زد نجایا یسادیوا یک یبا اجازه -

 گره شده برگشت سمت من...  یبدبخت دوتا پا داشت دوتام قرض گرفت و رفت...با ابروها میکر

  لباست رو عوض کنم... امیتخت تا ب یبرو رو-

 مگه خودم چالغم... -

 رو حرف من حرف نباشه.. -

 بابا.  مینیبرو ب-

 .. یگفت یچ دمینشن-

 کنم...  ی... مگرنه لباسمو عوض نمرونیگفتم برو ب-

 عسسسسسل.. -

 ... نمیبب رونیعسل و.درد عسل کوفت... برو ب-

 نگام کرد...  ناباورانه

 ...  یزن یبامن حرف م ینجوریکه ا  یواقعا خودت-

 که من عسلم...   ی... تو اصرار دارستمین رینخ-

 خودم...  یآورده بود گرفتم جلو میکه کر  ییسمتم لباس ها اومد

بال رو سرت  نیدونم چم شده بود  که ا ینم شبیآرومم... منتها د یلیک.من در رابطه خ  یدون یخودت م نیبب-

 نزنم...  یلیبهت س یحت گهیکه د  دمیلحظه قول شرف م نیجا و.هم نیهم یآوردم... ول
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 دهنم رو به زور قورت دادم...  آب

 من لباس هامو عوض کنم؟  رونیب یبر شهیم زمیشهاب جان عز-

 برق زد...  چشماش

 بانو...  دییشما امر بفرما-

 که .اومد جلو من رفتم عقب.. اخم کرد...  صورتش

 کنه ...  یصورتم درد م-

 لبخند کم رنگ اومد سمتم...  هیکرد و.رفت سمت در ،با  یپوف

 ... برمیلذت م دنتیاز لباس پوش شهیهم-

 شدم..  سرخ

 .. زیه -

 ... یگفت یچ-

 رو جمع و.جور کردم...  خودم

 تو دستته ؟ ی... چزمیعز یچیه-

 رو سمتم گرفت...  وانیکنارم و.ل نشست

 .. یک.عاشقش یهمون-

 ازش گرفتم...  دیترد با

 بود..  قهوه

 بخور... -

 ؟ ی. خوریتو چرا نم-
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 .. وانمی.زد به لوانشویل

 عشقمون..  یبه سالمت-

 .. یعشقت بخوره تو.سرت روان -

تو چشمام نگاه کن و بگو...  یبگ یخوایم ی... قبال هم بهت گفتم هر چیلب حرف بزن ریز ادیبدم م یلیعسل خ-

 .. یاوک

  یاوک-

 ...فتهی.. از دهن مگهیبخور د-

 ... رونیب ختمیهمه رو.ر شیقلوپ رو  که خوردم از شدت تلخ نیاول

 تلخه.؟ نقدری... چرا اهیچه کوفت  نیا-

 .. یتلخ بود یعاشق قهوه  شهیخب تو هم-

 ...من غلط بکنم... ییییا--

 دادم دستش..  وانوی... لیباور کنم دوست ندار-

 بله باور کن... -

 . سر جام بلند شدم ک.برم نشوندتم سر جام. از

 کجا -

 ... رهین شیبرم پ خوامیم-

 .؟.. یکنیم یشوخ-

 کجا بود.. ؟ میشوخ-

 !...ره؟ین شیپ یبر یخوا یتو... م-
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  به؟یبله کجاش عج-

 .. ادیزنه بدم م نیاز ا یگفتیم شهیهمه جاش، هم-

 برم..  خوامی... حاال هم ولم کن مادیبدم نم رینخ-

 نوی.. ایچشمم جم بخور یاز جلو یحق ندار یمن شینداره... مهم منم... تا پ یبه من ربط ادیخوشت م ای ادیبدت م-

 ده بار تا حاال بهت گوشزد کردم !

 کردم  نگاش

  ؟یبخور یخوا یاونم نم یغذا چ-

 چرا نخوام... -

 خب بذار برم تا برات غذا درست کنم... -

 مرده...  رهیمگه ن یتو.غذا درست کن-

 استراحت کنه...  دیکمر داره با سکی.. دضهی... مررینخ-

 جاش...  ارمیرو م گهید یکیخب -

 ... یکنیجا م یب-

 لحنم جا خورد  از

 ؟ یبامن-

 رو  آزاد کردم...  دستم

 بله... -

 .. خودم رو رسوندم به در کلبه... رونیاز. اتاق اومدم ب عیبود سر یکه.تو.منگ نجوریهم

 در...  ینشسته بود جلو میکردم... کر بازش
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 جون مادرت..  ایب یزود میآقا کر-

 از سر جاش بلند شد..  عیسر

 شده؟  یچ-

 ... ایب-

 ... یدار کاریچ میبا کر-

 برگشتم سمتش  یلبخند ساختگ هیخواست خفه اش کنما ...با  یم دلم

 کمکم...  ادیب خوامیم زمیعز-

 کرد...  اخم

  ???کمکت؟ حالت خوبه ادیب نیا-

 ...دمیاستراحت کن من غذا رو آماده کردم خبرت م... شما برو یعال-

 نگاه کرد  میاخم به کر با

 کنم...  یات م کهیت کهیت یدست از پا خطا کن-

 چشم آقا... -

 خانم فقط نظارت...  یدیکارها رو خودت انجام م شتریب-

 اومد برگشت سمت من  ادشی یزیچ هی انگار

 .. ادیبدم م یاز آشپز یگفتیم شهیهم ؟یستیبلد ن یتو  که آشپز یعسل-

 کنم...  ینگاهت هم نم زنمیباهات حرف نم گهید یحرف بزن گهید یکلمه  هی ی... اگه بخواادیاالن خوشم م-

 ... یهان-

 چندش...  مردک
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 آشپزخونه یو با خودم بردم تو دمیرو کش میکر نیاخم نگاش کردم و آست با

 ... دمیکش قینفس عم هیکه بستم   درو

 روان.. نقدریتو چرا ا سییر نیا-

 دهنم رو گرفت و کشوند تم ته آشپزخونه...  یجلو 

 خانم حساس بودن..  یرو یلی...آرومتر... آقا خسسسسیییهی-

 ... هی... اصن عسل کهیخانم ک-

 ... ومدهیدست به کار شو تا ن یتو زود-

 مشغول شدم...  عی...سرگفتیم راست

 ... گهیبگو د-

 کرد...  یپوف

 ریشد... همه جوره ز یکرد گور به گور م یچپ نگاهش م یکیهم روش حساس...  یلیعسل خانم نامزد آقا بودن خ-

پر زرق  یها ی... مهمونیآنچنان یها دیگذشتا... سفر خارج.. خر یآقا بودن... البته خانم هم بهش بد نم یسلطه 

قاپ خانم رو  یشد و چه جور دایپ نیپسره به اسم رام هی جادفعه از ک هیدونم  یبود... اما نم نیو.برق... همه جوره تام

 کرد  که باورش شد...  یبراش دلبر نقدریاون ا ی... آقا شک کرد... ولدیدزد

...چند گذروندیاون پسره خوش م شیخوابوند و.تا صبح پ یآقا اونو م یقهوه  یتو ختیریها قرص خواب آور م شب

.. آقا هم رهیدختره م یبه خواب... وقت زنهیقهواشو نخورد... اما خودشو م یشب اتفاق هیگذشت آقا شک،کرد...   یوقت

 کنه ...  یم کاریبفهمه  که چ رهیدنبالش م

 خشن شد...  میکر نگاه

 ...شرفیکنه   که تو بغل اون ب یم داشیپ یوقت-

 حرفشو ادامه نداد...  
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 ال اون... به ح یوا گهیسخته د نقدریا میکر یسخت بود...برا براش

 جلوش...  سادمیقابلمه رو کم کردم وا ریز

 کرد...  کارشونیچ-

 ... دیو پارچ آبو.سر کش خچالیبهم انداخت و رفت سر  ینگاه عصب هی

دونم چرا  ی... نمیدور بش نجایاز ا دیبا یبدون اگه جونتو دوست دار نویشده فقط ا داتیدونم تو از کجا پ ینم-

به اون صحنه فاتحه ات  ادیب ادشیلحظه  هی یاگه برا ی... ولیکنه  تو عسل یحافظه اش رو از دست داده و فکر م

 خونده اس..

 دهنم روقورت دادم...  آب

 ... یمردک روان نیبشم عسل ا نکهیموندم تا ا یم یداد م ننه اقدس مراد باق یم حیترج

 .. میکر-

 باال...  دیمن بگذره اونم پر از

 .. یکنیمردک الدنگ تو گوش عسل من  چه وز وز م-

 به تته پته افتاده بود  چارهیب

 ... دیپرسیداشت طرز درست کردن آبگوشت رو ازم م زمیعز یچیه-

 سر قبرش...  یبرا خوادیگنده وک طرز درست کردن آبگوشت م نیا-

 ..خوادیدونم البد م ینم-

 پشه دور و بر عسلم بچرخه  چه برسه به تو...  ادیخوشم نم یدون یگمشو برو باال، نم-

 جفت دست هیبودم  که  میکر ی.. هنوز تو شوک حرف هارونیداد و از آشپزخونه رفت ب لشیتحو دیببخش ی چارهیب

 دور کمرم حلقه شد.. 

 و.ازش فاصله گرفتم...  دمیکش غیج
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 شد؟ یچ-

 ... گشتمیبهونه م هیدنبال  دیبا

 خوب نشده ها..  هنوز شبتید یرخم ها-

 کوچولو... مالقه رو گرفتم تو دستم...  هی... بذار یآخ ببخش هان-

 ... یدیفرق سر خودم.. فهم زنمیم نیبا ا یبه من دست بزن-

- 

 نشو... واسه قلب کوچولوت ضرر داره گنجشکک خودم...  ی... تو فقط عصبیهان یاوک-

 چه طرز حرف زدنه آخه...  نیا لیف مردک

ت و قاشق برداش هی عی.برداشت بو کرد... سرشویکیگاز بود... رفت سمتش در  یکه رو  یبه دوتا قابلمه ا افتاد نگاش

 ... دیچش

 ... میدسپختت خوبه تا حاال دوتا بچه داشت نقدریا دونستمیواووو... اگه م-

 خونم به جوش اومد...  شییایح یب از

 من هنوز کار دارم...  رونیبرو ب-

 کرد..  نگام

 .؟یچه کار-

 به خودم مربوطه... -

 ... دمیدیبار بود خنده اشو م نی... اولدیخند

 کجاش خنده داشت... ؟-

 شکم...  یخال رو نیتا.. ا ریتو.رو دارم از اون زخم گردنت بگ زیمن آمار همه چ یچیه-
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 زدم و ازش فاصله گرفتم...  غیکه زد باال ج  رهنمیپ

 خالت کو... -

  دهنم روقورت دادم آب

 خالت کو..  گمیم-

 کنم... مالقه در دست خشکم زده بود  کاریخدا چ ای

 خالت کجاست...  گمیعسل م-

 فوق العاده ترسناک بود...  لحنش

 با تواااااما-

 وقت خال نداشتم...  چیمن ه-

... تو.فقط اسم شیبرداشت یخالت حساس بودم.. آخر کار خودتو کرد یمن چقدر رو یدون ی... نمیگیچرا چرت م-

 ندارم! یبا تو هم کار رسمیدکترشو بهم بگو خودم حسابش رو م

 عسسسسسل-

 ریخال ناقابل بهم گ هی... االن به خاطر یکم ینم تمیاذ گهید یسر من داد نزن... مگه تو اتاقت بهم قول نداد نقدریا-

 سقف...  هی ریز امیکه باهات بخوام ب  یبه حال اون روز یوا یداد

 آرومتر شد  یخم داشت.. ولا هنوز

 اخمم نکن... -

 اش گرفت..  خنده

 .. یکرده بود میطبع شوخت رو.تا حاال کجا قا نیا یهان-

 ... میسر قبر کر-
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 بغلش ...  یتو دتمیحرفم غش کرد از خنده و کش نیا با

 دختر..  یچقدر تو خوشمزه ا-

 زور خودم رو از دستش خالص کردم..  به

 منو مثل انار آب لمبو کن...  یکنه  تو هم ه یدرد م بدنم گمیمن به تو م-

 ... دیخند دوباره

 ... یبامزه شد یلی... خیخودت شهیباورم نم-

 رو گرفتم باال..  مالقه

 ... هزارتا کار دارم.. رونیزود برو ب-

 ... میکن یدست باز هی دمیشطرنج رو چ زیم میبر ای... حوصله ام سر رفت اون باال بگهیبسه د-

 ... ستمیشطرنج؟ من  که بلد ن-

 بسه...  یعسل شوخ-

 لمس هم نکردم یشطرنج رو حت یاز مهره ها یکی یعمرم حت یام... من تو یکامال جد-

 عسل -

 نکردم...  یعنیلمس نکردم  گمیم یعسل و کوفت... وقت-

 گوشه..  هیحرکت مالقه رو ازم گرفت و پرت کرد  هیبا  دیکش قینفس عم ی

 ...دو... کیباال...  یبشمار سه رفت-

 شده بود خودمم در شگفتم...  قیاز کجا بهم تزر هویهمه اعتماد به نفس  نیکردم... ا یو.بغل بسته نگاش م دست

برنج بر دوشش منو  یگون هیدادم محل نداد و مثل  لشیغلط کردم تحو یرو  که گفت تو هوا معلق شدم... هر چ سه

 خودشم نشست کنارم... یصندل یتا سالن حمل کرد و.نشوندتم رو
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 سمت خودش و منو چسبوند به خودش.. به زور ازش فاصله گرفتم..  دیشطرنج رو کش زیم

 کنم...  یم یاون خال رو سرت خال یتالف یارین ب یشروع کن... بخوا-

برم ک.چپ.چپ نگام کرد.. آب دهنم  یحرکت الک هیشدم مجبور  ستین یبودنش شک یک.در روان ییاونجا از

 یکه.مهره  دیرس ییچپ تر نگام... کارم به جا نباریرفتم... ا گهیحرکت د یروقورت دادم مهره رو برگردوندم و.

ن مهره رو  که اشتباه حرکت دادم... برش یصفحه نبود و.اونم بر و.بر زل زده بود به من... آخر یدست نخورده تو

 ...یصندل یدم و مظلوم نشستم روگردون

 .. یهان-

 بود...  یجور هیصداش آروم شد.. سرمو گرفتم باال... چشماش  چقدر

 ... یخوشکل یلیخ-

 بود... کور هم شده...  یباال... فکر کنم ضربه ام بدجور کار دیابروهام پر جفت

 تر شد...  کینزد بهم

 ... یرو.بندازه جلو... باشه هان مونیبا بابات حرف بزنم عروس-

 رو مظلوم. کرده...  افشیاالن هم ق شهیدفعه مهربون م هی شهیم یدفعه روان ی

 ببرمت... باشه...  یبر یکه خواست  ایدن یهر جا سیاز پار دمی... قول مسیپار می... ماه عسل هم بریهوووم.. موافق-

 آب دهنم روقورت دادم...  ن؟یداد  یخته مموجود ناشنا نی. به ایچه جواب  نیمن بود یجا شما

 من برم تو آشپزخونه غذام ته گرفت... -

 کرد و.نذاشت برم...  اخم

 خوام باهاش حرف بزنم...  یبابات... م شیپ میریامشب م نیهم-

 به دادم برس...  غمبریپ ای -

 ...یپس موافق-



 یجنون عاشق

 
132 

 

 خم شد سمتم..  

 کژال مال تو ! نتیریسکوت ش نیبه خاطر ا-

 داره...  ی... اصن وجود خارجئهی... شونهیبرام سوال بود کژال آدمه... ح االن

 خوام بدمش به خودت...  یامروز م یذاشتم سوارش،بش ینم روزیمگه نه... تا د یتعجب کرد-

 ! نیماش ای ونهیح ای نهیشد دو گز آالن

  ؟یگینم یچیچرا ه-

 هوم... -

 ... دیخند

 شهیات هم م زهی... جادمیعمرم نخند یکه تو  یمنو خندوند نقدریامروز ا یبهت بگم.. ول گهیخواستم دو ماه د یم-

 اسب در رکاب عسلم...  شهیکه م  دمیکژال سف

 کنه ...  یموقع ها معجزه م یاسبه... واقعاسکوت  بعض دمیفهم یآخ

لبخند  هیکرد... منم با  یم فیتعر میباهم رفت ،کییها یها و خوش گذرون حیحرف زد و از تفر کهیت هی نجوریهم

 کردم... یم دییحرفاش رو تا یساختگ

بود  که  نیداد و منم تمام مدت فکرم مشغول ا یمن م لیقربون صدقه تحو هیخورد  یکه م ،یناهار  هر قاشق موقع

 شد...  نقشه هام نقش بر آب یفرار کنم اما با حرف شهاب همه  میبشر رو بخوابونم  که بتونم با کر نیا یچه جور

 ...هاج و واج نگاش کردم... 

 ... یگفت یچ-

 کرد برگشت سمت من...  یرو مرتب م راهنشیپ ی قهیکرد و  یبه خودش نگاه م نهیآ یکه تو یحال در

 بابات...  شیپ میریگفتم که آماده باش م-

 ... دیوضوح رنگم پر به
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 االن؟ -

 االن مگه چشه؟ -

 هوا هم روشنه...  میفردا بر-

 برداشت بست به مچش ...  زیم یرو از رو ساعتش

 نرفته...  ادتی... کژال رو  که یمن صبح بهت گفتم... تو هم موافقت کرد زمینه عز-

 بخوره تو سرم... نگام کرد...  کژال

 اونجا...  میری... میبه آماده شدن ندار یازیتو  که ن-

 .. یول-

 و اما نداره...  یول-

 شهاب... -

  مممیکر-

 بستم..  رو چشمم

 زد به سرم...  یفکر هی یاوج بدبخت یحرف زد... تو یروان نیشد با ا یم مگه

 .صدا بزنم.. مویمن برم کر زمیعز-

 بگه و با سرعت از اتاق خارج شدم... درو  که باز کردم..  پشت در نشسته بود..  یزیچ نذاشتم

 ... میکر-

 بلند شد اومد سمتم..  عیسر

 شده  یچ-

 عسل..  یبابا شیخواد منو ببره پ یآقات م نیا-
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  ؟ییییییچ-

 ، شوهیآرومتر م سیه-

 حاال..  میکن کاریچ-

 ... کشینزد رفتم

 بدم بهش  یکه خواب آور باشه ندار  یزیچ یقرص ییدارو-

 کرد...  فکر

 ... ارمیبرم ب سایچرا.. ...وا-

 پاکت داد دستم...  هیبعد برگشت..  قهیدق چند

 خونت گردن خودت.  ادیسر آقا ب یی... اگه بالیزینر ادیدوزش،باالست حواست باشه ز-

 خوبه حاال توهم... -

 ختمیاز دارو رو ر یمقدار هیقهوه درست کردم و  عیآشپزخونه... سر یکلبه شدم و خودم دو رسوندم تو وارد

 ... دیلرز یها  .. از شدت استرس دستام م وانیاز.ل یکییتو

 قهوه رو برداشتم حواسم بود کدومش خواب آور توشه...  وانیکردم و دوتا ل میلباسم قا ریرو ز پاکت

 ... ی... هانیهان-

 لبم وارد اتاق شدم...  یبر رو یلبخند زور هیکردم با  شتریرو ب سرعتم

 درست کردم...  یچ نیبب-

 کند و برگشت سمت من...  نهیدل از ا باالخره

 ... یاوه  چه کرد-

 نگهم داشت..  نهیآ یسمت خودش و جلو دیبعد منو کش زیم یها.رو ازم گرفت و.گذاشت رو وانیل تجف
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 مگه نه؟!  میایبهم م یلیخ-

 بازوم رها کردم...  یاز رو دستشو

 ک..  یکنه  شهاب جان مستحضر یبدنم درد م-

 ها رو برداشت و مزه کرد..  وانیاز ل یکی

 ... ایخوب درست کرد-

 رو گرفت سمت من.  گهید وانینثارش کردم. ..للبخند پهن  هی

 ... یب سالمت-

 ریاونو ز یبودم و عکس العمل ها رهیکردم به شهاب خ یکه از قهوه نوش جان م  یرو گشادتر کردم و در حال لبخندم

 نظر داشتم

 .. زیم یرو گذاشت رو یخال وانیقطره خورد و ل نیاشو تا آخر قهوه

 ... دمیقهوه ام رو سر کش یمونده  یو باق دمیکش قینفس عم ی

 رو  که صدا کرد رفتم سمت تخت و نشستم روش... سر تا پا چشم بودم و منتظر تا دارو اثر کنه...  میکر

 ... خوندیانگار با خوردن قهوه سر حال تر هم شده بود و واسه خودش آواز م اما

 خسته بودم...  یلی... خدمیکش ازهیخم

شد و چشمام هم  رهیبشه.. اما خواب بهم چ نیزور پلک هام رو باز نگه. داشته بودم... منتظر بودم  که اون پهن زم به

 بسته شد...

که دورم بود   یکنه  چشمامو باز کردم... از حصار مردونه ا یشکمم داره حرکت م یرو یزیچ هی نکهیاحساس ا با

 به تاج تخت...  دمیزدم و و چسب غیج

 منم..  زمیعسل... عز-

 ... زدمینفس م نفس
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 ... یترسیقدر م نیدونستم ا ینم دیببخش-

 ... دمینفس راحت کش هیلباس هام  دنیبه خودم نگاه کردم با د عیبرهنه اش چشم دوختم... سر یتنه  مین به

 آب قند جلوم ظاهر شد...  وانیل هی با

 ... زمیبخور عز-

 قطره رو خوردم و دادم بهش...  نیداشتم... تا آخر ازیبهش ن واقعا

 ... یهان یبهتر شد-

 تنت..  یبکن یزیچ هی شهیم-

 ... یدیاز من ترس-

 رو تکون دادم..  سرم

 ... دیتخت برداشت و پوش یچهار خونه اشو از رو رهنیصداقتم قرار گرفت و پ ریتاث تحت

 خوبه حاال.. -

 مثبت سرم رو تکون دادم...  ینشونه  به

 لرزوند...  یتخت دو نفره تنم رو م نیا میبگذر یکه بودم شدم... از همه چ  یدیمتوجه مکان جد تازه

 اتاقت تنگ شده بود...  یدلت برا-

 نشستم...  خیس

 اتاقم.. -

 خوردم..  یقهوه رو اشتباه دمیخاک عالم بر سرمم... تازه فهم یعنیاومد...  ادمی زیهمه چ تازه

 ..؟میاومد یک-

 . شبیهمون د-
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 ... یدیخواب کهی،تی نجایخوابت برد و تا ا یخسته بود یلیخ-

 کجاست،  میکر-

 هم  یرفت تو اخمش

 ؟ یدار میبه کر کاریچ-

 شد...  یچ رهی... نرهین-

 عسل حالت خوبه؟ -

 اس ؟ رهین شیپ یک-

 ! یچکیه-

 ؟ ییییییچ-

 خورد...  جا

 ...یکنیم شیخوب بستر مارستانی،بی یتو ای ششیرو بفرست پ یکیاالن  یهم-

 عسل... -

 ... یدیکه شن  نیعسل و کوفت هم-

 عسل... -

 اخم نگاش کردم ...ساکت شد ! با

 ... یخصوص مارستانیب هیامروز ببرنش  نیگم هم یباشه اخمات رو باز کن م-

 ؟ یگیدروغ  که نم-

  دیدفعه غر هی

 ؟ یبه تو دروغ گفتم لعنت یمن ک-
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 ستش رو گذاشت پس سرش... دهنم رو قورت دادم... د آب

 چرا زخم شده؟  یدون ی... تو نمدهیامونم رو بر روزیاز د یزخم لعنت نیا-

 ینجوریکه ا نینه ا یاز سر جات بلند ش یزدم  که نتون یهنوز تو شک غرش قبلش بودم... بعدم کاش چنان م من

 یخل و چل بش

 عسل... -

 کردم...  نگاش

 ؟ یترسیاز من م-

 اصال...  نه

 ... گهیجوابم رو بده د-

 ... یخصوص مارستانیب هیرو ببرن به  رهیتو اول بگو ن-

 ... یهان-

 رو گفت...  دمیاسم جد یکالفگ با

 کنم...  ینگاهت هم نم یکه ازت خواستم رو انجام ند  یتا اون کار یدیکه شن  نیهم-

 رو کردم بهش...  پشتم

 ... دیدستش رو پس کش عیزدم  که سر غیحلقه شدن دستش دور شکمم ج با

 .. دمیبرات کش یچ نیبب یکنه ... ول یبدنت درد م رهیم ادمی یه-

 ... رونیب دمیاز دستش کش رهنمرویزور پ به

 .. گهینگاه کن د-

 ... رهین-
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 کرد و.بلند شد...  یپوف

 ... رونی... با اخم و تخم از اتاق رفت بارمیاش رو بلدم چجور سرت در ب یتالف شهیتو که بدنت خوب م-

 هی... دمیشکمم جا خوردم... دست کش یرو اهیس ینقطه  هی دنیزدم باال از د رهنموی... پدمیکش قینفس عم هی

 ... یخال.. به دستم نگاه کردم جوهر مشک

 ...هیروان یلیخ نیگرفت... بابا ا خندم

 اتاق...  یبرگشت تو یبا خوشحال دیطول نکش یلیخ آرامشم

 تو منتظرن.. ! یصبحونه پدر من و دد میبر ایسپردم برن دنبالش... ب-

 ...رونیب دیتخت بلندم کرد و دنبال خودش کش یزد... از رو خشکم

کوتوله چاق هم کنارش بود... نشسته بودم  ،مردی شناختمیرو  که م سیی... رنییشدم پا دهیاز پله ها کش دنبالش

  پر بود از انواع و اقسام صبحونه... زیم یو رو یصندل یرو

 ؟ یدیبه به عروس گلم... خوب خواب-

 نگاه کردم...  سییگرد شده به ر یچشم ها با

 ! یریگینم لیمارو تحو گهیتو بغلم ... شهاب اومده د ایعسل بابا... ب-

 باهم مخشون تاب برداشته... نایا ینفر اون وقت همه   هیزدم تو سر  من

 ؟یبغل دد یر یعسل نم-

 خودت به دادم برس...  دنیبرام کش یچه نقشه ا  ایدارو جمع و جور کردم... خ خودم

 ... یکنم خدمت دد یجا عرض ارادت م نینه شهاب جان  از هم-

 وا رفت... دستم رو بلند کردم..  کوتوله

 ... یدد یها-
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 ... دیخند شهاب

 بخورتش...  یخواد دو لپ یبابا  چه بامزه شده عسلم... آدم دلش م ینیبیم-

 کشه؟  یاالرض هم خجالت نم یدوتا مفسد ف نیبه درک از ا من

 عسل خانم شما از همون اول هم بامزه بود... -

 منظور نزده..  یحرف رو ب نیدونستم ا ینگاه کردم... م سییدهنم رو قورت دادم و به ر آب

 ... یات سالم کن ندهیخواد به پدر شوهر آ ینم-

 لبم...  ینشوندم رو یلبخند زورک هی

  سییسالم ر-

  یصندل یپشت یشد... جفت دستاشو باز کرد و گذاشت رو خی... مو بر تنم سدیخند

 ...سییر گهی... عروس، خودمم بهم منیرو بب ایکار دن-

 ... دیکش رونیرو برام ب یصندل شهاب

 عسلم...  نیبش-

 فقط خدا از حال خرابم خبر داشت...  ی... ولیصندل یرو نشستم

 لقمه به زور چپوند تو دهنم...  هی

 ... میریرو بگ یهفته  جشن عروس نی... عسل باالخره جواب مثبت رو داد... آخر ایدد-

به  یمعشوق روان نیمردم... اما ا یشدم و م یتو حلقم  که همون جا آرزو کردم کاش خفه م دیچنان لقمه پر یعنی

 ... دیدادم رس

 نه پسرم زوده حاال... حداقل... -

 !سییر-
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 تو دستش خشک شد ییچا وانیکه ل  یپدرش تند بشه... طور یلحنش برا نقدریشد ا ینم باورم

 ... دیرو فراهم کن زیهمه چ دی... شمام بامیکن یعروس میخوا یما تا آخر هفته م نیدیکه شن  نیهم-

 پسرم...  نیبب-

 که گفتم..   نیهم-

 ... یبگ یخوا ینم یزیدخترم تو چ-

 به نظر برسه اونم در مقابل پسرش..  فیقدر ضع نیکردم ا یوقت فکر نم چینگاه کردم... ه سییر به

 زوده ! یلیهفته خ نیشهاب جان آخر ا-

 ...؟ یپس ک-

 شه تا اون موقع..  ی.. خونه اتونم تموم مهیعال گهیدوماه د-

 نظر عسل برام مهمه نه شما... -

 کرد...  یبد باهاش برخورد م یلیخ یباباش ندارم ول یبه کثافت کار یکار حاال

 صاف نشست و زل زد به من..  سییر

 ... دیعروس گلم شمام با نظر من موافق-

 ... رمیرو از تک تک شما کثافت ها بگ دمیموافقم  که انتقام سع نیبا ا من

 ... یجوابمو نداد-

 اومد...  یبودنش. به نظرم مظلوم م شیشهاب نگاه کردم... با تمام روان پر به

 باشه... -

 و دست زد...  دیخند شهاب

 دهنم...  یعسل و گرفت جلو یرو فرو کرد تو انگشتش
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 ... ینیریش نمیا-

 به هم...  زهیریمن اول صبح معده ام م زمیخودت بخور عز-

 ... دیذوق انگشتش رو مک با

 ... یتو خوشمزه تر یول-

 دادم...  لشیلبخند گشاد تحو هی

 هست چند لحظه تنها با عسل صحبت کنم ؟ شهاب پسرم اجازه-

 نه... -

 سیئر یعصبان ی افهیزدم و به ق روزمندانهیلبخند پ هیدستم اومد...  سییخوشم اومد... پس. باالخره نقطه ضعف ر نه

 نگاه کردم... 

 نیکه دارم... بهتر  یمزخرف طیشرا نیا یتو گفتیاحساسم بهم م یکرد ول یفرق م زادیکه شهاب با آدم نیا با

 من یپناهگاهه برا

 با دخترم تنها صحبت کنم..  یدیاجازه نم ؟یبا من چ-

 کوتوله داد..  لینه قاطع هم تحو هی

 خوردنش  که تموم شد از سر جاش بلند شد و دستش رو دراز کرد سمتم. صبحونه

 ... میجنگل بزن یتو یچرخ هی میبر ایعسل ب-

 ... سادمیوا سر جام بلند شدم و کنارش از

 شهاب جان...  میبر-

 ... رونیب میاز ساختمون اومد یحرف چیدستش نگاه کرد... شونه اشو باال انداخت و بدون ه به

 بود  که اسلحه به دست ییتعداد نگهبان ها خوردیکه به چشم م  یزیچ نیشترینداشت و ب سییکم از خونه ر نجایا

 از همون کله گنده هاست...  یکی عسل هم یبودن... مطمئن بودم بابا سادهیوا
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 ... سادیدرخت تنومند وا هی یرفت،و رفت تا جلو نقدریرفتم ...ا یدنبالش م یحرف چیه بدون

 خودمون...  گاهیبه مخف میدیرس-

 درخت،اشاره کرد... ینگاش کردم... به باال متعجب

 درخت. ساخته شده بود...  یباال یدرخت ،خونهی

 ... ادینم ادتی نمینگو  که ا-

 کردم...  نگاش

 ... مینشستی. درخت مریز نی... به خاطر همشینیتا. بب یومدیبارم همراهم ن هیتو  یتو ساختم ول یمن برا نویا

 نگاه کردم...  شیبه قرار گاه مخف دوباره

  ؟یواقعا خودت ساخت-

 ...دیباریم افشیروتکون داد.. صداقت از ق سرش

 ذوق...  یخاک تو سر عسل ب یعنیبراش سوخت..  دلم

 دوست دارم برم اون باال !-

 برق زد...  یاز خوشحال چشماش

 ...؟. یگیراست م-

 خودش سرمو تکون دادم...  مثل

 کیکوچ یاز درخت رفت باال و وارد خونه چوب مونیکرد به مثال م دایدست  که پ یرفت کنار درخت... جا عیسر

 درخت شد..  یباال

 باال..  امیب مونیم نیمنم ع که  یانتظار ندار-

 شد.. زونیاز درخت آو ینردبون بند هیخنده اش بلند شد و به دنبال اون  یصدا



 یجنون عاشق

 
144 

 

شدم... دور و.برمو نگاه  یدرخت هیوارد خونه  رمیازش کمک بگ نکهیبود از نردبون باال رفتم و.بدون ا یهر زحمت با

 گاه اول ازش خوشم اومد... معرکه... با همون ن یکردم... فوق العاده کوچولو بود ول

 ... سادمیپنجره وا یو جلو رفتم

 ؟ یواقعا خودت ساخت-

 اوهوم... -

 بود...  رهیکردم... به دور دست خ نگاش

 ... ؟یکنینگاه م یبه چ-

 دراز کرد..  دستشو

 داره...  دیخونتون مشخصه... مخصوصا به اتاق تو. د نجایاز ا نیبب-

 .زدمیم دیاتاقت تو رو د یدر مورد تو با پدرم صحبت کنم تا دو سال از پنجره  نکهیاز ا قبل

 ؟.  ینیمگه دورب-

 هی... سرش روبرداشت... نیزم یآورد... گذاشتتش رو رونیجعبه ب یسقف  ی.. ازم فاصله گرفت و از باالدیخند

که لبخند به لب داشت بهم   یو در حال نگاه کرد هیاش وصلش کرد... خودش  هیبود... برش داشت و به سه پا  نیدورب

اتاق که  هی قیگفت... دق یرو انجام دادم... راست م تکه خواس  یرو نگاه کنم... کار  نیدورب یاشاره کرد  که تو

 کامل قرار داشت... دید یصددرصد مال عسل بود تو

 یگاردهایقرار دادم... چند تا از باد یا گهید ی هیرو در زاو نیکم نداشتم دورب یزیچ یکه از فضول  ییاون جا از

سالن مشغول جر و دعوا  یکه تو  دمیو کوتوله رو د سییبار خود ر نیجهت دادم... ا ریی. دوباره تغدمیرو د سییر

 بودم... 

 ... هه
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گاه ن آسمون به حالت زار بزنن... دست از نگاه کردن برداشتم و به شهاب یکه مرغ ها  ارمیسرت ب ییاولشه... بال تازه

 لیتبد یسنگدل ونیرو به  چه ح  یعاشق نیکرد... خدا لعنتت کنه عسل جووون به ا یکردم... با ذوق تمام نگام م

 ... یکرد

  ؟یکنینگام م یجور نیچرا ا-

 دادم...  لشیتحو یلبخند ساختگ هی

 سواله! یزیچ هی... راستش برام یچیه-

 رو برداشت...  نیدورب

 ... زمیبپرس عز-

 .. برنیپدرت و پدرم ازت حساب م نقدریچرا ا-

 ... اونم از ته دل دیخند

 خنده داشت...؟ -

 جعبه اش...  یرو گذاشت تو نیدورب

 ... کل ثروتشون به اسم منه... یساده اس هان یلیخ-

 گرد شد، چشا قلمبه...  دهنم

 دروغ... -

 ... دیخند

 ... میاز خودشون بپرس یخوا یم-

 ... گهید زیچ هی... فقط یگیدونم تو راست م ینه... م-

 کرد...  نگام
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 !؟ یچ-

 ... ؟یکن یبا بابات بد برخورد م نقدریچرا ا-

 قبل... ترس ورم داشت... اومد سمتم... آب دهنم رو قورت دادم... یلحظه شد همون آقا هیهم  یرفت تو اخماش

 ... وقت ناهاره... نییپا میبر-

 مش.. گفتم االنه اس منو بخوره... همه اخم و تخ نیبود وا برم.. با ا کینزد

 ... گهیبرو د-

 کرد...  یشده بود و با اخم نگام م یجد یلیباال... خ دمیپر دمیترس

مون پام ه ریشد و.با شکسته شدن تکه چوب ز یپام خال ریدفعه ز هیکه   رمیگذاشتم عقب  که ازش فاصله بگ پامو

 دیحرکت منو کش هیو آسمون معلق شدم... با  نیزم نیلحظه ب نیخودم رو خوندنم... اما درست آخر هیلحظه فاتحه 

ار از ب یلحظه نگاش کردم... وحشتناک اخم کرده بود... حت هینداشت...  یام با مرده فرق افهیباال... من  که مطمئنم ق

 تر بود...  ظیبودمش هم اخمش غل دهیکه د  یاول

 ..؟یکنیم یمعلومه  چه غلط چیه-

 ... دیلرز بدنم

 تته پته افتادم... به نردبون نگاه کردم..  به

 ... نییپا رمیمن م-

اومدم... تمام مدت اون باال  نییلرزون ازش پا ییشدم و با دست ها زونیبه نردبون آو عینکردم نگاش کنم.. سر جرات

 ...نگاهشو ازم گرفت و برگشت داخل... نیزم یکرد... پامو  که گذاشتم رو یالجوشن نگام م یشمر ذ نیع

... اومد کنارم دمیترسیم یلیخ شیجد تیشخص نی... از انییپا ادیتا ب دی... طول کشسادمیفاصله از درخت وا با

 .. سادیوا

 ... میبر ایب-
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 سر ازش اطاعت کردم...  با

 دستش نبود گاریدود به مشامم خورد... نگاش کردم... س یکه بو  میدور نشده بود یلیخ هنوز

 دهیسمتش اما هنوز بهش نرس دمیزدم و دو غیسوخت... ج یم شیداشت تو آت یدرخت یبرگردوندم... خونه  سر

 بودم  که از پشت گرفتتم..

