
 2عاشق  انتکاریخ

1 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



 2عاشق  انتکاریخ

2 
 

 
 

 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 به نام خداوند بخشنده مهربان  

 

 )جلد دوم (   2عاشق  انتکاریخ  ∶نام رمان

 

Traitor lover 2 

 

 یی جنا ،ی: عاشقانه، جاسوس ژانر

 

 (  Destroyer: عبداهلل زاده  )سندهینو

 

 !  فصل سه ∶فصل تعداد

http://www.romankade.com/


 2عاشق  انتکاریخ

3 
 

 

 :     خالصه

 نفس بکشم.  دیدختر مردم در قلب معشوقم اما با هی من

  یروز  هیتا  کشمی انقدر م دم،یادامه م یرانگر یجاسوس شکست خوردم، اما همچنان به و هی من
 کشته بشم!... 

در حال جون  یکی تار یدوس داشتم رو از خودم روندم و در انزوا ییدختر بدم که همٔه کسا هی من
 دادنم. 

شدم که  یایی که عاشقش بودم و من دوباره غرق در تنها یمراه مردداناوان مرد، به ه  ایتان
در   شتری ب زدمی و پا م دست  ییبه دنبال رها شتریقدر بکنم، هر چه دایخودم رو توش پ تونستمی نم

 رفتمی فرو م  یکی باتالق تار

 .کردمی و قلب شکستم رو حمل م گذاشتمی احساساتم رو جا م یطوالن یهات یدر مامور غرق

و    ایو خودش رو از دن رفتارهاش خار داشتن  کردن،یشدم که خنده هاش درد م  یبه دختر   لیتبد من
 آدم ها سوا کرده بود. 

 کردم.  یزندگ  مارنزونت جا گذاشتمفه زدهخیآب  یکه تو یسال بدون قلب  چهار

که   یو هر چ  یاز وحشت گرفت، انگار دل به هر ک یارو هاله  امی ها قفل کردم و دنآدم  یرو به رو قلبم
 .کردی و ازم جداش م  گرفتی طوفان م بستمیم

 کنن..  دمیناام نکهیکنم قبل از ا دشونیگرفتم ناام میتصم نیهم یبرا

رو به   نمونیروبرو بشم که احساس ب یبا گذشته و مرد د یخطرناک با یها تیو دار مامور  ری در گ حاال
 در هم شکستم...  نمی دروغ یفروختم و با خودکش یاطالعات نظام  یمشت زی ناچ متیق

 *** 

 سه -ست یب -و  -چهارصد -ادداشت ی#
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21 october 

1:35 p.m 

 فصل دوم!  آغاز

 . انصبیآر  ای ، به عنوان رومنه یآغاز فصل دوم زندگ نیا

شدم که  یایی که عاشقش بودم و من دوباره غرق در تنها یداناوان مرد، به همراه مرد ایتان
در   شتری ب زدمی و پا م دست  ییبه دنبال رها شتریقدر بکنم، هر چه دایخودم رو توش پ تونستمی نم

 ... رفتمی فرو م  یکی باتالق تار

خاطر  رو به  ا یو دن  زدمیصدمه م انمی به اطراف کردم،ی م دیهام و ناام رو از دست داده و دوست  خونوادم
 .کردمی دردهام مجازات م 

 .کردمی و قلب شکستم رو حمل م گذاشتمی احساساتم رو جا م یطوالن یهات یدر مامور غرق

و    ایو خودش رو از دن رفتارهاش خار داشتن  کردن،یشدم که خنده هاش درد م  یبه دختر   لیتبد من
 آدم ها سوا کرده بود. 

 کردم.  یزندگ  مارنزونت جا گذاشتمفه زدهخیب آ یکه تو یسال بدون قلب  چهار

که   یو هر چ  یاز وحشت گرفت، انگار دل به هر ک یارو هاله  امی ها قفل کردم و دنآدم  یرو به رو قلبم
 .کردی و ازم جداش م  گرفتی طوفان م بستمیم

 کنن.  دمیناام نکهیکنم قبل از ا دشونیگرفتم ناام میتصم نیهم یبرا

شد و من و به   دتریمطلق نبود اما در اواخرش طوفان شد یکی جز تار یز یچ ان،ی بعد از را یهاسال  آغاز
 استندال مبدل کرد. نایکاتر

و   شدیسعادت رو به رو م کای با رائ دیسعادت هم که شده، با کای که بخاطر شباهتش به رائ یدختر 
 ... دادی تاوان م

 *** 
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 زانوهام نشستم.  یخاک مشت کردم و رو یتم و روحبس شدم رو با درد آزاد کردم. دس  نفس

دهنم احساس کردم. دست لرزونم رو باال   یگس خون و تو یمزه  کهی رو محکم گاز گرفتم، به طور  لبم
از گلوم   ی دردناک یبه صورت ناله  د،یکه از بازوم به مغزم رس  یبازوم مشت کردم، درد یآوردم و رو
 خارج شد.

 شد، چشم دوختم...  یزد و جار  رونی ب دمیرنگ پر  یهانگشتا یکه از ال به ال یخون به

بود که  ی ز ی روزها خون تنها چ ن یتر شد؛ ا  قیبه خس خس افتاد و دردم عم نم یزدم که س  یپوزخند
 کرد. یخارج م یکنواخت یرو از    میخاکستر یایدن

 رو درآوردم و محکم دور زخم بازوم بستم. شرتمیدست سالمم سو با

دادم و بلند شدم، نگاه تارم رو به اطرافم دوختم و با زحمت قدم هام رو   هیچپم رو به درخت تک دست
 به جلو برداشتم.

 !...دیکش یم  ریتمام وجودم ت  داشتم،ی که بر م  ی هر قدم با

  یگوشم م یتو روندنمی جلو مو به  خوردنی پاهام سر م ری زرد که از ز یخش خش برگ ها یصدا
 ... دمیشن  ینبود که م ییتنها صدا نیاما ا د،یچ یپ

سرم   یرو تو  ومدنیم شیبه پ کمیکه در نزد ییخشاب اسلحه ها و قدم ها یناخودآگاهم صدا  ریضم
 داد. یبازتاب م

چشمام حلقه زده بودن رو پس بزنم. تموم وجودم درد  یکه تو ییکردم با پلک زدن اشک ها یسع
 زد... ی درنگ، مرگم رو رقم م یکرد، اما لحظه ا یم

 که خودم ساختم! یکه خودم زدم، خاطرات ییکردن... زخم ها یتنم بودن درد م یکه تو ییها زخم

راه ناهموار   یدادن رو یکه جلوشون بودن، اجازه نم  یادی ز یزدن، اما صحنه ها یهام دو دو م چشم
 جلوم تمرکز کنن. 

از  یزدن که در خالء  یم ادیگوشم مونده بودن، انقدر بلند فر  یتو شیکه از چهار سال پ ییصداها
 .دمی شن  ینم یز ی زدم و چ ی خاطرات دست و پا م 
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 !... دنیچی پ یسرم م  یتو یدردناک  یها هیو گر یمتوال  ییها غی ج یصدا

 یمیقد ینم دار، فکرم رو از اون سرد  یخزون زده  یپر از برگ ها نیزم یخوردنم به رو  نیزم یصدا
 .دیکه توش بودم، کش یطی به شرا

 شده، بلند شدم.   دهیدر هم تن یبر زانوم و شاخ و برگ ها هیتک با

 خوردم...   یداشتم و تاالب م یقدم هام و سست برم  د، ید یهام تار م چشم

 نداشتم. یرلب یز فیضع یله هاجز نا یبود، اما جاره ا دهیامونم رو بر درد

 سگ جون! ،یلب زمزمه کردم:حقته... بکش عوض  ریز

 افتادم. نیکرد و به زم ریگ یبه سنگ، کم ارتفاع  پام

 درد من نبود، مسکن و قرص و فرار باعث نشدن، اون درد و فراموش کنم.  یدوا زمان

چشمم گذر  یموند و از جلو یشدن و از قامتشون هزاران خط سبز و قهوه ا  ده یها در هم تن درخت
 کردن...

 هموار و خشک متوقف شدم.  نیزم یاز چند تا غلت، رو  بعد

 حرکت به آسمون نگاه کردم.  یب

 شد.  ریچشمم سراز یاز گوشه  یزدم و قطره اشک  یجون  یب  لبخند

 ! رمی به حال خودم بم  نیذاشت  یم دیبا -

شدن، گم شد. به جز درد و سرما،   کی که بهم نزد ییخاطرات و قدم ها یصدا نی ناقوس مرگم ب  یصدا
 نداشتم!...  یا گهیاحساس د چیه

 . نمیکه به سمتم گرفته شده بود رو بب یگلوله ا کیشل هام رو باز کردم، تا پلک

  اهیمن س یکه چشما دمیزد؛ تازه فهم مهیکه روم خ دمیبازم د مهین یرو از پشت پلک ها یا هیسا
 بود.  اهیبلکه لباسش س  نن؛یب  ینم
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 ...دمیدست هاش به خودم لرز یچونم قرار گرفت و صورتم و رو به باال گرفت، از گرم یرو یدست 

هم  یاما قدرت سرکش  نم،ی آشنا رو بب یدست ها و گرم نینداشتم سر بلند کنم و صاحب ا جرعت
 نداشتم.

 محو شد و جاش و به چشم هاش داد.  دمید یلباسش، تو یاهیکم س کم

 .جونم، دور پالتوش مشت شد  یب دست

 بودم...  دهینشن  یواضح نیتپش قلبم رو به ا  یها بود که صدا سال

رفت، انگار که  شی شکافت، تا درونم پ یلباسم رو م یپرزها  س،یخ  نیکه از زم یاستخوان سوز  یسرد
 مردم!... یداشتم م

خستم، به   یخشکم رو از هم فاصله دادم و قبل از بسته شدن کامل پلک ها یلب ها یسخت به

 ...ن یرامت ∶دم لب ز  یآروم

 *** 

 شد.   یبه قامت بلندش دوختم که داشت ازم دور م چشم

 ان؟ یلرزونم رو به دنبالش برداشتم و صداش زدم: را یها قدم

 نکرد.  جادیسرعت قدم هاش ا یتو یر ی تغ ی حت ستاد،یچون نا د،یکه اصالً نشن  انگار

 من بود.  دنیتر از دو عیاما انگار راه رفتن اون سر دم،یو مشت کردم و دنبالش دو دستم

 . ستادمیازش ا تی به تبع  ستاد،یا ناگهان

 لب هاش نقش بست.  یرو یسمتم، لبخند محو برگشت

لرزونم رو باز کردم: من زندم، برگشتم  ینگاه کردم و لب ها شیشگیبه لبخند هم  یاشک  یچشم ها با
 ! شتیپ

 بست!  خیبه سرتاپام انداخت، تموم وجودم  که یلبخندش محو شد، با نگاه  ناگهان
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 بست...   خی تفاوتش، تموم وجودم   ینگاه ب دنید با

 آب!... یها سر خوردم و افتادم تو لهیم  یکه دوباره از رو انگار

 شده! ری د یل یخ گهی: ددیچ یگوشم پ یآهسته و زمزمه وارش تو یهاش تکون خوردن و صدا لب

 حرف تلخش برام آشنا بود. نیا

 !... یدار  دوسم تو اما ∶گفتم یشده بودن، با درموندگ یکه جار  ییاشک ها نیب

 لبش اومد، چشم ازم گرفت و به آب دوخت.  یلبخند رو دوباره

 بود.  شی اون مال چهار سال پ -

 لرزون به عقب رفتم.  ییبا قدم ها خت،ی فرو ر نمیس یتو قلبم

به  یاشک هام و پاک کردم و با نگاه دم؛یکش رونیخورد، از خالء ب  سمیکه به صورت خ یسرد باد

 !... نریرا  انیرا متنفرم،  ازت ∶از حضورش، زمزمه کردم  یخال یمنظره 

 . دیچیگوشم پ یتو  غمیج یرفت و گرم شدم، بعد هم صدا نی تموم سرما از ب ناگهان

 چشم هام و باز کردم.  یملتهبم گذاشتم و به آروم  ی شونیپ یو رو دستم

 برطرف شه. دمید یبار پلک زدم، تا تار  چند

  نییآرنجم پا  یکه تنم بود و تا رو یدیسف  راهنیاحساس سوزش بازوم، دست بردم سمت پ  با
 ...دمشیکش

  یم  ییدنماخو هیبخ  ریکه از ز یا یو کبود یکنار زدم و به قرمز  یروش و کم دیکج کردم و باند سف  سر
 شدم.  رهی کرد، خ

  کیافتاد که داشت بهم نزد یباز شدن در، چشم از زخم بازوم گرفتم و نگاهم به دختر  یصدا دنیشن  با
 شد.  یم

که  یا ین یخدمتکار ها نبود، اما از س هیو مدل موهاش شب   یو دامن کوتاه مشک یرسم دیسف  راهنیپ
 مستخدمه. ا یگرفت که پرستار  جهی شد نت  یبود، م دهیلباسش پوش یکه رو یبند شی دستش بود و پ
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 که روش بودم، گذاشت.  یکنار تخت یعسل  یکه دستش بود و رو یا ینیس

 هوش بودم؟ یب  روز چند  ∶دم یپرس ینگاه کردم و به آروم شیقهوه ا یبه چشم ها یکنجکاو با

 !کامل روز دو ∶نگاهم کنه، گفت  نکهیا بدون

  نجای اصال ا جا؟ن یمن و آورده ا یک  ∶دمیباال رفت و دوباره پرس  کیابروم به صورت اتومات یتا هی
 کجاست؟ 

 رو مهمون وجودم کرد... یسوال، احساس وحشت و ترس بد نیا دنیپرس

 ...فتادمیافرادش ن  ری کرد، پس گ ینم  ییرایاز من پذ طورن یکارل ا مطمئنا

 دست هام فشار دادم. نی دست هام مشت شدن و ملحفه رو ب  ناگهان

 !...انیتوهم بود، درست مثل را هی اون

 ... ستیکه ن مارستانیب ه؟یک یخونه  نجای: سوالم جواب نداشت؟ ادمیدهنم رو قورت دادم و پرس  آب

 آب به سمتم گرفت.  وانیل هیعدد قرص رو به همراه  کی نکرد و  یتوجه 

 نجا؟ یمن و آورده ا ی: کدم یپرس یرو پس زدم و جد قرص

 . دیکن لی با متانت گفت: لطفا اول داروتون رو م اره،یخم به ابرو ب نکهیا بدون

 بود.  نوفنیشک به جلد قرص نگاه کردم، استام با

 دم یضرب سر کش هیآروم شدن دردم هم که شده، با آب  یرو از دستش کرفتم و برا وانیل 

 خب؟  -

 کنه؟  ینم  درد بازوتون  ∶دیهمون حالت پرس   یرفتن شد، تو یرو جمع کرد و آماده   ینیس

 نه! -

 . دیزنگ کناره تختتون رو فشار بد د،یداشت  ازین  یز یبه چ ایاومد  شیپ  یاگه مشکل -



 2عاشق  انتکاریخ

10 
 

 نجا؟ یمن و آورده ا یک  ینگفت  ∶گفتم یبهش نگاه کردم و با لحن تند  یعصب

 اق بود اشاره کرد که وسط ات یتوجه به سوالم، به کمد یب

 شده بودن...  فیو کث  یلباس هاتون خون -

 کمد لباس هست.   یتو  د،یستیاالنتون راحت ن یبا لباس ها اگه

 نیبوده و ا یتوهم لعنت هی نی خواستم مطمئن شم رامت یکرد؛ من فقط م  ی م میداشت کفر گهید
 کرد.  یاحمق باهام رفتار م هیمثل  کهی زن

  یکنم؟ ک یم  یچه غلط  نجای: من ادم یکردم ولومش رو کنترل کنم، شمرده پرس ی م یکه سع ییصدا با
 نجا؟ یمنو آورده ا

 اجازه نداره جواب بده... دیلحظه از ذهنم گذشت که شا کی یبرا

بازش و بست و رو به سمت   مهین  ینگاهش عوض شد، لب ها ریبزنه که مس  یخواست حرف دختر
 سرش و خم کرد.  یمخالفم کم 

 رنگ باخت.   دیو ام تی رو دنبال کردم، ناگهان نگاهم از عصبان  مشیتعظ  ری مس یکنجکاو با

 حبس شد... نمیس یبه همراه ضربان قلبم، تو نفسم

اتفاق   یدار یب  یمن تو یکابوس ها شهینگاه سرد و نافذ چشم هاش گره خورد؛ مثل هم  یتو نگاهم
 !...فتادنیم

 شد.   ریچشمم سراز یاز گوشه  یپلک زدن، قطره اشک همراه

 رفته بود.  رونی خودم که اومدم، دختر ب به

 محکم و برنده... یو مقتدر، با نگاه پیخوشت  نیبود؛ همون رامت خودش

 شده بود.  رتری هم همون نبود، انگار پ دیشا ای

 خورد. یبه چشم م یخاکستر   یتار مو نیپرپشتش، چند یموها نی هاش و ب  قهیشق  کنار
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 بود.  ستادهیا حرکت  یدرگاه در، ب یتو

شناخت که چند سال از عمرش رو به جرم اعتماد و   یرو م  یاما مطمئنا دختر  دم،یرس  یبه نظر م بهیغر
 عشق بهش، در کنج زندان گذرونده بود.

 و!...  انتکاریجاسوس، خ  هی

 رو که سعادتشو ازش گرفت.  یسعادت  کای رائ

 بهم نکرد و به سمت پنجره رفت. یتوجه 

  در سکوتم و عشق تاوان ∶گفت   رلبی زد و ز  شیبودم، آت دهیوقت تو دستش ند چیرو که ه یگار یس
 بود، سقوط!...  زیچ هی فقط تو برابر

 دردناک به سمتش رفتم. یسرد اتاق گذاشتم و با پوزخند کیسرام یبرهنه و دردناکم رو رو یپاها

 کردم.  انت ی بود که قلبش و شکستم و به اعتمادش خ ین یمن در گرو رامت یخوشبخت   دم،یفهم  حاال

 با من بود.  دنیسقوطت تاوان پر -

  ینم  چوقتیکه ه یکنه، طور   ی گمت م یچطور  ،یکه دوسش دار  یرها شدن توسط کس فهممیم
 . یکن دایخوده سابقت رو پ یتون

 کردم! انتیهم خ  دم،ید انتیکردن چطوره، چون هم خ انتی خ دونمیم من

 .. بدهکارم. من

 کسا و بدهکار توام! یلی خ  زا،ی چ یلیخ  بدهکار

 ... یکه بهم داد یکمکات، دوست داشتنات و عشق  ات،یاعتماد و خوب  بدهکار

رو صاف کنم، بازم   گرانیهام به د یبده یاگه همه  یحت  یزدم و ادامه دادم: ول  یتلخ  لبخند
 ...ونمیمد

 خودم و به دلم.  به
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درد  شهیمن هم یگرفتم و بخاطر کارها دشیناد شهیبه حرفاش گوش ندادم و هم چوقتیکه ه یدل
 .کنهیم

هر   ستم،ین  مونیادامه دادم: من پش یای با درد بازوم رنگ باخت، با لحن سرد و جد نمیاندوهگ نگاه
 بهت حال بده، من و بکش!  شتریطور که ب

 و به نفس نفس افتادم.. دمیکش یاخفه غی شدن دستم از درد ج دهیراه با کش نی و برگردونم، ب روم

 ها...به صورتش نگاه کردم، بعد از سال دیکه پنجره رو پوشونده بود چسبوندم، با ترد یاپرده به

 افتاد و سقوط کرد!...  نیهاش به زمانگشت  نیاسلحه از ب دمیبار که د  نیاز آخر پس

نه کتکم  داد، ی نه فحش م زد،ینم  یبودن، اما حرف  یهاش تند و عصبترسناک شده بود، نفس  واقعا
 ...زدی نه زخم م زدویم

 !آوردی سرم نم  ییو بال کردم ی م شیکه عصبان  یی هاوقت  یهمه  مثل

 شهی که هم  ییگذشتم؛ از ارزش ها زهای چ یل یاز خ ی عوض  یزد و گفت: من به خاطر تو  یپوزخند
 ... دمیبودم دست کش ندبی بهشون پا

  یلیکه خ یارزش که از کس ی من ب  هیو من موندم و  یدیو ازم دست کش   یزد  شخندیکه ن انقدر
 دوسش داشت و بهش اعتماد داشت، رکب خورده بود.

  ختمیرو به پاش ر میبود که قلب و زندگ  یای راحت تر از تحمل عشق به عوض یل یخود زندان خ   تحمل
 و به فنا داد و رفت.  میو قلب و زندگ

از  نکهیندارم به ا یکار  ،یجاسوس بود کهن یندارم به ا یکار  ∶مشتش گرفت و ادامه داد یو تو قمی
  هی تیهمه چ نکهیندارم به ا یکار  ،یداد لیو تحو یجمع کرد  همی و مدرک عل یپشت بهم خنجر زد

 من و نگاه کن! یچهرت... ول ینقاب بود، حت 

شد و   ریاز گوشه سراز یقطره اشک کردم،یمحکم بودن د محکم نشون دادن م ی که برل یتالش رغمی عل
 . دیگونم لغز یرو

 گفتم من و نگاه کن!  -
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 و دور پرده مشت کردم و بهش نگاه کردم.  دستم

 بهت کردم؟  یایبرات کم گذاشتم؟ چه بد یمن چ -

 کردم؟ یبهت دست دراز  یکردم؟ ک  تتیاذ یک

 بهت دروغ گفتم؟  یک

:  د یچیگوشم پ یتو یدردمند نیدر ع  تر،ی محکم تر شد و صداش بلندتر و عصب  قمیدستش دور  حلقه
 بکش و خالصم کن؟! یگی که م ؟یستی ن  مونیپش یگیکه م

 هام و باز و بسته کردم. درد چشم با

 دارن.  یرنگ خودخواه ماتمیکه همه حرف ها و تصم میخودخواه عوض هیقول آراد من  به

 . ارهیبراش به ارمغان ب شتریجز درد ب یز ی چ تونستینم  کشت،ی من و م اگه

 . ارمیهام و به دست ب از جلوم متمرکز کردم تا کنترل اشک  یگوشه گنگ یازش گرفتم و رو  چشم

 نداره! یا ده یفا یمون یچون پش -

 شده بودم...  مونیمن پش مونم،یمن پش آره

 !...ری د یلیشد، خ  رید  اما ∶لب زدم یگوشم صدا داد و به آروم یتو انیرا  یشگیهم لحن

که دلت خنک شه، کشتنم دلت و   کنمی اعتراف م زیچ هیاالن به  یزدم و ادامه دادم: ول یدردناک لبخند
 حالت و بهتر کنه! نیا  دیکنه؟ شا یخنکت نم

ه مملکتت و خوب پس  ب انتیچون تاوان خ یدون  یحتما م ،یدونی آره م ه؟یتاوان چ یدون یم
 . یداد

 رو خوب پس دادم، چهار سال تو جهنم کارهام سوختم. گهید یایل یبه تو و خ انتی تاوان خ منم

 کمه... مرگ کمته! -

 آرامش چشمام و باز و بسته کردم.  با
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 سعادتش و نداشتم وگرنه هزار بار خواستم و نشد. -

ـ   ستین ریحاال هم د  ،یدادی نجاتم م  دینبا  بکشم و جفتمون و راحت کن

 زد  یک یستریسفت تر گرفت و لبخنده ه قموی

 ! ارم؟یسرت ب  ییتونم بال یدونم چرا نم  ینم -

تونستم بخاطر   یاگه م ،یو انقدر بهم خنجر زد یسوءاستفاده کرد نیهم ینتونستم... برا چوقتیه
 تونستم!... یکاش م یکردم، ا یم کتیت  کهیت  اتیتموم بد

بهم داشته   یبود که کار  یتر از اون حالی تر و ب حوصله ی و به سمته در رفت؛ به نظر بو ول کرد  قمی
 باشه. 

 !میتموم کارهام و از تموم زندگ  هام،ی از تموم بد ومد،یخودم بدم م از

 

 که بهت بد کردم  فتمیاون روز م  ادی

 

 که برگردم  یکرد هی اشکات افتادم، گر ادی

 

 ی خوام وابسته ش یروز بهونه آوردم گفتم نم اون

 

 د یچشمم پا پس کش یاز جلو شهی عشقم واسه هم حاال

 

 تو نابود شد  نیع می گرفت، منم زندگ آهت
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 دلم تنگه خاطراتم باهاش توو بارون شد  منم

 

 تو نابود شد  نیع می گرفت، منم زندگ آهت

 

 دلم تنگه خاطراتم باهاش تو بارون شد  منم

 

 که کردم با تو  یتو شد، سرم اومد هر کار  حرف

 

 که ول کردم دستاتو یول کرد همونطور  دستمو

 

 لبم کو ؟  یرو یشبم کو ؟ خنده   خواب

 

 به تو که سخت نگذشت  فقط

 

 اشکا واسه منم بود.. اون

 

 دمیدروغه بگم که بعد تو خند دم،یقد تو غم د منم

 

 قصت و هر جا رفت گفت  وونهید نیا
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 به زور هفتا رنگ قرص  خوابمیم

 

 تو نابود شد  نیع می گرفت، منم زندگ آهت

 

 دلم تنگه خاطراتم باهاش توو بارون شد  منم

 

 تو نابود شد  نیع میگرفت ، منم زندگ  آهت

 

 دلم تنگه خاطراتم باهاش تو بارون شد  منم

 

 تو نابود شد  نیع می گرفت، منم زندگ آهت

 

 دلم تنگه خاطراتم باهاش تو بارون شد  منم

 *** 

 . یهنوز زنده ا -

 ؟یبه بازوم انداختم و گفتم: فعال، بهتر  ینگاه مین

 زد و حواب داد: لهترم!  یپوزخند

 انداخت...  یگار یجا س یرو تو  گارشیس لتریف
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 منه. هی زدم و گفتم: له تر از تو زندگ یپوزخند متقابال

 تو اعصاب من! هیزندگو له تر از  -

 نکردمت.  یکه هست ین یبا چرت و پرت گفتن خراب ترش نکن، تا له و لورده تر از ا پس

 .میبه جلومون بود رهی دو خ هر

 هام مسلط باشم.تا به اشک  کردمی تا به اعصابش مسلط باشه و نگاهش نم کردی نم نگاهم

 خوردن نداشتم. یبرا  ییاز غذا گرفتم، چون اشتها چشم

 انقدر سخته؟  انتکاریخ  نیواقعا کشتن ا -

 .فهمهی رو نم   نیتو ا یاحساسی و ب یبه خودخواه  یکس ∶گفت  بالفاصله

 .ومد یفهمم که بدتر از تو نبود، کم تر از تو سرم ن  یو م  نیمن فقط ا -

 ؟ یکنی فرار م یاز ک -

 .یعوض  هی ∶لبم گفتم یرو  یمشت کردم و با پوزخند زیم یو رو دستم

 مثل من؟  -

 ... شتریب کمی  ∶گفتم یکردم و با خونسرد یکی ستریه خنده

 ناهار کردن.  زیبه خدمتکار کرد و شروع به جمع کردن م یا اشاره

 خواد؟  یم یچ -

 .دمیو ازش دزد دیکه دزد یز ی چ  ∶گفتم یتفاوت  یب  با

 که مدرک باشه، االن اون ور آبه! زیو حاال اون چ -

 !قایدق ∶زدم و گفتم یلبخند

 !خورهی نم یدرد  چیکه به ه یجاسوس فرار  هی مونهی م -
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و کارل جزء اون    ستنیهمه مثل تو بخشنده ن ،یدونیم ∶بهش گفتم  رهیچونم گذاشتم و خ ریو ز دستم
 دستست.

 پس کمتر از من احمقه!  -

 . قای جواب دادم: دق یلبخند اعصاب خوردکن با

 ؟یکنی چند وقته قرار م  -

 چند روزه... -

 هفتست؟! کیمنظورت  -

 لبم نقش بست.  یرو  یپوزخند

 پس اون مار بد خط و خال جاسوس دو طرفست! -

 دنبالتن...  -

 !؟یدی م لیمن و تحو -

 !میدار کار هم با  هنوز تو و من  ∶لبش بود، گفت  یکه رو یبلند شد و با پوزخند مرموز   زیاز پشت م  -

 بلند شدم.  زی دنبالش از پشت م به

 ؟ یکن  کارمی چ یخوا یم -

 دونستنش عجله نکن! یبرا -

 ..رانی برگردم ا دیبا -

 چرا؟  ∶دیتوجه به حرفم پرس بدون

 چرا؟  یچ -

 !؟یداغون کهی در حال یچرا هنوز جاسوس -
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 ! بود حقش کارل؟ ∶گفتم ومدم،یم  نییبه دنبالش از پله ها پا کهی ابرومو باال انداختم و در حال یتا هی

 خالفت!  ی هم حقت بود، البته نصفش بخاطر کارها تو

 به چشم هام شد   رهیبار خ  نیاول یو برا ستادیاناگهان

 شدم؟  تی عاشق چ یدون  یم -

 .ستادمیازش ا تی طبع به

 هوم؟  -

 !ت یپروائ  یو ب یپرروئ  -

 م؟یخودت بکش  یبا دستا  یتونیکه نم یای عصبان  یلیزدم و گفتم: پس االن خ یلبخند

 !برم؟ی که چرا زبونت و نم م یعصبان نیاز ا شتریب -

 وار گفتم: احمقانست...و رو هم فشار دادم و زمزمه   لبام

 احساس من به تو؟  -

 تحت فرمان بود.  یآدم آهن هیکه من عاشقش بودم، واقعا  ییکای هم رائ دیشا 

 ... یاون آدم آهن -

خالفکار   هی کرد... بخاطر  هیپام ادامه دادم: اون گر رهیز  یبه سنگ ها رهی انداختم و خ نیی رو پا سرم
 ! یعوض

 احساس! یجاسوس ب   هیشکست... بخاطر   یاون خالفکار عوض  -

 ؟ ید یم لیمن و به افراد کارل تحو -

 بود؟  یچ  اسمت ∶دیهم بدون توجه به سوالم، پرس باز

 ! ایرو -
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 من قشنگ تر بود... یکای رائ -

 تونم ببخشمت.   ینم  چوقتی و ه شهی خوب نم یکه زد  یزخم چوقتیه

 .رم یهاش باعث شد نگاه ازش بگ چشم یتو غم

 …ی بخش  یپس منو نم -

 تو رو نه! یدوسش داشتم، ول یلیچون خ دمیبخش  کاروی رائ -

 ؟ یکنی م کاری باهام چ یزدم و گفتم: خوبه... نگفت یلبخند

 درش و براش باز کرد.  گاردیرفت که باد  ینداد و به سمت ون یجواب

 که همراهم بودن، رفتم. یگارد یبه دوتا باد یاو چشم غره  دمیکش یپوف

 جونم کرده؟ یقلچماق هارو بال نیکجا رو دارم برم که ا جیمنه افل آخه

 بود. ستادهیا میکه در چند قدم دمیبه سمتش چرخ  ن یسل یصدا با

 وقت عوض کردن پانسمانتونه! -

 ام یزنم و م  یقدم م کمی باشه،  -

 هم دنبالم اومدن.  گاردهایشدم و به سمته باغ رفتم، باد بلند

 زدم. غ ی سرشون ج تیکردم سمتشون و با عصبان  رو

 دنباله من!  نیکه افتاد ستین  ییمایراهپ -

 چالغ براش فرار کنم؟  یتونم برم؟ اصال کجا رو دارم که با دست و پا ی م کجا

 شیشگی سرش و خم کرد و با آرامش هم  یکم نیسل

 .میو ازتون مراقبت کن  میباش همراهتون جا همه گفتن آقا ∶گفت  
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حدقه چرخوندم و با تمسخر گفتم: پس انقدر هلک و هلک   یهام و تومردمک چشم یحوصلگ یب  با
 تا جونتون درآد! دیایدنبالم ب 

 *** 

 در رفت.  شمیبهم رفت که چفت ن  یاغرهچشم

 .بردمیلذت م  تشیاز حرص خوردن و عصبان بیعج

 چالق!  تی قزم کهی مرت

  از بدجور  جنسن  ∶فحش بود، به حرف اومد و رو بهم گفت سشیرنوی سکوت که ز هیاز چند ثان بعد
 ... شکاره دستت

 اخم به پاش اشاره کرد و ادامه داد: منم هستم. با

 ! درآد جونت تا باش ∶شد گفتم  یلبم پاک نم  یاز رو جورهچ یکه ه یلبخند با

 ؟یکار هم هستطلب  ،یچالقم کرد یزد ،یادب و نمک نشناس یب  یل یخ -

 ساالد گذاشتم. نیرو جدا کردم و ب  کیاز است یتکه ا یباخونسرد

 نزدم تو شکمت! یحقت بود، شانس آورد -

و   دیفهمی نم  نیگفت: اگه رامت زی آم دیرو کنترل کنه، تهد تشیکرد، عصبان  یم یکه سع یحال  در
 . کردیدادمت، خودش زبونت و کوتاه م  یجنسن م  لیو تحو گرفتمتیم

 کردم. اکتفا یجوابش فقط به زدن پوزخند در

 کرد.  یم  یبدون حرف و متفکر با غذاش باز  نیرامت

 بود که به اعصابش مسلط شده بود. نیسال،ها کرده بود، ا نیا یکه تو یر ی تغ نی تر بزرگ

 ؟ یکنی داره که ولش نم  یدختره چ نی : ان یچشم ازم گرفت رو کرد سمت رامت عماد

 بهش رفتم... یغره ا چشم
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 فکر کنم. دیو بذار  دیهر دوتون خفه ش  -

  دیبشقاب کوب یبه سوالش بده، ناگهان قاشقش و تو یجواب  ایبزنه،  یا گهیعماد حرف د نکهیاز ا قبل
 باال رفت.  یو به سمت طبقه 

 چه مرگشه؟  وا

  دایمن و پ تونهیم کنهی هنوز هم فکر م  ی: اون عوضدم یپرس یال یخی نثارش کردم و با ب  یپوزخند
 ؟کنه

 سپردت به من. یگذاشت  هیترک  یپا تو یاز وقت -

 باال انداختم.  ییابرو

 !؟یشکست خورد  تتیمامور یپس تو -

 ! ینشد  روزیاما تو هم پ -

 زندان مجلل.  هی مثل  ،یافتاد ری گ نجایا تو ∶به چشم هاش نگاه کردم که گفت یسوال

ندم   لیتوش دخ یاسترس  ای یشونیپر نیترکوچک  کردمی م یکه سع  یبلند شدم و با لحن زی پشت م از
 ! رمی م جانیتونستم مقدمات رفتنم رو جور کنم، از ا  یگفتم: وقت

 !بکن  و تالشت ∶همون پوزخند اعصاب خورد کن و مرموز گفت  با

اما منظورش   فتم،ی ن  ریو گ ارمیدووم ب هیترک یتو تونستمی نم کرد،ی نم  دامیو پ د یفهم ینم نیرامت اگه
  یرو برا یجور شکنجه روان  هیقصد رها کردنم رو نداشت و  نی احتماال رامت دم،ی رو از زندان خوب فهم 

 انتقام گرفتن انتخاب کرده بود.

 *** 

 هفته بعد«  کی »

 و بستم و به سمت پرده رفتم... در
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رو   الیبزرگ و اطیباهاش کل ح  شدی بود و م  یپنجره بزرگ  دمش،یو مشت کردم و تا انتها کش  دستم
 رصد کرد. 

 .نمیصحنه رو بب   نیدوباره ا  کردمی فکر نم دم،یرو از پشت پنجره د  دیکه نور خورش یبار   نیآخر

  نیعشق رامت یگرفتار در حصار نامرع یبه نوع شهیآرامش نداشتم و هم هیترک  یتو چوقتیه حداقل
 بودم.

 اما به خودش اعتماد نداشتم. کردم،یو احساسش رو باور کرده و احساس م  عالقه

 ... نیو همونجا سر خوردم پائ دمیاحساس سوزش و خارش بازوم، پرده رو کش با

که به دستم منتقل شد، تموم تنم گر گرفت و در   یاز حرارت دم،یکش میشونی پ یلرزونم رو رو دست
 سوخت.  ی نامرع یآتش

از سر   یز یچ دونستمی چند که خوب م و پاهام و باال گرفتم تا خون به مغزم برسه، هر دمیکش دراز
 ...کنهی دردم کم نم

 کنم... دایپ تونستمی جا نمدردم رو اون  یدوا

سرم   یو باال دیکه گوشه اتاق ولو شده بودم، به سمتم دوئ دنمیوارد اتاق شد، با د نیباز شد و سل  در
 .ستادیا

 د؟ی کن یاستراحت م  جانی حالتون خوبه؟ چرا ا -

 ؟ی دار  ازپامی بساطت قرص د یتو ∶دم یش، پرستوجه به سوال  بدون

 و به تکون دادن سرش اکتفا کرد.   دینپرس  یکرد، اما سوال تعجب

 لورازپام؟ دم؟یگفتم: الپرازوالم؟ زولپ  دیدهنم رو قورت دادم و با ترد آب

 نکردن. زی تجو ییاقرصه   نیاما دکترتون همچ  -

  چون ∶زدم  ادیسرچش فر یهام و تو حدقه چرخوندم و با لحن کالفه امردمک چشم یحوصلگ یب  با
 شه؟  یم  دایپ یکوفت یالیو نیا یتو گهی! چند تا قرص خواب آور که ددونهینم  و  من درد دکترتون
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 خوره؟ ی آقا دارن، به چه درد شما م -

تا   دیخوب صبر کن اری: بس گفت  عینثارش کردم که به خودش اومد و سر یا هانه ی عاقل اندر سف نگاه
 ... ارمیبراتون ب 

 از سرما و لرزش گذشت.  یرفت و آمدش گذشت، برام در احساس خالءا  نیکه ب یاقهیدق چند

 . دمیرو خوردم و آب رو الجرعه سر کش قرص

  د؟یندار   ازین یا گهید زیچ -

 و دورم حلقه کردم و بدن لرزونم رو دز آغوش گرفتم.  هامدست

 !ار یسردمه... پتو برام ب -

 تخت آورد و کنارم زانو زد. ی و پتوم رو از رو  بالش

سرک   دیکه از پشت پرده سف  ید یگرم اتاق و نور خورش یهوا یطور توکه چ  کردمی تعجب م خودمم
 روم، سردمه؟! دیکش یم

به   جانیو ه  یاز نگران  یگذاشت و لحن متعجبش رنگ  سمیصورت ملتهب و خ   یدستش و رو ناگهان
 خودش گرفت. 

 به آقا اطالع بدم؟ د،یسوز یتب م یتو دیدار -

 بالش گذاشتم. یفاصله گرفتم و سرم و رو ازش

عمق دردش رو از تناژ لرزونش احساس کرد، گفتم: نه... فقط تنهام   شدیم ی که به راحت  ییصدا با
 شم.  یشم، بهتر م  داریب  یبذار، وقت

 نزد و ازم فاصله گرفت.  یحرف گهید

 رفت.  نی سرم اکو شد و کم کم از ب یسرد، تو کی سرام  یپاشنه بلندش رو یکفش ها یصدا

اتاق   رونیب یهاخفه کردن پرنده   ییکاش توانا یکه ا کردمی سر و صدا متنفر بودم و آرزو م یهر چ از
 رو داشتم.
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دست بردم و   کردم،ی و روشون حمل م ییلویوزنه صد ک نیشده بود که انگار چند نیانقدر سنگ سرم
 از التهاب درونم کم نکرد. یز یاما چ دم،یصورتم پاش یو رو وانیآب داخل ل یمونده  یباق

 دهیدرخشان درهم تن  یها رهیجز دا یز یاطرافش چ یسقف نگاه کردم، از لوستر و المپ ها به
 فرو رفتم... یکیگذشته دور و نزد یو تو  دیچی گوشم پ یوت ییآشنا یصدا دم،یدی نم

 شه.  یحالت خوب م -

 . یمقاومت کن دیگرفت و ادامه داد: با  شیقو یدست ها یلرزونم رو تو یها دست

 رم؟ ی بم ینذاشت چرا  ∶شد، با بغض گفتم ریگونم سراز  یو رو دیاز چشمم چک یاشک قطره

  دیلب زمزمه کرد: با ر یو بدنم رو باهاش پوشوند، چشم از نگاه دردمندم گرفت و ز دیرو باال کش پتو
 . یاستراحت کن

 . دمیتوانم به سمت خودم کش نیو با آخر دمی لباسش رو کش نیآست

  یلیدل گهیمن و ول کن و برو، من د کنم؟ی نجات دادن جونم ازت تشکر م یروز برا هی ی،کن یفکر م -
 رم.با مرگ ندا  دنیجنگ یبرا

 !میرس  یبه تهران م گهیفقط چشم هات و ببند و بخواب، تا چند روز د -

 هام راهشون و به سمت گونم باز کردن.و اشک  دیحرفش، تموم وجودم لرز نیا دنیشن از

 آراد من و برگردون آلمان... -

 گرفت.  دمیناد شهیهم مثل هم دیشا ای به حرفم نکرد  یتوجه 

نه تو با   ذارم،ی پس خودت و جمع جور کن، نه من تنهات م  ،یسر پا باش   دیگذر از مرز با یبرا -
 .یدیجا دوباره خودت و به کشتن مبرگشتنت به اون 

تالشم  کهن یلحظه و قبل از ا تا بلند شم، اما در همون دمیچی مشت شدم و به دور پتو پ  یهادست
افتاد که پاهام و به   یشدم. چشمم به طناب دهیتخت کوببرسه، محکم به   یاجهی بلند شدن به نت یبرا
 تخت بسته بود...  لهیم
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باهاش بجنگم و   شهینداشتم، ناچار بودم مثل هم ختنیر  یبرا  یبه گلوم چنگ انداخت، اما اشک بغض
 دردش به جون بخرم. 

 درد گرفته بود. کرد،ی م جادیو خم ا چیدر هر پ ونیکه کام ییهااز تکون  سرم

چنان نفس بکشم و به هم تونستمی اما نم  کنهیو هرگز رهام نم  دستیفای تالشم ب  دونستمیم
 شده و مرده.   رانیادامه بدم که بخش اعظمش و یای زندگ

خودم و به تخت بکوبونم، فقط تونستم دردم رو در نگاهم  شتریب ای بدنم رو تکون بدم  تونستمی نم 
 متمرکز کنم و بهش بدوزم. 

 م، بذار برم. کن یخواهش م -

زود    یلیحال خ  نیبا ا  د،یلغز دشیگونه رنگ پر یشد و رو ری چشمش سراز یاز گوشه  یاشک قطره
 شد و دست لرزونم رو سفت گرفت. کیبهم نزد یپاکش کرد؛ به آروم 

 ! یاستراحت کن دیآروم باش، با -

 ییهالب باز کردم به زدن حرف  ید یهم فشار دادم و با ناام یرو  تیپر از اشکم رو با مظلوم  یهاچشم
 روش ندارن. یر یتاث  چیه دونستمیکه م

 . ادی اگه از من بدش ب  یحت شش،یبرم پ خوامی بذار برم، م  کنمی خواهش م -

سخت شده بود که انگار هنوز هم  یبرام به حد دنیبه خس خس افتاده بود و نفس کش نمیس
و گلوم   شدی م  شتریدردم ب  اوردمیکه به زبون م یانشده بودن، با هر کلمه یخال  خیهام از آب شش 
 تر...خشک 

 برم... دیخودش اعدامم کنه، بذار خوامی اصال م -

 کنه! یقلبش دفن م یکه داره من و تو یبمونم، در حال  جانیا تونمینم گهید

 پر کردـ نیها و حال بدم نکرد و سرنگ رو از مورف تماس به ال یتوجه 

 که در دسترسم بود چنگ زدم. یز یچ  نیآخر به
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 . یمن و درک کن  دی با گهیتو که د ،ی دونیاسما تو که حالم و م  -

 کرد.  ینوک انگشتش به سرنگ ضربه زد و هواش زو خال با

 ... یبخواب دیکه با نهی هم یبرا -

 تونم قلبم و آروم کنم! ی نم دنیبا خواب ستن،یدرد من ن یمسکن ها دوا نیا -

 خوام!  یمن کمکتون و نم ن؟یمردم... چرا نجاتم داد یم دیبا

رو    شیناراحت کردیم یکه سع یای عصب یفرو کرد و با لحن  یبهم نگاه کنه و سرنگ و تو کهنیا بدون

کشور   نیزود تر از  دیبا ،یدیو به کشتن م ها آخرش هممونحماقت   نیا با ∶توش پنهون کنه، گفت 
 . میخراب شده بر

 یادامه داد: زمان همه  ومدیکه از ته چاه درم ییداد و با صدا رونی حبس شدش و آه مانند ب  نفس
 ده. یم نیدردها رو تسک 

 دوختم.  ونیرنگ کام  یرو از لبخند احمقانه و تلخش به سقف نقره ا نگاهم

 شم.  یخوب نم   چوقتی ه ایده،  یم نی خودش تسک ای درد من رو  -

 *** 

 کنارش زدم.  میشونیپ  یدست بردم و از رو م،یشونیرو پ   یز یچ یسی و خ یاحساس نرم با

  یکه رو نیتخت بودم و در آخر رامت یباز کردم و اول نگاهم به پارچه افتاد، بعد به خودم که رو چشم
 کرد.  یدر کنار تخت نشسته بود و بهم نگاه م یا یصندل

 دراومده باشم. یکتک حساب هی ری کرد، انگار که از ز یبدنم درد م  تموم

 دم؟ یچقدر خواب -

 روز کامل!  کی -

 ؟ یی نجایتو چرا ا -
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 ∶لب هاش نقش بست و گفت یرو  یپوزخند

 کنه؟  یحضورم ناراحتت م -

 و عضالتم رو کش دادم.  دمیکش یق یعم  نفس

 درباره تو صدق کنه.  شتریب  نیکنم ا یفکر م -

 . اوردیاما به روش ن  د،یرو فهم  منظورم

 بفرستم دنبال دکتر؟  ه؟یمشکلت چ -

دستم و مشت   نیهم یکشن، برا  یم  یطناب نامرع هیهام و دارن با  رگیکردم تموم مو یم  احساس
 .نهی کردم تا لرزشش رو نب

 شم!  ینه... خوب م -

 ؟ یپرس  ینم  یچ یه چرا تو  ∶دمیبلند شد، ناگهان پرس   یصندل  یرو از

 ؟ یچ یدرباره  -

 اندازه گشادن!  هیصدر به   یرفته بود دهن عماد و غار عل ادم ی... یچیه  ∶زدم و گفتم  یپوزخند

 شلوارش فرو کرد.  بی ج  یهاش و تو دست

 االن نه من حوصله دارم، نه تو صداقت و حال مناسبش و. -

 وارد اتاق شد.  نیرفتنش، سل  رونی از ب بعد

دمه گوشش گفتم:   ی به در باز انداختم و به آروم یشه؛ نگاه کیدستم بهش اشاره کردم که نزد با
 نجاست؟ یعماد هنوز ا

 بله -

 بهش بگو کارش دارم... -

 آورد و بدون چون و چرا به سمت در رفت.  نیپائ یرو به عادت چند سانت  سرش
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 گفت.  یشد و م  یم ینگه، بدتر جر  ی ز یچ نیخواستم به رامت  یاگه ازش م مطمئنا

  یو م میدکترش جاسوس  یها و حت گاردیبود و تموم مستخدم ها و باد نیخونه پر از دورب  نیا تموم
 ندارم...!  یچاره اعماد جست و جو کنم، اما  شیدردم رو پ  یکردن، احمقانه بود که دوا

 درگاه در جا گرفت.  یدر اتاق باز شد و قامت عماد تو یاطالع قبل  بدون

 شده بود...  رهیکنار ابروش با تعجب باال رفته بود و بهم خ زخم

 جلو... ادیو با اشاره گفتم که ب دمیچ یرو محکم تر دور خودم پ پتو

 شد.  کیشلوارش کرد و به تختم نزد بی ج یتو دست

 ه؟ عجوزه مظلوم نما! چه مرگت -

 ؟ ی،دون یلب گفتم: نم  ریو ز  دمیکش یق یعم  نفس

 ؟ یو شکار کن نی گردن من و رامت یخونت و بنداز  یمگه من دکترم؟ نکنه نقش دار  -

 خفه شو! -

 لبش هاش نقش بست... یرو یا یطونیموند، ناگهان لبخند ش رهیهمون تعجب بهم خ  با

 نه؟! ای یدار  -

 ؟یو با همون لبخند مرموز جواب داد: دارم، تو پول دار  دی به چونش کش یدست

 ندارم!  یجز خمار   یچیزدم و گفتم: من ه  یپوزخند

 .یبهم بد  یتون  یهست که تو م یز یچ هیمنم جنس مفت ندارم، اما  -

 . دمیملتهبم کش  ی شونیپ یو رو دستم

 ؟یخوا  یم یچ -

 ! یو مهندس یاسم جاسوس بخش فن -
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 همکارم و لو بدم؟  یخوای گفتم: ازم م  ی ابروم و باال انداختم و با پوزخند تلخ  یتا هی

... یبه من بد یز یچ هیموادت  یبه جا دیبه کارل بدم و تو هم با یز یچ هی تو  یبه جا  دیمن با -
 !هیخوب یمعامله 

 .کنمی من قبولش نم  یول -

 خودته! لیم -

 و برگردوند و به سمت در رفت.   روش

 ره.  یم تی برم، ساق نجا یپرواز دارم، اگه از ا گهیاعت دمن چند س -

 لب گفتم: بره به درک! ریو ز   دمیرو از درد گز لبم

 !... ؟یکن یدرد رو تحمل م  نیقدر اچه مین یباشه، بذار بب -

 رفتن، مثل ناقوس مرگ بود.  یقدم هاش که به سمت در م یصدا

 ... ادینم  شیپ  یاالن فرار کرده مشکلذهنم گذشت که اگه آدرسش رو هم بدم، احتماال تا  از

 .دی چی گوشم پ یبسته شدن در تو یباز کردم صداش بزنم که صدا لب

 تخت بلند شم و دنبالش برم. ینداشتم از رو تا

بودم  قیدرد که ال نیبهتر بود با هم دیشا رو نداشت  انت ی همه خ نینحس ارزش ا  یزندگ نیا
 . مردمیم

شد، پتو رو به دور    یم ریسراز می شونیانگار که تموم آب بدنم داشت از پ  کردن،ی عضالتم درد م تمام
 . دمیبدن لرزونم کش

 و طاقتم طاق شده بود.  گذشتی م یهفته از شروع درد خمار  کی

 بهت کارل جنسن!... لعنت

 سال قبل«  کیفلش بک به  »
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 : چند درصدش الکله؟دمی شدم و پرس  رهیکه به سمتم گرفته بود، خ یستالیبه جام کر دیترد با

 سر داد. یامستانه  خنده

 انقدر که حالت و خوب کنه... -

 فرق داره. یوونگیلب گفتم: حال خوب با د ریبهش انداختم و ز ینگاه

 پرونه.  ینترس هوش از سرت نم -

 انداختم. یوار یبه ساعت د ینگاه

 . دیقرار دار لریم یهوس، با آقا  کی ت نسیرستوران ک یتو گهیساعت د کی -

 پرونه... یلبش نقش بست و بدون توجه به حرفم، گفت: الکل هوش از سرم نم  یرو یمرموز  لبخند

 و نگاه لوندم رو به لب هاش دوختم. دمی چ یبلوندم رو دور انگشتم پ یاز موها یا تره

 ...! کنهی م وونمینگاه و لبخنده که د نیا -

 نزدم.  یپوزخندم رو گرفتم و حرف  یجلو

 فقط امتحانش کن.  ن،یکاتر -

 .دمیرو از دستش گرفتم و سر کش   کیمشت شدم و باز کردم و پ دست

 من نتونم شاد باشم؟ چرا

 که گارسون به سمتم گرفت گذاشتم. یا ین یس یرو رو  جام

 که گفت: حالت چطوره؟  دیچ یگوشم پ یکارل تو یصدا

 لبم نقش بست.  یرو ا یبه دور از ر یلبخند اریاخت بدون

 خوبم!  -
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به   نیکرد رو نشون بدن، هجوم دوپام یکه در درونم فوران م یتونستن، احساس  یچهار کلمه نم نیا
 .شدی و بدنم داشت سر م کردم ی مغزم رو حس م

 اد؟یخوشت م  نجایاز ا -

 دوختم.  شیآب ینگاهم رو از اطراف گرفتم و به چشم ها مغرورانه

 قربان!خوبه،  شهیشما هم  ی قهیسل -

 گرفت و حرفم رو تکرار کرد  یدیاز سرزنش و ناام یرنگ  نگاهش

 شرکته؟ نجایقربان؟ مگه ا -

کارمندش رو به صرف شام دعوت کرده،  سیمرموزش گفتم: رئ  یبه چشم ها رهی زدم و خ ین یمت لخند
 نه؟یاز ا ریمگه غ

کنم، صدام زد:   یاب یصداقت درونش رو ارز زانی م یسرخوش نیا یتونستم تو  یکه نم  یا یفتگی ش با
 نا؟ یکاتر

 بله قربان؟  -

 به خاطر توه! میکه سرخوش  یدون یخودتم م ،یارزش دار  یل یمن خ یتو برا -

 شدم؟  یاگه نداشتم که معاونتون نم -

نه دفتر  یتو صاحبه قلبه من زم، یگفت: عز یجا نخورد و با  لبخند میشگیهم یها یحاضر جواب از
 معاونت! 

 بود، گفتم: اونوقت سندش کو؟  نای مخصوص کاتر یا یلوند اب

 شد.  یم  کیبه دستش انداختم که بهم نزد یکرد، نگاه کوتاه کیو دستش رو به دستم نزد دیخند

 شده بود که نه دستش رو پس بزنم، نه دستم رو پس بکشم!  یعاد برام

 صبر کرد.  دیارزشمند با یها زی چ یبرا -
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 . اوردمی رو به لب ن پوزخندم

 درخواست دارم هیخوام  یسند نم  س،یرئ  یآقا -

 .دمیکارمندهام پاسخ نم  یمن به درخواست ها  -

رو درون تن نازکش پنهان   تمیعصبان   کردمیم یکه سع یبهش زدم و با لحن یاجبار  یاز رو یلبخند
 کنم، دوباره صداش زدم: کارل؟...

 !زمی جواب داد: بگو عز یمتفاوت از قبل  یلب هاش نشست و با لحن  یرو یح یوق  لبخند

 .گمی من نه نم ،ی که تو بخوا یز یچ هر

گوشه مغزم منتقل   نیتری که تا نوک زبونم اومده بود رو به داخل یو حرف دمیکش یقینفس عم  ناگهان
 کردم، االن وقتش نبود.

 کنم.  سکیر ستم،یکه از احساسش مطمئن ن  یدرحال  تونستمی مشکوک بودم و نم بهش

 اصرار نکرد.  دیرو که د سکوتم

 شد و دستش رو به سمتم دراز کرد.  بلند

 ن؟ ی دیدور رقص و م هیمادموازل افتخار  -

 .ومدیهم م نیی آهنگش تا پا یباال انداختم که صدا یبه طبقه  یا یسرسر  نگاه

 دستش گذاشتم. یبر لب دست سردم رو تو یدر دل و لبخند  یاخم  با

 البته! -

  یرو از چشم ها  میکردم نگاهه عصب ی. سعدمیبغل کش  یاوج گرفت و تو جانشیلمس دستم، ه با
 بردارم.   بشی عج

کردم   یکه حس م  ییچشم ها  یکه نداشتم راحت بود، اما نه با زل زدن تو ی کردن به عشق  وانمود
 . ننیتونن نفرت درونم رو از پشت لنز بب  یم
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 کرد.  دنیخاص آهنگ وادار به رقص  تمیرو دوره کمرم گذاشت و با ر دستش

 .دمی پا به پاش رقص یحرص  یو با لبخند  یناراض

 ! گهی تو حلقم و  خودت و خالص کن د  ایب کدفعهی زمزمه کردم:  یآرام به

 . دینشن یز یبلند آهنگ چ یصدا بخاطر

 صدام کرد   ارام

 ... نیکاتر -

 یاز صدا یبود که حت  یکس یکنه؛ زمان  کی احساساتم رو تحر تونهی نم  زهایچ  نیکه با ا دونستی نم
 .شدمی رام نم یترفند چیبا ه گهیبعد از اون د ومدم؛یم جانیها و تپش قلبش هم به هنفس 

 بله؟  -

گرفتم که دوست دارم تو   یپارت   هی لنسریفر یپروژه  یتو  تمونیخونم به مناسبت موفق یامشب تو -
 .یهم توش حضور داشته باش 

 و به رقص خاتمه دادم. دمیکش رونیو از دستش ب دستم

 شد.  کیرو با چند قدم پر کرد و بهم نزد نمونی ب ی فاصله

 ؟ یایم -

 وقت تلف کنم. های مهمون  نجوریا ینداشت که برا یلیدل

 از ذهنم گذر کرد. یکه ناگهان فکر  چونمشی بپ یباز کردم تا با ترفند  لب

 باشه...   دیمف  یمهمون  هی دیشا

 خوش باشم! تونمی هم در کار نبود، م  یاطالعات اگه

 شد.   کیبهم نزد  یکرد و با چشمک ری تعب تیرو به رضا سکوتم

 دنبالم؟  یای: مدم یزدم و، پرس یمرموز  لبخند
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لباس شب فوق العاده انتخاب  هیمن قبال برات   ست،ین یاز یو در دست گرفت و جواب داد:  ن دستم
 کردم. 

 گرفتم.  شخدمتی و پالتوم رو از پ  فیاومدم و ک نییپله ها پا از

 به سمتش رفتم و دستش و گرفتم. لیم  یکرد، ب  کیرو بهم نزد  بازوش

 به در پشت کرد. یا اشاره

 !ابونیخ  یکیبه اون  ارهیرو ب   نیم، به کلدمن گفتم ماشحوصله خبرنگار ها رو ندار -

 *** 

درآورد، فندک رو به سمتش گرفتم و به  گارینخ س هیپاکت زد و  ییطال یانگشتش رو به بدنه  نوک
 رو روشن کرد.   گارشیشدم، تا س رهیخ  شی آت  یسرخ

 نگاه کردم.  رونی به ب  شهیکنسول انداختم و از ش یو تو  فندک

و برج   دهیسر به فلک کش یساختمون ها یصورتم، چشم از منظره   کیدر نزد یز ی چ یاحساس گرم  با
مرموز چشم هاش،   یدستش و بعد به مردمک آب یتو  یای کارل گاریگرفتم و اول به س یتجار  یها

 دوختم.

 باال گرفتم. یرو به عالمت منف  دستم

 ندارم.  لیم -

 سر داد.  یبلند ی خنده

 کالج بهتون گفتن سرطان زاست؟ یتو ه؟یچ -

 بر لب نشوندم و جواب دادم:  یمحو پوزخند

 گفتن، که من با بودن در کنار شما نقصش کردم.  زایچ  یلیکالج خ یتو -

 مگه من چمه؟ -
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 رو از دستش گرفتم. گاریس

 !...هیاسرار کار -

 . دیبه سطح لبم رس شیتا گرم  دیکش گاریس یرو رو  فندک

 ؟یانجام دادن دار  یبرا یکار  ؛ی آماده باش کامل یرو به کارل گفتم: به نظر تولبم فاصلش دادم و   از

 رسه؟ی به نظر م نطوریا -

 ! یکن  یو جا به جاش م یزن  یپک م  عیسر نکهیبه حرکاتش گفتم: ا ینگاه  مین با

 چطور؟  -

 ...! یتا تمرکز داشته باش ،یکن کیمغزت رو تحر  یسلول ها یخوای کار م نیگفتم: با ا یلبخند مرموز  با

 د یسوختش کش یقهوه ا یموها نیب یدست

 دادن؟ ادی کالج بهت  یتو نمیا -

 . یبه زبون بدنش گوش بد یبتون دیبا ،یدائم الخمر باش  هی یمنش ینه، وقت -

 ه؟یچ یتو، نشونه  قیعم یپک زدن ها نیو ا -

 زدم و جوابش رو ندادم...  یپوزخند

 !یسکوت گفت: دنبال آرامش هیاز چند ثان بعد

 واکنش نشون دادن به استرسه! یبرا وهیش هی نیا

 شدم.   رهیخ ومد،یم  رونیکه از دهنم ب ی نزدم و به دود یحرف 

 شدنی من باشن که داشتن از درونم خارج م  یهاها و درد استرس  تونستنی دود م نیکه ا انگار

 ه؟ یمشکلت چ -

 ... کروسافتی با ما یهمکار  یگفتم: پروژه  یگ و به آهست دمیکش رونیو از دستش ب دستم
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 !هیشخص زی چ هی نیو قطع کرد و گفت: نه، ا حرفم

 زدم.   لبخند

 نداره. یپس به شما ربط -

گفت: پس کمک من رو   شی شگیاز حرفم دلخور شه، با لبخند اعصاب خورد کن هم  نکهیا بدون
 ؟یر یپذی نم

 از دهنم خارج کردم.  یق یرو به صورت پک عم گاریبهش انداختم و دود س ینگاه مین

 شده!...   رید یلیخ گهیکمک کردن به من د یبرا -

 تعجب کرد.  نم،یغمگ یصدا  دنیشن از

 کردم و روم رو برگردوندم.  یاخم

 حرف و زدم؟  نیا چرا

اشتم که در حال منفجر  سرم گذ یو دستم و رو  ختمیر نیداخل ماش  یسطل زباله  یرو تو گاریس لتریف
 شدن، بود.