 کردم...  نگاش

 بکن...  یکار هی سوزهیداره م-

 زدم..  ششیخودم آت-

 دهن باز برگشتم سمتش  با

 ؟ یزد ششیچرا آت یهمه دوسش داشت نیا-

 بره..  نیاز ب دیکه بخواد به تو صدمه بزنه با  یزیچ-

 زدم  غیتموم قوام ج با

 !  یزن یم شی... االن کل جنگل رو آتیکرد جایتو ب-

 سرت...  یفدا-

 اسم منو...  گهید ای یکنیخاموشش م یریاالن م نیهم ای-

د که نعره ز  میبود دهیت... هنوز نرسشدم سمت عمار یم دهیکه دنبالش کش  دمیفهم نویحرفمو ادامه بدم... ا نذاشت

 و نگهبان ها اومدن سمتمون ؛

 ... دیخاموشش کن نیبر--

 که برداشتن حجوم بردن سمت جنگل...   یزاتیمور و.ملخ با تجه نیع

 .؟یشد یحاال راض-
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 .. رونیب دمیدستش کش یرو  از تو دستم

 ...؟یدیفهم یبه من دست بزن یحق ندار گهید-

 نگام کرد... مثل خودش اخم کردم و با سرعت خودم رو رسوندم به اتاقم...  متعجب

کردم... با بسته شدن در به خودم اومدم... پشتم به در بود  یفکر م ونهید نیا یتخت نشسته بودم و به کارها یرو

 برنگشتم... 

 !نمتیخوام بب ینم رونیبرو ب-

 !یخوب زبون در آورد-

مو .. سر تا پاسادمیسر جام وا خیبود، س سییقلبم و برگشتم... ر یم رو  گذاشتم رورفتم دست شیمرز سکته پ تا

 برانداز کرد... 

 ... نی.. همیسر پسر من آورد ییتو فقط به من بگو  چه بال-

 دهنم روقورت دادم  آب

  ؟یکررر-

 نعرهاشون خوفناک بود... یو پسر پدر

 نکردم...  یمن... کار-

 لباسم رو گرفت...  ی قهیحجوم آور سمتم و -

 ...ی.. اون فرشاد گور به گور شده بست نبود  که واسه پسر من دام پهن کرد  کهیزن ید کرد-

 ... شمیولم کن دارم خفه م-

 کهیزن هی یرو جا ادیش یدختره  هی... دهیمن م لی.. دم در آورده دروغ تحورسمیحساب اون فرشاد کثافت هم م -

 .. زنهیالل جا م

 ن !ولللشششش ک-
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 افتادم...  نیزم یلباسم رو رو رها کرد و رو ی قهی

 خون بود  یشهاب نگاه کردم... چشماش دوتا کاسه  به

 ؟ یکرد یم یچه غلط  یداشت-

 دختره... نیا نیشهاب پسرم بب-

 .. رونیگمشووو ب -

 کنم...  سیبود من خودم رو  خ کینزد سییر یجا  به

هاب به ش نکهی... بعد رفت سمت در و بدون ادیبا نفرت تمام به من نگاه کرد و با نگاهش برام خط و نشون کش سییر

 نگاه کنه از. اتاق خارج شد..

 به دنبالش،  شهاب درو محکم کوفت به هم..  

 ... یعوض یبکن ی.تونینم یغلط چیتا من زنده ام ه-

 د... در مون یپاش رو یلگد محکم زد به در ک.جا هی

 بلند شدم.. اومد سمتم..  عیمن  که نگاه کرد هول شدم.. سر به

 داشت..؟  کارتیچ-

 حبس شد  نهیتو س نفسم

 داشت.؟.  کااااارتیچ گمیم-

 ... نگاهش عوض شد.. دمیترس دیفاصله گرفتم... فهم ازش

هم  یا گهیهر آشغال د ایشه دور و.برت پرسه بزنه... حاال بابام با یموجود نر چیه ادیعسل... من خوشم نم نیبب-

 داشت...  کارتیدختر خوب به من بگو چ هی... حاال مثل ستیاصال برام مهم ن

 ... دمیدو روز فهم نیا یتو نویا نیآروم و.صادق بود هم دیموجود با نیا با
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 ... نیخوام تو.رو گول بزنم... هم یکرد م ی... فقط فکر مزمیعز یچیه-

 چند کلمه به تمام معنا جون کندم... نیا واسه

... 

 نه...  ای گمیبود بفهمه راست م نیشده بود و دنبال ا قیکردم.. تو چشمام دق نگاش

 تر  که شد ازش فاصله گرفتم..  کیشد بهم نزد یطوالن یلیخ نگاهش

 ؟ ،یمگه دماغت رو عمل نکرد یعسل-

 .. چپ و.راست شد.. یکنیم یقاط یکه ه  یبش لیکردم... ذل یپوف

شده دوباره  یبشم چ یراض یکرد یالتماسم م یتا دوماه داشت ادمیدکتر...  می. باهم رفتیمطمئنم عمل کرد-

 برگشته به حالت اولش..؟ 

 دماغم..  یگذاشتم رو دست

 بزرگه.. ؟ نقدریا یعنی-

 ... دیخند

 ...؟یکرد کارشیچ یجد-

 مختلف بهش نگاه کردم...  یایو از زوا مینینوک ب ی.. دست گذاشتم رونهیآ یرفتم جلو 

 که نداره.!..   یرادیا-

 حالت.؟ نیبرگشته به ا یکه نداره فقط بگو چه جور  یرادیا-

 انداختم باال  شونمو

 دونم .. یچ م-

 نگاش کردم...  نهیخودم رو با دماغم سر گرم کردم  که حس کردم گردنم داغ شد.. از تو آ دوباره
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 زش فاصله گرفتم... ا عیخدا... سر ای

 ... یکنیم کاریچ-

 رو محکم کردم. میروسر

 ... یهان-

 ... شناختمینگاه رو م نیا

 دارم...  یشتریب تیباشه امن یتجربه اش کردم... آب دهنم روقورت دادم... وحش دمیسع با

 من،گرسنمه... -

 نگام کرد. ...رومو ازش برگردوندم...  مظلوم

 .؟. رونیب ای یخوریم نجایباشه حاال قهر نکن... ا-

 جا...  نیهم-

با  دمیبکنم... تازه سع یهر غلط ستمیپدر و.مادر ن ی... من  که اون عسل بدیآه جان سوزش به گوشم رس یصدا

 !یستین یاومد... تو  که عدد یکوتاه م ازشیشوهرم بود در مقابل ن نکهیا

 ... . رونیاتاق رفت ب از

 . دیقلبم... سع یرو  گذاشتم رو دستم

 تخت و مالفه رو چنگ زدم... یهواشو کرد... خودم رو انداختم رو دلم

 ... یعسل... پاشو.. عسل-

 شدم نشستم  بلند

 به من دست نزن...  نقدریا-

 ...؟ یکرد هیچشمات چرا قرمزه... گر-



 یجنون عاشق

 
152 

 

 نکهیبابات سوم هم به خاطر ا یدوم به خاطر تهمت ها ی.. اول به خاطر اون خونه درختیفهم یام م یعصبان رینخ-

 ... یا گهیبشر د یبن چی... ن تو ن هیدوست ندارم بهم دست بزن

 حالت خوبه... تب... -

 پس زدم...  دستشو

 گفتم به من دست نزن... -

 .. یشد یچته تو... روان-

نازل کنه و همتون  خدا عذاب ی... الهنیمشت آشغال کثافت هی... خورهیشدم حالم از همتون بهم م یبله  که روان-

 به درک..  نیبر

کردم.  نگاش کردم... شاخم در اومد... لبخند  یخال نیمدت رو سر ا نیسوختم.. عقده ا یداشتم م تیشدت عصبان از

 کرد..  میعصب شتریب نیبه لب داشت... ا

 کجاش خنده داره.. هاان؟-

 .. دیلبش ماس ینه ات... لبخند روو چال گو خورهی.. دماغت تند تند تکون میشیم یبامزه عصبان یلیخ-

 !یتو  که چال نداشت نمی...بب-

 ... واریخواست سرمو بکوبم به د یدلم م یعنی

 با عمل گذاشتم.؟.  نمیا یبگ یخوای...نکنه م-

 روخم کرد و زل زد به گونه ام...  سرش

 کرد..؟.  ینجوریبا عمل ا شهیمگه م-

کردم بر و.بر داشت به صورتم و چال  یکردم... و.با تاسف سرمو تکون دادم... تمام مدت  که داشتم غذا کوفت م یپوف

 کرد. یمبارکم نگاه م

 اعصابم بود ظرف غذا رو پس زدم...  یرفتارش رو نیا گهید
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 ... یریرژه م یاعصابم دار ی.. بد روگهیسمت د هی. ینگاهتو بچرخون شهیشهاب جان م-

 گونه اش..  یرو فرو کرد تو شانگشت

 به نظرت منم برم عمل کنم؟-

 زدم...  غیفرق سرش و.ج دمیرفتارم دست خودم نبود... بالشت رو کوب گهید

 ... رررررونیبررررو ب-

 منم چال داشته باشم...؟ یدوست ندار-

 بستم...  چشمامو

 ... نییخودم رو از پنجره پرت کنم پا ای رونیب یریشهاب جان م-

 سر جاش بلند شد..  از

 ... فکر کنم اثرات چاله اس.. یحساس نبود نقدریقبال ا-

 نثارش کردم  که مطمئنم کر شد... رفت سمت در... ... یغیچنان ج یعنی

 ...یهان ی... در ضمن من پشت درم... بافهیضع یلیکار کن... خ شتریاعصابت ب یرو-

 تخت...  یدرو  که بست با کله افتادم رو 

 !نویا ایمنو بکش  ایرو ندارم... یروان نیتحمل ا ایخدا-

به اوضاع  دنیسرک کش ی... برادمیکش قیشدم... تا جا داشت نفس عم ضیمستف دنشیشدن هوا از. ند کیتار تا

نظرمو جلب کرد... سرمو  یزیچ هیکه   رونیآروم درو باز کردم خواستم برم ب ومدهیسراغم ن یچرا کس نکهیو ا رونیب

حالت ممکن خوابش برده  نیپشت در، در مظلوم تر نیزم یچشمامو باز و.بسته کردم... خودش بود... روخم کردم... 

 بود... 



 یجنون عاشق

 
154 

 

که سرم اومده بود رو   ییلحظه تمام بالها هی... دلم براش کباب شد... اقتتیل یعسل خاک عالم بر سر ب یعنی

پدر  یهم نثار عسل ب گهید نیآوردم و انداختم روش.. دوتا نفر ،پتویفراموش کردم و به حرف وجدانم عمل کردم... 

 اتاق...  یتوسرش اومده برگشتم  ییدونستم  چه بال یو مادر کردم  که نم

 ... نهیدر کم یخطر هی یعنی دهیبه اتاقم چسب ینجوریا یوقت گفتیبهم م عقلم

 به هوا غمیتخت ج یشهاب رو کلیه دنیبا د تخت  که یرو نمیاتاق گرفتم... و خواستم بش یتو ی نهیاز آ نگاهمو

 سمتم...  دی..مثل فنر پاشد جه نیزم یرفت... نشستم رو

 شد؟...  یچ-

 ها خالص کن!  ونهید نیخدا منو از دست ا-

 شده مگه؟  یچ-

 االن..؟ یتو مگه پشت در نبود-

 ... یدون یخودت  که بهتر م برهیمن  که بدون تو خوابم نم یبودم ول-

 ... دمیکش قینفس عم هی

 شیپ یخوایبعد شما م یبه من دست بزن یالفاظ(  من به شما گفتم حق ندار نی... شهاب جان ) کوفتت بشه ازمیعز-

  ؟یمن بخواب

 داره.؟..  یچه اشکال-

 م  یباهم ن د ا ر  یصنم چی... من و تو. هیفهمی... میتو نامحرم من-

 ... دیخند

 ه؟یا غهیچه ص  گهیمحرم د... محرم و ناهیمزخرفا چ نیا-

 خوام بخوابم...  یم رونی... حاال هم برو بی. بهم دست بزنادیکه هست خوشم نم  یا غهیهر ص-

 کرد.  اخم
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 گفتم...  رونیبرو ب-

 ؟یکن کاریچ یخواینرم م-

 کنه خودم رو رسوندم. به پنجره... خوشبختانه باز بود...  یبخواد حرکت نکهیاز ا قبل

 ... نییکنم پا یخودم رو پرت م ی. بشکیبه خدا قسم بهم نزد-

 ... نیاومدم اال ا یکوتاه م یزیداشت... در مورد هر چ یبودم...تحمل منم حد خسته

 از پاهامو گذاشتم اونور نرده  یکیاش نگاه کردم  دهیپر ،رنگیچهره  به

 خودم رو پرت کنم...؟ ای یریم-

 دستاشو برد باال...  جفت

 خوبه. حاال...  یکه تو. بخوا  یباشه عسل هر چ-

 ... گهیبرو. د-

درو قفل  عیو سر نییکه راحت شد از نرده. اومدم پا  المینگران عقب. عقب رفتو اتاق. رو ترک کرد خ یچهره ا با

 . بالشتم... ریگذاشتم ز دویکردم و کل

 کردم... شیروان. پر یتو یکه برا  یدلسوز فیح

شد روم و به  دهیکش یگون هی... تا خواستم دور و برمو نگاه کنم دمیدور دهنم از. خواب پر یزیچ هیبسته شدن  با

اون لحظه  یبودم... تو دهیفا یکردم ب یو تقال م زدمیدست و پا م ینفر و هر چ هی یشونه  یدنبال اون سوار. شدم رو

 فقط از خدا خواستم  که به دادم برسه!

فاق ات چیه یبال سرم اومده بود  که حوصله  نقدرینتونستم بکنم.. ا یغلط چیو.علنا ه زحمت هام به فنا رفت ی همه

 رو نداشتم...  یدیجد یو آدم ها دیجد

 از روم برداشته شد...  یو.گون نیزم یشد گذاشته شدم رو لیکه بهم تحم  یزور یبعد از اون سوار باالخره
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خندان  یچهره  دنیکه با د  ارمیبودم.. و.ب خاطر اون همه تکون حالت تهوه اومد سراغم... تا خواستم باال ب منگ

 اومد سمتم...  دهیشدم... چند بار پلک. زدم... کت و شلوار پوش خکوبیشهاب سر جام م

 ...ی.  که نشدتی... اذارنتیب یسپردم سفارش-

 و انداخت. دور..  که دور دهنم بود رو باز کرد  یا پارچه

 بکنم...  نکارویمجبور شدم ا یکم چموش هیچون  یول ی...ببخش هان-

 کردم...  یهم چنان متعجب و با درصد شک باال نگاش م من

 نقطه اشاره کرد...  هیگنده برات. دارم.. با دستش به  زیسوپرا هی...-

اطرافش... اونو مشخص کرده بود...  یانبوه شمع ها برکه بود فکر کنم  که هیها  یکنار هم... پشت صندل ی. صندلدوتا

 رز بود...  یکه روش پر از گل ها  زیم هیبود و. یدرست اطراف دوتا صندل ریحر یچهار چوب و با پرده ها هی

 قشنگه نه... -

 دمیرس بهش ی. ناخواسته دنبالش رفتم. وقتایمونده... خواسته  یاصل زیسوپرا میبر ایدهن باز برگشتم طرفش... ب با

اون  ... تازه متوجهدیسف ریحر یبرکه و.پرده ها یقرار گرفتم... با تابش نور ماه به رو قهیهمه سل نیا ریواقعا تحت تاث

 شدم... کف زد  ییبایهمه ز

 ... نیاریرو.ب یاصل زیاون سوپرا-

من گذاشتنش  یپا یجلو قی،آوردن و دق زدیکه مثل من دست و.پا م یشده در حال چیپ ینفر. رو گون هی... برگشتم

 ... نیزم یرو

 ...؟ هیحدس بزن ک-

 شهاب نگاه. کردم ... به

 به تپش افتاد... نکنه سعید...  قلبم

 ... دیبازش کن-
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 برگردوندم. ... سر

 رو باز کردن و من محو مرد روب. روم شدم یگون گره

 ... خوردیتکون م یکه چشماش و.دهنش بسته بود ه  یو اون فلک زده در حال نییپا دنیرو کامل کش یگون

. بود... متعجب برگشتم برگشتم ستادهیدست بسته ا ژامهیو.پ رهنیخودم شدم  که با پ یمحو مرد روب رو تماما

 سمت شهاب 

  ه؟یک نیا-

 ... دیخند

 سرش..! یرو نیرو.بذار هیدونم چ ی.نمش،کیزیهمون چ-

 سر مرد. فلک. زده..  یگذاشت رو دیسف یعمامه  هیکه دور.و برم بود   یاز اون پنج تا قلچماق یکی. 

 گرد شد  چشمام

 وار برگشتم سمت شهاب...  یآهن آدم

 ...؟ یآورد شیرو از کجا. برداشت چارهیب نیا-

حاج آقا  هیبه بچه ها گفتم  میدی... بعد  که فهمیچ یعنی دمینفر پرس هی.. منم از میما به هم نامحرم یتو به من گفت-

 ... مشیرختخواب بدزد یاز تو میکه.نصفه شبه مجبور شد ییکنن... از اونجا دایشهر پ یاز مسجد تو

 حد ممکن باز ،شد...  نیشتریتا ب دهنم

 ... نیاریبراش ب یصندل هی-

 .. یصندل یرو به زور نشوندن رو چارهیب یآقا حاج

 دور دهنش رو آزاد کرد  یرچه . پاسادیمرد مسن بود وا هیرفت پشت حاج آقا  که  خودش

 ... نیاریبال رو سرم م نیا یکردم  که نصفه شب کاریخدا ازتون نگذره مگه من چ-
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 یحت زارهیتا بهش محرم نشم نم گهینامزد بد قلق دارم  که م هینداره... فقط من  یباهات. کار ی... حاج آقا کسسیه-

 یخونه ات باش گهیتا دو ساعت د دمیبهش محرم بشم و خالص قول م یکن یکار هیخوام فقط  یبهش دست بزنم... م

 بالشتت! ریپول قلمبه هم ز هیو 

ضع... و نیا یبخونم... اونم تو غهیکه براتون ص  نیاریب نیآدمو تو خواب بدزد یراه و.رسمشه  که نصفه شب نیآخه ا-

 ...؟نیتا صبح صبر کن نیتونست ینم

 همه نق و.نوق نداره! نیکه ا  غهیص هیا..  یزن یحرف م یدار یلیحاج آقا خ-

 ... میافتاد ییچه آدمها  ریگ یال اله اال اهلل.. نصفه شب-

 نه...  ای یخونیحاال م-

 ... هیدست ک ایچشم ها رو.باز کن بفهمم دن نیخب. حداقل ا-

 که خواستم رو انجام بده...   ی... فقط کاریدار ایبه دن کاریتو چ-

  یاریسرم نم ییاز. کجا معلوم بعدش بال-

 ... دیخند شهاب

... تو کارتو درست انجام بده پاداشت هم رمیکه بخوام به خاطرش جونتو ازت بگ  یدار یمرد... مثال تو چ ریخب پ-

 . ی... اوکریبگ

 لب مشغول ذکر گفتن شد ریآقا ز حاج

 گفتنت روووووووو..  یاوک دمینشن-

 باال..  دمیاز ترس پرمن. رمردیاون پ یجا ب

 ... یجوون مجنون-

 چشمام...  یبرگشت سمت من و.زل زد تو رمرد،یپ یصندل یک.سرش خم بود.رو نجوریهم شهاب

 از مجنون گذشته... -
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 ... یحداقل چشمامو باز کن شهیم-

 پبرمرد داد...  لیقاطعش رو تحو یاون نه ها از

 ن چشمت...  میدار اجیما به زبونت احت-

 کنار رفت و.اومد سمت من..  رمردیکه نگاهش به من بود از باالسر پ  نجوریهم

 عروسکم...  نیبش-

 درستش کنم.  نویا یدهنم روقورت دادم... حاال چه جور آب

 تر. شد...  کینزد بهم

 ..گهید نی... بشیخواست ینم نویمگه هم-

 رو خم کردم و.ازش فاصله گرفتم..  کمرم

 وقت... ریشهاب االن د-

 . نییییبش-

 ... یصندل ینشستم رو عیسر

 .. یصندل یرو مرتب کرد و.نشست رو رهنشیپ ی قهی

 که درش قرار گرفته بودم خنده ام گرفت...   یتیلحظه از موقع ی

حاج آقا با لباس خواب  هیو  دهیداماد کت و شلوار پوش هی.. یبا لباس شمال  دنشیعروس  که از وسط خواب ناز دزد ی

 بسته و امامه به سر.. یو چشم ها

 که زن و بچه ات نگران بشن...   یخوا ینم شهیحاج آقا داره صبح م-

 گفت...  یزیچ هیلب  ریفقط سرش روتکون داد و.ز چارهیب رمردیپ

 حااااج آقا... -
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 ...سپارمیخودم رو به خودت م ایخدا-

  نییدستاشو آورد پا 

 بده  تیکه رضاباشه   دی.. پدر عروس حاضره ،بانیرفت شیآزما-

 .. شما کارتو بکن میدیهم بعدا م شیبده... آزما تیباشه  که بخواد رضا یاون خر ک-

 ک.جوون...  شهینم-

 بشه...  دیبا نکهیا یعنی گمیمن م-

 ... دیکش قینفس عم ی رمردیپ

 نه !؟ ایپدر دختر راضیه  نیحداقل بهم بگ-

  دیخند شهاب

 تخت..! التیگذشته... خ یاز راض-

گردن خودتون... در حال حاضر فقط  گهی... راست و.دروغش درمیگیمن حرف شما رو سند م هینطوریباشه حاال  که ا-

که طبق عرف جامعه   یروز روشن بعد از رسم و رسومات نیعقد موقت بخونم...  که ان شااهلل عاقل بش غهیتونم ص یم

 ... نیریاست عقد دائمتون رو بگ

 تونم بهش دست بزنم...  یم گهید یعنیعقد موقت...  نیا-

 ه؟یچه سوال  نیال اله ال اهلل... ا-

 نه؟ ایتونم  یم گمیم-

 فقط اسمت تو شناسنامه ات نرفته و...  یتون یبله م-

 ... تو کارتو بکن... گهیبسه د-

 اومده... گهید یکره  یاز  دمیشا ایخبر نداره؟  زایچ نیواقعا از ا یعنیبهش نگاه کردم..  متعجب
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  ه؟یاسم مبارکت چ-

 شهاب !-

  هیعروس خانم چ اسم

 به خودم مربوطه... -

 کال کم داره ! نیخوردم... بابا ا خندمو

 رو بخونم..  غهیحداقل اسمشو بگو  که بتونم ص-

 شما بهش بگو عروس خانم... -

 ... میافتاد ییچه آدم ها  ریگ ینصف شب ایخدا-

 د.. بو رهیبه من خ ششیبا لبخند روان پر شهاب

با  یفاوتت چیتا بنا گوشش بازه ه ششیکه بغل دستم نشسته و ن  یکلیه یمرد قو نیبود ا نیکه داشتم ا  یحس تنها

 کودک خردسال نداره ی

 ..؟لمیعروس خانم وک-

 بود  که متوجه خطبه نشدم.  ریفکرم درگ نقدریا یعنیبرق گرفته ها برگشتم سمت حاج آقا...  مثل

 ... دنیوس خانم جواب نمشد... عر یآقا شهاب چ-

 ... دینفهم زدیم دیداشت دامادشو د-

 داد... لمیچشمک تحو یحرفو با  نیا

 در آورم...  نیمع هیشما رو.ب عقد موقت آقا شهاب با مهر لمیعروس خانم وک گمیبار دوم م یبرا-

 ... گهیبگو د-

 شهاب نگاه کردم...  به



 یجنون عاشق

 
162 

 

 شهاب... راستش من. -

 ...؟ یتو چ-

 رو ندارم...  شیمن... من آمادگ-

 طرف حاج آقا ریاسلحه ات رو بگ اسری-

 ... رمردیباال سر پ سادیاز اون قلچماق ها اسلحه به دست وا یکی

 کردم... عروست مخالفه! یرو  که خواست یجوون من  که کار-

 من نگاه کرد...  به

 بار آخر امتحان کن!  یبرا-

 ... دیلرز یت ترس مصداش از شد چارهیب رمردیپ نباریا

 .. لمی...وک-

 اشاره کرد...  گاردشیکه نگاهش. به من بود با دستش به باد  نجوریهم شهاب

  دیماشه به گوشم رس یصدا

 خدا...  ای-

 بلند شد  رمردیپ یصدا

 ...بله... -

 من همه در سکوت محض فرو رفتن..  یبله بدم...بعد از بله  وانهید نیشد. من... به ا ینم باورم

 از سرجام بلند شدم... عیسر کیشل یبا صدا ک

 نشونه گرفته بود...  رمردیپ یروب رو قیترس به شهاب اسلحه به دست نگاه کردم... اسلحه دق با

 قلبم ؛ یگذاشتم رو دست
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 ... شیکشت-

 روبلند کرد و به من نگاه کرد...  سرش

 کرد...  کیشل دوباره

 غیشد ج یکه از حنجره ام خارج م  ییبا تموم صدا نباری.. انیزم یپبرمرد افتاد رو  کشیشل نی... با سومزدم غیج

 زدم... 

 عسل... عسل...-

 . شدم... داریاز خواب ب خوردیکه به صورتم م  یلیبا س 

 شهاب بود...  یرنگ یچشم ها دمیکه د  یزیچ نیاول

 ... یدیکاب*و*س* د-

 که افتاد خواب بود...   یاون همه اتفاق ایدونستم االن خوابم  یچرخوندم... زمان و مکان. دستم نبود... نم سرمو

 دیمونده بود آه از نهادم خارج شد... ذهنم چرخ یشمع ها  که تک و توک روشن باق فیچهار چوب و نور ضع دنید با

 سمت پبرمرد.. 

 برگشتم سمت شهاب...  عیسر

 ..؟یکرد کارشیحاج آقا رو چ-

 پول قلمبه فرستادمش،ک بره خونش...  یرو  که خوند با  غهیکنم... ص کارشیچ-

 پاش بلند کردم  یاز رو سرمو

 ؟ شینکشت یعنی-

 حرف من غش کرد از خنده...  نیا با

 رپاداش گنده ت یبعد از جواب مثبتت  یکرده  که بکشمش... اگه از حال نرفته بود کاریبکشم... اون بدبخت چ-

 داد م..  یبهش. م
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  ؟یاز حال رفتم،؟ ک-

 زدم و ازش فاصله گرفتم...  غیدستش ج یتو یاسلحه  دنید با

 ... نگاه... هیکه ترس نداره... مشق  نیبابا ا-

 کرد...  کیشل ی

 ... یدید-

 قلبم  یگذاشتم رو دست

 بود؟..  یبزنه مشق یهم.  که به اون قلچماق گفتن یاون یعنی-

 داد...  لمیتحو لبخند

 عروسک خودم...  یندارم... اونم جلو یواقع یبا اسلحه  یخوب یمن کال رابطه -

 دور و برم نگاه کردم...  به

 افرادت کو.؟ -

 خودم هستم و خودت...  گهیدور کرد...االن د دیمزاحم ها رو با گهید-

 گرفتحرکت منو  ی یبرق زد. ..آب دهنم روقورت دادم تا خواستم فرار کنم تو چشماش

 ... نیزم ی.رومیبود هردو افتاد یحرکتش ناگهان چون

 ..؟...یدار یحاال چ.بهونه ا گه،یخب د-

 گنگ.شدم...  

 ام...  یو.کال  آدم عجول ادیک.از انتظار بدم م  یدون ی... میهوم... نگفت-

 ... ینیسنگ یلیخ شمیدارم خفه م یپاش شهیشهاب م-

 نوچ... -
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 لباسش دوختم...  ی قهیبه  چشمامو

 کنم ازت...  یخواهش م-

 از سرم کند... و.شروع کرد به بو کردن موهام...  مویداد ک.روسر لمیتحو ی.رو زمانی.بعدنوچ

 االن وسط جنگل...  میبگذر زیاز همه چ-

 ها...  رکیج ریج ی... گوش کن... صداسیییهی-

 هااااان-

 بود ک.باعث شد بخنده...  عیضا نقدریگفتنم ا هان

 .کجا. بود... رکیج ریج-

 شد...  رهیصورتم و.ب چال لبم خ یرو دینوازش گونه کش دستشو

 چال  یرو فرو کرد تو انگشتش

 ... ادیخوشم م یلیخ نیاز ا--

 ... میبر گهیشهاب، بسه د -

 .ب حرفم توجه نکرد.همه به حواسش به چال.صورتم بود...اصال

 شهاب  -

 نگام کرد...  یطوالن یلیشد بهم... خ رهیدفعه چشم هاش خ هی

 ..؟یشد یدیآدم جد یکنم  یچرا.حس م-

 ... سادیوا قلبم

 ... هیچ یدون یم یول-

 گرفت...  یموهام رو به باز دوباره
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 ...ادیخوشم.م یلیخ دیعسل جد نی...از ا-

  دیکش قیشد نفس عم یبود نم نیسنگ نقدریا المصب

 شهابم... -

 ... هوم-

   یگوشمو.ول کن شهیم -

 چرا؟ -

 گوشم حساسم...  یمن رو-

 ...زد به سرم یفکر یکردم... نگام که.به برکه افتاد  یجو.رو عوض م یجور ی دیکرد... با شتریو نوازشش رو.ب دیخند

 ... گرممه... یآب باز میبر یایم -

 زد تو چشمام...  زل

 ها دلت خواسته؟...  طنتیدوباره از اون ش-

 بود باعث شد  که آزدم کنه و بلند شه...  یاما هر چ دمیرو نفهم منظورش

 رو  گرفت و منو از سر جام بلند کرد...  دستم

 سرد... یلیبه نظرت آبش خ-

 به هوا رفت...  غمیبرهنش ج یتنه  مین دنیبا د 

 نگام کرد...  متعجب

 ...  یزن یم غیچرا ج -

 .. دیطه اوج خودش رسکه رفت سمت کمربندش ترسم به نق  دستش

 بازش نکن... -
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 ... دیخند

 ... مگه بار اولته؟یشد ینجوریچرا ا-

 داره...  یبی... اصال با لباس مگه  چه عدمیجون.عسل قسمت م-

 کرد...  اخم

 .. یارینم رونی... بعدم تو چرا لباست رو بیقسم بخور یجون خودتو الک ادیبدم م-

 راحتم...  نای... من با ازهیهوم... چ-

 ... یراحت نایک.با ا-

 هوا معلق شدم  یدفعه تو یتکون دادم...  سرمو

 زدم...  غیج-

 ... نیبذارم زم-

 رفت سمت برکه...  دیخندیکه م  نجوریهم

 شهاب... -

 نخواست...  یکن... اصال آب. باز ولم

 شوک یبه خاطر پرت شدنم مثل  سرد نبود...اما باز یلیآب حرفم نصفه موند... خوشبختانه خ یپرت شدنم تو با

 بدنم...  یبود.برا

 دادم...  لیاخم تحو دیخندیبود و.هر و هر م سادهیسرم وا یزحمت از سر جام بلند شدم و به شهاب  که باال ب

 بود سکته کنم...  کیکجاش خنده داشت...نزد-

 صورتم  یشد.رو خم

 ... یسکته کن یخواستیکه.م-
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جفت  یگذشته رو فراموش کردم و فقط محو مرد روب.روم شدم با اون  یه همه لحظ یشد.ک واسه  یدونم چ ینم

 کرد... یم یینور مهتاب بد خودنما ریک.ز یچشم رنگ

 ..؟. یجوابمو نداد--

 .. ی... موافقمیکدوممون فراموش نکن چیکنم  که امشب رو ه یکار ی خوامیسر تکون دادم... م فقط

 نگاش کردم  گنگ

 سهیام خنده اش گرفت و با قلقلک افتاد به جونم... آخر کار نتونستم خودم رو کنترل کنم و از خنده ر افهیق از

 شدم و.اونو قلقلک دادم ریمنم ش نباریآب و ا یحرکت هر دومون رو پرت کرد تو یرفتم... با 

رو تا حاال  گوششیو باز ونطیش یرو نی... امی...  که باالخره دل از آب کندمیآب بود یساعت تو یاز  شتریب دیشا

 بودم...  دهیند

 ... رونیبودم  که از آب اومدم ب دهیموش آبکش مثل

 بپوش...  نویا-

 بود  سیشدم.. خودشم خ رهیکه جلوم گرفته بود خ  رهنشیپ به

 خودت بپوش. تو هم.. -

 بپوش گفتم... -

از درخت ها و  یکیرفتم پشت  دمیلرز یکه م  یاعتراض رو ازم گرفت... در حال یبود  که جا یجد نقدریا لحنش

اش  هیبق یپوشوند ول یکه بهم داده بود عوض کردم.. درسته پبرهنش تا باال تر از زانوم رو م  یرهنیلباس هامو با پ

 ... یچ

 ... ادیچقدر بهت م-

 برگشتم...  عیسر

 کرد...  یزده بود و دست بغل بسته منو نگاه م هیدرخت تک به
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 ؟یاومد یاز ک-

 اولش...  از-

 دندون گرفتم... از درخت جدا شد و اومد سمتم...  لبمو

 ...یبهم خوش گذشت... تو چ یلیامشب خ-

 کردم...  دییسر حرفش رو تا با

 ... سمیخ یرو آورد سمت موها دستش

 رنگ متنفرم.. یدوست دارم... از بو یلیخ ینجوری.. ا-

 شد و موهامو  که به دست گرفته بود بو کرد خم

 نذاشت دستشو حلقه کرد دور کمرم و.منو به خودش چسبوند...  رمیتم فاصله بگ.خواس

 ... دیکش قینفس عم یگردنم گذاشت و.  یگود یروتو سرش

 خوشبوهه...  یلیخ-

 بود...  یخطر تیبکنم... وضع یکار ی دیبا دمیکه به گردنم زد فهم  یب*و*س*ه ا با

 ... میشهاب بر-

 نداد...  محل

 شهاب.. -

 به خودش فشرد...  شتریب منو

ه دفع یبرهنه اش تا. هولش بدم اما ی نهیس یشد دستم رو  گذاشتم رو یشد ...لحظه به لحظه بدتر م ینم ینجوریا

 .. دمیهوا بلندم کرد... نال یرو

 شهاب... -
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م با لباش بار آخر  که با التماس صداش زد یخودش نبود... چسبوندتم به درخت و برا ینداد... تو حال و هوا محل

 صدامو قفل کرد... ...

خودم خارج شدم  که ن تنها دوسش نداشتم بلکه ازش  یایاز دن ی... توسط مرددمیچیپی...از شدت درد به خودم م

 متنفر بودم... 

 هم  که داشتم از دست داده بودم..  یزیشکسته شده بود... االن تنها چ یباالخره اون بغض لعنت ختمیریم اشک

 ... نگام کن... یهان-

 ...خوردیلحظه نگاش کنم... حالم ازش به هم م ی ینبودم برا حاضر

 صورتم...  یشد رو خم

 شد.؟.  ی... چینبود ینجوریتو  که ا-

 پس زدم...  دستشو

 ... یبه من دست نزن عوض-

 فت... هوا ر ی غمیج دیچیشکمح پ ریکه ز  یسر جام بلند شدم و خواستم لباسمو بپوشم  که با درد از

 اومد سمتم...  عیسر

 شد... باور کن..  یچ-

 ... یوحش-

 نفرتم نگاش کردم...  با

 که...  یگفتیم شهیخودت هم-

 خفه شو... حالم ازت... -

 شکمم باعث شد حرفمو نصفه بذارم...  ریز درد
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 ببرمت دکتر..؟ یخوایم-

 به من دست نزن... -

  من دوست دارم... ی...؟ هانیکنیم ینجوریچرا ا-

 ... ی... هم تو هم اون هانیعوض یآشغال ها نیگم ش نیهمتون بر-

 ... نشست کنارم... نیزم یبه هوا رفت  که نتونستم تحمل کنم و.نشستم رو غمیج دوباره

  زدمیبهت دست هم نم یحت یکشیدرد م نقدریدونستم ا یاگه م-

 ... ازت متنفرم... یآدم بوالهوس یچقدر التماست کردم... چقدر قسمت دادم... تو فقط.-

 خفه شوووووو -

 نعره اش اشکام بند اومد و خشکم زد... با

 ... . ی..کاریکن سهیعشق منو با هوس مقا گهیبار  د یفقط -

 ... گهی... بگو دیری.رو ازم بگیچ گهی... دیکن کاریچ یخوایم گهی.. دیهان.. چ-

 پام...  یزد جلو زانو

 قبال ک...  مینبود  که با هم بود یآخه تو چته.. ما بار اول-

 زدم...  غیج

 من دختر بودم... هاااان...  یدینفهم-

 ممکنه...  ریغ-

 اش...  نهیبه س دمیکوب مشت

 بفهم...  نوی... استمیمن عسسسسسل تو ن-

 دستامو گرفت و منو به خودش فشرد...  جفت
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 کنم...  یاالن حالت بده.. درکت. م-

 رو ازم گرفت و به زور تنم کرد...  رهنشیپ

 نکن... هیهم گر نقدری... اشهیحالت خوب م یاستراحت کن-

 نیزم یکه منو به خودش فشرد... درد توان مخالفت رو ازم گرفته بود.. از رو  دمیلرز یاشکامو پاک کرد.. داشتم م 

 برکه دور شد...پام و از  یدستاش،گذاشت... کتشو برداشت و انداخت رو یبلندم کرد و رو

 صورتم بود..  یرو میمستق دیکه باز کردم نور خورش  چشمامو

منو ازش  دیترس یمنو به خودش قفل کرده بود انگار م یبلند شم نتونستم... سرمو بلند کردم... طور خواستم

 بدزدن... 

از دور خودم جدا کردم... عالم اومد سراغم... به زور حصار دستاشو  یدوباره تمام غم ها شبیاتفاق د یآور ای با

 دور خودم..  دمیچی.تخت و مالفه رو پیندادم و با فاصله ازش نشستم رو تیچشماشو باز کرد،. اهم

 پشت سر بغلم کرد  از

 من چطوره ؟ یهان-

 از دور شکمم باز کردم...  دستشو

 ... هوم.. یهنوز ناراحت-

 ... دیکج کردم...گونمو ب*و*س* سرمو

 ...؟ یآشت-

 شهاااب -

  میدیهر دو از سر جا پر سییر یصدا با

 بود  نگاهش از صدتا فحش بدتر بود...  سادهیگره شده  تو چارچوب در وا ینگاه کردم با ابروها سییر ب

 کردم..  یخودم اومدم لباسم اصال مناسب نبود پشت شهاب خودم رو مخف به
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 تو.؟ یاومد نییپا یمگه کاروانسراست سر تو انداخت-

 .؟ یکرد یچه غلط-

 کنم...  یعشقم بکشه م یداشته باشه.. عشق خودمه هر کار یفکر نکنم به تو ربط-

 به اون زنه..؟ یدیهارو بخش نیچرا زم گمیبه تو و عشقت دارم... م کاریمن چ-

 رو دارم...  ارشیخودمه اخت نیزم-

 ... خورهیبه  چه دردش م نیزم رهیمیزن داره م ریاون پ -

 پات لبه گوره...  ی،خودت  خورهیبه درد تو منکنه  هیچ-

 ... یدیفهم یکنیم یبار آخرت باشه بدون مشورت من کار -

 ... یکنیتو بار آخرت باشه  که تو کار من دخالت م-

 عمارت...  میبر گرد دیبسه... آماده باش با گهید ی... خوش گذرونیرو بهت دادم پر.رو شد-

 ؟ یدیکه به من دستور م  یباش یک-

 منتظرن ! انیب خوانیم کامونیشر-

 تو گوشت فرو کن ! کمیبار صد و  یبرا نوی... اشمیتو نم یکثافت کارها یصد بار گفتم من قاط-

  ییبفهمن وارث من تو اینداره، تو فقط ب نیجانش التی... اصال به گور بابات  که اون تشکیایخواد ب ینم-

 ... غالم حلقه به گوشته ک...هخوریپس... پول مفت م هیاون فرشاد سرخر چ-

 ن اون فرشاد گور به گور شده..  یتو پسر من-

 حوصله حرفات رو ندارم..  رون،یبرو ب-

 نه ؟ ای یشیآماده م-

 نه... -
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 باال  دمیشدن در پر دهیکوب یصدا از

 ... رهیهات ربط نده... باز تو گوشش فرو نم یهزار بار بهش گفتم منو به اون کثافت کار-

هوا  یشد... ب لیمن اخمش به لبخند تبد دنیموهاش..برگشت سمت من... با د یدستشو فرو کرد ال به ال یعصب

 تخت...  یقلقلکم داد و انداختتم رو

 ولم کن.. -

 کنم... آخر کار موفق شد و.منو به خنده مجبور کرد... یولت نم یتا نخند-

 گرفت...  یو.موهامو به باز دیدراز کش کنارم

 باشه؟...  میوقت ترکش نکن چی... هم تو هم من... همیدوست دارم براش سنگ تموم بذار میدار  که شد بچه یهان-

 کنه .. رومو ازش بر گردوندم...  یهم م یباف الیخواست سر به تنش نباشه اونوقت برام خ یم دلم

 چسبوند به خودش  منو

 ... یهان-

 جز نفرت نداشتم.  یحس چیرو  بستم . ...ه چشمم

 معرکه بود... ممنون..  شبید-

 برگشتم سمتش...  یشاک

 شده...  یکوچولوم عصبان-

 چال صورتم..  یرو فرو کرد تو انگشتش

 ... یچالتم... راست نیعاشق ا-

 با اخم نگاش کردم...  نجوریهم

 تو هنوز دختر...  یچه جور-
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 چشمم...  یجلو یاریرو ن شبی. دیه شهیم-

 چرا..؟-

 به هم ! زهیریاعصابم رو م-

 ... یهان-

  دینال

 بودم...  ی.من  که پسر خوب-

 تر کردم...  ظیغل اخممو

 در بلند شد..  یوضع ممکن صدا نیوحشتناک تر به

 چشماشو بست  یعصب

 آقا... آقا... -

 چ مرگته بنال -

 پشت در حرفش رو ادامه داد  از

 گرفته... شیاالن زنگ زد گفت عمارتتون آت یآقا کرم هم-

 .. ستادیر از سر جاش بلند شد،درو باز کرد و.روب خدمتکار فلک زده امثل فن 

 کدوم عمارت...؟ -

 عمارت خودتون آقا -

 شد  نیبه در زد  که از چهارچوب جدا شد و.پخش زم یلگد چنان

 ... یلعنت-

 در نبودم...  یمن جا گمیدهنم روقورت دادم.. خدا رو هزاران بار شکر م آب
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 عمارت..؟ نیریآقا م-

 کرد  غرش

 سر عمارت من اومده باشه...  ییبه حالش بال یبگو وا ستییب اون ر-

 آقا... -

 ... رونیگمشو ب-

تخت بلند شدم..  یخشنش مثل سگ. واهمه داشتم... اومد سمتم..از رو یرو نیموهاشو چنگ کرد... از ا یعصب

 نگاش افتاد به من... 

 ... میآماده شو تا بر-

 ... دیپوش یرو م رهنشیجرات اعتراض داشتم... به دور و برم نگاه کردم...  پ مگه

 بپوشم...؟ یمن چ-

 رو بپوش..  شیکی یاون همه لباس دار-

 نگاش کردم  متعجب

 کجاس-

 و.بازش کرد  یواریسمت کمد د رفت

 رو بپوش..  نایاز ا یکیو. ایآدم ب یچقدر اعصابم داغونه.. مثل بچه   یدون یعسل م-

 نگاه کردم  یبه کمد خال متعجب

 .. ینیبیلباس م نجایتو ا-

 سرت برات لباس... یموها یخود من اندازه  یگیچرا چرت م-

 خشکش زد.. هردو درش رو کامل باز کرد...  یکه افتاد به کمد خال  نگاش
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 حاضر شدن... اتاق  یاز اتاق خارج شد... چند لحظه بعد چندتا خدمتکار تو تیزد بسرش و با عصبان دوباره

 خانم کجاااااست ؟ یلباس ها-

 ... دنیلرز یسوخت!از شدت ترس م چارهیب یاون زن ها یبرا دلم

 حساب تک تکتون. رو برسم...  ای نیگیرفته...؟. م یکمد کدوم گور نیا یهمه لباس تو نیا گمیم-

 ! میآقا به خدا ما بر نداشت-

 رو برداشته؟ نایا یپدر و.مادر یپس کدوم ب-

 مجسمه فقط نگاه کنم... نیتونستم ع یکرد.. نم یم یخال نایبود داشت سر ا یعصبان

  ستنیشهاب... ولشون کن اونا  که مقصر ن-

 مقصره  یپدر و.مادر یپس کدوم ب-

 .( .. یکه حافظه ات رو از دست داد  ی)مقصر خودت

 .. اید  یزن یحرف م-

 تجربه کنن..  نامیخواستم ا یهمه اشون به هوا رفت... من خوب تجربه کرده بودم نم غیباز شدن کمربندش ج با

دستش  یضربه رو بزنه با سرعت خودم رو رسوندم بهش و کمربندش رو تو هوا گرفتم و.از تو نیخواست اول تا

 ... رونیب دمیکش

 ندازم...  یصورتت نم یتف هم تو یزن جماعت بلند کن یدست رو یبخوا نمیبار بب کیبار..  کیخدا شاهده فقط -

 کرد... رو کردم سمت خدمتکارا..  ینگام م رتیح با

 ک.بتونم بپوشم...  نیکن دایمن پ یدست لباس برا ی... فقط رونیب نیبر عیشمام سر-

 ساکت بودن...  همه

 ... گهید نیبر-
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 اش...  نهیسرعت از اتاق خارج شدن.. برگشتم سمت شهاب و کمربند رو محکم زدم به س با

 شازده... دنینشون نم زایچ نیرو با ا یمردونگ-

 .. ؟یعسل خودت-

 خودش غرش کردم.  مثل

.. حرف فقط حرف خودته... در ضمن.. حالم از خودت و اون کمربندت به هم رهیتو  که تو گوشت نم ی... ولستمینه ن-

 .. !خورهیم

 رو زدم باال...  رهنمیپ

 .. یحک کردبدنم  یرو ینگاه کن  چه شاهکار-

 از دستش افتاد اومد سمتم.. ازش فاصله گرفتم ... کمربند

 ... خورهیحالم از همتون به هم م-

 ... یهان-

 ... ستمین یکنیکه تو فکر م  یو درد.. چقدر بگم من اون کس یهان-

 خانم... خانم... -

 از خدمتکارا بود  یکیسمت در  برگشتم

 براتون لباس آوردم... -

تخت و.ب شهاب  یرفت... لباس ها رو گذاشتم رو رونیب عیهم از ترس شهاب سر چارهیرو ازش گرفتم اون ب لباس

 نگاه کردم.. 

 درو درست کن..  نی... برو ایبر و بر منو نگاه کن نجوریهم یخوایم-

ار مانتو و شلو هیبا اون فاصله لباسمو  یکه ازش خواستم رو انجام داد و منم تو  یمظلوم شده بود کار یبیطرز عج به

 رو فشردم... شیآرا زیم یخم شدم و لبه  دیچیبدنم پ یکه تو  یساحل ساده عوض کردم...با درد یو 
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 .؟.. یهنوز درد دار-

 پس زدم...  دستشو

 تخت و.زل زده بود به من  یشد... سرمو بلند کردم... نشسته بود لبه. یسکوت سپر یلحظه تو چند

 ؟ هیهان... چ-

 ... یکرد رییتغ یلیخ-

 هوا تکون دادم  یرو  تو دستم

 برو بابا.. -

 رو برداشت و تنش کرد...  کتش

 ... میبر-

اهگاه پن تونستیم تیوضع نیا یهم بود فقط و.فقط اون بود  که تو یتکون سر جواب مثبت دادم... شهاب به هر بد با

 رو برداشت و نگام کرد...  نشیماش چییمن باشه... سو

 ت ؟ببرم یخوایم-

 ... امین خودم م-

 ... نییپا میکه هوامو داشت از پله ها اومد  نجوریو.منتظر شد تا من خارج بشم بعد هم سادیدر وا کنار

 ؟یبریشهاب خان دخترم رو کجا م-

 رو دارم ! ارشیزن منه اخت-

 کرد... یبود و مارو برانداز م ستادهیپله ها ا نییکوتوله پا مرد

باشه... تو اونجا  نجایچند روز ا یبذار  میباهم حرف. نزد یوقته پدر و.دختر یلی. خدر حال حاضر دختر منه..-

 ناراحت بشه... تی.  که هانیخوا یدخترم گناه داره... نم یبه عسل من برس یتون ینم یریدرگ
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 شهاب برگشت و به من نگاه کرد.. 

 یبزنم  که صدا یآدما تنها نباشم.. خواستم حرف نیهم با ا هیثان ی یپاره بشم ول کهیبودم به دست شهاب ت حاضر

   دیبه گوشم رس سیرئ

 که عمارت داره...   یبمونه... با اون وضع نجایشهاب... بذار عسل ا گهیکامران راست م-

 مگه ن.؟ یشش،زدیتو آت-

 ...؟ زنهیخودشو آتش م یخونه  ی... کسیشد ونهیمن... د-

 رفته که...  ادمین ... فکر نکستین دیبع یکار نیاز تو چن-

 سکوت برد باال  یدستشو به نشونه  سییر

 ک...  نجایدختره رو بذار ا نی... تو فقط ایخواد ادامه بد ی... نمهیکاف-

 دختره اسم داره..  نیا-

 چفت شده گفت...  یبا دندون ها نویا

 جا باشه... باالخره باباشه...  نیعسلت رو بذار هم-

 نخواد ن...  مونهیحرف عسل حرف منه... بخواد م-

 کرد... نگام

 ... یکامران بمون شیپ یخوایم-

 رفته عسل چقدر باباش رو دوست داره.؟ ادتیآره چرا  که نخواد... -

 اومد یسرم م یی،بالیصد در صد  یعنی نیشده منو از سر پسرش باز کنه و ا یبه هر نحو خواستیم سییر

 شهاب حلقه کردم..  یرو  دور بازو دستم

 همون جا...  ادی.. بابامم هم اگه دلتنگ دخترش شد برمیمن هرجا  که شهاب بره باهاش م-
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 به خودش چسبوند شتریشهاب ذوق مرگ شد و منو ب یاومد... ول ینم رونیخونش ب یزدیرو کاردش،م سییر

 ... فقط... میریما م-

 دراز  کرد...  دیتهد یبه نشونه  سییشستش رو سمت ر انگشت

 ... یتو بود یبه حالت بفهمم مقصر آتش سوز ی...وا-

 

 ... میکه دستم رو  گرفته بود از ساختمون خارج شد  یو.درحال نییپله هم اومد پا نی.ک گفت آخرنویا

 یکه جلو  دمیرو د سییجلو ر نهیآ ینشستم... از تو یبلندش رو برام باز کرد... وقت یشاس نیماش در

من داشت.. آب دهنم روقورت دادم و نگاهمو ازش گرفتم... پسرش قابل  دنیدر بلع یخشنش سع ی فهایبا ق در

 تحمل تر ازخودش بود... 

به  مدیاز ترس چسب یعیبه طرز فج کیموز یو با بلند شدن صدا نیتا سوار شد دستشو برد سمت پخش ماش شهاب

 فتاد... رو روشن کرد وراه ا نی... از حرکتم جا خورد... ماششهیش

 ام همون مدل بود  که خنده اش به هوا رفت... متعجب نگاش کردم..  افهیق هنوز

 خنده داره.؟... -

 !. یبامزه شد یلیخ-

 کردم...  یبامزه شدم... داشتم از ترس سکته م-

 عقب رو نگاه. کرد سرش روتکون داد...  نهیآ یتو از

 ... خورهیبه هم م گاردهاشیباد نیحالم از ا-

 رنگ پشت سرمون بودن...  یمشک نیبرگردوندم دوتا ماش سرمو

 .؟... یگفتیم یچ یداشت-
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 کردم  یپوف

 سردرد گرفتم...  یخاموش کن نویا شهیم-

 ... یآهنگ هست نیچرا؟ تو  که عاشق ا-

 ... ستمین گهید-

 کرد... نگام

 ..؟.. یمطمئن-

 نباشم ؟-

 ! یآهنگ عاشق من شد نیبا ا یگفتیم شهیآخه هم-

 باال  دیابروم پر یتا ی

 دونم و.تو..  یمگرنه من م اریب رونشیزده باشم... حاال هم تا از جا نکندمش ب یحرف نیچن ادینم ادمیمن  که -

  دیکش لپمو

 ... یصندل یزدم به پشت هیخانمم بگه... خاموشش کرد و.من سرمو تک یهر چ-

 خوابم برد..  یک دمیخسته بودم  که نفهم نقدریا

 ... یآشغال لعنت-...

 ببرم برگشتم سمت شهاب...  یتا به وضع خودم پ دیچشمامو باز. کردم... طول کش عیسر

 بود...  یعصب

 به فرمون..  دیکوب مشتشو

 ... یلعنت-

 بازموند رتیدهنم از ح دمیدیکه م  یزینگاهشو دنبال. کردم... از چ ریو مس برگشتم
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 ن... بود سادهیعمارت وا یجلو یو.گل پر کرم

  دیکرم رو چسب ی قهیشد  ادهیپ عیسر شهاب

 ... یداد لمیدروغ تحو یبا  چه جرات شعوریمردک ب-

 من راست گفتم...  دیآقا باور کن-

 ... نیکشوند نجایعمارت کجاش سوخته  که منو نا ا نیپدر سوخته ا-

 آقا عمارت... من  که نگفتم عمارت... اصطبلتون سوخته.. -

 دفعه دادش به هوا رفت  هی

 .. یدیم لمیتحو فیاراج ی... بازم داری... خورد-

 .. اصطبلتون سوخته... گهیبدبخت راست م نیآقا، ا-

 شد...  رهیخ یبا نفس اژدها مانندش به گل.پر شهاب

 .. زنمیسر کژال اومده باشه جفتتون رو دار م ییاگه بال-

 آقا... -

 .. نیخفه ش-

 ... نیسمت ماش برگشت

 شو...  ادهیعسل پ-

شدم... گل پرى و کرم تازه نگاهشون افتاد به من و.هر  ادهیپ عیکردم... سر یحرفشو گوش م دیمواقع با نجوریا یتو

 اومده اشون گذشتم و خودم رو رسوندم به شهاب...  رونیاز حدقه ب یچشم ها یدو در جا خشکشون زد... از جلو

 خودشو به اونا انداخت. و دست منو گرفت دنبال خودش کشوند...  ینگاه عصبان نیآخر
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تر شد و با دو خودشو رسوند به کلبه... درشو با لگد  عیشد سر یکلبه بلند. م یکه از   یدود دنیبا د عشیسر حرکت

 باز کرد... همه جا رو دود پر کرد.. 

ته سوخ مهیاز کلبه ن مهیه... چند لحظه بعد سراساون ن... رفت داخل کلب ی،ول ستادمیگوشه ا یسرفه افتادم و  به

 شد... خیتنم س یاسمش رو گفت  که مو یاومد و.کرم رو صدا زد... البته صدا  که ن... طور رونیب

 کرم رو خوندم...  ی فاتحه

 قل قله زن بود خودشونو رسوندن به شهاب..  یکه شکل کدو  یشاخ و دم با گل پر یغول ب اون

 بله آقا.. -

 تار موش کم شده باشه..  یبه حالت  یه آقا و مرگ.. کژال من کجاست.. وابل-

 ... کژال خوبه... میحرف بزن نیذار یآقا نم-

 کجاست االن.. -

 ...مشیپشت عمارت خودتون بست-

ساختمون بزرگ  که تا حاال  یداد  خودشو رسوند به  یکه فحشش م  یکرم رو هول داد و دستم رو  گرفت و در حال 

 ... گرفتیچشم آدمو م دشیسف یبودم... نما دهیند

 خدا لعنتت کنه کرم... -

 ... دیب*و*س* یکرد و م یرو.نوازش م دیاسب سف یشدم...  رهیرو از ساختمون گرفتم و به شهاب خ نگاهم

 سمتش...  رفتم

 احساس به خرج بده نقدریاسب ا یخشن در.مقابل  ی هیمرد با اون همه روح یشد  ینم باورم

 رو.برگردوند سمت من..  سرش

 ...؟. یمگه دوسش نداشت ا،یب-

 ... دمیدیم میزندگ یبود  که تو یاسب نیتر بایبگم ز تونمیشدم... م کینزد بهش



 یجنون عاشق

 
185 

 

 .؟.. ینوازشش کن یخوا ینم-

حس فوق العاده بهم دست داد... دوباره نوازشش کردم... خوشش اومد و  یکژال...  الی یرو دیرو  گرفت و کش دستم

 ... دیروتکون داد... شهاب خندسرش 

 کژال هم مثل من دوست داره... -

 شدم تو چشماش...  رهیخ

 ...؟ میبزن یدور ی یخوایم-

 از کژال گرفتم و به شهاب چشم دوختم...  نگاهمو

 با کژال؟... -

 روتکون داد...  سرش

 دادم...  لشیتحو لبخند

اسب... بعد خودش پشتم سوار  یبلند کرد و.نشوند رو نیزم ی... منو از رونیدست به کار شد و بعد از بستن ز عیسر

 شد و منو به خودش چسبوند... 

ذوق زده بودم  که شهاب گفت ناهار رو  نقدریبود... ا می. زندگیتجربه. ها نیاز دل چسب تر یکیبا کژال  یسوار

 رو تجربه کردم! یتک یچند بار هم سوار نیب نیو در ا میدو نفره رو تجربه کرد ،گردشی ییآماده کنن و دوتا

برده بودم  که شهاب تموم اخم و تخمش و  یبرام نمونده بود... پ ییبود و.نا کیبه عمارت هوا تار میبرگشت یوقت

 .کنه .. یم شیالیخ یمعشوقه  میکه تقد  هیو.عشق یمهربون رسهیاست و هر  چه به من م هیبق یبرا تشیعصبان

گهواره منو وادار  یبهم وارد شده بود مثل  یسوار نیکه ح  ییشدم.. تکون ها ادهی.مست خواب بودم  که از اسب پ

خودم رو روش ولو  دمیبه تخت رس یو.وقت دمیاز داخل عمارت نفهم یزیبودم ک.چ جیگ نقدریکرد... ا یبه خواب م

 گرفت...  یبه باز موشد  که از پشت بغلم کرد و موها یکردم... چشمام داشت گرم م

 .؟.. یدوست داشت -

 خواب آلود جوابش رو دادم...  نجوریهم
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 ... باشه... میفردا بازم بر-

 هوم... -

 و.منو به خودش فشرد..  دیخند

 بهم خوش نگذشته بود...  نقدریبود... تا حاال ا میروز زندگ نیامروز بهتر-

 تا خوابم ببره... دمیکش قینفس عم یاش چسبوندم و. نهیبه س شتریکرد اما سرمو ب یداشت خفه ام م نکهیا با

 رشیحر یپنجره باز و پرده ها یکرد... چشمامو باز کردم و.نگام رو یک.ب پوستم برخورد م ی...با احساس خنک

 موند... خواستم بلند شم نتونستم...  رهیخ

 بلند کردم... خواب خواب بود..  سرمو

 ... زمان برگشت به عقب.. دیچیگوشم پ یتو یقیموس یصدا

 گذشته بغضم گرفت... یآور ادی با

 آغوشم باشه...  یتو دمیشهاب، سع یبه جا دیاالن با 

 شد به هق هق...  لیام کم کم تبد هی... و گرختمیکباب شد... اشک ر تشیمظلوم یشکست... دلم برا بغضم

 شده... یعسل... عسل چ-

 دست و پاشو از دورم باز کرد...  

 ... عسل-

 اشک ها... نیو ا هیگر نیداشتم به ا ازی... نانیمحابا تر فرود ب یندادم و گذاشتم اشک هام ب محل

 یبود و.در آخر سرم داد زد... و وقت یکه از چشمام جار  یاشک لیاون س ومدیکرد بند ن ی... هر کاردمیلرز یم داشتم

 و سرمو نوازش کرد...  دیمنو در آغوش کش دیدرموندم رو د ی افهیق

 برات...  ارمیقاف هم باشه م ی... لب تر کن... قله یخوا یم یچ-
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 کرد...  ی.ممیسالخ وونیح یشد و مثل  ی.. مطمئنم خونم حالل مخوامیرو م دمیتونستم بگم سع یم

 پاک کرد... و زل زد تو چشمام...  اشکامو

 کرد...  یم زشیمامت هیکه از بق  یزیچ یخاص بود...  زیچ ینگاهش  عمق

 بشم و چشم بدوزم به چشماش...  میبود باعث شد  که تسل یچ هر

 ... چشمم رو  بستم... ومدیگونمو نوازش کرد.. خوشم م یشستش به آروم با

 نشوند...  میشونیپ یب*و*س*ه داغ رو یدردهام..  امیالت یبود برا یمرحم نیبودم  که ا دهیعذاب د نقدریا

 اشک  لیناب  که مال من نبود... بند اومد اون همه س زیچ یجنس هوس نبود..  از

 خودم...  یوفا یسالم ب-

لختش جا  یدم اسب یاتاق با اون موها یدختر جون تو هی دنی...از ددیجد تیشخص هیسمت در... ... میبرگشت عیسر

 چشماش...  یخوردم.. دست گذاشت رو

 ... دیخاک عالم.. ببخش-

 کوفت به در...  یبست... تقه او.درو  رونیرفت ب باسرعت

 داخل...  امیاجازه هست ب-

  -موهاش فرو برد یو دستشو ال به ال دیکش قینفس عم هی شهاب

 نه.. -

 کردم... اما اون نگاهش به شهاب بود..  یدرو.باز کردو وارد اتاق شد... متعجب نگاش م یول

 ... یریدور دور م یسفرها-

 ... دیتخت برداشت و.پوش یرو.از گوشه  رهنشیپ شهاب

 نه...  یعنینه...  گنیم یندادن وقت ادیبه تو -
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 نوچ... -

 آورد... برگشت سمت من... سرتا پامو اسکن کرد...  رونیب زبونشو

 از نوع خوشمزه اش..  نمی.. ایپریبا دختر جماعت م یخورده پس کله ات آدم شد یزیچ یکه   نمیب یم-

 ..دیهوا گونمو ب*و*س* یب

 ... دتمیجون  چه نرمه... دوباره ب*و*س* یا-

 نگاه پر.از سوال به شهاب نگاه کردم...  با

 رو.بست...  راهنشیپ یدکمه  نیآخر الیخ یب

 خب...  ی... مردم از فضولیکن یبانو رو معرف نیا یخوا یکه زبونتو گربه خورده... نم  پهیآقا خوش ت-

لباسش رو مرتب کرد برگشت  ی قهیاتاق بود   یکه تو  یقد ی نهیآ ی...بلند شد جلومیشد رهیدو به شهاب خ هر

 سمت ما... 

  ن؟یشد ونهیجفتتون د-

 هاان.. -

 ... دیاون لپمو کش یبا دختره جا خوردم.. ول میهماهنگ از

 موش نخورتت... -

 نکن بهناز...-

 کنم...  یتک تک موهاتو م امیم یخب... نگ هیاوه... بداخالق... بگو ک-

 ... یشناس یشده... چطور عسل رو نم تیزیچ یتو  کهنیمثل ا-

 .. نییپا دمیتخت پر یزد.  که از رو یغیج چنان

 ... ارایمن ن یآشغال رو جلو یاسم اون دختره -
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 نکن..  نی... به زن من توهیهووو-

 گرمه..  یاالن سرش با ک ستیآشغال معلوم ن یزن تو... دختره -

 بههههناااز... -

 تمام معنا خفه شد.. به

 تخت بلند شد  یاز چند لحظه سکوت دوباره به حرف اومد... از رو بعد

... یکنیو دعوام م  یزن یسرم داد م شهیفقط تو رو دارم اونوقت هم ایدن نیا یبداخالق لوس... ... من بدبخت تو-

 شهاب... اصال دوست ندارم... یبد یلیخ

 به شهاب نگاه کردم... ... رونیبا حالت قهر از اتاق رفت ب 

 ... مطمئنم...شهیوقت بزرگ نم جیخواهر من ه نیا-

 خواهر... -

 نگام کرد..  متعجب

 ! ن؟یبود ریکارد و.پن شهیرفته... هم ادتینگو  که بهناز رو -

 باال انداختم... اصال به من چ...  شونمو

 سمتم...  اومد

 چرا.. آ آ خ..  یگیخب خانم کوچولو حاال م-

 ذاشت پشت سرش و.از شدت درد صورتش فشرده شد... گ دستشو

 شد...؟ یشهاب... شهاب چ-

  کرد... لبمو گاز گرفتم... یم تشیکه دستشو گذاشته بود نگاه کردم... زخم سرش اذ  ییتخت... به جا یرو نشوندمش

 شهاب... شهاب... -
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 که باز کرد... متعجب به من و اتاق نگاه کرد...   چشماشو

 شده  یچ-

 ...؟میبرگشت سیاز پار یما ک-

 دهن باز نگاش کردم...  با

 .. سیپاررر-

 برانداز کرد...  سرتاپامو

کرد... زدم خورد  یداشت نگات م هیمانتو چرم تنت بود... همون  که تنگ بود اون پسر چشم آب هیتو االن -

 کردم...  رشیو.خم

 کرده بدجور...  یصاحب صبر  که قاط ای

 .. کشمتایم-

 گفت...  نویلحن ممکن ا نیتر یجد به

 بکش...  یدیاگه د-

 به در...  دمیسر جاش بلند شد... اومد سمتم چسب از

 بعد تورو...  کشمیاول خودم رو م-

 ... هاااان

خوند و من فلک زده  یو.واسه خودش آواز م دیخند یکه م  یشونه اش و.درحال یهوا معلق شدم... گذاشتتم رو یرو

 ... نییاز پله ها اومد پا زدمیتو هوا دست و.پا م

رو  یگونه حرکت اضاف چی... طبق معمول حق هدیمبل نرم و راحت منو انداخت و.خودش،کنارم دراز کش ی یرو

 نداشتم... 

 رو امشب بپوش... باشه..  دمیاون لباس خوشکله  که برات خر-
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 ... دهیسر قبرش برام لباس خر از

 هوووووم... -

 اوهوم... اوهوم.. -

 پاش بود یگنده رو ییکاسه  یکه   ی... بهناز درحالمیصرفه هر دو برگشت یصدا دنیشن با

 چشمش...  یگرفته بود جلو دستشو

 ممنوعه ها..  نجایمثبت هجده ا یکارها-

 از خجالت آب شدما...  یعنی

 رهام کرد و نشست کنارم منو نشوند...  شهاب

 چشمش برداشت  ی... دستاشو از جلوینیزمبه جون بادوم  ینشده افتاد داریتو باز هنوز ب-

 .. نایکنیم نیمن توه یشدم... آقا شهاب بار آخرت باشه به عشقوله ها ی... داشتم خفه مشیآخ-

 رو در آغوش گرفت..  ینیبادوم زم کاسه

 حرکتش خندم گرفت رو کردم سمت شهاب: نیا از

 مهربونه... دوسش دارم  یلیخ تیآبج-

 کرد..  میکیمبل  یزد تو بغلم و با پشت رجهیش یکی دمیفهم نویهم

 .. یبرو اونور خفه اش کرد ایبچه ب-

 خوام تو برو اونور هنوز باهات قهرما... ینم-

 یم زیبهناز رو متما یلیکه خ  یزیاز لحاظ چهره... چ یخواهر و بردار متفاوت بودن.. حت نیخندمو خوردم... چقدر ا 

 داشت..  یبیغر بیعج ییرایکرد رنگ چشماش بود... گ

 هوم...  هیاسمت چ-
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 لبخند نگاش کردم..  با

 داشتم سر شما دونفر..  یکش سیو گ سی... چقدر گیشناسیبهناز... تو عسل رو نم یشد ونهید-

 نیرفته... نگاه ا ادتیبود...  ییموهاش  که طال میبگذر شیبرو بابا خودتو مسخره کن... عسل از کل صورت عمل-

 .. یدیمامان ها رو م ی...بودهیم یخوب یداره.. به به  چه بو یخوشگل یعروسکه  چه موها

 به زور بهناز رو ازم جدا کرد...  شهاب

 قدر هم چرت نگو..  نیهاتو بخور ا ینیبرو بادوم زم-

 مونه...  یکمند م سویعسلمم... بسان گ ییطال یمن عاشق موها یگفتیخودت نم شهیچرت کجا بود... هم-

 آورد...  یاداشو در.م قشنگ

 ..؟گهیجواب بده د هیهان چ-

 دسته از موهامو گرفت بو کرد..  هی. فکر فرو رفته بود... یتو قایشهاب نگاه کردم... عم به

 ... ادیبو خوشم م نیمن از ا یول-

 سمت صورتم  دیدفعه نگاهش چرخ ی

 بهناز... -

 .. هیچ-

 چالم...  یرو.فرو کرد تو انگشتش

 ...نه. ادیبهش م یلیکه عسل تازه گذاشته خ  یچال نیا-

 متعجب به من نگاه کرد بهناز

 کنه ...  یدرد نم تییتو... جا یشهاب خوب-.

 بامزه اش کرده... دوسش دارم...  یلیچاله خ-
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 شد...  ونهیکه پسرت د  ییمادر کجا-

 من نگاه کرد...  به

 ... یخورش کرد زیداداشم رو چ-

 درست با زن من صحبت کن.. -

 همه راهو... زن من..  نیا رهیم یک-

 گرفت...  یدوباره موهامو به باز شهاب

 .. یشد زن خود خودم... مگه نه هان شیدو شب پ-

 پنج ساله فرو رفته بود یبچه  هیاالن تو جلد  یعنی

 باز توهم زده...  ای گهیشهاب درست م-

 کرد...  یم یسر شهاب هم وارس دزیجور  که با من حرف م نیهم بهناز

 ... زن داداش... ی...خب نگفت-

 سرمو تکون دادم..  فقط

 سرت چرا زخم شده...  ینجای... اافتمشیآهان -...

 .. ستین ادمیدونم  ینم-

 ...دیکرده... بعد ببخش یپس بگو.. چرا داداشم قاط-

 سمت من  برگشت

 .؟نیمهلک رو شما وارد کرد یضربه  نی..ا-

 بودنش جا خوردم...  زیهمه ت نیا از

 به من...  دهیچسب یبرو اونور ه ایبچه ب-
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 ولوم صداشو بلند کرد...  بعد

 شد...  یصبحونه چ نیملیحه ا-

 وا... ملیحه کجا بود اون بدبخت  که پارسال سکته کرد مرد... -

  ؟یچ-

 .. دیخند

 ... یذاریسربه سرم م یشهاب مگه نه... دار یگیم یالک-

 سن توهم...  مگه هم-

 آقا...آقا... آقا... -

بود از خنده  کیسمتمون نزد دیدو یپنگوئن م نیع دشیبند سف شیکه با پ  یدیزن تپل و.گرد و سف دنید با

 بترکم... 

 الخلقه اس جمع کردن دور خودشون...  بیعج یهرچ نایا بابا

 ..؟ گهید یهست یتو ک-

 .. دیزن پر رنگ

 کنم...  یرم براتون کار مساله دا هیآقا من صغرام... -

 ... یچ-

 کار مهم دارن باهاتون! هیسپردن بهتون بگم  سیی... ردیرو ول کن نایآقا ا--

 دراز کرد زیم یپاهاشو رو شهاب

 اونه  که بامن کار مهم داره..نه من با اون... -

 .. نیایب یاومدن... گفتن زود کاشونیآقا... شر-
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 ... شییییا-

 لحن پر از چندش بهناز جا خوردم...   از

 خواهر و.بردار از پدرشون نفرت دارن! نیحد ا نیتا ا یعنی-

 افتن به جون من بدبختا...  یها.. م شنیم یباز عصبان نیایآقا ن-

 لباسش رو زد باال...  نیآست

 رفت..  شیدستش دلم ر یرو یسوختگ یجا دنید از

 سرم آوردن...  ییچه بال  یاون سر دیآقا نگاه کن-

 یفکرشم نم یپسته.. ول تینهایب سییدونستم ر یسوخت... م چارهیزن ب یشهاب پر از نفرت شد... دلم برا نگاه

 وضع اسفبار...  نیبذاره اونم با ا هیبه خواسته اش از زن جماعت ما دنیرس یباشه  که برا فیضع نقدریکردم ا

 شهاب...  -

 شد به من  رهیگرفت.خ  یرو.از.زخم دست صغر نگاهش

 جان دل شهاب... -

کنم عسل  یبا هوم جوابمو بده... بازم تکرار م تایگفتم نها شیشونیلحنش!با اون اخم پ نیجا خوردم از ا راستش

 ...یهمه عشق رو.نداشت نیا اقتیخاک بر سر، ل

 نگاش کردم...  مظلوم

 . برگرد.. یداره و.زود کارتیچ نیگناه داره... برو بب یصغر-

 از سر جاش بلندشد عی... سردیکش قینفس عم ی

 فقط به خاطر تو... -

و.ب اون دونفر اشاره  دمیجنبه بود تا خم شد سمتم خودم رو عقب کش یدادم از اون جا  که کال ب لشیتحو لبخند

 کردم... 
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  سادیکرد و.صاف وا یپوف

 رو نشون بهناز بده...  میدیخر سیکه از پار  ییلباس ها گردمیتا من بر م-

 رفت یب*و*س* برام فرستاد و.با صغر ی... دمیهم مختص. خودش خر هیضمن اون ساک آب در

 رفت برگشتم سمت بهناز...  رونیدر  که ب از

 بود  رهیچونه اش و.ب من خ ریزده بود.ز دستشو

 ..؟ یگیازت بپرسم راستشو م یزیچ هی-

 باشه؟..  یتا چ-

 تو.سرش؟ یزد یبا چ-

 آباژور !-

 باال و.صاف نشست... از اعترافم جا.خورد...  دیابرو هاش پر جفت

 تو سرش..؟ یجان من واقعا با آباژور زد-

 نداشت بخوام دروغ بگم یلیدل

 آره.. -

 بپرسم چرا اونوقت؟ شهیم -

 بهم تعرض کنه! خواستیچون م-

 کرد از خنده  غش

به دختر جماعت نگاه کرده باشه... تو راستشو بگو من  که  یحت دمینم ادیعسل  ی هی.؟.. شهاب...؟! بعد از قضیک-

 ندارم ؟ یباهات کار

 کردم... حالش بد بود...  یکار م رهین شیراستشو گفتم... من پ-
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 شد  یافزوده م رتشیکردم و اون لحظه به لحظه به ح فیکه اون شب افتاده بود رو تعر  یبه جزء اتفاق جزء

 کردم...  یرو به عنوان سند حرفام معرف میکه تموم شد کر  حرفام

 لحظه تو سکوت گذشت  چند

 یشهاب خواسته بهت دست دراز یگیکه م  ی... فقط اون قسمتیدروغگو باش ادیکنم... چون اصال بهت نم یباور م-

 رهزای... شهاب از دختر جماعت بیکرد یک. تصور م یخواسته بکشتت ن اون کار ی... میکنه رو اشتباه متوجه شد

 باال انداختم..  شونمو

 بهم..  دهیکنه چسب نیحاال ک.ع-

 ... دیکرد.از خنده.. و.لپمو محکم.کش غش

 یپس کله ات منتها چون دختر خوب زنمیم یکیبعدا  ریهستما... ن خ یبد یآبج یموش نخورتت! البته فکر نکن-

 ... یستیدوست دارم  که داداشم باهات باشه... مثل اون عسل هم ،دماغو.ن یهست

 شد...؟ یبپرسم عسل چ شهیم-

 شد...  رهیمبل ولو کرد و.ب سقف خ یخودشو رو 

 زدم  صداش

 بهناز خانم... -

 گور.به گور.شد... -

 شهاب کشتتش..  ؟یچ یعنی-

 .. دیخند

 ... دیرسیمورچه هم نم یاش غلط اندازه مگرنه تا آدم بود آزارش به  افهیشهااااب... نه بابا.. اون.ق -

 شد... یم مونیداد م از حرفش پش یبدنم رو نشونش م یسگک.کمربندش رو یاگه جا مطمئنم
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 تر بشم...  کیباعث شد بهش نزد میکنجکاو اما

 سرش اومد؟...  ییچه بال  یبگ شهیم-

 روبرگردوند سمت من...  سرش

 ... سین به پارسفرشو نیبه آخر دهیاومده جلو.. و.رس دمیک.من فهم ینجوریحافظه اش برگرده... ا ی.ترسینم-

  ن؟یچرا آخر-

 ماه.بعدش اون اتفاق افتاد...  هی-

 ... ی.چ اتفاقیبگ شهیم-

 جمع کرد..  لباشو

 کنم... ممکنه یشهاب نم ی.براینی... من تضمیحواست رو.جمع کن دیمن از کجا بدونم مگه.اونجا بودم... فقط.تو.با-

 ... ادیهر آن برسه به اون لحظه و.دخلت ب

 فرار کنم..؟ یکنیکنم.. کمکم.م کاریچ-

 ... دیخند

تره . ن  عیوس واراشیزندان منتها د یمثل  نجابرامیبودم...  که ا یتو؟... اگه قرار بود فرار کنم.من.اول یخوب-

 نیشهاب تو.نقش معشوقه فرو رفته.. هم دی!خودم هستم و.خودم... باز خدا به داد تو.رسیچی... هیلی... ن فامیدوست

 آدم شد و.عاشق خودت شد.. دیشا یکن تو.اون عسل نبست شیکم کم حال یبدون ول متیغنفرصت رو.