 بودم.  یروان شناس یدانشجو شی: ده سال پد یچی گوشم پ  یتو صداش

  ییزهایتموم چ زه،ی و انگ جانی هوش، ه ت،ی مثل: ادراک، احساس، شخص یا یروان   یندهایو فرا  رفتار
 .زدمی بودن که باهاشون سر و کله م

  یتونه درد و رنج رو کاهش بده و بر خاطرات بد و استرس و فشار روان یدانش م نیکردم ا یم  فکر
 غلبه کنه!

 حرف هاش متمرکز کنم، پوزخند زدم...   یحواسم رو رو تونستمی سر درد داشتم و نم نکهیا با

 !گه؟یم  اتیمواد مخدر و دخان یای ماف سیی و ر نیا

 س؟ یرئ  یاآق ،یو انسان دوستانه رو رها کرد فیشد که اون شغل شر یچ -
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 تونن درمان کنن!  ینملسوفانش یف یهاکه درد قلب رو روان شناس و حرف  دمیفهم -

 رو درک کنه! قی حقا یتونست بعض  یکارل جنسن هم م  انگار

 ؟یدیبشر دوستانه رو خط کش  یپس دور کمک ها -

 !کنمیکار و م نیاالنم دارم هم -

 . رمی رو بگ میعصب یخنده   یجلو نتونستم

  یآرامش بخش یشن، مسکن ها یم دیشرکت من تول  یکه تو ییزاینکرد و ادامه داد: چ یتوجه 
 !یدشمن سالمت گن،یهستن که دکترا بهشون م

 ؟ یانقدر شاد و خوشبخت  یمعتاد دائم الخمر  هیچون  -

 و آرامشه.  یشاد  یراه برا نیبهتر نیا -

  نیماش یدود شهیسمت ش و به  دمیکه مورمورم شد؛ دستم و پس کش دیدستم کش یو رو دستش
 . دمیچرخ

 معجزه آورت ندارم...  یبه داروها  یاز یاما من ن س،یممنونم رئ -

  ترره یهام هر لحظه تچشم یجلو ری هام فشار دادم؛ تصودست  نیو ازش برگردوندم و سرم و ب روم
 . شدیم

 ... امی تونم با دردم کنار ب  یوار گفتم: من حالم خوبه و م زمزمه

 از افکارم شد...  ترره یچشمم ت  یجلو ریاز ابهام فرو رفت و تصو یحرفم در هاله ا ادامه

 *** 

 هام و باز کردم. پلک  ی سرم، به آروم یتو یدیاحساس درد شد با

 جلوم نبود... نیجز رامت ی تار بود، اما کس دمید

 شد. یبرام عاد زیو فشار دادم، تا همه چ قمیبار پلک زدم و شق  چند
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 شدم و پتو رو کنار زدم.   زیخ  میجام ن سر

 ؟ یشد نطور یا یاز ک -

 پوزخند زدم.  ،یسر درد و کرخت  نیع در

 شدم.  زیمدت هاست که بدبخت و رقت انگ -

 انتخاب خودته! یزندگ  نیروحم گفت: ا ی ب یبه چشم ها  رهیخ

 نشدم. نطوریدادم و گفتم: من چون تو رو ترک نکردم، ا هیتر کردم، به بالش تک  ظیرو غل  پوزخندم

 . ستمین تی کرده، اما احتماال من مسئول بدبخت نطوریرو ا  یموفق و قو سیپل ه ی یدونم چ یمن نم -

 خودمه!  ریتقص  ؛یستینه... ن -

 ه؟ یچه حال نیا ؟یستی چرا باهام صادق ن -

 ...شمی جواب دادم: خوب م یبه بدنم دادم و به آروم   یو قوس کش

 متوقف شدم  ادشیتموم نشده بود که با فر حرفم

 !یتو معتاد ؟یدروغ بگ یخوا یم یتا ک  -

 . اوردمیخوردم، اما به روم ن  جا

 درسته! ن،یآفر -

 ؟ یهست  یتو ک -

 . ستمین کایمن رائ  -

 ...یمعتاد مفنگ هینه  ،یا  یعوض  سیپل هیتو  -

 . ین یبیکه م یایز یانگو رقت  یبد نیبه هم ن،ی رامت نمیاما من هم -

 هاست که در حال گرفتن انتقامته.سال ایچون دن ،یبه انتقام گرفتن ندار  یاز ین تو
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 ...دمیخودم رو عقب کش  اریشد سمتم، که بدون اخت خم

 داغم گذاشت.  یشونیپ یلبخندش شده بود، دستش و رو  نیگزیکه مدت ها بود، جا یاخم  با

 .دمیدستش به خودم لرز یسرد از

 ؟یدار  ادی اعت یبه چ -

 ...نی جواب دادم: الکل، مورف  یدهنم رو قورت دادم و به آروم آب

 نگاهم کرد.  رهی خ ظی تعجب سرش و بلند کرد و با همون اخم غل با

 که حالم و خوب کنه!  یادامه دادم: هر چ یدیقی باال انداختم و با ب  یا شونه

 گفت: االن حالت خوبه؟! یتند با

 بده... دو هفتست که -

 ؟ یانقدر احمق باش  یتون یطور مچه -

 نه خودم! کام،ی رو براش آشکار کنه، گفتم: بهت که گفتم، من نه رائ  میتفاوتی که ب  یلبخند تلخ با

و نه   یهست ینه دختر خوب  ،یهست یموفق  ینه مامور مخف ،یدار  یز یافتخار آم یپس نه زندگ -
 ؟ی جنگی م ی چ ی... پس برایدار  یخوب   یزندگ

فشردم، جواب دادم' پس تو   یپنجه هام م نیکه عضالتم رو ب  یابروم و باال انداختم و در حال یتا هی
و   گاردیحومه شهر، با باد یکه تو  یالبد هنوز هم خالفکار  ؟یآزاد یچ یبرا   ؟یجنگی م یچ یبرا

 .یگردی و ثروت فراوون م  شخدمتیمحافظ و پ 

 برداشت. داد و نگاهش و از روم  رونی و آه مانند ب  نفسش

مطمئن   ،یو پس گرفت یداشتم رو بهم داد ازیبهش ن  ی زندگ یکه برا یز یهمه چ شی سال ها پ تو
 . ستمیو عشق ن یدنبال رستگار  گهیباش که د

 قدر بد بودم... چه من
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 برم؟  یذار ی چرا نم  ستم؛یمنم ن -

موضوع تموم   نیو ابهام پنهان شده بود، گفت: ا یاز سرد  یا هیال نیب تشیکه عصبان ینگاه با
 دربارش بحث نکن!  امگهیشدست، د

 . دمشونیکش نییهام گذاشتم و تا پاگونه یدستم و رو یکالفگ با

 برم... یذار ینه م ،یدیم لمینه تحو م،یزکش ینه م  ؟یچ یعنی -

 گردن. یو دنبالت م  نیترک یباشه، افراد جنسن هنوز هم تو -

 .رونیو با حرص دادم ب نفسم

 ؟ینگه دار  جانیمن و ا یتا ک یخوای م -

 تا آخر عمرت.  -

 برم؟  یذار ی چرا نم  -

 ست؟ یمشخص ن  -

 . ستینه ن -

زنم؛   یباره آخر م یحرفو برا نی گفت: ا یز ی آم دیهام نگام کرد و با لحن تهدچشم  یتو یو جد سرد
  شیبدتر از رفتن پ ییبال یکن میاگه عصبان   ی،دونیچون خودت هم م ست،یدر کار ن  یدفعه بعد

 . ییجا نیهم گمی و من م خوامی که من م  یجنسن در انتظارته؛ تو تا وقت

 ؟ یگرفت ریاس -

 . یخوشحال باش که زنده و سالم ،ی من رهی تو تا آخره عمرت اس قا،یزد و گفت: دق یحرص درآر   لبخنده

 لبم نشست.  یرو  یپوزخند

 کنم. یکه دارم جون م ینی ب یم -

 سرنگ از توش درآورد.  هیرو به همراه  یرنگ  دیسف  وپیکرد و ت  بشی ج یتو دست
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 خونم، احساس کردم. یتو  نی خون به مغزم رو با ترشح آدرنال هجوم

 مشت شدم و باز کردم و آب دهنم رو قورت دادم.  یها دست

از   میخالص یتونستم فکر کنم و برا یشدم، راحت تر م یخالص م  یلعنت یخمار  نیاز دست ا اگه
متحرک، افسرده  یمرده  هیجز   یز یچ  ،یو سرزندگ یموج از انرژ  نیتالش کنم، اما بدون ا نجایا
 !... رهی تونه از غم و اندوه فاصله بگ یکه نم ستمین

 .زدی نم  یشده بود و حرف رهی حرکت بهم خ یب

 ش؟ یدی نم -

 شرط داره! هی -

 رفت  شی نان گاز گرفتم که دردش تا مغزم پرو چ لبم

 ؟ یخوا یم  ی: چدم یزحمت غر با

 . خوامیو م  نیمنم هم ،یندار   قتیجز حق  یز یتو چ -

 ؟ یبدون  یخوای م یچ -

 بال رو سرت آورد؟!  نیا یچرا و ک  -

 هم فشار دادم.  یهام رو از درد قلبم، رو پلک

 برام سخت بود.  یقرار  یهمه درد و ب نیا ن یب شی ادآوری

 اول بهم بدش...  -

 گفت: اول بگو! تی جد با

 و فکرم رو به سمت اون شب سوق دادم...  دمیکش یق یعم  نفس

و   ییطال یوار یپلک هام و باز کردم و با تعجب به کاغذ د یال اطی تند الکل با احت یبا استشمام بو -
 موندم.  رهیقرمز خ 
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تراش خورده سوق دادم و بعد به تابلو   ،ییطال یو قفسه ها یسلطنت  ینگاهم رو به سمت مبل ها 
 بودم. دهیاتاق کارل د یکه نمونش رو تو   یفرش

 بدنم ندارم.  یرو  یدست ببرم و سر دردناکم رو لمس کنم که ناگهان احساس کردم، کنترل خواستم

 کردم.   یمچ دستم و ساق پام بسته شده بودن، رو احساس م یکه رو ییطناب ها یزمخت

 به خودم دادم که کاناپه هم به حرکت دراومد. یتکون 

 !یشد  داری: بالخره بدیچ یگوشم پ یکارل تو یپر انرژ  یصدا

 داد. یانکار نشدن  یوحشت  نطوریو هم تی تعجبم جاش رو به عصبان 

  داریزودتر ب   کردمی نشون نداد، فکر م یاکنش خوب و ادامه داد: بدنت و  دیبه دورم چرخ ییقدم ها با
 ... یش

 لب گفتم: لعنت بهت... ریز

 !یعوض کهی مرت ؟یبه خوردم داد یزدم: چ ادیفر یبلندتر  یشد که با صدا  رهیحرف بهم خ  بدون

 گوشم صدا داد. یوارش تو وونهیمرموز و د یقهقهه ها یصدا

 !یش  یعصبان   یتون یپس تو هم م -

 شدم به سمتش... دهیهم فشار دادم و دستم و از کاناپه فاصله دادم که دوباره کش یو رو  لبام

 ... یپس اون پارت  ؟یکن ی م یچه غلط یدار  -

 دروغ گفتم، مثل تو...  -

 شد.  قیهام تزررنگ باخت و وحشت به تمام سلول  نگاهم

 برده باشه؟!  تمیاز هو  ییممکن بود، بو یعنی

 ه؟ یمنظورت چ -

 !زمیکمکت کنم عز خوامی روغ نگو، من مانقدر به من د  -
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 و تعجب داد.  د یجاش و به ترد ترسم

 طالب کمک شده؟!  کهی مرت نیچقدر بدبخت و تابلو شدم که ا مگه

 !سی رئ  یبرم آقا یندارم، اگه بذار   یمن مشکل -

 ! یدار  یگفت: تو افسردگ یمتفکر  یصدا با

 ! یای روان   یجنابعال یول  ستم،یگفتم: من افسرده ن یپوزخند با

 دارم.  ازیبهش ن  تمیمامور یو برا سمهیمهم نبود که هنوز رئ برام

 منفجر شدن! یجرقه بود، برا کیاعصاب داغوونم، مثل  یبد؛ برا تیوضع نیطناب ها و ا نیا 

 شد یو ازم برگردوند و مشغول انجام کار   روش

 گفتم: کارل... بذار برم! زی آم دیتهد

باهاش مردمک چشم   یکی کاناپه نشست از احساس نزد  یو برگردوند و به سمتم اومد، کنارم رو  روش
 کار کنه؟!  یخواست چ  یزدن و قلبم به تکاپو افتاده بود، م  یهام دودوم

 دستش افتاد.... یبزنم، که ناگهان چشمم به سرنگ تو  یباز کردم حرف دهن

 جز تکون خوردن مبل نداشت! یا دهیم فااما باز ه دم،یخودم رو به عقب کش اریاخت بدون

 رم ی کنم و جلوش رو بگ فی ذهنم رد یکردم آرامشم رو حفظ کنم تا بتونم جمالت رو تو یسع

 به مواد مخدر شفابخشت ندارم، فقط ولم کن...  یاز یکارل من ن  -

 کرد. یسرنگ ضربه زد و با بادش رو با چند قطره از محتواش خال ینوک انگشتش به انتها با

 !یزن  یحرف رو نم  نیداره، ا  یچه احساس لذت بخش یاگه بدون -

 ! یکن یلطف ازم تشکر هم م نیحالت جا اومد بخاطر ا   یوقت  ست،ین  یمشکل

 . یشناس  یگفتم: تو من و نم  یپنهان نشدن یت یعصبان با
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 درسته. -

 .ید یم  یتاوان بد یمعتادم کنپس بذار برم، اگه  -

 چشم هام در نزاع بودن، زد.  یکه تو یو وحشت تی به عصبان یلبخند

 کارو نکن... نیا -

 کردم با چشم هام باهاش ارتباط برقرار کنم. یسع

 رو باال داد. راهنمیپ نی بهم زد و آست  یچشمک

 بهم بکنه!  یتونست کمک  ینم گهینفوذ کننده د شهی نگاه هم نیکه ا انگار

 زانن؟ یچرا مردم معموال از مست شدن گر یدون  یم -

 ازشون دوا کنه... یتونه درد یزودگذر نم یخوش  نیچون ا -

 رگم نشست، حرفم رو قطع کرد  یسوزن که رو  یسرد با

 کنن! ییرو نما  شونیمغزشون به همراه خود واقع یترسن از افکار درون یچون م -

 !ین یمنو بب یخود واقع یخوا  یباور کن نم -

 کرد.  یکه در درونم مرده بود، فرق م یلوند و جذابش، با من  یاستندال، منش نایهم کاتر واقعا

 وارد شه و نجاتم بده...  یکس  ای یز یبه در نگاه کردم تا چ   یدیناام با

شد، باعث شدن پوزخند   تیکه به درونم هدا یعیدستم فرو رفت و هجوم ما یسوزن که تو یخنک 
 بزنم. 

 ! ادیکمک کردن به من نم  یکس برا چیه اد،ی کس نم چیه درسته،

 شده!  رید یلیخ گهینجات دادن من د یبرا

کردم، طناب ها از دست و   یم  یبی وقت بود که باهاش غر یلیشد، خ   ریاز چشمم سراز یاشک قطره
 مبل جمع و جور کنم.  یپاهام باز شدن و تونستم خودم رو از رو
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 به بدنم دادم و بلند شدم.   یو قوس کش

 . ستادمیبه سمتم رفتم و روبروش ا یآهسته ا یقدم ها با

 آرومم دوخت.  یبدون احساسش رو به عمق چشم ها نگاه

 کراواتش گذاشتم  یو رو دستم

 !یا یروانشناس روان  هیتو  -

 ؟یا یو تو ک  -

 کراواتش رو سفت کردم. ی از ته دلم باز کردم و گره  یهام و لبخند لب

 نشه...  رید یمهمون  -

 کرد.  کیداغش نزد یبرداشت و به لب ها نش یس یو از رو دستم

 دردناکم مشت کردم. یها چهی لبم نقش بست و دستام و دوره بدن لرزون و ماه یرو  یپوزخند

 قاتل بودم، اما نکشتمش...!  هیمن  -

 تونستم تموم درد ها رو تحمل کنم و لبخند بزنم.   یحالم و خوب کرده بود، چون م چون

 انیپا یبرا گهیتن و بدنم ساده تر شده بود و د  یآزاردهنده رو یاون لب ها و نگاه ها تحمل
 کردم.  ینم ی لحظه شمار  تمیمامور

 بره؟ یم نی درد هات و از ب نیا ،ی کن  یکر مهنوز هم ف -

 پرت کردم  یعسل  یرو رو  یزدم و سرنگ خال  یچشمک

 البته! -

 صدام متوقف شد. دنیو خواست از کنارم رد شه که با شن  بلند شد   یصندل  یرو از

 چرا؟  -
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  یگوشم برد و پوزخند ریسرشو ز د،یرس  یشدم و به سمتش رفتم، قدم تا سرشونش هم نم بلند
 ! یاز من دور ش یتون   ینم گهیآروم زمزمه کرد: چون دوست دارم، د ییر و صداصدادا

 *** 

 .دمیدی نثارش کردم، وحشت رو در مردمک لرزونش م  یظیغل اخم

 و به پرده دوخت  دینگاهش رو ازم دزد انهی ناش

 ن؟ یسل -

 : بله خانم؟ جواب داد دیترد با

 ؟ یخوام واسم آپولو هوا کن یمگه م -

 !دیاز من نخوا  نویتونم خانم، ا  ینم  -

 ثواب تموم عمرته...  نیو آخر نیو گفتم: به خدا اول  دمیکش یپوف کالفه

 کنم.  یرو نم  نکاریا کشن،یپنهونش کنه، گفت: اگه آقا بفهمن من و م  کردی نم یکه سع یترس با

 بمب...  ای ! نه اسلحه،یخوام، گوش  یازت م  یگوش هیفقط  -

 سمت در رفت و تو همون حالت گفت:  به

 . دینکن  زهای چ نیا ری خانم، لطفا من رو درگ تونمی نم  -

 مشت شدم رو باز کردم...  یها دست

 هوا به سمتش رفتم و بغلش کردم.  یب

 چلوندمش، گفتم:  یحرکت همونجا خشکش زد، همونطور که در آغوشم م یب

 کنم! حاال برو...  یدرک م زم،ی اشکال نداره عز -

 رو تو دستم چرخوندم.  یبه در بسته زدم و گوش یا ی طانیش  لبخنده
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 نداشت!  نی اتاق دورب خوشبختانه

 ... ریگ  غامیپ یو گرفتم، اما رفت رو نینازن  ی شماره

 فوت کردم.  رونی کردم و با حرص نفسم رو به ب یبه گوش یحرص نگاه  با

 .و گرفتم اری کام یکه مجبورم... شماره  فیح

 ! یجون ننت جواب بده، عوض 

 بود.  ادیز یلی خ  الیو تیکم بود، چون امن یل یفرار خ امکان

 تخت...   رهی رو پرت کردم ز یتماسو قطع کردم و گوش ع یاتاقم اومد، سر کیکه از نزد ییپا یصدا با

 اومد داخل.  نیدر باز شد و رامت ناگهان

 به اتاق انداخت، اون هم با اخم... یموشکافانه ا نگاه

 گرده! یم  ستیدنبال ترور انگار

  نییپا ینذاشتن که سرت و بنداز   یقفل کردم و گفتم: اون درو دکور  نمیس یدستم و تو  یطلبکار  با
 من بخوام لباس... دیتو، شا یایب

 حرفم تموم شه، دستشو به عالمت سکوت باال گرفت.  نکهیاز ا قبل

 ؟ یندار   یمشکل -

 لب هام نقش بست.  یرو یز ی تمسخر آم  خندلب

 بال درآرم!  یاالنه که از خوشحال  ،یدار  اریاخت -

 نه؟!  ای یزنده ا نمیاز اون لحاظ نه، اومدم بب  -

 که هنوز زندم! ینی ب یم -

 هنوز؟ نه! -
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تا آخرش   یبدون  دیو بودن در کناره من برات عذاب آوره، با  نجایاگه ا ،یتا آخرش زنده باش  دیبا
 !نطورهیهم

 نمیتختم بش یبه سمته در رفت، با حرص رفتم رو 

 هوا...  دمینامحسوس پر یآهنگ ترک هی یصدا دنیبا شن  که

 ه؟یک  یگوش زنگ

 هاش رفتن تو هم... اخم

 . ختیدلم فرو ر یتو یز ی چ هیو  دیپر رنگم

 و برادران! ژنیامام زاده ب ای

 !نیرو باهم ببرن، سل  تیاومده... مرده شوره خودت و آهنگ زنگ کوف دخلم

 خودم اومدم.  به

تخت دست   یبه باال  نیاز سمت رامت یو با تعحب به اطرافم نگاه کردم و قبل از هر واکنش لکسیر
 دستم چرخوندم.  یو درآوردم و تو نیسل یتخت، گوش  رهی بعد هم و خم شدم ز دمیکش

 گفتم:  اطیرو کردم سمتش و با احت 

 نه؟! ایماله اونه  یو صدا بزنم بپرسم گوش   نیبذار سل -

 وارد اتاق شد.  نیرو از دستم گرفت، همزمان سل یاخم به سمتم اومد و گوش با

 چرخوند. نمونیکرد و با تعجب نگاهش رو ب یکوتاه میتعظ  نیرامت به

 اشاره کردم.  یبه گوش ی اختگس یتعجب  با

 تخت بود!  رهیتوه؟ ز یگوش -

 نزد.  یو حرف  نگاهم کرد  یجی گ با

 ! ستیکه خر ن نی خره، رامت نیا
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 خانم...   دیآها ببخش -

 رو تو بغلش پرت کرد.  یگوش نیرامت

 بلندگو! یبردار و بذار رو -

 کردم تو حلقم.  یگرفتم م یو ازش م  یجاش بود گوش اگه

 بلند گو گذاشت  یو رو رو جواب داد  تماس

 جر خوردن بودم... ی آماده

 . ومدینم  اری از طرف کام ییصدا

کردنشون وجود   یابیکرد، چون امکان رد یعادتش بود که خط هاش رو زود به زود عوض م البته
 داشت. 

 د؟ یلب باز کرد و گفت:الو بفرمائ نیسل

 . دمیکش یاز سره آسودگ یکه قطع شد، نامحسوس نفس زنگ

 رون ی برو ب -

 .رونی کرد و رفت ب یمیتعظ مین عانهیمط  نیسل

 دادم هیتک  واریکردم و به د نمیشلوار ج بیج یتو دستامو

 نبودن...  یز ی کم چ داشیاز سرم گذشت، تهد خطر

 دست هاش رو دورم گذاشت.  ستاد،یطرفم اومد و روبروم ا به

 نکردم. یمشت کردم و حرکت بمی ج یتو دستامو

 ؟یاز دست من در بر  یتون  یم یتو فکر کرد -

 کرد؟!  یو باور م   اتیکه باز شمینظرت من همون خر شش سال پ به
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 .واریبه د  دمیکه چسب یآخرشو داد زد، طور  ی کهیت

 چشماش نگاه کردم.  یتو سرکش

 دستش چونمو سفت گرفت و شمرده شمرده گفت  با

 ! شهی تا هم  ،یمن  رهیتو اس -

 نه؟یبرم؟ انتقامت ا یذار ی بغض گفتم: چرا نم  با

 یراحت و غذا  یتحمل کردن جا ،یای گفت: تو که سرخوش و عمل  یز ی دار و تمسخر آم یلحن معن با
 ! ستیمفت و استراحت که سخت ن 

 بود. دهیفا ی کردن باهاش ب بحث

 .شدنی و دروغ هام رو م  ینبودم و عشوه و باز  کا ی که من رائ مخصوصا

 تخت انداختم که احساس کردم بازوم قطع نخاع شد  یو روخودم  کالفه

 *** 

 چقدر خوشگله... نی و ول کردم و به سمته ماه نشونه گرفتم و با ذوق گفتم: بب  دستش

 گفت: آره...خوشگله! یحوصلگ یلبخند من و ماه چرخوند و با ب  نیرو ب نگاهش

 نگاه کردم.  شی ائیدر هیعمق چشما ی سمتش و تو برگشتم

 گن دل به دل راه داره، چون دل منم مثل نگاهش پر از آشوبه...  یکنم راسته که م فکر

 شده؟  یاتفاق  -

 آره  -

 ؟ یتعجب گفتم: چ  با

 چهار تا خونه رو چپ کرده... کیطوفان تو مکز -
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 دم یرفتم و آروم خند یغره ا چشم

 شده؟ یمسخره نکن، چ  -

 شد   رهیو به آسمون خموشکافم گرفت  یرو از چشم ها نگاهش

 بشه؟  یچ ،یچ یه -

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 ... یبه نظر ناراحت -

 ! نطورهیهم -

 ...یگ ی بهم نم یز ی چ یوقت -

 رو ادامه داد  حرفم

 . ادیاز پرستار داناوان برنم یکار  یعنی -

 انداختم و گفتم:  نییزدم، سرم رو پا  ینی غمگ لبخنده

 تونم حال خرابت رو خوب کنم.  یکه نم دهیبهم دست م یحس بد -

 گرانیشدن با د کیدرد ها با گفتن و درک کردن و شر ی اما بعض  ،یتو بار ها حاله من و خوب کرد -
 شن.   یخوب نم

 زنم. یو آرامشت در سکوت رو به هم نم ییپس تنها -

 چسبوند  می ونشیرو به پ شیشونی و پ  دیکش یق یو باال آورد و به چشم هام نگاه کرد، نفس عم چونم

 ! یتو آرامش من -

 زدم  یمحو لبخنده

و شغل و توپ و تفنگا، در قلبت سبقت   پیکه پرستار داناوان از اون سگ بدت  هیو چه افتخاره بزرگ -
 گرفته و ملکه شده. 



 2عاشق  انتکاریخ

53 
 

 و به خودش فشارم داد دیخند

 منن... ی اون ها فقط سرگرم  -

سوال هات از اون زن  یبرا یخوا یشغل م نیبه ا دنی تو با چسب  ،ینه دلگرم  تنیاون ها نه سرگرم -
 ...!یر یبه اصطالح مادر جواب بگ

 وجود نداره، فقط تاوان! یبخشش  ای حی توج ا یجواب   انتیخ  یبرا -

 چشم هام جمع شد. یرنگ باخت و اشک تو نگاهم

 د یشونش چک  یاشکم رو قطره

 .ست ین دمیبگم که د یز یشونش برداشتم و خواستم چ هیو از رو سرم

 به عقب برداشتم و صداش زدم یقدم دیترد با

 !ان؟یرا -

  یظیکه چشم از چشم هام برداشته بود و شونش از سرم فاصله گرفته بود، مه غل هیعرض چند ثان  در
 همه جا رو گرفته بود. 

 به خودم آوردم....   د،یکوب یپل م یفلز  یآب که به بدنه  یصدا

 نجا؟ یاومدم ا یک من

و   یبلند مشک  یقرمز چشم هاش، به بارون یو رگه ها ختهیبه هم ر یبهش افتاد، به موها چشمم
 آشناش... نطوریهم

 اسلحشو به سمتم گرفت و...  ناگهان

 *** 

 شدم.  زی خ میتخت ن   یو رو دم یخواب پر از

 وقفه و محکمش کم نشد.  یتپش ب ای از درد  یز یقلبم گذاشتم و فشارش دادم، اما چ یو رو دستم



 2عاشق  انتکاریخ

54 
 

 فرو رفته بود. یک یبه اطرافم انداختم، اتاق در تار ینگاه

 فرو رفت. ی کی دست گرم  ونیباز شد و دستم م  یکی ت یبا صدا  آباژور

 کا؟ ی رائ -

 دوختم.  نینگرانه رامت یوحشت زدم رو به چشم ها نگاهه

 قلبم مشت کردم.  یو آزاد کردم و رو  دستم

 ص به سمتم گرفت آب رو به همراه قر وانیل هیشد و   کیبه تخت نزد نیسل

 خانم، آرام بخشه!  دیبخور -

 کرد. کیرو همراه قرص از دستش گرفت و به لب هام نزد وانیل نیرامت

 تازه کردم.... یو پس زدم و نفس وانیخوردن، با دستم ل یاز مقدار  بعد

 کردم به خودم مسلط باشم. یسع

بود که هر روز و در هر لحظه   یقتیکابوس از حق  هیاز خاطرات دورم نبود، بلکه   ایرو هیخواب تنها  اون
 داد. یعذابم م

 خوام استراحت کنم! یگفتم: خوبم، فقط م یدادم و به آروم هیتخت تک  به

 اتاق رو ترک کرد.  د،یخبرم کن  دیداشت یبا گفتن اگه کار  نیسل

که هر شب   هی: مشکلت چد یشده بود، پرس شیهم قاط  ینگران ندفعهیکه ا شی شگیبا اخم هم نیرامت
 ؟ ینیب  یکابوس م 

  هیفقط  ست،یمصرفم بود، چشم هام و بستم و آروم گفتم: مهم ن  ی جهیکه نت  یا یآرامش ساختگ با
 درمونه. یدرد ب

 ه؟ یک انیرا -

 خوردم  یبستم رو باز کردم و تکون نامحسوس مهین یاسمش، پلک ها دنیشن  با
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 چطور؟  -

  نیهم هم یبود  هوشی ب یوقت ،یزنی کابوسههات اسمش و صدا م یزد و جواب داد: تو  یپوزخند
 .یزدی اسمو صدا م

 . ستین  یو مغموم لب زدم: کس دمیکش یآه

 بال رو سرت آورده؟  نیکه ا ستین یهمون  ست؟ین -

 شدن.  ریزدم و اشکام سراز یلبخند

 اومد. ادم یحاال  -

 . میهر دو، بدجور عاشق وابستش بود انیکه من را یسالگرد مرگ کس نیچهارم امشب

 داناوان!... ایما رو از هم جدا کرد، تان اون

 *** 

 من زنده موندم، اما قلبم شکسته بود. -

 سال تونستم ظاهرم رو جمع و جور کنم و برگردم سرکارم.  کیاز  بعد

 .کنمی رو که قلب و جون و عمرم رو پاش دادم ترک نم   یهرگز کار  من

 اما مامورم...  دم، یصدمه د یل یخ من

 باشم...   یخوب سیخوام حداقل پل   یحفظ کردن کشورم، م مامور

به کشورم برسه، چون از جونم هم با  یب یآس دمی به چشماش نگاه کردم و ادامه دادم: اجازه نم  رهیخ
 .اما من کردم... به کشور و به مردمم ،ی نسبت به وطنت حس نکرد ینید چ یتره، تو هرگز هارزش 

که   یعاشق کس چوقتی کاش ه ی چون دوسش دارم؛ اما ا ستم،ی ن مونیاز خدمت به کشورم پش من
 شدم.  ینم دینبا
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کنم،   یشغل رو انتخاب م  نیباز هم هم رم،ی ار بارم بماگه هز دم،ی گردم و کارم و انجام م یبرم من
 چون دوسش دارم. 

تاوان شو   دیبا نیو نابود  انتی که دنبال خ ییکسا یو دروغ و کشتن رو دوس ندارم، ول  انتیخ من
 بدن!

  یهر کار  یتونی تو به مردم ضرر رسوند، تو م  یدارو ها و قاچاقا ،یکرد انتیبه مردم و کشورت خ تو
 ی.قبول دارم که افراط کردم و بد زدم و بد کردم؛ راه هایکردم بکن  انتی که بهت خ یبا من  یکه خواست

 هم بود. یا گهید

 هم خواهم بود.  شهی هم م،یمامور مخف من

 ؟ یر یبازم بم  یخوا یو گفت: م  دی کش شی پرپشت مشک  یموها نیو ب دستش

 لبم نقش بست.  یرو یوز مرم لبخند

 در عوض؟  -

 من هرگز از تو باج نگرفتم. -

 داد. تی آروم آروم محو شد و جاش و به جد لبخندم

 خوام جز صداقت!   ینم  یز یجنسن، ازت چ یبرا یمرگ ساختگ هیدر عوض  -

 هم قالب کردم.  یهام و توو دست   دمیکش یپوف

 و بهت گفتم.  زیاما من همه چ -

 یدیکه دزد یاطالعات  تیکه از ماه یتا وقت ،ینگفت  تیدرباره اون مامور  زهاروی چ یل ینه، تو هنوز خ -
 مرگت و بهش غالب کنم. تونمی نم  ،یو رابط هات نگفت ریفرارت و مس  یو نحوه 

به   ای رفت، گفت: بعد از خوردن صبحونه ب یبه سمت در م   کهیبلند شد و در حال  یصندل  یاز رو ناگهان
 م.اتاق

 . دیهم کوب یجواب دادن بهم نداد و در و رو فرصت
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 هم فشار دادم و پتو رو از روم کنار زدم.  یو با حرص رو  لبام

 زد.  یم ادی رو فر یروحم انداختم که خستگ یو ب  دهیرنگ پر یبه چهره  یگذر کردم و نگاه نهیکنار آ از

اعصابم   دی با نجایرفتار کنم و بشکنمش، اما ا نمیب یم نهیآ هیداشتم که مثل هر دفعه که  یب یعج لیم
 کردم.  ی رو کنترل م

 بچه ها! ی هیو بق  اریبه رفتار بدم و به آراد و کام ورک،یوین  یتو شیبه چند ماه پ  دیپر کش ذهنم

 کردم!... دشونیناام من

 ورک« یورین  ش،یفلش بک به دو ماه پ »

 باز شد. ی ک ی ت یقفل چرخوندم، در با صدا یو تو دیکل

 وارد شدم و در رو پشته سرم بستم.  یآرام به

 دستم گرفتم.  یاز سر و صدا در آوردم و تو یر یجلوگ  یپاشنه بلندم رو برا یها کفش

 پاگرد دوم متوقف شدم. یرو د،ی چی گوشم پ یکه تو ییهام رو به سمته راه پله تند کردم، با صدا  قدم

 ؟یموقع شب بود  نیتا ا -

 م؟یرو اطالع بده تا نگران نش  راتی مگه بهت نگفتم تأخ ،یومدیهم که ن شبید

 رو به کمرم زدم. میو دست خال دمیبه سمت صداش چرخ ی تینارضا با

که حوصلش و   دیدرونش نداشتم، فهم تی در پنهان کردن عصبان یکه سع ینگاهم و حالت  دنید از
 دارم. ن

 ؟یو جواب نداد  تی: چرا گوش د یپرس ی ز ی لحن سرزنش آم با

 ... دمیبود، نشن  لنتیتفاوت گفتم: سا یب

 مرگم رو بذارم.  یبرم کپه  ،یشد   ضیمستف دنمیتر ادامه دادم: خستم؛ حاال که از د عیهم سر بعد
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  یک یخونه پرت کردم و پله ها رو دوتا  یگوشه  هیگرفتن، کفش هام رو با سر وصدا به  از جواب قبل
 باال رفتم. 

 ا؟ ی تان -

 . دمیاما به سمتش نچرخ ستادم،ینرده مشت شدن، سره جام ا یحرف دست هام رو نیا دنیشن  با

 هم فشار دادم و بدون حرف به راهم ادامه دادم... یلب هام رو یعصب

 چند تا از پله ها رو دنبالم باال اومد.  یشتر یب  تی انعصب با

 با توام، خانم استندال... -

گفتم: دردت رو بگو و سردرم   یشدم و با لحن خونسرده اعصاب خوردکن  رهیخ  شی عصبان یچهره  به
 نکن!  شتریرو ب 

 زد.   قشیچند تا ضربه به شق یعصب

! االن نه حال و حوصلش رو دارم، نه یگشو پ الی خ یو قبل از فورانش گفتم: ب  دمیرو جوئ  آدامسم
 فردا صبح! یوقتش رو، پس مزخرفاتت رو بذار برا

 . رمی کنم و به درد خودم بم رونیهمشون رو از اون خونه نکبت زده ب  ،تونستمی م کاش

 .،کردیموردشون، اعصاب نداشتم رو خوردتر م  یب  یرهایو گ  یالک ی ها یها و نگران سوال

و   ینگران موردی داشتم، نه ب  ازیبرسونم، به آرامش و سکوت ن   انیرو به پا تمیبتونم مامور  نکهیا یبرا
 آور دوستانشون!روابط چندش 

 ره! یم  سکوی چهار روزه به سانفرانس یمسافرت کار  هی یآوردمر گفت برا ادیکارل رو به  یها حرف

 . رمی بلندش آرامش بگ یتا از صدا دمیزدم و در و محکم به چارچوبش کوب   یپوزخند

باخبر    شیکار یبگه که از تموم کار ها و قرارداد ها ی دروغ واضح رو به من  ن یتونست ا یم  چطور
 بودم؟!

 اتاق رهاش کردم.  یک یرو در آوردم و در تار سیگ کاله
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  یکرد؟ چرا به ادامه رابطه احمقانمون و دروغ ها یرابطه عاشقانش با اون دختر رو ازم پنهون م چرا
 داد؟!   یعاشقانه احمقانه ترش ادامه م

 . ستمین چهی باز  هیاز  شتریب  یز یکارل چ ینداشتم که برا شک

 رو تموم کنم.   یباز  نی که بهش مشکوکه، پس فقط سه روز وقت دارشتم تا ا یا چهی باز

 *** 

 روز بعد«  کی »

 دستم فرو کردم...  یو برداشتم و تو  سرنگ

  نی زم یشدن بستم و سرنگ و رو  ی م قیزمان و با هم به وجودم تزرکه هم یرو از درد و لذت هامچشم
 انداختم.

 به سمته تراس رفتم.  ل یپات  رو باز و بسته کردم و لنگان و هامچشم

 ...دمیدی نم  یا ییبایقلبم ز یجذاب تر بود، اما او یل یباال خ نیاز ا شهر

 .دمینفس سر کش کیرو  کیاطرافم نگاه کردم و پ به

 .  کردمی رو احساس نم  شیوقت بود که تلخ   یلیخ

 سر خوردم.   واریجا کنار دهمون یزدم و با کرخت  یهجوم خاطرات، لبخنده تلخ با

 دستم گرفتم و چرخوندم.  یرو تو یخال   جام

 ادب، تنگ نشده؟  یپررو و ب  ،یاون دختر دست و پاچلفت یدلت برا -

 آوردم.  ادیبه جام موندم و اون نفرت نگاه رو به   رهیخ

 شد...  کهیکه هزار ت  دمشیکوب  نی به زم یکنترل نشدن یت یعصبان با

 نبودن... ی ز یخورده ها در برابر درد قلبم چ شهی، درده شگذاشتم و فشار دردم ن یزم  یو رو هامدست
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سرم   یو بعد چشمم به پگاه خورد، بعد از مکث کوتاه دم یکه به سمتم اومدن رو شن ییهاقدم یصدا
 بلند شو تا بدتر تو دست و پات نرفتن. ؟یکنی م یچه غلط  یزد: دار  ادیفر

 سرخم به سرتاپاش نگاه کردم.  یهاچشم با

 درمون شدم؟! یدرد ب نیچرا فقط من گرفتار ا ومد؟ین تی اون هم همراه من به اون مامور مگه

 ؟یگفت: باز... باز مصرف کرد دیبه حرف اومد و با ترد د،یرو که د سکوتم

 ...رونیلب زمزمه کردم: برو، ب  ریز یآهستگ به

 ... ای تان -

 تم رو به سمتش گرفتم و تکرار کردم. انگش زی آم دیتهد  ینگاه با

 نداره...  یپس به تو ربط ست،ین ت یحال من جز مامور  رون،ی برو ب -

 نداره؟ تو چه مرگته؟ چت شده؟ یو ربط  یچ یچ -

 زدم و به در اشاره کردم.   یتلخ  لبخند

 نداره... یگفتم که به تو ربط  -

 من نگرانت...  -

 . دهیبه من رس یل یخ  اتی گفتم: از تو و نگران یزدم و با لحن کشدار  یشخندیرو قطع کردم، ن  حرفش

 ...دونمی نم  ن،یکاتر ای ایرو ا،ی تان -

 زدم و داد زدم.  یپوزخند

 ؟ی نگرانم یکنی و وانمود م میمن ک  یدونی نم -

اسم صدا نزن، حاال   نیمن و به ا چوقت یه گهیبه درک واصل شد، اون دختر مرده، د شی چهار پ ایتان
 .رونیهم برو ب 

 هاش رو پاک کرد.به سمتم برداشت و اشک  یقدم دیترد با
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 . میرفت  تیبا هم به مامور یاز وقت ،یساله که هست شیش  ،ی تو مثل خواهر من -

 ... نیهم یبرا ،یکه شکست خورد ،یباور نکردم که مرد من

 دادم و بهش نگاه کردم که در ادامه جملش مونده بود.  هیتک واریپشت به د به

 ... دینکرد ا ی ،یبرام نکرد یکار  چیه نیهم  یزدم و گفتم: برا یپوزخند هیاز چند ثان بعد

 گفتم: من بخاطر شما مردم... ری به خونه دستم زل زدم و سر به ز یحس  یب  با

 شده.  طورن یشه، بخاطر تو ا یکه االن جلوته و داره نابود م  یدختر  نیا

 .دیزجر بکش دنمیوار گفتم: پس با د وونهید یو بلند کردم و با لبخند سرم

شناختم، چه  یداد، نم یسر م  یرحم  یانتقام و ب ادیسنگدل رو که با زدن مواد در درونم فر نیا خودمم
 برسه به اون ها. 

 .میبود بی گفت: ما تحت تعق یکالفگ با

 اومدن. رونی رو به عالمت سکوت باال گرفتم و کلمات ربات وار از دهنم ب دستم

 شده!...  ریوقته که د  یلینجات دادن من خ یبرا -

 پنهون کردم. میخون یهادست  یرو ال به ال سرم

 !رونی برو ب گه یگفتم: د یبه آروم  و

 ... نیاسترس صدام زد: کاتر با

 .ونر ی نگاه کردن بهش لب زدم: خوبم، برو ب بدون

 بذار دستت و پانسمان... -

 . امیفقط برو، بهتر که شدم خودم م خوادی نم -

 *** 
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روز ها    نیهم یگفتم: تو یمطمئن نطوری راستم انداختم و با لحن قاطع و هم یپا یچپم و رو یپا
 .کنمی تمومش م

 ست؟ ی: زود ندیآشکار پرس یگذاشت و با تعجب  زیم یقهوش و رو  وانیل پگاه

 نه. -

 : مدارک تو شرکته؟دیهمون حالت پرس یو تو دیناخنش کش یهان و روسو نی نازن

 نه. -

 پس کجا...  -

 .دونمیجواب دادم: نم  یدیقیتکون دادم و با ب  یسر 

 تو خونش باشه؟ یکنی فکر م ؟یتمومش کن یخوای چطور م ،یدونی کالفه گفت: اگه نم یبا لحن پگاه

 . دیپاسخ به سواالتش دوباره همون حرف رو شن در

 .دونمی نم -

 ؟ یبگرد  یتا قبل از اتمام سفرش بر  یخوای م -

 نکرد. دایپ یز یکارول گشت و چ ستیکار ن نیبه ا یاز ین -

 ن؟ یپس کدوم گور  ؟یچ یعنی -

 . دمیداغ و سر کش یقهوه  یخونسرد با

 از جاشون خبر داره!  شیفقط خود عوض  یعنی -

 بخور و برو ازش بپرس... ی با تمسخر گفت: قهوت رو با خونسرد نی نازن

تهران و کرج   یها نیو مسخره ادامه داد: عجقم مدارک شرکت و زم  زی تمسخر آم یهم با لحن  بعد
 کجان؟ 

 بهش انداختم. ینگاه کوتاه یخونسرد با
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 اکشن تر.  ی هم کم  دیشا قأ،یدق -

 کرد. زی رو ر  چشماش

 تو سر جنگ زدته؟! یچه فکر  -

نداره،   یگفتم: به شماها ربط  یدیقی همون حالت هم با ب  یزدم و به سمته اتاقم رفتم، تو  یپوزخند
 .م یخونه بر  نیبهتره از ا

 تختم نشستم و لب تاپم رو روشن کردم. یرو

 لبم نقش بست...  ی رو  یقرمز رنگ، پوزخند ی رهیبه دا  ینگاه با

 !یجونت   تایآن  شیپاس؛ پس  ی پ یج  نیآفر

 رم.  یم  یآب ریکه ز ستمیدو طرفست و فقط من ن ی باز  نیکه ا نهیتا بهت برسم، حداقلش ا  باش

 ...دمیبه پانسمان دستم کش یتاپ و بستم و دست  لب

 دم یبهش وارد کردم و مستانه خند یفشار 

 دراور رو باز کردم و چند تا قرص و همزمان و بدون آب قورت دادم. یکشو

 سمت تراس رفتم به

 گذر کردم.  نی زم یرو یشکسته ها شهیخون و ش یکنار قطره ها از

 ساخت شرکت خودمون بود، گرفتم. یگار ینخ از س هی  ریدرآوردم و ز بمی کارل رو از ج ییطال فندک

 لبم گذاشتم. ینوک انگشتم تکوندمش و انتهاش رو رو با

  یم رهی خ  یرنگ  یو چراغ ها و نور ها نیی سال بود که هر شب به پا کیصحنه رو از بر بودم،  نیا
 که خسته شم و خوابم ببره.  یشدم، تا وقت

 . دمیدست کش  قمینگاه کردم، فرق کجم رو کنار زدم و به شق نهیآ به
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جا انداخته بود   یبه طور هالل قمی شق یهم رفتن، از درد زخم قلبم که رو یهام تواخم  هیاز چند ثان بعد
 کرد.  یم یو بهم دهن کج

 جا انداختم. نهیآ یچند تا شکاف بزرگ تو یاو زدم و با ضربه  میشگیهم  لبخند

 مقدمه و اجازه گرفتم در باز شد. بندش بدون  پشت

 آشناش دوختم. یعسل یپگاه نبود، نگاهم رو به چشم ها دفعهن یتصورم ا برخالف

 پنهون شد.  میمشک یاز موها یاهاله  ری به گردنم دادم و رد اون زخم در ز یقر 

 ؟ یاومد یک -

نشست، نگاه   ختمی ر تخته بهم ی صدام به خودش اومد و با اخم از درگاه در کنار رفت و رو دنیشن  با
 نثارم کرد.  یدرآور انداخت و بعد همون نگاه رو به صورت سوال نهیآ یها  کهیبه ت یای سرسر 

 پس بدن؟ دیبا  لیو وسا نهی تو رو آ یهادرآوردن  ی باز  یاتاوان عقده  -

 ...ومدیجواب دادم: خوشم ن کوتاه

 از خودت؟  -

 من نبود. هیشب   یبود، ول نهی آ یکه تو یزدم و گفتم: از دختر   یکج لبخنده

فندکم رو    نیهم یرو از بر بودم، برا شی کرد، حرکت بعد بشیج  یانداخت و دست تو ن ییو پا سرش
 درآوردم و به سمتش پرت کردم. 

 و روش گرفت.  گارشیهوا گرفتش و س یسر بلند کنه تو نکهیا بدون

 درآور نشستم. زی م یرو  ها رو کنار زدم و یشیآرا لوازم

 ؟ یست یتعارف بلد ن -

 ... ینه تو بلد -
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  هیکردم،  ی بهش افتخار م  یو زمان شناختمشیکه م یترسم از دختر  یادامه داد: م یمکث کوتاه با
 بمونه!   بشیج  یپاکت تو هیدست تو  یتو گارینخ س هیدختر تنها و شکسته با  

 که؟  تهیچشمام نگاه کرد و گفت: حال یتو

 .فهمهی احمقم که حرف شماها رو نم  هیجواب دادم: نه، من   یحوصلگ یازش گرفتم و با ب  چشم

با از دست دادن تموم خونوادت کنار   ه؟یسرم داد زد: دردت چ تی کرد و با عصبان  یظ یاخم غل اریکام
 ؟یاغلط اضافه هیحاال بعد چهار سال هنوز هم لنگ  ،یاومد

مشت شده گفتم: اون غلط نبود، من غلط  ییرو همراه آب آب دهنم قورت دادم و با دست ها بغضم
 بودم!

 همه غلط... نیاز ا  رونی پس بکش ب -

 لرزونم نقش بست.  یلب ها  یرو  یپوزخند

 . دیبه درست شدنش نکرد  یکمک چیمن از اول غلط بود، شما هم ه یزندگ  -

 در درونشون شعله ور بود، نگاه کردم.  شیآت یکه انگار شعله ها شیعسل ی چشما یتو یبا سرد 

 . دیعذاب بکش دیکه خودتون ساخت  یکس  دنیبخاطر لطف شماهاست، پس با د نمیاگه من االن ا -

 شدم.  یشد، خودمم از خودم متنفر م یکه از دهنم خارج م  یهر کلمه ا با

متوسل  یاکرد که به هر حرف و حرکت آزاردهنده یازم دوا م یاون ها چه درد دنیدرد کش مگه
 ! شدم؟یم

 .واریبه سمتم هجوم آورد و چسبوندم به د ناگهان

 چهار سالم؟ نیدر حق تو کردم که سزاوار مزخرفات ا یا یمن چه نامرد -

 دیتو من و تهد  ارم؟ی اون فلش و من ب یکه اصرار کرد یتو نبود ؟یاز خودش داد زدم: نکرد بدتر
 ؟یبنداز  ری گ انیخودت و را ن ی تا من و ب یفتادی ن ری تو عمدا گ ؟یمتهمم نکرد انتیبه خ  ؟ینکرد
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  طالعاتا ی !... تو نبودرمیاگه بم ی حت  ؟یدور کن انیهم، من و از را یر ی اگه شده بم  یحت یخواستی نم
 و بکشن؟  انیتا را یمانور و داد

 شد.  ریقطره اشکه سمج از چشمم سراز هیتر داد زدم و در همون حالت  بلند

بهم  یفکر کرد دم؟یقدر عذاب دکه من چه  ینیبب  ینخواست ایقدر دوسش داشتم؟ چه یدیتو ند -
 ؟یزنده بمونم و از اون کشور خارجم کرد یکه کمک کرد یلطف کرد

 ...ای

  یچون پست زدم، خواست نمیو عذاب بب رمی نم یخواست یم ایزدم و ادامه دادم:   یکی ستری ه لبخند
 جهنم و هم ندارم؟   اقتی ل یبگ

 که خوردم، ساکت شدم.  یا یتو دهن با

 داد. رون ی ب قیعم  یرو در سکوت و نفس   بازدمش

 هام پس بزنم.چشم یجمع شده تو یرو باز و بسته کردم تا بغضم رو به همراه اشک ها هامچشم

 گرفت، چشماش و بست و دودش رو به هوا فرستاد. گارشیاز س یق یامه عمبدون توجه بهمون ک آراد

 . دیکوب وارید  یدستش و مشت کرد، از صورتم رد کرد و رو تی با عصبان اریکام

دل  نیخاطر ا به  نه،یبخاطر هم   یکش یم یهر چ نه،ی : بخاطر همدیزد و با بغض نال   یلبخند تلخ 
 سنگته. 

 ! ینیبب  ینخواست ای یدیند  چوقتیزد و ادامه داد: ه نمیس یانگشت اشارش به سمت چپ قفسه  با

کس و دوست   چیه ایاون عوض ی رو دوست داشتن، ول   یکه بود یو هر خر  کای رائ  ای ای و تان ایرو همه
 نداشتن...

رو، فقط   ینه خوب  ،یدینه عشق و د وقتچ یبرات مهم نبود طرفت چقدر دوست داره، ه  وقتچیه تو
 . یدیرو د یعوض نریرا انیخودت و را
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  کهی با همه کسان شهیهم ،ید یرو که حاضر بودن بخاطرت جون بدن رو ند ییکدوم از کسا چیه
 ...یکرد یدوست داشتن بد رفتار 

 شد.  تی به پوزخند و عصبان لیفاصله گرفت و تبد یو دردمند  متیاز مال لحنش

همه رو عذاب   ،ی... چهار ساله همه رو زا به را کردستی در کار ن  یانیرا گهید ی باور نکرد چوقتیه -
 !رمشیاون از اولم مال تو نبود که من بخوام ازت بگ یدی نفهم  چوقتیه ،یخودت و عذاب داد ،یداد

 سر خوردم.  نیزم یدست هاش رو نیاز ب یکرخت با

 کردم  یشدن خون از گوشه لبم رو حس م   ریسراز

 موهاش زد و به سمته در رفت.  هیتو ینگ چ تیبا حرص و عصبان اریکام

 !یرو ندار  شتریب یجز درد و بدبخت  یز یچ اقتهیحقته، ل  یکش یم  یهر چ -

 از رفتنش آراد به سمتم اومد و جلوم زانو زد. بعد

 چونم به سمت لب هام سر داد... یرو از رو انگشتش

 لب هام گذاشت.    هیانگشتش رو رو سره

 شدم. رهی و بلند کردم و به چشم هاش خ سرم

 . ستیمظلومم ن یهاچشم یتو  تیو عصبان  یتفاوت یو ب  یاز سرد یاثر  گهیکه د دونستمیم

 ! نتشی بب تونستی آدم کور هم م هی یکه حت  یدرد، درد فقط

 شن.  ری رو پاک نکرد و اجازه داد سراز  اشکام

 پام گذاشتم، یهام و بغل کردم و سرم و رو زانو

 : ارزشش رو داشت؟ دم یو پرس  دمیکش یق یمع  نفس

 ارزشش رو داشت.  یعنیپس   ،یگفت: تو زنده و سالم شهیحال مثل هم  نی با ا  د،یرو فهم  منظورم

 ؟یی و تنها یو خستگ  یدلتنگ  ؟یمتیبه چه ق -



 2عاشق  انتکاریخ

68 
 

 زنده موندنت! متیبه ق -

 !هیخودخواه نیگفتم: ا ری زدم و ز  یپوزخند

 .میبار هم ما باش  ه یبذار  ،یو هست یخودخواه بود شهیتو هم -

 *** 

 ...ارهیب  رونی راستم گذاشتم و در سکوت نظاره گرش شدم تا سر از لپ تاپش ب یپا یچپم و رو یپا

 و لب تاپ رو بست.  دیطول نکش ادیز  انتظارم

 کردم؟  یکار م  یداشتم چ یبدون یخوای م -

 مگه به من ربط داره؟! -

 د. رو چرخون  شیو صندل دیکش ششیبه ته ر یدست

 دارم.  ازیاثباتش به خونت ن یآره، برا -

 و گفتم: و جنازه؟   دمیکش یق یعم  نفس

 به تو.  هیشب یرفته با مشخصات  نیآب از ب یتو  ادیدختر که صورتش در اثر بودن ز هی -

 اون دختر... چارهیتصورش لرز به بدنم افتاد، ب از

 خون بدم؟  دیاالن با -

 ... یبگ  تتیمامور یقبلش قرار شد درباره   -

 نثارش کردم.  یحدقه چرخوندم و پوزخند یهام و تو چشم مردمک

 ! یدنشیکه انقدر مشتاق شن ستیرمان درام ن  هی هیمن اصال شب یکوفت یزندگ  -

 ؟ یشد که فرار کرد یگفت: چ  یخونسرد با

 قبل از کارل دست به کار شم. دیکه با دمیفهم -
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 ؟ یچه کار  یبرا -

 برنده شدن! یباال انداختم و جواب دادم: برا یا شونه

 : بهت شک کرده بود؟ د یپرس دیترد با

 . کردی م انتیزدم و گفتم: داشت بهم خ یمرموز  لبخند

 : ش یذهنم فلش بک زدم به چند ماه پ یتو

 و بلند شدم.  دمیهم کوب  یتاپ و رو لپ

 فک کرده با خر طرفه! کهی مرت

 . دمیپوش  میرو همراه تک کت اسپرت مشک نمیو شلواره ج یمشک  شرتیسمته کمدم رفتم و ت به

 کتم گذاشتم. یمخف  بیج  یو پر کردم و اسلحه رو تو خشاب

 کردم.  یبوت هام مخف  یتو نانی اطم یرو برا میب یج یکردم و چاقو  یجاساز  میگوش  هیو تو ابی رد

 رفتم. نیی با سرعت از پله ها پا  اتاقم خارج شدم و  از

 ؟ یر یکجا م  -

 باز؟   هیحوصله گفتم: چ یب   ن،یسمته نازن برگشتم

 حلقه کرد.  نشی س یهاش و تو دست

 ؟ یر یم یکدوم گور  گمی م -

خونه   نیاز ا  ،یرد چیبا پگاه بدون ه ،یرو که جمع کرد  لتیتوجه به سوالش جواب دادم: وسا بدون
 !دیش یگم م

 . ری گروه، اطالعات محل استقرارشون رو از آراد بگ شیپ دیاز اون جا بر  د،یریبه واشنگتن بگ  طیتا بل سه

 ؟ یبکن  یخوا  یم  یتو چه غلط -
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 . دیمنتظر نمون دم،ی اما اگه بهتون نرس  ر،یمن بگ یهم برا طیبل هی نداره...  یبه تو ربط  -

  یغلط چی چند ماه ه نیتو ا ؟یار یخطر کردن به دستشون ب زانیم  نیبا ا یتون یم  یباشه، مطمئن -
 !جهینت  یو جلب اعتماد، ب  یخرک یجز عشوه   ینکرد

 نداره.  یچنان به تو ربط هم -

 به صورتم انداخت.   یکوتاه نگاه

 ؟ یبر  میکه بدون گر ستین  یمشکل -

 و تموم کنم.  تی ورمام ای با روش رو زخوامیچشمک زدن از پشت لنز رو ندارم، م  یحوصله  گهینه، د -

 هم ازش دور شدم. بعد

 !شدیداد، موفق م یم بیو فر گفت ی سعادت دروغ م  کای که مثل رائ ین یکاتر

 . ادیکنار ب کاینداشت که با رائ  تی هدا نیبه رامت یکارل جنسن شباهت  اما

 و کردمی کارم رو تموم م ایبا روش رو دیبا نیبنابرا

 .کردی م یبا نقشش خداحافظ  دیبا گهیاستندال د نایکاتر

 *** 

 هام رو بپوشونه. تا چشم   دمیکش ترن یپائ یکپم رو کم  کاله

 باشه، گرفتم و زنگ طبقه اول رو به صدا درآوردم.  دیکه در د یرو طور  بسته

 . دیچیگوشم پ یتو تاینازک آن  یصدا  قه،یاز چند دق بعد

 د؟ یبله، بفرمائ -

 ماهون؟  تایخانم آن  -

 جواب داد: بله خودم هستم، امرتون؟ یاز مکث کوتاه بعد
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 کردم که چهرم معلوم نباشه. یچنان سعگرفتم و هم یر یتصو فونیآ یرو جلو بسته

 بسته براتون آوردم.  هی ن،یپائ  دیاری ب فیلطفا تشر -

 د؟یهست  ی: مگه شما پستچ دیپرس   یمتعجب یصدا با

 آوردم.  نزیرو از طرف خانم سوزان مال یشخص  یبسته  هینه،  -

 . دیخب، لطفًا چند لحظه منتظر بمون   اری بس -

 کارل ثابت نگه داشتم. نی موزی ل یبه اطراف کردم و رو  ینگاه اطی احت با

 شد.  انینما تا یباز شد و قامت آن  در

 خوب بود. یادیمثل کارل ز یا یعوض  یبرا

 نه؟! ایده بودم بدونم اون رو هم مثل من معتاد کر  کنجکاو

بده، با تک   صی تشخ  نکیخم شد تا چهرم رو از پشت کاله و ع  یو کم ابروش رو باال انداخت  یتا هی
 به حرف اومد. یسرفه ا

 نفرستاده؟ ینه؟ مادرم همراهش نامه ا ای دیبسته رو بد  دیخوای م -

خودتون و کارل زنده  یخوایشدم و دره گوشش زمزمه کردم: اگه م لیبه سمتش ما اطی احت با
 آروم و بدون سر و صدا برو عقب.  د،یبمون

شکمش  یخونه و اسلحه رو رو یحرفم رو هضم کنه، هولش دادم تو ایبگه  یز یچ نکهیاز ا قبل
 گذاشتم. 