 از نهادم خارج شد..  آه

 معشوقه... -

 ... ی... اصال کجا بودیکرد یم یکجا زندگ رهین شیپ یبر نکهیقبل از ا یبگ شهیم-

 زدم بهش  زل

 .. اد؟یبدت م سییچرا از ر یتو.ب من بگ شهیم-
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 خورد...  جا

 گفته؟  نوی.ایک-

 جفتتون مشخصه..  ی افهیالزم نبود بگه.. از ق یکس-

 . دهنش... یهارو برداشت شکست و.مغزش رو پرت کرد تو ینیاز بادوم زم یکی

 ... نمیرو بب شیخودم نابود یروز با چشم ها یآرزو دارم -

 .. یحد.از پدرت متنفر نیتا ا یعنی-

 ... ستیییاون پدر من ن-

 ! آب دهنم روقورت دادم...  واریبود پخش شد تو د که دستش  یا کاسه

 کپ همه..  تتونیمطمئنم شهاب داداشته... عصبان یول ستیپدرت ن سییر اگه

 معلومه  که داداشمه.. -

 ... ستیپدر.شهاب هم ن سییر یعنی-

 !اریمن ن شیاسم اون آشغال رو پ نقدری...تو هم ادمید می. زندگیکه تو  یموجود نیتر فی... کثسیی... رسییر-

 روب روش...  وارینفرت تمام زل زده بود به د با

 ... هیچ  یدون یشب و.روزم م یدعا-

 ... واریزل زده بود به د همچنان

 کنه ...  یخوشحالم نم نیاز ا شتریب یچیکه هر  چه مال و.منال داره از دست بده... ه  نهی...ا-

 .. برگشت سمت من.. ستیه اسم شهاب نک.داره ب ییزهایچ یمگه همه-

مونه... هم اون هم  یبراش نم یچیهاش لو.بره ه یدرصد از کثافت کار یکرد به اسم شهاب چون مجبور شد... اگه -

 شهاب داد...  یمادرم رو.با کنار زدن عسل از زندگ یشرف عسل... من مطمئنم خدا جواب دعاها یپدر ب
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 مادرت... االن کجاس.؟.. -

 چشماش دلمو لرزوند. یاشک تو ی حاله

 بهناز خا... -

 از اتاق ها...  یکیسر جاش بلند شد ورفت سمت  از

 مبل ولو کردم...  یکردم و.خودم رو رو یپوف

موقعش  یپس ک ایموند به پاندول ساعت... خدا رهیو.پر از معماهستن... نگام خ بیوغر بیعج نقدریا نایا چرا

 ... رسهیم

 عسل... عسل... -...

 شد خوابم برده بود...  یباز کردم... باورم نم چشمامو

 شدم.  رهیتوش بودم خ شبیکه.د ی.به اتاق خوابمتعجب

 ..؟یعسل ساک ها رو کجا گذاشت-

 کرد...  یو.رو م ریبرهنه کمد رو.ز یسمت شهاب.. با باال تنه  برگشتم

 عسل... تنبل چقدر... -

 که به من.افتاد لبخند زد..   نگاش

 ... ؟یساک لباس ها.رو کجا گذاشت یخواب آلو... راست یشد داریب-

 به بهناز...  ی.رو.دادی.سورمه ااون

 دهنم روقورت دادم..  آب

 .. کاریچ یخوایساک م-

 .با کش بست پشتش.. موهاشو
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 فردا شب لباس برات انتخاب کنم.!.  یمهمون یبرا خوامیم-

   دمیفنر پر مثل

 !،؟یمهمون-

 .حرکتم خنده اش گرفت... از

 ؟ ینرفت یمگه؟ تا حاال مهمون هیچ-

 .؟. یکجا؟ با ک یک یمهمون-

 .کمدیسرش روکرد.تو دوباره

برم.. تو.فقط به  ییجا سییبا ر ادی.ک خوشم نمیدون یقبول کردم. مگرنه م یچون تو دوست دار نویبالماسکه... ا-

 من بگو.ساک هارو کجا؟

 از کمد.  رونیب دمشی...کش

 هستن؟!  یتو مهمون ایک-

 نگام کرد  متعجب

 ..؟یپرسی.میچ یبرا-

 رو جمع و.جور کردم  خودم

 لباس خوب بپوشم.  یخوام...  یم-

 . دیخند

 !ینرفته با دو.وجب پارچه اومد ادمی.. پارسال گمیک.من م یبپوش دیرو.با یاون لباس-

 

 کنه  مطمئن باش..  یامسال فرق م-...
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 .. دیکش لپمو

 ساک ها.رو...  یکجا گذاشت زهیخاله ر-

 شهاب.. -

 هوووم ؟-

 اش..  نهی.قفسه سیگذاشتم رو دست

 لباس بپوشم... فقط...  خوامیک.خودم م یجورخوام اون یم-

 گرفتم باال. ..حرفمو ادامه دادم..  سرمو

 ان؟..  یتو مهمون ایک-

 بلندم کرد... نیزم یرو از

 .. افرادش...کاشیشر یهمه -

 شد.. ؟ یم نیبهتر از ا یچ گهیلبم... د ینشست رو دانهروزنیپ لبخند

 ..؟شونیکجا گذاشت یگیخب خانم کوچولو... م -

 ساک هاشو باشه...؟ الیخ یب خاطر من ب-

 .. دیخند

 خب نقطه ضعف من.!. -

 گذاشت پشت سرش و چشماشو بست... دست

 شهاب... شهاب... -

 .. دمی..ترسچشماشو  که باز کرد قرمز بود. نیزم یرو گذاشتتم

 چرا... -
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 ... شهی... داره سرم منفجر میاریقرص برام م-

 .داشتم.. ازیشهاب عاشق ن نیاومد.. حاال حاال ها به ا یسرش م ییبال دیسمت تخت.. به زور خوابوندمش... نبا بردمش

 درنقیا دیآب رو سر کش وانیاتاق.. دوتا مسکن رو انداخت باال ل یو.با قرص برگشتم تو یرو رسوندم به صغر خودم

 تیموقع نیبذارم ا تونستمیعنوان نم چیبه ه رون؛یکه راحت شد از اتاق رفتم ب  المیموندم تا خوابش ببره... خ ششیپ

 که به دستم اومده بود از دست بره ..   یمعرکه ا

 . ..دنید یستاره رو م یاون رو دیبا نایبود ا یکاف گهیدست گذاشتن د یکردن و.دست رو یصبور

... 

ه  ب نهیآ یصورتم... و از تو یکه قراره برم بالماسکه اس نقابمو.زدم رو  یمهمون نکهی... خوشحال از ادیرس یمهمون روز

داد.. طفلک راست  هیکه تنم بود نگاه کردم... لباس رو از بهناز گرفته بودم... چند دست رو بهم هد  یلباس بلند

که بهم داده بود   ی... موهامو با کالهیچ یبرا خوادیم لباسببره  یاونو به مهمون یچکیقراره ه یوقت گفتیم

 ... یپف یها نیبا آست یا روزهیلباس ف یپوشوندم.. 

 دختر...  یواو..  چه کرد-

 شدم...  رهیبهناز خ به

 ... ادایبهت م یلیخ -

 برداشت...  زشیم یرژ لب از رو هی

 .. یشیمعرکه م گهید یکه بزن  نویا-

 بود..  میشب زندگ نیامشب آخر دیدم.. شانکر یمخالفت

 .. ادیبهت م یلیخ -

 برداشتم..  زیم یاز رو گهیرژ د ی

  دمیدوتا رو بردارم. بعد بهت م نیا تونمیم
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 سر قبرم..؟ یبرا خوامیخودت... من م یبرا-

 .. دمیب*و*س* گونشو

 !دمید میکه تو زندگ  یهست یدختر نیتو ماهتر-

 که شهاب خودشو کشت.   یحرف ها بهتره بر نیا یبسه بسه تو.هم.. ستاره تو به جا-

 گرد شده نگاش کردم  یچشم ها با

 ستاره؟!-

 ... دیخند

 از گوشواره هات  که شکل ستاره است حدس زدم  یاسمتو  که بهم نگفت-

 منتظرم باش..!  دیبود. ...بغضمو خوردم.. ..سع دمیسع ی هیگوشواره ام... هد یگذاشتم رو دست

 معلومه...  چیعسل ه-

 بود روم ثابت موند...  سادهیشهاب  که تو چارچوب در وا نگاه

 نشده من رفتم..  18تا مثبت  -

 کف جانانه برام زد.  هیو.شهاب اومد سمتمبا عشق تمام سرتاپامو برانداز کرد.  رونیرفت ب عیسر بهناز

 براووووو... -

 گذاشت...  میشونی.پیب*و*س*ه رو یبارش منو دور زد و.در.آخر  نینگاه تحس با

 .. خانم،...باوقار... یمثل فرشته ها شد-

به  پوشوندیدماغم.رو م یاز شدت خجالت گر گرفتم.. ماسک صورتم که.تا.رو یحرفا نبودم.. ول نیکه اهل ا  درسته

 یفهمه من اون یعاشقونه... پس چطور نم یه هاهمه نگا نیهمه عشق ا نیبرداشت... زل زد تو چشمام... ا یآروم

 گونه ام...  یرو دیکش یکه عاشقش بود... انگشتش رو به آروم  ستمین
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 ... ینرم یلیخ-

 سرتاپامو برانداز کرد...  دوباره

 ..!گذرهیبهمون خوش م شتریب نجایا یشدم برم مهمون مونی... پشهیچ یدون یاوم... م-

 صورتم...  یماسک رو ازش گرفتم و.زدم رو عیبرق گرفتتم. !سر نکهیا مثل

 که ازش متنفر...  ییهمون آدم دروغ گو یشیحرفت م ریز یبزن ،یتو به من قول داد-

ل برنج حم یبشر عادت کرده بود منو مثل گون نیبزنم... تو هوا معلق بودم.. ا غیباعث شد  که ج شیناگهان حرکت

 .. خم شد.کمربند رو.برام بست... یصندل یرو باز کرد و.نشوندتم رو نیکنه... در ماش

 .. یداد یچه شوهر خوش قول  ینیب یحاال م-

م و به ه دیدروکوب یصندل یاز خدمتکار گرفت و.بهم داد خودشم نشست رو فمویدادم... ک لشیلبخند گشاد تحو هی

 رو.روشن. کرد نیماش

 م انجام بدم... خواست یبود  که م یکار ریشد.. تمام ذهنم درگ یسکوت سپر یتو ریمس

 به خودم اومدم...  نیمتوقف شدن ماش با

 آومد و در سمت منو باز کرد  عیشد و.سر ادهیپ نیشهاب از ماش یرنگ یساختنمون قصر مانندپراز چراغ ها هی

 .. دییبفرما -

 

 ادهیپ نیتو دستم فشردم دستشو  که سمتم دراز بود رو گرفتم و از ماش فمویداشت... ک یبرق خاص ی چشماش

 شدم.. 

 فوق.العاده شلوغ بود... قدم به قدم شهاب وارد ساختمون  شدم...  میکه.توش بود یباغ

 شهاب حلقه کردم...  یو.دستم رو  دور بازو دمیحاضر در مجلس ترس یانبوه آدم ها از

 کنارشم نکهیازا بردیحرکتم خوشش اومد و دستشو دور کمرم حلقه کرد... لذت م نیکه از ا  انگار
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 کرد و.من کجا...  یم ریاون کجا س قعاوا

 

 شد.. دستشو سمت شهاب دراز کرد... کیمضحک بهمون نزد ی افهیق هیمسن با  بایمرد تقر هی.ورود ما با

 .!دیشهاب خان خوش اومد-

 به جاش دستشو چرخوند سمت من : اوردیخودش ن یشهاب رو به رو یبا اکراه بهش دست داد.. سرد شهاب

 .. یخوشحال م-

 آن گفتم شکست.  یدستش  که  یچنان زد تو شهاب

 ؟یدیبار اول و.آخرت باشه فهم-

 ینجوریا نکهی.. خوشحال شدم از اسهیو.آشغال مثل رئ یآدم عوض یاومد از مرده! مطمئن بودم  یخوشم نم راستش

 باهاش برخورد کرد.. 

 .میشهاب جان بر-

ه ب میبود دهی.. هنوز نرسمیاون مرد  که مطمئنم صاحب مجلس بود گذشت یبا لبخند عوض کردو باهم از جلو اخمشو

به  تفاوت ی.. بگشتینفر م هیصورتش ...انگار دنبال  یآورد و زد رو رونیب بشیکه شهاب ماسکشو از تو ج  تیجمع

 دیرو داز. پسرا... برگشت تا شهاب  یکی ی ونهکردم دنبالش رفتم... زد پشت ش یکه حس م  یا رهیخ ینگاه ها

 رو در آغوش گرفتن...  گهیهردو خوشحال همد

 .از چند لحظه پسره تازه متوجه من شد.. بعد

 خانم باتوهه؟ -

 منو به خودش فشرد  شهاب

 .. گهیعسله د-

 متوجه جا خوردنش شدم ینقاب زده بود ول درسته
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 سمتم دراز کرد...  دستشو

 مجددتون  داریخوشبختم از د -

 دستش نگاه کردم و برگشتم سمت شهاب...  به

 شدم...  ریباز بهش دست ندادم و سر به ز ینفر اعتماد داره ول یبه  دمید یبار بود  که م نیاول

 که زد جا خوردم... متعجب به پسره نگاه کردم ؛  یکف از

 ...میریبگ ادیباهاش... بگو مام  یچه کرد-

 ... دیخند شهاب

 بهش خوش بگذره..! یخوام امشب حساب ی... مهیکم زیعاشق شدن مگه چ-

 دستاش و دور خودش دور زد..  یبلندم کرد وگذاشت رو نیزم یپسره از رو یجلو

 شهااااب.. -

 یکیدر حال رقص دستم رو  گرفت و اون  تیتوجه به پسره کشوندتم وسط جمع ی... بنیزم ی. و گذاشتتم رودیخند

الزم  کیکوچ دیتقل یرقص  نیبلد نبودم برقصم اما ا نکهیبوند... با اکمرم گذاشت و منو به خودش چس یدستش رو

حاضر  یاز زن ها دیخوشحال بود مثل بچه ها ذوق زده بود... دستم رو  باال گرفت و.منم به دنبال تقل یلیداشت... خ

 ... نیزم ینفر... و افتادم رو یدفعه خوردم به  یدر رقص دور خودم چرخ زدم  که 

 خانم حالتون خوبه..؟-

 ... دهیشرف کور دلت کتک جانانه کش یفرشاد ب -

 گفت...  نویبا نعره ا بایتقر

 بلند کردم..  سرمو

 بدم صیهم  که زده بود تونستم قاتل شوهرم رو.تشخ یاز پشت نقاب یحت

 ...؟نییآقا شما -
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 .. دیوپحد ممکن به فرشاد ت نیشتریبلند شم و با ب نیزم یکمکم کرد از رو شهاب

 شد..  یکردن.. در آخر فرشاد شاک یزور جداش کردم... چند نفر برگشته بودن و.مارو تماشا م ب

 از عمد  که نزدم..  یچته بابا.. باز رم کرد-

 ... ستیآشغال رو نشناسم  که اسمم شهاب ن یمن اگه تو-

 وسط..؟ نیا نیچه خبره معرکه راه انداخت-

 بود.. ماسکش رو.ک.برداشت شناختمش  سییر

 ؟ دیبه جون هم افتاد یبا شما دونفرم.. باز سر چ-

 برس ! تینداره برو به خوش گذرون یب تو ربط-

 شهااااب؟-

گوشه سالن  که خلوت.بود . اما من نگاهم به  یو.دنبال خودش برد  دینثارش کرد و دست منو کش ییبرو بابا شهاب

 ... دیو.شهاب در جا دوتا جام رو سرکش یصندل یرو می.. نشستزدیحرف م سییرفرشاد بود  که داشت با 

شدم  کی... بهش نزددیبار یو.فرشاد.. از نگاهش نفرت م سییبه ر دمینگاهش رو  که دنبال کردم رس ریمس

 و.دستشو گرفتم... 

 شهاب.. -

 روبرگردوند سمتم..  سرش

 !ییخوام برم دستشو یمن م-

 خنده..  ریز زد یحرفم پوف نیا با

 نگاش کردم  متعجب

  ؟یخندیچرا م-
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 ؟ ییمن ببرمت دستشو یخوایم-

 بلند شد  عیلوس نثارش کردم و از سر جام بلند شدم.. سر یبازوش.  یتو زدم

 تو کجا ؟-

  ؟یکه تنها بر  یانتظار ندار-

  یصندل یزور نشوندمش رو به

 جمع. التیخ شهینم میزیمن چ نجایا نیتو بش-

 رو برداشت..  نقابش

 ... یهان-

 .گونه اش گذاشتم... یب*و*س*ه رو یبتونم به اصطالح خرش کنم  نکهیا یبود. برا هیپر از گال لحنش

 نرو تا برگردم..  ییجا-

 .. یاز خوشحال زدیاثر داشت. !چون چشماش برق م انگار

 ... یایتا ب خورمیهر چقدر طول بکشه من از سرجام تکون نم-

 . برداشتم. فمویک

 ... نیآفر-

که دل تو دلم نبود خودم رو   یب*و*س* براش فرستادم و.در حال یکجاست..  ییدستش نشونم داد دستشو با

 ییرسوندم به دستشو

 شدم..  یدست به کار. م عیسر دیبا

ماسک  فمیکردم از تو ک یاون باال جاساز عیسر ییدستشو یباال یآوردم نگاهم افتاد به دربچه  رونیب لباسمو

همرنگ لباسم زدم به لبام.. از  غیج یرژ صورت یصورتم.. رژ لبمو پاک کردم و  یرو برداشتم و گذاشتم رو دمیجد

 به خودم نگاه کردم...  نهیآ یتو
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 ... دمیکش قینفس عم یتا آسمون فرق کرده بودم..  نیزم

 و دنبال فرد مورد نظر گشتم رونیاومدم ب ییدستشو از

 داشتم... نگاهم ثابت موند روش...  یهم برام سخت بود.. االن حس بهتر یدو تا لباس رو تحمل

 قیمنفس ع هیکم نداشت...  یچی... به لباس بلندم نگاه کردم... هدیرو.ب گند کش میآشغالش بود همون ک.زندگ خود

  یکرد. به افراد یکه مزه مزه اش م  یدستش بود و در حال یجام تو یاستوار رفتم سمتش...  ییو با قدم ها دمیکش

 که وسط سالن در حال رقص بودن چشم دوخته بود. 

شربت رو.  یگریشراب و.د یکیدوتا جام  زیم یکنم... از رو ستیکردم تا بتونم صدامو راست و ر یسرفه ا تک

 بهش  دمیبرداشتم. باالخره رس

 جامو گرفتم جلوش...  یحرف چیه بدون

 گرفت و.برگشت سمت من تیرو از جمع نگاهش

 .من شد سرتاپامو براندار کرد... محو

 واووووو -

 داد ...  ینگاهش داشت قورتم م با

اومدن چشم دوخته  یکه براش عشوه م  ییتوجه به دخترا یب یصندل ینشسته بود رو دمییشهاب رو پا یچشم ریز

 بود و.منتظر برگشت من بود ! 

 جام رو ازم گرفت  فرشاد

 نازت...؟  یآب یهاچشم  نیخانم خوشکل با ا هیاسمت چ-

 کنم  رییتغ ی.خواستم حسابیرو از بهناز گرفته بودم... م یآب یلنزها

 رو مزه کرد اشاره کردم به جامش..  شربت

 .. دیهوا سر کش یب
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 خواستم کامال مست بشه  یبرداره مانعش شدم... م زیم یرو از رو مویاز ل یا کهیت خواست

 دیکشیسر م ینجوریشراب رو ا نیکه ا  خوردمینم یراحت نیآب هم به ا یکلمه باهاش حرف زدم ...من حت ی فقط

 از شربت رو مزه کردم و.چشم دوختم به چشماش...  یکم هی.

 شد  کینزد بهم

 .. یدیافتخار رقص م-

 دادم  یتکون دادن سر بهش جواب منف با

 چرا من  که مست کردم برات!؟ -

 .. دیوخته بود به چشمام اونم سر کشکه چشم د  نجوریگرفتم سمتش ،هم گهیجام.د هی

 ؟? ززززمیعز یخوایم یچ گهید-

 کرد  انیکامل ب یرو با مست زمشیعز

 زدم  پوزخند

 ینقطه ضعف محسوب م هیبراش  نیگفته بودن و.ا نویو شهاب بارها ا سیینداشتم چون ر یدختر باز بودنش شک در

 شد... سر تاپاشو برانداز کردم !هنوز جا داشت !

 برداشتم.گرفتم سمتش  گهید یبطر هی

 رو ازم گرفت  یبطر

 کرد دم گوشم  سر

 باال..  میبر-

 باال چشم دوختم  یطبقه  به

 بود...  خلوت
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 تکون سر بهش جواب مثبت دادم با

 کرد.  میپله ها همراه یخوردتم تا باال یکه با نگاهش م  یبرداشت و.در حال گهید یبطر هی

  گشتیم یلاتاق خا یدنبال  زدیم جیکم گ ی

 خودشون بودن...  یمنم حواسم به اطراف بود همه تو حال و.هوا همزمان

 خفه کردم... ترسم باعث شد  که بخنده...  غمویاتاق ج یشدم تو دهیدفعه کش هی

 بست و.چسبوندتم پشت در...  درو

 بود! ومدهین رمی.گیخوشمزگ نیتا حاال لقمه به ا-

 ...دستشو آورد سمت لباسم  که مانع شدم.. 

 دستش  یتو یکردم به بطر اشاره

 ... دیخند

 دوم رو گرفت سمت من یگوشه و.بطر هیپرتش کرد  دیرو سرکش یبود بطر رهیکه.به من خ نجوریهم

 حاال نوبت توهه!-

 گرفتم..  ازش

 نبود..  یحالت عاد یکردم تو نگاش

 تو بخور.. نمیا-

  دیخند 

 هم باشه نوبت توهه ی... نوبتهگینه د-

 کرد...  ینگام م یجور خاص هی.

 کنترل رفتارش دست خودش نبود..  گهید
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 دهنش...  یرو.گرفتم جلو یبطر

 بخور... -

 نگاه کردم  یکرد ...به بطر پرتش

 .چرخوند سمت خودشصورتمو

  اد؟یچرا ازت خوشم م یدون یم-

 کرد...  یم تمیگند الکل اذ یشد بو کترینزد بهم

 دوسش دارم...  یلیکه خ  ینداز یم یدختر ادیمنو -

 قلبم از جا کنده شد..  دیکه کش  ماسکمو

 زد  قهقهه

 تو دام من...  یایخودت ب یکردم با پا یفکر نم-

 لو.برم محال بود..  یزود نیبه ا نکهی.ایممکنه موفق نشم ول زدمیم حدس

دونستم خودت هم  یشده منتظر تو بودم... م یگفت چ سییر یوقت یجا خوردم ول دمیدختر رو.با شهاب د ی یوقت-

 ! رهیگیمنو نم یجا چکسیه یفهمیم

 زدیکه تو رفتارم بود ترس موج م  یجسارت یبجا نباریبرگشته بود و.ا ورق

 شدم...  ریکه خودم کنده بودم اس  یچاه یدفاع تو یو ب تنها

 به هوا رفت..  غمیتخت ج ی.پرت شدنم روبا

 تخت یرو از تنش کند و.اومد رو رهنشیپ

 که به خوردش  یکردم با اون همه الکل یباشه خواستم فرار کنم محکم گرفتتم.. فکر نم ینجوریخواستم ا ینم من

 همه زور داشته باشه  نیدادم ا
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 کرد...  یم خیتنمو س یپر از هوسش مو ی خنده

 ..دنتینقشه کش نیلعنت به تو با ا ستاره

 شد...  خم

 هاان.؟ یکرد مشیلباست رو.کجا قا یکی... اون یهم زد ی..  چه رژاوووم.-

 زدم  غیکرد ج کیرو  که بهم نزد صورتش

 ... دیخند

 لحظه بودم... نیمنتظر ا دمتیک.د یاز همون روز-

 ماسکش رو برداشت... موهامو چنگ کرد..  

 خرت شده هااان ؟ یکه اونجور  یچقدر واسه شهاب عشوه رفت-

 ک تو چشمام جمع شده بود.. شدت درد اش از

 ! میدسته سوم هم قانع باش نیبه ا میدستم اما انگار مجبور دیرسیدوست داشتم دست اولت م-

 بدنم رو گرفته بود کل

 کردم... فکر کن ستاره... فکر کن تا بدبختت نکرده...  یم یکار هی دیبا

 زد به سرم..  یزیچ یلبمو لمس کنه  نکهیآخر قبل از ا یلحظه  درست

 فرشاد... -

 شد...  رهیخمارش رو.از لبام گرفت و.ب چشمام خ نگاه

 ..؟. یخوایم یزیچ-

 من دوست دارم... -

 لباش نقش بست  یرو روزمندانهیلبخند پ ی
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 ؟ یپس موافق-

 دهنم روقورت دادم آب

 . .. امشبو بسپار به من... از دست شهاب فرار کردم  که با تو باشم..یبلند ش شهیم-

بلند شدم  عیبکشم.. سر قینفس عم هیشدن به چشمام ازسرجاش بلند شد. تونستم  رهیخ هی.از.چند ثانبعد

 نشستم... 

 کردم  ینقشه امو تا آخر اجرا م دیبا

 شدم کیمن بهش نزد نباریا

 گهیصورتش... االن د یتخت.. خم شدم رو یگذاشت افتاد رو ارمیو.سرمست از اعتراف من خودشو دراخت خوشحال

 کرده بودم...  یلباسم جاساز ریچاقو.رو درست ز هیزدم باال...  یپاهام آزاد بود لباسم رو به آروم

 .. یبندیچشماتو م-

 .. دیخند

 ؟ یکشیخجالت م -

 فرشاد -

 ناز صداش زدم..  با

 بست.. چاقو رو.تو دستم فشردم...  یبه آروم چشماشو

 ها...  یطولش ند ادیز-

 موهاش..  یه اش بود.. دستم رو  فرو کردم الب البست یبه چشم ها حواسم

ببلعتم...  خوادیکردم م یم دحسیکش یکه م  یقیعم یکرد.. با نفس ها یحرکتم حالشو بدتر م نیبود و.ا مست

 موقعشه  دمیموهامو  که چنگ کرد فهم
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 دمیتخت پر یز روا عیبه هوا رفت سر ادشیکه ازش داشتم چاقو رو فرو کردم تو شکمش  که فر  ینفرت باتمام

 .. نییپا

 شکمش...  یبه خون نشسته نشست و.دست گذاشت رو ییچشم ها با

 نگاه کردم..  یخون یروتخت به

 ینابود متیخواستم بهش ضربه وارد کنم! شده ق ینبودم فقط م فیقدرت کشتن اونو نداشتم اون قدر کث من

 کرد رفتم سمت در..  یکه از درد ناله م  یبود.. در حال سییر یکرده  زیخودم... فرشاد عز

 تونممثل شماها کثافت باشم..  یمن نم یآشغال ول یکشت دمویسع-

 نفهم دوست دارم... چرا... اااخ..  کهیزن-

 برداشتم..زدم به صورتم   نیزم یاز رو نقابمو

 کنم خبر مرگت رو بشنوم..  یدعا م-

  رونیباز کردم و.رفتم ب درو

که تنه زده بودم هم نگاه   یخودم بودم  که به کس یحال و.هوا یتو نقدریا دیلرز یودلهره م بدنم از ترس تموم

  ادینداره.  که دنبالم ب نویدونستم جون ا ینکردم.. م

که وارد سالن شدم... اما با   دمیلرز یدستم رو  شستم و.لباسمو عوض کردم... هنوز م ییرو رسوندم به دستشو خودم

 یلحظه نگام افتاد به طبقه  یشد همه جا رو دنبالش گشتم..  یشهاب قلبم داشت از جا کنده م یخال یجا دنید

 کرد یم یتک اتاق ها رو. وارس کبا سرعت تمام خودم رو رسوندم بهش.. داشت ت دمشیباال... د

  سادمیدر وا یکه فرشاد توش بود رو باز کنه خودم رو رسوندم بهش و.جلو  یدر اتاق نکهیاز ا قبل

 ... گردمیس ساعته دارم دنبالت م ییمعلومه کجا چیشهاب ه--

 نگام کرد  قیعم

 .نبود یرنگ نیرژت ا-
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 شد  کیبود سکته کنم.. بهم نزد کینزد

 .راستشو بگو یکجا بود-

 کردم  یدرستش م یجور هی دیبا

 عسسسسل -

... جا دمشیقه  کردم و.ب*و*س*کنم دستم رو  دور گردنش حل یبترسم و.قالب ته نکهیا ینعره اش به جا نیا با

 خورد خواست جدام کنه نذاشتم...

باال دستشو  که برد سمت  دیکرد منو کش یرفت خودشم همراه ادشی یکه همه چ  دمشیب*و*س* اونقدر

 دستم رو  چسبوندم به چارچوب در  عیسر رهیدستگ

 ..؟. یکنیم کاریچ-

 نگام کرد  شیوحش ی.اون چشمابا

  میتو اتاق اونجا راحتتر میبر-

 ... سادمیوا نی.نکردم... دستشو از.دور کمرم باز کردم و.رو زمنجاشویتو سرم  که فکر ا خاک

 نه..  نجایا-

 ... یهان-

 ... دیطلب یم ازشوینبود... چشماش ن ی.اون همه خشونت خبراز

 نگاهمو از شهاب گرفتم سییباز و.بسته شدن درها توسط افراد ر با

اومد  یگره شده م یبود  که با ابروها دهیقبل رو.د یو مطمئنم صحنه  یو عصبان شیشاک ی افهی.اون قبا سییر

 سمتمون... 

 به شهاب.چسبوندم  شتریرو ب خودم

 .. ؟هیدختر باز یجا نجایا-
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 درست صحبت کن.. زنمه.. -

 برو بابا !-

 چته آمپرت رفته باال ؟-

 یسرش قرار بود اون نقشه هارو برا ریشده.. خ میقا یکدوم. قبرستون ستیاون فرشاد پدر سوخته معلوم ن-

 بده! حیتوض کامونیشر

 شک نکن ! شیرفته دنبال دختر باز-

  بودم سادهیبود و.ما جلوش وا یکه اصل  یمونده هم توسط افرادش باز و.بسته شد.. فقط مونده بود همون ی.در باقدو

 ..!ستین میگردیم یهر چ سییر-

  دیو.ب پدرش توپ دیحدم شهاب فهم نیتا ا دمیلرز یم داشتم

 شد...  خکوبیبه شهاب مارو کنار زد و.درو باز کرد... تا پاشو گذاشت داخل اتاق سرجاش م توجهیب یول اون

افرادش به اضافه من و.شهاب هم وارد  یو.نعره زد... همه  واریکه دستش بود رو پرت کرد تو د  یدفعه اسلحه ا ی

 . میاتاق شد

بود  رهیبود و.ب در خ زونیکه سرش از تخت آو  یگرد شده فرشاد  در حال یپاره شده و چشم ها کهیبدن ت دنید از

 زدم و از حال رفتم غیج

 شدن چند قطره  آب به صورتم چشمامو باز کردم...  دهیپاش با

 که بلند کردم چشم تو.چشم شهاب شدم   سرمو

 ..؟ یبهتر-

 درو باز کردم دوال ی رهیدستگ میبود نیماش یافتاده بود. حالت تهوع بهم دست داد.. چون توکه   یاتفاق یآور ادی با

 تو معدم بود.نبود رو باال آوردم...  یشدم و.هر چ

 داد ...  یرو ماساژ م کمرم
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 .. یزدم به صندل هینشستم و.تک صاف

 کرد..  زیداشبورت بود دور دهنم روتم یکه جلو  یدستمال کاغذ با

 و.چشمامو بستم  دمیکش قینفس عم تا چند

 ... رهی.دوست نداشتم با اون وضع اسفناک بمیپست بود ول درسته

 کرد... یشهاب هم حالمو بهتر م یداد  و.نوازش ها یدریا فوق العاده بهم آرامش م یصدا

 آوردمت..  ینم فتهیب یقراره اتفاق زدمیدرصدم حدس م یاگه -

 مهربون بود  یلیبودنش خ یباز کردم... با تموم وحش چشمامو

 هوا خودم رو چسبوندم بهش و.دستم رو  دور بازوش حلقه کردم...  یب

 ... یخوب یلیشهاب تو خ-

 گرفتم باال و تو چشماش زل زدم  سرمو

 خوب بمون  نقدریا شهیهم-

 به دلم نشست..  یلیزد  که خ یلبخند

 ب*و*س*ه داغ حواله ذهن خسته ام کرد...  یزد کنار و  میشونیپ یاز تو موهامو

 به خودش فشرد  شتریانگشت هام قفل کرد و منو ب یال به ال انگشتاشو

 ... مخصوصا با اون چالت !یحس آرامش تیمن نها یتو.برا-

 حرف آخرش خندم گرفت.. ...حرفشو ادامه داد..  از

 ... یلیکه خ  یحس فوق العاده ا یجربه نکردم... تو وقت ت چیکنم تا حاال ه یکه با تو دارم تجربه م  ی...احساس-

 پاش  یدفعه بلندم کرد و.نشوندتم رو ی

  میشونیرو. چسبوند به پ شیشونیپ
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 دوست دارم..  یلیک خ-...-

 قلبم شدت گرفت آب دهنم روقورت دادم و.نگاش کردم ضربان

 ! یوقت بچه دار نش چیفقط بهم قول بده ه-

 خوردم...  جا

 خوام اونم مثل من تنها بشه... از بچه متنفرم..  ینم-

 بچه کجا بود حاال... من هنوز خودمم بچه ام !-

 شد...  طونیو.نگاهش ش لبخندش

 !¡گازش بزنم  خوادیک.دلم م یشیخوشمزه حساب م یبستن یمن  ی.برای.. ولی.دونم  که بچه ایم-

 به هوا رفت غمیکه از لپم گرفت ج  یگاز با

 اش کنم.  نهیس یمشت حواله  یقهر  یو.من فقط تونستم به نشونه  دیغش خند غش

 ؟یقهر کرد-

 ازش برگردوندم...  رومو

 انجام بدم..  خواستیحرکات دست خودم نبود...فقط دلم م نیکدوم از ا چیه واقعا

 کنما..  یات م هیتنب یجوابمو ند-

 کردم...  نگاش

 حال ادامه دادم  نیبا ا یول دیبار یم طنتیسرو.روش ش از

 ..؟شمیم هیتنب یمثال چه جور-

 یالتماسش م یحرفم بود افتاد به جونم و قلقلکم داد...  ازشدت خنده سرخ شده بودم هر چ نیانگار منتظر هم نامرد

 شد..  الیخ یولم کنه... و واقعا هم ب نکهیا دیبود... در آخر پناه بردم به آغوشش به ام دهیفا یکردم ب
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 داشت..  یقشنگ یامواج.. هم خوان یقلبش با صدا ضربان یصدا

 شهاب.. -

 جانم -

 شد..؟ یچ ی... مهموننجایا میاومد یک-

 از خودش جدا کرد...  منو

 صورتش هنوز اثرات خنده اش بود تو

 هیبق ی.. فقط خودم و.خودت گور بابایمهمون الیخ یب-..

 شهاب...  یول-.

 لبش  یاشارش رو گذاشت رو انگشت

  سیییییه-

 اولم نذاشت  یکردم و خواستم برگردم سر جا یپوف

 شهاب.. -

 اسمشو گفتم  هیپر از گال یلحن با

 و بازش کرد...  پسمیبرد سمت کل دستشو

 ...؟یبشه موافق لیتکم مونیخوام خوش یم-

 چون... دیچرا مخالفت نکردم... شا دمینفهم نویاما ا دمیرو.فهم منظورش

... 
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عقب  یشهاب برداشتم...صندل یبرهنه  ی نهیس یشدم.. سرمو از رو داریمواج از خواب بپرنده ها و ا ی...با صدا

رو به  نی...  نگاش کردم.. تو خواب فوق العاده مظلوم و آروم بود.. حصار دستشو از دورم باز کردم در ماشمیبود

 شدم...  ادهیپ نینشه... ازماش داریباز کردم  که ب یآهستگ

شهاب فقط پرنده ها بودن  که تو آسمون  نیکرد آب بود و آب ...جز ماش یتا چشم کار ماطراف چشم دوختم...  ب

 کردن...  یپرواز م

 .. دمیکش قینفس عم ی

برهنمو  یکردم... قدم برداشتم سمت آب... چشم هامو بستم. پاها یرو حس نم یدرد چیقبل ه یسر برعکس

 یتوجه به همه  ی.. لبخندمو خوردم و.بزدیشهاب تو تنم زار م رهنیآب... دستامو باز کردم.. مطمئنم پ یگذاشتم تو

شهاب دور  یبود  که با حلقه شدن دستها ی... حس فوق العاده ادمیکش قیکه سرم اومده بود نفس عم  یاتفاقات

 ...دیحس به اوج خودش رس نیکمرم ا

 عسلم...  ریصبح بخ-

 بلند کرد..  سرمو

 .. ایو دستشو دراز کرد سمت در دیرو ب*و*س* میشونیکرد ... پ یبر لب نگام م لبخند

 معرکه اس مگه نه..؟-

 و تکون دادم...  سرم

 معرکه ترم نشونت بدم..  زیچ ی یخوایم-

 چ... -

 زدم...  غیج

 کرد و.با سرعت رفت سمت موج.  بلندم

 زدم غیبرخورد موج به بدنم.. ج با

 ... دیخند
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کرد.. منم از  ادیسرعتش رو ز یشدن موج بعد داینداشت.. چند قدم اومد عقب و.با پ دهیدست و.پا زدم فا یچ هر

 بود..  دهیکواال بهش چسب نیع جانیشدت ه

 دیچسب یلیخ ییخدا

 یبچه باز ایدن یخودشو به قهقهه داد... زمان و مکان فراموشم شد.. من بودم و شهاب. با  ی.ترس جا

 میخسته برگشت یو در آخر با تن میبدو بدو کرد ی... کلمیدف ها رو جمع کرد... صمیساحل قلعه ساخت ی...با شن ها

 عمارت...

 نیا یمه ه یزیرو برطرف کنه.. انگار از قبل برنامه ر مونیبود تونسته بود گرسنگ نشیماش یکه تو  یتا کنسرو چند

 لحظه ها رو کرده بود... 

... 

عمارت رد کرد و من تمام مدت سرمو چرخونده بودم  یلورو از ج نیشهاب ماش سییعمارت ر یتوجه به شلوغ یب

 یاز حرکت من نشوندتم رو یو.در آخر شاک نداختیهم ن ینگاه مین یشهاب حت یاز  چه قراره.. ول هیبفهمم قض

 و اشاره کرد به جلو نگاه کنم...  یصندل

خلوت و سوت و.کور بود.. به دنبال شهاب از پله ها باال رفتم... درو باز کرد وارد اتاقش  سیی..عمارت شهاب برعکس ر

 ... میشد

 تخت ولو کردم...  یاز دوش گرفتن خودم رو رو بعد

 ... خواستیخواب جانانه م یبودم  که دلم  دهیدو نقدریا

  وستیشد  که شهاب هم بهم پ یداشت گرم م چشمام

 کردم... برگشتم... نگاش  آهسته

نداشت...  دیبا سع یشباهت نیصورتش رو از نظر گذروندم... کوچکتر یواقعا شهاب مرد منه... تک تک اجزا یعنی

 به دلم نشسته بود.. نقدرینبود. پس چرا ا هیاخالقش هم شب یحت
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شهاب نبود...  زدم... یکرد... چرخ یم تیچشمم رو  اذ دیاومد چشمامو باز کردم.. نور خورش یکه م  ییسر و.صدا با

 کرد...  یام م ونهیبرداشتم..سرم کردم .. سر و.صداها داشت د یصندل یاز رو مویاز سرجام بلند شدم روسر

کرد با شهاب دعوا  یکه قدم رو سالن رو متر م  یدر حال دمید سوییباز کردم... رفتم سمت پله ها.. از همون باال ر درو

م چش سییر دبهیکش یم گاریکه س  یمبل در حال یلم داده بود رو لکسیهم نبودر الشیخ نیع یکرد... اون ول یم

 دوخته بود... 

خاموش  شیظرف کنار یرو.تو گارشیپدرش س تیتوجه به عصبان یو.ب دیراه پله بودم  که شهاب منو د یها وسط

 کرد و.با لبخند از سر جاش بلند شد اومد سمت من.. 

 ... ؟یدیخوب خواب-

 کردم...  یپله هم ط نیبودم  که دستم رو  گرفت و آخر دهیادم... هنوز به پله آخر نرسلبخندم جوابش رو د با

 ... دمیرس یسرشونه اش م ریزور تا ز ب

 

 ...؟ یسر کرد یاوم... چرا روسر-

 کرد  یانگار نه انگار دو ساعت داشت حنجره پاره م ادیخونش در نم یزدینگاه کردم کاردش م سییر به

 ... دوست دارم...یجور نیهم-

 بکن ! یفکر هیهات  یدختر باز نیا یشهاب پدر.سوخته به جا-

 خودش نشوند...  یپا یمبل و.منو رو یکه.پدرش زد نشست رو یتوجه به نعره ا یب شهاب

 ..؟ ایلب در میبازم بر یموافق-

 منفجر بشه...  سییخوردم االنه اس ر خندمو

  دیعلنا ترک گهید سییتوسط ر نیزم یپرت شدنم رو با

 نازشو نخر..  نقدریا ستیهرزه ن یاون دختره  نینفهم ا یپسره -
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 اشو گرفت..  قهیو. سییحمله برد سمت ر شهاب

به  تفیکث ی.. ... بار آخرت باشه دستهایستیهم ن یچیمن ه یبرا یسییر هیبق ی... اگه برایهست یک یفکر کرد-

 .؟.  یدیفهم خورهیعسل من م

 لباسش رو مرتب کرد..  ی قهیدستشو کنار زد و. سییر

 ! یرو  که خواستم انجام بد یاون کار دیبا یهست تیاصال بره به درک... فقط تو اگه فکر آبج-

 .. اریمنو ن یاسم آبج فتیبا اون دهن کث-

 داد لشیپوزخند تحو سییر

رو هم نداره.. پس فکراتو  ییجا رونیب ادینه بتو یعمارت هم  که نم نیداره.. از ا یکه جونش به من بستگ   یدون یم-

 بکن!

 به اسم منه  یو.ندار یکه دار  یکه نرفته هر چ  ادتی یدور برداشت-

 اموال من..  ای تیخودت جون آبج لیم-

 کرد و نیمجسمه در دست گرفته بود رو.پهن زم نیع ستادهیا یکه صغر  ینیداد و.س لشیتحو فیپوزخند کث ی

 و.نعره زد  دیببر غر نیبسته شدن دراومد شهاب ع یرفت.. تا صدا

 از سر جام بلند شدم و رفتم سمتش عیسر دیستون بدنم لرز چهار

 شدم..  خکوبی.. سر جام مواریرو با لگد چسبوند به د زیبرسم بهش م نکهیقبل از ا 

 به تمام معنا ترسناک شده بود...  االن

 داد ...  یفحش م سییکرد و به ر یم نییسالن رو باال و.پا یعصب

 مثبت هجده بلد باشه...  نقدریکردم ا ینم فکرشم

 نیمجسمه سر جاش خشکش زده بود و.فقط چشماش ع نیفلک زده ع یمتر کردنش نگام افتاد به صغر  نیا یتو

 دیچرخ یپاندول ساعت به دنبال شهاب م
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 رو گرفتم ینیو س ستادمیشکسته رو گذاشتم روش ا یها وانیبرداشتم و ل نیزم یرو از رو ینیسمتش... س رفتم

 سمتش 

 زد تو صورت خودش  دیمنو د تا

 خدا مرگم بده.. خانم شما چرا.. -

 کردم ساکت باشه...  اشاره

  دمیب*و*س* گونشو

 برو تو آشپزخونه -

 صورتش..  یدست گذاشت رو ناباورانه

 همه بهتش زده بود  نیکه نبود ا  پسر

  گهیبرو د-

 برگشتم سمت شهاب.. دمیکش قینفس عم یداد و رفت...  لمیچشم خانم تحو ی

 بود..  یعصب همچنان

 به کار عسلش نداره..  یبد باشه کار یدونستم با هر ک یم

 سمتش از پشت گرفتمش و.برش گردوندم  رفتم

 شهاب آروم باش! -

 کرد  نگام

 تونم. ... ینم-

 ؟ یکنیاعصاب خودتو خورد م یچرا الک-

  یاما عصب دیخند
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و هر بار دست  هیدونه نقطه ضعفم چ ی...مزارهیم هیاز جون خواهرم ما فشیکث ی... اون مردک لجن واسه کارهایالک-

 همون...  یرو زارهیم

 .. یتو هم خالف کرد یعنی-

 کرد...  نگام

 غالم حلقه به گوشش گهی ددر برم... اما حاال رشیتونستم از ز یکه اون فرشاد گور به گور شده زنده بود م  یتا وقت-

 شده ! کهیت کهیت

 نیمطمئنم تا آخر عمرم هم ییشب  حالت تهوه اومد سراغم.. با سرعت خودم رو رسوندم به دستشو اونیآور ادی با

 وضعو دارم... 

 .. پشت در منتظرم بود رونیاومدم ب ییکه زدم به صورتم از دستشو  آب

 باز حالت بد شد.؟ -

 بهناز چشه؟  دمیمن نفهم... فقط ستین یزیچ-

 ... واریزد به د هیو.تک دیکش قینفس عم ی

 ظاهر بشه... روزا اکثرا تو اتاقشه...  دینور خورش یتونه تو ینم-

 یکله گنده سراغ داره  که از.اون ور آب داروهاش رو جور م ی... سهییاز همه بدتر تنها راه عالجش هم به دست ر و

 کنه ... 

 ! گهید یجا ی نی.. برنیموند نجایخب چرا ا-

هناز اگه ب یکنیاز کجا داروش رو جور کنه.. فکر م دونهیاونه  که م سهیی... گفتم  که تنها راه درمانش دست رشهینم-

 م؟یموند یم نجایلحظه هم ا کیحالش خوب بود 

  نکنه خشکش زده... دمیلحظه ترس ینگام کرد  که  نقدریشد به من... ا رهیو.خ دیکش قینفس عم ی 

 ؟ یکنینگام م ینجوریشهاب... چرا ا-
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 کنم ! یهمکار سیی. مجبورم با ر-

 شهاااب -

 دست بذارم..  یتونم  که دست رو ینم ونهیکنم.. جون خواهرم در م کاریچ یگیم-

 ... یهمدست بش یبه خاطر من با اون عوض ستیالزم ن-

 سمت بهناز..  میدو برگشت هر

 ... ندازمیتونم... لج کنم جون تورو به خطر م ینم-

 ... شمی... راحت مرمیبم-

 بههههناااز !-

ون ا نید ریز یلعنت یضیمر نیبه خاطر ا دیخسته شدم چقدر با یکوفت یزندگ نیاز ا  یدون یداد نزن. خودت هم م-

 مردک باشم...؟ 

 ارم ؟رو د یاز تو ک ریمن به غ ایدن نی.. تو اهیچه حرف  نیبهناز ا-

 .. دیخند بهناز

 نیا یمن تو یخوش گذرون یرفت یماه م یماه  ی یتو رو هم ندارم... وقت ی... حتیمن چ ی.. ولیتو عشقت رو دار-

همه دارو درخت  نی... وسط اخورهیخونه و آجرهاش به هم م نیکردم... حالم از ا ینگاه م واریخونه فقط به در و.د

 داداش یمن ادا یواسه  ستیسخته...؟ الزم هم ن قدرچ یفهمی... میاز پشت پنجره نگاشون کن یو.فقط بتون یباش

 شنهادیندارم... بفهمم پ اجیاحت یبشر یبن چیه یتو بلکه به دلسوز ی... من ن تنها به دلسوزیاریدلسوز رو در ب یها

 ... کشمیبه خاک مامان قسم خودم رو م یاونو قبول کرد

 تو اتاقشگفت و برگشت  نویا

 وا رفت و.سرش روبا دستاش قفل.کرد...  نیزم یشهاب نگاه کردم.. رو ب

 بودمش...  دهیند ینجوریوقت ا چیه
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 کنارش دستشو گرفتم  نشستم

 شهاب... -

 کرد  نگام

 خدا بزرگه  شه،یدرست م یهمه چ-

 دست اون مردکه.. مادرم رو کشت حاال هم نوبت خواهرمه...  زیهمه چ یوقت شهیدرست م یچه جور-

 .. واریتو د دیمشت محکم کوب ی

 !یلعنت-

 اش...  نهیدستش قفل کردم و.سرمو چسبوندم به س یبراش سوخت دستم رو  تو دلم

 ... دیگردنم کش یگود یتو قینفس عم یدفعه به خودش فشردتم و. یآروم بشه..  خواستمیم فقط

 ... یوقت ترکم نکن چیتو هقول بده -

 کردم...  نگاش

 قول بده... -

 ... یتونستم بهش قول بدم وقت یم چطور

 عسل... -

 زدم  پلک

 ... دمیکنم... قول. م یعسل تو باشم ترکت نم یتا وقت-

 چال صورتم..  یرو چرخوند تو انگشتش

 .  شمیچال خوشمزه ات نابود م نیمن بدون تو و.ا-

 ... ایاز.خودم دوست دار شتریچال منو ب-
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 تحمل دردش لذت بخش بود..  ی.. ولدمیاستخوان هامو شن یکه صدا  ی.. محکم فشردتم طوردیخند

 ... رمیمیمن بدون عسلم م-

 ... دیماس لبخندم

 اسم متنفر بودم...  نی... چقدر  که از اعسل

 .؟ یچرا اخم کرد-

 ... یچیه-

 بلند بشم نذاشت  خواستم

 کردم.  نگاش

 .. کژال منتظرته.. یسوار میرب-

بلندم کرد و هردو از  دیخندیکه م  ی... اونم درحالدمیشدم و صورتش رو ب*و*س* زونیهوا از ذوق بهش آو یب

 ...میعمارت خارج شد

کرد سوار کژال بشم و خودش هم پشت سرم نشست افسار اسب رو در دست گرفت... کژال  که به راه افتاد  کمکم

 لقه کرد... خم شد دم گوشم... دستشو دور شکمم ح

 نترس حواسم بهت هست... -

 لبخند نگاش کردم...  با

 یآشنا.. دور و.برمو.ب دقت نگاه کردم... هنوز اون چهارچوب و پرده ها یجا یبه  میدیرفت و رفت تا رس نقدریا

 کرد..  یم ییفضا خودنما یتو ریحر

 ... نجایشهاب ا-

 آره همون جاست... -

 کرد..  ادهیشد و منم پ ادهیپ
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 بود جدا از اتفاق آخرش البته...  یشب فراموش نشدن واقعا

 چمنا...  یدستم رو  گرفت و با خودش پرت کرد تو یکه درست کرده بود ول  یگاهیبرم سمت جا خواستم

 کرد...  یسرم بود و داشت به آسمون نگاه م ریز دستش

 شهاب... -

 جانم.. -

 .. ؟یکن رکایچ سییبا ر یخوایم -

 اخم نشست..  شیشونیپ ب

 ... ادیخبر مرگش ب-

 .. زدیدرش موج م یگرفت... مهر پدر خندم

 صورتش کنار زدم  یاز تو موهاشو

 ؟ یکنیم کاریحاال جدا از خبر مرگش... چ-

 از آسمون گرفت و.ب من چشم دوخت  نگاهشو

 برات مهمه..؟ نقدریا-

 اوهوم... -

 چرا.؟.. -

 ... ؟یچرا چ-

 چرا برات مهمه؟... -

 .. یبش فیکث سییخوام مثل ر ی.. نمی... تو خوبیخوام خالف کن ینم-

 داد..  لمیلبخند تلخ تحو ی
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 نفر رو.بکشم...  یروز  یمجبور بشم  دیشا-

 زد...  خشکم

 ... یک-

 شد  یبود  که  از ته چاه خارج م نیمثل ا صدام

 .. سییر-

 ... سوییر یحت یمن دوست ندارم تو آدم بکش یول-

کرد... آب دهنم  یلبام ثابت موند نگاهش ذوبم م یصورتم رو از نظر گذروند و رو یتک تک اجزا نباریکرد... ا نگام

 روقورت دادم.. 

 لبم..  یرو دیشصتش رو کش انگشت

 شده..  کیکوچ یعمل کرد ی... لبت رو کیهان-

 خنده.  ریزدم ز یحرفش پوف نیا با

 کرد.  یتعجب نگام م با

 سوال من خنده داشت...؟-

 سرمو تکون دادم...  دمیخندیکه غش غش م  نجوریهم

 بپرسم کجاش خنده داشت...  شهیم-

 ... بردمیاز عطر تنش لذت م بی... عجدمیکش قینفس عم یاش...  نهیس یگذاشتم رو سرمو

 گلوش کاشتم و سرمو بلند کردم...  ریب*و*س*ه ز ی

 .؟یکنیم کاریچ ستمیمن عسل ن یروز بفهم یاگه -

 لباسش رو چنگ کردم...  ی قهی. ...دیاون خند نباریا



 یجنون عاشق

 
233 

 

 ..؟. پرسمیدارم م یجد-

 هوا  نیتو ا دهیم فی.. کیآب باز میبر یایم--

 شهااااب... -

 داد..  قلقلکم

 حالت قهر ازش جدا شدم  که با شدت ممکن منو برگردوند سمت خودش و قفلم کرد..  ب

 که عاشقش شدم...   یهست یدختر نیو آخر نی... تو اولیمن ی.. زندگی... عشق منیتو عسل من -

 خوشحال بشم دلم گرفت..  نکهیا یجا ب

 دور نموند..  نشیب زیکه از چشم ت  دمیکش آه

 ... یگیازت بپرسم راستشو م یزیچ ی-

 ..؟. یچ-

 ... یکجا رفته بود یشب مهمون -

 ام حبس شد... نهیتو س نفس

 عسل...-

 کردم...  نگاش

 ... ییدستشو-

 رژت رو بدونم ضیتعو لیدل شهیو م-

 کنم..  زتیخواستم سوپرا ی... مینجوریهم-

 ؟ یموند ییدستشو یرژ تو ی یساعت تمام برا مین-

 هم داشتم...  ییدستشو رین خ-
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 نگام کرد.. قیعم

 هااان؟-

 بحالت اگه..!  ی... اما... واامیبار رو.کوتاه م نیباشه... ا یکنم ول یحرفت رو.باور نم نکهیباا-

 گرفتم..  گارد

تونم قسم  یک.اونجا بودن متنفرم م ییآدم ها یهمه  رازیکردم... نخ انتیبهت خ یکنی... حتما فکر میاگه چ-

 واقعا برات متاسفم   یزن یم انتیبه من انگ خ یدار وبتیمغز مع نی... بعد با ایبخورم تو از همشون بهتر

 نار  که جفت دستامو محکم گرفت... دادم  که برم ک هلش

 ولم کن... -

 ..؟یشیخوشمزه م یلیخ یشیم یعصبان یوقت یدونست یم-

 زد.  خشکم

 .. یاریباز بال سرم ب نجایا یشهاب خدا شاهده بخوا-

 ... حرفم نصفه موند... دیخند

 !ارتمیبنده در بست در اخت یاگه تو بخوا یمن اصال منظورم اون نبود ول-

 زدم تو شکمش  یکی.

 .. ایح یاصال خنده نداشت، ب-

 رفت... یمگه از رو م یشدت خنده سرخ شده بود... منم مثال براش اخم کرده بودم ول از

 و تا جا داشت منو چزوند... طونیپسر پنج ساله شر و ش ی.دوباره فرو رفت تو جلد 

ا ب یهم برام سوال بود ک  یکنه.. از طرف کاریچ خوادیدونستم شهاب م ی... نمدیچرخ یمدت فکرم سمت بهناز م تمام

 رو داشت  که با اون وضع اسفبار کشتتش ! یفرشاد اون پدر کشتگ
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 ... میو.هر سه سکوت کرده بود مینشسته بود زیم سر

رد ک یم ی... داشت با غذاش بازادیبال سرش ب نیا دیچرا با یو.مهربون ییبایز نیبه ا یبهناز چشم دوختم.. دختر ب

 تلخ...  یلیلبخند خ یداد..  لمیاون لبخند تحو یکرد.. هول شدم ول رمینگاهش غافلگ وبا

 . هیچ یکنیکه استفاده م  ییبپرسم اسم دارو شهیم-

 نگام کرد..  متعجب

  ؟یچ یبرا-

 بدونم..  خوامیم ینجوریهم-

 باال انداخت...  یا شونه

 دونم...  ینم شهیباورت م-

از دکترا قرار گرفت...  یلیبدنش ظاهر شد تحت نظر خ یرو یکه تو بچگ  ییبهناز به خاطر تاول ها و جوش ها-

ناز اون حال به یکرد و.با دارو داینفر رو اونور آب پ ی سییو.دار ر ریگ نی... تو اهینادر پوست یلینمونه خ ی شیماریب

 رو به اون شد...  نیاز ا

 .. رمیتا بم نیشد ین مم الیخ یکاش همون موقع ب-

 بهناززز..-

ام.. شهاب فکر نکن  یاون مردک عوض نید ریچرا... چون ز  یدون ی.. منمیبی... هر شب دارم کاب*و*س* مهیچ-

 سر مادرم آورد..  ییچه بال  دمیجفت چشمم د ی نیرفته... ن با هم ادمیاون شب رو.

 ظرف غذاشو پرت کرد کف سالن  شهاب

 نه..؟ رهیاز اون شب حرف نزن... تو مغزت نم گهیهزار بار بهت گفتم د-

 یباش یاون عوض نید ریذارم ز ی.. نمکشمشیروز خودم م یب خاک بابام... -
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 خففففه شو بهناز... -

 یبهت داده... نم التیهمه تشک نیهست ا نمیباشه خون اون تو رگاته.. به خاطر هم یبهت برخورد... هر چ هیچ-

 بکشه...  یوارثش سخت خواد

 بهناز گمشو تو اتاقت.. -

 ..!خورهیمثل اون حالم از همتون به هم م یهست یعوض یتو هم -

 ... زیم یسمت اتاقش... شهاب هم سرش روگذاشت رو دیبلند شد و.دو زیاز سر م ختیریکه اشک م  یحال در

 همه پراز معما بودن...  نایا

 ... سادمیسرش وا یسر جام بلند شدم رفتم باال از

 رو  دور گردنش حلقه کردم و.سرمو چسبوندم به گردنش...  دستم

 ... یگفتیرو.م نایبدتر از ا یاون بود یبهناز ناراحت نباش... تو هم اگه به جا یاز حرف ها-

 فشرد  یو سرش روبلند کرد... دستم رو  به نرم دیکش قینفس عم ی

خون  نکهی... از اخورهیوقتا حالم از خودم به هم م یام... بعض یشاک از دست خودم میستین یاز دست اون عصبان-

 ... شمیاون مردک تو.رگامه از خودم متنفر م

 ... یکه تو مثل اون نباش  نهیدست تو  که نبوده... مهم ا -

 ... دمیب*و*س* گونشو

 ... ایندار شتریرو ب یآبج ی نی... گناه داره.. هماریبهناز از دلش در ب شیبرو پ-

 کرد...  نگام

 ... گهیبرو د-

 روتکون داد..  سرش
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 دارم...  یخوشمزگ نیامان از خودم  که نقطه ضعف به ا-

 چال صورتم از سر جاش بلند شد... یچرخوندن انگشتش تو با

 شدم...  رهیپر از غذا خ زیکه رفت به م  شهاب

 یچطور م یبود... ول دیسع یاز همکارها یکی. بتونه به بهناز کمک کنه.. ادیکه احتمال ز  شناختمینفر رو.م ی

 خارج بشم...  نجایتونم از ا ینم یحت یتونستم کمکش کنم وقت

ار ب ریبهناز شهاب ز یشد.. دو.روز تمام عمارت سراسر پراز سر و.صدا بود... بنا به خواسته  شتریب سییو آمد ر رفت

 هلت داد م گهیروز د یرفت  بهش  یخواست نم یازش م سییکه ر  یکار

... وجود عمه دیطلب ی... دلم اون روزا رو مختمیر یگذشته اشک م یآور ادیاتاق نشسته بودم و با  ی.. روز سوم تو

 ... دیسودابه پدرش... سع

 ... دیسع یچنگ زدم... شهاب خوب بود ول نموی... دستم رو  گذاشتم روش و.محکم قفسه سدیکش ریت قلبم

 ... یخبر خوب همه چ یعسل -

 پوشوندن اشکام...  یبود برا رید

 بود رهیکرد و.هنوز با بهت وسط اتاق به من خ رمیغافلگ شیبا.ورود ناگهان شهاب

 شده؟  یچ-

 اشکامو پاک کردم  عیسر

 ؟ هی.. خبر خوبت چیچیه-

 اخم اومد سمت من...  با

  ؟یکرد هیچرا گر-

 لبم...  یلبخند نشوندم.رو ی... به زور دمیترس یاخمش م از

 ! ینجوریهم یچیه-
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 نه..  ای... گفتم ادیکردن خوشم نم هی... صد بار بهت نگفتم از گریکرد هیگر ینجوریهم یتو غلط کرد-

 .. دیستون بدنم لرز چهار

 ؟! یاریقانع کننده برام ب لیدل یبخشمت  که  یم یدر صورت-

که با   یدیسع خوادیدلم شوهر سابقم رو م نکهیخانواده ام تنگ شده... ا یدلم برا نکهیبهش.. ا گفتمیم یچ

 تمام ازم گرفتن.  تیمظلوم

 جوواب بده.. -

 هق هق افتادم...  ب

 سرمو بلند کردم... رفته بود...  نیزم یخورد شدنش و پخش شدنش رو یو.صدا نهیبه آ یزیچ یبرخورد  با

 تم... و باز بغض داش ختمیر یابر بهار اشک م نیکرد... ع یداشت خفه ام م بغضم

حال خرابم هم به  یاومده بود سراغم... حت یلعنت یدلشوره  یازش نشد...  یمنتظر شهاب شدم خبر یعصر هر چ تا

 کردم...  یمن بچگ یخواست به من خبر خوب بده ول یکرده بود.. م تیبهناز سرا

 کردن..  دایخانم.. خانم... آقا رو پ-

  یسمت صغر میدیدو دو هر

 شهاب کجاست.. حالش خوبه..؟ -

 داد .  یزجرم م سکوتش

 حالش خوبه.؟ گمیم یحرف بزن لعنت-

 .. دیترس ازم

 ... راستش... زهیخانم... چ-

 رک بگو.. -
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 بود...  بهناز

 . هوشنیکردن هنوز ب داشونیجنگل پ یتو سییآقا از اسب افتادن... افراد ر-

 بغل بهناز از حال رفتم یرفت و.تو یاهیس مثل پتک بود  که زده شد تو.سرم !چشام حرفاش

 شدن چند قطره آب به صورتم چشمامو باز کردم...  دهیپاش با

 بود...  ینگران صغر یکه جلو روم قرار داشت،چهره   یزیچ

 خانم حالتون خوبه... -

  گرفتتم.. یرفت. صغر یاهیبلند شدم اما به خاطر ضعف بدنم چشمام س عیکه افتاده بود سر  یاتفاق یادآوری با

 ... نینخورد یزیاز صبح چ نینیخانم بش-

 رو فشردم...  یصندل دسته

 خوبم... شهاب کجاست..؟. -

 دور و.برم چشم دوختم..  ب

 بهناز کجاس؟.. -

 آقا هستن..  شیبهناز خانم پ--

 باال  که مانع ام شد..  یبرم طبقه  خواستم

 هستن..  سییخانم عمارت ر ستنین نجایا-

 .رو محکم کردم.. میاز نهادم خارج شد.. .گره روسر آه

 .. امیخانم منم همراتون م-

 نکردم چون از خدام بود...  یمخالفت

 وحشت داشت بشم...  یاز مدت ها قرار بود وارد اون عمارت  که حکم کلبه  بعد
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 من همه برگشتن سمتم..  دنیعمارت پخش و.پال بودن و.با د یجلو افرادش

 همراهمه..  یکردم صغر رو شکر خدا

 داخل عمارت..  دمشیگرفتم و دنبال خودم کش دستشو

 هم ک.اومد استقبال گل پرى با اون ابهت ترسناکش بود..  یکس نیاول

 ؟ یکنیم یچه غلط  نجایسر ا رهیخ یدختره -

 ! نمیاومدم شهاب رو.بب-

 خنده..  ریز زد

 ! یکه بود  یبسه برگرد همون قبرستون یوقت.. خوش گذرون ی یاوهو... شهاب... رو دل نکن-

 تونستمیم یچه جور یخودمم دوست داشتم برگردم ول راستش

 ..؟ یباز معرکه راه انداخت لیگور ی کهیچته زن-

 گرفتم با سرعت رفتم سمتش و خودم رو پرت کردم تو آغوشش..  دهینجات من..  گل پرى رو.ند یبود فرشته  بهناز

 داشتم  بغض

 شرد... به خودش ف منو

 ... اریبرو کمپوت ب نسایاورانگوتان اونجا وا نی... تو هم عستین شیزینکن... چ هیگر-

 چشم خانم -

 با تمام حرصش گفت..  نویا

 شهاب کجاست ؟-

 کرد  نگام

 .. یدوسش داشته باش نقدریکردم ا یفکر نم-



 یجنون عاشق

 
241 

 

 کنم... هیبهش تک تونستمیمنه  که م یدونست شهاب تنها حام یداشتم... هه... نم دوسش

 ..نمشیبب  خوامیم--

 کرد و نشست کنارش...  یدست شیپ سییخواستم برم سمتش ر تا

 ... روشو برگردوند سمت دریشهاب...بهتر-

 ... گهیتو د ایب یکنیم ی...مردک لندهور پشت در  چه غلط-

 سمت در..  برگشتم

 کجاش لندهوره..  نیچشم دوختم... ا سییبه ر رتیمرد الغر و اتفاقا کوتاه قد با ح یوارد شدن  با

 

  نطرفیا ایب یکنیرو بر و.بر نگاه م یچ یسادیوا-

 ... سییالغر اندام نگاهش رو از من و.بهناز گرفت و.رفت سمت ر مرد

 بلند شد و.جاشو به اون داد...  سییر

شد و او هم در حال ناله کردن شهاب  نهیکه دکتره... مشغول معا  دمیفهم فشیاز ک یپزشک لیآوردن وسا رونیب با

جراتش  دنایاون اخما و.خط و.نشون کش یشهاب ول شی... دوست داشتم برم پدمیترس یم سییکردن بود... از ر

 رو.ازم گرفته بود.. 

 بهناز برگشتم سمت شهاب...  غیج با

 شد چشماشو باز کرده..  ینم باورم

 اراده رفتم سمتش...   یب

 احمدى حالش چطوره...؟ -

 ... فشیک یرو گذاشت تو شیپزشک یگوش بهیغر مرد
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 !شهیاستراحت کنه کامال خوب م  هیفقط چندتا زخم سطح ستین یجد بشیخوبه... آس-

از  بهیبا مرد غر سیی... رزدیم جیکه هنوز گ  یو.شهاب رو.غرق در ب*و*س*ه کرد... درحال دیگفت بهناز پر نویا تا

 بود... بهناز درحال قربون صدقه رفتنش بود...  دهیشهاب... منو ند یاتاق خارج شدن و من هنوز نگاهم قفل بود.رو

 ... سادمی.قدم مونده به تختش سر جام وادو

 نکن بهناز... اخخ.. --

 بده..  یبه داداشم سوار ستیکنم.. بلد ن یم هیاسبت رو تنب رمیسرت هم بشم... خودم م یمن فدا-

 ... ینیب یهم دم گوشم وز وز نکن... حالم خرابه نم نقدری... اادیم اه... بهناز... صد بار گفتم لوس حرف نزن بدم-

 هان..  یکه با عشق جونت تنها باش  یمنو دک کن یخوا ینکنه م نمیاحساس... بب ی... بشیییا-

 حوصله ات رو ندارم...  رونیبهناز... برو ب یگیچرا مزخرف م-

 وا رفت...  بهناز

 مزخرف...  گهیبه عشقش م یمزخرف... کس یچ یعنی-

 بوده..؟ یعشقم کدوم قبرستون-

 کرد به من..  اشاره

 ... ه؟ی. چنیپس ا-

 برگشت سمت من و.تازه نگاهش افتاد به من شهاب

 چند لحظه مبهوت بود بعد کم کم کل صورتش رو اخم نشست...  یبرا

 کنه ..؟.  یم یچه غلط  نجایدختره هرزه ا نیا-

 ... یمتیمن.. ... پس باالخره حافظه اش برگشت... اما به  چه ق یخالص بود.برا ریکلمه مثل ت کی نیهم

 ... یرفت یعشقته.. چقدر قربون صدقه اش م نیوا.. شهاب... حالت بده... ا-
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  نمینحسش رو بب ی افهیخوام ق یببرش نم نجای... از ادیبهناز رو از خودش جدا کرد و دراز کش شهاب

 شهاب ؟-

 ! ررونیگفتم ب--

 بود.. یفوقالعاده جد لحنش

 سراسر ترس اومد سمتم، دست منو گرفت...  یا افهیبا ق بهناز

 ..؟یچقدر سرد-

 نگاهم به شهاب بود...  هنوز

 ...یمن اضافه کن یها یقراره به بدبخت یتا ک ایو از اتاق خارج کرد... خدا دیکنم دستم رو  کش ینم یحرکت دید

 ... دمیترس یکه م  یهمون شد

 گل پرى...  شیبهناز فرستاده شدم پ یرغم اصرارها یکه حالش بهتر شد منکر من شد و.من عل  ابشه

 

 ... دیکشیتونست ازم کار م یماده ببر هم تا م اون

 ... دیرس یشد جنازه ام به رختخواب م یکه م  شب

اصطبل بودم و.داشتم اونجا رو  یداد ... تو یهاش هر روز روحمو خراش م هیبا اون طعنه و.کنا سییاون طرف ها.ر از

 کردم...  یم زیتم

 کرد اما یپهن اسب حالمو بد م یبو

 مجبور به تحمل بودم...  

 برام قابل تحمل بود..  زیهمه چ دیرس یکردن کژال م زیها چون آخرش به تم یکثافت کار نیتموم ا با

 باهام اخت شده بود.. یمدت حساب نیا یتو
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 به پوست کژال...  دمیرداشتم و با لذت کشکه تموم شد برس رو ب  کارم

اسب هست  که دوستم داره... برس رو  ی یظلمات زندگ نیا یحداقل تو نکهیداشت منم خوشحال بودم از ا دوست

رو  زیکه همه چ  یشد... تنها زمان یکردم آروم م یگذاشتم سرجاش و سرمو چسبوندم به سرش... نوازشش  که م

 بود...  لحظه نیکردم هم یفراموش م

 ..؟یکنیم یچه غلط  یدار-

و.از اسب جدا شدم خواستم برم عقب  که پام خورد به سطل و پرت شدم  دمیداد شهاب قلبم از جا کنده شد ترس با

 علوفه ها...  یتو

 برگردوندم...  سرمو

 شالق به دست گرفته بود اومد سمتم.  یکه   یاون اخم وحشتناکش در حال با

 

 ... یبهت اجازه داده به کژال من دست بزن یهرزه... ک یدختره -

داد ...  یسرش جا م یو منو رو دیورز یبهم عشق م شیشد... انگار ن انگار چند تا روز پ یپاره م کهیداشت ت قلبم

 کردم...  یبدنم رو حس م یب*و*س*ه هاش رو یهنوز .جا

 .؟... یکر شد-

 شد..  یبدن بکنه اشکام جار یو حواله  ارهیگرفت... دستشو  که برد باال تا شالق رو فرود ب بغضم

 تو هوا خشک شد...  دستش

 جلوش... زل زدم تو چشماش..  ستادمیسر جام بلند شدم... ا از

 ... نیعشقم رو گرفت نیام رو گرفت ی.. زندگنی... کثافتدیمشت آشغال یازت متنفرم... اصال از همتون متنفرم... -

 لباسم اشکامو پاک کردم...  نینبودن.. با آست یتموم شدن اشکام

 از همه متنفرم... تو... تو...  شتریاز تو هم ب-
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 ادامه بدم... خواستم برم  که دستم رو  گرفت و برم گردوند سمت خودش...  نتونستم

 ... ؟یمن چ-

 ... رونیب دمیدستش کش یرو  از تو دستم

 ... یکه داشتم رو ازم گرفت  یزیتو تنها چ-

 و.افتادم یزیچ یبودم به عمارت  که خوردم به  دهی... هنوز نرسرونیکه گفتم با سرعت تمام از اصطبل زدم ب  نویا

 ... نیزم

 ... هشیبلند کردم.. کرم بود با اون لبخند کر سرمو

 .. میگفته آماده شو قراره بر سییر-

 رو زدم  سکته

 ... کجا؟ میب... ر-

 ... کاشیاز شر یکیفروختت به  -

 دهنم...  یرو  گذاشتم رو مدست

 ...خدا

 ییه بالچ  خوانیتونستم بهش رو بزنم بهناز بود خواستم برم و.بهش بگم م یکه م  یکردم تنها کس یم یکار ی دیبا

چه بق ینحسش  ی افهیبا اون ق ینداشت گلپر یا دهیضجه زدم التماس کردم فا یکرم نذاشت.. هر چ یول ارنیسرم ب

 و من از همه بدبخت تر...  شهیخالص. م مام... از همه خوشحال تر بود  که از شر نهیس یپرت کرد تو

 خواستن منو ببرن سردار...  یکه آوردن انگار م  نیماش

 دمیخودم رو د ی... انگار منجسییاومد سمت عمارت ر یکه م  دمیشهاب رو د یدیاوج ناام یخراب بود... تو حالم

از  یکی رونیخواستم برم ب نیهوا معلق شدم و پرتم کردن تو ماش یقدم برنداشته تو کیپرواز کردم سمتش اما 

... تا خواست دنبال دمشید یم یبود.. به خوب دمید یزدم و شهاب رو صدا کردم... تو غیافرادش دستم رو  بست... ج
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ر چشمام به کل بسته. شهاب... تار و.تارتر شد و در آخ ریدهنم و تصو یدستمال گذاشته شد جلو یصدا بگرده 

 شد...

.. اما کم کم همه جا واضح شد.. زمان و مکان دستم دمید یکه به پام وارد شد. چشمم رو  باز کردم تار م  یضربه ا با

 دونستم کجا هستم... به دور و برم نگاه کردم  ینبود... نم

 ..؟یکنینگاه م یرو دار یچ نمیبب رونیب ایب-

بد شب  یاتفاق ها یبود... از شب متنفرم... همه  کی... همه جا تاررونیب دیکش نیمنو از ماش سییاز افراد ر یکی

 سرم اومده بود... 