 چند ماهشه؟ -

 ؟یتهس  یگفت: ت... تو ک دهیشد بر  یاشک هاش جار  هیعرض چند ثان  در

 نگاهش کردم.  ز یرو درآوردم و ت  نکمیع

 نگاهش عوض شد. رنگ
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 و حرص جا گرفت.  ت یعصبان  دش،یترس و ترد  نیب و

 ! گه؟یباالست د  کهی اون مرت -

 جوابش نموندم... منتظر

 جعبه طناب و درآوردم.  یاز تو گمیدست به سمتش گرفتم و با دسته د هیرو با  اسلحه

 !ارمیدون خودتو بچتو در م  کی ج اد،یدر ب  کتیگفتم: ج  زیآم د یهمون حالت، تهد در

 شد.   زیخ  میلباسش رو بست و تو جاش ن یدکمه ها کارل

 افتاده؟ یاتفاق  تا؟یآن -

 وارد سالن شدم.  یچشمش بهم افتاد که با خونسرد ناگهان

 کردم.  ی دست شیبزنه که پ یتعجب خواست حرف  با

  ییزدم و با قدم ها یشه! لبخند حرص درآر و مرموز  یاز مهمونش آماده م ییرایذداره واسه پ تایآن -
 شدم   کیمطمئن بهش نزد

 س؟ یرئ   یچطور  -

کار   یچ  جان یتو ا ن،ی : کاتردیغر یکنترل شده ا تی بالفاصله با عصبان دم،یشدن دستش رو د مشت
 ؟ یکن یم

مبل تک نفره نشستم و گفتم: اومدم   یبود، رو لمیف قهی مصرف چند دق ی جهی همون آرامش که نت با
 . دیرو اجابت کن  دیکه بهم قول داد یدرخواست

 ادامه دادم.   یو با لحن مرموز  دمیچرم مبل دست کش  به

 که به معاونش داده عمل نکنه! یمثل شما به قول یبده، آدمه بزرگوار  یل یخ نیا -

 ! ست؟ین طورنیا کنن،ی فکر و م  نیو بچتم هم  تاینظرم آن به

 خوندم.  ی مردمک لرزون چشم هاش م یرو تو بمی و ترس از رفتار عج تعجب
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 تو... -

 حرفش.  ونیم  دمیزدم و پر یلبخند

 !طورهن یهم -

 ...تای آن تا؟یداد زد: آن  یبه در ورود  یلبم گرفت و با نگاه یاز لبخند مرموز و حرص درآر رو چشم

 . دینشن ومد،یکه از آشپزخونه م ی چک چک آب یجز صدا  یجواب اما

 رو صدا زد.  تایبه اطراف آن  یبا نگاه یو بلند قیعم ینفس ها با

 رو به عالمت سکوت باال آوردم  دستم

 ... ادیبهتره ن   س،یرئ   ستی ن یز یچ -

 ادامه دادم یشخندین با

 !ستیتو شکمش خوب ن یو بچه  فیلط ی هیاصال واسه روح  مونیبعد یحرف ها و کارها -

 سوخت.  یم تی از عصبان یشیآت  یچشماش تو یآب  ی هینگاهم کرد، قرن تی بانعص  با

 آشکارا سمتم گرفت  یتیاشارش رو با عصبان  انگشتش

 کجاست... تایآن ؟ یخوا  یم یاز من چ -

 موند. رهیگرفته شده به سمتش خورد و با تعجب بهم خ  یاسلحه  دنیحرفش رو با د  ی ادامه

 بود.  انتیخ قیبراش نسوخت، چون ال دلم

 هاش از هم باز شدن لب

 ! نایکاتر -

 امروز رو گمم کردن! هیبه اسلحم دادم و گفتم: افرادت واقعا شرمندن که   یحوصله تکون  یب

 کات...  -
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 زدم داد

 و دستاتو ببر باال... زود!   نیبتمرگ رو زم -

رو    نشیس یکه قفسه  یرد و بعد به اسلحه انگاه ک بمی از لنز و فر یعار  یاول به چشم ها دیترد با
 نشونه گرفته بود.

 سرش گرف  یباال هاشودست

 ؟ی کن  یکار و م  نیا یچرا دار  ،یتو معاون و معتمد من ه؟یچه کار نیا

ازت  یحرکت اضافه ا هیطناب به سمتش رفتم و بدون جواب دادن به سواالت احمقانش گفتم: کاف  با
 !یبکن  ی حرکت  چیه ینتون گهیکنم د  یسر بزنه، تا کار 

 به کاناپه بستمش. محکم

 ؟یناراحت شد تایبخاطر آن  -

 تو داشته باشه! ی فکر کنم برا ینداره، ول یمن ارزش  یاون برا -

 یگفت: اگه پول م یا نهیکرد به اعصابش مسلط باشه، با لحن پر طمأن یسعو   دیکش یق یعم  نفس
 ...یخوا

که از سازمان   یمدارک خوام؛ی زدم: من پول نم ادیفر یای بلند و عصب یرو قطع کردم و با صدا حرفش
 خوام!   یاطراف تهران و کرج م یها نیزم  یرو به همراه اطالعات و سند ها یدار  ایس

 گفت: تو...  دیترد با

 .یگفتم که درست حدس زد -

 رو به سمت مغزش نشونه گرفتم.  اسلحه

 همه مثل خودت خرن؟ یکردجناب جنسن فکر   -

 نه؟  ،یبرام جاسوس گذاشت  نی هم یبرا ،یکردم و ادامه دادم: تو بهم شک کرد یخنده ا تک
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  ایاز طرف چه سازمان و  رمی م شی تا کجا پ   ینیکه بب  یو عاشقم  یخور ی م بی فر یدار  یکرد وانمود
 اومدم، درسته؟  یارگان

 شدن.  انیرنگش نما دیسف ی دندون ها فیباز شدن و رد یهاش به لبخندتصورم لب  برخالف

واقعا دوست   تونستمیرو نداشتم، م تایکردم و آن  یاعتراف کنم اگه بهت شک نم دیدرسته، اما با -
 داشته باشم.

 ...بای جاسوس ماهر و ز تو

طور   نیکرد و نگاه پر از نفرتش و به چهرم دوخت و ادامه داد: و هم ری ف حالتش تغحر نیاز ا بعد
 .یهست یانتکار یو خ یعوض

 .دمیها خند وونهید مثل

 ! یمدت کوتاه خوب من و شناخت نیتو ا -

 و!... دمیچ یپ  تی از شخص یگفتم: البته فقط نصف یعصب یرو ادامه ندادم و با لحن کمی ستریه خنده

 وونهیو د  یوونگ یبودنم د یبه عوض دیزمزمه کردم: با ز یدآم یتهد یتر رفتم و دمه گوشش با لحن  جلو
 . یدرآوردن و هم اضافه کن یباز 

 .ارم یدخلت و م ،یبد یمن و باز  شهیمثل هم ی من نه اعصاب دارم نه وقت، اگه بخوا چون

 !یکن  ینم ی غلط نیتو چن -

 ابروم رو باال انداختم. یتا هیتمسخر  با

 !نمون؟یخاطر عشق آتشالبد به  -

  یباز  وونهید هیبا  دیکه نبا یدونی باز هم م  ،یهم باش  یروانشناس روان هیاگه  یکن کارل، حت  بس
 . یکن

نه اجازش   ،یتو نه جرعتش رو دار  ،یرسی به مدارک و اسناد هم نم ،یر ی،میتو هم م رمی اگه من بم -
 و!
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کنم؟  یم یخاله باز  تایبا آن   نمیشیم  لمیدل نیبه اسلحم گفتم: البد به هم  رهیو خ  دمیکش یق یعم  نفس
 هان؟!

 حالت پر از آرامش و خونسردم دراومدم و اسلحم رو به سمته مغزش نشونه گرفتم.  از

که عرضه گذشتن از جون خودت و   ییتو نیمن هم جرعتش رو دارم هم اجازه و هم عرضش و؛ ا -
 وقت من و تلف نکن!  نیاز ا شتریب یاگه دار  ؛یندار دوست دختر حاملت و 

 کنه. یضرر م یک مینی بزن بب -

 ...کرد ی هم از درون داشت و از من پنهونش م دی ترس وجود نداشت، شا  ای دیلحنش ترد یتو

 معکوس  یزدم و شروع شماره گذار   یپوزخند

 !کیسه... دو...  -

 گلوله حروم شد.  هیرو فشار دادم و بعد  ماشه

به حرف اومدم و گفتم: باز کن چشاتو دائم الخمر بدبخت، هنوز    ن،یسکوت سنگ قهیاز چند دق بعد
 شد.  شتری ب کردی احساس نم  یدرد کهن یخاطر اباز کرد، تعجبش به  یهاش و به آروم!چشمیازنده

گلوله سوراخ شده  کی رهیدا یبه کاناپه انداخت که در وسط و درست سمت چپش به اندازه  ینگاه
 بود.

 خت یری م شیشون یو عرق از پ زدی نفس م نفس

 کردم.  یخنده ا تک

 از جون گذشته!  یخوش گذشت؟ آقا  لیحضرت عزرائ   یا هیمحضر چند ثان -

 !؟یعرضش و نداشت یدید -

دن؟ از  یدو نفر جلوت جون م ین یبب یعرضش و دار  ؟یگفتم: تو چ یالی خ  یب ینگاهم و لحن  یسرد با
 ؟یشون دار هم دوست  یل یقضا خ

 شد.  دهیبرد سمتم که به علت بسته بودنش، محکم به کاناپه کوب   زیخ
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 کشمت...  یداد زد: دستت بهش بخوره، خودم م تی عصبان با

 گفتم: فعال خفه شو تا من به جات دست به کشتار نزدم. یخونسرد با

 در رفتم. و ازش برگردوندم و به سمت  روم

  یجز تباه یکه به کاناپه بسته شده بودم و چاره ا یتونست حال من و درک کنه، وقت یاالن م دیشا
 از جنس الکل و مواد مخدر. یا یجلوم نگذاشته بود، تباه

 شکمش گذاشتم. یرو گرفتم و اسلحه رو رو   تایآن ی قهیتر  محکم

 !یفرصت دار   هیده ثان  ؟یمن و بسنج یخوا یهنوز هم م -

 مخم بود. یرو شی و گر غی ج یصدا

بجنبه مالقات    رید ،یگفتم: بهتره تمرکز آقات رو به هم نزن  زیآم  دیپشت دست زدم تو دهنش و تهد با
 !ایره به اون دن یم تونگهید

 . ختیصدا اشک ر  یبار ساکت شد و فقط ب نیا

 فته؟ی برامون نم یگفت: از کجا بدونم اتفاق تی با عصبان کارل

 حرف هاست! ن یتر از ا یجد هیبود که قض دهیتازه فهم  نگارا

 تو حدقه چرخوندم. یحوصلگ یچشمام رو با ب  مردمک

 ... ایکجان  یگ یم که؟ یدونم مرت  یچه م -

 رو آزاد کن تا بگم.  تایآن -

 ! ؟یو جاشون و بگ یبهم زنگ بزن   یخودتم آزاد کنم از تلفن عموم یخوا یم گه؟یامره د -

 گفتن ندارم.  هیبرا  یچی تا ندونم در امانه، ه -

 ارنشی به افرادت تا برام ب  یزن  یرو به ستون کنار مبل بستم و رو کردم سمت کارل: زنگ م تایآن
 . دیری م یشما دوتا در مقابل مدارک، اگه فکر دور زدنم به سرت بزنه، جفتتون م جا؛ن یهم
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 کردم.  تا یبه آن یا اشاره

 نکن!  هم شک شونیدر مرگ ا -

 گوشش گذاشتم.  یرو رو یلب فحش داد و ناسزا گفت، گوش ری و ز دیهم ساب  یلباش و رو یکالفگ با

 *** 

 ... یخوام برم دستشوئ یم -

 رو رو به سمت دوتاشون چرخوندم.  اسلحم

 !خودیب -

 .رونیفوت کرد ب  نفششو

 !هیضرور -

 !خودیدستم، گفتم: ب ی هیبه بخ  یپام گذاشتم و با نگاه  یرو رو اسلحه

 ! هیگم ضرور یکالفه گفت: م تایآن

 تکرار کردم.   یاعصاب خودکن یخونسرد با

 خودیگم ب یم -

 من تو رو... فته،ی بچه ب یبرا یگفت: بذار کارش و بکنه، اگه اتفاق  کارل

وسط حرفش و گفتم: فعال که جونت دسته منه، پس حرف مفت نزن تا   دمی پر میذات  یخونسرد با
 ...انیافرادت ب که یوقت

 به جفتشون رفتم. یهم چشم غره ا بعد

 کنار گوشش گفتم:  زی آم دیبغلش رو با حرص گرفتم، تهد ریرو باز کردم و ز  دستش

 !یبنداز   رونی فکر زنده موندن خودت و بچت و از سرت ب دیبا ،یفکر کن یاگه به زرنگ باز  -
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 بردم سمتش   زیگوشه انداختم و خ هیرو  تایآن  ،یزنگ خوردن گوش  با

 ن؟ یمدارک و آورد -

 . میمطمئن ش سیاز سالمته رئ  دیاول با -

از   یخبر  ایباشن   یاسناد جعل ای ادیسرش ب یتا مدارک رو چک کنه، اگه بالئ ادیدختر االن م هی -
 . دینیتو جهنم بب  دیتون و با سهی شه، رئ سیپل

 پگاه رو گرفتم  یرو برداشتم و شماره  میگوش

 ؟ یدیرس -

 آره...  -

 شون؟یدید -

 . نیونه مشک هی یتو -

 حواست جمع باشه!  -

خبر نداده باشن، بعد هم دقت کن که نکنن تو پاچمون و    یآ یاف ب ای سی چک کن که به پل اول
 نباشن! یاسناد جعل

 اومده.  شیپ  یتماس نگرفتم، بدون مشکل گهید قهیاگه تا ده دق -

 حرف قطع کردم و برگشتم سمتشون... بدون

رو ببرن که به خاطرشون با چند تا شرکت    یاسناد یراحت نیممکنه کارل جنسن اجازه بده، به ا چطور
 قرارداد بسته؟!

 کارل برگشتم.  ینصب کردم و با لبخند به سو وارید  یرو رو  یکی کوچ بمب

 زد.  یم یو مشت کرده و رنگ صورتش به قرمز  دستاش

 وسط سالن گذاشتم.  کیکوچ یبوفه  یکنندش و رو یخنث  کنترل



 2عاشق  انتکاریخ

80 
 

کار رو   نیا  دیکنم، چون افرادت با یشه، منم خنثاش نم   یمنفحر م  گهید قهیدق ستی بمب تا ب نیا -
 بکنن. 

 انفجار بود.  یبمب آماده  هیباد کرده بود و مثل  شیشونینزد، رگ پ  یبا خشم نگاهم کرد و حرف  کارل

 ؟ یکشور خارج ش  نیبا اسناد از ا یتون  یم یگفت: فکر کرد تی عصبان با

 کنم؟ دایدختر رو پ  هیتونم  یعرضم که نم یو ب   اریاخت ی من انقدر ب یکرد فکر

اگه من و  یداره. حت  یو گفتم: بستگ  دمیکش میشونیکناره پ یزخم هالل یبه جا یدست  یالی خ یب  با
 رسه.  یدستت به اسناد نم ،یر یهم بگ

 رسه...   یت: مگف  زیآم دی آهسته و تهد یلحن با

 کنم.  یم  مونتی اومدنت، پش  ایرسه و اونوقته که از به دن یم

 !کهی مرت ادیب  ایزر نزن تا بچت سالم به دن -

  یرو یها ی ن یاز چ یک یکرد، دوباره به ستون بستمش و طنابش رو به  یم هیکه گر تایکردم سمته آن رو
 گره زدم تا به محض حرکتش بفهمم.  زیم

 . دیالبته اگه آدم باش  د، یش  یراحت م  رمیخفه شو... اسناد و که بگ -

 بدتر هم شد.  چ،یمتوقف که نشد ه شیگر

 گفتم خفه شو تا خفت نکردم.  ست؟ین   تیزبون خوش حال  -

بود، که کارل بهش بسته شده  یکاناپه ا یسالن روبرو یتو یتاشو  یصندل  یدور شدم و رو ازش
 نشستم.

 س؟ ی رئ یدر چه حال  -

 گفت:  یو عصبان زیآم  دیتوجه به سوالم، با همون لحن تهد بدون

همون موقع  دیبا ،یر یگ یو اسلحه به سمتم م  ینیش  یکه با لبخند جلوم م ی تو هنوز منو نشناخت -
 کشتمت!  یم
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 نثارش کردم.  یو حرص دار  کوندی ژ لبخند

 ! یحاال که نکشت -

نه اعتماد   ،ی! نه خوب یندار  ی چیه  اقتیسر داد و گفت: آره، تو ل یا یعصب  کی ستریه یخنده  کارل
 ،نه کار و نه عشق و عالقه! 

 زدم.   یتلخ  لبخند

 !یرو دوس داشت  تایتو آن یکامال درسته، ول  -

 گذشت. یبهت بد م  یلیخ  یچون اگه من و دوس داشت ست،یاونقدرام بد ن  پس

 هیبود، اما تو   یدوست داشتن یها  یدگ یچ یختر جذاب و پر از پ د هیاستندال  نایشد داشت، کاتر یم -
 !وونهی جاسوس د هی... یقاتل

  ینه، تو تو دمیتر از خودم خودمم، اما تو رو که شناختم د یتو فکر کردم، عوض دنیمنم تا قبل از د -
 !یموارد دو تا گلم به من زد نیا

 به خونه انداختم و ادامه دادم. یا یسرسر  نگاهه

  یها یرو کشته و زندگ  ایل یکه بخاطر فقط چند دالر خ ی حروم خور... کس هی ،ی دائم الخمر، عوض  هی -
 !یبدتر  یل یکرده، تو از من خ رانیرو و یادیز

 کنم،  یم یبخاطر منافع کشور و مردمم جاسوس  من

 حد و مرزت!   یطمع ب و حرص و  شتریپول ب ی، اما تو براپول و ثروت  یبرا نه

 : دیتفکر پرس  یاز اندک  بعد

 ... رانیتو جاسوس ا -

 و قطع کردم. حرفش

 نداره.  میو ربط کنهی نم یتو فرق یاونش برا -
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 !ی ش هیقض نیا الی خ یکشمت، اگه ب  یدم و نم  یدن بهت م یرو که بهت م   یدو برابر پول -

 شه... یکشور خارج نم  ن یاگه نه، جنازتم از اما

 زدم.  یالیخ  یب  لبخند

 !س یرئ   یکن  یاشتباه م -

 .شی با پول بخر یکه بتون ستمیمزدور ن  هیشم با مدارک و اسناد، من  ی خارج م   جانیاز ا من

 شک نکن. ارم،یم رت ی و گفت:وگ دییهم سا یدندوناشو رو تی عصبان با

چون کارل   یتون  یگفت:وتو م   دیبا ترد ره،ی اشک هاش رو بگ یکرد جلو یکه تالش م یدر حال  تایآن
 ؟یگناه و ب... بکش یب یزنه حامله  هی ه،یآدم بد

 لبم گذاشتم. یدرآوردم، روشن کردم و گوشه  بمیاز ج  یگار یس

 زدم و دودشو به هوا فرستادم.  یق یعم پک

 !ادیکارا ازم برم  یل یچرا که نه؟ خ  اره،یدرب یاگه دبه باز  -

 ؟ یش  الیخ  یهست که ب ی هست؟ راه یبغض گفت: راه با

 شده بودم. مونیپش تمیبار از مامور  هیبار... فقط  هیگفتم:  ری زدم و سر به ز یتلخ و پر از بغض   لبخند

 نشد! یبذارم، ول  تی و در اولو گرانیکارم شم و خودم و د الیخ ی بار خواستم ب هی فقط

 خواستم آدم خوبه باشم، نشد!  یبار م هیبار، بلکه هزار بار...  کیمردم و زنده شدم، نه  بخاطرش

 .ختیفرش ر یافتاد و خاکسترش رو نیسستم به زم هیانگشتا یاز ال گاریس

 شه!  یزده گفتم: پس نم  خیسرد و  ینگاه با

 نیکه در تضاد با لحن قبلم بود، گفتم: اگه ا یرو به سمتش گرفتم و با لحن محکم و قاطع اسلحم
 . دیریم یبه ظاهر عاشق بخواد من و دور بزنه، همتون م هکی مرت

 به سمته کارل گرفتم.  زی آم دیرو تهد انگشتم
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 . ستمیاحمقت ن یدستا ری من مثل شرکا و ز ،ین یب ینکن که بد م یبا من باز  -

 رو برداشتم. یگوش

 اصلن؟  -

 پوشه که اصلش رو هم دارن. هیآره، به جز  -

 ؟ ی زن یحرف م یحاال چرا فارس  -

مراقب  ،ی ر  یاز اونجا م  عیجواب دادن به سوالش گفتم: اسناد و مدارک و که بهت دادن، سر بدون
 نکنن!  بتیباش که تعق

قطار و   ستگاهیمنتظرم نمون، برو به ا یدنباله من، ول  انیتا ب  شید یوانمود کن که به من م یطور  
 جا. گروه مستقر در اون  شیخودتم باهاش برو واشنگتن پ  ن؛ی نازن شی بذارشون پ

 .دیو بر  دیکردم منتظرم نمون ریاگه د د،یاون جا از کشور خارج ش از

 ...یخوا یچطور م یول -

 که گفتم.  نیهم -

 کارل شمارشون رو گرفتم و رو کرد سمتش. یو قطع کردم و با گوش یگوش

که فرستادم، تا بهم بده  یشه! اسناد و بدن به کس یر مخونه منفج  نیبهشون بگو اگه اسناد و ندن ا -
 باال. انیتونن ب  یو بعد م

 ارم یم  رتیگفت: گ  ضی غ با

 شلوارم گذاشتم. بیج  یرو تو اسلحه

 دردناکه! ی لیاز طرف معتمد خ انتیخ شهیدونم؛ مزه کردن ن  یم -

 *** 

 به پشته سرم انداختم... یا یتو پارک، نگاه سرسر   دمیسرعت دوئ با
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 .دنیرس یکردم بهم م یم یدرنگ  نیاگه کوچک تر ی ازشون نبود، ول  یخبر 

 بزرگ و خودم و پشتش جمع کردم.  یبوته   هیپشته  دمیچ یپ

کردم، االنه که پارش کنه و بزنه   یزد و در هر لحظه حس م یم نمیس یوار به قفسه  وونهید قلبم
 .رونیب

 به خس خس افتاده بود.  نمیزدم و س یو زدن، نفس نفس مچند ساعت سگ د نیاز ا بعد

 بندازن. ریشدن تا من و بگ  جیبس  ورکی ویکنم کل ن فکر

 ... دمیاز پشت بوته سرک کش اطی احت با

 کردن.  یم دامیاصال خوب نبود، چون راحت تر پ  نیخلوت بود و ا  پارک

 در مالء عام سخت تر بود.  گرفتنم

 رفتم  یشلوغ و پر رفت و آمد م یجا هیبه  دیبا

 زوج، شروع به راه رفتن کردم.  هیبه  کیرو چک کردم و نزد اسلحم

 سمتش. دمیرو قرار داشت، چشم هام برق زد و دوئ ادهی که در سمت چپ پ یفروشگاه دنید با

رو روش   یقهوه ا سیو کاله گ دمی کش میمشک شونیپر ی به موها یرختکن نگاه کردم، دست ی نهیآ به
انگشتم پاک  یچشمم رو با انتها  ری ز یشده  ختهیر ملی سرم گذاشتم و ر یکاله لبه دار رو رو دم،یکش

 کردم. 

 اومدم.  رونی از اتاق پرو ب یبارون یرو  کتی و تو صورتم پخش کردم و با کندن ات موهام

 دنبالم رو هم ندارم. فتهی ب یبخاطر دزد سیپل نکهیا یهمرام نبود، حوصله  پول

 .دمی کش رشیزنج  یزدم رو به سمت گوشم بردم و رو خیآوردم، دست  اد یرو به   یز یچ ناگهان

 هم فشار دادم و قفلشون رو باز کردم. یخشکم رو رو  یها لب

 ... دنیدرخش یخورد، م یبهشون م  نیتریکه از و  ینور المپ   ریکف دستم نگاه کردم، ز به
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 مونده.  یبرام باق  میاصل یکه از خونواده و گذشته  هیزیچ  جفت گوشواره تنها هی نیا

 لبم نقش بست... یرو  یپوزخند

 بهم برسه! زمی هم از برادر عز یر ی خ هی بذار

 نکردم و گوشواره ها رو کف دسته فروشنده گذاشتم. دیترد  نیاز ا شتریب

فرو کردم و به   یبارون بیج یدست هام رو تو رون،یپولشون از فروشگاه زدم ب ی هیاز گرفتن بق بعد
 .دمی قدم هام سرعت بخش

 رفت.   یکشور لعنت نیاز ا دیرم، اما با یدونستم کجا م  یهم نم خودم

 خروجم فکر کردم.  یرفتم و به نحوه  یخلوت یبود، به سمته کوچه  کیتار هوا

 .قطار و اتوبوس برم ای مای تونستم با هواپ یبا وجود پول هم نم مسلما

از   یکمه، چون نصف   یلیباشه خ انیدر جر سیپل  نکهیافراد کارل همه جا دنبالمن، امکان ا چون
 داد. یدولت م  ای  ایبه س  دیاطالعات و با

 برگردم به راهم ادامه دادم. نکهیپا از پشت سرم، بدون ا یصدا دنیشن  با

 .اوردم یرو سمته اسلحه بردم، اما درش ن  دستم

 به عقب برگشتم  نهیگردنم، آروم و با طمأن یرو یاسلحه ا  یحس سرد با

 ! یدود  نکیبا ع یمرد قد بلند و کت و شلوار  هی

کشتنم رو نداشت، چون با مرگم تموم   یدست هام رو باال بردم. اجازه  یحرکت اضافه ا چیه بدون
 داد. یاز دست م شهیهم یبودم رو برا دهیکه دزد  ییزهایچ

 ساختن.  یگرفتن بعد کارم رو م  ینبود و م  شمیکه پ یاول مدارک و اسناد دیبا

 کرد. سهیکه تو دستش بود مقا یو با دقت با عکس   دیصورتم کش یضرب موهام و از تو  به



 2عاشق  انتکاریخ

86 
 

شب، کمتر از   یک یتار یشد، اون هم تو  یشد و متوجهمون م یکوچه رد م نی ازا یکس  نکهیا امکان
 کنم. هیبود که بتونم بهش تک  یز یچ

 فقط بهش نگاه کردم.  یغ یج  یحت ایاضافه  یاز تقال غیدر د،ی و محکم تر کش  موهام

 گوشم برد.  کیهمون حالت سرشو نزد تو

 کجان؟  -

 د یکه با اسلحش به سرم وارد کرد، غر یگذاشت و با فشار  قمیشق  یکه اسلحه رو رو دینشن یجواب

 به درک بفرستمت؟  ایشون،   یکجا گذاشت یگ یم -

پنهون شده بودن زل زدم و گفتم: از   یدود نکهی ع ریچشم هاش که ز یتو  یستاخزدم و با گ  یپوزخند
 !ی اگه نکش یسگ کمتر 

  یبهم زد که افتادم رو یآن با نوک اسلحه زد تو صورتم و لگد کی هاش رو مشت کرد و در  دست
 ... نیزم

هم فشار دادم، تا صدام در   یحال لب هام رو رو نیشدت درد بند بند وجودم به لرزش دراومد، با ا از
 . ادین

 ستادمیآوردم و دوباره. ا نیی رو پا میشد، دست خون  شتریکه سوزشش ب   دمیگونم دست کش به

  یبرا درد ها نیکرد، اما ا یبود، شکمم هم درد م یتا چونم جار   یشونیسمت راست صورتم از پ خون
 .ومدنیکه از بدترش هم جون سالم به درد برده بودم، به حساب نم یمن

 بردم سمته چکمم... دست

 . دیرو چسب  قمیگندش در تضاد بود، خم شد سمتم و  کلیکه با ه ی ناشناس با سرعت مرد

 سر...  ییخاره؟ بال یتنت م -

 آخ بلندش گم شد.   نیحرفش ب ی ادامه

 و از شکمش جدا کرد. شی دسته خون ازم جدا شد و یخفه ا یناله  با
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به   ش،یشونیگلوله به پ هی کیفرصت گرفتن اسلحه رو داشته باشه، با شل نکهیزدم و قبل از ا  یپوزخند
 خاتمه دادم. شی زندگ

 باز شدن. یو لب هام به پوزخند  دیاز خون صورتم روش چک یقطره ا ستادم،ی سرش ا یتاسف باال با

 !یمن بهت فرصت دادم، خودت مرگ رو انتخاب کرد -

 . دمیمعطل نکردم و به سمت خارج از کوچه دوئ نیاز ا شتریب

 *** 

 ؟ ییکجا -

 .یمیپله قد هی  ری گفتم: ز یحال یب  با

برات   ینی و زم  ییجاده ها و خطوط هوا یهمه  یاحتماال تو ؟یبر  هیبه ترک یخوا  یطور محاال چه  -
 مامور فرستاده. 

  ریباشه رو برام گ  ورکیویاز بچه ها که تو ن یک یجواب دادم: آدرس  حوصلهی و ب دمیکش یقیعم  نفسه
 ؟ یآورد

 ... ابونیآره، خ  -

 هست.  شیابیاندازم، چون امکان رد  یو دور م میخط و گوش   نیخوبه؛ در ضمن ا -

 فرار کن،  یکشور گوربه گور  نیباشه، فقط زود تر از ا  -

 ! ؟یفتی ن ریگ

 تو فقط حواست به اسناد باشه.  فتم،ی نم -

 هست، فقط مراقبه خودت باش.  -

 فعال!  -

 .دمیدستم کش  یگوشه و موهام و تو ه یرو پرت کردم  یگوش
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 صورتم رو چک کردم...   کمیکوچ ی نهیآ از

 . دمیکش یپوف

 سگ دست! کهی ها شدم، مرت ییایموم نیع

 *** 

 من روش بود. یبود، اما چهره  گهینفر د هیانداختم که با مشخصات  یبه پاسپورت جعل ینگاه

 . دمیرها کردم و به سمتش چرخ یعسل یپاسپورت و گذرنامه رو رو ای هل یصدا با

 ! ؟یبر   یتون یبه بعد رو که م  هیاز ترک -

  یرفتم... از کجا م هگیکشور خراب شده که برم، د نیتکون دادم و گفتم: از ا دییبه نشونه تا یسر 
 م؟ یفهمه ترک

شعبه شرکتش هم اونجاست، پس مسلمأ مامور   هیچون  ه،یجعل  تتیمراقب باش که نفهمن هو -
 هم داره. ییها

 ؟ یدون  یرو م  نایباشه، تو از کجا ا -

مدار ها و سهام دارها و افراد پر نفوذ مخالف زو   استیاطالعاته س نجایو گفت: من ا دیخند یلوند با
 مگیمدرک جمع کن هشونیعل  میتا بتون ارمیدر م

 .یحوصله گفتم:وموفق باش  یب

  گهیکه بهش زدم، د یگونت پاره شده بود که نترس با پماد کیتا نزد قهیکناره شق زم،ی عز  یمرس -
 !مونهی جاش نم

 . ستیزدم و جواب دادم: اگه بمونه هم برام مهم ن  یپوزخند

 رسونمت.  یخوبه، پروازت ساعت ششه، خودم تا فرودگاه م -

 . رمیخودم م ست،ین یاز ین -
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 یهم تو  یکار  هی رسونمت،یگفت: خودم م شد،یاز جاش بلند م کهی به حرفم نکرد و در حال  یتوجه 
 سفارت دارم.

 *** 

 پنج  -و  -چهارصد -ادداشت ی#

29october 

23:45p.m 

 رو هم به خاک سپردم. نااستندالیخروجم کاتر با

 کرده بودم.  یرو که سال ها باهاشون زندگ گهید یایل یخ مثل

 که دوس دارم بگذرم.   ییزهایبودم از چ ادگرفتهی گهید

 شدم. ی خوشحال نم  تیهدف و سرگردان بودم، که از موفق  یدختر ب هی

 گذروندم.  یلحظاتم رو در اندوه م ینداشتم و همه  یعالقه ا میدوست ها و زندگ  به

 رسونن.  یاتفاقات من رو به گذشتم م نیدونستم که هم یزمان نم اون

 زد!  یم  وندیپ ندمیرو به آ  نمیریکه اشتباهات تلخ و ش  یا گذشته

 که شکسته و به کرده بودم، زنده کرد  یسعادت رو به همراه قلب کای رائ هیزدن در ترک  قدم

 *** 

 !  رونی مغزم بزنن ب یذاشتم، حس کردم االنه که خاطرات از توگ ن یزم یو که رو پام

 اطرافم نگاه کردم...  به

 کردم.   یهام و توش سپر  تی مامور نیاز بدتر یکیکه   یبه شهر  ه،یترک به

  یقبل داره بهم پوزخند م  یکردم مثله دفعه  یکه حس م یشهر  یداشتم و تو  یبه جلو قدم برم   آروم
 زدم.  یزنه، قدم م
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 !انتکاری خ  انت،یخ  انت،یخ

من صد برابر تاوانش رو   د،ی: همتون خفه شدم یو سرم و تو دست گرفتم و نال ن یخم شدم رو زم   آروم
 !ای پس دادم عوض

 لبم جا گرفت... یآروم آروم رو یدوختم و پوزخند نینگاهم رو به رامت  د،یکه رس نجاشیا به

 !میرسی به قسمت مورد عالق م میدار -

 شدن.  یم ریآروم سرازآروم  هاماشک

 نیازشون گذر کرده بودم، اما با تو... رامت شیشش سال پ ایکه پنج  ییاز کوچه پس کوچه ها  
 !تیهدا

 ... داشتنی خودشون قدم برم  ری نداشتن و در مس گرانیبه د یهمونا بودن، توجه مردم

 ! ایو نه تان کای نه رائ ا،یمن همون نبودم، نه رو اما

 شصت بار مردم و زنده شدم!  دم؛یکش یشش سال به اندازه شصت سال سخت نیا یتو

 پس داد؟ دیتاوان دل شکسته رو چقدر با مگه

 تونه جبرانش کنه.  ینم  یتاوان  چیه -

  ؟یگی و به خدا نم نیزدم و گفتم: چرا ا  یدیق یب  لبخند

 درد ها بخاطر منن؟  نیزد و گفت: به نظرت ا یپوزخند متقابالً 

 !یست ین رمی تاث یب -

 ... دمیکه توش بودم، ترس یحالت  از

کردم، بدم   یکه بهشون افتخار نم  ی خاطرات فیلبم، در تعر یو لبخند احمقانه رو  دیق یلحن ب  از
 .ومدیم

 . ستادمیا ایساحل و کنار در یرو پرت کردم رو  کمیکوچ ساک
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 برد.  یروند، من و به عقب م  یکه آب رو به جلو م  یموج هر

 ...دم ید یشد رو م  یو باعث برق زدنشون م خوردی م سیخ  یصخره ها  یکه رو دیخورش  نور

 زد.   یم  خیخواستم به جلو قدم بردارم، تموم تنم  یکه م نیهم اما

 زدم.  یت و پا ممارنرونت داشتم با مرگ دس پل فه یزده  خی آب سرد و  ری که در ز یمثل وقت درست

شلوارم رو با   ینم زده رها کردم، بوت هام و درآوردم و پاچه  یشن ها یکتم رو درآوردم و رو ناگهان
 مچم تا زدم...  یباال

 شن ها حرکت دادم.  ی زدم رو رو خی یو پاها  دمیکش یق یعم  نفس

 . دمیزدم و به قدم هام سرعت بخش  یپوزخند

 !رمیبم  ایموج در هیحرف هام که با   نیسگ جون تر تر از ا دونستمی م خوب

 شن، ندادم.   یم  سیلباس هام خ   نکهیبه ا یتینشستم، اهم سی خ یشن ها یو رها کردم و رو  خودم

 . امیترس کنار ب نیبود که بعد از چهار با ا  دهیرس وقتش

پس لرزه هاش دل و جونم   قلبم اومده بود، که بعد از گذر سال ها هنوزم یزلزله تو  هی شیسال پ پنج
 کرد رو سرم...!   یلرزوند و قلب شکستم رو آوار م یرو م

که  یخواست پرستار بشه، پرستار  یدرسخونم که م یبچه مدرسه ا هی نکیع  یشکسته ها کهیت من
 مرگ رو هم نداره. اقت یل یجاسوسه و حت   ست،یکه پرستار ن یده، نه پرستار  ینجات م

اگه به هم هم بچسبه، باز هم  یکه حت  المیخ  یو ب  دواریاون دختر مهربون، ام یتکه شکسته ها من
خواد   یم  گارینخ س هیشه، که با   ینم یعوض یشکسته  ،یخسته  ،یدختر تنها هیاز  شتریب یز یچ

 !رهی و بم رهی سرطان بگ

 ... نم یو بب  ان یتونستم را یم ایاون دن یمرگ و ندارم، اگه داشتم تو اقتیل من

 ! نمشیتونم از دور بب ینم  یحرفاشو و دستاش و، اما حت  اشو،ی خنده هاشو، شوخ چشماشو،
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خوام   یو باور نداره؛ نم  میعشقم و باور نداره، زندگ یسنگه قبر هم ازم نداره، حت هیآدرس  یحت اون
 دوسم نداره! گهید نمی بب

 قلب و جسمشو داره. گهید یک ی  ایرو داره،  گهید یک یرو داره، عشقه  گهید  یکی  نمیخوام بب ینم

 پام گذاشتم و عکس و درآوردم  یرو سرمو

 . نمیبب یدادن چهرش و درست و حساب  یتارم اجازه نم  یچشما

 تونم ازت دل بکنم؟! یدونم چرا نم  یبهش زدم: نم   یپوزخند

 مونیکه نجاتت دادم پش نیبازم از ا ،اد یاون بالها سرم ب یبازم به عقب برگردم، اگه بازم همه  اگه
 ...!ستمین

 گذروندم.  یو تلخ یو بد یو تو سخت میزندگ یبودم که همه  یدختر  من

 .میکه عاشق هم بود ه یدو سال یکیکرده باشم، اون  یو پنج سال اگه زندگ ستیب نیا یتو

 کردم و عشقت رو شکستم. انت یچون من بد کردم، خ م،یدیبه هم نرس ما

  ین یوجودم تو قلبت سنگ گهیخوشحال که تو قلبت مردم و د ،یدیکه مرگم و د نیخوشحالم از ا یول
 کنه.  ینم

 . ستادمیساحل بلند شدم و ا یشنا یرو از

 چشم هام بود.  یهنوز جلو ایلع  یطوفان نگاه

 دوختم:  دمیدر د یموج ها نیلبم نشست و نگاهم رو به آخر یرو  یتلخ لبخنده

 برعکسه من! ،یبود   یعاشقه واقع یتو

 خوام که تنهات گذاشتم.  یم معذرت

 . میجدا شد  تیو تا آخرش باهات بمونم، اما در نها  یتیهر مامور یبهت قول دادم تو  من

 اوضام داغوون بود، که ازت غافل شدم... یحد به
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 ! می به هدف هامون پشته هم باش  دنیرس یها و برا تیمامور یهمه  یتو م،یبهم قول داد 

 نه سهم تو بود، نه سهمه من...!  انیرا ؛یباش  دهیبه آرامش رس  دوارمیام

 *** 

 ؟ یچطور  ا،ی رو یه  -

 زندم... به لطف تو!  -

 ؟ یدیرس  یخوبه خوشحالم که کارم رو درست انجام دادم، ک -

 . دمیرس  شی چند ساعت پ -

 ه؟ یهتله مناسب -

 ؟ یاز اونجا برام رزرو کرد ست،یدو شب بد ن یکی  یبرا -

 ومده؟یکه دنبالت ن یآره، کس  -

 فکر نکنم، فعال که امنه -

 ران؟ یا یر  یم  یحال باز هم حواست و جمع کن، ک   نیبا ا -

 گرفتم.  طیفردا صبح بل یبرا -

 کنم. یاومد خبرت م شی پ یخوبه، اگه مشکل  -

 تماس قطع کردم.  یا گهیحرف د بدون

 و باند رو درآوردم...  ستادمیا نهیآ یجلو

 هم وباله صورتم شدن.  نایو ابروم کمه، ا قهی هالله کناره شق ستین

و   کیکوچ ی دگ یبر هیرفته بود، و فقط در حد  نی زخمم از ب یاز جا یادی درست گفته بود، تا حد ز ایهل
 ازش مونده بود. یکبود شتریب
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باز   بشوی ز دم،یکمرنگم رو پوش   یشرته صورت  ییبا سو  یکوتاه مشک نیو آست  یزاب دار مشک  شلواره
 باال زدم ناموی کردم و آست

 تخت نشستم.  یرو

 شه! یم  ینه روان ای ،رهی گ یم  یعصب ه یشغل باشه، ناراحت نیا یهم تو روانشناس

 نه که البته نشده. ایشده  المی خ یدونم کارل ب  ینم

 هم دنبالمه! رانیشناسم، تا خوده ا یکه من م یادم نیا

 بوقلمون اومدم.  نیاون همه که واسه ا فیح

 شر دسته خودم نداد، .. خوبه

 داره!  گهینفر د صدیفلک زده شونصد تا توله سگم تو شکم س یتایدونسم جز آن یخوب م گهیکه د من

رو به   یاتاق و تراس و پنجره ها هی سالن بزرگ بود با  هیکه برام رزرو کرده بود،  ی بود، اتاق   یکیش هتله
 .رونیب

  یاز اطرافم نم یز ی بودم و چ  رهیشدم، در اصل فقط خ رهی خ رونیلبم گذاشتم و به ب یو گوشه  گاریس
 . دمیفهم

 

 رنگ و خموش    یب یآن خنده  ادی

 

 سراسر وجودم را سوخت  که

 

 ی و در دله من ماند به جا یرفت
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 و درد  ید یآلوده به نوم یعشق

 

 اشک یشده در پرده گم ینگه

 

 سرد یزده در خنده   خی یحسرت 

 

 )فروغ فرخزاد( 

 

 بردارم. گهینخ د هیبرگشتم، تا  ختمینرده خاموش کردم و به سمته تخته به هم ر یرو  گارویس

 توش! دهیکه بمب ترک  ییشه جا ی جا باشم، اون وقت م هی هیثان هی هیکاف

 و متوقف شدم   ستادمیکه از پشت در اومد، از حرکت ا ییصدا با

 رو در داخل در حس کردم.  دیچرخش کل ومد،یچند نفر از پشت م یپا هیصدا

 تخت...  رهیزدم ز رجهیش  عیسر یلیخ  نیگفت، بنابرا ینم یخوب   زی ششمم، چ حس

 . دیچی اتاق پ یتو لیقدم ها به همراه پچ پچ و تکون دادن وسا یدر باز شد و صدا هیعرض چند ثان  در

 دارن. دی هم کل یگرفتن، از طرف یقبلش اجازه م دیاز پرسنل باشن که با اگه

 تخت به اطرافم نگاه کردم.  رهیز از

ول   یکه کارل عوض نهیاز ا ریگردن، اصال مگه غ یم یز ی داد که دنبال چ یو صداهاشون نشون م سر
 !ست؟ی کچله من ن یکن کله 

 تخت خوردم  رهی از ز یمرد، تکونه نامحسوس هیبلند و خونسرد  یصدا با
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 دم جونتو بهت ببخشم. ی... قول م یخانم کوچولو، اگه با زبونه خوش مدارک و بد رونی ب  ایب -

 نشون ندادم. یدهنمو قورت دادم و واکنش  آب

 همون مرد بلند شد  یصدا  ومد،یاسلحه م یپا و خشابا  یکه فقط صدا قهیاز چند دق بعد

 اگه...  رون،چونی ب ای ب یینجایاگه ا -

 و بعد ادامه ادا:   دمیپوزخنده بلندشو شن یصدا

 جاسوس کوچولو.  ین یب  یبد م  یلیخ م، یکن داتیخودمون پ -

 هم جوابش سکوت بود. باز

 شد  زی دآمیو تهد یلحنش جد ناگهان

 !فتهیب  م،یدوس ندار  چکدوممونیکه ه یاستندال، نزار اتفاق نایخانم کاتر رونیب  ایپس ب  -

 بود.  انشونیپا  یب ینشون از جستجو ومد،یکه م ییصداها همزمان

 دهنم گرفتم. یو محکم جلو دستم

 . متینکش ،یجنسن گفتن اگه مقاومت نکرد یآقا -

  یکن  یمزخرفات رو باور م نیبخابونم تو گوشش... آخه تو خودت ا دونهی یداشتم با پوزخند دوست
 !رون؟ی ب امی ب یکه از من توقع دار 

 ! دیکن داشیپ -

 رهی هم خواست جلوتون و بگ یتمام هتل رو، هر ک  د،ی و بگرد رونی ب  نجا،یدور تر از ا ای نجاستیا ای 
 . دیبکش

 .ومدینم  ادمیبرام آشنا بود، اما  صداش

 رو از دست داده بود. لشیمغزم قدرت تحل جان،یهم از شدت ه  دیشا

 چهار نفر باشند.  ایزدم سه   یحدس م  یول نمشون،ی تونستم بب ینم
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تونم برسم! به اسلحم که  ینفر رو که م  هیقدم ها کمتر شد و در باز و بسته شد، حساب  هیصدا
 بود و منتظرم بود، نگاه کردم.  دهیطرف تخت دراز کشاون

 .امیعشقم، االن م سایکردم به خودم مسلط باشم؛ وا یتازه کردم و سع   ینفس

 سکوت اتاق و شکست.  میزنگ گوش یصدا

 لبم نقش بست...  یرو  یلبخند

 که زنگ زد. یرحمت و هم لعنت به هر خر  هم

  ری زدم و نامحسوس از ز یو برداره، لبخند میرفت تا گوش  یم یکه به سمت عسل  ییقدم ها یصدا با
 معلوم نبود.  یبود نگاه کردم، اما کس دمیکه در د  ییتخت به جا

 تخت... رهی بردمش ز عیدست بردم و برش داشتم و سر اطیو با احت  آروم

 قطع شد. یزنگ گوش یصدا

 ا؟ ی الو، رو -

 انداز شد.  نیدر سکوت اتاق، طن  ایهل یصدا  دوباره

 ا؟ یرو -

 صدا زدم تو سرم...  یب

 ! ایرو یو چهار بانده   ستی! حناق بایدرد رو ا،یرو مرگ

 کنه.  یرمو مکه گو پروازه فردا صبح نگه  یدرباره  یز یکنه چ خدا

 کردم زی هام رو تمرد، کنجکاوانه گوش یصدا با

 کر؟ ی خانم ب  -

 . دمیاومد و من نشن ای ومدی ن ییصدا

 که انگار رو بلند گو بود، بلند و رسا بود   یانقدر  میگوش یصدا
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 شناسه؟   یرو از کجا م یگور  گور به یایهل کهی مرت نیا

 ! کر؟یخانم ب -

 به گوشم خورد.   ایلرزون هل یصدا

 ...آقا بران  نییشما  -

 حرفشو قطع کرد. کهی مرت هی عصبان ادیفر یصدا با

 ...؟! هیاستندال، کدوم جهنم نایو شمرده گفت: کاتر بلند

 ...شی که گوش ستی شما ن شهیمگه پ  -

 ه؟ یاستندال کدوم جهنم نایکاتر ،ینکن مجازات اون رو تو بکش  یخفه شو، کار  -

 تم بفهمم...رو نتونس  ایهل جوابه

 ه؟ی! بگو کدوم گورشعوری... احمق، بستیاونجا ن -

 همدسته اوناست؟  ای هل دم،یشن یاصال صداشون و نم گهیمرد، د یلطف قدم ها به

 کنه؟ اون منو لو داده؟ یکارل جنسن خدمت م به

 زدم...  یپوزخند

 ...! زیداناوان عز ای که نه تان چرا

 ؟یکرد انت ی مگه خودت کم خ 

 مشتم فشار دادم. یرو تو اسلحه

 .ومدیدخلم م ومدن،یم  گهیاون چند نفر د اگه

 رفت.  یبه سمته تراس م  دمید  یقدم هاش که تو یو پشت بندش صدا دمی قطع تماسو شن  یصدا

 بود  یکه کت و شلوار  دمید یقدر م نیمعلوم نبود، هم  افشیاز ق یادی ز زیچ
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 بله قربان! -

 نه قربان... -

 . میکن یم  داشینه، پ -

 ! ی... به زودیبه زود -

 دسته من در بره  رهیدختر بچه از ز  هیامکان نداره  د،ینگران نباش -

 شهره منه!  ه یراحت، ترک التونی خ -

 اما مطمئنا کارل بود. دم،یشن  یطرفش رو نم  هیصدا

 شهره توعه؟ زرشک! هیکه ترک ؟یر یگ یمن و م که

 بزنه که ناگهان متوقف شد. یا گهیحرف د خواست

 شده بود، ثابت موند  لیدستم که به سمت قلبش ما ی اسلحه  یرو نگاهش

 نشون نداد. ینگاهم کرد، اما واکنش رهیخ

 کردم شی به گوش یکردم و اشاره ا زی و ر چشام

 لبش نقش بست  یرو یآورد و لبخند مرموز  نی رو پائ  یگوش یآروم به

 استندال، معروف! نای خانم کاتر -

 توجه به حرفش و لبخند احمقانش، با دقت به چهرش نگاه کردم. بدون

و قامت بلندش، زخمه کناره ابروش، لبخند مرموز و   یقهوه ا یچشما نطوریآشنا بود و هم  صداش
 ! زشی لحنه خونسرد و تمسخر آم

 انداختم، تنها بود.  ختهیبه اتاق بهم ر یا یسرسر  نگاهه

 ابرومو باال انداختم. یتا هی
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 ؟ یکارل یسگه ترک -

از ترس در درونش نبود، گفت:    یکه اثر  یو با لحن مطمئن دیرو وسعت بخش   زشی تمسخر آم  لبخند
 سگه کارل! یش  یدادم، تو م لتیتحو تی با اسناد و مدارکه جاسوس یوقت

 دستم چرخوندم.  یکردم و اسلحه رو تو  یکمرنگ اخم

 !یدستات و ببر باال سرت، فعال که تو سگه من -

 شد.  یکنم، اونوقت لبخند احمقانش هم پاک م ادهیداشتم فکش و پ دوست

 وحشت نبود  ایحرکاتش ترس   یباال انداخت، تو دیابروش رو با ترد یتا هی

 م؟یدیقبال هم و د -

 نسبتا آشناش نگاش کردم که بهم دوخته شده بودن. یچشم ها یتعجب تو با

 . ارمیدادم آشنا بودنش رو به روم ن حیگشت؛ ترج  یرد آشنا م  هیکه اون هم در صورتم، دنبال  انگار

 چطور؟  -

 اعصاب نداشتم، پابرجا بود یلبخنده احمقانش همچنان رو یهاش و باال نگه داشت، ول  دست

 کی یتو ی کس و حت  چیه چوقتی طور ته چهرت آشناست؛ من ه نیو هم صدا و لحنه حرف زدنت  -
 کنم. یفراموش نم دارید

 زدم و گفتم:  یشخندین

 داره... یبو کش خوب  ی کارل سگ ها یول دم،یمن تا حاال تو رو ند -

 شه. لی تبد نی قیچشماش نگاه کردم تا شکم به   یتو یشتر یحرفمو خودم و با دقت ب ناگهان

 مرت اوغلو!  عماد

 بودم.  نیرامت یالیو یتو دمش،یکه د یبار   نید، اولبو خودش

 کرد.  یکار م ن یرامت یمزدور بود که اون موقع برا به
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 اومد، اون موقع باهاش دعوام شد و فحشش دادم. الیبار به و چند

 و من بهش گفتم سگ بوکش! نیبهم گفت عروسک رامت اون

 ... کای اشارش رو به سمتم گرفت، با شک و تعجب گفت: نه نه، تو که رائ انگشت

زدم: دست  ادی حرفش رو تموم کنه، دوباره اسلحم و بهوشدت به سمتش گرفتم و فر کهن یاز ا قبل
 سرت!  یهاتو ببر باال

 شناسم.   یمن تو رو نم ،یگرفت  اشتباه

:  دمیشدم غر دیکل یدندون ها نی ب از مغزش گذاشتم یسمتش رفتم و پشت بهش اسلحه رو رو  به
 فرستمت جهنم!  یدر بست م  ،یجفتک بپرون یاگه بخوا

 گفتم: حاال راه برو!  یبهش زدم و دوباره دستور  یلگد

دونستم قراره   یمغزش گذاشته بودم، اما خودمم نم یرو از پشت گرفته بودم و اسلحم رو هم رو قشی
 فرار کنم؟!  یچطور  ایکنم  کاریباهاش چ

 کرد؟  یم یچه غلط  نجایشدن، پس ا ریدستگ نیبود که همراه رامت ییجزء کسا هم اون

 !بودن  یو درمان یبهداشت   لیقاچاق دارو و وسا یشرکت ها یباند ها و رئسا سی کم نبود، رئ  جرمشون

 ممکنه االن آزاد باشه؟ چطور

 زد و دوباره گفت:  یدست و پا نزنه و صاف راه بره، پوزخند ادیکرد ز  یم یکه سع همونطور

 سعادت، درسته؟ کای رائ -

 نوک اسلحه به سرش زدم  با

 خفه شو! -

 و بدون ترس گفت:  دیخند

 هدا... نیرامت یمعشوقه  کا،ی رائ -
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 کنترل شده به جلو هولش دادم و تکرار کردم:  یت یعصبان با

 گفتم خفه شو! -

 دختر مغرور بداخالق...  ،یآ... پس خودت -

 بار آخش در اومد.  نیمحکم تر زدم تو سرش که ا دونهی

 .یبهت گفتم اشتباه گرفت -

 ! یبود  کای ساده لوح، رائ نیرامت  یگفت: البته تو فقط برا یلحنه آمرانه ا با

 . میاتاق خارج شد از

مداربسته  یها  نیدورب نکهیا دنیبه اطرافم انداختم، فهم   یو جست و جو گر  قی نزدم و نگاه دق یحرف 
 نبود.   یرو قبال از کار انداختن کار سخت

 اتاق جداگانه بودن. هیکه هر کدوم مال   یادیز یبا در ها ل،یسالن طو هیبه  میدیرس

 فشردم.  قشیشق  یش و اسلحه رو رو دمیزن و دو تا مرد به جلو کش هی دنید با

 ! نیپائ دیاریزنده بمونه، اسلحتونو ب کهیمرت نیا دیخوا یاگه م -

 گوشش گفتم: به سگ توله هات بگو برن عقب. ری ز زیآم  دیتهد ی پشت اسلحه بهش زدم و با لحن با

 دستش رو باال گرفت و بهشون اشاره کرد. اطی احت با

 عقب.   دیبر -

 آسانسور ثابت موند.  یبه اون ور سالن افتاد و رو نگاهم

 اسلحه هاشونو سمتم گرفته بودن. ینگاه کردم که سه نفر  بهشون

 بلند داد زدم.  یبلند یرفتم، با صدا  یعقب م کهیحال  در

 ! نیایجلو ن  -
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 به سمته آسانسور رفتم.  محتاطانه

به   یر یعماد و پرت کردم اونور و ت  وارید کی فاصله بود نزد نمونیطرف تر باون  وارید هیبود که  یطور 
 پاش زدم و در رفتم سمته آسانسور. 

 . ستادمیهمکف و زدم و داخلش ا یطبقه  یدکمه  عیسر 

 .رونیب  دمیپر عیدر حال بسته شدن بود که سر در

 آسانسور منتطرمن.  یخروج  نی دونستم پائ یفرستادم و پوزخند زدم، م رونی نفسه حبس شدم و ب 

رو فشار   دمی که د یدر  نیاول ی رهیکه کنارم بود و فشار دادم، اما باز نشد؛ دستگ  یدره اتاق ی رهیدستگ
 توش و درو قفل کردم.   دمیدادم که باز شد، پر

 ... دمیبزرگش دوئ یبه سراسرش انداختم و به طرفه پنجره  ینگاه

 نگاه کردم.  نییکردم، از باال به پا  بازش

 شده بود.  یسرسبز و چمن کار  نشی پائ ی محوطه

 مردنم کم بود و امکان سالم در رفتنم کم تر! امکان

 کردم و پام و لبش گذاشتم. بازش

 راجعون!  هیهلل و انا ال انا

 ها عادت داشتم.  یباز  مونیم نیا به

 دراز کردم.  نی به سمته پائ پام و یکی چپم رو محکم کردم و اون  یپا یجا

 .وفتادمیم ری بود و گرنه گ  نیراه خروجم هم   تنها

خم شدم   اط ی دادم و با احت هیتک واریبلند نشه، دستم و به د غمیج  یهم فشار دادم تا صدا یو رو  لبام
 دست هام فشار دادم.  نی و مچ پامو ب

 رو دوره مچم بستم. ینازک یبهش انداختم که ورم کرده و کبود شده بود، پارچه   یکوتاه نگاه
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 .شدیدرنگ باعث مرگم م یااز درد چشم هام رو بستم، اما لحظه  هیچند ثان یبرا

دوباره   واریبر د هیهام و که از شدت درد اشک توشون جمع شده بود رو باز کردم و با تک  چشم
 .ستادمیا

 به اطراف نگاه کردم...  

 لبم آورد.  یرو یتو محوطه، لبخند محو یمگان پارک شده  دنید

کناره راننده که  ی شهیش یسمتش، با اسلحه چند بار محکم زدم تو دمیاطرافم نگاه کردم و دوئ به
 فرمون، استارت زدم و روشنش کردم. رهیز میچند تا س دنیخورد شد قفل و باز کردم و با بر

 پدال گاز فشار دادم.  یخر روپام و تا آ  ومد،یکه از اون طرف محوطه م  یون دنهید با

 شده بود.  کمیبود که نزد  ادیانقدر ز سرعتش

آخر فرمون و  یکنار جاده روندم، اما در لحظه  واریبه سمته د میبهم برسه، مستق نکهیاز ا قبل
 روندم.  یبه سمت دره خروج  یترمز  میچرخوندم و با ن

 بود که از کنترلم خارج شد و دستم از فرمون جدا شد... ادی انقدر ز نی ماش سرعت 

  نیزم یدستمو رو  هیو باز کردم،  نی کمربند رو از دوره شکمم باز کردم، بعد هم با زحما در ماش اول
 چپ شده دراومدم. نهی رغم درد وحشتناک مچ پام، از داخل ماش یگذاشتم و عل

 آخ دردناکم بلند شد.  یصدا ن،ی زم  یرو یخورده ها شهیتماسه دستم با ش از

 مخروبه انداختم. یبه کوچه  یا یپاک کردم و نگاهه سرسر  نمیو با آست میشونیپ  یرو خون

 شدم... می و قا دمیدادم و با زحمت به پشته سطل آشغال بزرگ داخل کوچه دوئ  رونیو با درد ب  نفسم

 اسلحم رو آماده تو دستم فشار کردم.   ن،یترمز ماش هیصدا با

  نیبا هم دونستمی م  دیتو مغز نداشتش، با زدمیپاش م یودم فرستادم، کاش به جابه خ یلعنت
 .کنهی دنبالم م هی تا آخره ترک شمیجیافل

 ...نمشونیو از کنار سطل کج کردم تا بتونم بب سرم
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رو کردن و با دقت به اطراف نگاه  رویو ز نیداشت ماش   یاز مردها که کله کچل یکی به همراه  یدختر 
 بودن.  ایزود شاختمشون همون قبل یل یکردن، خ

 قلبم گذاشتم. هیو دستم و رو دمیسرم و دزد عیسر

اشهدم رو خوندم و و اسلحم رو به   دم،یو که شن ومدی رو که به سمته سطل م  شونیکی هیپا یصدا
  شونینداخت، بعد هم سوار ون مشکسطل ا یتو  یکیگرفتم، اما برخالف تصورم پالست یحالت تهاجم 

 بود.    نیکه ازشون به جا مونده بود، دود اگزوز ماش یتنها اثر  قهی شدن و بعد از چند دق

 جا دادم. شرتمیسو بهی از پشته سطل اشغال دراومدم و اسلحه رو تو ج اطی احت با

 *** 

 به مغازه دار زدم... یگرفتم، لبخنده مضحک  یکه تند تند شماره م یدرحال 

 لبش نشوند. یرو یلبخند مچهی دار هم اجبارا ن مغازه

 دونستم سر و وضعم مشکوک و بده. یم خودمم

  یاز فرار   یداغونم، دست کم هیشون یو و پ میشرت صورت یسوئ هیو اثر خون رو یخاک  یبا لباس ها 
 ها و مجرم ها نداشتم 

 لب غر زدم:  رهیدادم و ز نی به نازن یفحش

 مصرف! یب  ه،ینت به جنست، چسبه راضلع -

 ده! یجواب نم شویکه گوش هیک  زونهی آو ستیمعلوم ن 

  یگوش یتو  نینازن  یپر از عشوه  یشده بودم، صدا دی که از جواب دادنش ناام یدر لحظه ا درست
 د یچ یپ

 جونم؟  -

 گفتم: یبه فروشنده کردم و با زبون فارس ینگاه

 بزرگت گوشته! که یت  رمتی اگه بگ ،یجونت درآد چسبه راض -
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 : دیچ یگوشم پ  یمتعجبش تو یصدا  یاز مکث کوتاه بعد

 ا؟ یرو  ییتو -

 ؟یمزدور و داد هینفر مورد اعتماد رو بهم بده، آدرسه  هی! بهت گفتم آدرسه تهیب ینه پ ب  -

 ؟ ینرفت  کری ب ایهل شهیمگه پ ؟ی گ یچرا چرت م وونه؟یچته د -

 آشکار گفتم:  یص حر با

 رفتم. شی خود گوربه گور  شیپ -

 خب، کمکت نکرد؟  -

 گفتم:  یا یو عصب زی لحن تمسخر آم با

 بله چه جورم، راپورتم و به چهار تا غول تشن از افراد کارل داد.  -

 بود؟! اون کاره  یشک و تعجب گفت: اون دو ساله ماموره ماست، مطمئن با

 آره، از مطمئن هم مطمئن تر! -

 ؟  ییس االن کجاپ -

 !هیسره قبر عمت، ترک -

 دنبالتن؟  -

 آره...  -

 ؟ ییاستانبول باشه، تو کجا یاالن تو اریفکر کنم کام ینه، ول ای میدار هیرو تو ترک  یدونم کس  یاالن نم -

اون  شی گفتم: نه، پ  تی هم گره زدم و با جد یاسمش و برخورد آخرمون تو دنیهام رو از شن  اخم
 رم  ینم

 استقالل مسما ساختمون...  ابونیخ یتو گلو،ی ناز نکن، برو منطقه ب -
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 تو حرفش.  دمیپر

 خواد.  یگفتم که نم -

 ...ستین یاالن وقت لجباز   ایرو  نیبب   ؟یچ یعنی -

 گذاشتم. زشیم یرو یا گهیمغازه دار کردم و تراول د یبرزخ ی افهیبه ق ینگاه

 ران؟ی انبولم، چطور برگردم اگفتم: گفتم نه، االن است نی حوصله به نازن یب

قهوه  هیاونجا برو به  ؛یروستاست به اسم سالتانداگ هیشهر  یحومه  یاز جنگل ها یکی  یخب... تو -
رو بسپار به ما، با   شی بق ارنت،یحرف بزن تا به مرز ب  ایبا قاچاقچ  ستیکردنش سخت ن  دایخونه که پ

 !هجاها هم نرو چون خطرناک نجوریو ا ستگاهیبه فرودگاه و ا م،یکن یهماهنگ م یمرزبان

 و تو  دونمیمن م   رمتیباشه، بگ -

   ریمنو بگ  ایباشه ب  ،یو گفت: تو اگه زنده اومد دیخند

 رو لو بده.  زایچ یلی ممکنه خ  د،یاون دختره آنتن ش ری گیحتما پ  -

 باشه  -

مرد  یگرد شده  یمقابل چشم ها قطع کردم و تلفن و سره جاش گذاشتم و در گهیحرف د بدون
 زدم.   رونی مغازه دار، ب

 و مارکش و کندم.   دمیسرم کش یو رو میسرمه ا هیبارون کاله

 دراز کردم.  یتاکس  نیبه سمته اول دستمو

 در بست؟  -

 *** 

 نگاه کردم و راننده رو مورد خطاب قرار دادم.   رونیپنجره به ب  از

 م؟یرس  یم  یآقا ک -
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آموزش ها ترک بودن، در حد   یچند نفر از بچه ها تو نکهینبود، اما به لطف ا می حال  ی از ترک یادی ز زیچ
 حرف بزنم. تونستمی م یمبتد

 داشتمگ یا مسخره  یلهجه  یول

 .گهیساعت د کی -

 دم. جاده شلوغ بود، تعجب کر نکهیا از

 رن؟  یبه سمتش م نیهمه ماش نیداره که ا یخراب شده چ یروستا هیمگه  

 !ی چسک  اچهیدر هیهم معلومه و فوقش  نجایجنگل که از هم هی تهش

 نبود.  ادمیکارتم روش بود که شمارش  میس هینگاه کردم،  دمیجد یگوش به

 دادم. هیبه پشت تک  سرمو

 !...نیرامت

 ذهنم بود. ی آخرش بعد از گذشت سال ها هنوز تو نگاه

 بستن راهش نکردم.  یبرا یهام احساس کردم و تالش چشم  یاشک و تو جوشش

 نشد! یانقدر بهش بد کنم، ول  خواستمی نم من

 کرد.  نیاحساس رامت یو ب  یرو معشوقه عوض من  سرنوشت

 کردم! چقدر بد بودم، چقدر بد کردم، با همه بد کردم، با خودمم بد من

 ! یعاشق واقع هی کایبود، اما در مقابل رائ   یعوض هی نیرامت

 جلو ثابت موند.  ی نهیآ هینگاهم تو ناگهان

 آوردم و نامحسوس به پشت سرمون نگاه کردم.   نی رو پائ شهیش

 ُقر شده! هیبود، با سپره جلو یون مشک هیمعلوم نبود، اما  پالکش
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 . ختیدلم فرو ر یمثل دلهره تو  یز یچ هی

 که روش افتاده بود، نگاه کردم.  یا یزنگ خورد، با تعجب به شماره ترک میگوش ناگهان

 شمارم رو نداشت.  یبودم، کس دهیخر  شیپ قهیخط رو چند دق نیمن ا اما

 رو برداشتم و با شک جواب دادم: بله؟ یگوش

 کا؟ ی رائ -

 عماد! تی : لعنت به جنس سگدمیلب غر ری هم فشار دادم و ز یرو  تیو از شدت حرص و عصبان   لبام

 ؟ یفحش داد -

 ج؟یسگ افل  یخوا یم یآشوب درونم، جواب دادم: چ یخونسرد در پ  یزدم و با لحن   یپوزخند

 ؟ یگفت  یچ -

  یشماره رو از کدوم گور  نیکردم ولومش رو کنترل کنم، جواب دادم: ا یم یکه سع یای عصب یلحن با
 ؟ یآورد

دونم،   یرو هم م گهید یزایچ یل یچنده؟ خ  دتیجد یشماره   دونستمی از کجا م یبدون یخوا یم -
 !یای سالتانداگ ی جاده سامانتا به مقصد روستا یمثال االن تو

 شل شد و زبونم بند اومد.  مشتم

 فکه، تلفن... نداشت سوپر مارکت  ی: کار دیچ یگوشم پ یاعصاب خوردکنش تو یخنده  یصدا

 ته حرفش رو رفتم.  تا

منم به کارل  ا،ی گفت: بدون دردسر و مقاومت همراه افرادم ب زیدآمیو تهد یعصبان   یبار با لحن نیا
 .دمی نم لت یتحو

 کارل! جیشه... سگ افل  یزحمتت م -
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دورمون بودن و ون هم با فاصله   نی به اطرافم انداختم؛ چند تا ماش  یاو قطع کردم و نگاه کالفه  تماس
 بود.  بمونی در تعق

 بود؟  یچ  یبرا  اطشونیپس احت دمشون،یکه د من

 رو به سمته راننده گرفتم. هیبرابر کرا نیچند

 نشو!  رمی گیپ  دم،یتوقف نکن... درو که باز کردم و پر یسرعتت و کم کن، ول  -

  یگ یم  یبهم دوخته بود، گفت: چ نهیآ یکه از تو یوحشت فرمون رو سفت تر گرفت و با نگاه  با
 ؟ یچ ی عنیخانم؟ 

 که بهت گفتم و انجام بده! یگفتم: کار  یخونسرد، اما با صالبت و جد  یلحن با

 دارم مگه... تیمن مسئول شهی نم یول -

 نداره، سرعتت و کناره جاده کم کن.  یبه تو ربط شی که بهت گفتم و انجام بده بق یکار  -

 بودم متوجه نشن...  دواریبه پشت سر نگاه کردم، ام نهیآ از

 لب گفت و به سمت کناره جاده روند.  رهیکه نود و نه درصد فحش بود ز یز یچ هی

 باهامون فاصله داشت، نگاه کردم...  نیون که تنها چند تا ماش به

 ال فرار در جنگل راحت تر بود.تونستم فرار کنم، احتما ینم نیماش یتو

 شد. نی رو که باز کردم، باد سرد وارد ماش   نیماش دره

 زدم رو مشت کردم.  خی یو دست ها  دمیکش یق یعم  نفس

 روش!  نمیکه هزار بار مردم، ا من

 بند بند وجودم رو لرزوند!... د،ی چی بازوم پ یکه تو یگلوله اومد و درد کیشل یآخر صدا یلحظه  در

 جا به جا شدم.  یمبل سلطنت یه بدنم دادم و روب  یو قوس کش

 هم که معرف حضورتون هستم! شی بق -
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 نگاه کرد.  رهیو بهم خ   دیپرپشتش کش  یموها نیب  یعادت دست به

 انداختم و انگشت هام رو در هم قفل کردم.  نیینگاهش هم که شده سرم و پا ین یسنگ بخاطر

 چرا؟  -

 چرا؟  یمتعجب گفتم: چ یصداش سرم و بلند کردم و با لحن با

 به خودت... یحت ؟یدی نم ت ی اهم یچی چرا به ه -

 رو بر لب نشوندم. ی تلخ  پوزخند

 خودم کردم!  یاما من همه اون کار ها رو برا -

 ؟ یزن ی صدمه م هیخودت به خودت و بق یبرا -

 ک کردم. و اون پوزخند احمقانه رو از لبم پا   دمیکش یق یعم  نفس

ما رفتار   یقبل یهام یو تصم  لیمطابق به م یزندگ  یدونیخوب م گهی! تو که دنیبس کن رامت -
 .کنهی نم

  شیشگیو بلند شد؛ با ژست هم دیرو عقب کش   یرو شل کرد؛ صندل  زیم  یمشت شدش رو یها دست
 شده بود.  دهیسرتاسرش کش یرفت که پرده ها یبه سمت پنجره ا

 شدم.  کینزد زشیبه م یاز جام بلند شدم و قدم منم

 خب؟  -

 و روشن کنم؟! فتیتکل  یخواستی مگه نم -

 ؟ یکش  یمن و م -

 ... کردمی درنگ نم تونستمیاگه م -

 پس؟  -
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بودم، گفت: اگه بهت بگم  دهیکه کم ازش د یحال یرفته و ب  لیتحل  یبه سمتم برگشت، با صدا ناگهان
 !؟ یمون  یم شمیبمون پ

 هاش قلبم و فشرد. چشم درون غم

 کردم. هم قفل  یتو جانی هام و با استرس و هندادم و انگشت  یجواب

 به درد اومد... قلبم

  یناراحت نم  ن،یرامت یغم چشم ها یباز هم به اندازه  دم،ید یم انیرو از را تی مظلوم نیهم اگه
 شدم!

هم  یکه دوسش داشت  یکس شهیپ  یحت  ،یمون یحوابم نموند و خودش گفت: نه، تو نم  منتظر
 !ینموند

 ؟ ییای... تو مثل اسمت روایرو

 کابوس شش ساله!  هی... یهم با پوزخند جواب داد: نه، تو کابوس  باز

 گفت: برو!  یو برگردوند و با تند  روش

 زل زدم. شی رخ قاطع و جد میحرف به ن بدون

 کشه! یم یچه عذاب دونستمیبده، م میباز تونستی نم یدم و کس بو گریباز من

 تو اتاقت منتظرته... -

 ؟ یتعجب گفتم: ک  با

 مراقبت باشه! رانیتونه تا برگشتت به ا یدوست که م هی -

 ابروم باال رفت.  یتا هی

 دوست؟  -

 ...دم یاتاقش خارج شدم و به سمته اتاقم دوئ از
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 شناستش؟! ی م نیدارم که رامت یفکر کردم که من چه دوست نیراه به ا یتو

 شتاب درو باز کردم و داخل شدم.  با

 چهرش افتاد... یشگیو آرامش هم رای گ یعسل یبه چشم ها  ش،ی کلیاز قامت بلند و ه چشمم

 ...ار ی زدم و با بغض لب زدم: کام ی اراده لبخنده کمرنگ یمشت شدم، شل شدن، ب یها دست

 به سمتم برداشت.   یحبس شدش رو آزاد کرد و قدم  نفس

بودمش،  دهیوقت بود که ند یل یچشمام جمع شد، خ   ینگاه آروم و پر از محبتش، اشک تو دنید از
 گذشت...   یکه محبتش رو حس کرده بودم م  یبار  نیپنج سال از آخر  ای چهار 

  یشونش گذاشتم و هرم نفس هاش و رو یبودم، سرم و روآغوشش  یخودم اومدم که تو  به
 احساس کردم. میشونیپ

 ؟ یدنبالم گشت -

 گردم.  یرو م  ای کردنت، دن دایپ  یبرا -

 *** 

 .ستادمی لرزونم رو استوار کردم و روبروش ا یها قدم

 ! ن؟یرامت -

 هام و جلو بردم و بغلش کردم. و نداد، دست  جوابم

 شونش گذاشت.  یشدم و از ته دلم سرم رو رو قدمش ی بار پ  نیاول یبرا

 نشون نداد. یحرکت موند و واکنش یب

 .کردی رو از آغوشم، احساس نم  یلیمی و ب  ایبود که ر  یبار   نیکنم اول فکر

مثل تو من بد رو دوس   یکه کس  نیاز ا شهیفرستادم و گفتم: من هم رونی ب یرو با لبخند تلخ  نفسم
 فراموشم کن و شاد باش.  یعشق پاکت رو نداشتم، منو نبخش، ول اقتیداشت خوشحال بودم؛ اما ل
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من و مادرت نباشه،  هیکه شب یبا دختر  دن،ید یو دل سرد یهمه سخت نیبعد از ا خوامیم
 !  یخوشبخت بش

هرگز  گهیبه خودش فشردم و کنار گوشم گفت: مواظب خودت باش، اما د ،یا یطوالن  یاز مکث  بعد
 ! نمی بب میزندگ یازت تو یاثر  خوامی نم گهید ر،یسر راهم قرار نگ 

 من ماندم و خلوتي سرد  باز

 ز بگذشته اي دور   خاطراتي

 عشقي که با حسرت و درد   ياد

 و خاموش شد در دل گور   رفت

 ويرانه هاي اميدم  روي 

 ونگري شمعي افروخت  افس دست

 چشم پرآتشش را  يیمرد

 دل گور بر چشم من دوخت   از

 کردم که اي واي، اين اوست   ناله

 دلم از نگاهش هراسي  در

 اي بر لبانش گذر کرد   خنده

 هوسران مرا مي شناسي   کاي

 از فرط اندوه لرزيد  قلبم

 بر من که ديوانه بودم  واي

 بر من که من کشتم او را  واي

 که با او چه بيگانه بودم  وه
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 به من دل سپرد و بجز رنج   او

 شد از عشق من حاصل او   کي

 غروري که چشم مرا بست   با

 نهادم بروي دل او  پا

 به او رنج و اندوه دادم  من

 به خاک سياهش نشاندم   من

 بر من خدايا خدايا  واي

 به آغوش گورش کشاندم   من

 سکوت لبم ناله پيچيد  در

 شمع مستانه لرزيد  شعله

 من از دل تيرگي ها  چشم

 اشکي در آن چشم ها ديد  قطره

 طفلي پشيمان دويدم   همچو

 که درپايش افتم به خواري   تا

 بگويم که ديوانه بودم  تا

 تواني به من رحمت آري   مي

 شمع را سرنگون کرد   دامنم

 ها در سياهي فرو رفت   چشم

 م مرو صبر کن صبر  کرد ناله
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 او رفت بي گفتگو رفت   ليکن

 بر من که ديوانه بودم  واي

 به خاک سياهش نشاندم   من

 بر من که من کشتم او را واي

 به آغوش گورش کشاندم   من

 *** 

 پنجاه  -و  -چهارصد -ادداشت ی#

3 November 

11:45  p.m 

کرده بودم و هر روز بارش رو به    لی که بهش تحم یدرد رغمی من و رها کرد، اون اجازه داد عل نیرامت
 رغمی اجبار نباشه و من عل یبرسم که خودم بخوام و از رو یای جا برم و به شاداز اون  د،یکشی دوش م

 . دمگذاشتم و دوباره ترکش کر تیقلب شکستم رو در اولو دونستمی احساسش رو م  نکهیا

دوسش داشته  دیاون باز نشدن و هرگز نتونستم اون طور که با یبه رو وقتچ یقلب من ه یهادر
 هم نخواستم...  دیباشم، شا

نشناختمش، تنها   چوقتیکه ه ی... مرد تیهدا نیسختن و رامت یاون روزها ادآور ی هاادداشت ی نیا
که  یسعادت داشت؛ دختر  کای بود که به رائ یوار  وونهیعالقه د دونمیو م دونستمی که ازش م  یز یچ

 بشناسمش!  دمیچی پ  تی از شخص یهرگز نتونستم به عنوان بخش

از گذاشته رو از دست و پام   یکیتار  ری زنج دادمی بهم دست داد، فکر م   یبالاو لحظه احساس سبک  در
 ... کردمی سپردم، اما اشتباه م ی باز کردم و به فراموش 

 !...رانگریدردناک و و یاشتباه

 *** 
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 به در زدم و وارد شدم.  یقفل چرخوندم، لگد یو تو دیکل

  داشیجست و جو پ یبرق گشتم، بعد از اندک  زیمطلق دنبال پر یک ی و در تار دمیکش  وارید یو رو دستم
 راهرو به دنبال هم روشن شدن. یکم کم المپ ها دم،یکش شیبرجستگ یکردم و دستم و رو

 کاناپه پرت کردم.   نیاول یرو کشون کشون رو کمیپارکت درآوردم و چمدون کوچ یهام و رو کفش

 خاک خورده بود.  ی که نبودم حساب یدو سال  یتو دم،یکنسول کش یو رو دستم

  ییو تنها ی کی هم، حس تار وارید  یرو یو تابلوها یرنگ  یو لوستر ها  ادیز لیبا وجود وسا  یحت خونه
 .کردی رو به آدم منتقل م

 ...نی زم  یکنسول سر خوردم رو  زیکنار م همونجا

 بلند شدن نداشتم. ینا 

 .شهی فرو رفته بود که مطمئنأ هرگز شکسته نم یز یدر سکوت، غم انگ خونه

 به عشقم!  انتیخونه پاداشم بود، پاداش خ  نیا

نه منه  شمارش؛یب  یو لباس ها لی من و سارا و وسا یکردم اندازش خوبه؛ البته برا یموقع فکر م  اون
 !شمارمی ب یهای تنها و خستگ

 با تکون دادن پاهام، سکوت خونه رو بشکنم!  کردمیم  یبود که سع احمقانه

تار و پود خونه رخنه   یاز من... و تو شتریب  یخونه شده بود، حت نیها بود که مهمون امدت  سکوت
 کرده بود. 

 *** 

 رو از دور موهام باز کردم و انداختم رو تخت،  حوله

 . دمیپوش  نمیرو با شلوارک ج میمشک  یتنه بند مین

 . دمیخاک گرفتش کش  یبه بدنه  یدرآوردم و دست  تارمویدست بردم و گ 
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تولد بهم داد، گفت چون   ی هیآراد به عنوان هد شیها بود که ازش غافل شده بودم، دو سال پ مدت
 حوصلم سر نره.  ستمین تی که مامور ییتا وقتا دهی تنهام، برام خر شهیهم

 تار هاش به حرکت درآوردم.  یو رو دستم

 خوندم.  انیجلب توجه را  یافتادم که برا یم یموقع ادیهر بار دهن باز کردن،  با

 زدن... هیخورم تا بخ  یبه درد هنر م شتریکرد، ب یفکر م  اون

 یلب ها یرو  یانداخت، لبخند یکه بخاطرش بهم م ییهاکه یزدم و ت  یکه م  ییهاه یبخ یادآور ی از
 ...ادمی وفتهیصورتت که م  ،یبهم انگار همه چ زهی ر یغم زدم نشست: م

 تو دادم... بس که سادم! ینمونده واسم، عمر و جونو همشو پا یز یچ

 

 !ادمیمونه  ینصف آدم... م یحت یفرشته ساختم تو سرم، نبود ازت

 دل مارو  نیاز ا کهی ت هیدست انداخت کند  هی دیرس یهرک

 

 پاهارو... نی خسته نکن، تو ا نیاز ا شتریبسه برام ب گهید

 و اهل نارو!  یو کلک  یمثل همه اهل باز  توام

 

 همه عمرت تلف شده... یبفهم سخته،

 درختم که عاشق تبر شده! هی من

 خواد تورو بغل کنه! یم  ،یکن  یم شیدونه زخم یکه م نیا با

 

 درختم که عاشق تبر شده!  هیهمه عمرت تلف شده...من  یبفهم سخته،
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 خواد تورو بغل کنه! یم  ،یکن  یم شیدونه زخم یکه م نیا با

 روزا بگذره!  نیکنم ا یسره، خدا خدا م هیگردم دنبالت  یم همش

 بهتره...  بهیاز غر یتن خسته رو که تو بزن  نیبشکنش ا بزن

 !هیادگاری هیبزن که زخمتم   ای ه،یدلم خال نیکه جات تو ا  ایب ای

 

 همه عمرت تلف شده... یبفهم سخته،

 درختم که عاشق تبر شده! هی من

 خواد تورو بغل کنه! یم  ،یکن  یم شیدونه زخم یکه م نیا با

 

 همه عمرت تلف شده... یبفهم سخته،

 درختم که عاشق تبر شده! هی من

 خواد تورو بغل کنه...! یم  ،یکن  یم شیدونه زخم یکه م نیا با

 

 *** 

 حالت چطوره؟  -

مگه تا حاال ب   ،یچشم هام رو تو حدقه چرخوندم و جواب دادم: به لطف شما و عوامل اجرائ  مردمک
 من بد گذشته؟!

 کرد.  دیزود به خودش مسلط شد و لبخندش رو تجد یجا خورد، ول یحرفم کم  از

هم باعث   تتیو البته موفق ی نافذ گفت: خداروشکر که سالم برگشت یو نگاه یشگیآرامش هم با
 !  هیخوشحال
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 اوردـ یمبارکش ن یبه رو شهیاما مثل هم د،یو فهم   منظورم

 گفتم: البته!  یرفتم، با لحن کشدار  یکه با قهوم ور م یحال  در

 ازت دلخور شدم... یول -

 نگاش کردم. یابرومو باال انداختم و سوال یتا هی

 نکهیمگه ا ؟یر ی از استادت بگ  یخبر  هیبعد از چهار سال   دینازک کرد و گفت: تو نبا یچشم پشت
 م؟ ین یتو محل کار هم و بب دیکه با یستی خودم احضارت کنم، مگه آدرسه خونمو بلد ن 

  تیمامور  ریگفتم: وقت نداشتم، درگ یبه اطراف انداختم و با لحن سرد یا یتفاوت نگاهه سرسر  یب
 که رستورانه. جانی هام بودم. در ضمن ا

حدقه چرخوند و    یشباهت داشتن و مثل من تو انیرا یبه چشم ها  بیخوشگلش که عج یها چشم
 قهوه دعوتت کنه؟!  هیتونه به صرف  یمادرت رو داره، نم  یکه جا یا یمی استاد قد یعنیگفت: 

 بلند شدم.  زیاز مشت م فم،یو باز کردم و با برداشتم ک مشتم

 ! اوردمیمن کال از مادر شانس ن گه،ید نهیهم -

 کردم و از رستوران خارج شدم.  یازش خدافظ   ینشون بده، با پوزخند یواکنش  نکهیقبل از ا 

دوشم انداخت و کمکم نکرد و اجاره   یبارش رو رو یرو به من داد و همه  تی که اون مامور نیا از
 دم. بو یهنوز از دستش عصبان  ان،یرا  شینداد برگردم پ 

 که بچشو رها کرد و بعد جاسوس براش فرستاد. یضربه زده بود؛ مادر  انیکه به را نیا از

 نکرد.  یکار   چیه یممکن بود کشته بشه، ول یخرابکار  یها  اتیاز عمل یل یخ تو

 بد کرده بود... نه تنها در حق من، بلکه در حقه شوهر و پسرش!  یلیخ

گذشته  نی چن ا،یاز ر یعار  یو مهربون و باهوش با لبخند  اییخانم ز نیکرد پشت نقاب ا یفکر م یک
 باشه؟! دهیخواب یا

 . دهی نم  هیبه احساسات بق یتیزن اهم نیکه ا دمیخوب فهم گهیمدت د نیا یتو
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  *** 

 نگاه کردم.  میتم فشار دادم و به ساعت مچ دس یگل رو تو دسته

 بود، افتاد. زونی فرودگاه آو واریکه از د یبلند یقد ی نهیچشمم به آ ناگهان

 یصورتم رو به پشت گوشم روندم و با زحمت لبخند کج و کوله ا یخرد جلو ینوک انگشتم موها با
 . رمی حالشوو نگ ومدهیلبم نشوندم تا ن  یرو

 انتظار نشستم و دسته گل رو کنارم گذاشتم. یها  یاز صندل یک ی یرو

 یو دادش تو غی ج یوقت بود که صدا  یلیفشارش دادم؛ خ  یگذاشتم و به آروم قمیشق یو رو دستم
 بودم. دهیرنگش رو ند یبود و نگاه گرم آب  دهیچی گوشم نپ

بود  نیا  قتیحق  یبودن هاش هم تنگ بشه، ول یفحش ها و رو مخ یروز دلم برا هیکردم  ینم فکر
 من رو سره پا نگه داشته بود. یکه وجود اون تا حد

 . دیخند ی زد و م یشکسته لبخند م   یکه برخالف من، با قلب یکس

 بودم شکوندم...  یعصبان  یدلخور بودم بهش گفتم، از هر چ ینکردم، از هر ک  یوقت خوددار  چیه من

 زدم، اما اون نه... ادیکردم، سکوت نکردم و دردهام و فر  تیوارم همه رو اذ وونهید یکارها با

نزد، فقط  غی رو مقصر اشتباهاتش ندونست، معتاد نشد، اخم نکرد، ج یکس  اورد،یدرن یباز  وونهید
 . دیسکوت کرد و خند

 فراموش کردن آندره...  یبشه برا یسکوت کنم تا کمک  ششیپ دی من هم با نیهم یبرا

 سرم و بلند کردم. ییآشنا غیج  یصدا دنیشن  با

 خر؟   یایرو -

 شکمم و سفت بغلم کرد.  یگوله شد تو یز یچ  هیخودم که اومدم،  به

خوشگلش که اشک توشون جمع شده بود، نگاه  یآب یزور از خودم جداش کردم و به چشم ها به
 کردم. 
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 لبم نقش بست.  یبه دور از اجبار، گوشه  یلبخند کمرنگ  ناخودآگاه

 زد.  یهمون حال هم حرف م ی کرد، تو یبغلم کرد و شروع به روبوس  دوباره

 نره خر من؟ ماچ... دلم برات تنگ شده بود، ماچ!  ی، ماچ... چطور سالم عشق خرم  -

 بازش رفتم.  شیبه ن یزور از خودم جداش کردم و چشم غره ا با

 !یو بردآروم باش اسما، آبروم -

 گفتن ها و ملچ و ملوچت تا اون سر راهرو رفت...  خر

  چ،یه یمن و برد یآبرو تی و برج زهرمار یهمه سرد نیگفت: تو با ا یبا لحن حق به جانب   بالفاصله
 !یکرد ممیضا

 ! ؟یبدتر خل شد ،یهلند تا آدم ش   متیدو سال فرستاد -

به لطف شما منم خوبم، آره عشقم،  گفت: فدات، یو کشدار   زیو بست و با لحنه تمسخر آم ششین
 منم دلم برات تنگ شده بود!

 ! رمینم  شتیاز پ گهیهم اشکات و پاک کن، اسمات برگشته... نه نترس، د حاال

 توجه بودن. یب  هیشده بودن، بق ره یکه با تعجب بهش خ  یبه اطرافمون انداختم؛ جز چند نفر  ینگاه

 نه! ای ، یبلندت آبروم و ببر  یبا صدا  یتون  یم نمی آشکار گفتم: بب یحرص  با

 ؟یدونستم... تو عشق یمنو بگو که تو رو عشقم م -

 ! یاحساس تر  یاز آراد هم ب یحت تو

 . دمیلحن بامزش، بعد از سال ها دوباره خند دنیشن از

 . میزنی جا حرف م خونه، اون میبر اریچمدونت و ب  -

  دیگفت: عنترو نگا، تو با زیاعتراض آم یکه از فرط تعجب گشاد شده بودن و لحن ییهاچشم با
 من خستم! ،یار یچمدون من و ب 
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 خاطرت معطل شدم. به  یبدو که کل ،یرو روند مای تو هواپ ستین -

 نشستم. دم یجد  یرنو یآسمون خراشش، تو یهاغ یها و ج رو برداشتم و بدون توجه به فحش  گل

در  یحرصشو حواله  یعقب گذاشت و اومد جلو نشست، طبقه معمول همه  یو صندل  چمدونش
 کرد  

 پس بده؟! دیدر بخت برگشته با نیتو رو ا یایباز وونهیبهش انداختم و گفتم: تاوان د ینگاه مین

کرد، جواب داد: نذار  یم دیرژ لبش رو تمد  کشیکوچ ی  نهیکه با آ ینازک کرد و در حال یچشم پشت
 حرصم نداده بود. یها بود که کسکنم، مدت  ادهیو پ ونت یدکوراس  ومدهین

حلقه هم داخل  هیو پهن گرفته بود و   یطونینکرده بود، فقط ابروهاش و ش  یادی تفاوت ز چهرش
 کرده بود. شیعروسک   ینیب

 بود! ی همون خره قبل  اخالقا

 جلو آورد.  یافتاده بود، کم بایو شالش و که تقر شیدست فیک  یرو شوت کرد تو نهیآ

 ؟ ی: چطور دیرو بست و بدون نگاه کردن بهم، پرس  کمربندش

 بود.  یلب هاش محو شده بود و نگاهش جد یتمام رخ بهش نگاه کردم، لبخند از رو از

 . ینگران من باش خوادی تکون دادم و گفتم: بهترم، نم  یسر 

 حالم و بدتر کرد.  دنتی دم، دکر یکه فکر م یز یتوجه به حرفم گفت: برعکس اون چ  بدون

 خوبم.  -

 دروغا رو به من نگو! نیا -

 .دمی نم ت یبه درد اهم گهیشو اسما، من د  الیخ  یب -

قصد نداشتم، اون اتفاقات رو تو ذهنم زنده کنم و به   گهینداره، منم د یا دهیکه حرف زدن فا  دیفهم
 کنم.  کتهید هیبق
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 . ختی ر میشونیپ یاز موهام و تو یبرد سمته شالم و طره ا دست

 ؟یچرا پاکش نکرد -

 و راه انداختم.  نیزدم و ماش  استارت

 اد؟ یچون دوسش دارم، به نظرت بهم نم -

 ؟یاومد یرفت؟ ک  شیچطور پ  کایتو آمر  تتیربط گفت: مامور  یو ب دیکش یپوف

 . بردی خاطرات رنج م یادآور یاون هم از  انگار

 ... شیسه روز پ  -

 !ومد؟ین  شیکه پ  یمشکل -

 . ادیم شیپ  شهیگفتم: مشکل که هم یلحن خونسرد با

 زدم و دستش و فشردم. یگرمش گرفت، لبخنده محو یدست ها نیزد و دستم و ب یمحو لبخند

 ؟ یبگ یهست که بخوا یاگهید زیچ -

 خونه.  میدیکه رس یوقت یآره، اما بزارش برا -

 خونه تو؟  -

 تو جا هست. یبرا شهیجا هم اون -

 و دنده رو عوض کردم.  دمیکش رونیو از دستش ب دستم

  یرانندگ   یکنی که تو م  ینی: ادیچ ی گوشم پ یتو  شیحرص یپدال فشار دادم؛ صدا یو تا آخر رو پام
 !هیباز وونهید ست،ین

 ...ید یمن و به کشتن م آخرش

 *** 
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و   نیم: رامتگفت عیمنصرف شم، سر نکهیباد کرده و دهن پرش انداختم و قبل از ا  یبه لپ ها ینگاه
 .دمید

 و به سرفه افتاد.  دیگلوش پر یبزنه که ناگهان لقمه تو یباز کرد حرف دهن

 و به طرفش گرفتم. ختمیآب ر  وانیل هیتأسف  با

 !... ؟ یگفت  یچ هیو گفت: االن   دیکش یق ینفس عم د،ینفس سر کش هی

 نه؟ یبهش رفتم که خودش دوباره گفت: رامت یغره ا چشم

 !تیهدا -

مشغول لقمه گرفتن شد، با تعجب به حرکاتش نگاه کردم که لقمه ته  یالی ،خیازم گرفت و با ب  چشم
 بکن... یاستراحت هیگفت: بخور مادر، بعد هم  یمونده کنسرو رو به سمتم گرفت و با لحن مثال نگران

 زده به سرت؟  -

 ه انداخت. به لقم ینگاه مین

 ! یتوهم زد ییغذای و ب  یخواب یبخورش، از ب   ایب -

 و پس زدم. دستش

 اگه برات گفتم...   ر،یبرو بم  -

 ؟ یتو االن روح یعن یگفت:  یدهنش چپوند و با لحن متعجب   یبهم لقمه رو تو  رهیخ

 خفه شو! -

 ! نیاری حقا که جفتتون دو تا احمق تمام ع -

 حاال چرا جفتمون؟  -

هم اون احمق که   ؛یخر عاشق رو ول کرد نیکه ا یمتفکر گفت: هم تو احمق ی و لحن یجد  یحالت با
 احساس رو ول کرده.  یب انتکار یخ هی
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 .شنی جبران نم  زایچ یباال انداختم و گفتم: بعض  یاشونه

 نبود. یآدم بخشنده ا نیرامت ادمه،یکه  ییتا جا -

 لبم نقش بست.  یرو ی تلخ  پوزخند

 کنه!... یدرد آدما رو عوض م -

 کرده! لسوفیرفت، گفت: تو رو که ف ی که به سمت راه پله م یشد و در حال بلند

 به لبخند نداشت.  یپوزخند که شباهت  هیهام باز شدن، اما به  لب

 خودم.  ینداشت، حداقل برا یا دهیشدم، گفتنش فا ایچ گهید لسوف ینداشتم بهش بگم به جز ف  قصد

باال رفتم   یخونه به سمت طبقه  یها  یختگیاسما و بهم ر یها یخوراک  یمونده  یتوجه به باق بدون
 خودم و بسازم. انیکه بچه ها م یمدت یتا برا

 *** 

 ها رو جدا کنه.  یو سوغات  نهی و بچ لشیبه اسما افتاد که رفت طبقه باال تا وسا نگاهم

 سرم گذاشتم. یو دستم و رو  دمیکش یپوف

 رو دعوت کنم!  نایا گهیبار د هیمن غلط بکنم بشم،  یشاک یی غلط بکنم از تنها من

 باعث سردردم شده بود. یشلوغ  نیفقط خونه بلکه خودمم به سکوت و انزوا عادت کرده بودم و ا نه

 داد.  یباکس سوغات هیبرگشت و به هر کدوم از بچه ها  اسما

بلند و سر   یاشدم، با صد رهی خ  وارید یچونم گذاشتم و به تابلو فرش رو ری حوصله دستم رو ز یب
سمتش و   دمیاومدم، چرخ  رونیخوشه مهراب که بلند شد و من و مورد خطاب قرار داد، از فکر ب 

باز گشته است، چه  شیخو  اریخطاب به من گفت: تاجر و جهانگرده بزرگ مارکوپولو از سفر به د
 مارکو؟ یآورده ا مانیبرا

 ... دنیاز اتمام حرفش همه با هم خند بعد
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شگفت از    یداشتم، گفتم: محصول یکاناپه رو  بر م ی که کوسن رو یزدم و درحال  یا ی حرص  لبخند
 به نام زهر مار آورده ام! نی زم کایآمر

 ... ریبگ  ادیاز اسما  -

 صورتش دهنش و بست.  یبا خوردن کوسن تو همزمان

  غیدادم و پشت بندش ج  یو پرت کرد سمتم، جا خالر   ایو اطرافش چرخوند و عروسک لع دستش
 . دیچیگوشم پ یتو  ایآسمون خراشه لع 

 عروسکم و بده!  یبد یلی خ یو با لحنه بچگونش گفت: تات  د یلباسم و کش ی گوشه

 و مرگ! یآشکار رو به سودا گفتم: تات  یحرص  با

 بچه؟! نیتو مخه ا یکرد هیچرتو پرتا چ  نیا 

 . گهیخالقم بوده د یابتکاره بچه  ،یزد و گفت: واال من گفتم تام یلبخند گشاد سودا

 . استی و گفتم: اسمم رو  ایکردم سمته لع رو

 ؟ یدیبه حرفم نکرد و با ذوق گفت: برام عروسک خر یتوجه 

 ها؟  -

و   یخر  ی م یبرام بارب  یگفت: خودت گفت  تی بود، چون با مظلوم ش یجواب منف یای لحنم گو انگار
 . یدی پارک و لواشک بهم م  میبر یم بعدم

 رو نوازش کردم.  شییطال یموها

 ، بگو ننه بابات ببرنت. قوال به تو دادم  نیاز ا دمیمن به گور هفت جدو آبادم خند -

 . دیکوب نی پاشو رو زم یتخس  با

 .امینه، من با خودت م  -

 م؟ یبر یم یپام نشست و گفت: ک  یزور خودش رو با
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  یچرت و پرتاهم که بخور  نیاز  ونست،یزد و گفت: مامانت که خله باباتم د  یطونیلبخند ش  مهراب
 شه جمت کرد!  ینم گهید

 با اخم اعتراض کرد. سودا

 و زنت...   یخودت -

 رو گذاشت وسط.  وهی با اخم ظرف م تایآناه

 و شوهرت و بچت و آبا و اجدادت!  یخل خودت -

 هم کناره مهراب نشست و دستش و دوره گردنش انداخت.  بعد

  یشیم ینگاه کردم و بعد هم به چشم ها فتهی بود تا ن دهیچی که دور مچم پ ایلع فیظر یدست ها به
 ! گهیکردن، به عمش رفته د یرو زنده م  ایلع ادی و نگاهه معصومانش... که بدجور 

 ... خاله لپمو نکش!ییآ -

 و ول کردم.  لپش

 !یمامانت زرزرو ا نی ن جغجغه، ع نز  غی ج -

 خرم...  یم یبرمت پارک و برات عروسک و خوراک  یشرط م هیبه  

 .دیمنظورم و فهم  ش،یبچگ  یهمه  با

 ؟ یچ -

 به سمته گوشش بردم.  سرمو

 ؟ ین یبیم زو ی اون پارچ آب رو م -

 تکون داد. سرشو

 آله... -

 !اریرو سره عمو کام  زشی گفتم: بر یثی اما با لحن خب  محتاط،
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 ال؟ یعمو کام  -

 برمت! یروش نم  یز یآره خلم، نر -

 چون و چرا قبول کرد. بدون

 باشه.  -

 کردم.  تشیبه سمت پارچ آب هدا یا  روزمندانهیلبخند پ  با

 دهنم گذاشتم.  یبرداشتم و تو یخور  وهیاز طرف م السیتا گ چند

 یم یبود، اما به هر حال حضور اسما تا حد ییبهتر از سردرد تنها یاز شلوغ  یهم سردرد ناش دیشا
 . ارهیدرم ب  ییتونست از تنها

بود تنها خواهرش جاسوس بوده و چه  دهیداغوون شد، انگار که تازه فهم یلیخ  ای بعد از مرگ لع  نیآرت
 .و خطر گذرونده ییرو در تنها یدوران سخت

با   ی حت  نیآرت دم،یفهم  یرو م  ای دونست، اما من خوب درد لع یخودشو مسئول مرگش م اون
 بکنه...   ایبه لع  یتونست کمک  یحضورش هم نم

شه، اون ها با هم ازدواج کردن و اسم دخترشون    روزی با کمک سودا تونست بر غمش پ  نیهمون ح در
هرگز به    دوارمیامو معصوم بود، اما  بای دختر ز هیدرست مثل اون   ایگذاشتن، و واقعا هم لع ایو لع

 عاقبت عمش دچار نشه.

 بود، از بغلم گرفت.  دهیخواب  یو باز  طنتی رو که بعد از ساعت ها ش  ایلع  نیآرت

 امروز مخت و خورد! -

مامانش مته  نیدادم، گفتم: اشکال نداره، ع یکه عضالتم رو کش م یباال انداختم و در حال  یا شونه
 مخه! یرو ی

 ... ریو گفت: شب خ  دیخند

 خونه خودتونه! نی راحت باش  ر،یشب خ  -
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  ایکه با شاهکار لع  اریو جز آراد و کام میجمع شد  نجایموقتا ا نیهم یداشت، برا ادیز  یاتاق ها خونم
 من و اسما موندن.  شی پ هیشدن و رفتن خونه، بق دهیموش آبکش

 . دمیتخت دراز کش یو باز کردم و رو  موهام

  هیبه فکر  دیکردم. با یم یحوصلگ یو ب  ییبا وجود دوست ها و همکار ها هم احساس تنها یحت
 شم....  نیسوق بدم و غمگ یباشم، تا کمتر ذهنم و به مسائل احساس  یداخل تیمامور

 افکارم پاره شد.  یاسما رشته  یهم نگذاشته بودم که با صدا  یهام و رو پلک

 ؟ یدار یب -

 ؟ یستیخسته ن ؟یدی جواب دادم: آره، تو چرا نخواب   یبه آروم رو به سقف دوختم و نگاهم

 بره!  یقدر که خوابم نم خستم... ان  یلیچرا، خ  -

 لبم نشست.  یرو  یپوزخند

 . یافکارت رو کنترل کن یتونی چون نم ، یا یفرار  دنیاز خواب  -

 !یبلکه قلب  ،یگفت: نه فقط جسم یآهسته و متفکر  یتوجه به حرفم، با صدا بدون

  یکردم خدا م یو آرامشه؛ فکر م   یها خوش یرمانا و داستانا بعد از سخت یکردم مثل همه  یم  فکر
 رو نشونم بده.  یخوشه زندگ  یها و ترس ها و استرس ها رو یبدبخت  نیا یخواد، بعد از همه 

 !طورن یمنم هم -

 گهید یاره وقت د یا دهیچه فا ی زندگ  نیمردم، ا یم ای گم کاش منم با لع یوقتا با خودم م  یبعض -
 تونم عاشق بشم؟! ینم

 !... نطوریلب گفتم: منم هم ری هم فشار دادم و ز یهام و رو پلک

 که دوسش دارم برسم. یبه کس تونستمی کاش م  -

 !... نطوریمنم هم -
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 آرزوهامو خاک کردم.             یچهار سال، همه  نیا یتو -

 آخ!...  نطور،یمنم هم -

 . دمیصورتم کنار زدم و دماغم و مال   یرو از رو  بالش

 خوره...   یخوب به هدف م  تیک یدر تار ری ت ،یکرد شرفتیپ -

 خفت کنم؟  ای  ،یش یخفه م  -

 . دمیباال انداختم و پتو رو باال کش یا شونه

 تو حس بودما! ؟یش  یم یوحش  هویچته  -

 رو روشن کرد.  یحرص بلند شد و چراغ مهتاب  با

 ؟ یستی چرا آدم ن -

 ها...  ومدهیبهت ن یباال گرفتم و تو همون حالت گفتم: همدرد ینوک انگشتم سر دماغم و کم با

 .نمیلباش و رو هم فشار داد تا به خندش و نب  تی اوج عصبان در

 .... ای ستیآدم ن -

 !مینی بب یتون یرو، فردا هم م  یخاموش کن اون چراغ کوفت ستم،یعوضش مثله تو خرم ن -

 ؟ یو قطع کرد و گفت: از سارا خبر دار  حرفم

 آوردم.   نیکه در حال جمع و جور کردن دماغم بود پائ دستمو

سر به   یتفاوتم گفتم: سالم داره خدمتت، مخصوصا آندره از شدت دلتنگ یپنهون در لحن ب یحرص  با
 گذاشته!  ابونیب

 رو فتح کرده.  ایدر جستجوت دن  انیرا ستین -

 ه؟یا یچه عوض  انیرا ،یکن  یادآور ی دیحتما با -
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  دیشا م؟یهم از سارا و بچش ندار  یخبر  چیو ه  میمشت بدبخت بدشانس هی یکن  یادآور ی دیحتما با -
 سرش اومده باشه...  ییبال

خواهر باوفا و مهربونم کدوم   دونمیمن چم ؟ی گ یگفتم: چرا مزخرف م یتر  یکردم و با لحن جد  اخم
 ه؟یگور

 !ست؟یاصال برات مهم ن -

 ؟ یسارا افتاد ادیبعد از چهار سال  شدی چ -

 باشه؟! دهیرو نفهم  تشیاصال از کجا معلوم رابرت هو م،یگذروند یال یخ  یبه ب یادیکه ز دمیفهم -

و خودم و نکشتم که سارا به   دمینکش  یهمه سخت نیا یچ یحرص گفتم: از اونجا که من سره ه با
 نموند.   یباق  شیاز جاسوس یمدرک  چیه فته،یخطر ب 

 !میرابرت یمدرک برا نی من و تو بهتر -

 انداختش...  یازش وجود نداره به خطر نم  یکه مدرک یز ی رابرت دوسش داشت، بخاطر چ -

 شد؟  یچ ی ول  م،یکرد انیرا یفکر رو درباره  نیجاست که ما هم  نیمشکل ا -

 ... خیآب  یوجود انداختت تو یب هی مثل

 . دمیو غر دمیکش یپوف کالفه

 مرگت رو بزار!  یکردم، حاال هم کپه  یبس کن اسما! من خودکش -

 زده به سرت...  یخواب  یب از

 و روم و برگردوندم. دمیسرم کش یهم پتو رو رو بعد

 حالش از من و تو بهتره!  مطمئنا

 *** 

 سارا«  »



 2عاشق  انتکاریخ

133 
 

 رد کردم و چرخوندم... شییطال یموها نیرو از ب روبان

 برگرد خانم خوشگله! -

 و برگشت سمتم. د یچرخ بالفاصله

 لب هام آورد.  یو لبخند معصومانش، لبخند رو بایز یبه چهره    یکوتاه نگاه

و اثر رژ گونه رو از روشون پاک کردم، رابرت اصال از   دم یکش  شیصورت  یلپ ها یانگشتم و رو سر
 شد. یصورتش، خوشحال نم   یرو یی ایم یو ش ی شیاثر لوازم آرا دنید

 دارم من! یخوشگل یعجب دختر کوچولو  - 

 ؟ یو گفت: مامان دیخند  طنتیشاد شد، با ش  دیو تمج   فیبا تعر شهیهم مثل

 .خوادی م یز یچ هی که  دمیلحنش فهم  از

 دلم؟  زیجونم، عز -

 ؟ یکن یبرام درس م نتیکب  نگیپود -

گفتم:  یمت یانداختم که از هشت گذشته بود، با لحن پر از مال یوار یساعت د یبه عقربه  ینگاه
 کنم یفردا درست م زم،یامشب نه عز

 خوام. یمن االن م یلباش و جلو داد و گفت: ول  ی تینارضا با

 ! یتا بزرگ و خوشگل ش یغذا بخور  دی کنم، با یبرات درست م یشامتو که خورد -

 مثله تو؟  -

 از منم خوشگل تر...  یحت -

 مگه از تو خوشگل تر هم هست؟ -

 لبم جون گرفت.  یمحو شده بود، رو بای که تقر لبخندم

 . یشی از منم خوشگل تر م ،یخانم جوون شد هیکه  یوقت -
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به طرف   یرفشو خورد و با شاد باز و بسته شدن در، ح هیصدا  دنیبزنه، که با شن یباز کرد حرف دهن
 . دیمخالفمون دوئ

 بابا؟ بابا...  -

 در آغوش گرفتنش باز کرد.  یهاش و براگذاشت و دست نی و زم فشیک  دنشیبا د رابرت

 شکل گرفت   نایامل  کیآغوش کوچ  یداد که تو یگرفتش، جاش رو به لبخند خسته ا یچهره  یرو اخم

 کرده؟  کارایدختره بابا امروز چ  -

برام لباس   رون،ی ب میرفت  یزد و گفت: با مامان  یمخصوص به خودش، لبخنده پر از ذوق یبا لوند نایامل
 ...رگاردنیپارک ت  میرفت  د،یخر یخوراک   د،یخر

 پس امروز بهت خوش گذشت؟  -

 آره...  -

رو به سمتش.   یرنگ یکرد و باکس صورت   فشیک یدست تو  ن،ی و گذاشتش زم دیو بوس  گونش
 گرفت. 

 اتاقت بازش کن! یدختره خوشگلمه، ببرش تو یبرا نیا -

کودکانه به سمته   یرو گرفت و با ذوق هیچون هد د،یرو فهم  شیحوصلگ  یو ب ی انگار که خستگ نایامل
 . دیاتاقش دو

 خونه رو هم با خودش برد.  ی رفتنش، تموم شاد با

 به سمتش قدم برداشتم.   یآروم به

 رو مهمون لبم کردم.   یبود، اما لبخند کمرنگ سخت

 . یسالم، خسته نباش  -

 هر روز!... شه،یمثل هم  کردم،ی رو م میسع دیبودم، اما با  دیچند که از جواب گرفتن ناام هر
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 حوصله کتش رو درآورد و به سمتم پرتاب کرد و در جوابم فقط آهسته سرش رو تکون داد.  یب

 رو باز کرد و به سمتهحموم رفت. راهنشی پ یدکمه ها 

 رو برداشتم و با آرامش تا کردم.  کتش

 ؟ یخور ی م دم،یشام و چ   زیم -

 خوردم...  رونی ، بنه -

 . ختی م فرو ررو در درون  یز یچ هینداشت، اما   یلحنش تازگ یسرد

  نشیاز جا پروندم؛ کت و ساکه سنگ یبهداشت سی بسته شدن در سرو یفکر بودم که ناگهان صدا یتو
 اتاق گذاشتم.  یو تو

ها رو به   یبودم رفتم؛ صندل  دهیکه با عشق و عالقه چ یز ی به سمت م میآشپزخونه شدم و مستق وارد
 و شمع ها رو خاموش کردم.   دمیحالت اول چ

 شروع به جمع کردنشون کردم.  یق یو با نفس عم  دمیپرم کش یچشم ها یو رو دستم

 رو برداشتم و به سمته اتاقش رفتم. نایبخورم، شامه امل یز ی چ نکهیا بدون

 رو روشن کردم.   یرو باز کردم و نور پرداز زرد و صورت در

 خودم هم کنارش نشستم. ،یعسل  یشام رو  ین یاز گذاشتن س بعد

 . ارمیاز دست رفتم رو به دست ب یکردم انرژ  یسعزدم و   یا یزورک   لبخند

 رو به طرفش گرفتم قاشق

 ... زمی بخور عز -

 : بابا خورد؟ د یگرفت، پرس یقاشق رو از دستم م کهیحال  در

 بابات خورده.  زم،یآره عز -

 ؟ یخودتم خورد ؟یخودت چ  -
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 .رمیمن س -

 !یشامت و بخور  دیبا ی لحن بچگونه مخصوص خودش گفت: ول  با

 : چطور؟ دمیرس پ متعجب

 که...  یش ی بزرگ نم ،یخب اگه نخور  -

 رو به سمته دهنش بردم  یا گهید یو قاشق پر از غذا  دمیکرده بود خند ریگلوم گ یکه تو یبا بغض  

 .شمی تر نم بزرگ  نیاز ا گهیمن د -

 واقعا؟  -

 دلم.  زیآره عز -

 ؟ یش  یتر نمخوشگل  گهیپس د -

 !یتا بزرگ و خوشگل بش  یهمه غذاهاتو کامل بخور  شهیهم دیتو با  ه،یکاف گهیمن د یبرا -

 غذا رو در سکوت خورد. ی  هیو با گفتن باشه بق دینپرس یا گهید سوال

 تخت نشستم.  یگذاشتم و کنارش رو یعسل هیرو رو  یخال بشقاب

 پاهام گذاشت. یعادت سرش و رو به

 مامان؟  -

 جونم دختره خوشگلم؟ -

 برام قصه بگو تا بخوابم -

 ندرال؟ یذهنم رو به زبون آوردم: قصه س  یزدم و تنها داستان تو یهول  لبخند

 .یگی رو م   یلیداستان تخ نی تو هرشب هم  یاعتراض گفت: ول با

 به ذهنم اومد. یز یچ ناگهان
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 بگم؟ یداستان واقع هی یخوا یم -

 دختر باشه. هیزد و جواب داد: آره، درباره   یذوق زده ا  لبخند

 یگم که از همه  یقصه م هیکردم، گفتم:   یکه بافت موهاش رو باز م  یلتازه کردم و در حا  ینفس
 تره.  یواقع ا،یدن  یها تیواقع

 یبار اضافه م هیکه همه اون و   یاومد، دختر  ایبه اسم سارا به دن یدختر  شی و پنج سال پ ستیب
 !یآدم اضاف هی دونستن، درست مثل 

 : چرا؟ دیحرفم و پرس  ونیم دیپر

جمع شده بودن و آماده  میکه در مرز قرن ییکردم با پلک زدن، اشک ها یباال انداختم و سع یا شونه
 بودن رو پس بزنم.  یسرسره باز  ی

 چون پدر و مادرش دوسش نداشتن!  -

 و بداخالق بود و مادرش در سن کم ترکش کرد.  یآدم عصب  هی پدرش

 کنن؟ ی مگه مانان ها بچه هاشون و ول م -

بد بخاطر نجات خودشون بچه   یجواب دادم: مامان ها   ی نقش بست و به آروم لبام یرو  یپوزخند
 !کننی هاشون رو ول م

 بود، اما اون تنها نبود...  یسخت  طیدر شرا سارا

کرد تا سارا   یها مبارزه م یکه با سخت یکرد، خواهر  ی م  یخواهر مهربون و شجاع زندگ هیکمکه  به
 داشت و مراقبش بود. دوسش   یلیکمتر اون ها رو حس کنه، اون خ

 ؟ یمثله تو که مراقبه من  -

 دوسش داشت.  یل یبه سارا کمک کرد و خ  یلیزدم و گفتم: آره، اون خ   یتلخ  لبخند

کار کردن تا زنده   ،یپناه یو ب ییدور، در تنها هیجا هیرفتن،  گهید هیجا هیهمراه سارا به  یاز مدت بعد
 بمونن! 



 2عاشق  انتکاریخ

138 
 

 در وسطه خاطراتم بود. یتیپاراز  نایکنجکاو امل یصدا

 چند سالشون بود؟  -

 هجده سال... ایهفده  -

 رفته بودن؟ شهیمامان باباشون واسه هم -

 و عشق ازدواج کرد. زهیو انگ دیرفت و با ام گهیکشوره د  هیسارا به  زم یآره عز -

 هیوجود داشت؛   یاون زندگ ون یدروغ م هی یدوسش داشت و اونم دوسش داشت؛ ول  شوهرش
 ! انتیخ

 دختر کوچولو....  هیحامله شد، به  اون

 حرفم رو قطع کرد.  نا،یخواب آلوده امل یصدا  دوباره

 شد؟ یپس خواهرش چ  -

 ... دیگونم چک یاز گوشه چشمم رو یزدم و همزمان قطره اشک یپر بغض  لبخنده

  یچیدونستم ه یباز شدن که م  ییداد و لب هام به حرف ها یجاش رو به پوزخند تلخ  لبخندم
 فهمه! یازشون نم

 مرد... -

 براش نکرد. یکار  چیه اقتیل یب  یمرد و سارا رو نجات داد، سارا اون

 هم فشار دادم. یهام و روکوتاه، سکوت کردم و لب  ی هیچند ثان یبرا

 چرا؟  یدون  یم -

 ... دمیازش نشن  یجواب

 .دمیبالش گذاشتم و پتو رو روش کش یسرشو رو یآروم به

 به فکره همه بود، اال خودش...  شهیمچون ه -
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 کرد و بد مرد! یکرد، بد زندگ  یمورد یب  یفداکار  

بهش وارد شد، تا اون دختر   یو روان یو انقدر زدش و اونقدر  فشار روح  دیفهم انتشویسارا خ همسره
 مرد.

مرگ   کی تا نزد ؛یا گهیتر از هر وقت و هر موقع و هر طوره د رهی شد؛ ت رهیت  شیمرد و زندگ  بچش
 کرد. دایرفت؛ اما نجات پ 

 آخر مراقبش بود.  ینگذاشته بود و تا لحظه  یکه جونشو فدا کرده بود، مدرک یکی چون

 ناخواسته باردار شد...  یخواست طالقش بده، ول  یم  شوهرش

ه  ک نایدختره خوشگل به اسمه امل هی ،یآب هیدختر با چشما هینوازش کردم و ادامه دادم: به  موهاشو
 دوس داشت!  ای عموش شد، همونطور که تان هیشب

 کنار تختش رو به همراه نورپرداز خاموش کردم.  یمهتاب چراغ

 موند. رانی شد و و رانیسارا باز هم و یزندگ   یول -

دختره خوب داره،  هیباز هم خوشبخته، چون  یرو نداشت، ول یخوشبخت  اقتی انقدر بد بود که ل سارا
 ! ششهیکه پ  هیت، باز هم راضبا تمومه تفرته رابر یحت

 اتاقش خارج شدم و به سمته اتاق مشترکمون رفتم. از

 د؟ یخواب -

 آره  -

 ؟ یدوسش دار  یل یخ -

 قلبم بود، گفتم:معلومه که دارم! یکه تو یانداختم و با ترس نییو پا سرم

 ...دمیچسب واریکه به د یدستاش و دورم حلقه کرد، به عقب هلم داد، طور  ناگهان

و   انتکاری جاسوسه، خ   نیچون اگه نبود تا حاال صد بار ا ،یهم داشته باش دیزد و گفت: با   یپوزخند
 کشته بودم!
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 رابر... -

 تو حرفم.  دیپر

 خفه شو.  -

ود، خم شد روم وصورتش و به  صورتش شده ب نکفیکه جزو ال یلبم گذاشت و با اخم  یرو دستشو
 کرد.   کیصورتم نزد

 ازم جدا شد... قهیو با بغض بستم و مقاومت نکردم، بعد از چند دق هامچشم

 ؟ی: بازم مست کرددم یپرس  پوشوند،ی که وحشت درونم رو نم یدیترد با

شم؛ ک یو م  مونیکی جواب داد: اگه نکنم که  ین یصورتم فوت کرد و با لحن غمگ  یداغش رو تو نفس
 مست و خراب باشم تا بتونم همچنان زنده بذارمت!...  دیبا

 *** 

خونه کمتر آزارم بده، اما  یتو  یولوم سر و صداها  دیسرم کوبوندم، تا شا  یحرص بالش و تو با
 از صداها کم نشد. یز ی عوضش سردردم چند برابر شد و چ

توش   ی پلک هام رو به زور باز کردم و با نگاه اخموم سر تا سر اتاق رو از نظر گذروندم، اما کس  یال
 نبود!

 از حضورش بود.  یاسما مرتب بود و اتاق خال تخت

 . رهیگ ی سرچشمه م نییپا یها از طبقه   یباز  یسر وصداها و کول نیا پس

 کردم.به سمت در اتاقم رفتم و بازش  یرو کنار زدم، با سست پتو

 .ستادمیا شدی سالن که به اتاقم منطبق م  یپله ها یباال

 بهشون نگاه کردم. تی کوتاه تنها در سکوت و عصبان ی هیچند ثان یبرا

 گه برم لهشون کنم   یم  طونهی بلندگو قورت دادن؛ ش  یسر صبح انگار
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 و دهنم رو باز کردم... دمیکش یقی نفس عم نیبهم نداشتن، بنابرا یتوجه 

پوست انداخت، گوش اونا   هی خودم چند ال یزدم که حس کردم گلو  یغیچنان ج هیثان از چند بعد
 ! شکشیپ

از در   یکیکه  زنمتونی چنان م ام ی وگرنه خودم م دیگلوم و صاف کردم و از همونجا داد زدم: خفه ش 
 !واریچهار تا از د ن، یبخور

 زل زدم بهشون... یو عصبان   یشاک یا افهیو به کمرم زدم و با ق دستم

 جلوم داد که چشام چهار تا شد.   یزبونش و دراز کرد و قر  طنتی با ش هانیآ

 رفته!  نیخرش نازن یداره به عمه  حقم

رو اعصابم راه نرو، تا   ی: کله صبح دمیشدم غر دیکل یدندونا  نی رو به سمتش گرفتم و از ب انگشتم
 اون فرشه قرمزت و پاره کنم   ومدمین

 ن؟ی جوابش نموندم و بلند تر داد زدم: نازن منتظر

 !میکر شد ؟یکشی م ههی حوصله گفت: چته چرا ش یبه دست اومد و ب   ریکفگ نی بعد نازن نیم چند

 سر درآوردن؟  نجایاز ا یتوله سگا ک نیکردم و گفتم: به برادر زادت بگو خفه شه، ا هانیبه آ یا اشاره

 کردم.  دایو آ هانی به آ یهم اشاره ا بعد

 بود. ایکه فقط لع شبید

 کردن.  یم  یخودش زندگ شیبودن که پ  نی نازن یبرادر زاده ها دایو آ هانیآ

 اوله صبحه من شده بودن که نزارن بخوابم. یهر سه تاشون مامور بال االنم

رو هم با   دایو آ هانیگفت: صبح که اومدم، آ یبه گردنش داد و با آرامش اعصاب خورد کن  یقر  نی نازن
 خودم آوردم. 