که مثل حصار دور   ییوارهایکوچکتره...د سییاز خونه ر یلیخ نجایکه انداختم متوجه شدم  که ا  ینگاه سطح ی با

 ود.. کرده ب لیزندان تبد یرو گرفته بود و به  اطیتا دور ح

 لباسم آخم در اومد...  ی قهیشدن  دهیکش با

 زدم و دستشو کنار زدم.  غیحرکتش ج نیاز ا یشاک

 . یکور امیکثافت به من دست نزن... خودم دارم م-

 حال و روزم سوخت...  ینگفت... حس کردم با اون ابهت دلش برا یزیچ یبهم نگاه کرد ول یمرد چهارشونه عصب اون

 باغ قرار داشت شدم...  ونیکه م  یبزرگ یراه افتادم و.وارد ساختمون دو طبقه  دنبالش

 کنم...  تیهامو اپد یبدبخت یبود  که هر از مدت کوتاه رمیانگار در تقد یالیخ یرو زدم به ب خودم

 

 ... ه؟یدختره ک نیا-

 سمت صدا...  برگشتم

 عصا در دست درست روب روم بود..  رزنیپ ی

  خوردیزن خورد... حالم از اون همه مرد به هم م یار مرتبه چشمم به رو صد هز خدا
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 آقاس...   دیزجدیخانم بزرگ کن-

 حرفش انگاربرق س فاز. بهم وصل کردن...  نیا با

 رو کرده بود؟ یمعامله ا نیشدم چن یچطور با من  که زن پسرش محسوب م سییر آخه

 شست.. .رنگش نیقهوه ا یمبلمان سلطنت یزد و.رو پوزخند

 ها  مهیبفرسش بره تو بخش ند ادیبر ب کلیتونه از پس اون ه یبچه م نینداره... آخه ا یرمونیمرد س نیا-

 بهم بدن  تونستنیبود  که م یخبر خوش نیکه داشتم بهتر  یوضع نیا یتو

 آقا ... یگفتن برا سییخانم بزرگ، ر شهینم-

 ..  یزن یکه رو حرف من حرف م  یوسط چکاره ا نیگوه خوردن! مردک تو ا گهیو.آقا باهم د ستییر--

 ازم فاصله گرفت  مرد

قراره  گهیبود کارمو انجام بدم د فمی... من وظنجایا ارمیب نویدونم خانم بزرگ ،ب من دستور دادن  که ا یمن نم-

 برم با اجازه  دیکنه به خودتون مربوطه... من با کاریچ

 مرد از سالن  که خارج شد خانم بزرگ-

 .. نیبه زم دیرو کوب اشعص

 . یکه بر نگرد  ی... برنیمشت حروم لقمه ا یهمتون -

 خوردم... نگاهش رو از در گرفت و.ب من چشم دوخت  خندمو

 ؟ هیاسمت چ-

 ... ی.. ترانه... عسل... هانستاره

  گفتم؟یم دیبا کدومو

 . یالل-
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 تکون دادم..  سرمو

 ن خانم... اسمم ستاره اس.. -

 

 ستاره... -

 کرد...  انیاسممو ب یجوری

 پله ها چشم دوختم...  یقهقهه چند تا زن سرمو چرخوندم و.ب باال یبلند شدن صدا با

 یکه تنشون بود از پله ها م  یزشت و.زننده ا یساله با س سه تا زن با لباس ها یپنجاه و خورده ا خوردیمرد م ی

 ... نییاومدن پا

 .. زدیبودن حالمو به هم م دهیکه پوش  ییبدن نماکوتاه و. یلباس ها یاون زن ها تو دنید

بود.کل مبل رو احاطه کرد. اون س تا زن  کلیاز مبل ها جا گرفت... از بس درشت ه یکی یبه سالن و.مرد رو دنیرس

 دلبرانه خودشونه بهش چسبوندن...  ییجورا یهم 

 کثافت خونه...  یفرستاده شده بودم به  نباریکردم... ا یتعفن رو احساس م یجا بو نیهم از

 

 مادر... چرا اخمات تو همه ؟ یبه چطور-

 خانم بزرگ نگاه کردم  ب

 خوشحال باشم...  تیکثافت کار نیبا ا یانتظار  که ندار-

 .دیخند مرد

 ... نهیاز ا ریلذت برد... مگه غ یاز زندگ دیبا-

 ؟ رهیپسرت فردا از تو الگو بگ یگ ینم-
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 . .دیخند مرد

 داره بره حالشو ببره. ! افهی... پول داره... قرهیخب بگ-

 

 که دخترت به اون وضع...   یکارا رو کرد نیهم-

 حرفش رو ادامه بده.بغض کرد  از سر جاش بلند شد...  نتونست

 عذاب بده بعد از شرش خالصم کن ! نویخودم گذشتم... ا یمن از حق مادر ایخدا-

 . ؟یعمر کن گهیها.. مگه قراره چند سال د یبه خودت مطمئن یلیخ-

 خنده..  ریزدن ز یحرفش هر سه زن با لحن چندشناک نیا با

 بزرگ سرش روبا تاسف تکون داد و اومد سمت من  خانم

  میبر ایب-

 برم اما حرف مرد مانع شد  خواستم

 بفرسته ؟ سییکه قرار شد ر  ستین یهمون دختر نیا-

 برگشت سمتش  یبزرگ شاک خانم

 بچه هم...  نیبه ا یخوای.. نکنه میک.چ-

  دیخند مرد

 رو ببرم!  فشیک دیمگه.. پول دادم با هیچ-

ها... به خاک اون دختر قسم  مهیقسمت ند فرستمیبچه هم م نیمگس دور و.برته با همونا سرگرم باش ا نقدریا-

 ! زنمیم ششونیچشم خودت آت یو.جلو اطیحکنم کف  یهات رو جمع م یحور نیتموم ا یفکر ناجور بکن یبخوا

 هم باشه واسه خودت..  یفسقل نی... امیهمه ما دار نی.. ایکن یخواد قاط یباشه حاال نم-
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 ... دمینفس راحت کش ی

 کرد از سالن خارج شدم یلب فحش نثار پسرش م ریکه ز  یدنبال خانم بزرگ درحال و

 حرومزاده... یپسره  -

 حرومزاده...  گفتیگرد شده نگاش کردم..ب پسر خودش م یچشم ها با

 روچرخوند..  سرش

 ... ستی... حرومزاده نرهیبگ یبچه به زور تو نطفه ات جا ی ی... وقتهیچ-

 روبلند کرد  سرش

 مرگ کنه...  یصد بار آرزو یعذابش بده تا روز نقدریمن از اون مرد نگذشتم تو هم نگذر... ا ایخدا-

... به محض ورود ما میشد یقسمت جدا از ساختمون اصل یکرد وارد  یم نیر و.پسر رو.لعن و.نفرکه پد  نجوریهم

 دخترا  که همه جووون بودن به صف شدن... 

 رفهمین.. ش یزن ی.. بانو هم صداش مدیکن ینم تشیمشغوله... اذ نجایدختره ا نی... از امروز ادیگوش کن یهمگ-

 شد.. 

 رو.بهش گفتم.!  می... من  که اسم واقعدیاسم جد یبه حال خودم سوخت.. بازم  دلم

 خودم تنگ شده بود...  یبرا دلم

 ... رونیبندازنت ب یبا اردنگ گمی.. بفهمم مشایفرست یدست تو.. طرف هوشنگ نم ریشهره.. ز-

 .؟یچ کیچشم خانم.. قسمت آقا کوچ-

  رونیبزرگ. نفسش رو داد ب خانم

 اونجا اشکال نداره... -

 ... هیخوش گذرون یاون پسره خونه اس.. همه اش پ یلین  که خ -
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 لبش گفت..  ریز نویا

 عصاش رو فشرد...  ی دسته

االن بگم.. پدرش رو  که  نی... همکننیم نیریش کیآقا کوچ یخودشونو برا یکه ه  یدر ضمن اون دو تا دختر-

 ارد نشان از پدر... آخر و.عاقبت کاراتون با خودتون... .. پسر کو ندی... پس خود داننینیبیم

... نیآدم باش نیجمع کردم.. قول داد ابونیخ یرو از تو شترتونی... بنایراه بنداز یو.زار هیگر نیایپس فردا ن فردا

 .. نیپس آ ددددم باش

 و رفت نیزم دیکه گفت عصاش رو کوب  نویا

 اش اومد سمتم..  زهیم زیر کلیرفت همه اشون پنچر شدن... شهره با.اون ه تا

 تو هما..  رهیکه کالمون م  ینباش یدست و پا چلفت نای.. مثل ایکه بلد  کار

 .. هیعه شهره خانم ما کجامون دست و.پا چلفت-

 نکن..  عیدتو ضاخو ی... الکیپسر رو بزن یمخ  یتون ینم یبا تو بودم... وقت یدیخوبه خودتم فهم-

 خانم... -

 نیا ی... بدبخت... تو تویکنیم یدابیچه سرخاب سف  ششیپ یبر یخوا یم یوقت دمی... خودم دادیواسم ادا ن-

به تو..  چسبهیکنه  م یاونا رو ول م ی.. فکر کردختهیر ییها یچه حور  رونیاون ب یخبر ندار یهست یواریچارد

 نی.. فکر کردیبهتون نخ داد.. آخرش  که چ رمیبشه.. ؟بدبختا... گ یکه چ  یشد میفتانه با توام هستما اون پشت قا

 .دیشماها رو عقد کنن.. آقا رو نگا کن انیآدمن  که ب نایا

 خانم بدبخت از دستش غصه خورد  که آخر کار دق کرد و مرد... نینداره... همچ یرمونیشب با چند تا زنه.. س هر

 و.سرتون به کار خودتون باشه.. ! نیهمه به خودتون زحمت ند نیخانم... پس ا نیشیم نیاریشانس ب یلیخ شما

 که تموم شد برگشت سمت من..   شیسخنران

 !ه؟یتا بگم کارت چ ایبانو ب-
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هفته رفتم بخش  یکردم  که سر  یزرنگ نقدریآشپزخونه رو انجام بدم اما ا یکار زیکه رفتم بهم سپرد تم  اول

کنم... تو کارم  یفرق م یابونیبه قول خودش خ یدخترها ی هیمن با بق دیاول فهم ی... شهره از همون لحظه یآشپز

 یعنی... گرفتمیگرم نم یرفتم تو رختخواب.. با کس یماز همه  رتریشدم و.د یکردم.. زودتر از همه پام ینم یکوتاه

 یسوگل یهفته نشده بش یهنوز  یداد  وقت یبهم محل نم یبخوام اعتراف،کنم به خاطر زبر وزرنگ بودنم کس

 ... هیشد حسادت بق یاش م جهیآشپزخونه نت

 یخودم رو سرگرم م یجور ی دیبکنم با تونستمیم کاریکنن و من جز کار کردن چ ینداشتم بهم حسود دوست

که   یهیزشت و.کر یبود.. با اون سگ ها هودهیب زیچ یهام کمتر فکرمو مشغول کنه... فکر فرار هم  یکردم تا بدبخت

 تونستم خودم رو سرگرم کنم... یفقط م وبودم  دیبلند کامال ناام یوارهایدم در بود و نگهبان ها و اون د

 دوتا از دخترا بلند شد.. از سر جام بلند شدم.  یدعوا یکردم  که صدا یکار خودم رو م داشتم

شهره  که اومد با داد و.هوار به زور از هم جداشون  بود... دهیرس یکش سیو.گ سیبود و اعظم.. کارشون به گ فتانه

 کرد 

 .. دیکنیهمو کچل م نیدار یباز  چه مرگتونه شما دوتا... سر چ-

خودشو انداخته وسط  که من  یاعظم عقده ا نیغذا ببرم.. اونوقت ا کیآقا کوچ یبرم برا نیخانم شما به من گفت-

 ببرم.  خوامیم

ام گرفت و شماها  هیکنم... چقدر براتون روضه خوندم.. خودم گر یدست شماها دق م امان... آخر من از یداد ا یا-

 گوشتون دروازه...  یگوشتون دره  ی

 رو هل داد عقب..  جفتشون

 .. کیطرف آقا کوچ نیبر شکنمیبه بعد قلم پاتون رو م نیاز ا-

 .. کیآقا کوچ یمسئول غذا یشیم نایا یتو بجا شبنم

 من نرم...  شهیخانم نم-

 .. نین به ا نایکنم. ن به ا کاریچ نایمن از دست ا ایخدا-

 به من..  دیبرگشت و تک تک دخترا رو از نظر گذروند تا رس شهره
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 ..؟ یریبانو تو م-

 کرد.. از نظر من همشون فقط آشغالن..  ینم یکه برام فرق  من

 ! نیشما بگ یهر چ-

 نداشتم  یغصه ا گهیموقع من د.. اوننیشد شماها هم مثل بانو زرنگ بود یم ی.. چنینیخاک تو سرتون. بب-

 دخترا باال رفت...  شیه شیه یصدا

بزرگ غذا رو برداشتم و رفتم  ینیکردن س یلب نثارم م ریکه ز  ییو فحش ها شونیا نهیک یتموم نگاه ها ری...ز

 بودمش...  دهیکه تا حاال ند  یکیسمت اتاق آقا کوچ

 شدم...  کیوارد قسمت مربوط به آقا کوچ یاز دور زدن ساختمون طبق گفته شهره از در پشت بعد

 تر بود.. سر چرخوندم.. کیبزرگ... مبلمان... کال ش ید یاونجا بود ال ا یکه با قسمت پدرش داشت تکنولوژ  یتفاوت

 .. نییپا ارمیشد دستم رو  بصدا باعث  یاز درها.. خواستم در بزنم اما  یکیدوتا اتاق بود.. رفتم سمت 

 بزنش... بکش.. آهان... -

 باز بود..  مهیسمت در دوم.. در ن رفتم

 باز کردم...  یبه آرام درو

ون ال ا یکه در دستش بود جلو  یباز یو با دسته  نیزم یپسر جون  که البته پشتش به من بود.. نشسته بود رو ی

 شد..  یچپ و راست م یاتاقش ه یبزرگ تو ید یا

 سر قبر عمه ات...  یبرا ی... اه اه اه.. مردک نفهم اون همه کوفت کردگهیخاک تو سرت... گمشو اونور د-

 داشت

 کرد...  یم یکج باز یکشت



 یجنون عاشق

 
254 

 

کرد از سر جاش بلند شد.. هم  رشیگ یفحش  که نثار کشت یو با کل ونیتلوز یسر باخت و دسته رو کوبوند تو آخر

خودشون  یاعظم و فتانه حق داشتن برا یی... ن خدادمیاش رو د افهیبرگشت ق یوقتچنان در حال فحش دادن... 

 بکنن..  االتیخ

 یبود  ستادهیاومد سمت من  که تو چارچوب در ا یم ریسرب ز نجوریتختش برداشت و هم یرو از رو رهنشیپ پسره

 خودش یزد و پبرهنش رو گرفت جلو غیج دیقدم مونده به در سرش روبلند کرد تا منو د

 هان..؟ یهست یتوک-

 شدم..  ریخجالت بکشم... سر به ز دیافتاد  که با ادمیکردم تازه  ینگاش م رهیخودم اومدم.. تمام مدت داشتم خ ب

 آقا براتون غذا آوردم..  دیببخش-

 .. با تفنگم بزنم بکشمت هان.؟ایح یگستاخ ب یرفت.. دختره  یهنوز نخورده زهرم کرد-

 گرفتم باال و.نگاش کردم..  سرمو

 کنه ... ! یباز برو بر داره. منو نگاه م-

خودش گرفته بود.. عقب عقب رفت و.از  ی.جلورهنشویکه پ  نجوری... همگشتیم یزیچ یروچرخوند دنبال  سرش

 لحظه پاهام سست شد..  یکه تفنگه.. واسه   دمیگرفت سمت من، فهم یبرداشت وقت یزیچ یتختش  یرو

 ..ینباش ایح یب نقدریا شهیم تیحال یخورد ریکه ت بار  ی-

 سرم ثابت موند...  یکرد و.در آخر رو نییاسلحه رو باال و.پا 

 آقا.. -

 ..کی.. سه.. دو.. یکشته بش دیساکت با-

 چشمامو بستم...  

 شدم  یخالص م ینکبت یزندگ نی..! حداقل از ابهتر

 سر و صورتم چشمامو باز کردم.  یشدن آب رو دهیپاش با
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 ... دیخندیگنده دستم انداخته بود و هر هر م پسره

 واسه تو باشه...  یخوا ین.؟. م یدیترس-

 .. دمیکش قینفس عم ی

 اضافه شد...  نمیکم.دور و.برم بود ا ونهید

 رو کجا بذارم.؟ نایآقا ا-

 .. دیماس لبخندش

 ..؟یخندیتو چرا نم خندنیکنم م یم یباهاشون شوخ یوقت گهید یدخترا-

 کردم  نگاش

 خنده دار نبود...  تونیچون شوخ-

 نبود..؟-

 فکر..  یتو رفت

 دنیخندیپس چرا اونا م-

 برگشت سمتم..  دوباره

 بودمت؟ دهی.. تا حاال ندیدیتو جد نمیبب-

 رو کجا بذارم...  نایآقا من ا-

 چ بداخالق... بذار تو سالن... -

 خواستم برم صدام زد   رونیاتاقش اومد ب یاز تو دیرو پوش رهنشی...پزیم یکردم و غذاشو گذاشتم رو یپوف

 دختره.  یآ -

  برگشتم
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 بله آقا -

 ... ادیغذا خوردن خوشم نم یی.. به شهره گفتم  که از تنهایجا باش نیهم خورمیتا غذا م دیکجا با-

 .. خوردیم یشدم به غذا خوردنش  که دولپ رهیمبل و.خ ی... نشستم روونهید نیبه دادم برسه با ا خدا

 بهش... سرمو برگردوندم  یزل نزن خورهیغذا م یکی یندادن وقت ادیبهت -

 آقا...  دیببخش-

 بخشم...  ینم-

 کردم...  نگاش

 خنده  ریزد ز یپوف

 . دمتی..؟. تا حاال ندهیکردم... اسمت چ یشوخ-

 آه بود تا نفس البته  شتری.. بدمیکش قینفس عم ی

 بانو.. -

 روتکون داد  سرش

 .؟یندار یزیچ یشوندیپ ی.. پسوندیخال یبانو -

 تکون دادم  سرمو

 نه -

 نشست و.زل زد به من  صاف

 تو.؟... یسرد نقدریچرا ا-

 ...؟ دیببخش-

 ! ینچسب-



 یجنون عاشق

 
257 

 

 ممنونم. -

 ممنونم ؟ یگیتو دهنش تو م زنمیم یبهم بگه نچسب یکیمن -

 کنه ..!. یفرق م آدما تیترب-

 قبول دارم ! نویکه پارسال تو.تصادف مرد ا  نمینگ یاوهوم... به جان عمه -

 .. !خورهیآدم جون مرده رو قسم نم-

 حلقش...  یقاشق ماست پر کرد و.فرو کرد تو ی

 کنم...  یبود.. پس به جان عموم  که زنده است و.نقشش هم ندارم قبول م یفیظر ینکته  نمیاووم.. ا-

 ... رهیدا یرو زهیرو.بر زشیدوست داشت همه چ کال

 ..؟نجایا یتو چرا اومد-

 خونه قرار داشت گرفتم و.بهش چشم دوختم..  یکه گوشه   یاز گلدون بزرگ نگاهمو

 بله آقا ؟-

 جمعت کردن..  ابونی...؟نکنه توهم از تو خنجایا یگفتم تو چرا اومد-

 ادم رو  بستم و.ب سرنوشت شومم لعنت فرست چشمم

 منتظر جواب بمونما..! ادیمن عادت ندارم ز-

 باز کردم  چشمامو

 ها ... مهیو خانم بزرگ منو فرستادن قسمت ند دنیخر سییپدرتون منو از ر-

 . ینیس یحرفم قاشقش رو.پرت کرد تو نیا با

 شد...  یعصب

 اومد اما اخماش رفت تو هم..  ینم بهش
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 سر جام بلند شدم..  از

 بد باهاش تا کرده  یلیزنم  که روزگار خ یام.. من فقط  یابونیمن ن خرابم ن خ-

 رو از جلوش برداشتم...  ینیشدم و س خم

 به غذا نداره یلیم گهیاش مطمئن بودم د افهیاون ق با

 یرفت و.هر ک شیتو سکوت پ یسرگرم کار خودم شدم... تا شب همه چ یحرف چیها و بدون ه مهیبخش ند برگشتم

 سرش گرم کار خودش بود... 

رو ببره... خوشحال  کیسپرد  که شام آقا کوچ گهید یاز دخترها یکیشهره به  دمیکش یآقا رو م یداشتم غذا چون

 آقا ببره...  یسرو غذا رو تموم کردم و.دادمش به حکمت تا برا نمیب یپسره رو نم افهیق نکهیازا

 برگشتم..  خوردیکه به گوشم م  ینق و.نوق با

 که برده بود برگشت   ینیدختره با س همون

 ؟  یزن یشده شراره باز نق م یچ-

 اخم به من نگاه کرد  با

 ! ارهیبه بعد فقط بانو برام غذا ب نیفرمودن از ا کیآقا کوچ-

 سمت من فلک زده دیچشم تو آشپزخونه بود چرخ یاون لحظه هر چ یتو یعنی

 کرد  ینگام م یجور یشهره هم  یحت

 و اومد سمت  اوردیسر طاقت ن آخر

 شده ؟ یبدونم چ شهیم-

 بد نگاشون هم نکردم!  یمن حت نیخانم باور کن یچیه-

 و برگشت سمت دخترا  دیکش قینفس عم ی
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 ... نیچتونه پچ پچ راه انداخت-

 دردونه اتون هم  که تو زرد از آب در اومد ! زیشهره خانم عز-

 ات کنه.  هیتنب یبزرگ تا درست و.حساببدمت دست خانوم  ای یشیفتانه خفه م--

 رو از شراره گرفت و داد دست من...  ینیسکوت کردن !شهره س همه

 ... خم شد دم گوشم کیآقا کوچ یببر برا-

 حواست به خودت باشه ها! یول-

 ... رونیرگبار نگاه اون همه آدم از آشپزخونه زدم ب ریگفتم و.ز یچشم

 نیبعد از اون همه بال تو ا نکهیبودم ن ا دمیسع شیاگه شانس داشتم... اگه قراره بود خوشبخت باشم االن پ من

 باشم...  غولهیب

مزخرفش قرار نده قبل از.ورود به سالن  یها یخودش و شوخ تیدوباره منو مورد عنا نکهیا یپله ها باال رفتم و برا از

 در زدم و.منتظر اجازه موندم 

 داخل  ایبانو ب-

که به تن داشت لم داده   یو شلوار راحت شرتینظر گذروندم با ت ریباال انداختم و درو باز کردم... همه جارو ز یا شونه

 بود ب...  رهیکاناپه و خ یبود رو

 باز و.بسته کردم...  چشمامو

کار گذاشته بودن... هنوز  نیدورب اطیشده بود... تمام ساختمون و.ح میبه چند قسمت مجزا تقس ونیتلوز صفحه

 بود..  ونینگاهش به تلوز

 ... نجایا نیبش ایب -

 نرفتم برگشت  دید

 سرد دوست ندارما..  ی.. من غذاگهید ایب--
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 .. زیم یرو گذاشتم رو ینیکاناپه و.س یکردم و.رفتم سمتش ،نشستم رو یپوف

که تو چشماش موج   یچشم دوخته بود و.حرکت آدمها رو با دقت و.لذت خاص ونیبه صفحه تلوز یحرف چیه بدون

 گذروندیاز نظر م زدیم

 بود ظرف غذاشو برداشت و.مشغول خوردن شد...  ونیکه نگاهش به تلوز  نجوریهم

 شد کنترل رو.برداشت  خم

 . نیبب نویا-

 رو بزرگ و.تمام صفحه کرد آشپزخونه بود..  رایاز تصو یکی

 خنده..  ریکار گذاشته باشن !زد ز نیشد اونجام دورب ینم باورم

 ونیکردم !اشاره کرد به تلوز نگاش

اونا غش غش  یکش سیو.گ سیشازده به خاطر گ نیچرخوندم.. بازم دخترا افتاده بودن به جون هم و.ا سرمو

 لبخندش محو شد ؛ دی... سرش روبرگردوند سمت من... اخممو  که ددیخندیم

 .؟. یدخن یتو چرا نم-

 .. رونیدادم ب نفسمو

 ... ستیچون خنده دار ن-

 .. تو همکننی... نگا... دارن همو کچل مکننیسرمن دعوا م شهی... باحاله  که فتانه و اعظم همستیکجاش خنده دار ن-

 بخند..! 

 سرجام بلند شدم..  از

 آقا اگه غذاتون تموم شده ببرم... -

 دراز کرد...  زیم یکرد و پاهاشو رو یپوف

 ؟ یاجازه دادم  که قصد رفتن کرد-
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 مثل شهاب...  هیروان ی نمیسرجام... ا نشستم

 ... دییپایهم منو م یچشم ریز یبود ول ونینگاهش به تلوز خوردیم غذا

 داره ؟ نیخونه دورب یهمه جا-

 روتکون داد  سرش

 .؟. یقسمت آقا چ-

 ... ادیمن وصلش نکردم... از اون هرزه ها خوشم نم یاونجام داره ول-

ها رو  نیدورب یحرف چیکردم و اونم بدون ه یو.اثاث منزلخودم رو سرگرم م واریمدت داشتم با نگاه به در  و د تمام

 کرد...  ینگاه م

  ؟یدوست دار لمیف-

 چرخوندم  سرمو

 .. ؟یلمیچه ف-

 بردار ! یدوست دار یچ انگشتش به کمد روب رو اشاره کرد. برو هر با

 شا.. خود یبود برا یکلوپ ویدیشد... المصب و سیسرجام بلند شدم در کمد رو  که باز کردم به تمام معنا دهنم سرو از

 انتخاب کن..  یدید ایهر کدوم  که قشنگه -

 .. رونیب دمشیثابت موند کش یرانیا یها لمیاز ف یکی یرو از نظر گذروندم.. دستم رو همه

 نگاه کرده بودم..  دیبا سع نویصد دفعه ا یباال دیاز نهادم در اومد. شا آه

 بذار تو دستگاه... -

 .. هیچ دینپرس یحت

 رو.ک.خواسته بود انجام دادم یکار
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 ظرف تخمه بردار مثل من بشکن..  یهم  زیم ریسرجات.. از ز نیبش-

 وار قبول کردم...  یآهن آدم

 و.نرگس...  سام

 بود..  یبی.. پسر عجدمیترس یگذشته بود.. م مهیو فقط نگاه کرد... شب از ن دینفس نکش لمیف یلحظه  نیآخر تا

 که اومد از سر جاش بلند شد رفت سمت اتاقش..   انیپا تراژیت

 ... نجایا یایاز فردا خودت م یبرو اتاقت ول-

 .. رونیاتاقش آورد ب یشدم تا پوست تخمه ها رو.جمع کنم سرش رواز تو خم

 بخواب..  ریبگ نجایهم یبر شهی.. برو بخواب... اگه هم حوصله ات نمیکن زیخواد تم ینم-

 بلند شدم..  عیسر

 .. رمین آقا م-

  دیخند

 مغزتون خرابه..  نقدریامان از شما دخترا  ا-

 که گفت درو بست.   نویا

نظرش عوض بشه.. هنوز به ساختمون   دمیترس یشدم.. م میبه دست ج ینیاز فرصت استفاده کردم و س منم

 خفه کرد.. غمویاز پشت موهامو گرفت و با دستش ج یکیبودم  که  دهیآشپزخونه نرس

 .. جومیگلوتو.م یزر بزن-

 دهنم رو قورت دادم... صداش آشنا بود...  آب

 سر چرخوندم...  آروم

 ... فتانه
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 بود...  نیزهراگ نگاهش

 گلوم...  یگذاشت رو زیت زیچ ی... یکنیخودتو لوس م کیکه واسه آقا کوچ-

بهش برسم... هر کس و  کشمیمال منه... عشق منه.. دو سال تمومه دارم نقشه م کی. آقا کوچییهر جا ی...دختره -

 ... دهیشده روز خوش ند کیکه بهش نزد  یناکس

 گوشم زمزمه کرد  کیو.نزد دیکش قینفس عم ی...

 ! ینیب یتو هم نم-

 .. هیبه چ یذاشت حرف بزنم...  که بفهمه چ ینم دمیترسیو.نفرت بود م نهیز برق چشاش  که پراز کا یکیاون تار یتو

 ... یدیجوجه... فهم یشیم دهید کیبار آخرت باشه طرف آقا کوچ-

 آزادش کن تا نکشتمت..!-

 ... برگشتم سمت صدا میدو سکته زد هر

 سر فتانه نشونه گرفته بود...  یبود... اسلحه در دست رو کیکوچ آقا

 شد  یمن بگذره فتانه داشت از ترس قبض روح م از

 بردار گفتم!-

 چاقو رو ازش گرفت و.ب جلو هولش داد..  عیسر کیدستشو برداشت ،آقا کوچ زدیکه تو بدنش موج م  یلرز با

 ... یدیمن دو سال نقشه کش یک برا-

 آقا به خدا من ...-

همه بهت نظر دارن ... بعدم  یکن یفکر م یدی.. ن بدبخت... محبت ندهیخبر رمیگیم لتیحوت یخفه شو... فکر کرد-

 و... ر یابونیولگرد خ ین تو رمیگیخونواده با اصل و.نصب م یاز  یدختر درست و حساب ی رمیم رمیمن بخوام زن بگ

 آقا... -



 یجنون عاشق

 
264 

 

ون به هم گردونمیخودم برت م یباز شر به پا کن ی.. بخوانمینحست رو بب ختیخوام ر ینم گهیخفه شو گفتم.. د-

 ... کهی... حاالم گورتو گم کن زنیکه بود  یکثافت خونه ا

 دو ابروم..  نیکه اسلحه رو گذاشت ب  کیکه رفت دلم براش سوخت... برگشتم سمت آقا کوچ  فتانه

 م ...اسلحه رو گذاشت کف دستم ... چشمم رو  باز کردم و.نگاش کرددیرفت.. چشمم رو  بستم  که خند ادمی حرفم

 آخه..  نیخنگ نقدریشما دخترا چرا ا-

 نیناقص العقل گنیکه م  نیکنیرو م نکارای.. همنیخوریکردم بازم هربار گول م تتونیاذ یتفنگ آب نیبا ا نهمهیا

 .. گهید

 و رفت...  دیغش خند غش

 دستم نگاه کردم  یتفنگ تو ب

 ..یهمه آدم روان نیکردم از دست ا یبود و.خودم رو راحت م یشد اگه واقع یم یچ

آزار  که فقط سرش به کار خودش گرم بود...  یموجود ب ی.قبل نبود.. شده بود یفتانه  گهیاون شب فتانه د یفردا از

 ی.. کرد یم میبا.اون کارهاش روان کیبود... از اون طرف هم آقا کوچ دهیفا یبشم ب کیکردم بهش نزد یسع یهر چ

 ... خوردنیبا نگاه پراز حسادتشون منو م تراو.هنوز دخ گذشتیم کیآقا کوچ یشدنم برا یهفته از سوگل

 کنه...  لیباغ م یدستور داده بودن ناهارشو تو کیآقا کوچ امروز

که  نو ... میراحت یصندل یکه تنش بود لم داده بود رو  یشرت و شلوارک یبه دست رفتم سمتش،. توباغ.. با ت ینیس

 داد...  لمیصاف نشست و لبخند تحو دید

 . نجایا نیبانو.. بش-

 .. شیکنار یصندل یرو گوش کردم و نشستم رو حرفش

 ... کننیم یزندگ نایجاها  که ا نیا فیکردم.. .ح یباغ استفاده م یفوق العاده  یغذا خوردن شد و.منم از هوا مشغول

 بانو ...-
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  برگشتم

 بله آقا؟ -

 نتون؟یبدم یایم -

 االن.. -

 اش رو باال انداخت  شونه

 االن چشه ؟-

 غذا اشاره کردم  ب

  زیم یگذاشتش رو عیسر

  ؟یحاال چ-

 نگاش کردم  متعجب

 ! گهینکن د تیاذ-

 از سرجام بلند شدم...  باالجبار

و  ستمخوشحالش راکت رو داد د ی افهیدر دست برگشت..با ق نتونیاز نوکراش گفت و چند لحظه بعد بدم یکی ب

 ! میشد یمشغول باز

ده ش یدنید افشیباعث شد تا بخندم... ق نیبود هم ختهیر نیکه رو زم  ییبرگها یجا بد زدم  که با کله رفت تو ی

 بود 

 سرجاش بلند شد از

 هم خنده نداشت...  چیه-

شده بود غش کردم از  خیموهاش س یکه مثل تاج خروس رو  یدونه برگ یاز اون  میحق به جانبش بگذر ی افهیق از

 خنده.. 
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 نگام کرد...  متعجب

خندمو جمع  عیبود  که باعث شد سر یجور یکم  که تونستم خودم رو جمع و.جور کنم نگاش کردم... نگاهش  ی

 کنم 

 سمتم  اومد

 ... ؟یتو چال گونه دار-

 آورد سمت لپم  که ازش فاصله گرفتم...  دستشو

 دوست دارم..  یلیندارم... فقط من چال خ تیکار-

 کرد... بعد ادامه داد  مکث

 ...؟ یبود دهیچرا تا حاال نخند-

 رو دادم دستش  راکت

 ! دمیند یخنده دار زیچون چ-

  یدیخند نیمن خوردم زم-

 گاز گرفتم و.ب موهاش اشاره کرد...  لبمو

  دمیب خاطر اون خند -

 زدم...  میج ییجورا یکه برد سمت موهاش   دستشو

 .. گفتینم یچیبهم و ه زدیرفتم فقط زل م یتا م ی...چند.روز بعدش به طرز مشکوک

که مشغول شام   نجوریمزه اش قابل تحمل تر بود... چند.روز بعد هم یب یها یکرد شوخ یم یمنو عصب نیا و

 صبرم رو از دست دادم  گهیخوردن بود و.ب من زل زده بود د

 ! دیبه من زل نزن نقدریا شهیآقا م-
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 نه!-

 کردم  یپوف

 ..!.. ادیازت خوشم م-

 نگاش کردم  متعجب

 بهت دارم...  یحس ی دمیچند.روز فهم نی.ایتو-

 کردم  خی

 ؟ی... توهم به من حس داریتوچ-

 از سرجام بلند شدم...  عیسر

 .. دیآقا من با-

 ... یسرجات اجازه ندادم  که بر نیبش-

 نشستم سرجام زدیچهره ام موج م یبا ترس و استرس  که تو نباریا

 ینطوریتو ا یخودشونو بچسبونن به آدم... ول خوانیدست نزدم... همشون لوسن... م یدختر چیمن تا حاال به ه-

 ... یستین

 رو  که آورد سمتم ازش فاصله گرفتم  انگشتش

 ! یکنیکنه  عمل م یکه دفع م  یینگا.. مثل آهنربا-

 پام..  یست جلودفعه از سرجاش بلند شد و نش ی

 .. شمیفکر کنم دارم عاشقت م-

 بهم رحم کن  ای.. خداسادیوا قلبم
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دست بزن هم ندارم مثل بابام هم تنوع طلب  یکنینم دایهم دارم... از من بهتر پ یام همه چ یمن پسر خوب نیبب--

 مریتوپ برات بگ یعروس هی دمی...؟ قول ممیباهم باش یایدونه دوست دختر هم ندارم... م یکه   ینیبی.. مستمین

 ببرمت!  یهم خواست ایدن یهرجا

 من بود یبدبخت هیعل یمنته گهید نیام حبس شد... ا نهیتو س نفس

 بانو... -

کنه ... اما  یفرق م هیبودم با بق دهیمدت کوتاه هم فهم نیهم یتو گفتی... راست مزدیصداش التماس موج م تو

 .تونم باهاش ازدواج کنم یه من نمهم باش غمبریاگه پ یبود حت نجایمسئله ا

 نه... -

 خورد...  جا

کنم... به  یقبول م یبذار یکنم و.هر شرط یگوش م یبگ ی.. هر چکشمیدونم دخترا ناز دارن... نازتم م یباشه م-

 ! گمیجون خودم راست م

 ... دهیچه فا  ی... ولزدیبچه موج م نیا یتو چشما صداقت

  دیتونم آقا اصرار نکن ینم-

 کنم..  یموضوع اشاره هم نم نیبه ا یحت گهیاگه قانع کننده بود د اریب لیمن دل یتو.برا ی.تونیچرا نم-

 و.زل زدم تو چشماش  دمیکش قینفس عم ی

 من شوهر دارم.. -

 شوکه شد  ییجورا ی یعنیخورد...  جا

 ..؟!یمنو از سر خودت باز کن یگیدروغ م-

 نه... -

 .. گهینفر د یکه گذاشته زنشو بفروشن به   رتیغ یهان.. کجاست بکو شوهرت..  یگیاگه راست م -
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 گرفت  بغضم

 جواب.منو.بده.؟. -

 ... دمی.. ترسزدیبار بود.سرم داد م نیاول

 راستش رو بگو..  ای یشیبگو زنم م ای... ادیمن از دروغ بدم م-

 آقا به قرآن من شوهر دارم !-

 کووووو.. کجاس... -

 ازش برگردوندم..  رومو

 ... گمیمن دروغ نم-

 اسمشو بگو.. -

  دمیگز لبمو

 اسمش رو.بگو..  گمیم-

 مبل ؛ یبودم به پشت دهیشدت ترس چسب از

 ش... شهاب. -

 ساکت شد... سرمو بلند کردم...  بیو.غر بیعج

 لبش بود...  یرو پوزخند

 . !اورانیحتما شهاب ن-

 نگاش کردم  متعجب

 ؟  دشییشناس یم-

 عوض شد  اهشنگ
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  ؟ینداز یمنو دست م-

 آقا من.. -

جز شهاب  یا گهی... شهاب... هه...هر کس دیدیم لمیتحو یبزرگ نیاز دروغ متنفرم بعد تو دروغ به ا گمیمن بهت م-

 .. زارهیب یکه از هر جنس ماده ا  یشهاب ن... کس یکردم... ول یباور م یگفتیرو م

 ؟ نشیشناسیآقا شما م-

 .. .ندازهیکه به دختر جماعت نگاه هم نم  شناسمیهم م نقدریکه همجوره قبولش دارم... ا  هیقیتنها رف شناسم... یم-

حاج  یوقت نیاز افرادش بپرس نیبر دیکن یبخوام دروغ بگم... باور نم ستمیکه ن  ضیآقا به قرآن قسم خوردم... مر-

 ... شما... گمیچند تاشون بودن... به خاک مادرم راست م خوندیآقا خطبه مونو م

 لحظه..  ی سایوا-

 فکر..  یرفته بود تو قاینگاش کردم.. عم متعجب

 روچرخوند سمتم و.سرتاپامو برانداز کرد...  سرش

 رو سمتم دراز کرد..  انگشتش

 لباس...  هیهمراهش بود..  یکه شب مهمون  یستین ینکنه تو.. تو همون-

 داشتم...  یو.ماسک همون رنگ یا زهرویف-

 باز موند  رتیاز ح دهنش

 ممکنه...  ریغ-

 ... نیزم ی.رفت رووا

 کرد و من دستم رو  دراز کردم و..  تیکه به عنوان عسل معرف  یهست یتو همون یعنی-

 دهنش..  یرو گذاشت رو دستش
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 برام آشناس...  نقدریصدات چرا ا دمیحاال فهم-

 غرق در افکارش شد خواستم بلند شم  که لباسمو چنگ کرد و نشوندتم سرجام  دوباره

 وقته رفته...  یلیعسل.. عسل  که خ گفتیچرا بهت م-

 از نهادم دراومد  آه

 نیرو از مزرعه به ا یشد دروغ گفت... مجبور شدم بگم... اعتراف کنم... همه چ یچشم ها نم نیکردم... به ا نگاش

 اتفاق ها گفتم...  یه مو البته با سانسور بعضطرف رو براش مو ب

 لحن سرد ازم خواست  که برم یکه شد... با چند لحظه مکث تو چشمام نگاه کرد و.بعد با   تموم

اه من به ر نیگزیجا یاز دخترها یکیکه سر   ییاما با دعوا رمیمنو نخواد به شهره گفتم نم گهیداشتم  که د انتظار

 حاال حاال ها ادامه داره... قصه نیا دمیانداخت فهم

حرف  یکلمه ا یتفاوت  که حت نیبود و با ا یو.معمول یبعدش کامال عاد یکه داشتم برخوردها  یرغم ترس یعل

 ... خوردیآدم فقط غذاشو م یو.مثل بچه  زدینم

 ..دمیکش ینفس راحت م ی ییجورا یعادت کرده بودم و. یروال عاد نیبه ا منم

 که دوست داره درست کنم...   یهر روز رفتم تا براش غذا ببرم و.قهوه ا مثل

 عطر آشنا به مشامم خورد...  یبودم  که  دهیپله ها نرس یبه باال هنوز

 ... دمیکش قینفس عم ی

 یمکار شد.. در رو به آرو نیمانع ا دیکه به گوشم رس  یخنده ا یاومد... خواستم در بزنم اما صدا یبوش خوشم م از

 باز کردم... 