 ! گهید یخونه  هی شونیبرد یبچه ندارم، م یحوصله  -
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خودم ناهار درست   ،ی کن یم یمهمون دار  یل یخ  ستیگفت: ن یو به کمرش زد و با دهن کج دستش
 کردن. زیهم سودا و آنا تم تیلونه عنکبوت یکردم خونه 

 و خاروندم.  سرم

 اسما کو؟  فست،یوظ  -

 بده تشویرفت گزارش مامور -

 .میشونیانگشت زدم به پ با

 برد... َاه!  یکاش مال منم م -

 رفت که صداش زدم. یم یا گهیبه سمته د داشت

 ن؟ ینازن  -

 ه؟یچ -

 االن خونست؟  یک -

 و... دایو آ  هانی اوم... من و آ -

 توله سگا! نیور هستن، احوصله گفتم: معرف حض  یتو حرفش و ب دمیپر

 و تو!  -

 تاسف نگاهش کردم. با

 باشم!  رونیب  دیشا ؟یدیچه جالب، از کجا فهم  -

 گرفت.  خندش

 !ستین یجز ما و سودا که خوابه، کس -

 ست؟ یخونه ن نیآرت  -
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 صبح زود رفت اداره... -

 س؟ یپل -

 جناب سرگرد سرشون شلوغه.  گه،یآره د -

 کنه. یآروم تر با دغدغه ها و خطرات کمتر خدمت م یجا هی یکنه، تو یدرست و اون م  کار

 حرف، دوباره به آشپزخونه رفت.  نیدنبال ا به

 گرفتم. هانیو انگشتم و به سمته آ  دمیکش یپوف

و ادامه    اتونیسرو صدا خر مست  یو اونجا آروم و ب  مهی تو اتاق کنار سالن که انبار دیبا بچه ها بر -
 . دیبد

 دوزم! یدهنه گشادتون و م ام ی م اد،یاال بب صداتون

 کردم تا ابهتم حفظ شه.  میابیکم  اخمه

 هم دنبالش رفتن...  دایو آ ایبه سمت انبار رفت و لع   یناراض

 تو اتاقم و لباس هام و عوض کردم.  برگشتم

 و استرسش رو شاخه منه!  یهر جا بره، نگران ی گوربه گور  یسارا نیا

کرد که رابرت نزده   یزرزر م  ینگرانش بود و ه ادیاونم فکر کنم چون اسما ز دم،یخوابش و د شبید 
 باشه به سرش و اعدامش کرده باشه!...

ببره و در عوض خدماتش آزادش کنه،    نیو از ب شیکه قول داده بود مدارک جاسوس  نایستیاستاد کر 
دونم رابرت باورش   یم دیعکه ب زا یچ نیبودن و ا یرانیمونه جرمش واسه ا ینگذاشتم، م یمنم مدرک
 !رهی تقص یبشه ب

  یعنیجدا شد،   رمی با رابرت ازدواج کرد و از من و مس  ی وقت ستم،یمن مسئولش ن گهیهر حال د به
 قبول کرده. شی الی خ  یعاقبت کار هاش رو به همراه خوشبخت

 . ختیدر درونم فرو ر یز یچ هیقلبم نسبت به خواهرم،  یتو یهمه سرد نیاحساس ا از
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 کردم.  تیصورتم رو به سمت پشت گوشم هدا  یجلو یو موها ستادمیا یقد نهیآ یروبرو

 جا مشت کردم.و همون  دمیزخم کش یرو رو انگشتم

به جلو برم و خوشحال باشم، اما  تونستمی گذشته متوقف شده بود و نم یمن تو یکه زندگ درسته
 خالصه کرده بودم.  ان یهمه افکارم رو در را

 رو فراموش کرده بودم. اریکام ی که سارا، اسما، آندره، رابرت، آراد و حت یطور 

 آوردم و جلوم قرار دادم. نییداد، مشتم رو پا  یچشم هام تار نشون م یخودم جلو ریتصو

 بود.  یمواد کوفت  ییکلفت مونده بود که مسئول جا به جاطناب  هی فم،یکمرنگ و ظر یرگ ها از

 ارزش اون همه فالکت رو نداشت.  یواه یلحظه سرخوش  چند

 بار هزارم تکرار کردم: ازت متنفرم، کارل جنسن! ینگاه کردم و برا نهیآ یاز تو میوحش یچشم ها به

 *** 

 هفتاد  -و  -چهارصد -ادداشت ی#

 8 November 

10:46  p.m 

کلمات در برابر   کنمی استفاده کنم، چون احساس م  یاون زندگ  فیتوص یبرا  یااز چه واژه دونمی نم
 . ارنیکم م یابه طور مظلومانه  زیانگاون حال بد و رقت 

 . ارمی ب ادیرو به   کیپوزخند بزنم و اون دوران تار شی ریبعد از هر بار به کارگ  تونمی م اد،یاعت

که  یبار که به تخت بسته شده بودم، به هر سمت نیبود. اول یک یفرار بزدالنم به سمت تار جهی نت ادیاعت
 . ومدیبه کمکم ن کسچ یه تی و در نها دمید یدینگاه کردم ناام 

 داشتم اما نخواستم... ادیمقابله با اعت یرو برا  یکاف یبودم توان جسم یای دختر قو من

 جز درد و غم!  رتش،یازم بگ ادینداشت که اعت یز یمن چ  یسادست، زندگ  یلیخ
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کنم  یرو باز   یمختلف یهاچند روز حالم و خوب کنن، تا لبخند بزنم و نقش  یبرا تونستنیمواد م اون
به دنبال    های کردن که در شلوغ جاد ی پوچ ا زهیانگ هیها در من به سمتشون نداشتم، اون یشیکه گرا
 لذت بشم. قفشار غر  هیکنم و بعد با  یلحظه شمار  یخمار  یبگردم، شده برا قیتزر یبرا  ییانزوا

  یکار درستم رو غرق در ناپاک ینبود، من حت یمال من نبود، اصأل اسمش زندگ یو اون زندگ  ریمس اون
 !... ی جز خار  ومد؟یازش برم یسرباز معتاد و مست چه خدمت هی، کردم 

و در   کیگوشه تار هیتنها در  ،یروز   هیدر آخر  کردمی رو نداشتم و فکر م  طیدر اومدن از اون شرا توان
 . دمیناشناس جون م یافراد نیغربت و ب 

  کرانی ب یهایک ی اما در عوض وارد تار ام،ی ب رونی ب  کیمن تونستم از اون دوران تار کردم،ی اشتباه م اما
 شدم!...  یاگهید

 *** 

 و به سمته لبم بردم... گاریکاناپه نشستم و س ن یاول یرو

تونستن، بهش آرامش    یم گاریاحمقانه مثل س  یزایچ  یسر  هیبود که  دیجد ی ایبد رو یعادت ها از
 بدن.

 ؟ یکش  یم گاریصبح، س ازدهیگفت:  یرو رها کرد و با اخم محو ش ی گوش دنمیبا د اسما

 چسبه! یجواب دادم: بعد از صبحونه م یباال انداختم و با لبخند اعصاب خوردکن یا شونه

 پنهون شد.  تی از عصبان یپرده ا  ریشد که آرامش چهرش ز  ظیانقدر غل اخمش

 رو اعصابشن، دمیجد یدونستم چقدر رفتارا یم

 کردم. ینم  یکار  چیه اما

 یکه خودم هم م ییو از رفتار ها امیبه خودم ب  دیکرد تا شا  یهم فقط در سکوت نگاهم م اون
 ... رمیدونستم بدن، فاصله بگ

 کردم. دشونیو ناام دمیرو د  زینگران و سرزنش آم  ینگاه ها نیخبر نداشت که بار ها هم اما
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و کنترلش   یو یزل زدم، که با ت   نیو صداش از فکر دراومدم و به نازن واریشدن کنترل به د دهیکوب  با
 داد.  یفحش م یلب ری رفت و ز  یور م

 کنه؟  یکوفت، کوفت گرفتت، چرا کار نم نیکرد سمتم و گفت: ا  رو

 زدم.  گارمیبه س یق یعم پک

 از خودش بپرس. ه،یسوال جالب  -

 با من.  یباش، اگه مرد یجد هیثان کی یو گفت: برا دیکش یپوف

 ابروم و باال انداختم. یتا هی

 ... یدنبال آراد یتو خودت جنازه  -

 بهم رفت و بدون حرف کنار اسما نشست.  یتوپ یغره  چشم

 کردم. یخال  یگار یس ری ز یرو تو گاریخاکستر س یخونسرد با

 دار. هیو کنا شی حرف هام ن  ایبرام مهم نبود که رفتارم غلطه  واقعا

 ؟ یر یجلو زبونت و بگ یر یمی گفت: م یز ی و با نگاه تاسف آم  دیبه سمتم چرخ  اسما

 .ستیمن ن  ریآراد که تقص یشعور یجواب دادم: ب یتفاوت  یباال انداختم و با ب  یا شونه

 تو سرش.   شیبکوب ست ین  یاز ین  ینه، ول -

 .ستیو گفت: ولش کن مهم ن دیاسما رو کش یبازو نی نازن

 . یض یکرد و گفت: تو مر ینچ نچ  اسما

 نثارش کردم.  ییدندونما لبخند

 خوبم!  -

 !یخوب نباش  ای خوام صد ساله س  یم هنیزد و گفت: اگه خوبت ا یشخندین
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 درآوردم.  گهینخ د هی

 من کامال خوبم تا چشت درآد.  -

 انگشتشو به سمتم گرفت.  زی آم دیتهد

 کنم. یمن تو رو آدم م -

 رو به اسما زد. یشخندیکاناپه انداخت و ن  یکنترل و با غرغر رو نی نازن

 زاره! ینم  واریسالم رو درو د ی شهیش رتشی گ یوقتا جنون م یخوبشه؛ بعض  نیتازه ا -

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 که دندون رو لب و لوچت نزاره! رهیگ یاالنم داره کم کم جنون م -

 کرد.  شی گوش یبه حرف هام نشون نداد و سرش و تو یواکنش  شهیهم مثل

 بافت.  ی رو م  ا یبلند لع یما با آرامش داشت موها یها  یکش سی و گ سیفارغ از دعواها و گ سودا

 . میو دعوا ندار زی خشونت آم یبهمون کرد و گفت: جلو بچم صحنه ها  یکوتاه نگاه

 بلد باشه دعوا کنه. دیمدرسه، با رهیم گهیبچه دو سال د نیبه غبغب انداخت و گفت: ا یباد اسما

 .دیند  ادشی یخواهشا بدآموز  ،یمرس  زمی نه عز -

 کنه!  یباز   یو یتونه تو جم ت یم  د،یبزرگ کن ن یکه تو و آرت یزدم و گفتم: بچه ا یشخندین

گم چرا بچه،   یگه عمو مهراب هار شده؟ م یحرفم گفت: بچه پررو برگشته به من م  دییدر تا تایآناه
 زندت؟  یم ؟ینه، تو چرا کبود گهیزدتت؟ م 

 خنده...  رهیز میهممون زد زمانهم

 . دیسودا رو کش زی شوم  نیآست ایلع

 !هیخب بابا هم وحش -
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  نمیبچه؟ نب  یگ  یم یو با اخم گفت: چ  شیزد رو لپ تپل و صورت  یخندش و قطع کرد، به آروم سودا
 ... برو، برو! ی دور و بره بزرگترا بپلک

 کرد.  تشیباال هدا یهم به سمته طبقه  بعد

 . ینوه تو بزرگ کن دیفردا با ،یبچه رو کنترل نکن  نیباال انداختم و گفتم: ا ییابرو

 کرد.  غی ج  غیج

 ؟یبچم دار  کاری ! چدهیخفه شو، ترش -

 مثل تو؟! یا وونهی و چه به د نیبه جانب گفتم: من تو رو شوهر دادم، وگرنه آرت  حق

 مد روزش گوش ندادم.  یباال رفتم، به ادامه فحش ها یو برداشتم و به سمت طبقه   میهم گوش بعد

 . دیکش یول ماز اونچه که حوصله داشته باشم، ط شتریکردن باهاشون ب  بحث

 داشته باشم یحوصله کل کل و شوخ اد،ی م شی روزا کمتر پ نیا 

 هم از برکات وجود اسما و بچه هاست.  نیهم

 خونه نگاه کردم... به

 زد...   یکه اومدم و تار عنکبوت بسته بود، االن مثله کله کچل برق م  یوقت برعکسه

 کردن.  یرفتار م یخونه خودشون، عشق نیبهم نداشتن... ع میکار دن،ی خواب  یخوردن، م  یم

 خوردم، سرم و باال گرفتم و بهش نگاه کردم.  اریراه پله به کام یتو

 و اخمو بود. یجد دمون،ی جد یها شهیهم مثل

 اتاقت گذاشتم. یرو تو لتیوسا -

 خودمن! شهیپ لمیوسا لم؟ینگاهش کردم و گفتم: وسا یسوال

 بودم؟ تو جا گذاشته شیپ مگه
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 تو چشمام نگاه کرد. رهیخ

  یاز ب دیدونم شا یکردن، نم  یم  ییقرمز توش خودنما ی کدر شده بود و رگه ها یچشماش کم  یعسل
 بود.   ادیو کار ز  یخواب

 انبار...  یاسما گذاشتشون تو یپادگان جا گذاشت یآره، تو -

 ...دیو نسوزوند لمی: وسادم یپرس دیدهنم رو قورت دادم و با ترد آب

 . دمیو ادامه ندادم و به سمته اتاق دوئ حرفم

پادگان بودم و اما   یبود که تو یشناختم، مال زمان یبود رو م یکه ارتش  یتا ساکه بزرگ بودن، اون دو
 کنارش فقط برام آشنا بود.  یمیخاک گرفته و قد  یساک مشک

 نشستم.  نیزم یرفتم و رو یسمته ساکه ارتش به

 ششونیآت نیهم  یبرا ،یدونستم نمرد یگفت: م یو با لحن سرد سادیتو درگاه در وا نهیبه س دست
 !... یدونستم زنده ا ینزدم، چون م

  زویبهت ندادم تا همه چ نیهم یبرا ،یفراموش کن  یتون  یکردم م یزد و ادامه داد: فکر م  یپوزخند
دوست داره، اما  کهی از اون مرت شتر یب  یلیکه خ  یک یبا  گهید یک یبا  یو از نو شروع کن یفراموش کن 

 . ستیمهم ن گهید

 دیآدم جد هیو قرار بود  یکه تازه اومده بود هیشون مال وقت یکی دو تا ساک گذشته توئن،  نیا
 ...یبش

 رفت.  رونیو ادامه نداد و از اتاق ب  حرفش

 .نم یکه دوست دارم اول کدومشون رو بب رمی بگ میتصم تونستمی جفتشون نگاه کردم، واقعا نم به

 جفتشون تنگ شده بود! یبرا دلم

 افتاد...  ی به ساک مشک چشمم

 داد. یم شی و در خفا موندن طوالن   ادی اش، نشون از عمر زدسته  یخاک و پارگ رد
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به   کتیات  هیانقضا گذشته و  خی جلوش چند تا آدامس تار پی ز یرو باز کردم، تو  یساک ارتش اول
 خورد.  یچشم م

 شده بود، چشم دوختم.  رهی که با لبخند بهم خ یی بای عکس پرستار ز به

 بودم. دهیند نهیآ یرو تو شی آب یچشم ها ریوقت بود که تصو  یلیخ

 . دمیکش یق یدادم و نفس عم هیپشت سرم تک  وارید به

 مردن بود. دختر کرد، نیکه ا یکار  نیدر وجودم نابود شد، آخر یز یچ هی دنشیکه با د انگار

 وقتشه که کنار بذارمش... دی زنده بشه، شا  ستیهم قرار ن چوقتیه پس

 بود. یکاف  انتیتاوان اون خ ینکنم، چهار سال عذاب برا هیتا گر دمیصورتم کش یو رو دستم

 داخلش نگاه کردم:  اتیرو باز کردم و به محتو  پیز  یکیگذاشتم و اون  نیو زم کتیات

  فیک ،یاز طرف جس دهیگل رز پالس هیخشک شده،  یروپوش، دو تا خودکار آب  هی ،یپزشک  یگوش هی
پاکن... چشمم به کاغذ مچاله شده   هیو  یمداد طراح ه یچسب زخم و باند، به همراه  م،یشیلوازم آرا

 برش داشتم، اما بازش نکردم.  دیکف ساک افتاد، با ترد ی

 ... دمشیخودم کش ه،یک  یدونستم پرتره  یم

دوتا   ریفرود بردم، از تصو یدردناک یخاطره باهاشون داشتم، به خلسه  یکه کل یل یبه وسا کردن نگاه
 خاطره هامون:   تاشیها و حما کهیمردونه و ت   یخنده ها ،یچشم آب

 رو با بانداژ کردم. زخمش

 گذاشتم. یگرفتم، دستکش هام و درآوردم و رو عسل  شی از بدن عضالن  نگامو

 اد؟ی : دردت نمدمیپرس یو با لحن آروم ری به ز سر

تا االن چند بار خوب   دیلب گفت: با ریتن کرد و بدون بستن دکمه هاش، ز ی رو سر هم  فرمشیونی
 شد...  یم

 !شهی گفت: فکر کنم چون بخاطر توه، خوب نم یبلندتر  یو بلند کرد و با صدا سرش
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 فحش!  ای نهیتوه ای نینم اک  یگفتم: هرجور فکر م یشدم و با اخم کمرنگ  لیسمتش ما به

 جور ابراز عالقس خانم دکتر! هی نی ا چکدوم،ی لبش اومد و گفت: ه یرو  یلبخند جذاب افم،یق دنید از

 ؟یشد  یبه خاطر من زخم کهنیا -

 و بفهمه! نیتونه ا یاحمق هم م  هی یحت -

 درمانگاه؟ یومدیحاال چرا ن ،یاحمق رو با من نبود میکن  یفرض م  -

 فتم؟ یچرا من به زحمت ب  ،یایتو م  یجواب داد: وقت  ز،یآم  طنتیهمون لحن مرموز و ش با

 با بانداژ گفت:   رهیجوابم نموند و خ منتظره

 انقدر کنده؟ ندفعهیدونم چرا روند بهبودم، ا ینم -

گذاشتم، جواب دادم: چون دو تا    یجعبه مخصوصشون م یو تو کردمی و جمع م لمیکه وسا یحال  در
 من نجاتت دادم. یتازه شانس آورد ،یخورد  ریت

  یرانداز یشه که اون ت یگفت: و باورم نم یموند و با لحن مشکوک  رهی بهم خ یهمون دراز کش کم یتو
 بوده!  یشانس

 خونسرد باشم.  شهیکردم مثل هم یدهنمو با استرس قورت دادم و سع  آبه

 بهت نخورد. یاشتباه یدونم، شانس آورد ینم -

هر اتفاقه   ای قرمزه  تیوضع  ی! وقت ایرو کرد سمتم و شمرده گفت: تان یبه دور از شوخ  ینگاه با
شه تو تو خطه  یم یهر دفعه هر چ ،یبر  رونی و ب یار یدرب  یسوپرمن باز  دیافته، تو نبا یم  یخطرناک
 !یمقدم

دلخور گفتم: اگه من تو خط مقدم نبودم، تو االن  یکمحرفشو قطع کردم و   ه،یکردم عصبان  احساس
 ... یزنده نبود

 تو نزارن! ی قهیشق یاسلحه رو رو یول رم، ی بار بمخوام هزار   یکرد و گفت: من م  اخم

 . یجونت و به خطر بنداز   یتو حق ندار  فته،ی هم که ب یاتفاق  هر
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 نزدم. یهام رو تو هم قالب کردم و حرف  انگشت

بود که از اون نقشه خبر   یکه افتاده بود، عذاب وجدان داشتم، چون نگران جون کس یاتفاقات  خاطربه
 داشت!

من از عذاب وجدان و درد قلبم بود، نه  یناراحت یول  د،یکه تو چشمام بود و د یو عذاب  یناراحت 
 !...یدلخور 

که چون فاصلم باهاش کم بود ، دستاشو دورم   دیروپوشمو کش یوشه به سمتم دراز کرد گ دستشو
 حلقه کرد. 

 گذاشتم... نشیبه س سرمو

 پارچه انداختم اونور تر کاناپه.  کهی ت هیبدون زحمت مثه  اد،ی به زخمش فشار ب دمیترس یم

ن و  به خودت فکر ک  ،یبهم بکن  یکمک  یخوا یگفت: اگه م یتر  میو نوازش کرد و با لحن مال موهام
 مراقب خودت باش!

 نزدم.  یزدم و حرف یکمرنگ  لبخند

 رد کنم؟  یهفته مرخص  هیبرات  ی خوا  یگفت: م دوباره

 هفته انجام بدم.  هیندارم تو  یمن که کار  ست،ین یاز ین -

 . ایپس با من ب  -

 ح؟ ی تفر میببر یخوا یم -

از تو    رون؟یب  یو رفت یگرفت ی چند بار مرخص  ،یکه اومد یزد و گفت: مگه از وقت  ی کمرنگ لبخنده
 ! ؟یبودن، خسته نشد مارستانیخوابگاه و ب 

 اومدم.  رونیب م،یکه روز بعدش کرد یو گردش  میکه با هم گذروند ییفکر روز ها از

که درآورده بودم رو به همراه چند دست لباس و کارت   یلیوسا یهم فشار دادم و همه  یو رو  لبام
 انداختم. فیک یه و پاسپورت جمع کردم و توو گذرنام ییشناسا
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 شونم انداختم. یو رو فی جام بلند شدم و ک از

 اومدم.  نیاتاق خارج شدم و با سرعت از پله ها پائ از

 اومده بود...  اری زد، پس اون هم با کام  یراه چشمم به آراد خورد که با اسما حرف م ونیم

 رو باز کردم.  یپشت اطینکردم و در ح یتوجه 

 پرت کردم. نیزم  یآشکار ساک و رو یبا حرص  دم، یرس  اطیوسط ح  به

 ؟ یکن یم  کاری چ ی: دار دیچ یگوشم پ یاسما تو یصدا

 و روبروم گرفتم.   کتی جواب دادن به سوالش، ات بدون

 و روشن کردم.  ششینقش برجسته رو درآوردم و آت  یی شلوارم کردم و فندک طال بی ج یتو دست

زد، اما آراد   یموج م دیاخم و ترد ار،ی نگاه کام یو سودا تعجب، و تو نیاسما و نازن  یچشم ها یتو
 خونسرد و آروم بود. 

پرستار داناوان رو در خودش حل    یکه به آروم  کش،یگرفتم و به ذوب شدن پالست کتی ات ری و ز  فندک
 شدم... رهیسوزوند خ   یکرد و دستم و م یم

که ساک رو احاطه   ییلبم نقش بست و چشم از شعله ها یرو  یلحظه رهاش کردم، پوزخند نیآخر در
 کرده بودن، گرفتم.

  ایصدا کنه  ایحق نداره من و تان  چکسیه گهیگفتم: د یبه جمع انداختم و با لحن سردتر  یسرد نگاه
 از گذشتم بزنه! یحرف 

 *** 

 د، چشم از چمن ها گرفتم و سرم و بلند کردم.بو  دهیسرم قد کش یکه از باال یا هیسا دنید با

 رو پرت کرد تو بغلم. یآب معدن یحرف بطر  بدون

 داد هیبود، به درخت تک  دهیدور شد و کنار آراد که دراز کش ازم
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 دوختم...  یتفاوت روم و ازش برگردوندم و به آب معدن یب

 قورت دادن نداشتم. یبرا یبه خس خس افتاده بود و آب یاز خشک گلوم

اگه بهم ابراز عالقه  م،یایبا هم کنار ب میتونست  یاز گذشت چهار سال از اون اتفاقات، باز هم نم بعد
 تونستم دوسش داشته باشم...  یم  دیوجود نداشت شا ی ان یاگه را اینکرده بود 

 پا بذارم.  ریتونم تعهد قلبم رو ز یاگه نباشه هم نم  یحت انیرا اما

 . ادیتونست با خودم و خودش کنار ب یاون هم نم 

 !هیکرده بود و هنوزم شاک شی عصبان  نیزده بود و هم ییحدسا انیمنو را یاز همون اول درباره  

 عوض شده...  زیرابطمون نشد، چون همه چ  میگذشتم، اما باعث ترم انیبخاطر نجات جونش از را من

  ای دوسش داشتم، االن وجود نداشت... رو یلیو خ میکه قبال همه جا پشتم بود، با هم بود یار یکام 
 هم وجود نداشت! 

بلکه تو    اش یصفره؛ من براش مردم نه فقط تو خاطره ها و تو دن   رهیز انیرا  یامکان بودن دوباره  
رو تو قلبه   یا گهیتونم کس د ی عاشق نداشت و نداره، اما نم   انتکاریخ هی یبرا   ییقلبش؛ قلبش جا

 اون بود و هست.  یشکستم راه بدم، قلبه من جا

 همونجا که عشقش رو قبول نکردم تموم شد.   ار یمن و کام  یدوست 

 بخورم پرت کردم تو بغله اسما. یقطره ا نکهیتشنم بود، بدون ا نکهیرو با ا یبطر 

 سمت چپم، در کنار سودا نشستم. یچوب مکتین  یچمن بلند شدم و رو یرو از

 کجاست؟  ایعل  -

  یرفت تا براش بستن  نیاطراف برداشت و جواب داد: همراه آرت دنیصدام، دست از کاو دنیشن  با
 بخره. 

 ... ایکن  یخوب حال م -

 لب هاش نشست.  یرو ییبایحرفم، لبخند ز  دنیشن از
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  یزندگ یطور ن یا یخوا یم یتا ک  ؟یباحال تره؛ تو چ   یلیبدون اضطراب و ترس و خطر، خ  یزندگ  -
 ؟ یکن

 گرفت.  یاز سرد یرنگ نگاهم

 ! رمیبم  یتا وقت  -

 ؟یکه اون بال رو سر خودت آورد یخوا  یو م  نیواقعا هم -

 !دیخار  ینه َپ تنم م -

 .م یرفت  ینم تیوقت به اون مامور چیکاش ه  -

 رسوند نیتو رو که به آرت  -

تنها خواهرش و از    و شکوند،  نیقلب آرت یبود، گفت: ول  نی که غمگ یزد اما با لحن یقشنگ  لبخند
ازش غافل شده   یلیبراش نبود و خ   یبرادر خوب چوقتیخودش ه  یکه به گفته  یدست داد... خواهر 

 بود.

به   دم،ینپرس  وقتچیرو که ه یاز سواالت یک یحال  نیناراحت شدم، با ا یمیبحث قد نیا یادآور ی از
 زبون آوردم. 

 کرد؟  یخودکش   ایلع -

 جنگل دفن کرد.  یکه جنازش و تو  دمیاز دخترا شن یکی آره؛ از  -

 ؟ ی: ک دمیپرس  متعجب

 که عاشقش بود!...  یکس -

 فکر فرو رفتم. به

 . رفتشی از عالقش خبر داشت، اما نپذ انیخودش را یگفته  به

 اون روزها سفت رو هم فشار دادم و دستامو مشت کردم  یآور  ادی و از  چشمام
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 که نشسته بود نگاه کردم.  یباز کردم و به سمتچشمامو  نی نازن یپر انرژ  یصدا با

 گذاشت.  ن یزم  یرو  کشویک اسما

 ! یکام هیبخون د -

 گفت:  تی بستشو باز کرد و با جد یچشما اریکام

 نه! -

 کنن. یتا به خواستشون نرسن، ولش نم  نیمعلوم بود که اسما و نازن  اما

 تو رو خدا، حوصلمون سر رفت   اریکام -

 ... مگه سالن کنسرته؟ الیخ  یرو به اسما گفت: ب یبا کالفگ اریکام

 نه؟ یتو ماش تارتی: گد یتوجه اکراهش، رو کرد سمته آراد و پرس یب اسما

 و پرت کرد سمتش... چیبود، سوئ دهیهمون طور که دراز کش آراد

 ابروشو باال داد.  یتا هی اریکام

 هن؟ -

 زد. یازدهتکوند، لبخند ذوق   یکه مانتوش و م یدر حال اسما

 .ارمی و ب  تاریکن تا من برم گ  دایآهنگ پ هی -

 آراد رفت... ینداد و به سمته آئود اری هم فرصت اعتراض به کام بعد

شد تا   یبرام آهنگ خوند، همون جرقه ا اریکافه برام گرفتن و کام یو تو میتولده نوزده سالگ ادمهی
 کنم. دای وندن عالقه پمنم به خ

 . ارمیبه خاطر ن شتریکه ازش داشتم رو ب یو به چپ و راست تکون دادم، تا خاطرات خوب سرم

 من تموم شده... یگذشته برا 
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 ندارم.  تی عصبان دمیو شا یحس  یجز ب  یحس گهید االن

 من و سودا باز کرد.  نی داد و جاش و ب  اری و به کام  تاریگ اسما

  یروزا وقت نیچرخوند: ا تاریگ  یمای س هیبغلش گرفت و انگشتاشو رو یبه ناچار گستار رو تو اریکام
   وفتمیم ادتی

 قلبم نیا رهیگ یم

 گردم  یخاطره هام دنبال تو م یتو

 مونه  یم  یبگو نباش خودت

 جنگم  یاز من با همه م یچ

  کنهیچقدر درد م یدونی نم آخ

 ت ی خال یجا نیا

  الی خ  یبردار ب دست

 ست ی کندن از تو کار ما ن دل

 ی باهام  هیاز سرم مث سا یش  یرد م همش

 نکن با من  یجور نیا

 من چقدر دوست دارم  یدون یتو که م 

 رو با هم دوباره با هم وونهید  نیا میبساز ایب  نامرد

 نکن با من   ینجور یا

 من چقدر دوست دارم  یدون یکه م تو

 ه با همرو با هم دوبار وونهید  نیا میبساز ایب  نامرد
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 از من   یاومدم جلو تو دور شد کهی هرچ

 راه و اشتباه رفتم  یدونم کجا ینم

 ترسم یم  یتنهام کن نکهیاز دستت بدم از ا نکهیا از

 نکن با من  یجور نیا

 من چقدر دوست دارم  یدون یتو که م 

 رو با هم دوباره با هم وونهید  نیا میبساز ایب  نامرد

 نکن با من  یجور نیا

 من چقدر دوست دارم  یدونی تو که م 

 رو با هم دوباره با هم... وونهید  نیا میبساز ایب  نامرد

 گذاشتم.  قمی شق  یو مشت کردم و نا محسوس رو دستام

 هام و سفت رو هم فشار دادم و تند تند پلک زدم، تا اشکامو پس بزنم! پلک

 تاخت؟  یم  میاعصابه خط خط یمردم جمع شده، رو قیو داد و تشو غی ج یصدا

 خوند.  یمن م یشد، برا یم تاریهر وقت دست به گ اریکام

 منه شکست خوردست.  یبرا ی...  آهنگ افتخار از سره حرص زدم  یصدا دار   پوزخند

پارک   ی گهیکه دورمون جمع شده بودن، دسته اسما رو پس زدم و به سمته د یتوجه به مردم یب
 . دمیدوئ

پسم  یمرد چیکه ه یمن یشد، برا یم یادآور یبهم  هیبه ثان  هیشکست که روز به روز و ثان   نیا تحمل
 سخت بود. یلینزده بود خ 

 تن!دونس یبود که همه م  یقتیشغلش براش ارزش نداشتم، حق یمن به اندازه  نکهیا

 *** 
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 : چطور؟ دم یپرس یشدم و به آروم رهی خ ینامعلوم یبه نقطه  دمیچرم کاناپه کش یو رو دستم

 چشم هاش رو تجسم کنم.  یتونستم لبحند کمرنگ و آرامش رو یهم م دهیند یحت

 ؟ی بدون  یخوا  یچرا م -

 مجبور شم، مثله تو سال ها تحمل کنم... دیو گفتم: چون شا دمیکش یآه

 که من قلب دارم؟  یباعث شده باور کن یز یچه چ -

 ندادم. یهم قفل کردم و جواب  یو تو انگشتام

 از همسر و پسرش رو...  یعذاب دور  د؟یکش یاون هم عذاب م واقعا

 شد  رهی داد و بهم خ رونی سکوت، نفسش و آه مانند ب قهیچند دق بعد

که  یاندازه، خوشبخت بشه... کناره مرد یگردنبند و به گردن م نیکه ا یا گهیره د دوست داشتم نف -
گردنم و درخشش گردنبندم، دنبال کردم و اون ادامه   یپسرم...رد نگاهش رو تا رو  ا یعاشقش بودم، 

 نگاش کنم! ریدله س هینتونستم   یکه حت یداد: پسر 

 بهش گفتم: منم نتونستم...  رهیخ

 پدرشه؟  هیشب انی: رادی رسزد و پ   یتلخ  لبخند

 چهره و اخالقش چشمامو بستم...  هیادآوری از

 منه متفاوت!  یمتفاوت بود، برا انیرا

بود و   ینی ب شی پ رقابلی و غ بیعج  یل یو عطش خواستن رو داد؛ خ  جانیعشق پر از ه هیبه من  اون
 کرد خودم باشم.  یمن و وادار م

 بد و نقاط ضعفم رو خفه نکنم، اون ها رو بروز بدم و اصالح کنم.  یها اخالق

 بودم.  میخودش بود و من هم در کنارش خوده واقع اون

 ! ایو تان  ایرو  نیب یز یچ هی
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 و خواستن و عشق بود.  اقی پر از اشت اون

 !ین یبب نهیآ یورژن زنونش رو از تو یتون  یلبم نقش بست و گفتم: م یرو  یپوزخند

 سکوت برقرار شد. هیفرستاد و چند ثان رونی به ب یقی بازدم عمرو با   نفسش

 کرد.  یذهنش تصور م یکه داشت چهرش رو تو انگار

 رو شکستم.   نمونیسکوت ب  خودم

 من و!...  انتهیتو رو، نه خ انتیبخشه؛ نه خ یرو نم   انتکاری و خ انت یگفت که هرگز خ  -

 اون و پدرش هم نتونستن عشق ما رو درک کنن.  کنن؛ی رو درک نم زهای چ یل یمردا خ -

 ...ومدیلبم ن یپوزخند رو  کیجز رد  یز یکردم لبخند بزنم، اما چ تالش

 رو ببخشن!  یانتی خ نیچن میاگه بخوا هیادیتوقع ز -

 ؟ ی: چطور تونستدم یدرخشان چشم هاش، دوباره پرس  یبه آب   ینزد، سرمو بلند کردم و با نگاه یحرف 

 انداخت.  نیصورتش بود، سرش رو پائ   نکفهیال که جزو یلبخند با

 و از تو چشماش خوند و باور کرد. ری و تزو ایشد، ر یسخت م  یلیآرامش داشت؛ خ چهرش

: تو  دیپرس یشد، با لحن خونسرد رهی چشم هام خ یسکوت، سرش و بلند کرد و تو قهیاز چند دق بعد
 ؟ یچطور تونست

 هم...  یاگهیمن مجبور بودم، مگه راه د -

 و قطع کرد. حرفم

 منم مجبور بودم. -

  انیتو رو بخاطر ا انیپدر را ،یتو بچه داشت  ؟یکن  انتی دو بار خ یزدم و گفتم: مجبور بود  یپوزخند
 قبول کرده بود. 

 قبول کرد؟!  -
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 !یکن  ینه، اشتباه مادامه داد:  یاز آرامش و خونسرد یعار   یکرد و با لحن یکی ستریه ی خنده

 اگه اشتباه کنم، هم حق داشته...  -

  انیکه بعد از را ییبرام آشنا بود، مثل تمام لبخندها شی زد که تلخ  یو رو هم فشار داد و لبخند لباش
 زدم.

  ی، وقتواقعا در شرف مرگ بودم  دمیو د نکلنیکه ل یبار   نیتازه کرد و بدون مقدمه گفت: اول  ینفس
 هیافتاد  ش یخاکستر یرو که دورم گرفته بودن و کنار زد و بغلم کرد، چشمم که به چشما ییسربازا

 ... دیتو دلم لرز یز یچ

  زهیچ هی شی واقع  یبودم، ول دهیبود، نتونستم چشم ازش بردارم! عکسش رو قبال د   ادیدردم ز نکهیبا ا 
هرگز به اون    دم،ید یداشت که اگه تو عکس م  یز ی، در عمق چشماش چبود گهیکسه د هیبود،  گهید

 رفتم!  ینم  تیمامور

خورد که معلوم بود   یزخم به چشم م هیباال آورد، سمته چپ پهلوش آثار  ی و کم شیاس ی راهنیپ
 هیمیقد

کرده بودن، با  یانداز  ری پشت گوشش برد و ادامه داد: دژبان ها بهم ت شویقهوه ا یموها یتکه ا 
 سرم بود. یکه باال دمشیبه هوش اومدم، دوباره د  ی! وقتم؟یدونستن من ک ینم یحت نکهیا

 بود.  یو عصبان یاولش نبود؛ جد متیاز مال یخبر 

 . دیرو فهم میجعل تهیکرد، تا هو  ییبازجو ازم

 یای شده و قاچاقچ دهیفروپاش یخونواده   یدادم؛ درباره  ادیکه بهت  ییو دروغ ها ییمظلوم نما با
 براش گفتم!  یانسان و آوارگ

 پادگان بمونم.  یاجازه داد به عنوان خدمتکار تو نیهم یبرا

داشت، اون به من کمک کرد و اجازه نداد سربازها   یو ابهتش قلب مهربون و رئوف  تیجد  برخالف
 کنن.  حیباهام تفر

 اون هنوزم به من اعتماد نداشت.  یشدم، ول   کیحساب شده بهش نزد یبا نقشه ها من
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 داد کنارش تو اتاقش بمونم. یکه اجازه م ییشدم، تا جا کیسخت بهش نزد  یلیخ

شدنم بهش خوشحال بودم،   کیبخاطر نزد  نکهیا نیبود. و در ع تمیمامور نیسخت تر تیمامور اون
 ناراحت و پژمرده بود. ت،ی مامور انیاز وجودم از فکر کردن به پا ینصف

  یبرا رفتن،ی من رو نپذ نکلنیل یخانواده  م،یپادگان ازدواج کرد یسایکل یمراسم ساده تو کی یط ما
 . میتنها موند نیهم

 .میشه و از اون جا بر  دایبراش پ  ینی گزیتا جا م،یکرد  یم  یاتاقه استراحتش، زندگ یتو  همونجا

 که تو پادگان داشت، با من مهربون و خوش اخالق بود. یتیو جد  یبرخالف سرد نکلنیل

که  یدختر  یرو برا  یخوشبخت ک، ی اون اتاق کوچ یکرد تو  یم یبرد و سع یمن و به گردش م  اون
 راهم کنه!ها فرار کرده، ف یکرد خانوادش رو از دست داده و از دست قاچاقچ یفکر م 

 عاشق بود...  اون

 .دید ینقطه ضعف ها و دروغ هام رو نم نیهم یبرا

که من با چه   یدونی م د،یکه ازدواج نکرده بود یبا وجود ی... درسته؟حتیداشت یاحساس نیچن تو
 فرستادم.  یاطالعات و به مسکو م یا یسخت

 . یفرستاد یخب نم  ؟یچرا فرستاد -

 جبور بودم. منم مثل تو م ؟یتو چرا فرستاد -

 بود؟ یتو پادگان نفوذ -

 دوش من بود. یرو  تیبار اون مامور ینه، همه  -

بود که از   یکس نیدونالد مارت نکلن،یاما همکار ل اطالعات ندادم  یانصراف بدم و مدت کوتاه  خواستم
  نیبود، بنابرا نکلنیل  یخورد و تمرکزم رو  یاول بهم نظر داشت و دربارم کنجکاو بود، اما به دردم نم

 . کردمی ازش فرار م

 که جاسوسم... دیفهم یدونم از کجا ول  یشد، نم  یمزاحمم م  نکلنیل ابیبعد از ازدواجم هم در غ 
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 کرد که باهاش باشم...   دمیتهد  یعوضشدم که ادامه داد: اون   رهیبه لباش خ یبا کنجکاو 

 بود...  ینظام هیاون  ؟ی : براش مهم نبود جاسوس دم یتعجب پرس  با

 کرد.  یم  دمیطور که گفتم اون تهدنه نداشت، همون  -

 ...ذاشتی گفت، زندم نم یم  نکلنیبه ل تمیهو یرو درباره   قتیاگه حق 

  ینم انتمی گذشت از خ  یگذشت؛ اگه از کشورش م  یگذشت از کشورش نم یم  انتمیاگه از خ  نکلنیل
 گذشت. 

 بزرگ... انتهیخ  هیجاسوس از احساسش سوء استفاده کرده بودم،  هیمن به عنوانه  

 گرفتم خودم بهش بگم. میتصم نیهم یبرا

 شد.  ریگونه هاش سراز یرو یزد و قطره اشک  لبخنده

 کشتم، اون موقع پنج ماهم بود... ینبود صددرصد م انیاگه را -

 کرد؟ کتکت زد؟  کارتیچ ان،یاومدنه را ای: بعد از به دندم یپرس نهیرو با زبون تر کردم و با طمأن  لبم

 خودم.  مییکتکا  هیخب   یاصوال دسته بزن نداشت، ول -

تونستم  ینم  یمن بهتر از نبودش بودن، ول  یهاش هم برا تی اخم ها و فحش ها و عصبان یحت
 بمونم!

 بود...  وونهیدونالد د 

 من اعدام کنن.  یرو هم به جرم جاسوس   نکلنیزد، ممکن بود ل یم  یاگه حرف 

کنم و به هر جا که بگه  یو بچم رو ترک م  نکلنینزنه، ل یقرار گذاشتم و بهش گفتم اگه حرف  باهاش 
 رم.   یهمراهش م

 دوشم برداشته شد. یاز رو نیباره سنگ هیاومد، انگار  ایکه به دن انیرا

 !دمشیو بوئ دمیدادم و بغلش کردم، بوس  رشویش
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 رفتم. هیگهوارش گذاشتم و به روس ینامه تو هیکنم،   یخداحافظ   نکلنی از ل  یتونستم حت ینم

 شد؟  یچ  نیپس دونالد مارت -

 . بمیتحت تعقکه  دمیاما از دوستم شن دم،یرس  هیگفت: کشتمش و نصف جون به روس یخونسرد با

 به سازمان و کشور.  انتی ناتمام و خ تهیبه جرم مامور 

 از کشورم که بهم پشت کرده بود... یاومدم، با اطالعات رانیبه ا  نیهم یبرا 

 بزرگ شدم.  هیروس  یتو یلیبود، اما به دال یران یپدرم ا 

اومدم  رونی خدمت کنم، از تمامه آزمونا سربلند ب رانیگرفتم به ا میبود، پس تصم میکشوره واقع رانیا
 شدم. رفتهی پذ یو به سخت

 گردونه. یخوردن گذشته رو برنم  حسرت

 از خونوادم جدا کرد...  انتکاریخ کیمن و به عنوان  سرنوشت

 نزدم.  یانداختم و حرف  نییو پا سرم

 پدرشه؟  هیشب انیرا -

که تو از پدرش   هیزینه، اون کامال برعکس اون چ صداش، سرم رو باال اوردم و جواب دادم: دنیشن  با
 ...یگیم

 دم یخند  ینیغمگ نیدر ع  اورد؛یلب هام م یلبخند رو ادآوردنشیکه به  شهیهم مثل

 کرد.   یپنهون نم تیاون احساس و محبتش رو پشت اخم و جد  -

 شوخ طبع، باشعور، مهربون و کامال خونسرد بود.  اون

بد  یکرد و واکنش ها  ینم ی زدم، تالف یبد م یکردم،پ و حرف ها یاگه من بهش اخم م یحت
 داد. ینشون نم
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 یکه تو یم ی تیبا دختر  یاسباب باز  هینکرد و هرگز به چشم  یبود که هرگز بهم دست دراز  یمرد اون
 رد. کرد، رفتار نک یپادگانش خدمت م

 خندونم زد  یبه نگاهه پربغض و لب ها یلبخند

 . میکن یم هیاز درون گر کهی در حال م،یزن  ی لبخند م امونیل یخ -

 برد.   یآموزشم، به کار م  نیبود که ح  یکالم  کهیحرف برام آشنا بود؛ ت نیا

 منه!  یجمله برا  نیکنم که ا یاما االن فکر م  دم،یرو نفهم   شیزمان معن اون

 شد!  یبهتر م یل یاحساس نبود؛ خ یب انتکار،یخ  هی هیبهم گفت اگه شب نکلنیل -

 که نابودم کرده... یزن هیکردم، تا چشم ها یپسرم نگاه م یهاوقت تو چشم  اون

 رفت.  ی بهداشت سیادامه نداد و به سمته سرو گهید

 برگشت و روبروم رو کاناپه سه نفره نشست.  قهیچند دق بعده

 بحث رو باز نکرده بود و گذشتش رو بازگو نکرده بود. نیکه قبال هرگز ا انگار

 دمت؟یکه د وی روز  نیاول ادتهی -

 فکر کردن، جواب دادم: آره  بدون

شغل  نیانجام دادنه ا هیکه توانائ یا یمشک  یبا چشما یهفده ساله بود  یدختر بچه  هیاون موقع  -
 !یمون دادم، چطور زنده ب  ادتیزدن، من تو رو بزرگ کردم و  یو داد م

 خطرناک  یایدن نی ا یخطرناک، چه تو ی ها تیمامور یتو چه

 ... ادیبدم م یزندگ نیمن از ا ؟یابروهام نشوندم و گفتم: چرا نجاتم نداد نیب  یاخم

 . یمن هیچون تو شب  -

 !ستمیتو ن هیقاطعانه گفتم: من شب یول دم،یحرفش از درون به خودم لرز نیا دنیشن  با

 ! یرو مجذوب کن انیرا  یتونست  یو گرنه نم یمن هیشب   یلیبا لبخند گفت: تو خ   بالفاصله
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 که خواسته باشه، عشق کامال ناخواستست...  ستی ن یز یچ نیا -

 شدم.  یبهم گفت اگه حقه انتخاب داشتم هرگز عاشقت نم میداشت ید یبار که بحث شد هی 

بدم،    صیاهداف و احساسش رو تشخ ایتونم خواسته ها  یکه نم  یتونستم هرگز عاشق دختر  یم اگه
 شدم.  ینم  نم،یبب  ای

 از خودت!  شتریب  یشناسم، حت  ی من تو رو خوب م -

رو    یو فراتر از خوشبخت  نیبه اوج برس دیتون یم یعاشقت بشه و عاشقش بش یدونم اگه کس یم 
 باشه. انیرا  دیاون فرد نبا یول د،یجا بزار

 ! دیبا هم باش دیتون ی، نماز هر لحاظ  د،یاز هم دور  ی لیخ  شماها

 ره؟ ی بم انیپس چرا برات مهم نبود اگه را ،یخوا  یپسرت و م  یاگه واقعا خوشبخت  -

 ه؟ یمنظورت چ -

 فته؟ یب  انیرا یبرا  یچرا برات مهم نبود اتفاق  ،یمانور اطالع داشت  یتو هیتو از خرابکار -

 ...!رهیخورد، اما ممکن بود بم   ریت اون

 ! ستمیمن مادرش ن -

کنم، در ضمن تو مراقبش   جادیا اتیعمل  یتو یتونستم اختالل یدونه، من نم  یهم منو مادرش نم  اون
 !یبود

 چرا؟ چون؛ی استاد بحث و نپ -

  هیلحن و چشم هاش سا یکه ناگهان تو یا یو با سرد  چوندی انگشت هاش پ نی از موهامو ب یا تره
 .یر ی گ یانداخته بود، گفت: سوال نپرس، چون جواب نم

 . یدونی م دیاز اونچه که با شتریهم ب االنش

 پسرمه، تنها پسرم! انیرا
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 . ستمیاما من مادرش ن نه،یبب   بیآس خوامی عنوان مادرش نم  به

 !یاحساسی همسر ب  هیمادر سنگدل و  هیزدم و گفتم: تو   یپوزخند

 *** 

 هشت  -هشتاد -و  -چهارصد -ادداشت ی#

5 November 

10:45  p.m 

 ... دمیدورو رو درک نکردم، من سرگذشتش رو شن نایستیدر اون زمان کر من

 قدرش رو که خودش خواست. فقط همون اما

درد  نیرو درست کنه، اون ا یز ینکرد به عقب برگرده تا چ  یدنبال ترحم نبود، هرگز سع  وقتچیه اون
 دادیو درد عشق م  یمونیپش یکه هر نفسم بو  یمن یبود و برا رفتهیپذ شیاز زندگ یبه عنوان بخش
 قابل درک نبود. 

چون عشق اون با   دیانتخاب کرد، شا زانشی که چرا اون مرگ رو در قلب عز دونمیاالن م کنمی فکر م  
شکل   نیتررو به دردناک  قتیحق  نیفرق داشت و من ا ی لیخ  انیعشق من فرق داشت... ادموند با را

 و درک کردم.   دمیممکن فهم

رو   انی؛ فقط درد را قلبم رو به روش بستم  یو دردها  دمیزمان که در کنارم بود، دردش رو نشن اون
 جاسوس بود و اون و پدرش رو ترک کرد تا خودش رو نجات بده!...  هیاحساس کردم که مادرش 

 جاسوس بودم. هینبودم من  یبود، اما من قربان  ی قربان کی دگاهید نیا

تر از من باور کنم که اون کم خواستمی اما نم دمیجنگی که اون داشت م  یروز با تمام احساسات هر
 .کشهیدرد م  شتریمقصره و ب

 جاسوس بود.  هی انیرا مادره
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همسر و   تیکه بحاطر آرامش و امن   یزن ومد؛یقلبش به درد م یانتی هر خ یو برا  دیکش یکه درد م  یزن
 . دیفرزندش، قلبش رو فدا کرد و سال ها رنج رو به جون خر

داد، اما من نتونستم تا زمان مرگش  ادیبود که به من زنده موندن رو  یدورو استاد نایستیکر
 بشناسمش. 

 کنه! یادآور ی رو  نمونیب  وندیتا مرگ پ میریگی انقدر از هم فاصله م نه،یها همما آدم  تی خاص گمونم

 .کنمی که درکش م گفتمی و بهش م کردمی بغلش م گشت،یبه عقب برم زمان  اگه

و   کنمیم  رید شهیکه هم طورهنی سرنوشتم ا دیشا ایترکش کنم  تونمی عادت بد دارم که نم هیمن  اما
 شده!... رید  یلیخ گهیکه د کنمیلب زمزمه م ریز شهیهم

 *** 

 ؟ ی: کجا بودد یچی گوشم پ یاسما تو یهم نگذاشته بودم که صدا یپلک رو رو هنوز

 جوابش و دادم: خفه شو!   دیو کوتاه و مف دمیسرم کش یرو رو پتو

 چپه شو...  -

فردا، چون االن خستم و  یرو بذار برا  ییگفتم: بازجو یو دستور  ختمیحوصله موهام و تو صورتم ر یب
 بخوابم.   زخوامیم

 موقع شب؟  نی تا ا یکرد یکار م  ی! چیومدیصبح م  دفعهی  ،یخواب به خواب بر  -

 ، روم و ازش برگردوندم. حرکاتم   یآشکار تو یحرص  با

 فکر کنم سنم از جواب پس دادن گذشته!  -

الزمه  ی شبه، فکر نکرد میساعت دو و ن کنه؛ی م دایعقلت کاهش پ شه،یم شتر یهر چقدر سنت ب -
 ؟ یار یدرمون ب یان و از نگر یزنگ بزن

 افتادم. گهیبازپرس د هی ریبه گوشم آشنا بودن؛ از دست پگاه راحت شدم گ  ای بازجوئ نیا 

 پتو رو کنار زدم و از جام بلند شدم. 
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 ؟ یمفتش -

 ستادیکه متقابال صاف ا دمشینور کم اتاق د یتو

 دراومد. یاز حالت شوخ  و

 چرا خاموش بود؟  تی کوفت یشب؟گوش مهیتا ساعت دو و ن  ،یبود یگم کدوم قبرستون یآره. م -

 ...میشد نگران

 از حد شماها بوده! شی ب  هیاز نگران دم،یکه تا حاال د یادی ز رهیخ یگفتم: من همه   یعصب

 زبون درازتو به کار بنداز بگو!   ،یکن  یم ریو د یر  یم  ییجا یوقت -

برداشتم و از اتاق خارج   میو هنسفر ینازکم رو به همراه گوش  یرو ازش برگردوندم، بالش و پتو  یعصب
 شدم.

 نکنم، قدم برداشتم.  جادیا ییکردم، سر و صدا ی م یسع کهی راهرو، در حال  یکی تار یتو

 خوردم و عقب رفتم.  یتکون یبه کس میخوردن ناگهان  با

 به قامته بلندش نگاه کردم...   یکی تار یتو

 چهرش نبود.  دنهید ایبه نور  یاز ین

 !هیدونستم ک یم

 خواستم از کنارش رد شم، که بازوم و گرفت.   یحرف چیه بدون

 خوردم.  واریبالش و پتو رو رها کردم و به د 

 دن یدرخش یو نوره کمه اتاق م  یکی تار  یتو  شیعسل یچشما

 ه؟یچ -

 : دیچ یگوشم پ یتو شی عصب یصدا
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 ؟ یکجا بود -

 به تو چه؟ -

 خورد:  یداغش به صورتم م  یکه نفسا ی، طور تر شد   کینزد بهم

 ؟یبود  یکدوم گور  -

 به تو ربط...  -

 بود.  دهیفا ینصفه رها کردم،  بحث کردن باهاش ب   حرفمو

 کردم ازش جدا شم یو مشت کردم و سع دستم

 ... ولم کن، حوصله ندارم. اریکام -

 ؟ یکن یم یولگرد ابونای که تا سه تا شب تو خ یحتما دار  -

 ابروهام نقش بست.  ونیم  یکمرنگ اخم

 اجازه ندارم تنها باشم؟! ه؟یا غهیچه ص یولگرد -

 خاموش بود؟ تمیکه گوش یبود یا یچه عوض شهیپس تا سه شب پ -

 حرفش آمپر چسبوندم  نیا با

 تو رو سننه؟  -

 نداره! یبه تو ربط  ؟یکن یم  یو امر و نه ید یم  ریرا گ که را به  یتو چکاره من 

 که بخوام باشم.  یهر کس شهیکشه پ یمن عشقم م اصال

 .دمید  یک یو تو تار تشیشدن چشم ها و عصبان زیر

 ؟ یکن  زکاریلب زد: چ زی آم دیتهد

 به تو ندارن.  یکه ربط  ییگفتم: کارا عی سر یل یشدم، اما خ مونیپش  هیچند ثان یبرا
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 ... نییپا دمیزدم و دوئ هم تند تند کنارش  بعد

 گذاشت برم. یحرف و حرکت چیانگار خشکش زده بود، چون بدون ه 

گذاشتم که بدون  نمیس یقفسه  یو دستم و رو دمیوسط سالن دراز کش یسه نفره   یکاناپه  یرو
 .شدی م نیی وقفه باال و پا

 خونم حالله.  گهیگرفت، االن د یهم پاچه م یحالته عاد در

 طرف.  هی اریطرف، رفتار کام هیعا  یها و بدبخت  یرو اعصاب  ی همه

 دسته خودم نبود. یآزارش بدم ول ای صحبت کنم؛   ینجور ینداشتم باهاش ا  دوس

 کنم! یعالم و آدم خال  یخواستم رو ی و شکستم و م یو ناکام انی حرصه نبوده را 

  یداشت برش گردونه، در حال  شد و اصرار ینم  شیچند سال پ یمرده  یایرو ال یخ  یهم که ب اریکام 
خواست    ی نم اریشدم مرده بود، و کام   انیکه عاشق را  یعاشقش شد، از وقت   اری که اون دختر که کام

 شکست رو قبول کنه. نیا

 ؟ یکجا بود -

 بحث کردم.  خودی ب زی چ هیشدم انقدر سر   وونهیو برداشتم و باالجبار گفتم: خونه استاد دورو، د  بالش

 ؟یدنبالت، نصف شب چطور تنها اومد ومدمیم یزد  یزنگ م -

، بودن رونی بدتر از تا ساعت دو شب ب ییها تیموقع ی من تو د،یاینرفتم که همتون ب ییمایراهپ -
 هم بودم.

 گرفت.  گارشیس یفندکش و رو ییطال شیکنار کاناپه نشست و آت یکی تار یتو

 خوام برم.  یم -

 : کجا؟ دیپرس  کوتاه

 ... تی مامور -
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 بعد برو!  ،یبزار برگرد -

 دوباره برم.  خوامی گفتم: نه، م یلحن قاطعانه ا با

 چرا؟! ،یبود  یتو که عشق خواب و خوراک و لش باز  -

 دارم.  ازین الیاز فکر و خ  شتریب  جان؛ی زدم و گفتم: االن به ترس و ه  ی تلخ  پوزخند

 ! ؟یفرار از دلتنگ یبرا -

  تیمامور هی  یتونی : مدم یدونست، پرس یکه خودش هم جوابش رو م یجواب دادن به سوال بدون
 هست؟  یتیاصال مامور ؟یبهم بد یطوالن

 دونم. یتو نم یبودن هست، اما برا یبرا -

 . امیتازه کردم و قاطعانه گفتم: از پسش برم  ینفس

 !یکن  نیتضم یتون ینم -

 کردم؟  دتونیمگه تا حاال ناام -

 !؟ینکرد -

 نکهیا یدردناک گفتم: برا  یقلبم به درد اومد، اما با همون لحن مطمئن، اما کم  هیچند ثان یبرا
 نکنم جونم رو هم دادم. دتونیناام

 . میخوا یرو م  تیسالمت م؛ی خوا  یما جونت و نم -

 به بندرعباس رفت؟   یچه کار  یبرا انی خوام، اصال شا  یسخت م تیمامور هیمنم  -

 ... یفروش  گاریزد و گفت: س  یپوزخند

 ؟ یچ یبرا -

 برم  د یروزها با نیاسلحه، منم تو ا یقاچاقچ  هیتحت نظر گرفتن  یبرا -

 انقدر مهمه؟  یعنی -
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 کنه! یهم خرابکار  نجایکه ا رانیهم نفوذ کرده، انگار اومده ا ییاروپا یکشورها یتو -

 . میکن ییافرادش شناسا یو هدفش رو به عالوه   تیهو دیبا

 ه؟یالملل  نیب تهیجور مامور هی -

 .میریهم کمک بگ نترپلیا سی از پل میتون یهم دنبالشن م گهیچون تو چند تا کشور د با،ی تقر -

  یها تموم  یعوض  نیباز هم ا م،یادامه داد: هر چقدر هم ما خودمون و جر بد یعصب  یهم با حالت بعد
 ندارن!

 بشه تو باندش نفوذ کرد... دیهست که من بتونم انجام بدم، شا یکار  نیبب  -

 ! یفتی خوام تو خطر ب  یمن نم -

 !رمیاالنش هم درگ نیزدم و گفتم: هم  یپوزخند

 . یر یتو با خودت درگ -

 . اوردمیاما به روم ن دم،یرو فهم  منظورش

رفت و از طول    یساعت بود که به جلو م کیت  کیت یشکست، صدا یکه سکوت خونه رو م  یز یچ  تنها
 کاست.  یم  یشب طوالن نیا

 خودم لب باز کردم: بهم بگو...  دم،یرو که د  سکوتش

 ؟ یچ یدرباره  -

 . دمیفهم  یکار هام و م ی جهی نت دیبرام سخت بود، اما بعد از چهار سال با گفتنش

 افتاد؟  یداناوان چه اتفاق ایبعد از مرگ تان  -

 اما مثل گذشته اعتراض نکردم.  د،یچی پ مینی ب  یتو گارشیتند س یبو   د،یکش یق یعم  نفس

 ! یزد شیکردم اون دختر و واقعا در درونت آت  یفکر م -

 آنجل!   کای سر خواهرم اومده، نه ورون ییخوام بدونم چه بال یفقط م ؛یدستم بنداز  ستی الزم ن -
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 ... یموند هیاز بق شتری چون ب ،یبدون دیبا تو

 کنه! یبه حالت نداره، فقط حالت و بدتر م   یدونستنش دخل -

 ؟ یدونی م یز یبدونم، چ  خوامی م یکه مصمم بودنم رو نشون بده، گفتم: ول یلحن با

 !؟یقشنگ که ندار  یزهایچ دنیتوقع شن  -

 و بده.  امینزدم، تا خودش جواب دل نگرون  یدهنم رو قورت دادم و حرف آب

 تو نبود.   رهی تقص  د،یرو فهم تشیشوهرش هو نکهیا -

رابرت بهش شک کرد،   نیهم یبه هم اشتباه بود؛ برا مونیو دوست یک ینزد ی دهیاز همون اول هم ا -
 نه؟!

 به همه شک کرده بودن!  -

افتاده بودن رو   ریکه گ یشده افراد دهیاطالعات دزد یو در ازا یکرد یتو نقشت رو عمل  یوقت
 ها روشن شد.  زی چ یلیخ  ،یخواست

  ییچند نفر از افراد که خارج نشده بودن افشا شد و همه تحت بازجو تیهمون موقع بود که هو در
 بمونه!   یتونست مخف یسارا نم  تیبود که هو یع یقرار گرفتن، طب

خودش و   یبرا ی: چه اتفاق دم ینبود، پرس  یکه حدس زدنشون کار سخت یاتفاقات  دنیاز شن خسته
 بچش افتاد؟ 

 نده نموند. بچش ز -

 بچش مرد؟  : دمیپرس  یناباور  با

 بود!  وونشیبد سارا و شوهره د طیبخاطر شرا دیاومد؛ شا  ایمرده به دن -

 سره خودش اومد؟ یچ -

 رو دروغ گفته بود. تشیومل تیهو ینبود، ول هشیعل یمدرکه بزرگ و کارساز  -
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 باز هم باردار شد.  یبعد از مدتکه  دمیانقدر شن  یافتاد، ول یچه اتفاق  قایو دق یدونم چه طور  ینم

رو با   تشیدونم که دوران محکوم یندارم، اما م یادی ، اطالعات ززندان بود  ی نقاهتش رو تو دوران
 انجام داد، کاهش دادن، االنم ازش خبر ندارم.  نریکه پدر را ییها  یباز   یارفاق ها و پارت

 در ذهنم زنده شد. یدیام یکورسو

 پس زندست.  -

از ابهام   یبلند شه بره و قلبم رو در هاله ا دمیترس یبود، م یز ی دردناک تر از هر چ مونیبعد  سکوت
 تنها بذاره!

 استعفا داد و درخواست مجازات کرد!  -

 کار کردم؟  یچ انیمشت شدن؛ من با را زدم  خیو دست هام  ختی فرو ر نمیدر س قلبم

 دم یچ یر خودم پنازکم رو دو  یو فشار دادم و پتو قمیانگشت هام سفت شق با

 عاشق شغلش بود و هدف داشت...  انیرا

 دورو بود...  نایستیرو بهش گره زده بود، اون دنبال کر  شیهدف که انگار کله زندگ هی

 ! شیواقع مادره

 رو به همراه قلبش نابود کردم.  زشیخدمت کرده بود، اما من همه چ bndها در ارتش و  سال

 *** 

 . دمیبه روش کش  یخاطراتم و باز کردم و دست دفتر

  یز یچ یمیدفتر خاطرات قد نیجا داشت؛ ا میبعد یهاادداشت ی یشده بود، اما هنوز هم برا فرسوده
 من رو به کشتن بده. تونستیبود که در اون زمان م 

 دشمن.  نیجاسوس در سرزم هیخاطرات  دفتر
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که ممکن بود به  نوشتیرو م   ییهات یر واقعدفت  نیا یاحمق جسور بود و تو هیداناوان  ایتان
 کشتنش بدن!

بود که  یز یچ هیبده، اما  انیدفتر رو همراه اطالعات و نامه به را نیاز وجودم خواست که ا یقسمت
 جلوم رو گرفت. 

عشق بعد از مرگم به همراهه   نیا دیداناوان محکوم به فنا بودن؛ با ایخاطرات به همراه تان نیا
 ...سوخت ی خاطراتمون م

 مردم!  انیطور که من نمردم، من فقط تو قلب رانسوخت، همون  اما

 .کشمی زندم و دورتر ازش نفس م ت یواقع در

 و بدون نگاه کردن به صفحه ها بازش کردم...  دمیکش یق یعم  نفس

 و پنجاه:  صدیس صفحه

 شدم!  یکردم، ازت دور م یکه از خودمم فرار م شهیدست خودم بود مثل هم اگه

 و منطقه! لی دل یعشق ب  یخواد، ول یم  لیو دوست داشتن با هم فرق دارن، دوست داشتن دل عشق

هات هست که  چشم یتو یز ی چ هی یعاشقتم، ول لیدل  یچهره و اندامت نشدم، چون ب  فتهیش من
 .کنمی و حس م نیو ا هیمصنوع

باعث   دم،یصداقت عشقت و د یات دروغن، وقت از رفتار یل یها و خ یها و حرکات و مهربون  حرف
 داناوان...  ای، تان دوست داشتنم شد 

 تعلل نکردم و دفتر و بستم.  نیاز ا شتریب

 تجربه کردم که شش سال براش مردم و زنده شدم! انیرو با را  یحس

 . میکردی عشق نم یهوس ادعا یاز رو چکدوممونیچون ه  ستم،ین مونی پش یول

و به   کردنی بودن قلبم و تلخ م نی ریکه از بس ش  یتر بودن، خاطراتمن از همه کشنده یبرا خاطرات
 . دنیکش یم  شیآت
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 خاموش خيال  یدر چهره  باز

 زد چشم گناه آموزت   خنده

 من ماندم و در غربت دل  باز

 هستي سوزت   یبوسه  حسرت

 

 

 من ماندم و يک مشت اميد باز

 عشق   یآن پرتو سوزنده  ياد

 ت به دل من تابيد  ز چشم که

 در خلوت من دست خيال  باز

 شاد ترا نقش نمود  صورت

 

 نگاهت عطش توفان بود  در

 آن شب که ترا ديدم و گفت   ياد

 عشق  یمن با دلت افسانه  دل

 من ديد در آن چشم سياه   چشم

 عشق  ی تشنه و ديوانه  نگهي
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 بي رنگ و خموش   یآن خنده  ياد

 سراپاي وجودم را سوخت   که

 و در دل من ماند بجاي   رفتي

 آلوده به نوميدي و درد   عشقي

 گم شده در پرده اشک  نگهي

 يخ زده در خنده سرد  حسرتي

 یی اگر باز بسويم آ آه

 از کف ندهم آسانت   ديگر

 عشق  یسوزنده  یاين شعله  ترسم

 آتش فکند برجانت! آخر

 فرخزاد  فروغ

 *** 

 ان« یرا »

 حد باز کردم...   نیچشم هام تا آخر د،یرد شد و به مغزم رس نمیس یکه از قفسه  یاحساس درد با

بزنه، غلبه  ادیشدم فر دیکل یلبا نیبود از ب کیکه نزد یدستام فشار دادم، تا به درد نی رو ب ملحفه
 کنم.

 شد و تمام عضالتم رو منتقبض کرد. شتری ب نمیس یکه درد قفسه  دمیکش یق یعم  نفس

 برطرف شه... دمید یدردناکم رو باز و بسته کردم، تا تار  یلک هاپ 

 . نمیتخت مشت کردم، تا بتونم صاف بش یدستم رو رو  یکرخت با
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 باز شد.  میشونیپ یموند و مشتم رو جهی نت یتالشم ب نم،یس یقفسه  ی دوباره  دنیکش ری ت با

 چشم دوختم.  ECGدستگاه  یها یدادم و به منحن هیبه تخت تک  

 کرد، متوقف شد...  ینگاهم م  یسرم بود و با نگران یکه باال یدختر  یسرگردونم رو نگاهه

 و مردمک لرزونش نگاه کردم.   یآب یباز شدن، به چشم ها  یخشکم به لبخند تلخ یها لب

د و چهار سال عمق وجودم نفوذ کرده بو یکه تو یا یینافذ و آرام بخشش برام آشنا بود، آشنا  نگاه
 کابوسم شده بود. 

 ... ایدرد لب باز کردم: تان  با

 هام رو از ملحفه فاصله دادم و به سمت صورتش بردم.  دست

 شد.   ریبه تمام وجودم سراز ی بی عج یصورت گرمش نشست، ناگهان سرد یکه رو دستم

 به درد اومد. نم یس یقفسه  یکه به چشم هاش انداختم، قلبم تو یا گهینگاه د با

 کرد:  یم یرو برام تداع  یا  یمیقد یزد و خاطرات و صحنه ها  یانگار که داشت باهام حرف م 

  رم،ی کجا م دونمی ادب، پرحرف!«» من خودمم نم یب ج،ی پرستار گ  هینوشتن  یم  دیبا  کتتی ات یرو »
   نجایحداقل هم

 دنبالت.«  فرستمی کردم م دایها رو پ اگه سربار سایوا

شم،   یم  داریخوابم، صبح ب  یرم تو خوابگاه، شب م   یعصر م فتم،یشم تا عصر ش  یصبح بلند م »
 کنم...« یدوباره همون کار ها رو تکرار م

معده دارن، عصرونه که   فالکسیگرفتن و مشکل ر  میکه رژ هییکسا  یغذاش افتضاست؛ ناهارش برا »
 خوره، تازه ساعتشم بده « یم  ایبه درد زندان شتریدن، شامش هم که ب ینم

اگه  یخشکم نشست؛ حت  یلب ها یرو یلبخند تلخ  یاون پرستار ساده دست و پا چلفت  یادآور ی از
وز  ببرم، تا هر ر نیکج و کوله رو از ب  یها هیرد اون بخ تونستمیخواستم فراموش کنم هم نم یم
 و درد نکشم... نمشونینب
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  یبعد از رژه دوشنبه  یپارت  یهم مانع از لمس اون بدن سرد  تو دیچی پ یپهلوم م یکه تو یدرد یحت
 سرخ نشد.

هنوز هم اون  ادمه،یغم چشم هاش و درد زخم پاش، به قلبم هجوم آورد رو هنوز  دنیکه از د یدرد
 ... ادمهینگاه رو 

 .«یر ی بم دم،یاجازه نم  »

« It feels so good but you know its hurts 

 که دردآور هم هست«  یدون یاما م  ه،یخوب حس

 !«رمی م یمنم م یر ی من دوست دارم، اگه بم »

  یاسلحه رو تو چوقتیه گهیدوست نداشتم د ،یقرار گرفت یادیبد ز یها تیموقع  یبخاطر من تو »
 نم« یدستت بب 

 داناوان!« ای تان  بهت اعتماد دارم  »

 گردنت باشه« یتو ،یکه دوستم دار  یپس تا وقت »

 همون لحن و همون صدا و همون دختر دوباره گفتن که:   اما

 دوست ندارم«  »

 شده...«  رید یلیخ گهید نجات دادن من یبرا »

 کشتمت!«  یهمون موقع م دی... بامونمیپش »

 دم « یتم رو مبا جونم، تقاص تمومه اشتباها »

 بودن که من عاشقش بودم.  یتر از دختر  یواقع   انتکار؛ی رحم و اون جاسوس، خ یب یچشم ها اون

بود که دو بار جونم رو نجات   یتر از اسلحه ا یواقع من نشونه رفت  ی نهیاسلحه که به سمت س اون
 داد! 
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 زده و تمام!... خی با آب   یبرخورد جسم  ی... و بعد صداسقوط

 رو سفت فشار دادم. نمیس یقفسه   یبرداشتم و رو قمی شق یو از رو دستم

 که خورده بودم، بدتر و دردناک تر بود.  یر ی خاطرات از درد ت درده

 آورد و ازم فاصله گرفت.  رونی رو از دستم ب دستش

 فت. جاش و گر دیبا روپوش سف  یاز هم باز شدن و مرد ینامفهوم  یهاش به حرف ها  لب

 برد و جاش و سوزش داد. نیرو از ب  میحس  یبازوم فرو کرد، ب یکه تو یسوزن

 شم...  یخال زیکردم از همه چ یگذاشتم و سع قمیشق  یو رو ساعدم

 که کابوسم شده بودن!  ییچاله چشما اهیس از

 *** 

 هام و باز کنم. ، چشمو باعث شد   دیچیگوشم پ  یتو  نشیآهسته و پر از طمأن یصدا

 حالت خوبه؟  -

 . دمیکوب  میشونیپ  یمشت شدم رو چند باِر رو دست

 کردم... یرو درک م  تمیو موقع ومدمی که تازه داشتم از خالء در م انگار

  یاکتفا کردم و بعد از حالج  یبه زدن پوزخنده تلخ د،یپرس   یدکتر که حالم رو م یجواب سوال ها در
 هوش بودم؟ ی: چند وقت ب دم یکه برام افتاده بود، پرس  یاقاتاتف یدوباره 

خش دارم، آفتالموسکوپ رو از چشم هام دور کرد و بدون توجه به سوالم   یصدا دنیبا شن  دکتر
 سوزن؟ ی: چشمات مد یپرس

 آره...  -

 !یکه بدون ماسک در معرضش بود هیبخاطر گاز اشک آور ه،یعاد -

 هوش بودم؟ یچند وقت ب -
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کوتاه فکر کردن، جواب داد: دو شب و دو   یو بعد از چند لحظه  دیدست کش دشیروپوشه سف به
 روز... 

و هنوز   یچون تازه عمل شد  ،یاستراحت کن دیاز چک کردن فشار خون و سرمم، دوباره گفت: با بعد
 !یخوب نشد

 .دیچ یپ نمیس یقفسه  یتو یدیبخورم که درد شد یتکون  خواستم

 دادم. هیو به تخت تک  دمیکش یپوف

 از اتاق خارج شد.  ن،یبه کاروال ییها هی بعد از گفتن توص دکتر

 اد؟ ی م ادتی: من و دیپرس دیشد و با ترد  کیخارج شدن دکتر از اتاق، بهم نزد بعد

 عمق چشم هاش نگاه کردم.  به

شه  یمگه م م،یم نداشته باشه ی اگه نسبت ی... حتیبال سرم اومده و هر بار باال سرم بود نیبارها ا -
 !؟یبر  ادمیاز 

 پنهان شد.  دیترد نطوریاز غم و هم یهاله ا نیلب هاش نشست، اما به سرعت ب یرو یکمرنگ  لبخند

 ... یاشتباه گرفته بود یا گهیمن و با کس د نکهیمثل ا -

 ندادم.  لشیپوزخند تحو هیجز  یز یکردم لبخند بزنم، اما چ تالش

 ...!رمیگ  یتو رو اشتباه م شهیهم دونم،منی م -

و   یهوش ی ب  مهیگفت: انگار که تو ن  یآروم یهمون حالت با صدا یسرمم فرو کرد و تو یرو تو آمپول
 ...یدید یکابوس م  ،یدار یب

 گفتم؟ یمگه چ -

 ؟ یستیچرا مراقب ن م،ینگرانت شد یلیدلخور گفت: خ   ینگران و لحن  یتوجه به سوالم، با نگاه بدون

 دونه؟!  ی: مادرم مدم یبه سوالش ندادم و دوباره پرس  یجواب
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 شه.  ینگران م یلیچون خ مینه؛ بهش نگفت -

 گفتم: خوبه!... یلب و به آروم ریز

 به اتاق انداختم. ییگذرا نگاه

 شم؟! یبه بخش منتقل م یک -

 .یتحت مراقبت باش  د یزوده، با  یلیهنوز خ  -

 . دیزود تر منتقلم کن ست،ین یاز ین -

 .. .یول -

 خوبم!  -

 کنم. یو گفت: با دکتر صحبت م دیکش یق ینفس عم ن یهم یتونه متقاعدم کنه، برا یکه نم  دیفهم

رو احاطه کرده بود، چشم  نمیکه تموم س  یو باال آوردم و به باند مارستانیب د یسف  راهنیپ ی گوشه
 دوختم...

  نیاگه بسوزونمش از ب دیشد، شا دهیچپم کش یپهلو یرو  ینگاهم به سمت رده کمرنگ ناخواسته
 بره...!

 پوزخند تلخ بود.  هیهم جوابم  باز

 داشت؟   یا جهینت  لیسوزوندن عکس ها و وسا مگه

 بکشم...   شیرو به آت  ا یاون دختر و پاک کرد، حاضرم تموم دن  ادیشد با سوزوندن  یم اگه

 ومدم.ا رونی لباس سر خورد و از فکر ب یدستم از رو نیکاروال  یصدا دنیشن  با

 م؟ یک هیمن شب  -

 شناس!  فهیپرستار وظ  هی هینثارش کردم و جواب دادم: شب یبار لبخند کمرنگ نیا

 به لب هام چشم دوخت...  یگه جواب دلخواهش رو نگرفته بود، چون همچنان سوال انگار
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 !هیکه خودش هم حدس زده بود سوال سخت انگار

 : دیتختم نشست و دوباره پرس  یشد، گوشه    کینزد بهم

 ؟ یچه دختر  هیشب  -

 که مرده! یدختر  هیشب  -

 چشمم کنارشون زد، تا دوباره بهش نگاه کنم. یو از جلو  دیکش ختمیبهم ر یموها نیب یدست

 زد.  یمغموم  لبخند

 دلت براش تنگ شده؟ -

 .ادی ز یل یکردم: آره... خ کیبه لب هام نزد یصورتم گرفتم و با لبخند تلخ   یو از رو دستش

 ؟ یدوسش دار  -

 وقته ازش متنفرم! یل یخ -

 *** 

 .دمیکاناپه گذاشتم و خودم و باال کش یدسته  یو رو دستم

گفت:   یشونم گذاشت و دستور  یبه سمتم اومد، دستشو رو ی افتاد که با نگران نیبه کاروال چشمم
 ؟ یچرا انقدر لجباز  ،یشد یم  یچند روز بستر  دیبا

 گفتم: خوبم، نگران نباش.  یقی دادم و بعد از نفس عم هیو به کاناپه تک سرم

  ادیبه آندره خبر بدم، ب ستی ن یاز ی که ن ی: مطمئن دی راحت نشد، چون دوباره پرس  الشی که خ انگار
 شت؟ یپ

 نه... -

 مراقبت باشم؟  یبمونم و تا کامال خوب ش شتیخودم پ یخوا یم -

 به کارات برس.  ست،ین یاز ی م: نبهش انداختم و گفت یا یسرسر  نگاهه



 2عاشق  انتکاریخ

185 
 

 که ازت مراقبت کنم. نهی کارم ا  نیفعال مهم تر -

 ! یهات رو عوض کن تی پس بهتره اولو -

 ؟یار یدرش ب  یاز نگران ستی خانم چند بار بهت زنگ زد، بهتر ن کایار -

 گم. یخوام نگران شه... بعدا خودم بهش م یبهش نزن، نم   یباره حرف نیدر ا -

 بمونم.  شتی پ یداد یکاش اجازه م  یرفت، جوابم رو داد: باشه، ول یکه به سمته آشپزخونه م یدرحال 

 عذاب آوره!  ییتنها ،یبر  یبه سر م  تی و مامور جانیدر ه شهیکه هم  ییتو یبرا

 .یندار   تی کار و اداره و مامور  یکه اجازه   یانی جر در

 ببره...   نیحرارت تنم رو از ب ت،ی باد اسپل یرو باز کردم تا سرد راهنمیپ یدکمه ها  یبا اخم کمرنگ 

 برگرد آپارتمانت! یندار  یکار  مارستانیوقته؛ اگه تو ب  رید -

 تم... گذاش نتیکاب یخوردنشون تو میگفت: دارو هاتو به همراه تا م،یتوجه به لحن دستور یب

 کن!  رونی به موقع بخور، فکر رفتن به اداره رو هم از سرت ب حتما

 تکون دادم و لنگان به سمته اتاق رفتم.  یحوصله سر  یب

 دنبالت.  ادیزنگ بزن آندره ب  -

 .ستادیدرگاه در ا یدستش انداخت و دست به کمر تو یرو  پالتوشو

 حموم؟ یبر  یخوا یم -

به  هیلبش گذاشتم و تک  یکنسول رفتم، دستم و رو نهیتخت انداختم و به سمت آ  یرو رو راهنمیپ
 دستام دادم.

 گرفتم. مارستانیخون و ب   یآره، بو -

 شد و درست در پشت سرم قرار گرفت.   کیکه بهم نزد دمید نهیآ یرو از تو  رشیتصو
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 هات بخوره.  هیآب به بخ  دیاما نبا -

 لب گفتم: حواسم هست... ریز

 ؟ یاز شد چاگه ب -

 بهش زدم.  نهی آ یاز تو یمحو لبخند

 ؟یپس تو چکاره ا -

حالت بد شد، حتما خبرم    ای یداشت یشم، پس اگه کار   یتو نم فیگفت: من که حر یتک خنده ا با
 کن.

تو رو هم من   ی: جور لجباز دیچ یگوشم پ یتو یحق به جانب یجوابش رو بدم که ناگهان، صدا خواستم
 بکشم؟ دیبا

 حموم!  یبر  یتا من اجازه ندادم حق ندار  ،یکپک هم بزن شده

 چشم دوختم. نهیآ یاز تو می کالفه و عصب ریتصو به

 رحم! یدختر ب  ؟یعذابم بد یخوا یم  یک تا

خورد،  یصورتم تکون م یدستش که جلو یو بعد نگاهم رو به سو دیچ یگوشم پ یتو نیکاروال یصدا
 شدم.

 حالت خوبه؟  -

 !یبر  یتون یم گهیآره... خوبم، د -

 پاش بلند شد یپنجه  ینثارم کرد، رو  یجذاب  لبخند

 چشمم رنگ گرفت.  یافسونگر جلو یچشم ها ریانداختم، تصو نهیدر آ کمونی نزد ری به تصو ینگاه

 گونم نشست. یصورتم و چرخوندم و بوسش رو   اریاخت بدون

 *** 



 2عاشق  انتکاریخ

187 
 

 ؟ی: چرا مراقب نبوددیکش ادیدر کنترلش داشت، فر  یکه سع یت یعصبان با

 ! ستیکه از جونت مهم تر ن تیمامور هی ،ید ی سرتو به باد م آخرش

گفتم: حواسم  یحال خونسرد نی تازه کردم و با لحن آروم و در ع یواقع اصال هم موفق نبود، نفس در
 کنم. یم اطیاحت  شتریبه بعد ب نیپرت شد، از ا

 لب هاش نقش بست.  یور  یز ی تمسخر آم  لبخند

 !؟ی پرته ک ای  ؟یپرت چ -

 ؟یبگ یخوا  یم یلب گفتم: چ ری و ز دمیکش ختمیبه هم ر یموها نیب یدست

 اون دخترست.  الیده، فکر و خ  یکه آخرش به کشتنت م  ستین یحواس پرت  نیخوام بگم ا یم -

 خسته شده بودم.   حیو توض  حی از توج گهیاما د دن،یچرخ یسرم م  یتو یادیز  یها و بهونه ها دروغ

 ؟ یشد یکنه، حاال راض   یتا من و به کشتن نده ول نم کهی اون زن ،یگ  یباشه تو راست م  -

 چرم کاناپه مشت کرد.  ی داد و دستش و رو رونی و آه مانند ب  نفسش

 ! ه؟یکاف یکن ی فکر نم -

 اما مصمم گفتم: نه! کوتاه،

 !یکن  داشیپ  یتون  یگفت: نم  تی از عصبان ینگران و خال یلحن با

 !...رانی لب گفتم: ا  ریز  شیتوجه به حرف تکرار بدون

 ران؟ی لب تکرار کرد: ا ری کرد و متعجب ز زی هاش و ر چشم

 معلوم بود، نگاه کردم.  راهنمیپ  ریکه از ز یبه بانداژ  یچشم ری زدم و ز  یپوزخند

 ...رانهیدورو ا نای ستیکر -

 ؟ی از کجا انقدر مطمئن  -
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 خودم و به گلوله نبستم.  یخودیکردم و گفتم: ب  نمیبه س یا اشاره

 کا؟ی: ورون د یپرس دیترد با

 تکون دادمـ دییتا یبه نشونه  یسر  ،یعصب

 رابرت خبر داره؟  -

 نه... -

 ! یش  الشیخ  یبشه، پس بهتره ب  ایقضا نیا  ری دوباره درگ کایورون  خوادی که نم یدون  یم -

 یهمه  دیکنم، اون زن کل  یم داشیکرده... بالخره پ رانی و و میشم که زندگ ینم یکس الی خ  یمن ب -
 هم خودش بود.  شیچهار سال پ  یایپشت قضا است،ی بدبخت نیا

که   یاتفاقات یتون یشو، نم الیخ  یبودم، گفت: ب دهی که کم ازش شن یبا لحن متأصل و درمونده ا 
  یرو فراموش کن و به زندگ  انتکاری اون دختر خ ،یممکن رو ممکن کن  ریغ  ای یبد ری افتاده رو تغ

 برس!  دتیجد

 ...یطوالن ی بود و سکوت  یپوزخند عصب هیفقط  جوابش

 کرد، قضاوت کنه؟! رانیو دو بار و  میکه زندگ  یزن  یدرباره  یراحت نیتونست به ا  یم  چطور

 گهیگم شد و د انی پا ین آب باو  یرحمانه به دست اون دختر، تو یب  شیوقت پ  یلیمن خ  آرامش
 کنم!  داشیهرگز نتونستم پ

 کنم. یتاوان رو بخاطرش دادم، فراموش نم ن یاشتباهم رو که بزرگتر ن یتربزرگ  چوقتیه -

 !... ایاسم ورد زبونت بوده، تان  هی یهوش بود یب یگفت وقت نیتوجه به حرفم گفت: کاروال بدون

 آورد.  یاسمش هم قلبم رو به درد م دنیشن

 ش؟ ی از جاسوس ای یختی ادامه داد: تو از مرگش بهم ر یپوزخند اعصاب خوردکن با

  یبرا ،یمتاثر شد شتریهم منتظر جوابم نموند و خودش ادامه داد: تو از مرگ اون جاسوس ب باز
 .ی مجازات کرد یو تقاضا یاستعفا داد نیهم
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رو کم کنه، با   تمیاز عصبان یفشرد، هم نتونست ذره ا یدر هم م مشت شدم که چرم کاناپه رو دست
 و بلند شدم: اشتباه از من بود...  دمیکوب نیزم یاز آب رو رو یخال  وانیکنترل نشده ل یتیعصبان 

 نفوذ کنه. یمامور  چیرو کنترل کنم و نزارم ه زیمن بود که همه چ ی فهی فرمانده بودم، وظ  من

 من قبول نکردم.   یول  د،یک کرده بودداناوان ش ای به تان شماها

 خطر بود.  رهیچشم هاش برام مثل آژ یبرق تو دمشیکه د یروز   نیبهش اعتماد نداشتم... از اول 

 دم ید یرفتار و چشماش و حرفاش تناقض م یتو شهیهم

 یآورد، گفتم: م یفشار م نمیس یکه به قفسه  یبلند تر  یبزنه که با صدا  یخواست حرف آندره
  یچون از دست سربازها دم،یفهم دمشیمحوطه د یکه تو یگه! از همون شب  یدونستم بهم دروغ م

که   یتونست با مهارت ینم  یدختره پرورشگاه هیو توجهش به اطراف؛  یز ینگهبان فرار کرده بود... از ت
 کنه و اتفاقا به هدف هم بخوره. یانداز  ریاز سربازها هم ندارن، ت یلیخ

 خر اون چرا!  یخر نبودم، ول من

 ...یگی نخواستم کشفش کنم، تو راست م خودم

بود که گذرونده بودم،   ییآوردن، سخت تر از روز ها یکه قلبم رو به درد م ییزبون آوردن حرف ها به
 کرده بودن. ریگلوم گ یاما تو

 شونم گذاشت و فشردش.  ی، دستش و روکاناپه بلند شد و به سمتم اومد یرو از

 .میخورد بیتو نبود، ما هممون فر ری تقص -

 به عقب برداشتم  یو پس زدم و قدم دستش

 شناختمش... یکه نم  دمیرو د ینشستم و جلوم دختر  زی آندره من دو بار پشت اون م -

 بود...  خوردن، اما حرف زدن برام سخت یهام تکون م لب

بخوام؛ فقط تونستم بگم   قتیحق  هینتونستم ازش  یکار هاش رو بپرسم، حت  لینتونستم ازش دل  -
 بده و قلبم  و بشکنه...  بمی بهت اعتماد دارم تا راحت تر فر
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 . دمیکش یبغضم رو قورت بدم، فقط درد م یحت ایکنم  هی تونستم گر یسوخت، نم یخودم م یبرا دلم

نکردم و همشون  یز یافتاده بودن برنامه ر ری که گ ییجاسوس ها یمن انقدر حواسم پرت بود که برا -
 رو از دست دادم.

 داد و در سکوت بهم نگاه کرد.  هیتک  وارید به

 . اوردمیاسلحم و هم در ن یحت -

 جاسوس... هیشناختم هم صدمه بزنم،   ینم  یبه کس   یجا زدم و نتونستم حت دمشید یوقت

 ؟یداد یم  شیفرار ؟ی کرد چ ینم  یلب باز کرد: اگه خودکش بالخره

 لبم دادن. یرو  یو پوزخند تی رفتن و جاشونو به عصبان  نیو دردم از ب  ی آن تمام دلتنگ کی در

 فراموش بشه. ای دهیکه بخش  ستین  یز یچ  انتی خ -

قرار   چوقتی که ازش سوءاستفاده شد، اما ه یهمون ،ی گ یکه تو م  میفی... من همون احمق، ضعآره
 از دستم فرار کنه...  انتکاری جاسوس، خ هینبود اجازه بدم 

 کشتمش!  یادامه دادم: خودم م یلب ریز

 . گفتی بهم دروغ م  شهیگفتن راحته؟ حتما هست که هم دروغ

که  ییها  تیدروغ ها و کشتن ها و جنا یاز همه  ز،ی خوب شد که مرد... اون آزاد شد، از همه چ -
 شغلش به همراه داشت. 

 نبود که اونطور مرد! اهشیس رهیتو تقد  ینخواست خوب بشه، خوشبخت  اون

و سال که بعد از استعفات د یگفت: واقعا از مرگه کس  یزد و با لحن معنا دار   یدوباره پوزخند آندره
 ! ؟یکن ی م یاحساس سبک ،یدنبالش گشت

فرار   یکرد و چطور  کی بهت شل ی که ک دمیکردم و گفتم: مگه من از تو پرس یک یستریه یخنده  تک
 بود؟   یچ اتی باز وونهید لی کرد و دل

 بود؟  یچه کوفت  تیاحمقانه تر از خودت و زندگ ینامزد  نطوریهم و
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 !ه؟یگفت: من عاشق کالرام، مشکلش چ یزد و با لحنه کشدار   یکم رنگ لبخند

 *** 

چو جان نهان شده در  یکه تو خود باخبر ز حال من متی: چه گوگهی که شاعر م جاستنی: اتی پاراز
 ! یجسم پرمالل من

 *** 

 سارا«  »

 ازم فاصله گرفت و از کنارم بلند شد. نا،یخواب آلود امل یصدا دنیشن  با

 خودم و جمع و جور کردم.  یلباسم، کم   ی قهیو با مرتب کردن   دمیکش یق یعم  نفس

چشماش   یرو  کشویکوچ یشدم که دستا رهی آباژور بهش خ یشدم و از نور کم سو زی خ میتخت ن  یرو
 ...دیکش یم

 آهسته به سمتمون اومد. ییعروسکش و تو درگاه در، رها کرد و با قدم ها 

 . دیرو بدون بستن دکمه هاش پوش راهنشی دست برد و پ رابرت

 اومدم و روبروش زانو زدم.  نییتخت پا یرو از

 زم؟ یشده عز یچ -

 رو اول به رابرت، بعد به من دوخت...  شیآب یچشم ها  ،یکنجکاو با

 ؟ یمامان نیکرد یم  کاریچ -

 جا خوردم و فقط تونستم بگم: ها؟  یکم

 

 ؟یدی گفتم: چرا نخواب  عیبپرسه که نتونم جوابش رو بدم، سر یسوال ایبزنه،  یحرف نکهیقبل از ا 

 آورد و شونه هاشو باال انداخت.  نیی صورتم پا  یهاشو از رو دست
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 بره!  یخوابم نم   ییتنها -

 زم؟ یعز یچ یعن ی: دم یتعجب پرس  با

 شما بخوابم؟ شهیشه منم پ یگفت: م  مظلومانه

  یستیبچه ن ،یبزرگ شد گهیگفت: دخترم تو د یا یاما جد ،میتخت نشست و با لحن مال یرو  رابرت
 ...یما بخواب  شهیکه پ

هم  شهیپ  نی گفت: چطور شماها که بزرگ تر ینداد حرفش رو کامل کنه و با لحن حق به جانب اجازه
 ترم تنها بخوابم؟ کیبعد من که کوچ ن،یخواب  یم

و    یحاضرجواب نیطمئنأ رابرت هم از ااز هم باز شدن، م  یکمرنگ یاز مدت ها لب هام به خنده  بعد
 زد.  ینم یتعجب کرده بود، چون حرف یحق به جانب 

 انگشت هاش چرخوند و تو همون حالت، مظلومانه گفت: بخوابم؟  نیفرش رو ب یاز موها یا طره

 ! زمیو ربات وار گفت: بخواب عز دیموهاش دست کش  یتو دیبا ترد رابرت

 برداشت و بغل کرد.  نی انداخت و عروسکش و از زمابروشو باال  ی طونینگاه و لحن ش  با

 خوام.   ینه، نم -

 زم؟ ی: چرا عزدمیپرس  متعجب

 ... رهیگ  یخوام، بابا منم مثله تو گاز م  ینم -

 . دیحرفش، ازمون فاصله گرفت و به سمته اتاق خودش دوئ نیدنبال ا به

 کنم؟! کاریکنم، خجالت بکشم... چ هیدونستم بخندم، گر ینم

 کرد  ناگهان پرت شدم رو تخت، و تو چشمام نگاه ،نا یدور شدن امل با

 می فردا ظهر مهمون دار -

 ؟ یک -
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 ... الیو کام لی آندره و کالرا، دن -

 اد؟ ی نم انی: رادم یپرس یسرمو تکون دادم و به آروم متفکر

 بهش گفتم... گفت نه وقتش رو داره، نه حوصلشو! -

 ؟ یهمه شغل، چرا مامور مخف  نیا نی از ب: دمیپرس  یو به آروم   دمیورچ لبامو

 !یکرد ی... تو که حال م یفی شر  نیزد و بالفاصله گفت: شغل به ا  یپوزخند

 *** 

 ا« یرو »

 .نهیلب گفتم: هم ریبهش کردم و ز ینامحسوس ی اشاره

 که بهش نشون داده بودم، نگاه کرد. یر ینگاهم کرد و در سکوت به مس یاسترس مشهود با

 فشردن... یمانتوش رو م  یهم قفل شده بودن و گوشه  یرفت سمت انگشت هاش که تو نگاهم

 صداش زدم: ترانه؟   یحوصله، اما جد یب

، هول شد و با قورت دادن آب دهنش،  که تازه از خلسه در اومده بود یصدام، مثل کس دنیشن  با
 جواب داد: ب... بله؟

 کرد.  یداشت اعصابم رو خورد م انشی کردم، اما رفتار ناش  یرو درک م  ابشاضطر

 وجود نداره! یراهه برگشت ،یاگه اشتباه کن  -

 دونم...  یم -

 !یو به نقشه مسلط باش  ینترس  هیکه بهت دادم استفاده کن. کاف ییاما نگران نباش، از آموزش ها -

 باشه  -

  یخانم هی اونجا  ؛یبرو به کالنتر   میرفت، مستق شیپ طبق نقشه زیو گفتم: اگه همه چ  دمیکش یپوف
 داره. یباند خالفکار به تو بستگ نیا هیسرنگون  ره،ی به اسمه سروان کرامت منتظرته تا مدارک و ازت بگ
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 ازم گرفت و بهش دوخت که بعد از حساب کردن پول قهوش، از کافه خارج شد.  نگاه

 بلند شد.  زیاز پشت م  ،فشی دستورم نموند و بعد از برداشتن ک منتظر

 دم.  یافتاد، بهت گزارش م  یهر اتفاق -

 لب گفتم: خوبه.   ریتکون دادم و ز یسر 

 نگاه کردم. رفت، بهش رونی خارج شد و از کافه ب دم یکه از د یلحظه ا تا

 ازش رو مزه کردم. یسرد شده رو برداشتم و کم  یبردم و قهوه  دست

 .دیرس ی، احمقانه به نظر م ده نفره و رزروش  زیم ه ی ینفر رو هی نشستن

کافه بزاره،   نیا یبرگرده و پا تو رانیتونه به ا  یهرگز نم گهیمرده... سارا د ای که لع نهیا قتیحق اما
بچه ها انقدر غرق در   ی هیو بق  مینی بش زیم هیبدون جنگ اعصاب سره  میتون  ینم گهیو من د اریکام

 ندارن!  دارید دیو تجد یدوست یبرا یمختلفن که وقت یها تیمامور

سرده  شهی خونسرد و هم هیروبروم، سر بلند کروم و نگاهه بغض دارم رو به چشما  ینشستنه کس با
 آراد دوختم.

 ؟ یگفت یرو به صالح  زیهمه چ -

 تکون داد. دیبه نشونه به تائ  یحوصله، سر  یب

 رفت؟  -

 آره...  -

 داد و تو قهوه تلخ سفارش داد.  رونی و آه مانند ب  نفسش

 سکوت، به حرف اومد.  قهیاز چند دق بعد

 ؟ یر  یهست، م تیمامور هی -

 کجا هست؟  -
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 دوسلدورف!  -

 لب گفتم: آلمان؟! ریآوردم و با اخم ز ن ییکرده بودم، پا کیرو که به لبم نزد یا قهوه

 آره.  -

 نینوردرا التیدر مرکز ا یتی مامور یخوا یکردم و شمرده گفتم: از من م ی ا یعصب یخنده  تک
 فدرال آلمان، انجام بدم؟! یالت یا تختیوستفالن، پا

 لبش نقش بست.  یرو  یپوزخند

 دختر باهوش!  ن،یآفر -

 .دمیرو وسعت بخش لبخندم

 رم!    یاما من نم -

   اشیمشتر  یخصوص  میبود که از قضا به حر یدنج و خلوت  یبه اطراف انداخت، کافه  یمحتاط نگاهه
 داد... یم  تیاهم  یلیخ

 ...ادیمهمه، استاد دورو هم م یل یخ  تیمامور هی -

 تعجب حرفشو قطع کردم.  با

 کنه.  یبان ی شخصا پشت  ادی م شیکم پ  یلیاون که خ ی! ول نا؟ی ستیکر -

 از چند ماه طول بکشه. شتریمهمه که ممکنه ب  تیمامور هیگروه خودمون هم هستن،  یبچه ها -

 . امی به هر حال، نم -

 چرا؟  -

 یها ت ی طور از مامور نیو هم  ادیجماعت خوشم نم  هیآلمان و آلمان یها  تی چون کال از مامور -
 ! زارمیب  یگروه

 ؟ی کن  یفرار م یز یاز چ -
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 نه! -

 ! یکس ای -

جواب دادم: آره، اصال از همه فرار    یبه خودم اومدم و با اخم کمرنگ  عی سر یمات موندم، ول هیثان چند
 بار بسه هفت جد و آبادم بود! هیهمون  ؟یشد ی کنم، راض  یفرار م  هیآلمان یکنم، از هر چ  یم

 زدم.  رونی از کافه ب زم،یو حساب کردن م فمی از برداشتن ک بعد

 شم! یآلمان و آلمان  کیبه گور عمت بخندم، نزد من

 *** 

انداختم و  یوار یبه ساعت د یبست، نگاه یمانتوش رو م  یبهش انداختم که داشت دکمه ها ینگاه
 ؟ یر  ی: کجا مدم یبا تعجب پرس 

 رفت، جواب داد: پرورشگاه!   یمانتوش ور م یکه با دکمه ها  یحال  در

 گرد شد.  چشمام

 وات؟  -

 کوفت!  -

 کجا؟   ی: گفتدم یکاناپه نشستم و با تعجب پرس  یرو صاف

بزرگ تر، توش پر از بچه   یکم  دمیخونست، شا هیجا که شب هیزد و جواب داد:  یمسخره ا لبخنده
 سرپرسته... یب یها

 حرفش...   ونیم دمیپر

 !  میدیظلمت رهان یها ی کی که از تار یمرس -

 !ه؟یدن یپوش ای هی بودم که پرورشگاه خوردن نیتو فکر ا شهیهم

 ؟یر   یم یچ ی: حاال برادم ینزد، که خودم دوباره پرس یو حرف  دیخند
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 گرفتم ببرم براشون!  زی م زیکم چ هی -

 .دمی کش یسوت  طنتی ش با

 !  یشد ری خ -

 ! دیرفت و تو همون حالت گفت: کور شود هر آنکه نتواند د فشیقر به سمته ک با

 درآوردم و پرت کردم سمتش... فمیک  یرو از تو  یاسف تکون دادم و کارت ت یبه نشونه  یسر 

 رمزش نوزده، صفر، دو! -

 گذاشت.  شیدست فیک یهوا گرفتش و تو  یتو

 بزنم به حساب پرورشگاه؟  ینقد -

 کم و کسر دارن، خودت براشون بخر.  یچ نینه، بب  -

 اد؟ی خوششون م یپنج تا نه سال از چ یگفت: به نظرت دخترا یداد و با کنجکاو هیاپن تک  به

 ... تیتبلت، اسک ،ی باال انداختم و بدون فکر کردن، جواب دادم: لباس عروس، عروسک بارب یا شونه

 هوا زد. یتو  یزد و بشکن یلبخند

 ؟ یدونی به خانم باهوش، از کجا م  نیآفر -

 لبم نقش بست.  یرو یلخگذشته، لبخنده ت ادیدر اومد و به  یاز سرد قلبم

 .ومد یخوشش م  یلیسارا که خ  -

 به جا موند.  باشیصورت ز   یتو یاز مهربون ی، تا فقط هاله اکم کم محو شد لبخندش

 ؟ یایتو هم باهام ب  یدوست دار  -

 به پوزخند شد. لی تبد لبخندم

 حوصله ندارم.  -
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 خوبه...   یلیخ ت ی روح یگفت: اما برا ینکرد و با لحن بشاش و ذوق زده ا یتوجه 

 حرفش.   ونیم دمیپر

 داغونم رو خوب کنه. هیروح  تونهی سرپرست، نم یمشت بچه ب هی ییتنها دنید -

بخش   یاونا تنها و بدون خونوادن شاد کهن ی، دوباره گفت: اناراحت بشه ای جا بخوره  نکهیا بدون
بخش و خوشحال   هیخودش روح   ؛یکن ی دادنت خوشحالشون م هیتو با رفتن و هد نکهیاما ا ست؛ین

 کنندست! 

، پلک هام و  و سرم و روشون گذاشتم دمیهم چ یکاناپه رو رو یرو یها کوسن حوصلهی ب  یحالت با
 صورتم انداختم.  ی رو رو میهم گذاشتم و شال نازک مشک  یرو

که با  دیرس  ینظر م هی، متنفر بودم و احمقانه خواب بهم زل بزنه  یتو  یکس  نکهیاز ا یبچگ  از
 داد. یپوشوندن صورتم احساس آرامش بهم دست م

داغون و کسلم، تنها   ی هی، به همراه درد عضالت و روحکردم  یعمق وجودم حس م یکه تو یا یسرد
 ! یزدن... خمار  یم  ادیرو فر زیچ هی

چنگ به  یدست نامرع هیبود که انگار با   دنیاز زجر کش یمثل حالت نم،یس ی و سوزش قفسه  درد
 آزاد کردن راه نفسم بکنم.  یبرا  یتونستم حرکت یگلوم زده بودن و نم 

شال   یکه ناگهان گرم م یبدبخت ی ، تا رفتن اسما برام اثبات بشه و برم پ در بودم  یصدا دنیشن  منتظر
 ه شد. فشرد نییصورتم برداشته شد و کاناپه به سمت پا  یاز رو

 حالت خوبه؟  -

  یبه شش هام برسه و از سوزش قفسه  ژنیتا اکس  ،دمی کش  یقیدهنم رو قورت دادم و نفس عم  آب
 کم بشه. نمیس

 به کارت برس.  خوبم  -

 سه؟یخ  تی شونیگذاشت و با بهت گفت: چرا پ میشونیپ یانگشتش رو رو نوک

 شدم.   زیخ میپس زدم و سر جام ن   یرو به آروم دستش
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 گرممه، عرق کردم.  -

 . یپارادوکس هی ه ی، شبباال انداخت و گفت: جلل الخالق  ییابرو

 هم رفتن. یاز شدت تعجب تو ابروهام 

 ؟ یگی م یچ -

 . یکن  یاز اون طرفم از گرما عرق م ،یلرز  یاز سرما م یزد و گفت: دار  یا لسوفانهیف  لبخند

سرنگ از توش   هیتوجه به حضور اسما  یب دراور رفتم،  زی از کنارش بلند شدم و به سمت م یکرخت با
 گذاشتم. بمیج  یدرآوردم و تو

 حالت خوبه؟  یمطمئن  -

 خرس مهربان!   تتیمامور یمثل خودش داد زدم: مطمئنم، برو پ موردش یب  یاز نگران کالفه

 گفتم. یچ دمیتازه فهم  د،یچ یگوشم پ یکه تو غش یج یصدا

 خرس؟   یبه من گفت -

، دست از سرم بردار!بدون توجه به حرفم، با  گفتم: غلط کردم  یو برگردوندم سمتش و با حال زار  روم
 ! شعوری گرفتم، ب میگفت: دو ماهه رژ ی لحن به ظاهر مظلوم

 کنه! ی، هم اسماخالص شم یتا هم از دست خمار   وار،یداشتم سرم و بکوبم به د دوست

 و به کمرم زدم و به در اشاره کردم.  دستم

 رون؟ ی بندازمت ب   ای یر  یم -

 نشو! یباشه بابا، وحش  -

 کنسول رفت و خودش رو برانداز کرد. زی م نهیحرف، به سمت آ  نیاز گفتن ا بعد

 گره زد.  یون یرو باال تر از فرق موهاش، پاپ   شیو هدبند عروسک دی به مقنعش کش یدست

 به سمت در رفت.  ملشیرژ لب و ر   دیو بعد از تجد  دیزانوش کش نییرو تا پا  دشیسف یهود
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  یلمس برآمدگ دم،یکش نمیشلوار ج  بیج  یبرآمدگ  یو دستم و رو دمیکش  یاز سره آسودگ  ینفس
 رو مهمون وجودم کرد.   یسرنگ حس خوب 

شدن مواد به داخل رگم، بهم دست   ری بودم که از تصور سوزش سرنگ و سراز ی در احساس خوب  غرق
 . دیاسما مغزم سوت کش یصدا  یدوباره   دنیداده بود، که با شن

 شه؟ هان؟!  یمن برم و خونه خال یکه انقدر مشتاق یبکن  یچه غلط یخوا  یتو م نمیبب  -

 دهنم رو قورت دادم و فقط تونستم دست هام و مشت کنم.  آب

 کرد. ی قفل کرده بود و منتظر بهم نگاه م نشیس یبه سمتش رفت که دست هاش رو تو  نگاهم

 به سمتش رفتم.  یآروم ی ردم و با قدم هانثارش ک یا یعصب   لبخند

 لبش نقش بست.  یرو  یمشکوکش رنگ باخت و لبخند احمقانه و مرموز  نگاه

 آره؟  ،ی طونی ش -

 . دیهم کوب یو در رو رو دیکش رونیرو از خونه ب  کلشیه ینصفه  یبلند غی تند کردم، که با ج قدم

 سرم فشار دادم.  یبلندش، تموم وجودم داغ کرد و دستم و رو یصدا دنیشن  با

لب باز کردم: از   یدست مشت شدم فشردم و به سخت  نی سر خوردم، سرنگ رو ب نیزم  یرو  همونجا
 متنفرم!  یزندگ نیا

 *** 

 سارا«  »

 نثارم کرد.  یرو پر کردم، لبخند دوستانه ا نمونیب  یبه سمتش برداشتم و فاصله  یقدم

 م؟ زیعز یخوب  -

که   یرو گرفته بود، پشت گوشش انداخت و با لحن  دشید یبلندش رو که جلو  یاز موها یطره ا کالرا
 دوبارت خوشحالم! دنیجان، از د کای، جواب داد: ممنون ورون مترادف لبخند گرمش بود



 2عاشق  انتکاریخ

201 
 

به اشک   یزود، با پلک زدن چشم ها یلی گوشم صدا زد و قلبم رو فشرد، اما خ یتو کای ورون اسم
 کردم.  یساختگ ینشستم رو مهمون ذوق 

 . زمی عز نطوریمنم هم -

 هم وارد شن  هیحرف، از درگاه در کنار رفتم تا بق  نیدنبال ا به

 داخل.  دییبفرما -

 مهمون وجودم شد.  یم یقد یکه به آندره افتاد، همون احساس تلخ و ناراحت چشمم

 تظار جواب نداشتم!کردم، هر چند که ان سالم

 گم شد...  ل،یو دن الی گرم کام یها یاحوال پرس نیآندره، ب یشگینکردن و اخم هم  سالم

 تلخ بدتر بود!  ی هیبودم که از هزاران گر ییاجبار و ترس از رابرت، مجبور به زدن لبخندها به

ده و با بستن راه  یدوستانه فشار م یها یمهمون  نیا نی گلوم رو ب  ینامرع  زیچ  هیکردم  یم  احساس
 ده... یزدن بهم نم یو لبخند دل  یآسودگ  ینفسم، اجازه 

  یناخواسته لبخند کمرنگ  م،ینیب یتو  ینی عطر شر دنیچی دور گردنم و بعد پ  یدست یاحساس گرم  با
 آغوشم فشردم.  یرو تو  ایل یزدم و ر

 زن داداش خوشگلم چطوره؟  -

 .یجان، خوش اومد  ایلیخوبم ر -

 رفت.  نای و مهربون، ازم فاصله گرفت و به سمت امل بای با همون لبخند ز  ایلیر

  خیحبس شد و دست هام از درون  نمی س یکه وارد شد و در رو بست، نفس تو ینفر  نیآخر دنید با
 بست. 

 دوختم.  وارید یگوشه  یگرفتم و به تابلو انیبه عقب برداشتم؛ چشم از پوزخند را یقدم ناخواسته

 داش.دا سالم زن  -
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کردم   یم  یکه سع ییدرخشان و مرموزش کردم و با صدا ینثار چشم ها یلبخند مضطرب  باالجبار
 داخل.  دیی، گفتم: بفرمالرزشش رو پنهان کنم 

  یطور نیزد، هم ا  یرابرت کتکم م  ایکرد  یکه آندره بهم اخم م ییوقت ها یهمه وحشت، حت  نیا
 .،شدی مهمون وجودم نم

از ترس و وحشت تنهام   یهاله ا  نیبه سمت رابرت رفت و ب میمستق یاگهیبدون حرف د انیرا
 گذاشت. 

  دهیتونست نجاتم بده رس یکه م یز یراه حل ها رو قبال مرور کرده بودم و هر بار به تنها چ  ی همه
 ! قتیبودم... حق

و   تیحتماال مستلزم اذا گفتم،یم  انیدونستم به را یم  شیچهار سال پ  عیرو که از وقا یز یهر چ اگه
 . شدمی آزارش نم

 جز مرگ نداره!... یشدم که درمان  یکردم دچار درد یم  احساس

بخاطر نشناختن   ایازم متنفر بودن  ای کهی به بودن با کسان  دادمی م  حیخونه رو ترج   یکی و تار ییتنها
 .زدنی سارا، به همسر رابرت لبخند م

 شربت خوردم تا فشارم رو به حالت تعادل برگردونه.  وانیل هیسالن رفتم و  به

 .شهیدورو و اتفاقات چهار سال پ  نایست یکر شونیزدم، پر  یبود که حدس م یغرق در افکار  انیرا

کرد؛   یم قی رو تصد یعروس  یزد و با تکون دادن سر، صحبت هاش درباره  یآندره به کالرا لبخند م 
 ازش شکسته نشده!... یقلب وجود نداشته و  ییایانگار که هرگز مار

 زد. ی نشسته بود و تند تند حرف م  انیرا هیپا ینگاه کردم که رو نایامل به

معصوم  یزبونم بزنم، اون دختر بچه  نیری ش  کیاز عمق وجودم به دختر کوچ ی تونستم لبخند  بالخره
 ، خبر نداشت. کرده بود رانیرو و کانشیکه نزد یاز گذشته تلخ

 . دمیکش یق یخونه و به دور از خانم ها، نفس عم یاهوینشستم و فارغ از ه یمبل راحت  یرو

 شد و حضورش رو در کنارم احساس کردم.   نییکنارم باال و پا مبل
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خالصم کنه؛ از  انیرا یها ییاون بتونه از دست بازجو  دیکنم؛ تا شا دایچرخوندم رابرت رو پ چشم
 بود.  لیر تر از من کنار دندو یلیخ

 زده شوده بود، دوختم. وارینزدم و نگاهم رو به تابلو فرش روبروم که به د یحرف 

و نفس   انیهم بودن کنار را دیشا  ای نه،یسنگ یل یخ دنینفس کش  یاتاق برا یکردم هوا  یم  احساس
 سردش سخت بود. یها

 ؟ یترسی از من م -

در پنهان کردن لرزشش داشتم، جواب دادم:  یکه سع یینشوندم و با صدا میشونیپ  یرو  یکمرنگ اخم
 ایاز دست دادن  یبرا یز یچ گهیکه الزم بود رو دادم، د  یدونستم رو گفتم، هر تاوان یکه م یز یهر چ
 وجود نداره.  دنیترس

نوز  ه یدون  یچون خودتم م ،یترس  یم یآروم گفت: ول  ی محکم و لحن ییتوجه به حرفم، با صدا بدون
 .دهیرو داره نرس  اقتشیکه ل یز یکس به چ چیه

 بود که لبخندش ترسناک تر از اخمش بود.  یکس  نیبه پوزخندش شدم، اول رهیسمتش و خ  برگشتم

 ؟ یزار  ی: چرا راحتم نمدم یآشکار نال ی به اطرافم انداختم و با وحشت  یمحتاط نگاه

که تاوان   یهست یرو پر رنگ تر کرد و بدون نگاه کردن به چهرم، گفت: بدبخت تر از اون   پوزخندش
 ندارم.  تی من کار ،یبد

 دامنم ور رفتم.  یبا لبه   یو عصب  دمیکش یق یعم  نفس

 هم بهش اعتماد داشتم... هیاز بق  شتریب دم،یترس یازش م هیاز بق  شتریحال که ب  نیع در

ها و   تی درون شکمم رو از دست عصبان ینایبود که من و امل  یاون کساما  د،یرس  ی به نظر م احمقانه
 رابرت نجات داد. یدرآوردن ها یباز  وونهید

 به ما بود.  ی از باز  شتریکردن، اما آندره حواسش ب  یم یباز  اردیل یو آندره ب کالرا

 لذت ببر!  یشوهرت و از دورهم   شیگفت: برو پ یبا پوزخند معنا دار  انیرا
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 قفل کردم. نمیس یمشت شدم و تو یزدم و دست ها یپوزخند متقابال

 ندارم.   نجایا یگاهیجا چیمن ه یدون ی خوب م گهیتو که د -

 فرار کردن انقدر سخته؟! یعنی -

حرف انگار ماشه   نیبودن که قلبم رو نشونه گرفته بودن، با زدن ا یزهرآلود یرها یهاش مثل ت  حرف
 ومد!...چون قلبم به درد ا د،یرو کش

  یمگه چون جاسوس بودم، نم ره؟ ی بگ دهیرو ناد میهمه عشق و عالقم به زندگ  نیا تونستی م  چطور
 باشم؟! نای تونم عاشق دخترم امل

 گذشت.  یکه از ذهنش م یز ی بود بر هر چ ی دییسکوت دردناکم مثل مهر تا شهیهم مثل

بشم،   یعصبان یحق به جانب باشم، کم  دم یکه چهار سال کش ییبه خاطر درد ها  یداشتم کم دوست
دوسم  یبهم حق بدن، کم  یکم  دیاز خودم دفاع کنم، تا شا یفحش بدم و کم  یبزنم، کم ادی فر یکم

 ، اما... داشته باشن 

خونواده و خواهر   یعاشق من نبود، کس  یناز من نبود، کس  داریخر یکس  نجای... ا گفتی راست م اون
 نبود که اشتباهاتم رو ببخشه و باز هم دوسم داشته باشه! ای رو یهم کس نطوریم من نبود و ه

 انتخاب خودت بود.  یزندگ  نیا -

 ...میخواستی رو نم نیبهش نگاه کردم و گفتم: نه من و نه دوستام ا صالیاست با

 رو به عالمت سکوت باال گرفت و همونجا مشت کرد.  دستش

  یفکر کن د یحقت نبوده؛ شا نیو ا یداد یادی تاوان ز یفکر کن  دیاما دردمند گفت: شا ،یجد  یلحن با
اما تو   ،یرو نکشت  یکه فرصت کشتنشون داشت ییکسا  ی هیکه شوهر و بق یهست  یآدم خوب  یلیخ
 سارا!... یستیمحکوم ن یجاسوس  یبرا

 د؟ ید یبغض گفتم: پس چرا انقدر عذابم م با

اما به سرعت جاش رو به   دم،ی د شیمردمک لرزون آب  یو غم رو تو متیاز مال یرد  هیچند ثان یبرا
 داد. تی اخم و جد
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  یو زندان ت یمحکوم چیو ه یزنده ا  نکهیا ،یشد یکشته م  شیسال ها پ د یبا تی جاسوس یبرا -
 ...یشد ده یبخش  یعنی ینداشت

 انتکار؟ یگه خ یو رابرت بهم م ستمیجاسوس ن هیمن  یعنی -

 دی که با هیزیچ نی... ایو قلبش رو شکست  یکرد انتیکه به اعتمادش خ یهست ینه، تو زن  -
 ! یخاطرش تاوان پس بدبه

 دردناک، تنهام گذاشت.  قیاز حقا یآوار  ونیاز کنارم بلند شد و م حرف  نیدنبال ا به

 عاشقه!... انتکار یخ هیراحت تر از    یل یخ ؛یجاسوس، عوض هی تحمل

 *** 

قرمز روبروم گرفتم و بهش   سیل یچشم از آمار شدن،یم  کینزد که بهم ییقدم ها یصدا دنیشن  با
 دوختم.

بر   خواستیم داد،ی که به بدنش م  ینامحسوس یهم قفل کرده بود و با تکون ها یهاش و تو دست
 اضطرابش غلبه کنه. 

 روبروم اشاره کردم.  یصندل  به

 . نیبش -

 و نشست.   دیرو کش یصندل  عانهی تکون داد و مط یسر 

  یحرکتش هم برداشت  نیداشتم از کوچکتر یکردم و سع یحرکاتش رو نگاه م  یچشم  ریز  کهیحال  در
 م؟ یمن ک یدون ی: م دم یداشته باشم، پرس تشیراجع به شخص

جواب داد: بهم   ،یبه ربون آوردن حرف اضافه ا ایسوال   دنیحال بدون پرس نی تعجب کرد... با ا یکم
 رد کنه! ای دی رو تائ  تمیصالح که قراره بهم آموزش بده و یهست  یگفتن شما کس

 شدم.  لیهم، به سمتش ما  یهام توصورتم کنار زدم و با قفل کردن دست  یاز موهام و از تو یا طره

 چند سالته؟ -
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 هفده سا... سالمه.  -

 کنترلش کنه. تونستی و نم  صداش کامال محسوس بود لرزش

  نهیزم  نایهم  دیمهار کنم؛ شا نایستیکر یتونستم بر ترسم غلبه کنم و لرزشم رو جلو ینم  یزمان هی منم
 بود.  میواقع  تیساز شناختش از شخص 

 ه؟ یاسمت چ -

 ... ایرو -

 بودم. دهینبود که قبال هم د یز یتنها چ   نیلرزونش برام آشنا بود؛ اما ا مردمک

 عرق کردش... یدست ها اطرافه صورتش، لرزش یها  یسنش، ترس و وحشتش، کبود اسمش،

 .دمید نهیآ یتو شی ها رو هفت سال پ نیا ی همه

 لب هام نقش بست.  ی خاطرات بود، رو یادآور یکه از  یتلخ  لبخده

 ؟ یر ی بگ ادی رو  ییزهای قرار چه چ یدونی م -

 جاسوس ماهر بشم. هی رمی بگ ادیخب... قراره  -

و   دیدرخش  یهمتا م  یب نینگ هیروح اتاق، مثل    یو ب رهیت  یاجزا نی کردم که ب  سیلی به آمار یا اشاره
 با غرور برگ هاش و رو به سقف فرستاده بود. 

 ه؟یگل چ نی اسم ا یدون ی: م دمیبهش، پرس  یاشاره ا با

 جواب داد: نه.  دیبهش نگاه کرد و با ترد هیآشکار، چند ثان یتعجب  با

 کردم.  یو حس و حالش رو درک م تعجب

گل نماد قدرت، اعتماد به   نی: اد یچ یگوشم پ  یتو زیو خاطره انگ  یمیقد ییمثل آوا نایستیکر یصدا
 ! یگل شکوفا بش نیا هیخوام درست شب  یم ه،ییبای نفس و ز

 لبم نشوندم. یرو رو  یتلخ  لبخند
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 گل ها بهم داد.  نیدونه از ا هیکه داشتم، استادم  یز ی آم تی موفق تیمامور نیبعد از اول  -

 دونست! یزن قدرتمند و موفق م کینوان نماد گل ها رو به ع نیا

 از نظر گذروندشون.  یتر  قیبار با نگاه دق نیتکون داد و ا می تفه یبه نشونه  یسر 

که فقط خودمون از  میو درخشان بود  بای دو تا گل به ظاهر ز نایست یبود که من و کر نیا قتیحق اما
 .میدرونمون خبر داشت یپژمردگ

 جذاب جلوش بدم، گفتم:  نایستی داشتم مثل کر یکه سع یبا لبخند احمقانه ا 

با جونه خودت و   یباز   ست؛ین ی کار بچه باز  نیکه ا یباش  یدیفهم  دیبا ،یجاسوس ش یخوا یم -
 . گستید یای لیخ

 . امیاز پسش برم  -

د هم بخشش متضا نانیاطم ی، لرزش صدا و حرف هادونست  یم خودش هم   یبودم که حت مطمئن
 هستن.