 ادیرو از  دنیو.نفس کش سادیلحظه قلبم وا ی یدبرایکش یم گاریکاناپه لم داده بود و س یکه رو  یشخص دنید از

 بردم...

 ... نیزم یاز دستم افتاد رو ینینگاهمو حس کرد سرش روچرخوند سمت من... هول شدم و س ینیسنگ انگار
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 با سرعت اومد سمتم...  کیکوچ آقا

 ... نیزم یرو نشستم

 شد ؟ یچ-

 کنم...  یآقا االن جمعشون م دیببخش-

 ... یبریخواد حاال دستتو م ینم-

 کنم..  یبرو قهوه درست کن خودم جمع م پاشو

 آقا شما ک.. -

 گفتم برو... -

 لرزوند  یاش هم تنمو م رهینگاه خ ی... حتدمیترس یناچار از سرجام بلند شدم... م ب

 ... هگیبرو د یسادیچرا وا-

 یازش نم یا گهید یکه جز قهوه درست کردن استفاده   یدادم و.رفتم سمت آشپزخونه ا لشیتحو ییآقا چشم

 شد..

 گهید زیهر چ ای.. از ترس، استرس دیلرز یکردم... تموم وجودم م یخودم حس م یاپن بود و نگاهشو رو آشپزخونه

 .. یا

 شد ؟ یبانو قهوه چ-

 آماده اس آقا... -

 فنجون برداشتم دوتا

 و رفتم سمتشون..  دمیکش قینفس عم یدست لرزونم نگاه کردم..  ب

خواستم برم آقا  زیم یرو گذاشتم رو ینیس  ،یپاسخ چیبدم اونم بدون ه لشیسالم آروم تحو یتونستم  فقط

 مانعم شد..  کیکوچ
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 ! ادیبدم م ییمگه نگفتم از تنها-

 شدم  ریبه ز سر

 .. رمیمن م نیستیآقا شما  که تنها ن-

 خنده.. متعجب نگاش کردم.  ریز زد

 کاراشم  نیکنه .. عاشق هم یخودمون حسادت م ییبه تنها یچه جور ینیبیشهاب م-

 گرد نگاش کردم... به بغل دستش اشاره کرد..  یچشم ها با

 چسبه..  یبدون حضورت نم  یدون ی... مگهید ایب-

تو صورت شهاب نگاه کنم  نکهیا ی... روزدیبود  که م یحرفا چ نیدهن باز کنه و.برم داخلش.. ا نیخواست زم یم دلم

 بهم نداره رو نداشتم..  یدونستم حس یم نکهیبا ا یحت

 ... گهید ایب-

  ششیخجالت تمام رفتم و نشستم پ با

 ... یگفتیم یخوب شهاب داشت-

 حرفامون مردونه بود.. -

 صداش لک زده بود...  یکنم دلم برا یم اعتراف

 بانو از خوده. راحت باش... -

 بانو؟ -

 آره، کجاش تعجب داشت ؟!-

 ب تو گفته اسمش بانوهه؟ -

 .؟شیشناسیمگه م-



 یجنون عاشق

 
274 

 

 ترسوند...  یکه حکم فرما شد منو م  یسکوت

 ..؟شیشناس یشهاب م ینگفت-

 نه.. -

 خوردم...  جا

 من قرار داشت زل زدم..  یبه خودم جرات دادم و.سرمو بلند کردم و.تو صورتش  که درست روب رو و

 بازم اومده بود سراغم..  یکرد... بغض لعنت یشو. دود م گاریبود و س رهیخ کیبه آقا کوچ نگاهش

 .. ادینم ادشیمنو  گهید یحت

 ... شینیبیبه بعد م نینداره... از ا یاشکال-

 ! دنشید یبرا نمیب ینم یلیدل-

 داد ...  یتفاوتش آزارم م یلحن سرد و.ب نیا

 ! شینیبب یناخواه مجبور ایبشه زن من خواه  یوقت-

 .. ییییچ-

 شد..  رهیزد به مبل و به من خ هیتک کیمحکم. و.کوبنده بود.. آقا کوچ یلیشهاب خ یچ میتعجب من بگذر از

 ..نجایا یایبود  که گفتم ب نی.. به خاطر هممینک یهفته نامزد نیدوسش دارم... قراره آخر هم-

 ..؟یکنیم یشوخ یدار یعل -

  ه؟یواقعا اسمش عل یعنی!؟یعل

 کجا بود..! یشوخ-

 قهوه اشو برداشت و.مزه کرد..  

 عالوه بر دستپختش، قهوه درست کردنش هم معرکه اس.. بخور امتحانش ضرر نداره..  -
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 کردم حضورم اونجا باعث آزار شهابه..  یم حس

 من برم؟  شهیآقا م-

 شد...  رهیدراز کرد و به شهاب خ زیم یرو پاشو

 آقا... -

 برو تو اتاقم استراحت کن...  یشهاب خسته ا-

 ...ستمیخسته ن-

 از سرجاش بلند شد..  آقا

 .. میریباشه پس من و.بانو م-

 کرد.؟ یرفتار م ینجوریچرا ا شده بود.. ونهیتمام معنا هنگ کردم.. د ب

 ..؟ یکه مهمونت رو تنها بذار  یخوا ینم-

 ؟ یستیبانو تو خسته ن-

 .. دمیترس یدادم.. از عواقبش م لشینه قاطع تحو ی

 ... امیم یخواب از سرم بپره زود رمیدوش بگ یمن  نیشهاب بش شیکم پ ی.. پس یاوک-

 آ...  -

 بگم.. با سرعت رفت...  یزیچ نذاشت

 کنم.. تموم وجودم رو ترس گرفته بود...  کاریچ موندم

 ؟ یگول زد نمیا-

 داد ...  یآزارم م گارشیسمتش. ؛دود س برگشتم

 بعد..  نهیسراغ گز ی... فرشادت گور به گور شد اومدیکنیم یهمه نقش باز یقشنگ برا یلیخ-
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 داد..  لمیتحو پوزخند

 !یفیثک نقدریدونستم ا ینم یول یدونستم زرنگ یم-...

 خاموش کرد و از سرجاش بلند شد.. کراواتش رو شل کرد...  یگاریجاس یرو تو گارشیس 

 بهش بگو شهاب خسته اش بود رفت بخوابه...  رونیاومد ب-

 بود  که برگشت..  دهیبه در نرس هنوز

 خوام مزاحم باشم!  ینم-

 اتاق...  یکرد  که حالم از خودم به هم خورد... درو باز کرد و.رفت تو انیب نویا یچنان لحن با

 کرد...  یداشت خفه ام م بغضم

 شهاب کجاس؟. -

 از حموم خارج شد  دهی.. آقا حوله پوشبرگشتم

 شهاب کجا رفت ؟-

 داد.. لمیاتاقش اشاره کردم ...لبخند تحو ب

 خب. خانم خودم... حاال نوبت ماساژ هر.روز منه... -

 .. دهیم لمیچرت و.پرت تحو نمیحالم خوشه ا یلیخ من

 سمت در..  میبود  که در اتاق باز شد.. هردو برگشت دهیبه من نرس آقا

 شده شهاب؟  یزیچ-

 رو برداشت...  شیگوش زیم یسمت من. ...خم شد و از رو اومد

 ... نیشما راحت باش-

 اتاق.. یبرگشت تو یحرف چی.بدون هو
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 کرد به در بسته نگاه کردم...  یخفه ام مکه داشت   یبغض با

 .. ادیخوشت م شتریلباس ها ب نیاز کدوم ا نی... ببزمیعز ایب-

 دستش اشاره کرد..  یکاناپه و به ژورنال تو یآقا نگاه کردم.. نشسته بود رو ب

 .. گهید ایب-

 سمتش...  رفتم

کرد اشاره  یجور  که سرش روخشک م نیزور خودم رو کنترل کردم نشستم کنارش.. ژورنال رو باز کرد... و.هم ب

 ... رمشیکرد بگ

 آقاااااا -

 ... اوردیخودش ن یکردم ...ب رو ناله

 ... ادی... به پوستت هم مادیخوشت م هیآب نیاز ا-

 .. زمیتا اشک نر دمیگز لبمو

 ... ادیهم بهش م ییتاج باال دنباله داره.. اون نیبب -

 آقا من... -

 مهمونت اومد...؟  ییجان کجا یعل-

 از سرجام بلند شدم و سالم کردم.. مشکوک به من و آقا نگاه کرد  عیخانم بزرگ سر یصدا با

 ؟ یحموم بود-

 ... دیخند آقا

  رهیگیهامو نم یاون حموم بچگ یجا یچی.هی...ولدیچسب یآ-

  دیبزرگ خند خانم
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 ...طونیتخس و ش-

 من نگاه کرد  ب

 دخترم  ... نیبش-

 مزاحم  که نشدم..؟ نیکرد یم کاریچ-

 مبل...  یرو نشست

 ... ینامزد یداد م.. برا ی... به بانو لباس ها رو نشون مدیمزاحم... شما صابخونه ا-

 ام حبس شد..  نهیتو س نفسم

 بانو جان... ؟ یچ خوب، انتخاب کرد-

 ...کننیم ینجوریا نایخدا چرا ا ای

خودش هر کدوم رو.خواست  یعالقه  گهیهم معرکه اس د یا روزهیدادم... البته اون ف شنهادیرو.پ یآب نیمن بهش ا-

 انتخاب کنه !

 .؟.. ادیخوشت م شتریبانو جان از کدوم رنگ ب-

 بردم به خانم بزرگ...  پناه

 خانم به خدا من... من... -

  دیب*و*س* گونمو

 توکل کن به خدا... -

 سر جاش بلند شد دستم رو  گرفت و.بلندم کرد...  از

 ی ریدختر و.پسر ز یبهتره... باالخره  نیهم نباش شیهم پ ی... هرچمیکار دار یتا آخر هفته کل برمیمن بانو رو.م -

 .. زنهیگولتون م طونیسقف تک و تنها... ش
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 ... می.. همراه خانم بزرگ از سالن خارج شددیخندیاز خجالت سرخ شده بودم و.آقا م من

دختر گذاشته و.منم  ی یباره دست رو نیاول یبرا یعل گفتینداشت... م دهیدادم فا حیالتماس کردم توض یچ هر

تونم بازم به  ینم ی.. گفتم شوهر دارم از نظر شرعدارمیهم باشه خودم بر م ی... هر مانعزارمیبراش سنگ تموم م

... قسمت باغ شگریشد... لباس... جواهرات.. آرا دهآما زیکه مثل باد گذشت همه چ  یآخر هفته ا گوشش نرفت... تا

هفته تمام کارم  ی... دیجوشیو.سرکه م ری... دلم مثل سرنیرو اونجا بگ یخواستن نامزد یکرده بودن و م نییرو تز

خودش نگه داشته  شیچند روز منو پ نیا یها نبودم و خانم بزرگ ط مهیقسمت ند گهی... دهیو گر هیشده بود گر

 بود... 

 شد...  یتو کل باغ پخش م کی... مهمونا اومده بودن... موزدیفرا رس ینامزد شب

 خانم کارتون تموم شد... -

 کنار رفت...  نهیآ یاز جلو شگریآرا

 کردم...  یخودم... خوشحال نبودم... داشتم دق م دنیاز د مبهوت

 بانو جان...  یکبر  چه ماه. شدماشااهلل... هزار اهلل ا-

 حال زار به خانم بزرگ چشم دوختم  با

 خانم تو رو خدا.. -

 سرم...  یانداخت رو تورمو

رم از س یرو ختیر یکه دسته دسته پول م  نجوریکنه ... دستم رو  گرفت و هم یم یچه ذوق  نتتیبب یعل میبر ایب-

 ..رونیاتاق کشوندتم ب

 داد  جز دل کباب و حال زار من...  یم یعروس یبو زینقل و.پول... همه چ اسفند

 ... میرفت رونیزور خودم رو کنترل کرده بودم زار نزنم... از ساختمون ب ب



 یجنون عاشق

 
280 

 

ه تا ...  ککیفرش قرمز بزرگ و البته بار یشد... نگام افتاد به  یم دهیکش نیرنگم روب زم یا روزهیلباس ف دنباله

 دمیدست خانم بزرگ کش یشده بود...ادامه داشت..  دستم رو  از تو دهیگل پوشعروس و.داماد  که سراسر از  گاهیجا

 .. رونیب

 ... دمیخانم تو رو قرآن قسمتون م-

... مهمونا تازه متوجه ما شدن و.با دیبا لبخندش محکم فشرد و دنبال خودش کش نباریرو  دوباره گرفت و ا دستم

 تونستم نگاشون کنم..  ینمو.دست و هوراشون،جمع رو ترکوندن...  غیج یصدا

 نباشم...  نجایو.ا رمیبم خواستیم دلم

 شما...  یماه بانو نیا یبفرما آقا عل-

 صورتم برداشته شد.. همه کف زدن..  ینگاش هم نکردم... تور  که از رو یبستم حت چشمامو

 ... چشمم رو  باز کردم.. دیتموم تنم لرز میشونیداغ شدن پ با

 بود...  آقا

 .. .نمی... کمکم کرد بشگاهینذاشت دستم رو  گرفت و.کشوند سمت جا رمیخواستم ازش فاصله بگ دمیجو لبمو

 به خودم نگاه کردم..  نهیآ یتو از

 بدبختم...  نقدریمن ا چرا

 ک.دور کمرم حلقه شد ناله کردم  دستش

 اقااااا -

 خوشحال بود بر عکس من تنها آرزوم مرگ بود و.مرگ  یلیخ دیخند فقط

 مبارک باشه. -

 بلند کردم..  سرمو

 شده بود مرد من  که مرد من نبود..  یچقدر خواستن دهیو شلوار پوش کت



 یجنون عاشق

 
281 

 

 آقا دست داد..  با

 ممنونم شهاب جان... -

 ... گمیم کیبه شمام تبر-

ازمون  یحرف چیرو هوار زدم. فکر کنم اثر کرد  که بدون ه شیرتیغ یکردم... به خودم جرات دادم و.با نگام ب نگاش

 ... یگوشه ا یفاصله گرفت و نشست 

 رقص...  یهمه رفتن وسط برا کیموز یبلند شدن صدا با

 و.دست بود  که نثارمون شد..  غیبلند شد و.منو دنبال خودش کشوند... ج آقا

 بود  که رهیخ یها سمت ما بود اما نگاه من فقط و.فقط به شهابنگاه یسوختم... همه  یم یگناه اجبار ی یتو داشتم

 ... دیکشیم گاریپشت سر هم س

 ارزش بودم ؟ یحد ب نیتا ا یعنی

 ... ارهیب ادیاش هم حقم نبود  که به  هیثان یهفته  ی..از اون 

 بانو -

 بلند کردم... زل زده بود تو چشمام..  سرمو

 یوب ممحس یمن گناه  نابخشودن یبودن  که برا ی*و*س*ش.. بب*و*س*ش... همه خواهان  ب*و*س*ه ابب

 شد..

 شدم...  ریروخم کرد تا بب*و*س*تم سر ب.ز سرش

 رو فشرد..  کمرم

 منه ها...  ینامزد یناسالمت نی... شلوغش کنگهیوسط د نیایب-

 مبارکه.. -

 پسر قد بلند بود  هیسمت صدا...  برگشتم
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 باهاش دست داد.  آقا

 .. یایکردم ب ی... فکر نمیمرد یلیخ-

 نگاه به من کرد بعد برگشت سمت آقا..  ی پسره

 .. یدیباالخره تو هم پر-

 ... دیخند

 .. گهید میکن کاریچ-

 نذار از دستت در بره..  یقدرش رو بدون... اگه دوسش دار-

از  یکیآقا و رفت سمت  یحرف جفتشون چهره اشون رو غم گرفت.. پسره زد به شونه  نیچرا بعد از ا دمینفهم

 طیرارقص ش ستیبپرسم... با شلوغ شدن پ یزیحالم خراب بود  که بتونم چ یگل کرده بود ول میها.. فضول یصندل

 نبود..  پدرشاز  یکرد... جالب بود  که خبر یبه من نگاه م یبهتر شد و کمتر کس

 لحظه.. ی ایشهاب... شهاب... ب-

 برگشتم..  

 .. زدیشهاب رو صدا م چرا

 د سمتمون از سرجاش بلند شد و.اوم یلیم یب با

 شده ؟ یچ-

 برم و برگردم.. توحواست به بانو باشه...  دیاومده.. با شیکار واجب برام پ یمن  نیبب-

 گرفت و گذاشت تو دست من.  دستشو

 .. امیم نی... برقصگردمیبرم یاومده زود شیپ یمشکل یدارم..  نانیفقط به تو اطم-

فضا رو شاعرانه  یفیلط یرنگ یباغ خاموش شد و.نورها یمخالفت کنه رفت و به دنبال اون چراغ اضاف یحت نذاشت

 کرد... 
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... دل تو میزده ام مشغول رقص دونفره شد رتیح یخالف حدسم شهاب دستم رو  ول نکرد و در مقابل چشم ها بر

 فرصتمه..  نیآخر نیکردم ا یدلم نبود... احساس م

 اش...  نهیس یو.سرمو گذاشتم رو دمیکش قینفس عم ی.عطرش مسحور کننده بود. یم... بوتر شد کینزد بهش

کرد... چشمم رو   یبه رقصش ادامه داد... سرمو بلند کردم نگاهش به رو به رو بود نگاهم نم یحرکت شد ول بدون

 بستم و از خودش و.عطرش لذت بردم... 

 بود دوست داشتم فقط اون باشه و من...  یحس هر

حواسش  ینور کم رنگ کس نیا ی.. برام مهم نبود توامیخودم رو کنترل کنم.. سخت بود با خواستنش کنار ب نتونستم

 نیی.. لرزش تنشو حس کردم. سرش روگرفت پادمیو.نرم گلوشو ب*و*س* سادمیپاشنه پا وا ینه.. رو ایبه ما هست 

 و نگام کرد... 

 ستیشدن دستم و.خارج شدنمون از پ دهی.اون لحظه به تمام معنا وجودم خواهان بودنش و آغوشش بود... با کشتو

دستم رو   نهیمارو نمب یکه راحت شد کس  الشیته باغ! خ کشوندیرقص به خودم اومدم داشت منو دنبال خودش م

 ول کرد... 

 داد ...  یش عذابم مکلمه حرف بزنه،سکوت ی یحت نکهیزده بودب من بدون ا زل

 کرد و.باعث شد به آغوشش پناه ببرم...  ریمنو ش نیقدم برداشتم و.فاصلمو باهاش کمتر کردم جم نخورد.. هم ی

 زدم و.ازش فاصله گرفتم...  غیداره  که با اون نگاه غضبناکش ج یبلند کردم تا بفهمم  چه احساس سرمو

 ... دیکوبیام م نهیس یتند تند تو قفسه  شکیثل گنجبودمش.. قلبم م دهیترسناک ند نقدریحاال ا تا

 اولش رو  که برداشت ازش فاصله گرفتم..  قدم

 که حواله صورتم کرد خشکم زد.   یلیبا س نباریرو.بلند تر برداشت و.ا یبعد قدم

 اشاره اش رو گرفت سمتم...  انگشت

 ی... خودت به درک فکر اون علیستین تیهم ول کن هرزگ تی... شب نامزدیباش حیحد وق نیکردم تا ا یفکر نم-

 ... یو.التماس کرد  که تو سادیپدرش وا یبدبخت باش چقدر جلو
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 کرد...  یچندش نگام م با

 دوم رو هم نثارم کرد  یلیس

به  یزدم  که به خاطر بسپار نیبه خاطر ا نمیبهش  نزنه تو.سرت... ا انتیفکر خ گهیزدم  که بار د یاونو به خاطر عل-

 ... یچیمن نپ یپر و.پا

 ... نشیسمت ماش رفت

 که عاشق توعه هرزه شده...   یعل فیح-

 

 شد..  نشیماش سوار

 زارمینم نجایپامو ا گهیمن د یخونه باش نیهرزه تو ا یبه خاطرت بسپار تا تو نمیا-

 گاز و.با سرعت تمام از در باغ خارج شد...  یگذاشت رو پاشو

 ... ضجه زدم... ختمی... بغضم شکست... اشک رنیزم یهوار شد رو سرم.. نشستم رو ایدن

 .. ادیبال ها سر من ب نیا یهمه  دیااااا چرا با خدا

 سرمو بلند کردم...  سادهیجلوم وا یکی نکهیاحساس ا با

 شد... کیداد و.بهم نزد لمیلبخند تحو یجا خوردم...  دنشید از

******** 

 بودم..  جیکرد... چشمامو باز کردم... به دور و برم نگاه کردم... گ یدرد م سرم

 خودم به لباس هام چشم دوختم..  ب

 پارچه هم دهنم رو بسته یتونستم بلند شم دست و.پاهام بسته شده بود... با  یشده بود تو تنم... نم کهیت کهیت

 بود... 
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 ... رمیبم دیبا ینجوریا یعنیهمه خاک و.خل...  نیا ونیم یانبار نیا یتو

دم و بو ختهیر شبیکه د  یتونستم جم بخورم... با اون همه اشک ینم یبود تحمل کردم... حت یعصر به هر بدبخت تا

 جن نبودم...  یسر و.وضع االنم کمتر از 

 اومد... سرمو برگردوندم..  یباز شدن اون در لعنت یصدا باالخره

 داد..  لمیپوزخند تحو یت و.وارد اتاق شد. سرتاپامو برانداز کرد و.درو بس دییپا یکه پشتش رو م  نجوریهم

 کرد..  یجلوم... صورتمو وارس نشست

که آقا   ی... با اون همه عالقه ایزنده ا ینگفته مرد یکیزده  بتیکه غ  شبیتو... از د یهست یچ عروس بدبخت-

 یفترقص ر ستیبا اون پسره از پ دید ی... وقتاوردیخم به ابرو ن یافته حت یبهت داشت گفتم بفهمه پس م کیکوچ

 .. یدار یمهمونا رو فرستاد برن خونشون. و.خودشم رفت تو اتاقش... انگار ن انگار  که تو وجود خارج یهمه

 آورد.. رونیپبرهنش ب ریلقمه از ز ی

 ادی... هر وقت میروان یبه اون پسره  یدیچسب یرفت یرو ول کرد یماه نی... پسر به ایخر یلیخ ییخدا یول-

 از بس هاره...  شنیهم رد نم شیدخترا از صدمتر نجایا

 دور دهنم روباز کرد...  پارچه

 نکن.. بخور..  هیگر نقدریا-

 کرد نتونست لقمه رو بکنه تو دهنم..  یروبستم... هر کار دهنم

 ... نیزم یشد پرت کرد رو یعصبان

 ...یریاصال به درک نخور تا بم-

 کرد..  نگام

 رو.سرت در اوردم...  شیتالف شبیبود د یخوام بزنمت.. هر چ ینم گهیچته تو.. د-

 ؟یدیبخوام برام انجام م یزیچ ی-
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 داد  لمیتحو پورخند

ته ... فقط گفیخوایم یچ نمی... حاال بنال ببیکرد یم هیفقط گر گفتمیم یکه هر چ  شبید یچ عجب به حرف اومد-

 کنما..  یباشم آزادت نم

 . ؟یراحتم کن شهی... مشهیم-

  ؟ییچ-

 !  یزن یم یحرف بزن بفهمم  چه زر یفارس-

 منو بکش.. -

 گرد شد...  چشماش

 !یکرد یزدمت قاط یادیز شبید-

 فهمه! یکس هم نم چیتونم... تو منو بکش.. ه ی... خودم نمدمیقسمت م یدوست دار یفتانه تورو به جون هر ک-

 سر جاش بلند شد...  از

 یکه همه چ  شبی... البته... دنمتیبب کینگهت دارم چون دوست ندارم دور و.بر آقا کوچ نجایا خوامیفقط م من

 بود...  یا گهید زیچ یرفت نقشه ام  یم شیخوب پ

 آورد...  رونیلباسش ب یاز تو کیکوچ شهیش ی

اون  یبر کشهیل مشدم.. بدون درد.. فقط چند ساعت طو یخواستم حاال  که آقا خوشبخته بخورم... راحت م یم

 بتیدل غافل  که عروس تو زرد از آب دراومد... تعق یا دمیآخر د ی.. اما درست لحظه ین تیحال یچیو ه ایدن

 خواتت خودم از خجالتت درآم...  ینم یچکیحاال  که ه دمیکردم.. د

 رو گذاشت تو لباسش.  شهیش

 یدید کیآقا کوچ یکه خورد شدنم رو جلو  نجوریتا موهات بشه رنگ دندونات... هم دارمینگهت م نجایا نقدریا -

 کنم..  یمنم خوردت م
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 اش رو بهم انداخت و رفت... نهیسمتم دوباره دهنم روبا پارچه بست و نگاه پر از ک اومد

اهام رو بستن و.انداختنم کسم... انگار ن انگار  که دست و.پ یب ایدن نیا یکه چقدر تو  دمیروز  که گذشت فهم چند

 ... فیکث نیزم ریز ی.یتو

 و.ب من زل زده بود..  نیزم یفتانه نگاه کردم.. نشسته بود رو ب

کرد و.از سرجاش بلند شد... دست و پاهامو باز کرد و دهنم رو آزاد. کرد.. اشاره کرد به  یبرانداز کرد. پوف سرتاپامو

 در.. 

 برو... -

 نگاش کردم...  متعجب

 نیمونه رو دستم.. ا یفقط جنازه ات م یبر شیروال پ نیشد.. با هم گهید زیچ یخواستم  یم گهید زیچ ی... هیچ-

 برس... منم به درک...  تیاستخون.. برو به زندگ کهیت ی ی... شدینخورد یچیچند روز به جز آب ه

 در نگاه کردم...  ب

منتظرمه برگشتم به عقب و.نشستم  یاونجا چ رونیب نکهیا یادآوریقدم برداشتم اما با  یواقعا آزاد بودم...  یعنی

 سرجام.. 

 ..!. گهی... پاشو برو دیچرا نشست-

 کردم...  نگاش

 ... رمیبمونم تا بم نجایا نقدریخوام ا یم-

توشه ام پره تا رفتم پرتم  نقدری... من استیخبرا ن نیخانم... ا ریگردن من... نخ یگناه مردنت رو.بنداز یخوایم-

 برس..  تیرو بذار کنار برو به زندگ یتو جهنم!تو هم بچه باز کننیم

 ... یهه... زندگ-

 از نهادم خارج شد..  آه
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 مطمئنم بدبختر ازمن وجود نداره.. -

... بابام  که مرد ننه ام شوهر سادهیموجود مفلوک و بدبخت جلوت وا ی ینمونه  ناهاشیبرو بابا... کجا وجود نداره.. ا-

تر  دیکرد...سر سال هوس شوهر تازه زد به سرش.. ن  که  دلش خواستا ن... مجبور شد پنج تا نون خور رو با

باطلچشمش دنبال من بود چند بار  الیخ یبا من خوب بود... اما زه یلینبود خ یمرد بد لیکرد .. اوا یو.خشک م

شوهرش رو پرت کنه  نکهیا یبه جا دیکه مادرم فهم  یصر در رفتم بار آخرق یکنه ول یخواست بهم دست دراز

التماسش هم  ینداشتم جز رفتن.. حت یخوام.. ..راه یمنو پرت کرد.. گفت گولش زدم.. گفت دختره هرزه نم رونیب

ده سالم بود.. .. خودم بودم و.لباس تنم.. همه اش دوازیچیشد.. رفتم.. بدون ه ینون خور کمتر م ی ینجورینکردم ا

 شبش رو.صبح کنه..؟ یچه جور دیبا ابونایتو خ یچیدختر دوازده ساله تک و تنها بدون ه ی یفهمیم

 ... نیزم یو.نشست رو دیکش ی..فتانه آه

دختره آشنا  یپارک با ی.. همون جا تودمیچرخیکردم و پارک به پارک م ریزباله ها خودم رو س سهیچند روز با ک-

 منم قبول کردم..  دهیباشه.. گفت بهم سر پناه م خوردیم یشدم اسمش سوگند بود دختر خوب

 جمعم کنن.. اون سر و.وضع خرابم...  انیهر آن مامورا ب نکهیبودم برم.. شب رو صبح کردن اونم انتظار ا مجبور

 .. رفتم یو نم شکستیکاش قلم پام م ی.. عذابت ندم.. رفتم... ولخالصه

که ازم خواستن مخم   یزیاما با چ دنیبهم رس یمثل من... تا دو س روز حساب ییبزرگ پر از دخترها ،ساختمونی

 .. دیسوت کش

 کرد...  نگام

  ؟یچ-

 بغل کرد...  پاهاشو

 نداشت !سوگند بهم دهیکردم فا یسع یگرفتنم هر چ یرقاصه... قبول نکردم... اومدم فرار کنم ول یخواستن بشم  -

 ... گهیراست م دمیمنتظرته... فکر کردم د نجایاز ا رونیکه ب  هیا ندهیبهتر از اون آ یفت رقاصگ
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.البته خودمم یرقاص حرفه ا یاستادا بودم شدم  نیدست بهتر ریسال تمام ز کیقدم اشتباهم رو برداشتم..  نیدوم

ازم  دی... باالخره روز موعود رسخوردمیهفده هجده ساله م ینبود به دخترها زیم زیهم ر کلمیاومد... ه یبدم نم

 اومد..  یمن م ریچندرقاز گ یمجالس و برقصم... پولش هم  یخواستن برم تو

  واریداد به د هیروتک سرش

 چهارم..  یاما مهمون دمیرقص یخوب بود فقط م یاول یچند تا مهمون-

 ...بغضش،گرفت

 اما...  -

 بغلم.  یلحظه بود.. خودشو انداخت تو نیانگار منتظر هم سرجام بلند شدم رفتم سمتش.. نشستم کنارش. از

به  گهید میزندگ ینداشت... از اون شب لعنت دهیضجه زدم التماس... التماس کردم فا یآبروم کردن کثافتا.. هر چ یب-

رو  یچکسی. ؟هیچ یعنی یفهم یسالم بود.. م زدهیشدم... همه اش س یشد.. دست به دست م لیکثافت تبد

 نداشتم..  ینداشتم... مجبور بودم.. راه

 . به خودم فشردمش.. ختنیر یمحابا م یب اشکاش

ود فالکت ب یگند بود همه چ یکنم نتونستم دلشو نداشتم.. همه چ یبود... چند بار خواستم خودکش یگناه من چ -

 تا اون شب... 

 پاک کرد...  اشکاشو

 بهام باال رفته بود هم به خاطر رقصم هم به خاطر...  گهیپا خبره شده بودم.. د یسالم بود..  18 -

 پاک کرد...  اشکاشو

خراب شده بود و مجبور شدم  نشیها.. غالم راننده مون ماش یاز همون مهمون یکیرفتم به  یشب داشتم م ی -

نگام کنه پاشو  نکهیزد به من و.بدون ا یکدوم فرشته ا ایبگم  یا دهیند ریدونم کدوم خ یبرم. ...نم ییخودم تنها

کنارم  نیماش یکه   دمیکشیآخرمو م ینفس ها تمخلوت بود و داش ابونی... خمی. گاز و.دبرو  که رفتیگذاشت رو

 شدن راننده از هوش رفتم ادهیمتوقف شد و با پ
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 بودم..  مارستانیکه باز کردم ب  چشمامو

 یاون به من نزده بود م شهی.. باورت مکینبود جز آقا کوچ ی.. اون کسنمینجاتم رو بب ی. داشتم فرشته دوست

و ر مارستانیکنه .. تموم خرج ب یفرق م هیبا بق دمینکرد.. همون جا فهم نکارویا یول رهیبگ دهیتونست منو ناد

 حساب کرد.. 

 شدم تنهام نذاشت..  صیکه ترخ  یوقت تا

 روز اول عاشقش شدم...  همون

 خواست برسونتم خونه...  یم

 کدوم خونه..  یول

 اومد  همرام

 کنم..  یم یزندگ یتو  چه کثافت خونه ا دید

سراغ اون کارا نرم  گهیو سپرد دست شهره... ازم قول گرفت د نجایهام به ثمر نشست منو با خودش آورد ا التماس

 منم قسم خوردم... 

 .. گذرهیاون روزا پنج سال م از

 وار عاشقشم..  ونهیپنج ساله د یفهمیم

داد .. همه  یراه نم مشیرو تو حر یکس یگرم نگرفته بود... با همه خوب بود ول یدختر چیمدت با ه نیا تمام

 .. یتو اومد نکهی.خوب بود تا ایچ

 .. دیکوب یام مشت م نهیس ینمونده بود... با دستاس  یبراش باق یجون گهیکرده بود د هیبس گر از

عاشق سخته از  ی یچقدر برا یفهم یمحرومم کرد!م دنشی.. از دنمشینتونم بب یحت گهیمن د یتو باعث شد-

 عشقش محروم باشه...  دنید

 آروم نوازش کردم...  کمرشو
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 کرد از سرجاش بلند شد...  یکه خودشو خال  یشد  که واقعا چقدر بدبخته.حساب یباورم م حاال

 که بودم..   یهمون قبرستون گردوننیفوقش منو برم رونیب ای.. تو هم پاشو بادیاالن شهره صداش در م -

 . واریزدم به د هیتک

 چند وقت بودم امن تره... تو برو..  نیکه ا  ییاز تموم جاها نجایا-

 ... دیآه کش فقط

 ..!شهیبهشت من محسوب م نجایکه بست به دور و برم نگاه کردم..ا  درو

 فتانه افتاد...  یدارو ی شهیدراز بکشم  که چشمم به ش خواستم

 خشکم زد.  هیچند ثان یراب

 باالخره دستم رو  بردم سمتش و برش داشتم...  اما

 وقته منتظرشم..  یلیکه خ  هیهمون معجزه ا نیا دیشا

 فوق العاده تلخ بود..  دمیتوشه سر کش یفکر کنم چ نکهیرو باز کردم و بدون ا شهیش سر

 رو تو دستم فشردم...  یخال ی شهیو ش دمیدراز کش نیزم یرو

 به نام مرگ... یا معجزه

 ی... اما نمدی... آخ  که چقدر چسبیگردش خانوادگ یبود سودابه، عمه، عمو...  دیخوب بود... من بودم سع یچ همه

 یداد زدم کمک خواستم..  دیسع یشدن حت بیو تار... رعد و.برق.. همه غ کیشد... همه جا تار یدفعه چ یدونم 

 سمتش.. از پشت گرفتمش... سع... دمیدو دهیسع هنکیبه گمون ا دمینفر رو از دور د

 ... دمیزدم و از خواب پر غیشهاب ج دنید با

 بود به دور و برم نگاه کردم... اتاق برام آشنا بود..  کیتار هوا

 سمتم..  دیدو دیدر سرمو برگردوندم... آقا بود.. تا منو د ییهویباز شدن  با
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 بانو..  یخوب-

 م به اطراف نگاه کرد متعجب

 ..؟. نجامیمن چرا ا-

 برگردوند...  روشو

  یاریکامرررران... بفرست دنبال دکتر -

 چشم آقا... -

 سمتم.. آباژور رو روشن کرد برگشت

 تو دختر...  یکرد یچ عرق-

 دستمال عرق صورتمو پاک کرد  با

 .؟. نیدیآقا جواب سوالمو.نم-

 کرد  نگام

 کم استراحت کن ! ی یپرسیسوال م یو تا بهوش اومد نجایا یس روزه افتاد-

  زدیشور فتانه رو م دلم

 کرد ؟ دایمنو پ یآقا ک-

 کرد  اخم

 که اون بال رو سرت آورد !  یهمون کس-

 االن کجاست ؟-

 جم نخورده...  اطیدر ح یاز جلو یول رونیانداختمش ب -

 ! نینداشته باش شیآقا تورو قرآن کار-
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 حرف نزن استراحت کن!  نقدریتو ا-

 آقا قسمتون دادم !-

 ... یگفتم استراحت کن... چقدر تو چموش-

 آقا ...-

 داخل..  ارنشیب گمیبابا باشه م یا-

 دستم رو  چک کرد...  یشد و سرم تو بلند

 آقا.. -

 بله -

 بابت اون شب... -

 ستیارزن هم برات ارزش قائل ن ی یشهاب اندازه  دمیبود  که فهم نیاون شب ا ی... خوبیبگ یزیخواد چ ینم -

 .. یعلنا آزاد گهیبوده رو فسخ کنه اون موقع د نتونیکه ب  یا غهیدنبالش اون ص فرستمی!حالت  که خوب شد م

 روبرگردوند سمتم..  سرش

 شوهرت! شهیم یپیخوشت نیالبته آزاد  که نه ها... مرد به ا-

اونکه بدونه شهاب به  یاون شب همه اش نقشه بود برا یعنی شد.. ی... باورم نمرونیداد و رفت ب لمیتحو ،چشمکی 

 ن...  ایداره  یمن حس

 گرفت...  بغضم

 نفرت... ینبود حت یچیبهم نداشت... تو چشماش ه یحس چی... هنداشت
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 که بهم داد..   یطبق قول آقا

 رو برگردوند،خانم بزرگ دائم هوامو داشت.. تک نوه اش عاشق شده بود...  فتانه

 ... گرفتمیم میزندگ یبرا یاساس میتصم ی دیاون شب با یاتفاق ها با

 برگردم به اون. خراب شده  هیخواد  چه اصرار یشهاب منو نم یوقت

 ... خوردی... حالم از اون جا و آدماش بهم. مگهید یجا ی میبر خوامیدونم آقا دوستم داره... اصال ازش م یم حداقل

... 