که   یبا اعتماد به نفس یبچه  هیگفتم: پس تو   شیمشک ،یبادم یبه چشم ها  رهیزدم و خ  یپوزخند
 داره!... یبزرگ  یآرزوها

 شدن و دست هاش مشت شدن... دهیبه سمت هم کش  ینازکش، با اخم کمرنگ یکم ابرو ها کم

شرکت و خونه   یکنه که تو  ینم ی... فرق یاگه شکست بخور  یول  ؛یر ی گ یپاداش م ،یاگه موفق بش -
 !کشنتی... مگهیکشوره د هیبانده قاچاق و   هی ای ،یباش یکس ی

مرگ   یخواد با کلمه  یبرد و حدس زدم که با مشت کردنشون م  زیم ری عرق کردش رو به ز یها دست
 .ادی چشم هام کنار ب یو سرد

 ؟ یجاسوس بش  یخوا یچرا م بگو  ،یدون  یخطرات رو م نیحاال که ا -

 فروخت.  رمردیپ هیپدرم منو به  دم،یکرد و گفت: مادرم رو هرگز ند  یتا سرفه مصلحت  چند

 . دهی هم بهم کار نم  یندارم، کس یزندگ  یبرا  ییفرار کردم آواره شدم... جا یوقت
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 هم سنم کمه!... یاستخدام دانشکده افسر  یبرا

 که صداش رو دو رگه کرده بود، ادامه داد:  یو با بغض دم یچشماش د یجوشش اشک و تو همزمان

 هم ندارم. یهنر  ستم،یبلد ن یکاره خاص -

 درآوردم و بهش دادم  زیم یرو یدستمال از تو جعبه   هی

 چرا؟  یدون  یسوزه، م یدلش برات نم  یکس  نجایاشک هات رو پاک کن ا -

تونن   ینم  دن،ی.. همه درد کشهمه زخم خوردن. نجایجوابش نموندم و خودم گفتم: چون ا منتظر
 تو باشن! یمرحم زخما

 درسته؟ ،یهات رو تو کوهستان کامل کرد یآموزش

 درسته! -

 بود؟   یسرباز  هیزارت معلومه؛ شب افهیگفتم: از ق یتفاوت   یلحن ب با

و  دنیو کالغ پر و کتک و دو یهفتصد تا دراز نشست و پا مرغ  یبدتر بود؛ روز  یل یکنم خ یفکر م -
 یبهمون م نایآب پز و تخم مرغ و کلم و ا ین یزم بی سخت، فقط هم س ی زهای چ یل یپست و خ
 دادن... 

 و قطع کردم. حرفش

 ؟ یگرفت  ادی یچ -

و دفاع   افهیق ر یتغ  ،یت یو هک و آ وتریکامپ  یمهارت ها ،یرانداز ی گفت: ت یزده ا جانیلحن ه با
 . یشخص

 جاسوس زن ماهر و موفق!  هینه  خوره،ی به درد پسرا م شتری ها بمهارت  نیا یول -

 نامناسب...  یو جاها  ابانی تو کوهستان و ب یحت ی که فقط زنده بمون یگرفت ادیاالن  تا

سخت    یها نیخوان تمر یزننت، ازت نم  یکه نم یط یبدم چطور تو مح  ادتیخوام   یمن م حاال
 . یدن و مارو عقرب نداره، زنده بمون ی خوشمزه بهت م یکنن، غذاها یقصده جونتو نم ،یانجام بد
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رو وادار به   گرانیو د یمار و عقرب بش  دیکه با ییتو نیسخت تره، چون ا یلیدر اونجا برات خ  یزندگ
 .یدلخواهت کن  یانجام کار ها

 تا زنده بمونم...  کنمیگفت: تالشم رو م  تیتازه کرد و با جد   ینفس

 حرفش   ونیم دمیپر

 !...یزنده بمون ستیاما قرار ن -

از   ای  یدروغ بگ یمجبور ش  دیشا ؛یخوشگذرون  ینه برا یر یحفظ کشورت م  یتو برا  ،یموفق بش قراره
 ... یکن  یخودگذشتگ

 . یر ی بم ای  ،یکن  انتیکوتاه کردم و ادامه دادم: خ مکث

 ... یدیشه  ،یستیجنازه ن هیفقط  یر یبم اگه

 من کشورم و دوس دارم. -

 باشم، برخالفه پدر مست و معتاد و عالفم... دیخوام مف یم

 لب زمزمه کردم: خوبه...  ریتکون دادم و ز یسر 

  دیگفتم: با یدستور  یو لحن  ت یهم قالب کردم؛ با جد یهام و تورو خاموش کردم و دست  شنود
 بره! ادتی ، تا از طرفت و مهم تر از همه از خودت  ،یکن  یاحساساتت رو مخف

    ؟بهیتونه باشه... حاال آماده ا یو نم  ستیکه ماله تو ن ی بش یز ی عالقمند به چ  ایوابسته  دیهرگز نبا 

 ...تونمی لب گفت: نم ری ز یبه سخت ،یقی نفس عم دنیو بعد از کش دیعادت لبش رو با دندون گز به

کار بزرگ رو انجام   نیتونم ا یشدم که دوباره ادامه داد: من چطور م رهی نزدم و فقط بهش خ یحرف 
 بدم؟ من فقط هفده سالمه!

 ...یتون  یبار حرفش رو قطع کردم و قاطعانه گفتم: تو م نیا

دختره هجده ساله... مادرش طالق گرفته  هیشناختم که مثله تو بود؛  یو م ی کس  شیسال پ  هفت
 کرده بود و مجبور بود از خواهرش محافظت کنه!...  رها مارستانی ت یبود، پدرش رو تو
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 رو انجام داد.  یبزرگ  یاون تونست و کار ها یول د،یترسیاون هم م تونم،ی من نم گفتیاون هم م 

 . یتون  یتو هم م پس

 و تالش کرد به خودش مسلط بشه.  دیبه صورتش کش  یدست

 .انصبی تونم استاد آر یم -

 نثارش کردم.  یلبخندتلخ

 رو هم که برات نوشتم حفظ کن.  ییدادم و مرور کن، کتاب ها ادیکه بهت  ییزهایالبته، چ -

 دم. یم  ادیرو بهت  زایچ ی هیبق  گهیروز د چند

 زدم.  رونی از اتاق ب یدوشم انداختم و بدون خداحافظ  یرو رو فمیک

 شدم.   تیالح مرحله اول رد ص یدختر خراب تر بود چون تو  نیاز ا یلیمن خ  وضع

 *** 

 ؟یبه سالمت یزد و با دهنه پر گفت: استاد شد بی به س یبزرگ گاز

 لب گفتم: آره. ری حوصله مردمک چشمام و تو حدقه چرخوندم و ز یب

 بهم انداخت.  یز ی تمسخرآم نگاه

 . ییکه استادش تو یبدبخت اون  -

 به غبغبم انداختم. یباد

 و اقبال بلندشه.  ادی از شانس ز -

 خاموش کرد.  زد،ی خودش عر م یرو که بدون مخاطب برا  ونیمبل جا به جا شد و تلوز یرو

 . رهینگ  شیبده راه ما رو در پ  ادشیفقط  -

 دهنم فرو کردم.  یرو برداشتم و تو یعسل  یرو یاز پاپ کورن ها یباال انداختم و مشت یا شونه
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 . میشد یرت معب  ی نهیآ دیگفت، ما خودمون با یم راست

 رو نگفت...  زهای از چ یلیخ  نای ستیکر -

 .مینکرد یهم هشدار داد و ما توجه  دیگفت: شا یزد و با ناراحت یکج  لبخند

 . دمیکش یپوف

 .مینی بب لمیو روشن کن ف ونیتلوز ،ی اس الیخ  یب -

الته   هی ادهی من و  یاس ؟یاس یگفت: باز گفت یز یو اعتراض آم غویج  غیج یتوجه به حرفم با صدا یب
 خوابه!  یکه تو جوب م اندازهی به پا م یشلوار کرد

 و کنترل و برداشتم. دمیخند

 . نینازن  شیخونه رو بفروشم و برم پ  نیبهتر باشه ا دیشا -

 ؟ یرو تحمل کن نی نازن یتونی تو خودت م  نمیآواره شدن من به درک، بب -

گفتم: من اصال   یکردم، به آروم ی هدف کانال ها رو عوض م یب کهی و در حال دم یبه چونم کش یدست
 شم که نگران جا و همخونم باشم.   یفارغ نم  تی از مامور

:  دیپرس یرفته ا  لیتحل  یبا صدا رفت،ی با انگشت هاش ور م  کهی انداخت و در حال ن ییو پا سرش
 ؟ی بر  یطوالن  یها تیبه مامور یخوا یبازم م 

 تکون دادم.  یسر 

 رم.   یبه لندن م اریبا کام گهیز دآره، چند رو -

شد و   ت یقسمت مامور الیخ  یکه مدت ها بود از دهنم خارج نشده بود، ب اری اسم کام دنیشن از
 .نمی رو با هم بب   اری و تو و کام رمی نم به؛ی گفت: عج

 ماهست!  ک ی تی مامور هیفقط  م،یبا هم باش  ستیگفتم: قرار ن  یاخم کمرنگ با

 اون دوست داره. یگفت: ول یتوجه به حرفم، با لبخند کمرنگ  بدون
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  یبه آروم دم، یفهمی هاشون نم از حرکات و حرف  یچی که ه ییو آدم،ها ونیتلوز  یبه صفحه   رهیخ
 !دونمی گفتم: م

 رو خاموش کرد. ونی، تلوزو با گرفتن کنترل از دستم دیرو به سمتم کش  خودش

 ... یبهتر باشه دربارش فکر کن  دیشا -

 رو با حرص فوت کردم و برگشتم سمتش نفسم

 . دهیاسما از تو بع -

 . یر یگی به خودت سخت م  یلیخ ی دار  ا،ی زد و گفت: بس کن رو یکمرنگ  لبخند

 کنه؟  یبه من م  یچه کمک ار یعشق کام رفتنیپذ -

 شونم گذاشت و فشارش داد.  یو رو دستش

مسخره و غم بارت   یتا از زندگ ،یکن  یغرق م  یخطرناک و طوالن  یها تیمامور یخودت رو تو یدار  -
 . یسابق باش  یایهمون رو یتون ی م یباش اری... اگه با کامیفرار کن 

 زدم و دستش و پس زدم.  یصدادار   پوزخند

 باشم... یا گهی تونم با کس د ینم انم،یمن هنوزم عاشق را -

 از دست رفته. گهیاما اون د -

 ناراحت شده باشه...  یل یمن خ یاز مرگ ساختگ دیبا  انیگفتم: را ی به آرومتوجه به حرفش،  بدون

 فوت کرد.  رونیو به ب   نفسش

 احساس بود. ی ب یعوض هیفراموشش کن! اون  -

  یل یکشتمش. خ یم  دیبودم گفتم: من بهش گفتم دوسش ندارم و با دهیکه اصال حرفش رو نشن انگار
 زد.  یم  شیکه خودمم آت ییحرفا زدم، حرفا

 کشت! ی اون منو نم  نایو ا مونمیپش یحت  ایو  ستمیگفتم جاسوس ن یم اگه
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 مستبد و...  ینظام یفرمانده   هیاون  یول -

 و قطع کردم. حرفش

 داد نبود. یاونطور که نشون م انینه، را -

 شناختمش...  یاحساس نبود؛ من م یو ب  یخشک و جد هینظام هی اون

 !نهی بب بینه، چون دوسش داشتم، نخواستم آسکمکم ک نخواستم

 زدن به منو نداشت...  بی آس ییاون توانا یادامه ندادم، ول گهید

 . نهیعذاب بب میریدستگ ایبخاطر اعدام   اینخواستم کمکم کنه،  نیهم یبرا

 به لب هاش که متوقف شدن نگاه کردم. یاومدم و سوال رونی اسما، از فکر ب یصدا دنیشن  با

 ؟ یگفت  یز یچ -

 کنم؟!  یبلغور م یساعته دارم چ هی یدیگفت: واقعا نشن یحرص  یلحن با

 دوباره تکرار کن.  ر،یجواب دادم: خ یو حرص درآر  حی باال انداختم و با لبخند مل یا شونه

قراردادش رو امضا   تو حدقه چرخوند و گفت: دوسلدورف، من یحوصلگ یچشم هاش و با ب  مردمک
 کردم. 

 شده بود، گفتم:  میشونیکه مهمون پ یاخم کمرنگ با

 ؟ ی،کنیخطر م یچ ی، براهست  تیهمه مامور نیا

 . دمیزد که سرچشمش رو نفهم یمحو لبخند

 . ستیخطرناک ن -

 ! ست؟ی که خطرناک ن هی منظورت چ هیآلمان یها  سیجا پر از پل اون -

 از دست دادن ندارم!  ی،برایز یاگه قرار باشه دوباره باهاش روبرو شم، بزار بشم... من چ -
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 لب زمزمه کردم: آندره.  ری ز یپوزخند با

لبخند احمقانه    نیبشه؟ با هم ی که چ ینی دوباره اون رو بب یخوا یادامه دادم: م یبلند تر  یصدا با
 !یدیسرت و به باد م 

تا آخر   خوامی عمرم روبرو شم؛ اما نم  یحادثه   نیدوباره با تلخ تر خوامی گفت: من نم صالیاست با
 و آندره و پادگان فرار کنم!  یعمرم از آلمان و آلمان

خارش و به جونت   نیا یک  ،یگفتم: خودم کفن پوشت کنم به حق عل  یعصبان  یحرص و لحن  با
 انداخته؟

 از جاش بلند شد و به سمته آشپزخونه رفت.  یجد

 !یای ب  یکه زن یو خودتم له له م رمی م یواسه چ ی دون ینداره؛ چون م دهیتو فا بحث کردن با -

 اپن نشستم.  یدنبالش رفتم و رو به

 بکنم؟  یخوام چه غلط ی جانم؟ من م  -

 داد هیتک نتیبه کاب نهیساز و به برق زد و دست به س یچا

 .گهیچون قلبت م یایم -

 قلبم غلط کرده با تو، مگه مرض دارم؟  -

 گفت: مگه دست توئه؟  یتلخ خند معنادار  با

 . نمیجماعت رو بب  هیآلمان و آلمان خوامیهم نم گهینه پ دست عمته، تا صد سال د -

 . یندار  مانیحرفت ا  نیخودتم به ا  یحت -

 د؟ی شی اعزام م ی: حاال ک دم یپرس یاخم کمرنگ با

 !... گهید یهفته  کی -
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بر بدن؛ تو اعصاب    میدرست کن بزن یشامه مشت هیتا اون زمان نظرت عوض شه؛ حاال هم   دوارمیام -
 . یسر عقل اومد دی بخور شا یز یچ هیو مغزت به شکمت وصله، 

  یزده بود و تموم استخونات شکسته بودن، دنبال ک خیبدنت  یوقت  ادتهیتوجه به حرفم گفت:  بدون
 ؟یگشت یم

بغض دارم قلبم به درد   یرو پنهون کنم؛ از تصور چشم ها  شیو به دندون گرفتم تا لرزش ناگهان  لبم
 بود.  چیه دمیکه اون موقع کش یاومد... اما در برابر درد 

 دهنم رو قورت دادم. آب

 مم...تو سر یزد  نیمورف هیاما تو در جواب،  -

  ،یدیخواب رانیدردناکش بود، گفت: تا خود ا یکه اشک درونشون در تضاد با خنده  ییچشم ها با
 هم بزارم. یپلک  رو هیثان کی  ی... اما من نتونستم حتیانگار که مرده بود

، رفتن به  زخم کهنه رو باز ترش نکن اسما   نیگفتم: ا یق ی و بعد از نفس عم دمیبه صورتم کش یدست
 آلمان ممکنه به کشتنت بده. 

 و به چپ و راست تکون داد. سرش

 عشقم رو برگردونم.  ای نمیتا آندره رو بب  رمی اونجا نم هینه، من  -

 دونم! یرو م  قتیمن حق ؟ی گ یچرا بهم دروغ م  -

 صورتش کنار زد و روش رو ازم برگردوند.   یموهاش رو از تو 

 ...یدون ینم  یچ ی، تو هنه -

 ترک کرد. یبهداشت  سیبزنم به سرعت آشپزخونه رو به مقصد سرو  یحرف کهن یاز ا قبل

  یدرباره  ی حت ای کنم،  یکردن تا برم بغلش کنم و بگم درکت م ی نم میاری، اما پاهام خواستم یم
 رسم. با آندره ازش بپ   دارشید نیآخر
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  یاون پل لعنت ی، اون شب رودونستم؛ نه اون یاونا م یاز رابطه   یز یگفت... نه من چ یراست م اون
 . دیو مرگ قلب من رو د  انیبود و شکستن را

 *** 

 

 پانصد  -ادداشت ی#

8 November 

12:06  pm 

 تالش نکردم.  یهم به اندازه کاف  دیشا  رم،ی رفت... و من نتونستم جلوش رو بگ اسما

نفر   هیاونا تو مغز  تونستمی هام اعتقاد نداشتم، پس نم خودمم به حرف   یمن حت گفت،ی راست م اون
 هم فرو کنم. گهید

کنم که  هامهیرو وارد ر ییحداقل بتونم هوا دیکه همراهش برم، تا شا خواستی از وجودم م یقسمت
 ...دیکشی اون توش نفس م 

که از کنارش    دمیدی انقدر در خودم نم نم،ینبودم که دوباره مرگ قلبم و بب  من به اندازه اسما شجاع اما
 رد بشم و در آغوش نکشمش!...

 تونمی اما هرگز نم گردمی به عقب برم  هیاحمق بودم که تنهاش گذاشتم، حاال هر روز و در هر ثان  من
کنم و ازش معذرت    حداقل بغلش  ای... رمی هاش و بگزمان رو هم همراه خودم به عقب بکشم و دست 

 بخوام که تا آخرش نموندم و رفتم دنبال دلم!

اشتباه   شهیاما مثل هم افتاد،ی از اون اتفاقات نم کدومچیه رفتمی دنبال انتقام کورکورانم نم اگه
 بر جا گذاشت.  یجبران  رقابلی بزرگ و غ ری ناخواسته من تاث

  تی ، اما در نهارو به من دادن یوصف   رقابلیغ ی اتفاقات بد دست به دست هم دادن و خوشبخت  همه
 کشوند. جانیشد و من و تو رو به ا دیناپد میخروشان زندگ یایدر کی گرداب تار یتو میشاد

 *** 
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 « »اسما

  ی: پس ک د یبار هزارم پرس یو برا  دیچ یدست هاش و دوره اورکت چرمش پ  یتهاجم  یبا حالت  کایورون 
 ان؟یم

 . زدیم  یگونه هاش به گلبه یو رنگ رو دیلرزی از زور سرما م  صداش

 رو از ون گرفتم.  میپالتوم فرو کردم و تک بهیج یهم سردم شده بود، دست هام و تو خودم

بار هزارم جواب دادم:  یداشتم، برا یاطرافمون بر م یفلز  یکه قدم هام رو به سمت نرده ها یحال  در
 ...دونمی نم

 کرد.  یکتش جاساز  ب یج یدر صندوق عقب رو بست و اسلحش و تو انیشا

 ؟ یر ی : کجا مدم یپرس یبهش نگاه کردم و به آروم  یسوال

 افتاده باشه... یکرده ممکنه اتفاق   ریحاال که د  د،یرس یتا االن م دیاون رابط با -

 تلست؟  هی نیکه ا دنیفهم  یعنیاخم گفتم:  با

  نهارتیاطرافم و چک کنم و با را ن یرم ا یهمون حالت جواب داد: م یرفت و تو نشیسمت ماش به
 مراقب باش.  رم،یتماس بگ

نگاه کرد و گفت:   شی به ساعت مچ کایتکون دادم و چشم ازش گرفتم.ورون  دنی فهم یبه نشونه  یسر 
 ! ان؟یممکنه منصرف شده باشن و ن یعنی

فعال محموله   ان؛یسود باالش هم که شده م یجواب دادم: برا  یباال انداختم و با لحن مطمئن ییابرو
 ها رو ببر!

 م یو توافق نکرد ومدنیهنوز که ن ی : ول د یزده پرس تعجب

 به اطرافمون انداختم.  یز ینگاهه ت اطی احت با

 اومدن، اما دور از چشم ما تحت نظرمون گرفتن. -

 نگاه کرد. به اطرافش  یحالت مضحک با
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 کجان؟  -

 نثارش کردم. یغره ا چشم

 !رنشی دن تا بگ یخودشون و نشون م  میمحموله رو ببر یوقت  سن،ینمی چشم تو که وا یجلو -

محموله   نی بهت خودم بهت گفتم برگرد، مراقب باش... ا  یفقط وقت گه،یبه ادوارد تشر زدم: برو د رو
 اونا.  یما هم برا یارزشمند، هم برا یلیخ

 دور شدن.  ییهمراه سه تا از افراد سوار ون شدن و از پل هوا ادوارد

اون باند   انتیها و خ سی پل یحضور ناگهان  یدادم تا اطراف رو نگاه کنه و برا کای رو به ورون نی دورب
 .  میآماده باش

بودن و هر آن  دهیچ یدر هم پ ی تهاجم یبا حالت رهیت یو تار دوختم، ابر ها رهی و به آسمون ت نگاهم
 طوفان درست کنن. دنیبار  یممکن بود به هوا

 داشتم.  تیمامور نیبه ا یداد و حس بد یبد م یگواه قلبم

  دنیکش گاریبود... هر چند که کاره خاصش فقط س  یبود، حضورش برام دلگرم نجا یهم ا ایکاش رو یا
 مهم وجودش بود.  یولداد،  یحرصم م  یانداخت و کل یم کهی کرد چند تا ت  یهمت م یلیبود و خ 

کاش به حرفش   یبود؛ ا کای ورون هیرو مخ  یبهتر از رژه ها یل یخ  شیاتیو هوش عمل  یذات یال یخی ب
 .گذاشتمینم  یکشور لعنت نیا یو پا تو  دادمی گوش م

 به صورتم نشست... یتار شد و اشک سرد دمیبرخورد سوز سرد هوا با چشم هام، د  خاطربه

 شدن. یبار اشک هام جار  نیچشم هام و بستم، اما ناگهان به سرعت بازشون کردم و ا نیهم یبرا

 دو تا چشم  ریبستم تصو یپشت پلک ها  شهیهم

 . گرفتنیو آرامش رو ازم م بستنی سبز رنگ نقش م  

 نگه داشتم.  دمید یمشت شدم و باال آوردم و در جلو  یها دست

 من؟!...  یپاکه آندره  کرده بودن؟ به عشقه کیشل  یدست ها به ک نیا
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 ...شیبه گذشته، به پنج سال پ  دیذهنم پر کش  ادم،ی رغم تالش ز یعل

 کجا؟ برگرد! -

که  ییروم و به سمت صدا اطیروپوشم بود، نگه داستم و با احت  بهیج یو دوره اسلحم که تو دستام
 مخاطبم قرار داده بود، چرخوندم.

 باال بردم... نهیبه اسلحش که به سمتم گرفته شده بود، دست هام و آروم و با طمأن   ینگاه با

 !فتمین  ریاما گ رم، یدادم بم  یم  حیترج 

بودمش، با اسلحه و   دهیپادگان ند یلباسش داشت و قبال تو یکه دو تا ستاره رو سردستشون
 دستبند به سمتم اومد.

 خر بودم که انقدر طولش دادم.   یلیخ

فرار   یبرا یقرمز بود، اصال زمان مناسب  تی آماده باش کامل قرار داشت و وضع یخم که پادگان تو  االن
 نبود...

 .دمید یتر م   کیداشت، خودم رو به مرگ نزد یکه به سمتم بر م ی هر قدم با

دستبند بشم، اما  یو آماده  ارمیب  نییبا همون اخم اشاره کرد که دست هام و پا د،یجلوم که رس  به
 از پشت سرش متوقف شد  ییدستش بهم بخوره، با صدا نکهیقبل از ا

 شدن...  دمیهمزمان مهمان وجود ترس یدیو ناام دیسرشونش چشمم به آندره افتاد و ام از

دادن، به سمتمون اومد و خطاب   ی نشون از گشت شبانش م  شی خاک یو لباس ها شونیپر یموها
 شده گروهبان؟  ی : چدیبه مرد پرس 

 پرستار مشکوکه!  نیاخم بهم اشاره کرد و گفت: رفتار ا با

 رو به عمق چشماش دوخت.   شینگاه عصب آندره

 چطور؟  -

 خواست فرار کنه...  یانگار م -
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 خاک برسرم که انقدر تابلوم!  یعن یهم قفل کردم،  یافتادم رو تو یها دست

 بشه. ییو باز جو میکن قیدربارش تحق دیبازداشتگاه؛ با  مشیببر دیفعال با  -

 مثل... پرستار هم  نیجاسوس بودن، ممکنه ا ای لیخ

 چرخوند  نمونینگاهش و ب دیحرفش رو قطع کرد و با ترد آندره

 ! یکن  یاشتباه م -

 هیبهش گفت: افرادتو بردار و به کمک بق   یدستور  یحرفش و ادامه بده، با لحن کهن یهم قبل از ا بعد
 به شهر و مرز. یمنته یو جاده ها   کیمناطق نزد یبه عالوه  د،یو رو کن  ری پادگان و ز یهمه 

 .دختر..  نیقربان پس ا یول -

 بسپارش به من!  -

 دن. احترام گذاشت و با سربازها ازمون دور ش یتیبا نارضا  گروهبان

و   ختیدر درونم فرو ر یز یچ هیفوت کردم، اما نگاهم که بهش افتاد،   ینفسم و با آسودگ اری اخت یب
 . ستادمیحرکت ا یب

 بهم دوخت.  میکرد و نگاه اخم آلودش مستق زیچشماش و ر یاخم کمرنگ با

 خب؟  -

 نزدم.  یسر هم کنم، اما نتونستم و حرف  یباز کردم دروغ لب

 یکجا م یزد: منتظر جوابتم، داشت ادی فر شی برخالف لحن قبل  یاه، با لحنکوت  ی هیاز چند ثان بعد
   ؟یرفت

 دارم...  یمرخص یگفتم: برگه  یآروم به

دستش گذاشتم و منتظر واکنشش  یو تو میمرخص یبرگه  دی، با تردو به سمتم دراز کرد  دستش
 موندم.
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 به برگه انداخت.  یز یت نگاهه

 پوزخند داد. هیاخمش محو شد و جاش و به  ناگهان

 و برات جعل کرده؟  نیا ی: ک دیبه چشم هام پرس   رهیخ

 و زبونم قفل شد. دیچیهم پ  یاسترس شکمم تو از

 ... ختنیر یم  نیکاغذ که رو زم  یپاره ها کهیت  یرو  دینگاهم چرخ هیاز چند ثان بعد

  ییتوانا  یتو اون لحظه حت یهم بهش گفته بودم، ول  یادیز یبلد بودم و دروغ ها یادیز یدروغا
 حرف زدن هم نداشتم.

 به زبونم بسته بودن. ییلویصدک  یکه وزنه ها انگار

روپوشم  نی کنم، با سرعت دستم و ب  کاری خوام چ یخودم هم بفهمم م نکهیو باز کردم و قبل از ا مشتم
 آوردم.  رونیبردم و اسلحمو ب 

 هاتو ببر باال سرت...زدم: دست  ادیبار من فر نیا

کردم   ینگاهش و از اسلحم سر داد به سمت چشم هام که به شدت تالش م یا  یک یزی واکنش ف بدون
 رو کنترل کنم.  دنشونیبار

خشکش رو با رحمت   یلب ها م،یشکستنش نکرد یبرا یتالش  چکدومیکه ه یا یاز مکث طوالن  بعد
 ؟ی کن  یم  کاریچ ی: دار دی باز کرد و با بهت پرس

 کردم انقدر جا بخوره!...  ینم فکر

گفتم:   یبه قلبش دوختم و به آروم میکردم اشک توش جمع نشه، مستق یرو که تالش م میخنث نگاهه
 .رم   یم نجایدارم از ا

 ؟ یر  یم -

 ندارم. یکار  نجایا گهیتموم شده، د تمیو آهسته گفتم: مامور ری به ز سر

 به عقب برداشت، انگار که سست شده بود. یقدم
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 از جاسوس بودن من واضح تر بود؟ یز ی چه چ نجای کرد؟ ا یتعجب م  چرا

 کرد، سرم و به سمتش چرخوندم  ی دستش که به چشم هام اشاره م یاشاره  با

 ؟ یهست  یتو ک -

 پر از تعجبش کردم. ینثاره اخم کمرنگ و چشم ها یمحو و تلخ لبخند

 ! ستمی ن سوانیا ای من مار -

 پس...  -

 به زدنش براش سخت بود رو زدم.  یحرف 

 جاسوسم.  هیآره؛ من  -

عاجز و دردمند گفت:   یداشت، با لحن  یکه چشم از اسلحم که به سمتش گرفته شده بود برنم  یحال  در
 !...یگ  یدروغ م  یبگو که دار 

 بدل شد. یتلخ  یپر رنگ کردم که به تک خنده  یاحمقانم رو انقدر  لبخند

 ؟ی کن  یاونوقت باور م -

  یحرفم هم دروغ بود، ا نیکاش ا یا دن،یبار  یاز چشم ها و سر و روش م یتازه کرد، خستگ   ینفس
 که عاشقش شده بود!... یبودم، دختر  وانسیا ایکاش مار

بهت دروغ گفتم،   یل یتا حاال خ  تدمیکه د یخودم ادامه دادم: از وقت  دم،یدردناکش رو که د سکوت
 . یمطمئن باش یشنو   یو م ین یب یم یرو دار   قتیبار حق نیکه ا نیاز ا یتون یاما م

 رو هضم کنه. نمیسنگ یباز هم سکوت کرد تا بتونه حرف ها 

 ! ینی و عقب برو تا صدمه نب ای دنبالم ن  ،یرم، تو هم اگه جونتو دوس دار   یم نجایمن از ا -

شد، دست هاش و از    لیتبد یکی ستریه یلبش نقش بست و کم کم به خنده  یرو یپوزخند ناگهان
 دور اسلحش باز کرد و به سمتم اومد.



 2عاشق  انتکاریخ

223 
 

 رو انجام بده! تتی نباش، مامور یار یب یخوا   یو م یسرم آورد یی چه بال نکهینگران ا -

 بزنم.  یتونستم حرف  ی ا نم به عقب رفتم تا ازش دور شم، ام متقابال

 باز هم جلو اومد گکه به سمت قلبش نشونه گرفته بودم  یتوجه به اسلحه ا  بدون

 بدم.   صیقلبتو تشخ یاهیمنه احمق و بکش که نتونستم س -

 و به تموم وجودم منتقل شد.  د یچی قلبم پ یبلندش لرز تو یصدا  دنیشن از

 داد. ی قاتل نم هینم زدم، نشون از  یو چشم ها  دیلرز یدستم به وضوح م یتو ی اسلحه

 شدم، بگم: برو کنار، آندره...  دیکل یدندون ها نیتونستم از ب  فقط

و   متی از مال یکه اخمش کم رنگ و نگاهش رنگ د،ی د یو مرددم چ دهیوجود ترس یدونم تو ینم
 گرفت.  یدردمند

تا   یستی ن  انتکاریخ ،یدروغگو هیبگو  ،ی من  یایبهم بگو که تو هنوزم مار ؟یو دروغ گفت  زیهمه چ -
 نجاتت بدم. 

ببرن، بلکه   نیرو از ب میاز غم و ناراحت یذره ا یآرام بخش و عاشقانش نتونستن حت یها حرف
 کردن.  شترشیب

و    طونیشاسلحه به دست، دنبال اون دختر   ن،یغمگ انتکار،ی ، خجاسوس  نیهنوز هم در درون ا انگار
 گشت.  یو مهربون م  گوشیباز

 خالص و به قلبه جفتمون زدم رهی تازه کردم و ت  ینفس

 . ستمیاما عاشق تو ن انتکارم،ی جاسوس، خ هیهستم؛ من  -

 ...تمیتحقق اهداف و مامور یبرا یبود لهیوس هی تو

کردم، چون صدا خفه کن روش نصب بود،   کیبا اسلحم به کنارش شل ادیبه سمتم ب  نکهیاز ا قبل
 . ومدیصداش در ن

 زدن. یبه کنار دستش نگاه کرد، مردمک چشماش دو دو م  یناباور  با
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 انداخت.  نییدست بکشه، سرش و پا ایبود که اسما رو باور کنه و از مار   دهیرس وقتش

قلبم   یداص  دمیترس  یم د،یترق و تروق انگشتاش به گوشم رس یمشت شدنه دستش و صدا یصدا
 رو رسوا کنه. اهمیبه گوشش برسه و قلب س

 یشعله وره خشم تو یبهت و غم تو چشماش نبود، تنها گلوله ها  ای یاز ناراحت  یو باال آورد اثر  سرش
 .دنیکش  یچشم خاش زبونه م

دهنم احساس   یخون و تو یکه مزه  یو با دو تا دستم به سمتش گرفتم، لبمو گاز گرفتم طور  اسلحم
 گفتم: دهیبر دهیکردم، بر

 ره!  یبار دوم خطا نم  یبرا   رمی زنمت؛ ت یم یا یج... جلو ب گهیقدم د هیقدم...  هیاگه فقط -

 ! یاگه نزن یز سگ کمتر لب گفت: ا ریشد و ز  کیبهم نزد  یبه عقب برداشتم و اون قدم یقدم همزمان

 ...دنیلرزونم ماشه رو کش یبه عقب رفتم و انگشت ها یکه به جلو برداشت، قدم  یا گهیقدم د با

که تا االن مهارشون کرده بودم،  ییدادم و همزمان اشک ها رونی حبس شدم رو با وحشت ب  نفس
 شدن...  ریسراز

اسلحه از دستم افتاد رو  هیبعد از چند ثان نگاه کردم و زد رونیب  نشیکه از سمته چپه س یبه خون گنگ
 سرد گم شد. نی برخورد آندره به زم یصدا  نیخوردنش، ب  نیزم یو صدا نیزم

 وزنم رو نداشتن. ین یافتادم، پاهام تحمل سنگ نیزم یرو یلحظه بعدش، خودم هم با کرخت چند

 دم یشد و به باال کش ریاس یمردونه ا  یخودم که اومدم دست هام تو دست ها به

 ؟ یخوب  -

 افتاده بود بهش دوختم  نیکه رو زم یلرزونم و از آندره ا  نگاه

 آراد؟ اون که... نمرده؟! -

 .دنیچ یپ  یهم م یدل و رودم تو خت،یر  یم نیزم یکه رو   یخون دنیو از د ومد یبه زور باال م نفسم

 !میبر دیش کن، باشتاب زده گفت: ول  یبه آندره انداخت و با لحن  یا یسرسر  نگاهه
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 قدرتمندش رو از دور بازوم باز کنم و به سمتش برم  یکردم دست ها یحال بودم، اما با ضعف سع یب

 ... رهیولم کن آراد، ممکنه بم -

 د یتوجه به حرفم بازوم و به اون طرف حصار کش بدون

 زدم  غ یبا وحشت ج 

 . رهیبم  دیبرو کنار، اون نبا -

 . دمیکردم پسش زدم و به سمته آندره دوئ یکه خودمم ازش تعجب م یسرعت با

 رفت... یاه یبهش برسم چش همام س نکهیاز ا قبل

 هوش که اومدم، خارج از پادگان و تو کوهستان بودم.  به

 به سرش آوردم... یچ ایسره آندره اومد،  یچ  دمینفهم

 پشت زخم، درد پشت درد! زخم

 مرد!...  یداشت م ایرو

  نطوریبهش فکر کنم که اگه ا ایبخوابم  نکهیچشمام و ببندم، چه برسه به ا قهی ونستم چند دقنت یحت
 شدم.  یم وونهینبود، قطعا د

 شده بود فرار، و فرار و باز هم فرار!... مونی زندگ

 .ختنی ر یو فدرال م سیپل یاز همه جا مامورها 

 بود.  یاعداممون حتم  م،یشد  یم ریکرد و دستگ یجانسون کمکمون نم اگه

 زنده بمونه. ای خواست رو یاون فقط م ست،یکه کرد درست ن یکمک یجمع برا   ریکه ضم البته

و آراد و استاد دورو، اون   ای البته فقط من و رو م،یشهر موند یتو حومه  شیشخص یالیو یماه تو سه
 .. !.رهی شناخت بم یم  ایکه به عنوان تان یدختر  ای  ایبود که اجاره نداد رو

 سوزوند. یداشتم رو بد م  یادگار یکه ازشون به  ییسخت، زخم ها یکردن به اون روزها  فکر
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 گه... یراست م   ایرو

اما در آخر خودمون درد  م،یتو قلب خودمون فرو رفت، قلبه اون ها رو نشونه گرفت میکه زد یخنجر 
 !میدیکش

شده   ری کرده و سراز دایرو پ رونیهام رو دوباره باز کردم، متوجه اشک هام که راهشون به ب چشم
 بودن، شدم. 

 . دمیکش سمیخ ی پلک ها و گونه ها یانگشت هام و، رو  سره

 گوشم گذاشتم. یدرآوردمش و رو بمی ج یاز تو م،یگوش  ی برهی و یصدا با

 ؟ یدیفهم  یز یچ  ان؟یشا یکجا موند -

 رابط...  -

 تکرار کردم. یاخم حرفش رو به صورت سوال  با

 ؟ یرابط چ  -

 راهه...  یتو  سی احتماال پل د،یتر از اون جا بر عیبوده، هر چه سر  سیمامور پل  -

اگه   م،یمعامله رو به دست آورد  نیا تیموقع یشه؟ به سخت یم  یگفتم: پس قرارمون چ یکالفگ با
 .مینکن  دایپ  یباند دسترس  نیهرگز به ا گهیممکنه د میبر

 . فتنین  ریبشه بهتره که افراد ما گ یر یو درگ  ادیب  سیاگه پل ی، ول راهن  یاونا هم تو -

سوار ون شد و پشت فرمون  عانهیاشاره کردم، مط  کای رو به سرعت قطع کردم و به ورون یگوش
 نشست. 

 ...میبر دیگفتم: با عیسمت حامد رفتم و سر به

 . دمیاز جام پر س،یپل ریآژ یه با صداتموم نشده بود ک حرفم

تونست حالم رو بد   ینم  شونیسرعت یکوپر ها ینیو م ی آلمان یافسر ها یدوباره  دنیمثل د یچیه
 کنه.
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 ... نیو گفتم: برو بب   دمیسمته نادر چرخ به

انقدر بلند شد که معلوم  ریآژ یناتموم موند، صدا نیزم یگلوله و افتادنش رو  کیشل  یبا صدا حرفم
 قطع شد.  هویو بعد هم   کموننی بود نزد

 . دنیدراز کش  نیرو زم عی ها سر بچه

  یستال یکر یبه تراشه  دنیدو نیدر ح  دم،یبه جلو دو نی رو درآوردم و بدون رفتن به سمت ماش کلتم
 باند رو به دام بندازم.  س ییتونستم ر  یم  نیانداختم، با ا یدستم نگاه کوتاه یتو

 متوقف شدم. کا،ی ورون غی ج یاز پشت سرم و پشت بندش صدا یرانداز یت یصدا یدوباره  دنیشن  با

 افتادم...  نیزم یرفتن و رو   یاهیهام سچشم د،یچ یکتفم پ یتو  یدیدرد شد ناگهان

 *** 

حد باز کردم و به    نیهام و تا آخرزد، چشم  یلیکه به صورتم س یاستخوان سوز  یاحساس سرد با
 نفس نفس افتادم. 

 شد، چشم دوختم... دهیسر و سپس بدنم پاش  یکه از باال رو یبا انزجار و وسواس به آب 

 که به مچ دستم بسته بودن، شدم. یر یزنج  یبلند شم، اما با حرکت دستم متوجه سرد خواستم

و  یهنوز هم احساس کوفتگ کتفم یتو د،یشدنم افتاد پر کش هوشی که قبل از ب یبه اتفاقات ذهنم
 به سرم اومده!...  یکه چ ومدینم ادمیاما  کردم،ی درد م

که باهاش بسته شده  یر ی بستم رو از زور درد و سرما دوره زنج یهاکه بهم خورد، دست یلگد با
 به اتاق انداختم. یبودم، مشت کردم؛ به سرفه افتادم و نگاهه گنگ

 بود، درست مثل اتاق اعتراف! کی تار مهیاتاق ن 

 ثابت کردم.  ومد،یم س یکه به نظر رئ ییاز مردها یکی یچشم ها  یرو تو دم ینگاه ترس 

 شد،ی انداز م نیمحکم که در سکوت اتاق طن ییبود، با قدم ها دهیکت و شلوار پوش ایماف یهمه  مثل
 .ستادیا کمیبه سمتم اومد و در نزد 
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 کجاست؟  -

 بود.  زیآم دیو لحنش تهد صدا

 به لرزش دراومد یهم رفتن و قلبم از شدت ترس و نگران  یهام توکه افتاد، اخم یاتفاق یادآور ی با

 افرادم کجان؟  -

 توجه به سوالم، تکرار کرد.  بدون

 کجاست...  ستالیبگو اون کر -

 زدم.  ادی حرفش و فر ونی م دمیپر تی عصبان با

سر اون و    ری ها ز سیدونم که اومدن پل ی بگو من م تی عوض سیی ر سر افرادم اومد؟ به ییچه بال -
 ! دید یسر هر کدوم از افرادم اومده باشه، تاوانش رو م ییرابطش بوده؛ اگه بال

 ! یکن نیکه نرخ تع  یستین  یطیزد و با تمسخر گفت: تو در شرا  یبار بدون اخم و غرش، پوزخند نیا

 کنم.  یم  نیمنه، من نرخ تع شیپ  ستالیکر یجواب دادم: وقت  بالفاصله

 !یای رفت، مغور م شی درد تا مغز استخونت پ یگفت: وقت یبه دورم زد و با لحن مرموز   یچرخ

 سر افرادم اومد؟  یی: چه بال دم یتوجه به حرفش، دوباره پرس بدون

 !د یباشه، ازش حرف بکش ؟یزن یکه حرف نم  -

 رفت.  دیتاب ی که از جلو م ینور  کهی حرف ازم فاصله گرفت و به سمت بار  نیاز گفتن ا بعد

 زدم.  ادی پنهان کردم و فر تمیعصبان  نیوحشتم رو نشون بدم، لرزش صدام و ب کهنیا بدون

 گم... یبهتون نم  یچی ه نمینب تی تا افرادم رو در سالمت و امن  ،یبرگرد عوض -

 ، ناتموم موند. شدن  یم کیکه بهم نزد یدو تا مرد دنیبا د حرفم

بود؛   هیبق  تی بخاطر اطالع نداشتن از وضع  شتریکردم ب   یرو که در درونم احساس م  یو وحشت   ترس
 ... دمیبخش  یخودم و نم چوقتی؛ هافتاد ینادر م ایو حامد  کایورون  یبرا  یاگه اتفاق



 2عاشق  انتکاریخ

229 
 

 *** 

 ؟ یرو کجا گذاشت ستالیحاال بگو اون کر -

 ه شدت سوخت. زدم که زخمه کناره لبم ب  یپوزخند

 ... کردمی همه درد و تحمل نم نیخواستم بگم که ا یاگه م -

تازه کنم که  یدر گوشه لبش داد، خواستم نفس یکم کم محو شد و جاش و به لبخند ترسناک اخمش
  حسی چند لحظه ب یبه گونم زد و به دنبالش تموم صورتم از شدت درد، برا  یمحکم یلیناگهان س

 شد.

 شه؟! ینظرت عوض نم  -

 ...میمعامله کن  مونیقبل طیبا شرا نکهیمگه ا -

 م؟یو خبر کرد  سیپل یچ یبرا   یکن  یزد و گفت: فکر م یصدادار   پوزخند

 مشتم فشردم... یرو تو  ریزنج   تی عصبان با

ها مثل منتظر   نیو شرافت از امثال ا  ینکردم، توقع مردونگ اطیاحت ترشی احمق بودم که ب چقدر
 موندن تو فرودگاه بود. یکشت

 دست سردم گذاشت.  ینثارم کرد و دستش و رو یترسناک و مرموز   لبخند

 به نظر سردت شده... -

، اما سراسر وجودم رو فرا گرفت  قیعم  یزدم، لرزش  خی و   سیدست خ یتماس دست گرمش رو از
 نتونستم دستم رو پس بکشم. 

به بدنت بچسبه  سی لباس خ نکه یدوباره گفت: ا دم،ی فهم  یهمون لحن مرموز که هدفش رو نم  با
 ... هیروان یجور شکنجه  هیخودش 

 ه. بگ میرو اعصاب  طیشرا  یادآور یچرت و پرت ها و  نیاخم بهش نگاه کردم تا منظورش رو از گفتن ا با

 سوزان حاصل از برق بده... یبره و جاش و به جرقه ها نیسرما از ب  ن یحاال فکر کن تمام ا -
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 تنفسم وجود نداره.  یبرا ییچند لحظه احساس کردم نفسم بند اومده و هوا یبرا

کردم ترسم رو بروز ندم، با اخم گفتم: فکر   یم یکه سع  یچنگ زدم و در حال ری دست لرزونم به زنج با
 . ستیکشتنم کار ساز ن  یحت ایکه شکنجه  ید یتا االن فهم کردمیم

 .میکن  یامتحان م -

 دستش اشاره کرد. یهم با چشم به شوکر تو بعد

  اد،یسرم ب ییخوره، گفتم: اگه بال یدونستم از کجا آب م  یکه خودمم نم یا  یو گستاخ  تی قاطع با
 گم! یکجاست؟ من فقط به اون م ستیرئ  ،یکن  یخداحافظ  ستالیبا کر دیبا

که منو   یستین  یطی منم؛ در ضمن تو در شرا سی به خودش گفت: رئ یاتکون داد و با اشاره  یسر 
... البته یهم زنده موند دیشا ، یداشته باش یرو بده تا مرگ بدون درد سییر  ستالیکر ؛ی کن دیتهد
 !دیشا

ده،   یم تی اهم ستالی. اگه واقعا به اون کرکنم یمذاکره نم  ستییزدم و گفتم: من با سگه ر  یپوزخند
 ...رتشیبگ  ادیخودش ب 

 . دیاریرو به دست م ستالیکر د،یکه خواستم رو بهم داد یافرادم سالم بودن و پول اگه

رو از دست   ستالی و گرنه کر  ادیب  ستیاز جانبش بشنوم، دوباره گفتم: بگو رئ یجواب  نکهیاز ا قبل
 .دیدیم

که  یمرد ینگاهه متعجبم به قامته بلند و چهار شونه  ،یباز شدن در و خم شدن مرد ها به سمت با
 داخل شد، گره خورد. 

 و مبهوت بهش نگاه کردم.  مات

 بار پلک زدم و دوباره بهش زل زدم.  چند

  رو که تا حاال یمرد نیاعصاب تر  یو رو ن یهنوز نتونسته بودم مزخرف تر یسال گذشته بود، ول چهار
 بودم، فراموش کنم. دهید

 کنه؟  یم  یچه غلط نجایو دولت باشه، ا  سیاداره پل ایتو پادگان  دیبا کهی مرت نیا
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 آلمانه؟! سی از طرف پل  یباز   هی زیهمه چ نکنه

 *** 

 گلو خفه کردم.  یرو تو  غمیو رو هم فشار دادم و ج  لبام

 .دمیکش  یاز سره آسودگ  یرو که زد، نفس  هیبخ  نیآخر

رو جمع کردم و از   شونمیپر یکتم رو بستم؛ موها یسطل انداختم و دکمه ها یپاره پورم و تو  شرتیت
 خودم نگاه کردم. ریخاک گرفته به تصو نهیآ یتو

  ،یقینفس عم  دنیکردم با کش یلبم رو کندم و سع  یگوشه  ینوک انگشتم خون خشک شده  با
 . ارمیشجاعت و اعتماد به نفسم رو به دست ب

 بچه ها رو هم نجات بدم.  تونستمیم دادمی و معامله رو انجام م رفتی م شی خوب پ زیهمه چ اگه

شد به   یکه باعث م  یرو هم احساس کنم، احساس دیتونستم ام یدرونم عالوه بر درد و ترس، م در
 !فتادنی ها ن سی پل  ریلب تکرار کنم که مطمئنم همکارام زندن و گ ری نگاه کنم و ز نهیآ

 پاچه خوار!  یلب گفتم: عوض ری افتاد، ز سیباز شد و نگاهم به برا در

 طرف کج شدن و دستش باال رفت.  کیهاش به  لب

 مادمازل! د،یاریب  فیتشر -

هزارتا فحش  خورده تو   کردمیداد، احساس م یمورد خطاب قرارم م  ایکرد   یوقت که بهم نگاه م  هر
 صورتم! 

چرخ  یدور تو هیهام و  چهیکردم ماه یکردن و احساس م   یکردم و بلند شدم؛ استخونام درد م اخم
 گوشت انداختن. 

 به سمته در رفتم.  یو به آروم لنگان

 تا اول من رد بشم، بعد هم خودش اومد.   ستادیا کنار

 دم...تعجب به اطرافم نگاه کر با
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  یتوش نبود که کس یسوراخ چی داشت و ه یا یبود؛ دکور سلطنت  الیو ایساختمون بزرگ  هینظر  به
 نده.  یازش نگهبان 

 کنه؟ی کار م  یچ  نجایواتسون ا  پسیلیمونه... ف یسوال م هی

 . ستیجزء ارتش هم ن گهیکنه؛ معلومه که د یو فدرال همکار  سینکنم با پل  فکر

 .دمی بازوم رو گرفت و به اون طرف کش  ریز  سیبرا

 ! فتی موقوف، راه ب  یفضول -

 . دمیو به قدم هام سرعت بخش دمیحرص بازوم و از دستش کش با

 راه برم، تو فقط راه و نشون بده!  تونمی خودم م -

 کرد.  یم ادهی داد و جلوتر ازم راه افتاد؛ مطمئنا اگه اجازه داشت فکم و پ یا یلب ری ز فحش

 .میاتاق از سمت چپ شد نیو وارد اول میبود رو رد کرد  گاردیکه پر از باد یل یطو یراهرو

 کرد.  کیرو تار دمید  یمطلق یاهیو که داخل اتاق گذاشتم، س پام

 به جلوم برداشتم. یشتر یب  اطیچنگ زدم و قدم هام و با احت سیبه کت برا  اریاخت بدون

کم کم چشم هام به نور کم عادت   اط،یراه رفتن با احت  قهیدق کیپام صاف و هموار بود، بعد از  ریز
 یهاهیجز سا  یچی به اطرافم نگاه کردم، اما ه  یها فاصله گرفتم و با کنجکاو گاردیو باد سیکرد، از برا
 . دمید ینم  یخاکستر 

 یااوج گرفته بودن، انگار که با پارچه رو به سقف   یک یو بلند، در دل تار دهیسر به فلک کش یه،هایسا
 نبودن.  یخط صاف و بدون برجستگ   هیجز  یز یشده بودن چون چ دهیپوش

 و سر بلند کردم.   ستادمیکه کنارم بودن، منم ا یگاردیو دو تا باد سیبرا ستادنیا با

 جاها بود.  هیاز بق شتریب  یلیقسمت خ  نیا یتو نور

  یرو پسی لیجلوم بودن، ف  کلیه  یو چهار تا مرد قو زی م هیکردم، چون برخالف انتظارم فقط  تعجب
 . کردی که وجود داشت، نشسته بود و بهم نگاه م یای تنها صندل 
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 دونست.  یو م زیهم از اول همه چ دیکردن نبود، اون من و شناخته بود، شا یبه نقش باز  یاز ین

 قرار داره!... یدرست یکنم در جا یکه فکر م حاال

 یو هم م نیخوره و چرا انقدر براش ارزشمنده، اما ا  یاون تراشه الماس به چه دردش م  دونمی نم
با دولت   یکه به هر نحو ادیبرم یفقط از دست کس میمعاملش اومد یکه برا یدونم که دادن اطالعات
 ... انتکاریخ هیارتباط داشته باشه، 

 واتسون! پسی لیف مثل

حرف   چیبه سمتم خدشه دار شد، بعد هم بدون ه یا ی صندل  دنیکش یحاکم بر فضا با صدا  سکوت
 نشوندنم.   یبه سمت صندل یهشدار  ای

بلند شد و قدم زنان به دور    یصندل ی رو دمه گوشش گفت که اخماش رفت تو هم، از رو یز یچ  سیبرا
 . دیچرخ میصندل

 ! وانسیخانم ا یانگار قصد حرف زدن ندار  -

که   یبرنگشتن و اطالعات رانیبه ا تی که افرادم در سالمت و امن یزدم و گفتم: تا وقت یا ی حرص  لبخند
 . ینی ب  ینه خودش رو م ،یشنو ی م ستالی مکان کر  یدرباره  ینه حرف ،یرو بهم نداد یقول داد

  یهمه سرسخت نیاز خودش نشون بده، گفت: ا انهیپرخاش جو یواکنش ایبشه  یعصبان  نکهیا بدون
 بودم.  دهیو شجاعت و سماجت رو قبال هرگز ازت ند

 !یدیکه تو قبال هرگز من و ند نهیا لشینثارش کردم و گفتم: دل یو معنادار  یعصب   پوزخند

 شد.  رهیسمتم خم شد و به چشم هام خ به

 . یشناسی و من و نم یدیپس تو هم هرگز من و ند -

 افته!...  یتو و افرادت م یبرا ینرسم، چه اتفاق  ستالیکنم که اگه من به اون کر تیبذار حال  پس

که گفتم معامله رو انجام   یطینکن، طبق شرا  دیگفتم: من و تهد تی حرفش و با عصبان  ونیم دمیپر
 رو ببخشم. یکه کرد یانتیو خ یبده تا گستاخ 
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 سر داد.  یحرص درآر  ی خنده

 سخته؟!   انتیزهر خ دنیچش -

اگه تو و افرادت   یدون  یم انه،یهنوز هم در جر یزد و دوباره گفت: اون پرونده جاسوس یمرموز  لبخند
 شه. یم  ی، چه معامله بزرگبدم لیرو به دولت تحو

 دست هام و مشت کردم.  تی عصبان با

 که گفتم رو انجام بده.  یکار  ی خوا یرو م ستالیاگه اون کر -

ها سد   گاردینزد و ازم رد شد، خواستم بلند شم و دنبالش برم که دو تا از باد  یحرفکمال تعجب  در
 سقوط کردم. یصندل یراهم شدن و دوباره به رو

  یها زیدادم، به چ ینشون م یکردم همونطور که خودم رو قو  یاسترس چشم هام و بستم و سع با
 مثبت فکر کنم و خودم و آروم کنم. 

 جات من و بچه بود. تنها راه ن ستالیکر اون

سرم   یرو تو  یا یتاک ساعت فرض   کیت یونستم صدا  یشد، م یم یسپر  یانتظار به کند یها قهیدق
 احساس کنم، اما گذر زمان رو نه... 

اتاق رو   یک ی تار پسی لیچند ساعت گذشته بود، اما در باز شد و قامت بلند ف  ای  قهیدونم چند دق ینم
 .ستاد یشکافت و جلوم ا

 ! یهم بودن و نگاهش جد یهاش تو اخم

 بده؟! لمونیتحو سی بگذره و به پل  ستالی ممکن بود از کر یعنی

وحشت   یکم  شی شد، بخاطر حرکت ناگهان  ریدست مشت شدش اس یتو قم یسمتم خم شد و  به
 گلوم موند. یکردم و بازدمم تو

 . دیشدش غر  دیکل یدندون ها نیآشکار از ب  یت یعصبان با
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 رانیا یآلمان تو یکه از جاسوس ها یرو بهم بده تا خودت و افرادت به همراه اطالعات   ستالیاون کر -
 .دیبه کشورت برگرد   تیدارم، به سالمت و در امن

 باهاشون حرف بزنم. دیبا -دوختم. قمیو چشم به   دمیکش یق یعم  نفس

 گرفت و شروع به شماره گرفتن کرد. سیرو از برا  یو رها کرد و تلفن قمی

 بده. شون یکی رو به   یگوش -

:  د یچیگوشم پ یتو  کای ورون یو صدا دیطول نکش  ادیرو دم گوشم گذاشت، انتظارم ز یهم گوش بعد
 اسما؟

 نقش بست.  م یدردناک و زخم یلب ها یرو یکمرنگ  لبخند

 کجان؟ هیبق  ؟یتو خوب -

 . میفرودگاه یو تو   میاما ما خوب ست،ین انیاز شا یخبر  -

 باال انداختم.  ییابرو

 خب؟  -

فرودگاه   یتو یها سیخوان و بهشون بده، وگرنه ما رو به پل یکه م یز ی... چسهیپر از پل  جانیا -
 . ،دنیم لیتحو

 گذاشت.  بشی ج یصورتم کنار برد و تو یرو از جلو یبزنم که گوش  یحرف خواستم

 شه؟ یمعامله انجام م -

 .ارمی و برات ب ستالیمطمئن گفتم: بذار برم تا کر یو لحن نانیماط با

قفل   یرو تو  دشیهاش اشاره کرد و کل گاردیاز باد یک یبه   پسی لینثارم کرد، اما ف یپوزخند سیبرا
 دستبندم فرو کرد. 

رو بگه تا خودمون  ستالیکر  یگفت: بهش بگو جا پس یلی رو به ف  تی با اعتراض و عصبان  سیبرا
 ؟ یکن یچرا آزادش م مش،یاریب
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مرموز به من، خطاب به   یپالتوش فرو کرد و با نگاه بی ج  یدست هاش و تو  یبا خونسرد پسیلیف
 کنه. ینم سکی دونه و سر جون افراد و اطالعات ر یرو م  طی گفت: اون شرا سیبرا

 *** 

 شدم. کیسرعت مردم رو کنار زدم و بهش نزد با

تمام   یاستخوان سوز  یکه سرد دینکش هیآب گذاشتم، به چند ثان یو قدم تو  دمیشک یق یعم  نفس
 ...دیکش شیوجودم رو به آت 

روندنم و نگاه   یکه به عقب م  ییتوجه به موج ها یزخم هام شروع به سوختن کردن، اما ب  یجا
 جلو رفتم.   دیرس نمیکه آب به س  ییکنجکاو مردم، تا جا

آب از موها  ختنی ر ستادم؛یاومدم و لبه حوض وسط پارک ا رونی سخت از آب ب ی قهیاز چند دق بعد
 زدم.  رونیو از پارک ب  دمیو لباس هام رو با فشار دستم سرعت بخش

پس   چوندم،یرو هم که پ گاردهای که برام گذاشتن از کار افتاده، باد یاب یرد ایمطمئنا شنود  گهید حاال
 امله. و انجام مع ستالی برداشتن کر مونهیم

 یکنم که با سر و وضع داغوون و لباس ها ینفر و راض هیپرداخت دوبرابر پول بالخره تونستم  با
 قبول کنه به پل برسونتم.  سیخ

 . دمیرس ییپل هوا ق یکردم تا به محل دق ی ط  ادهیرو پ لیما چند

 بود. یااز هر موجود زنده  یخال شهیبر فضا حاکم شده بود و مثل هم  ینیسنگ سکوت

 برسه. جهیبه نت سینگذاشته بود که پل یباق  یر یاز درگ یرد چیه  پسی لیف احتماال

گشتن  یکردن و همه جا رو م یهمت م یو افرادش زدم، اگه کم پسیل یبه مغز ف  یپوزخند
 کنن!...  داشیپ   یبه راحت تونستنیم

 زدم. ن یم رو تخم که توش سقوط کرد ییآهسته جا  ییبه اطراف انداختم و با قدم ها یقیدق نگاه

 صورتم زدم.   یبه پهنا ی لبخند نی در داخل زم  یا یفرو رفتگ دنید با
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 زدم. یاروزمندانه یزانوم خم شدم و لبخند پ  یرو

رو از دست   زیگذاشتم تا همه چ نجایرو ا ستالیکر رنمی بگ نکهیسقوطم و قبل از ا یلحظه  نیآخر در
 و افرادش!  پسیلیچه ف س،یندم، چه در برابر پل

کردم، انگشتم رو به   یآهن ی لهی م کیآسفالت نزد یشکستگ  یاطرافم دستم رو تو یاگهینگاه د با
 اطرافش حرکت دادم... 