 سوزش سوزن سرنگ. آخخخمو خفه کردم  با

 . کرد.. یخال یکوچک و دراز ی شهیش یخون سرنگ رو.تو یاری دکتر

 ... فرستمیرو براتون م شیجواب آزما-

 . یاریممنون جناب -

 کنم خانم بزرگ...  یخواهش م-

 کرد و رفت..  یلبخند ازمون خداحافظ با

  ادیدستم فشردم.. تا خونش بند ب یرو رو پنبه

 .؟.. یمطمئن گهیبانو جان د-

 از نهادم خارج شد...  آه

 خوام..  ینم یچیه گهیکنم... د یزندگ یعاد یبرم. ...مثل آدم ها نجایخانم بزرگ دوست دارم فقط از ا-

  دیسرم کش ینوازش گونه رو دستشو

 ی گمیدوست داره... م هیمرد زندگ یعل یآرزو به هدر رفت.. ول نیا یبرا میمنم تموم جون یخوایم یدونم چ یم-

 بعد از ازدواجتون جور کنه خوبه..؟.  یخوب وسط شهر برا یخونه 
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 سرمو تکون دادم..  فقط

 به گذشته فکر کنم. هیثان ی. حاضر نبودم یخسته بودم  که حت نقدریا

. سخت بود.. یلیاون هفته  که تا روز عقد مثل برق و باد گذشت آخر هفته با خون دل من گذشت... انتظار خ برعکس

 من..  یمخصوصا برا

 باهاش حرف بزنه... غهیخواست درمورد فسخ ص یاونجا... م ادیخواهش و.التماس از شهاب خواست ب یبا کل آقا

 عوض شد...  یدوباره روب روش قرار گرفتم همه چ یاز ذهنم پاکش کنم اما وقت تونمیکردم م فکر

 افسار پاره کرد و.از دیرس غهیبه فسخ ص یخانم بزرگ بود آخر کار وقت یکرد و.تمام حواسش به صحبت ها ینم نگام

 سرجاش بلند شد... 

 غهیدختره ص نیبا ا ین به آدم... من ک یزن یو.تهمت م نیبافیچرا دروغ م یخانم بزرگ احترامتون واجب.. ول-

 خوندم  که حاال بخوام فسخش کنم؟

رو  غهیص نیا ادیب یکی ینیبش نجایا قهیدو دق هی.. تو فقط کافکنه . ینم یتو  که فرق یبرا ینخوند ای یخوند-

 فسخش کنه تموم شه بره... 

بعد  ادیمدل دخترا خوشم نم نیمن از ا  یدون یچرا... تو  که م گهیبگم... تو د ی.. آخه من به تو چی.. علیعل -

 من..  شیر خیب یببند یخوایم

 شهاب  یقهوه رو گذاشت جلو ینیس آقا

 با ی.. به جاش تا دلت بخواد خودم نوکرشم اصال بهش قول دادم بعد از عروسشیخوا ی.. تو  که نمیچرا فوران کرد-

 ... میکن یزندگ گهید یجا ی میخانم بزرگ و بانو بر

 سمت من  برگشت

 کنه..  یخانم بزرگ هم آشپز می. من و تو کارکنمیتو روستا؟... تو مزرعه کارکن میبر یموافق-

 خنده  ریشهاب زد ز یحرف عل نیا با

 تو مزرعه.؟ یبر یخوایهمه ثروت م نیرفته.. با ا یخل شد-
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 یازدواجم دور و برمم آفتاب ی.. سپردم براخورهیکه بابام ساخته به هم م  یکثافت خونه ا نیمعلومه... حالم از ا-

 نشه... 

 سمت من  دیدوباره چرخ یعل

 بانو...  یموافق-

 لبخند نشوندم کنج لبم..  یزور  ب

 .. زارمیمن عاشق شال-

 از سر جاش بلند شد و نشست کنار من.  یعل

 کنه ..  ی. و کره و.ماست درست مریگاوها رو بدوش.. خانم بزرگ هم پن ریکنم تو ش یکار م نیتو زم من

 آدم...  نیذهنش پاک بود ا چقدر

به بانو و  یتونیرو فسخ کنه.. بعد از عده م غهیر بشه صامکان داره  که آقا شهاب حاض یدر صورت نایا یهمه -

  یآرزوهات برس

 دختر دست نزدم...  نیبه ا یقسم بخورم... من حت ی... به کهیعده چ ه؟یچ غهیبابا... ص یا-

 آقا... آقا.. -

 کامران ؟ هیچ-

 حاج آقا اومدن... -

 از سر جاش بلند شد ،درو باز کرد..  خوشحال

 .. منزل خودتونه نی... خوش اومددییبفرما -

 شدم...  رهیبه دست خ حیتسب رمردیپ ب

 تر  بود...  یدوست داشتن یقبل یآقا حاج
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هم به من  ینگاه نیکوچکتر یمدت حت نیا یو شهاب  که ط یاز تعارف کردن باالخره رفتن سر بحث اصل بعد

 هکن بهیبهش دست نزده رو با خودش غر یکه به قول خودش حت  یبود حاضر شد با خواهش خانم بزرگ زن نداختهین

 ... خوندیآقا داشت خطبه رو م حاج

 داره...  یا دهیخواد  چه فا یمنو نم یوقت یگسسته بشه ول وندیپ نیخواد ا ینم گفتیقلبم م ته

 آقا.. آقا...  -

 رو.صدا زد..  یفسخ، کامران عل یاز بله من برا قبل

 ند شد از سر جاش بل کالفه

 ... هیچ-

 وارد خونه شد  کامران

 دادن گفتن بدم بهتون! یاریدکتر  نویا-

 رو از کامران گرفت و.فرستادش  که بره...  پاکت

 کرد برگشت سمت ما  یکه سرش روباز م  نجوریهم

 حاج آقا شما... -

 ... خشکش زد.. دیپاکت افتاد... رنگش پر یبه محتو نگاهش،ک

 . ی؛ن من بلکه همه... خانم بزرگ خودشو رسوند به عل دمیترس

 شده..  یجان پسرم چ یعل-

 برگه کاغذ بلند کرد و به شهاب چشم دوخت..  یرواز رو سرش

 یهانحرکتش ناگ نقدری؛ا واریرو گرفت و چسبوندتش به د رهنشیپ قهیبهش حمله کرد و  یببر زخم یدفعه مثل  کی

  بکنه یبود  که شهاب نتونست کار
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 آشغال...  که دستت بهش نخورده... یعوض-

 ... واریبه د دشیدوباره کوب 

 مثل سگ..  یگیدروغ م-

 به خودش اومد و.ب زور جداش کرد  شهاب

 ؟یشد یچته تو روان-

 برگه کاغذ رو پرت کرد تو صورتش  یعل

 .. ادینم ادتینامرد  که زنتو  یتو ی... آره.. ولیروان-

 باز چرت و پر...-

 حامله.. یفهمیازت حامله اس.. م کهیچرت و پرت کجا بود مرت-

  ؟یچ -

 شکمشه.  یبارداره.. بچه تو تو یعنی... یفهمیحامله م-

 خنده  ریزد ز شهاب

 ..؟یازت حامله اس.. توهم زد یگیدختر دست نزدم بعد تو م نیبه ا گمیمن دارم م ،یعل یشد ونهید-

 ن من..  یتوهم رو تو زد-

  رمردیداد و سرش روچرخوند سمت پ دهیمن رنگ پر لیتحو رهینگاه خ هیبرگشت سمت ما.   یعصب یعل

 !نیببر فیتشر دیتونیشما م-

 گفت و از سر جاش بلند شد.  یال اله آل الله رمردیپ

 . دیو خودم خبر ندارم رو باطل کن گنیم نایکه ا  یا غهیاون ص  نینیشما کجا.. بش-

 حامله اس! گمیم رتیغ یب-
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 گردن من! نیبنداز نیخوایحامله شده اونوقت م یپدر و مادر یاز کدوم ب ستیبرو بابا معلوم ن-

 .. نیزم یچنان خوابوند تو گوش شهاب  که پرت شد رو یعل

 صورتش  یدست گذاشت رو ریرو نداشت و.متح یحرکت عل نیانتظار ا اصال

  رونیحاج آقا شما بفرما ب-

 میخبر باردار دنیداد و.سالن رو ترک کرد و.من هم چنان در بهت شن حیاز خدا خواسته فرار رو به قرار ترج رمردیپ

 ... هیعل ینقشه  نمیکردم ا یتونستم باور کنم.. همه اش فکر م یبودم.. نم

 .. سادیجفتشون وا یرو.بزنه  که خانم بزرگ جلو یبرداشت  که عل زیبه خودش اومد از سرجاش خ شهاب

 !نینداز یراه م یو.کتک کار نیکشیعربده م یدوتا بزرگتر ه ی.. جلونیخجالت بکش-

 ... ینوه  نیخانم بزرگ به ا-

بارش کن.. بچه ام دروغ  یخوایم یبازه هر چ یزی. بده خجالت نکش در دیفحشش بد یخوا یم ؟یچ ینوه -

 ... گهیم

 به ناموس خودت...  یچسبونیانگ م بهیعده غر ی یجلو یکشیراستگو خجالت نم یتو یاصال دروغ گو! ول باشه

 زد  پوزخند

 ...گهیپسر د یناموس کجا بود خانم بزرگ.. من خودم با -

تره و.از آب  فیدختر از برگ گلم لط نیبسسسسه شهاب... خجالت بکش.. انقدر تهمت ناروا نزن به دختر مردم... ا-

 پاکتر.. خجالت بکش !

  دیخند

 .. زنهیداره گولتون م نی.. انیآخه چقدر شماها ساده ا-

ترم هم خوش  افهینباشه من از تو هم خوش ق یخودشو خراب کنه.؟هر چ ی ندهیآ ی.. واسه چیگیچرا چرند م-

 دروغ بگه..  دیاخالق تر. مال و منال هم اونقدر دارم  که بتونم خوشبختش کنم تو فقط به من بگو.چرا با
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 !ایدار ییاعتماد به نفس باال یعل-

 جواب منو بده!.-

 ببنده به من..  خوادیپس انداخته م یکیاز  ؟یبچه چ نیدرست ا نایا یهمه  رمیدونم گ یچ م-

 شد  کیبهش نزد دیغر یعل

.. نگو ن  که خودم با یلحظه. ازش چشم بر نداشت ی.. یبود رهیبهش خ زیر ی یچرا شب نامزد یگیاگه تو راست م-

 .. دمیجفت چشمام د

 عجب بر گشتم سمت شهاب شد مت ینم باورم

 .. بگو.. گهیجواب بده د-

 برداشت  زیم یاز رو نشویماش چیمستأصل بود.. خم شد سو شهاب

 ... رمیمن م-

 !رونیب یخونه بر نیبدون زنت از ا یخوریتو گوه م-

 حرف دهنتو بفهم!  یهوو-

 ... نیزم یاشکبار نشستم رو یزدم.. هر.دو برگشتن سمت من ...با چشم ها غیبشن  که ج زیباهم گالو خواستن

 ..دمیراحت شم.. تورو خدا قسمتون م نیخوام.. فقط منو بکش یکدومتونو نم چیخوام... ه ینم یچی... هدیبس کن-

 یخوام نه بابا یبچه رو.م نیداره... ن ا یحد تمی... منم آدمم ظرفیپشت بدبخت یبدبخت یتهمت ه یخسته شدم... ه

.. خانم بزرگ دمیبرم... تو رو قرآن قسمتون م نجایاز ا نیذار... بدیثافت ها رو... ولم کنکدوم از شما ک چیبچه رو نه ه

 نشست کنارم.. 

 ... ستیبچه ات خوب ن یحالت برا نیدخترم آروم باش... ا-

 . ...؟خوامیخوامش.. مگه من گفتم بچه م یبچه... نم-

 اش  نهیبه س دمیسرجام بلند شدم و حمله کردم سمت شهاب و مشت کوب از
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تم .. بدبخنی... عشقم رو کشتنیدیام رو به گند کش ی.. زندگیتوهه... ازت متنفرم... آشغال لعنت ریهمه اش تقص-

 .. یکرد تمیثیح یآشغال ب یو تو نیکرد

 و اون فقط زل زده بود به من..  زدمیداد ... نفس نفس م یمتنفرسکوتش عذابم م متنفرم

 . زیم یرو یافتاد به چاقو نگام

 هم من از شر تو... حمله کردم سمت چاقو...  یکنم  که هم تو از شر من خالص بش یم ی.؟. کارهیچ  یدون یاصال م-

 یدستم رو  تو یکیآخر  یشکمم  که درست لحظه  یبودم چاقو رو بردم باال  که بزنم تو دهیبودم ته خط.. بر دهیرس

 ..نیزم یهوا گرفت و چاقو رو پرت کرد رو

 سرخ.  یکردم برگشتم.. ..شهاب بود با چشما یهق هق مکه   نجوریهم

 ...دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیشده بود چشمام س فیادامه بدم رو نداشتم... بدنم ضع نکهیا توان

 .. میجاده بود یچشمامو باز کردم.. شب بود... تو نیماش یتکون ها  با

 رو نگه داشت..  نیو.ماش دی... خودشم ترسدمیچسب شهیزدم و.ب ش غیشهاب ج دنیبرگردوندم از د سرمو

 چته تو.؟ -

 قلبم  یگذاشتم رو دست

 .. ؟یریکجا م-

 رو راه انداخت...  نیکه اخم داشت دوباره ماش  نجوریهم

 ؟یریکجا م گمیم-

 گذاشت..  یآهنگ مزخرف خارج یو  نیبرد سمت پخش ماش دستشو

 ود.. اعصابم ب یرو کیموز ی.. صدازدیقلبم داشت تند م هنوز

 و خاموشش کردم...  اوردمیسر طاقت ن آخر
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 صورتش بود برگشت سمتم  یکه تو  یخشم با

  ؟یکنیم یچ غلط-

 ... اادیبدم م یمن از آهنگ خارج-

 نثارم کرد و دوباره روشنش کرد.. ییبابا برو

داد . زد  ینکره اش آزارم م یقابل تحمل بود صدا ریواقعا غ یگوشم و چشمامو بستم ول یدستامو گذاشتم رو جفت

 زدمیکه نفس نفس م  نجوریکردم تا خاموش شد... هم یعقده مو سرش خال نقدریسرم و کوبوندم تو سر پخش ا

 حرف اومد  بهکرد... آخر  یزده نگام م رونیاز حدقه ب یبرگشتم سمت شهاب با چشما

 چ مرگته... -

 ؟ یکشی.. منو مرمیبم خوادیدلم م-

 روب رو چشم دوخت...  ریکون داد و به مستاسف سرش روت با

 با تواما !-

 داد ... محکم زدم به بازوش ... یآزارم م شتریب شیمحل یب

 ؟ یکررر-

 برگشت سمت من  ظشیاخم غل با

درصدم حرفت  ینه..  ای یگیکه راست م  فهممیم شی!بعد آزما ادیب ایک.بچه دن یعمارت تا وقت برمتیدارم م-

 .. یفهم یم یگورتو.گم کن دیاومدن بچه با ایراست باشه بعد از به دن

 شده بود. حمله کردم و.بهش مشت زدم..  قیبهم تزر یوحش یخو یدست خودم نبود..  حرکتام

 االن گورمو گم کنم...  یهم خوامینگه دار م -

 نداشت..  دهیازدم. ف غیکرد.. ج یخودشو م ینداد. در کمال آرامش رانندگ محل

 ... رهیبرسم دستم رو  بردم سمت دستگ یوانگیشده بودم و.خواستم به اوج د ونهید
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 .. رونیب رمیم تیاز زندگ شهیهم یبرا-

 یرو گرفتم و.خواستم باز کنم شهاب خم شد و دستم رو  گرفت  که  رهینگاش افتاد به دستم وحشت کرد.. دستگ تا

 یرو ط یبیاز کنترل خارج بود و باسرعت تمام سراش نیرفت... . ماش نییاز جاده منحرف شد و از کوه پا نیدفعه ماش

بود و در  دهیتنومند مواجه شد... ترمز بر یدرختان انبوهکرد اما با  یرد م یگریپس از د یکیکرد... درختا رو  یم

با سرعت تمام به  نیکرد و بعد برخورد ماش که منو در خودش حل  یو آغوش دمیلحظه نگاه نگرانش رو د نیآخر

 درخت و بعد سکوت مطلق...

 دهیدراز به دراز خواب کیکوچ یاتاق چوب ی یبود.. سرمو چرخوندم.. تو بهیکه باز کردم جا و.مکان برام غر  چشمامو

 بودم... 

 رو زدم کنار و.از سرجام بلند شدم... رفتم سمت در و بازش کردم..  پتو

 بود... رفتم و در کلبه رو باز کردم یسالن اما فوق العاده دوست داشتن یبا دو اتاق و  یچوب کیکلبه  کوچ ی

 شد..  قیهام تزر هیفوق العاده به ر یهوا ی

نفر  یبودم  که  دهیهنوز به مزرعه نرس رونیزار قند تو دلم آب شد و اومدم ب یمزرعه شال دنیکردم... از د نگاه

 صدام زد 

 مادر ... یخور یسرما م رونیب یدخترجان چرا بدون روپوش اومد-

 شد  کمیمهربون نزد یو چهره  یزن با لباس شمال ی... برگشتم

 کردم سالم

 .. یخور یسالم مادر... برو تو سرما م کیعل-

 ..؟نجامیمن چرا ا-

 نثارم کرد  لبخند

 متونیآورد میکرد داتونیبه درخت.. مام پ نیدز نیبا ماش یرفته.. با شوهرت تصادف کرد ادتیاوو مادرجان -

 ...نجایا
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 اومد  ادمی زیچ همه

 شهاب کجاس.؟ -

 ... یخواد نگران باش ینم-

 دوشم..  یخودشو انداخت رو یس،گوش بافتن یروسر

 ... گهی... فکر اونم باش دخورهیسرما برات مادر جان... بچه ات سرما م ستیخوب ن-

 شکمم...  یدست گذاشتم رو ناخواسته

 هنوز سالمه..؟.  یعنی-

 .. یهم بر نداشت ،خراشیشوهرت سپر بالت شده بود  که  نیمادرجان همچ اووو

 بلند کردم  سرمو

  ؟یخودش چ-

  دیخند

 ..ایدلنگرانش یحساب-

 سالم-

 .. میدو برگشت هر

 کرده بودن  یچیبا شهاب  که دستاشو باند پ ییمرد روستا ی

 زدم و رفتم سمتش  غیج

 شده..  یدستت چ-

 شوهرخانتون سپر شد  نیفرو بره تو بدن شما ا خواستیدخترم... اون شاخه م ستین یزیچ-

 شهاب نگاه کردم...اخم داشت..  به
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 کنه .؟.  یدستت درد نم -

 جوابمو نداد.. -

 ... میبر دیبا گهیممنون از زحماتتون ما د-

خانمت هنوز  نیچقدر راهه..؟ بعدم ا  یدون یوو تا جاده هم مکه درب و.داغونه اوو  نتیپسر جان؟.. ماش یکجا بر-

 .. نیحالتون  که بهتر شد بر نی.. بمونیوضع رو.دار نیاس.. خودتم  که ا دهیرنگ پر

 ن ممنون از... -

 بکر..  عتیتازه افتاد به طب نگاهم

 مونم...  یجا م نی... شهاب تو برو.. من همزهی... چگمایم-

  دیخند ییروستا مرد

 یجا تو نی... همکشهیرو درست کنن و ببرنش اون باال چند.روز طول م نیبفرما... خانمت هم.موافقه... تا بخوان ماش-

 .. نیکلبه خرابه مهمون ما باش نیا

 ؟ دیکنیقبول م یی... منو تنهازارمیمن عاشق شال-

 .. دنیو مرد جفتشون باهم خند زن

 زن و.شوهر از هم جدا بشن.. ستیخوب ن نکهیو.دوم ا یایبه حساب م االن هم دوتا نیشما هم نکهیدخترجان اول.ا-

 شهاب نگاه کردم..  ب

 که دلش سوخت...   زدینگام التماس موج م یتو نقدریا

 روز..  یفقط -

 بغلش...  دمیزدم و.پر غیهوا ج یب

نگاش کنم  نکهیزدم دستامو از دور گردن شهاب باز کردم و بدون ا یچه گند  دمیکه تموم شد تازه فهم  غمیج غیج

 ازش فاصله گرفتم... 
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 نداره مادر... شوهرته از ما خجالت نکش راحت باش...  یبیع -

 سرش روچرخوند..  یی...  زن روستاومدیاز من بدش م رغضبیم نیکجا بود ا خجالت

 سااااااجده... سااااااجده -

 سالم کردم..  دیمارو  که د رونیاومد ب نیچ نیچ یساله با لباس شمال 14 -13تر دخ ی زاریشال ونیم از

 قشنگش..  یبود مخصوصا با.اون لپ ها یاش عجب خوردن افهیق

 برو دخترم با.. -

 من نگاه کرد.  ب

 مادر...  هیاسمت چ-

 ستاره. -

 ستاره؟-

 سمت شهاب... پوزخند به لب داشت..  برگشتم

 بزنه.. حواست بهش باشه ها ... یدور یتا  یبرو با ستاره جان تو دشت شال-

 مامان... هیچشم .حان-

 و مرد  که رفتن شهاب سر کرد دم گوشم  زن

 ذره آدم باش.  ی.. یدروغ بگ دیزن و.مرد هم با نیب ا-

 اخم نگاش کردم  با

 من آدمم... اسمم ستاره اس.. ن ترانه و بانو.. و عسسسسل -

 مخش بره...  یگفتم تا تو یرو طوالن عسلش

  میبر-
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 ساجده نگاه کردم  ب

 لبخند دستشو گرفتم..  با

 ... میبر-

 .. یدشت شال یشهاب جدا شدم و.با ساجده همراه شدم تو از

 داد ... یبه آدم م یکرد... حس زندگ یحالمو دگرگون م یشال یبو

 با ما ؟ ومدیچرا آقاتون ن-

 خندم گرفت  لفظ قلم حرف زدنش از

 دوست. داره.. شتریرو ب ییآقامون تنها-

 شد.  که خنده اش گرفت  یدونم چ یبرگشت نگام کرد.. اما نم 

 ؟ هیچ-

 قشنگ نشونت بدم...  یجا ی میبر ای... بیچیه-

 زده دنبالش رفتم  ذوق

 .؟یستاره جان.. اقاتون رو دوست دار-

 کردم..  نگاش

 ا... یزن یمثبت هجده حرف م -

  دیخند 

 اخالقش چطوره ؟-

 افتضاح.. -

 اش گرفت  خنده



 یجنون عاشق

 
308 

 

 افتضاح خنده داره؟-

 ... یاگه بداخالقه چجور باهاش ازدواج کرد ینه... ول-

با کمر پهن  نکهیزدم قبل. ا غیدفعه پام سر خورد و.ج یداد م.. تو فکر جواب بودم  که  یم یبچه رو چ نیا جواب

 که راحت شد.. چشمم رو  باز کرد   المیهوا معلق شدم.. خ یبشم رو نیزم

 کرد آب دهنم روقورت دادم  یگره شده نگام م یبا ابرو شهاب

 گفتم افتضاح ؟ یدیشن-

 روتکون داد ...لبمو گاز گرفتم  سرش

 دروغ نگفتم افتضاحه ! یول-

 که رو دستاش بودم.برگشت   نجوریهم

 ! امیخوام ب ی.. نمنی.. بذارم زممیتورو خدا نر-

 داد   ینم محل

 ..نیعمارت.. ازاونجا متنفرم... تو روخدا بذارم زم امیمن نم-

 به راهش ادامه داد... بازم

 ... ینمونه ا ی.. تکییایمرد دن نی! خوش اخالق تری!فرشته ا یاصن غلط کردم تو ماه-

 و نگام کرد  ستادیا

 باشه..  نیکردم بذارم زم فیهمه ازت تعر نیا-

 ... نیزم یکرد و.گذاشتتم رو یپوف

  سادمیکه از بابت فاصله راحت شد وا  المیشدم  که خودشم جا خورد خ میج چنان

 .. یهمه اشو دروغ گفتم تا ولم کن-
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 خودم رو رسوندم به ساجده... خوردیکه حرص م  یآوردم و در حال رونیب زبونمو

 .. به کلبه میا ساجده برگشتبرام نمونده بود ب ییکه نا  یدر حال یسرپا گل افهیگشت و گذار با ق یاز کل بعد

 .. کشهیم گاریزده بود به درخت و س هیکه تک  دمیدور شهاب رو د از

 داد.. لمینگاه سرد تحو یفقط  دیکه د  منو

 مامان..  هیسمت حان میبا ساجده رفت الی،خیب

قشنگ بهم داد  یدست لباس شمال یدخترش رو گرفت به باد سرزنش آخر کار فرستادم حموم و. دیمنو  که د افهیق

 تا بپوشم. 

ور د دمیچیخودشون پ دیتور داشت به تقل هیکه دور تا دورش حاش  دیسف یو.روسر یمشک قهیبا جل یو مشک قرمز

 سرم

 چرخ زدم  یو. سادمیسمت شهاب جلوش وا دمیرو گرفتم باال و دو نمیچ نیو.ذوق زده دامن چ خوشحال

 قشنگه مگه ن؟.. -

 ... ومدینظر گذروند بعد روشو.برگردوند... اگه فحشم داده بود کمتر زورم م ی سرتاپامو

 گوشه نشستم و.از همون جا به شهاب چشم دوختم... یدر هم رفتم  افهیق با

 کرده نگاش کردم...  بغ

 زد به سرم..  ینقشه ا ی

 خودم رو رسوندم بهش..  نیپاورچ نیظرف آب برداشتم و.پاور چ ی

تق به گوشم  یاز سرجاش بلند شد و بالفاصله صدا دیکردم روش  که فریاد کش یسطل رو خال دو سه.. چنان کی

شد و  یکرد روشن نشد عصبان یبرش داشت.. هر کار دیخورد شده اشو  که د یخورد.. پاشو  که بلند کرد گوش

 محکم کوبوند به درخت و حمله آورد سمتم

 به درخت...  دمیزدم و.چسب غیج
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 ... زنمیبچتو م یمنو بزن یاگه بخوا-ام حبس شده بود..  نهیتو س نفس

 نموره لبخند ظاهر شد  یکه اومده بود باال خشک شد. ته چهره اش   دستش

 .ش؟یبزن یخوا یتو.چجور م-

 دهنم روقورت دادم..  آب

 مگه چند بود..؟ تیسرم.. گوش یاصال فدا-

 شد.  کترینزد بهم

 !حواستو جمع کن  یزبون در آورد یلیخ-

 حاال نوبت منه! یمدت تو منو چزوند یدوست دارم؛ -

 .. رونیزبونتو از حلقومت بکشم ب یترس ینم-

 .؟. یجراتش رو دار-

 مامان صدامون زد...  هیشدسمتم  که حان خم

 ناهار آماده است..  نیایب-

 مامان هیدستش فرار کردم و.با سرعت خودم رو رسوندم به حان ریموش از ز ی مثل

کرد و.نشست کنار  زونیکرد حوله رو آو یکه سرش روخشک م  نجوریهم مینتظر شهاب نشسته بودسفره م سر

 من.. 

 و.گذاشتم جلوش..  دمیازم فاصله نگرفته براش غذا کش نکهیزده از ا ذوق

 آقا..  دییبفرما-

 ... اوردمیمبارکم هم ن یچپ نگام کرد به رو چپ

 اس.  گهید زیچ یکه زن آدم براش بکشه   ییبخور پسرم غذا--
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به چر یم یشما گل پسر حساب کلیچشمتون نزنم ه یمادر بچه ات.. ول یبگ دیشد.. با یمی... زن آدم قدیاووو مشت-

 برا خودت!  یهست یرستم السی.. اگه بچه به تو بره  که واویدختر مارو داشته باش یهوا دیها.. با

 اگه به من بره.. -

 و با غذا خودم رو مشغول کردم  دمیکش ی... دست از تهمت زدن برنداشته بود.. آهدیحرفش لبخندم ماس نیا با

 درست کنم...  گهید یغذا ی یخوایم یدخترم دوست ندار-

 . کشهیدلم نم یزیچ رمیهم خوشمزه اس اما من س یلیمامان. خ هین حان-

 مادر بگو تا برات همونو درست کنه..  هیبه چ ارتیو-

 زدم.  یتلخ لبخند

 کنه ..  یاستراحت کنم.. سرم درد م یکم ی شهی... میچیه-

همون اتاق  که رختخوابت رو پهن کردم استراحت کن..  ی... برو تویچرا  که ن ماشااهلل از بس ورجه ورجه کرد-

 اتاق...  یتشکر کردم و از سرجام بلند شدم رفتم تو

 خودم...  یو مالفه رو دادم رو دمیکش دراز

 گرفته بود... دلم

 در اومد...  یخودم بودم  که صدا یحال و.هوا تو

 خواست بخوابم و.موفق هم شدم ینکرد... چشمم رو  بستم... دلم م یحرکت یبست ول درو

 و.برگشتم...  دمیکش قینفس عم یشده بود..  کیرو   که باز کردم هوا تار چشمم

 شیآت طایح یتو رونیصدا رفتم ب نیبدون کمتربود. از سرجام بلند شدم...  دهیفاصله ممکن از من خواب نیشتریب با

 روشن کرده بودن و.دورش نشسته بودن... بهشوم ملحق شدم 

 دختر جان  یدیخوب خواب-

 بود ممنون.  یعال-
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 داد بهم.. عطرش معرکه بود..  ییچا وانیل ی

 بپرسم؟ یزی،چی-

 بپرس دختر جان!-

 راهه؟  یلیتا شهر خ نجایاوم... از ا-

 .. شهیم یدو.س،ساعت نیبا ماش یآره ول ادهیپ-

 ؟ هیراهش کدوم ور یعنی... رنیاز کجا م -

 پشت سرمو نشون داد..  یمشت

 .. یبر دیبا می... مستقینیبیاون درختا رو.م-

 ممنونم.. -

 شوهرت خوابه مادر.. -

 تکون دادم..  سرمو

 بوده .. داریب میکرد داتونیکه پ  شبیخسته اش بود بنده خدا از د-

 رو ک.خوردم به آسمون چشم دوختم... معرکه بود..  ییلبم نقش بست.. چا یرو  یلبخند ساختگ یش جواب در

 سالم..-

 .. یمشت شیجواب سرد اکتفا کردم..  نشست پ یجوابش رو دادن اما من به  یبه گرم هیبق

 ... بغضم گرفت... شمی.. ظهرم چون جا نبود نشست پنهیشیمنم نم شیپ گهید

فکر  دیبا یرو انجام داد یخواست یو.ب زور هر کار یریگیاز آدم بله م ریبا هفت ت یوقت ادیکه بدت م  ادیم بدت

  یکرد یم نجاهاشمیا

   ؟یستاره دخترم چرا ناراحت-
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 مامان نگاه کردم  هیحان ب

 ... یچیه-

 افتاد به شهاب...  نگام

 بکن... یخواست یآخره تحملم کن بعد برو هر کار شب

 چشم دوختم... یشدم و به استکان خال ریسر به ز زدیم شمیآت سردش نگاه

 یکه صبح داشتم فقط با   یو نشاط ینرفت.. بغض داشتم.. اون همه انرژ نییاز گلوم پا یزیهم مثل ناهار چ شام

 حرف دود شد رفت هوا.. 

 ... دیساعت بعد شهاب هم اومد... با همون فاصله ازم خواب میرختخواب...ن یرفتم تو هیاز بق زودتر

 تموم منتظر شدم  که همه بخوابن...  دوساعت

نفس  یشهاب چشماش بسته بود دستم رو  تکون دادم..  شیمطلق  که شد از سرجام بلند شدم رفتم پ یکیتار

مکث  یرفتم درو باز کردم و با  یاه مپنجه ر یکه رو  یبود... از سرجام بلند شدم و درحال دهیخواب دمیکش قیعم

 ... رونیکوتاه از کلبه زدم ب

 نگاهمو به کلبه نیکرد.. آخر ینبود.. نور ماه کمکم م کیهم تار یادیز یروشن نبود ول یلیبود. خ یمهتاب مهین هوا

نشونم  یمشت که  ییفرستادم ازاونجا دور شدم.. هنوز به درخت ها یکه به بخت بدم لعنت م  یانداختم و در حال

.. دمیکش قینفس عم یقلبم..  ی... دست گذاشتم رودگرگ تنمو لرزون یزوزه  یبودم  که صدا دهیداده بود نرس

 که دارم خالص شم   یمزخرف یزندگ نیاز ا یحاضرم به دست گرگ ها خورده بشم ول

 منو به عقب برگردوند.. یکیدفعه  یجلو گذاشتم تا به حرکتم ادامه بدم  که  پامو

 به هوا رفت خواستم فرار کنم اما دستم رو  محکم گرفته بود غمیشهاب ج دنید از

 ؟ یبر یخوایم یکدوم قبرستون-

 غرشش قلبم اومد تو دهنم  از

 ..؟...یبر یخواستیم یکدوم قبرستون گمیم-
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 ! یآخخخخ.. دستم رو  شکوند-

 جواب منو بده !-

 ! یخواستم برم  که از شرم راحت بش یم-

 و منم باور کردم ... یتو.گفت-

 قرار گذاشتم ؟ یهمه گرک با کس نیا ونیم ینکنه فکر کرد هیچ-

 .. ستین دمیبع-

 خففففه شووو ...-

 که باعث شد بچسبم بهش   دیرو  کش دستم

 حواست باشه !  یزن یگنده تر از دهنت حرف م یدار یلیخ-

از کجا به سراغم اومد، بد جور هوس ب*و*س*ه داشتم..  یفکر منف نیدونم ا یخطرناک من نم تیوضع نیا یتو

که به سرم زده بود   یفکر نیخوشمزه شده بود.. ا تشیدوست داشتم بب*و*س*مش.. عصبان یجد یول نینخند

  رهیباعث شد ناخودآگاه خندم بگ

 .. یخند یچرا م یخل شد-

 ... شهیل ماومد ک.اگه بخوام انجامش بدم خونم حال ادمی یزیچ ی... فقط یچیه-

 زده سرت.  ینصفه شب -

 تکون دادم.  سرمو

 بهش چسبوندم..  شتریکه خودم رو ب  رهیازم فاصله بگ خواست

 ..؟یکنیم کاریچ-

 نثارش کردم  یطانیلبخند ش ی
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 ... تیاذ-

 باز دوباره سبز شد ؟ یکرد یچیاز ظهر زبونت رو ق-

  سادمیپنجه پا وا رو

 ! خوامیب*و*س* م-

 بودم..  ایح یهمه ب نیبار بود ا نیخورد خودمم جا خوردم.. اول جا

 زده بسرت ؟-

 تکون دادم.. به زور منو جدا کرد وبرگشت سمت کلبه  سرمو

 به قرارم با گرگا برسم..  رمیباشه تو برو منم م-

 کشوندیش مدستم رو  گرفته بود و.دنبال خود یحرف چیشدم... بدون ه دهیخواستم قدم از قدم بذارم کش تا

 تا کلبه دنبالش رفتم  دمیخندیم زیکه ر  نجوریهم

 رو برداشت  دشیاتاق رو قفل کرد و.کل در

 و پشتش رو به من کرد دیبا اخم رفت و سرجاش دراز کش نجوریهم بعد

 بود رفتم سمتش و نشستم کنارش  داریاونجا  که کرم درونم هنوز ب از

 شهاب.. -

 ! ارمایسرت م ییبال ی یمزخرف بگ یبخواب، بخوا ریبگ-

 شهاب ؟-

 بلند شد نشست.  یشاک

 کنم پس برو بخواب ... یب*و*س*ت نم یچ مرگته.. التماسم کن-

 ! خوامی.بره بغل میخوابم نم ییتنها-
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 اومد...  یخونش در نم یزدیکاردش م یعنی

 ام قول.قول.  یخوب یخورم بچه  یبخوابم.. تکونم نم شتیحداقل بذار پ یدیب*و*س*  که نم-

 ... ییایح یب یلیخ-

گردن  فتهیخونم هم م زنمیکنم باهاش رگمو م ی.مدایپ یزیچ یکنم... اصال  یدوباره فرار م ی.. نذاریخب شوهرم-

 تو... 

خواست خب  یدلم م ینبودم ول ایح یقدر ب نیمن ا ییخفه ام کنه.. خدا خواستیدلش م یعنیبست..  چشماشو

 کنم..  کاریچ

  دیاز کشدفعه در ی

 دونم و تو...  یمن م یانجام بد یحرکت اضاف یبخوا یول یخوابیم یریگیم-

 که بخوام اغفالت کنم اصن...  ی.اغفالت کنم... مگه دختریانجام بدم.. نکنه انتظار دار یچه حرکت اضاف  دیببخش-

 رو کرد به من  پشتش

 هم مزخرف نگو ! نقدریبخواب ا-

 شدم بالشتمو برداشتم گذاشتم کنارش و از پشت سر بغلش کردم... فیک خر

.. منم با اون لبخند دیلب نثارم کرد گرفت خواب ریکه ز  یدستم رو  برداره نذاشتم آخر سر هم با دوتا فحش خواست

  دمیبر لب.گرفتم خواب ثیخب

 کنم و.االن کجام ))): یقرار بود شب رو کجا سپر ییخدا

 شدم..  داریجناب خروس ب یقوقول یقوقول ی...با صدا

 بلند شدم نشستم ... عیکه داد شهاب به هوا رفت.. سر  ادیدستامو دراز کردم  که حالم جا ب جفت

 گذاشته بود رو چشمش.  دستشو

  ؟یشد یچ-
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 .. ن.. یخور یک تو خواب تکون نم-

 سرمو تکون دادم  مظلوم

 مگه تکون خوردم ؟-

.... 
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