 . ختی در درونم فرو ر  یز ی هم گره خوردن و چ یکم اخم هام تو کم

در  یبدنه محکمش تموم سوراخ رو گشتم؛ با احساس کردن ورقه ا یو در جستجو  دمیکش یسرک
 آوردمش... رونیانگشتم؛ دستم و خم کردم و ب  کینزد

 کرده بودم، نگاه کردم.  دایپ ستالیکر یکه به جا  یاخم و استرس به کاغذ تا شده ا با

 شماره بود که معلوم بود متعلق به آلمانه.  هی کردم  بازش

 خدا لعنتت کنه...  یسته  یلب گفتم: هر ک  ریز

 دستم گرفتم. نیسرم و ب  ،لرزوند ی که قلبم رو م ی و وحشت   تی عصبان با

 بدم؟!  یو چ پسیل یجواب ف حاال

 یکه رو یکارت، شماره ا  میبودم رو درآوردم و بعد از انداختن س دهیکه خر ید یجد یحرص گوش  با
 کاغذ بود رو گرفتم.

 شروع شد.  یها قطع شد و زمان بندبوق  یصدا  ر،ینفس گ هیاز چند ثان بعد

برش   دیهم مرگ من و افرادمه هم تو، با ستالیگفتم: اون کر تی تازه کردم و با عصبان  ینفس
 !یبرگردون 

 ! وانسیپرستار ا رشیبگ  ایپس ب  -

 افتاد. نیزم یانگشت هام سر خورد و رو ونیاز م یکه گوش دینکش یا هیثان به

 دهنم احساس کردم.  یدندونم شد و مزه خون رو تو ریلرزونم اس یها لب
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 !...آندره

 *** 

 ا« یرو »

  یگوش خراش یور رفتن با قفلش با صدا ی، بعد کمبه در وارد کرد  یقفل چرخوند و فشار  یو تو دیکل
 باز شد. 

و وارد   دمیبلندم کش یچمدونم و به دنبال قدم ها یتا اول من برم، بدون تعارف دسته  ستادیا کنار
 نه شدم. خو

 آورد و در و از داخل قفل کرد. نیی و از شونش پا کولش

 . ارتشی نه اونقدر که بذارم برام ب یبود، ول نیسنگ چمدونم

 سمت چپ سالن اشاره کرد.  یدر چوب به

 اتاقت اونه. -

که نشون  یبچگونم و با سکوتم به اوج رسوندم و چمدونم رو کشون کشون به سمته اتاق یای باز لج
 داد، بردم. 

 نداشتم.   یواهمه ا  م،یکن یبا هم زندگ   یقرار بود مدت نکهیا از

  میخصوص  میرفتارش به حر یحت ای با نگاه و حرف ها   یطی شرا  چیدونستم تحت ه یخوب م چون
 کنه تا معذب نشم. یبرادر باهام رفتار م هی یحت ای همکار و دوست  هی و مثل  کنهی تجاوز نم 

 اتاق رها کردم.  یرو گوشه  میاتاق و باز کردم و داخل شدم، چمدون سنگ  در

  یخاکستر   یتخت دونفره  هی ؛یو گلبه  یخاکستر  کیش  یاتاقه نسبتا بزرگ بود؛ با دکوره ساده ول هی
 نهیآ هیبه همراه  نای طرح دار بود؛ هم ی کهی کمد دو ت هیاتاق بود که روبروش  یگوشه   یبا روکش گلبه 
 دادن. یم لیاتاق رو تشک   لیوسا ی کنسول همه

 اتاق بود.  یافتاد که گوشه  یتار یبه گ چشمم
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 بهم دست داد! یاب یکم   یراحت  احساس

 بخوره...  کی تا نور به اتاق تار  دمیبردم به جلو و پرده هارو کش  زیخ

 و به همراه جوراب هام درآوردم.  میبلند قهوه ا کت

 بالش گذاشتم.  ریو ز دمیکش  رونیب نمیرو از پشت شلوار ج  م یکلت کمر  یلیم یب  با

 شدم.  رهی تخت رها کردم و به سقف خ یو رو خودم

 یا یپرواز طوالن یبخوابم و خستگ  یشکمم، چشم هام و بستم تا کم یفحش ها یتوجه به صدا یب
 کنم.  رونی و از بدنم ب میکه به لندن داشت

 *** 

 . دمیو مال نمی سنگ یشدم و پلک ها زی خ  میتختم ن یرو

 داد. یافتاد که ساعت چهار بعد از ظهر و نشون م یوار یبه ساعت د چشمم

 نمردم.  یدو ساعت خواب از گشنگ نیا یکه تو خوبه

کش نازک جمع کردم و باال   هیموهام و با  دم،یشلوار راحت پوش  هیچسبونم و درآوردم و  نیج  شلوار
 سرم بستم. یتر از کاسه 

 مونده بود رو پاک کردم. ملمیکه از ر یا رهیو هاله ت دمیچشمم کش ریانگشتم و ز نه،ی آ ینگاه با

 توش نبود.  یاز ناامن یاثر  چیسکوت، آروم گرفته بود و ه یاتاق و باز کردم، خونه تو در

 و تاب بوفه ها، وارد شدم.  چیسمت آشپزخونه رفتم و با رد شدن از پ به

آورد و گفت: غذات تو   نییپا  قشیشق  یدستش و از رو دنم،یقدم ها و د یصدا  دنیبا شن اریکام
 . کروفرِ یما

 و روبروش نشستم.   دمیرو کش یناهار خور  زی م یسکوت صندل در

 دهنم گذاشتم.  یبشقاب رو کندم و تو یتکه از نون تست رو هی 
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رو جدا کردم و در   نشیاز س یگذاشت، با چنگال کم  زی م یدرآورد و رو کروفری رو از ما  یسوخار  مرغ
 م؟ یکن یشروع م  ی: کدم یهمون حالت پرس 

 سراغش.  یر ی گردم، بعد هم تو م  یدنبالش م  رمیامروز م  -

 بکشمش؟! دی آوردم و با بهت گفتم: من با نییدهنم بود، پا کیرو که نزد چنگال

 ؟ یدار  یور؟ مشکلخونسرد گفت:چط  یلحن با

 ... یعنینه،  -

نجات   یسر و تهم رو تموم کنم، گفت: فکر کن برا یحرف ب نکهینثارم کرد و قبل از ا یمعنا دار  پوزخند
 شه. یراحت تر م  یلیکارت خ  ینطور یجون عشقته، ا

 بلند شد و از آشپزخونه خارج شد.  شیصندل  یبزنم، از رو یحرف نکهیهم قبل از ا بعد

 بشقاب کوبوندم.  یو تو چنگال

 بار آدم کشته بودم. نیچند انیخاطر رانقطه ضعف و آتوم گذاشت، چون من به  یهم دست رو باز

معامله با   یمختلف ما برا یرو از شرکت ها و بانک ها  یدزد که اطالعات مهم ی کهی مرت نیا کشتن
فرار کرده بود، کار   رانی از ا یحرومش رو هم دالر کرده و قاچاق یپول ها بود و دهیدزد نجایا نیمسئول
 نبود.  یسخت

 خونه زدم.  یتو یاومدم و چرخ رونیاز آشپزخونه ب  زی جمع کردن م بدون

 یاسلحه هم تو هیهاش حدود هفت سانت ضخامت دارن و ضد گلولن؛  شهیکه ش  دمیتازه فهم  
شده    یکاناپه مخف ری هم ز زریت هی شده بود و   یقاب عکس وسط سالن شنود جاساز  یگلدون بود؛ تو

 بود.

 بود. یکامال عاد  یخونه ا نیچن یتو زهایچ نیا البته

دوباره به اتاق برگشتم و  ون؛یتلوز یو رو کردن کانال ها ری خونه و ز یحوصله از گشت و گذار تو یب
 خودم جمع شدم.  یتخت نشستم؛ دست هام و به دور بازوهام حلقه کردم و تو یرو
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 کردم.  تینفسم رو حبس کردم و موهام و به پشت گوشم هدا تار،یگ یآهسته  یصدا دنیشن  با

 سپردم.  تاریگ  نیغمگ یتازه کردم و گوشم رو به نوا  ینفس

 هام دور بدنم شل...  بود که چشم هام گرم شدن و دست  زیانقدر آروم و حزن انگ تمشیر

  یبود، اما همچنان صدا یتوش بود خال   لشیکه وسا یاتاق دمیبه خونه کش  یزدم و سرک رونیاتاق ب  از
 . ومدیزدنش م تاریگ

 آشپزخونه بود. یخورد که انتها  یبه در باز  چشمم

انگشت هاش   یآهسته جلو رفتم، کم کم صدا بلند تر شد و نگاهم به چرخش ماهرانه  ییقدم ها با
 افتاد. تار، یگ یها میبه دور س

 دادم. هیتک واریبهش به د کیو بستم و نزد در

 . دیکش یق یحرکت دست هاش متوقف شد و نفس عم دنمید با

 دمی زانوم گذاشتم و به سمتش چدخ یو رو سرم

 به هم زدم...که خلوتت رو  نیمثل ا -

 وقته!...   یل یلب گفت: خ  ریانداخت و ز ن ییو پا سرش

- Can You Hold Me  ازNF Britt Nicole It 

 

 feels like a tear in my heart 

 مونه یقلبم م یاشک تو هی مثل

Like a part of me missing 

 قسمت از من گم شده هی انگار

And I just can't feel it 
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 تونم احساسش کنم یمن فقط نم  و

I've tried and I've tried 

 کردم  ی کردم و سع یسع من

And I've tried 

 کردم  یمن سع و

Tears on my face I can't take it 

 تونم انجامش بدم اشکام رو صورتمن  ینم

If lonely is a taste then it's all that I'm tasting 

 چشم یبود که م یطعم بود تنها مزه ا هی ییتنها اگر

Do you hear my cry ? 

 ؟ یشنو  یم منو ی هیگر یصدا

I cry, oh 

 کنم  یم هیگر من

Can You Hold Me ? 

 ؟یمنو نگه دار  یتون یم

Can You Hold Me in your arms ? 

 تو بغلت؟  یدار منو نگه  یتون یم

Just wrap me in your arms, in your arms 

 بازوهات   نیر،بیبازوهات بگ نی منو ب فقط
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I don't wanna be nowhere else 

 باشم یا گهید یجا  چیخوام ه  ینم من

Take me from the dark, from the dark 

 ی کی از تار ار،یب  رونی ب یک یاز تار منو

I ain't gonna make it myself 

 خودم درستش کنم تونمینم من

Put your arms around me 

 ر ی من و تو بغلت بگ ر،ی تو بغلت بگ منو

Put your arms around me 

 ر ی من و تو بغلت بگ ر،ی تو بغلت بگ منو

Let your love surround me 

 عشقت منو محاصره کنه بذار

I am lost 

 گم شدم من

If I ain't got you here 

 نداشتمت  اکه

If I ain't got you, I ain't got nothing at all 

 نداشتم  یچ ی نداشتمت، ه اکه

Can You Hold Me ? 
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 ؟یمنو نگه دار  یتون یم

Can You Hold Me ? 

 ؟یمنو نگه دار  یتون یم

Can You Hold Me in your arms ? 

 تو بغلت؟  یمنو نگه دار  یتون یم

In your arms 

 بغلت  تو

Yeah, yeah 

 اره اره

Yeah, I feel like it's just me, like it's just me 

 فقط منم، انگار فقط منم نیکنم انگار ا یحس م  آره

What it gon' take? What it gon' be ? 

 قراره بشه؟  یکشه؟ چ یطول م چقدر

I don't even know 

 دونستم  ینم  یحت من

(It's not just you ) 

 (  ستی) فقط در مورد تو ن یست یفقط تو ن نیا

But I'm lonely 

 من تنهام  یول
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Feeling like I don't even know me, I don't even know me 

 شناسم  یخودمم نم  یشناستم، حت  یخودمو نم یمن حت نکهیمثل ا یحس

I feel it too 

 کنم  یمنم حسش م 

Gotta have you, gotta see you 

 نمت ی بب دی داشته باشمت با دیبا

You're the only thing I have to think about 

 که دارم تابهش فک کنم یهست یز یهمه اون چ تو

The only one I that can't live without 

 کنم  یتونم بدون اون زندگ یکه نم  یکس تنها

I see you 

 نمی ب یتو رو م  من

I need you, need you to hold me now 

 ی االن بغلم کن نیدارم که هم  ازیدارم ن ازی بهت ن من

 download our app 

 

If I ain't got you 

 گرفتمت ی نم اگه

I ain't got nothing 
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 نداشتم  یچیه من

If I ain't got you 

 گرفتمت  ینم اگه

I ain't got you 

 نداشتم تو را  اگر

If I ain't got you 

 گرفتمت  ینم اگه

I'm lonely 

 تنهام  من

If I ain't with you I'm lonely 

 من تو رو نداشتم من تنها بودم  اگر

I'm lonely 

 تنهام  من

I need you 

 دارم  ازیبه تو ن من

I need you 

 دارم  ازیبه تو ن من

Can You Hold Me ? 

 ؟یمنو نگه دار  یتون یم
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Can You Hold Me in your arms ? 

 تو بغلت؟  یمنو نگه دار  یتون یم

Can You Hold Me ? 

 ؟یمنو نگه دار  یتون یم

Can You Hold Me ? 

 ؟یمنو نگه دار  یتون یم

Can You Hold Me in your arms ? 

 تو بغلت؟  یمنو نگه دار  یتون یم

Feel like it's just me, like it's just me 

 نجام یکه فقط من ا نهیا هیشب

What it gon' take? What it gon' be ? 

 قراره بشه؟  یکشه؟ چ یطول م چقدر

I don't even know, I don't even know 

 دونم ی دونم من نم ینم من

But I'm lonely, lonely 

 من تنها هستم تنها  اما

Feel like I don't even know me 

 شناسم  ی خودمم نم  یحت  انگار

Feels like I don't even know me 
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 شناسم   یخودم نم یحت  انگار

I don't even know me 

 شناسم یخودمم نم  یحت

Can You Hold Me 

 ؟یمنو نگه دار  یتون یم

Can You Hold Me in your arms ? 

 تو بغلت؟  یمنو نگه دار  یتون یم

 

بردم،    یلذت م یل یخ  خوندی برام م نکهیداده بود. اون زمان از ا ادیبهم  شی وقت پ یل یزدن و خ تاریگ
 اما در اون زمان دوست داشتنش برام آزار دهنده بود.

 که قبال کمرش شکسته بود. یدوش کس یبود، به رو نیبار سنگ  هی مثل

 *** 

 چهارده  - و -پانصد  -ادداشت ی#

10 November 

11:10  p.m 

 

  تیرو به درون قلبم هدا یا گهید زیچ داد،ی بودم که اجازه نم   یاون زمان من شکست خورده عشق در
 کنم.
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که دوسم داشتن  ییبه کسا یناخواسته حت ایصدمه زدم، خواه خواسته  ای لیبه خ میدر طول زندگ من
  یدوست داشتن یهاآدم  یه روقلبم رو ب دادی شده بودم که اجازه نم یای کی زدم، غرق در تار بیهم آس

 اطرافم باز کنم و بهشون عشق بورزم!...

 . کردمی به احساسشون شک م ای دمشونیدی نم یانقدر کورم کرده بود که گاه یحت

  یپوزخند بزنم، چون همشون رو از دست دادم و انقدر تنها شدم که حت شونی ادآوریبا  تونمی م حاال
 کنم.  یو سرش خال  هامی ناراحت  ایرو ندارم سرزنشش کنم  یکس

قدر قدر دوسش دارم و چهچه گفتمی بهش م  کردم،یبار بغلش م هیحداقل  گشتم،ی به عقب برم  اگه
و نکردم و حاال انقدر ازش دورم که   کارنیدوست داره؛ اما ا هامیازش ممنونم که من و با همه بد

 .رسهی صدام به گوشش نم

و از دست دادن  تی بعد از شکستم در اون مامور ،ست یاون زمان کاراکتر محبوبم ن انصبیآر ایرو
 از دست دادمش. شهیهم یبرا ان،یرا

 لندن... تیاما درباره مامور و

 نمیکرد و عشق آتش دنیشروع به تپ شی قلبم مثل شش سال پ یاون مهمون یکه تو ادمهی انقدر
 دوباره اوج گرفت. 

 بزرگ!...  یدرد و خوشبخت  هیو شروع  قی تلنگر عم هینامه من و   یبه اوج زندگ میبرگرد

 *** 

 اطرافم رو تحت نظر گرفتم... ی چشم ریهمون حالت ز یو به سمته لبم بردم و تو کیپ

و    کیبار یدماغ، لبا  یرو  نگیروشن، پرس یقهوه ا یبلند تا سرشونه، چشم ها یبلند و الغر، موها قد
 بود.  دیسف  یشون یگاو پ نیظاهر احمقانه و جلف ع نیبا ا  ن؛یکراوات قرمز آتش

  تونستنی مست و رقصون پر کرده بودن، اما هرگز نم ی از مرد ها و زن ها یرو انبوه  نمونی ب فاصله
 گ اون بشن!من و مر  ت ی مانع از انجام مامور

 همراهم بود، خودم و چک کردم.  شهیکه هم یای بی ج نهیآ از
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انجام   یبرا  یاز شرارت و آمادگ یدسته ا دن،یدرخشی نورپرداز م  ریکه ز میمشک یچشم ها از
 بود. دایهو ت، یمامور

نگاهش رو تا اون    ینیچشم چرخوندم، سنگ اریدامنم جا دادم و به دنبال کام  بیج  نیب  یرو تو نهیآ
 طرف سالن دنبال کردم.

خدمت قرار    شیپ  ینیس یداشتم، دوباره رو دنشیکه به سر کش یدیشد لی م رغمی پر رو عل کیپ
 دادم.

  کشیمرد رو با لباس مبدل در نزد گاردیچهار تا باد کردی که برگزار م  ییها یپارت  یتو شهیهم کارل
کامل مشروب    یتیامن ری بود و با تداب دهیمردک هم حتما همه جوانب رو سنج نیا کرد؛ی مستقر م

 زد.  یلوند اطرافش لبخند م یو به دختر ها   خوردیم

 دختر سگ جون؟ یدی افتخار م  -

 که از پشت سر مورد خطابم قرار داد، برگشتم...  ییآشنا یبه سمت صدا اطی احت با

 مردمک چشم هام از تعجب گرد شد.  اردهی درخشان روشنش، ب یچشم ها دنید با

 با نگاهم براندازش کردم، تا مطمئن شم خودشه...  دوباره

و   یخی یو چشم ها دیبه سف  لیما یخاکستر  یمشابه موها شد،ی نم  ایدن  یجا چیکه در ه البته
 کرد.  دایروحش رو پ  یو ب پوست شفاف

رو با چند قدم کوتاه به  نمونی ب یاز جانبم نموند، به سمتم اومد و فاصله  ی واکنش ایحرف  منتظر
 .د یبه سمته خودش کش  یسردش گرفت و کم یدست ها یحداقل رسوند؛ دست هام و تو

 بعد از چهار سال...  -

 زدم. یا یتصنع  لبخنده

 . انیبرا -

 نثارم کرد.  یکج  لبخند
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 !یباعث افتخارمه دختر چشم وحش -

 . دمیخند یلوند با

 م؟یسگ جون، چشم وحش هیپس من  -

 مثل من! یاحمق و جذاب  یمرد ها یبرا ،یا بندهیو فر بای جاسوس ز هیتو  -

 زده بود، لبخندم رو پررنگ تر کردم.  یدردناک  هیکه کنا نیا با

 !ینامزدت، نجات داد ادیو به که دشمنت ر  یو مهربون  شی ریجنتلمن س  هیتو  -

 غم به چهرش نشست.  ایتان  ادیکم رنگ شد و به  لبخندش

 هات.چشم یبرا گهید ازیامت هی نمیا -

 چهرمم تا تو؟! ونیرو مد پس من جونم  -

 کرد.  تمیرقص هدا  ستینداد به سمت پ رکانم یبه سوال ز  یجواب

 کرد.  دنمیهاش و دور کمرم حلقه کرد و وادار به رقصمهرانفر پرت شد، دست  نیاز شاه حواسم

که برات    ییده کارها ینشون م  یزنده و سالم نکهیخوشحال شدم. ا دنتیاما از د ،یباور نکن دیشا -
 نبوده! دهیفا یکردم، ب 

 تلخم رو حفظ کردم و جواب دادم: البته که نبوده گروهبان جانسون!  لبخند

 از باند ها رو منحل کردم.  یل یخالفکار رو کشتم و خ   یال ها کلس نیا یتو

 !؟یکشورت  ینکنه االنم تو لندن دنبال دشمن ها -

 : حالت چطوره؟ دمیتوجه به سوالش پرس یب

 ؟یخوبم، خودت چطور  -

 خوب شدم. گهی گذره، د یاز چهار سال م شتریاز اون موقع ب -
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 ؟یجاسوس  یاومد ینگفت -

 کنه؟ یبرات م یگفتم: چه فرق یدیق یابروم و باال انداختم و با ب یتا هی

 نثارم کرد  یکج  لبخند

 لوت بدم؟  یترس یم -

 یفکر نکنم االن بخوا ،یکرد انتیو به کشورت خ یخطر کرد  یلی... با کمک به من خ شی پنج سال پ -
 ! یراه درست رو بر 

 بود  دمیو دحاال مهرانفر ت م؛یدور چرخوندم و جامون و عوض کرد هی

 داناوان؟ ا یشده، درسته تان  ری د یلیانجام کار درست خ  یبرا گهیاالن د -

 ؟ یهنوز تو ارتش ،یدونی که خودت جوابش رو م یسوال دنیپرس الیخ  یب -

ارتش و   اقت ی کنه، ل یم  انتیجاسوس به کشورش خ هیکه بخاطره  یزد و گفت: کس یکمرنگ  لبخند
 نداره!

 ؟ یمونی پس پش -

 به حالم نکرد.  یتو رو نجات دادم... هر چند فرق یخودم و از دست دادم، ول یایمن تان  -

 !... یلب گفتم: لطف دار  ریز

 .میرو صداش زد، متوقف شد انیکه برا  یکس یصدا دنیشن  با

 .ستادیا ان یبرا یبه صاحبه صدا نگاه کردم که روبرو یچشم  ری آوردم و ز نییو از رو بازوش پا  دستم

 گروهبان جانسون؟ یخودت -

 دست دراز کرد و دستش و فشرد  انیبرا

 پسر؟  ی... چطور لیاوه دن-
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پادگان هم خدمت   یبود و تو انیرا  یخونوادگ یشناختمش... از دوست ها ی ، مکردم   یکمرنگ اخم
 کرد.  یم

 ؟ یکن  ینم  ی: معرف دیپرس انینگاهم کرد و رو به برا یبا کنجکاو لیدن

 دستش و دورهم شونم حلقه کرد  انیبرا

 هستند.  ایرو بایخانم ز نیالبته، ا -

 کرد حرفش رو تکرار کنه یکرد و سع ز یچشم هاش و ر لیدن

 ان؟ یرو -

 باهاش دست دادم.  لیم یب

 هستم، جنابه؟  الیکام -

 .الست یاسمه همسره منم کام ،یماالرک  لیدن -

 ! یوجه تشابه  چه

 دادم لشیم بدتر بود، تحوکه از صد تا تا فحش ه یعیضا لبخند

 .نطور یو هم  ستهیو شا  بایز ی بانو  دیچه جالب! با -

 باشن!  یخوش شانس  

 د یخند بلند

 شده. بشینص  یو افسونگر شانس بزرگ بایپارتنر ز نیداشتن ا  یهم برا انی... براالیکام  یلطف دار  -

 !هیبا شما افتخار بزرگ یی آشنا

 !یماالرک  یآقا نطور،یمن هم هم یبرا -

 کردم.  یگردن خودم فرو م یجاش بود، خودکار زهر آلود رو تو اگه
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 فرستادم.  یرو به درک م  کهی اون مرت دیافتخارها، با نیمفتخر شدن به ا یجا به

 ندام تو گلوم خفه شد.   ل،یحرف دن  دنیاز دستشون خالص شم که با شن  یجور  هی خواستم

 نگاهشون و دنبال کردم...  ریمس

 دهنم احساس کردم.  یخون و تو  یو گس یو گاز گرفتم که شور لبم  چنان

  یحرکت دادنشون رو نداشتم؛ نم  ییوصل کرده بودن که توانا ییلویصد ک یبه پلک هام وزنه ها انگار
 درخشانش بردارم. یآب یتونستم چشم از چشم ها

به عمق وجودم احساس   ییرو همراه درد و سرما یو هجوم دلتنگ  دیچیپ نمیس یقفسه  یتو درد
 کردم. 

دستش و به   دم،ید دییدو یرو که به سمتم م رهیت ی هی سا هیلحظه، فقط  نیدر آخر  شیسال پ چهار
 از سرما!...  ییایدر یو پرت شدم تو  رمیسمتم دراز کرده بود، اما نتونستم دستش و بگ 

روم و برگردوندم، قدم به جلو برداشتم و خواستم  فته،ی چشمش بهم ب  نکهیخودم اومدم و قبل از ا به
 مشت شد. انیدست برا یبرم که دستم تو

 کرد. تمیزد و به جلو هدا ینثارش کردم؛ لبخند حرص درآر  یو اخم آلود زی آم دیتهد نگاه

 داد فرار کنم. یاجازه نم انیو برا  دیرس یداشت بهمون م  گهید

 خاره؟  یمتوجه نشه، لب زدم: تنت م لی که دن یو طور   یعصب

 ؟یهست ی: نگران چدیگوشم برد و زمزمه وار پرس  ریو ز سرش

 و ندادم.   جوابش

 .دمیکش قینامحسوس نفس عم یشدن قدم هاش و متوقف شدنشون، به طور  کینزد یصدا با

 شه؟! یشه، م  یکه زنده نم مرده

 !ستم یداناوان ن ایشناستم، من که تان ینم  پس
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 داشته باشه؟!   نر یرا انی تونه از را یم  یچه ترس  کیبل  الیکام

 درد!  ... جز درد و غم؛ و باز همیچ ی :  هد یچی سرم پ یآروم و دردناک تو ییندا

 جذابش و رصد کردم.  پی نگاهش کنم، ت میمستق نکهیا بدون

 زد.   یحرف م  انی متوجه من نشده بود و با برا هنوز

 حبس شد. نمیس  یکه بهم افتاد، نفس تو نگاهش

 رو بهم منتقل نکرد.   یحس چیبود، ه یو خنث   یجد نگاش

 نزد. یابروشو باال داد و حرف  یتا هی

 پاکش کردم.  عیسر یل ی مهمون لبم شد، اما خ یلبخند محو دمشیکه د  یبار  نیاول ادی به

 گذشتش متفاوت بود. ینگاهش با نگاه ها  ینه؟ ول ای دونستم براش آشنام  ینم 

 کرد   یداشت سوراخم م زریتو چشمام بود، انگار با ل  رهی خ نگاهش

 گفت:  انیبازوم گذاشت و رو به را یداد، دستش و رو ان یپا رشی به جو بد، سکوت و نگاه خ انیبرا

 من هستن. یم یقد یاز دوست ها الی کنم، کام  یم  یمعرف -

 رو بهم دوخت.  ینگاه جد همون

 هستم. نریرا انیرا -

 از سراسر بدن و قلبم رد شد.  یبرق چند هزار ولت  انیو که تو دستم گرفتم، انگار جر دستش

 به دستم آورد و رهاش کرد.  یآروم فشار

 خوشبختم. تونییاز آشنا -

 !نی جواب داد: همچن  یآروم به

 گشت.  یآشنا م  یز یوجودم دنبال چ  یبرندش انگار که داشت تو نگاه
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 شم، قلبم و به درد آورد.  کشیتونستم بهش نزد  ینم  یحت  نکهیصد برابر شد و ا  میدلتنگ دنشید با

 چشم هاش نبود.  یو شوق، تو جانی از ه یزد، اما اثر  یحرف م لی و دن انیبرا با

 پادگان... یناراحت بود، ناراحت تر از اواخر حضورم تو یز ی که از چ انگار

 یمارنرونت تنهاش گذاشتم، انگار که قسمتپل فه  یازش فاصله گرفتم و تو یبعد از اون مالقات، وقت 
 دوسم داشت رو رها کردم!... یل یاز وجودش که خ

 گهیواقعا د دیرم، شا  یکه چرا م دینپرس گهید ا یبمونم،  ششیبهم زنگ نزد، ازم نخواست پ گهید چون
 رو دوست نداره...  انتکاری داناوان خ ایتان

 شناخت! یمنو م  دی، نباشدم  یازش دور م  دیبا

 مطمئنم که براش آشنام... م، یسال تموم وجودم بود و در کنار هم بود دو

 فرصتم باشه.  نیآخر ن یشلوغ تر شده بود و ممکن بود ا یل یخ لشینسبت به اوا  یمهمون

 . دیبر یم نفسم داشت از استرس  یمقصد پاناما پرواز داشت و از طرفصبح به  فردا

 براش تنگ شده بود... دلم

هاش، آغوش گرم و بوسه   یحرف ها و مهربون ها و اخم هاش  تیها و خندوندناش، جد کهی ت یبرا
 هاش!...

 نذاشت، سرنوشت نذاشت.  ری تقد یول  میما خواست م،یبا هم باش میتونستی م کاش

 هم به دنبالش. انی، برارفت   یز یدنبال چ لیدن

خوردم، در   یپاشنه بلندم سکندر  یو با ترس خواستم ازش دور شم، که به خاطر کفش ها عیسر
 معرض افتادن بودم که گرفتم و آوردم باال...  

 نگاهش هم از روم برداشته شد.  ین یو با فاصله گرفتن ازم، سنگ دیلختم لغز یسرشونه   یرو دستش

 ممنونم.  -
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 کنم  یجواب داد: خواهش م آهسته

 تکون دادم که نگاهش از دور بهم بود. انیبرا  یبرا یعقب رفتم و دست عقب

 نشون بده، ازش دور شدم.  یکه هر گونه واکنش نیاز ا قبل

کرد و   یتپل بارش م کهی چند تا ت  فتادیجلوش م   یر که ا ی  فتادمی جلوش م شیاگه چند سال پ  مطمئنأ
 داشت.  یبرام تازگ   شیحوصلگ  یاخم و ب نیا یول د،یخند یم

 کر کننده بود. یقیموس یصدا

شده  دهیکه تو سالن چ  ییها یو صندل  ز یهم پشت م ای بعض  دن،یرقص یاز مردها و زن ها م یبعض
 زدن...  یبود، نشسته بودن و فک م

  گهید یو حواسش به دختر ها دید یدوختم و بعد به مهرانفر که اصال من و نم  یج یرو به د نگاهم
 بود.

 شد.  یرفتم، مشکوک م یبا عشوه به سمتش م اگه

 .ادی اون به سمتم ب دیبا

 لبم نقش بست.  یرو  یاز ذهنم، لبخند مرموز  یگذر کردن فکر  با

 کردم.  یجهش رو جلب متو دیبا

 به پسر جوون زدم و درخواستم رو گفتم... یسمتشون قدم برداشتم، لبخند به

 د؟ یبخون دیخوا ی: شما مدیتعجب پرس  با

 زدمـ   یطونی ش  لبخند

 رو بهم داد. کروفونیزد و م  یرو بترکونم.لبخند  نجایخوام ا ینداشته باشه، م یاگه اشکال  -

 . دمیپله ها باال رفتم و به سن رس از

 حواسش بهم نبود. یکس
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محکوم بودم... به انجام   شهیخونم، اما مثل هم یتو م ی آهنگ و برا نیبزنم که ا  ادیداشتم فر دوست
 خوام. یکه م یندادن کار 

خوام رو    یکه م یر یتاث م،یشگی و آروم بخش هم بندهیفر یکردم با صدا یو صاف کردم و سع گلوم
 دافم بزارم. اه یرو

 .دمید  یم  انفریدر آر دیو توجهش رو با ری خوند، اما تاث یم انیرا  یبرا قلبم

 

- Feeling used, but I’m still missing you 

 

 شه  می تنگ اتبر لماما هنوز د ستا  قدیمی تحساسا ا ینا

 

And I can’t see the end of this 

 

   نمیبب  یان یپا اشبرتونم  ینم و

 

  

And now all this time is passing by 

 

 گذشته قتهمه و ینحاال که ا و

 

But I still can’t seem to tell you why 
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 چرا بگمبه تو  بتونم نکنمهنوز فکر  اام

 

It hurts me every time I see you 

 

 زنه  یبه من لطمه م  دنتیبار د هر

 

Realize how much I need you 

 

 دارم  ازیبه تو نفهمم که چقد  یم

 

I hate you, I love you 

 

 متنفرم ، عاشقتم ازت

 

I hate that I love you 

 

 متنفرم ، عاشقتم ازت
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Don’t want to, but I can’t put 

 

 تونم یخوام ، اما نم  ینم

 

Nobody else above you 

 

 تو بزارم  یرو جا یکس

 

I hate you, I love you 

 

 متنفرم ، عاشقتم ازت

 

I hate that I want you 

 

 دارم  ازی به تو ن  نکهیاز ا متنفرم 

 

You want her, you need her 

 

 ی دار  ازیبه اون ن یخوا  یاونو م تو
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And I’ll never be her 

 

 هرگز اون نخواهم شد من و

 

 ( برسی تونی نمی  یاخومی که چیزی  به  نیوبد که ینها  قسمت ترین سخت) 

 

I miss you when I can’t sleep 

 

 شه  یم تنگ اتبرتونم بخوابم دلم  ینم  یوقت

 

Or right after coffee or right when I can’t eat 

 

 رم بخو  اغذ نمیتونم قتی و ست در ایقهوه  ردنخو از  بعد  ستدر ای

 

I miss you in my front seat 

 

 ه یخال نیجلو ماش  یدر صندل تجا 
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Still got sand in my sweaters 

 

 ستدر ژاکتم شن و ماسه ھ هنوز

 

From nights we don’t remember 

 

 میارینم اد یکه به   اییھ شب از

 

Do you miss me like I miss you 

 

 ؟ستیھ من  تنگدل  هشد تنگ  اتبر لمد من که رنقدا

 

Fa**ed around and got attached to you 

 

 و وابسته تو شدم   زیزدم به همه چ گند

 

Friends can break your heart too 

 

 تونن قلبت رو بشکنن  یهم م دوستات
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And I’m always tired but never of you 

 

 نه از تو  یخسته بودم ول شهیهم من و

 

If I pulled a you on you, you wouldn’t like that shit 

 

  نمی خوشتکار   ینگذاشتم، از ا یم دتخورو در برابر   دتخوکردم و  یعمل م  دتخومثل  من اگه
 مداو

 

I put this reel out, but you wouldn’t bite that shit 

 

 یتو دم به تله نداد ی طعمه گذاشتم ول من

  

 

I type a text, but then I nevermind that shit 

 

 شدم   یم  یالشخـ ینوشتم اما بعد ب  یم چیزی هی
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I got these feelings, but you never mind that shit 

 

 احساسات رو داشتم اما تو برات مهم نبود  نیا من

 

Oh oh, keep it on the low 

 

 بمونه راز    یک ینا بهتره

 

You’re still in love with me, but your friends don’t know 

 

 نن دو  ینم  ستانتاما دو یهنوز عاشق من هست تو

 

If you wanted me, you would just say so 

 

 ی بگ  فقط یتون یم  ،یاخو یمن و م اگه

 

And if I were you, I would never let me go 

 

 ذاشتم که برم   یتو بودم، هرگز نم جای مناگه  و
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Lie to me, lie with me, get your fa**ing fix 

 

 درست کن  یرو که زد یگند ،یروراست نبود  ،یگفت دروغ

 

Now all my drinks and all my feelings are all facking mixed 

 

 شدن   یها و تمام احساستم بدجور قاط یدنیوش تمام ن حاال

 

Always missing people that I shouldn’t be missing 

 

 شده  یم  دیشده که نبا تنگ ییکسا یدلم برا شهیهم

 

Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance 

 

 ی کن جادیتا فاصله ا یرو بسوزون   ییپل ها دیبا یگاه

 

I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing 
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 مرور خاطرات رو متوقف کنم نی ا دیافکارم کنترل دارم و با یدونم که رو یم

 

But I learned from my dad that it’s good to have feelings 

 

 خوبه  تحساساا شتنهکه دا گرفتم ادی از پدرم  اما

 

When love and trust are gone 

 

 رن  یم  نیاز ب  قتاصدعشق و   یوقت

 

I guess this is moving on 

 

 وقت رفتنه گهیکنم د فکر

 

Everyone I do right does me wrong 

 

 دکر بدیبهم   دمکر خوبی کسهر  با

 

So every lonely night, I sing this song 
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 خونم یم آهنگ رو  نیبا خودم ا  ییهر شب تنها پس

  

 

I hate you, I love you 

 

 متنفرم ، عاشقتم ازت

 

I hate that I love you 

 

 متنفرم ، عاشقتم ازت

 

Don’t want to, but I can’t put 

 

 

 تونم یخوام ، اما نم  ینم

 

Nobody else above you 
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 تو بزارم  یرو جا یکس

 

I hate you, I love you 

 

 متنفرم ، عاشقتم ازت

 

I hate that I want you 

 

 دارم  ازی به تو ن  نکهیاز ا متنفرم 

 

You want her, you need her 

 

 ی دار  ازیبه اون ن یامیخواونو  تو

 

And I’ll never be her 

 

 هرگز اون نخواهم شد من و

 

All alone, I watch you watch her 
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 ی ن یب  یکه اونو م نمیب  یتنهام ، تو رو م  کامال

 

Like she’s the only girl you’ve ever seen 

 

 ی دیکه تا به حال د  هیتنها دختر نکهیا مثل

 

You don’t care, you never did 

 

 یادندهرگز  ،نمیدی  میتاھ تو

 

You don’t give a damn about me 

 

 ی دیبه من نم یتیاهم چیه تو

 

Yeah, all alone, I watch you watch her 

 

 ی نی ب  یکه اونو م  نمیب ی، کامال تنها ، تو رو م آره
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She’s the only thing you’ve ever seen 

 

 یدیکه تا حاال د هیزیتنها چ  اون

 

How is it you never notice 

 

 یهرگز متوجه نشد چطور

 

That you are slowly killing me 

 

 ی کش یآروم من و م  یدار  که

 

I hate you, I love you 

 

 متنفرم ، عاشقتم ازت

 

I hate that I love you 

 

 متنفرم ، عاشقتم! ازت
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 ! نریرا  انیلب زدم: ازت متنفرم را  یآروم به

 

 ... دیحضار گم شد و صدام و نشن یو سروصداها قیتشو نی ب صدام

 I hate that I want youو بلند تر گفتم:   دمیرو چسب  کروفونیم

 دارم!...  ازی به تو ن  نکهیاز ا متنفرم 

 اعصابم بود، اما خوب بود که صدام انقدر غوغا کرده بود... یو دست زدن حضار رو غی ج یصدا

 هم بخاطر متن آهنگ بود. دیشا

 کنم. داشی تونستم پ  یحضار نم ن یگشت، اما ب یم شی آب یاز چشم ها یجستجوگرم دنبال اثر  نگاه

 روشن ثابت کردم.  یدو جفت چشم قهوه ا   یناچار نگاهم رو رو به

 مبهوت بود، با عشوه لبخند زدم.  دیشا ای زی برانگ نیتحس  نگاهش

 اومدم.  نییاز سن پا هیتوجه به بق یب

 رو به دستش دادم.  کروفونی سمته همون پسره جوون رفتم و م به

 !یوودیخواننده از هال  هیار تو انگ -

 زدم.  یکج  لبخند

 اد؟ یبهم نم  -

 بود؛ من ادواردم.   یزدم و گفت: عال یلبخند

 خانمه؟ 

 . الیکام -



 2عاشق  انتکاریخ

272 
 

 !الیکام  یترکوند -

زدم، نگاهم رو به   یلب هام نقش بست و همونطور که باهاش حرف م  یگوشه  یمعنادار  پوزخند
 بود سوق دادم. میرادمنش که در چند قدم

 ادوارد!  ،ینیهنوز مونده تا ترکوندن و بب  -

 از جانبش نموندم و ازش دور شدم.  ی واکنش ایحرف  منتظر

رو   انتی و عاقبت خ انداختمیم  رشیگ دیشب ترکوندن رادمنش بود، بعد چند سال فرار با امشب
 دادم.  ینشونش م

و رقص   یک ی تار یکردم ازش جدا شم، تو یشدم به سمتش... سع دهیخوردم و کش یکس  از عقب به 
 . دیدرخش یبود، م  شین یب یکه تو یینقره ا ینور ها حلقه 

 بود.  یعال  -

لوند   دیکه در نظر اون با یا یطانیافتاد، مکث کردم و لبخنده ش  نشیکه به کراوات قرمز آتش چشمم
 زدم.   ومد،یم

 ممنونم آقا.  -

 و خوش صدا!  بایز یکنم بانو  یزد و گفت: خواهش م یپهن  لبخند

 و دارم؟  یبا چه کس ییافتخار آشنا -

 هستم. لریکارلوس م -

 زبونم بود بگم ارواحه عمت!   ورد

 نثارش کردم.  یخودم و کنترل کردم و لبخند پر از عشوه ا  اما

 هستم. الیخوشبختم، من کام  تونییاز آشنا یل یخ -

 ن؟ یهست ایتانیاهله بر شتر،یمن ب -
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 نه من اصالتا اهل بلغارستانم.  -

 چرت و پرتا!... چه

 بلغارستانم رد نشدم. یتا حاال از صد فرسخ من

 .دیدار ییبایز یو صدا بی عج یلهجه  -

 شه! بمونیکنسترتتون نص  طی بل دنیافتخار خر ک،ینزد یا ندهیدر آ دیشا

 . دمیخند مستانه

 خواهد بودـ  گانیشما را یبرا -

 د؟ یزد یکس یاون آهنگ رو برا -

 چطور؟  -

 زد...  یخاص موج م زی چ هیدر صداتون  -

 غم!... ایمثل عشق و نفرت  یدیشد احساسات

 . دمیدوباره خند  یک یستریصورت ه به

 دزد، خالفکار!  ،یباشعور  یل یخ گهیتو د  بابا

 !یخوبه که احساست و درونش جا بد ی آهنگ خوب وقت هی -

دو تا  دنیشونش به عقب نگاه کردم، با د یاز رو ینگاه ی ن یچرت و پرت هامون با احساس سنگ نیح
 بهم بودن نفسم گرفت.  رهی که خ یچشم آب

 نگرفت.  لم یبا استرس روم و برگردوندم؛ باز خوبه تحو 

 !ره؟ی ها گرم بگ بهی داره بعد من با غر یمعن چه

 خالص و زدم.  رهی شدم و ت رهی خ  انفریآر  طونیش یاچشم ه به
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 عشوه صداش زدم: کارلوس؟  با

 !د؟یالزم دار یز ی برق زد و گفت: جانم؟ چ چشماش

 ست؟ یاستراحت ن  یباال جا برا یمن خستم، طبقه  -

 م؟ یمهمون نیمن صاحب ا یدون ی: از کجا م د یکرد و پرس زی هاش و ر چشم

گفت   ان یحال بالفاصله گفتم: خب معلومه؛ برا نیجا خوردم، با ا  یو دقتش کم یز یهمه ت نیا از
 . دیبه سفر بر دیخوا یم ا یگو لِر،ی جناب کارلوس م  یپارت یگودبا

 یو لذت بخش. راه و بهتون نشون م دیمف  اریسفر بس  هی گفت: درسته،  یزد و با لحن بشاش یلبخند
 دم.

 هم خودش جلوتر از من راه افتاد. بعد

 !یرس  یدلم گفتم چقدر بد شد که به پروازت نم  یزدم و تو  یپوزخند

کرد   ی درست م  اریخروج رو کام  یبودم، کار ها دهی بود که قبال د یا گهید  یها الیمثل و الشیو
 باشم. تی نبود نگران بعد از انجام مامور یاز ی ن نیبنابرا

 اتاق قرار داشت، نشستم. ییانتها یگوشه  که یتخت بزرگ دو نفره ا یرو

خودکارو لمس کرد   یلباسم بردم، دستم که بدنه  یاز پشت تو یزمان دستم و به طور نامحسوس هم
 پشت گوشم سفت کردم.  مُ یمشک یبند نقابه تور  گمیدست د هیبا 

 نبود، چون زمان انجام کارم بود. رینقاب زدن د یبرا

 م. بهش زد  یپر از عشوه ا لبخنده

 معطل نکردم، دستم و دوره گردنش انداختم و صورتش و به سمتم چرخوندم  شتریب

 ؟ یدار  یچه احساس -

 عروسک! یو جذاب  بای... تو زیگفت: عال  دهیلحن کش با
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 زد.  یمنگ م یکم نیهم یدونستم تا خرخره خورده برا ی، م د یبه گوشم رس صداش

 نکرد   یبه نقاب گذاشتنم هم توجه یحت

 دوسشون دارم. ن،یدوس داشتن یلیچشم هات خ  -

 دست چپم خودکار و مماس با گردنش قرار دادم. با

 ! انفری بهتر بود، جناب آر رانی مردن همون ا یبرا -

 که من دوست دارم مرگ توه... یز یچ

 گردنش فرو کردم.  یخودکارو تو ره،ینشون بده و ازم فاصله بگ  یکه واکنش نیاز ا قبل

 گشاد شده نگاهم کرد. یاز دور بازوم شل شد و با چشم ها دستش

 زد.  یپرت شد و با بهت دستش و به سمت گردنش برد که خون ازش فواره م یکنار  به

 زدم.   یلبخند آرامش بخش یخونسرد با

  یمامور دعوت ش  نیشم، نه تو قراره به کنسرت ا یوودیهال  یتیسلبر هینه من قراره  یمتاسفم، ول  -
 !...لریجناب م

رنگشون رو از دست داده و کبود شده بودن، باز و بسته شدن، اما  هیاز ثان ی هاش که در کسر  لب
 . دمینشن یز یچ

 .ستادمیکه از پشت سرم اومد، متوقف شدم و سر جام ا ییاومدم، با صدا نییتخت پا یرو از

 ؟ یست ه یتو ک -

 حبس شد. نمیس یتو نفس

 بود، اون هم از پشته سرم...  انیرا یصدا صدا

 دـ یچیگوشم پ یخودش تو  یجا به جا شدن خشاب اسلحه و به دنبالش صدا یصدا

 ! یروان ی که ی سرت و برگرد، زن یدست هات و بزار باال  -
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 به کنارش کردم.  یک یاسلحم و درآوردم و شل  عیسر یلیخ

 افتاد.  نیرادمنش رو زم یجنازه  همزمان

بازوم و بعد   یرو  یبا احساس فشار دست  دم،یسوءاستفاده کردم و به سمته در دوئ شی حواس پرت از
 اسلحم و به سمتش گرفتم.  وار،یشدنم به د دهیهم کوب

 بود...  روبروم

 انداختم. نیاحمقانه و عاشقانه اسلحه رو به زم یحرکت  یشم، ط وونهید نکهیاز ا قبل

که قدرت تکون خوردن   یچسبوندم، طور  واریپرت شد و سفت تر به د یاسلحه زد که به کنار  به یلگد
 نداشتم...

 چیکه ه یمن بودم و مرد نجایا ومد،یکوتاه م ایفقط در برابر تان  انیفراموش کرده بودم که را انگار
 دستش فرار کنه.  ریتونست از ز ینم یجاسوس

بازوم و گرفت، با لمس دوبارش حالم دگرگون شد و با عجز و   که اسلحه رو نگه داشته بود، یدست با
 نگاه ازش گرفتم. یدیناام

 . دشیکش نییآن پا  کینقابم رو لمس کرد و در  ی تور  یپارچه  دستش

چشم ازش   یعجز و ناتوان  تیسرشار از دقت به چهرم نگاه کرد، باز هم در نها   یو نگاه  ظیاخم غل با
 که نشناستم... دیام نیگرفتم، به ا

 ؟یاومد ی: از طرف کدیپرس  یآروم و پچ پچ وار، اما محکم و عصبان  یلحن با

 فقط سکوت بود، مثل گذشته! جوابش

 جنازتو بندازم کنارش؟    ای یگ یم -

داشت   نیخورد و ا  یاومد؛  نفساش به صورتم م یسفت گرفته بودم که نفسم داشت بند م یحد به
 کرد.  یم وونمید
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نفرت و بد تر از همش، شک و   ت،ی بود. مثل عصبان یاز احساسات بد ییچشم هاش نشونه ها یتو
 !...دیترد

 کردم هر االنه که بشناستم. یم حس

 رو با جسارت شکستم. سکوتم

 ! یکارو بکن  نیاالن ا نیپس بهتره هم  -

 نداره.  یمواد شوخ نیا یدونستم تو یچند که م هر

 بود.  یقاتل کاره راحت ی بهیغر هی کشتن

 اومدم.  تیمامور  یبرا  یارگان و باند ای هم حدس زده بود از طرف سازمان  دیشا

 گذاشت.  قمیشق  یو رو اسلحش

  یبگو از طرف ک  یاز جون گذشتگ یبه مراتب بدتر از مردنته؛ به جا  یفت یب  سیپل  ریاگه گ -
 تا زندت! فتهی جنازت به دست فدرال ب ره؟بهتیاومد

 بود.  یکرد، کامال جد ینم  دیتهد

  الیهم نبود چون همسرش کام  لی نبود؛ درست مثل من... دن یمهمون معمول نجایاون هم ا یول 
خبر   ینکرد به کس  یسع یهمراهش نبود؛ در ضمن اسلحه همراهش بود به همراه صدا خفه کن؛ حت

 بده...

 دم؟ ینه شکارت و دزدگفتم: نک  یگستاخ  با

 االنه که آبکشم کنه!  ایمن و شناخته  اینگاهم کرد که دو تا حدس زدم؛  یزد و طور   یپوزخند

 و به سمت صورتم جلو آورد.  دستش

  عیحرکت سر  کی یاما ناگهان ط اره،یکرد، آالنه که چشم هام و از کاسه درب دایبه وجودم راه پ  ترس
 آورد   نییدستش رو پا 

 موند. رهی خ میدستش فرار کنم، نگاهش به خالکوب  رینشون بدم و از ز  یکه واکنش نیاز ا قبل
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بود،  می کرد و حواسش بند خالکوب یدر همون حالت که نگاهم نم یکردم جا به جا شم، ول یسع 
 رو بهم نداد.  یتکون  نیکوچک تر یسفت گرفتم و اجازه 

 بود و نگاهش ثابت...   نییپا سرش

  ش؛یبدتر از چهار سال پ   رم؛یم  یکمتر شد، احساس کردم دوباره دارم م  دستش که رو بازوم فشار
  یاجازه نم  یاستخوان سوز  یو سرد ادیچشمم بند م یتو  یار اشک ها یمیحجم عظ  ریتفس داره ز

 ده تکون بخورم. 

 .بود دهید نمیقفسه س یرو قبال رو  یخالکوب  نیا

 زدم.  یو استرس نفس نفس م  جانی شدت ه از

 سرش و باال آورد. د،یمن چند سال طول کش یکه برا قهیبعد از چند دق 

 چشم هام جمع شد... یگره خورد، اشک تو  شی نگاه طوفان یتو نگاهم

 شدن، نگاهش به در افتاد. یم کی که بهمون نزد ییقدم ها یصدا دنیشن  با

  انفریآر یو جنازه   شدن  یتر م ک یهر لحظه نزد ستن؛ی نفر ن کیکه معلوم بود متعلق به  ییها قدم
 که اون طرف تر بود.  یپشت کمد  دمیبود؛ ناگهان کش  نیهنوز رو زم

 یبغلش بودم؛ اسلحش و رو یکم بود که تو یلب هام گذاشت؛ جا به حد یگرمش و رو یها دست
 شکمم گذاشت. 

 گردنش گذاشت...  یدستش و رو دیبه سمتش رفت و با ترد انفریآر دنیکه داخل شد، با د یمرد

با   ن،ی زم فتهی ب انفریبه پشته سرش باعث شد کنار آر  انیآرنج را یداد بزنه، با ضربه  نکهیاز ا قبل
افتاده بود، نگاه کردم.   نیکه رو زم  یا گهیقلبم گذاشتم و به مرد د یگلوله دستم و رو کیشل هیصدا

گرفته بود  انیکه اسلحش و روبه را یا گهیپرت کرده بود رو برداشتم و به مرد د انیاسلحم و که را
 کردم.  کیشل

 بودن.  انفر یآر یها گاردیباد از
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که  انیبا هول به اطرافم چشم دوختم و بعد به را د،یچ ی پ الیو یتو یهمهمه ا ،یرانداز ی ت یصدا از
 و دستش و رو شکمش گذاشت.  ستادیناگهان رو زانوش ا

کرد، نگاه   سیرو خ  شیشد و کت مشک یجار  دشی سف یانگشت ها نیکه از ب  یبا ترس به خون 
 کردم. 

 . دمییبه سمتش دو یوحشت و نگران  با

 درگاه در جا گرفت.  یتو اریکام

 سرش گذاشتم و بلندش کردم.  ریدستم و ز انیچرخوند، با سقوط را نمون ی کالفش رو ب نگاه

 دستش رو رها کرد و به سمتم اومد... یچمدون تو اریکام

 *** 

رو دوباره    یز ی تم یزخمش درآوردم، دست لرزونم رو مشت کردم و پارچه  یرو از رو  یخون  ی پارچه
 زخمش فشار دادم... یرو

 شد.  سیزد و دستم خ  یرنگش به قرمز  هیعرض چند ثان  در

 ؟ یرفت یکدوم گور  ار؟ ی: کام دمیگلوم، دورگه شده بود، نال یتو نیکه به خاطر بغض سنگ ییصدا با

خوردن و   یتکون م   ینگاه از در گرفتم و چند باره پارچه رو عوض کردم، پلک هاش به سخت یدیناام با
 شد.  یکرد، اما موفق نم یباز م یگفتن حرف  یلب هاش رو برا

 بزنم، اما نتونستم...  یرف گونش گذاشتم و با همون بغض لب باز کردم ح یدستم و رو یکی اون

از دستم  یجز بغض و نگران  یکار  چ یکرد و ه یهم به خاطر من داشت با مرگ دست و پنجه نرم م  باز
 . ومدیبرنم 

 اومد، کنارم زد و جلوش نشست.  اری کام قهیاز چند دق بعد

 ؟ یگلوله رو درآورد -

 ؟ یآورد بزنم، دارو هیکه بخ ادی بند نم شیزی خونر یهق هق گفتم: آره، ول با
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 توجه به حرفم، با حرص بهم تشر زد  بدون

 ! ینکن رو اعصابم هیزنم، انقدر هم گر یم هیخودم زخمش و بخ  رون؛ی برو ب -

 !اد؟یسرش ن  ییخون از دست داده، بال یلی خ  اری و مقطع گفتم: کام دمیرو باال کش دماغم

جلدشون درآورد و همزمان که دستش رو   یرو از تو هیاول  یکمک ها لیوسا ی هیو نخ و بق باند
نشه، برو   ش ی زیما چ  تیکرد، گفت: نترس انقدر سگ جون هست که تا گند نزنه به مامور یم لیاستر

 کنم.  فشیرو بشور تا من رد تی دست و صورتت خون رونیب

 ار؟ یکام -

  سیبه سمته سرومشت و لگد، از اتاق خارج شدم و   ریز  ردمی و بگ ادی ب نکهیرو نداد، قبل از ا  جوابم
 رفتم.  یبهداشت

انگشت  ی رو  یصورت یدست هام و شستم، اما بار هم رد یمشت آب به صورتم زدم و خون رو چند
 هام موند...

 به خودم زدم.  یپوزخند  نه،ی نگاه در آ با

 شده بودم.  دیاز شستنشون ناام گهیدست هام بود که د یهم خون... انقدر خون رو باز

 . دمیهام و به باال کش قهیصورتم کنار زدم و شق  یو از تو موهام

 بودم. دهیوقت بود که خودم و انقدر آشفته ند  یلیخ

 پنج سال بود که بهش صدمه نزده بودم؛ با نبودنم... بایتقر

  یخودم و دلدار   دم،یزنده موندن ازش د  یکه تو یکردم با فکر کردن به اتفاقات گذشته و قدرت یسع
 آغوش من جون بده!... یتو  ستیمونه؛ قرار ن  یبدم؛ اون زنده م

 رفت.  رونی رو جمع کرد و ب یخون یو پارچه ها لیوسا  اری اتاق برگشتم، کام به

ملتهبش جا به جا کردم و به   ی شونیپ  ینشستم، پارچه رو رو نیزم  یسمتش رفتم و کنارش رو به
 چشم دوختم. نش،یس یقفسه  اومدن نیی ضربان شاهرگ گردنش، در کنار باال و پا



 2عاشق  انتکاریخ

281 
 

 بود... اون هم به خاطر من!  دنیبود، اما باز هم در حال درد کش زنده

و   دمی کش  یقیدستم گرفتم، نفس عم  یبستش رو تو  مهیدستم رو دراز کردم و دست ن دیترد با
 دستش جا دادم.  نیرو ب  فمیظر یهاانگشت

 ... مارستانیتونستم ببرمش ب یکه نم فی ح  ومد،یبند نم   تبش

 صورتش کنار زدم و پتو رو روش مرتب کردم.  یدست آزادم موهاش و از تو با

 حالت خوب شه...  یحاضرم جونم و بدم، ول -

 هم دست بدم. المیخ  یتونم تو رو تو یمن نم  یتو راحت بود، ول  یمرگ من برا دیشا

 گفت...  یم ونیگار هز گه، ان یم یچ دمیفهم ینم یخوردن، ول  یهاش تکون م لب

 تونست دلگرمم کنه!... یچرت و پرت هم م دنیسر خم کردم، شن یکنجکاو با

 ... ایت... تان -

 لرزونش نگاه کردم.  یبسته و پلک ها یتعجب به چشم ها با

 ... ای تان -

 دم!... یهنوز هم آزارت م  پس

 به سرعت ازش فاصله گرفتم و صاف نشستم.  ار،ی محکم کام یقدم ها یصدا دنیشن  با

کشه تا  ی که زخم نشده، گلوله خورده! طول م یخور  وهیگفت: با کارد م یو عصب  زیآم هیکنا یلحن با
 زاره. یبخور که بلند شه زندت نم یز یچ هی ،اد ی بهوش ب

 اگه زندم نزاره!  یخوام بلند شه، حت  یگفتم: فقط م یحال یب  با

 که مرد؟ ی: مطمئند یپرس رو جلوم گذاشت و  ینیس

 جواب دادم: آره... آهسته

 خوبه، سگ کمتر! -
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 ؟ یو پس گرفت   ؟اطالعاتی : تو چ دم یاز اتاق خارج شه پرس نکهیاز ا قبل

 آره.  -

 نگاه کردم.  ینیس ی تو یزده  خی چیو به ساندو  دمیکش یاز سره آسودگ یق یعم  نفس

رو   انفری و آر انیکه هنوز هم خون را نیمکرر زبر شده بودن، اما ا یهام بخاطر شستن ها دست
 تر بود.آزاردهنده   یلیخ کردم، ی روشون تصور م

 شکمم جمع کردم.  یپاهام و تو وار،ی به د هیسوق دادم و با تک یرو به کنار   ینیس

 ببر.   نیکه ازمون مونده از ب یرو جمع کن و هر رد لتیوسا -

 که منشأ صداش بود، دوختم. ییبرداشتم و به سمت جا انیچشم از را ار ی کام یصدا دنیشن  با

 ه؟ یمنظورت چ -

 . میبرگرد  دیشده و با تمونیمامور  ه؟یگفت: تو منظورت چ یاخم کمرنگ با

 لب زمزمه کردم: نه!... ریز

  ؛ییگرده که از قضا تو یقاتل خوشگل خوش صدا م هیدنبال  سیادامه داد: پل یپوزخند معنادار  با
 رو جمع کن و آماده باش.  لتیپس وسا

 شدم و با شتاب به سمتش رفتم.  بلند

 ...رانیتونم ولش کنم و برگردم ا  ینم  ؟یچ انی پس را -

بالخره   م؛یکن یجا ولش م  هی اد؛یدرمانش از دستمون برنم یبرا یشتر یگفت: کار ب یتفاوت   یلحن ب با
 کنه... یم  داشیپ  یکی

 زارم...   یقاطع و مصمم گفتم: نه، تنهاش نم  یلحن با

 ؟ یکن یم  یگفت: تو چه غلط زیآم دی شمرده و تهد یکرد، با لحن زی هاش و ر چشم

 گردم...  یچشم هاش زل زدم و قاطعانه گفتم: بر نم  تو



 2عاشق  انتکاریخ

283 
 

کار   یشد: من دارم چ دهیسرم کوب یمثل پتک تو یز ی چ هیکه خوردم حرفم قطع شد و  یا یل یس با
 کنم؟  یم

هنوز هم  ی : فکر کرددیچ یگوشم پ یتو ادشیفر یشد و صدا ریدستش اس یتو قمی هیاز ثان یکسر  در
  لیتحو ا ی کشتت  یخودش م  ای. یوقته تو قلبش مرد  یلیکرده؟ تو خ  انتیکه بهش خ هیعاشق کس 
 ؟ یفهم یواضح رو نم   قتیحق نیده، چرا ا یم زشی کشور عز

  گهیدونم د  یبهش بد کردم؛ م  یلی دونم خ یفهمم؛ م یزدم و مثل خودش داد زدم: نه من م  یپوزخند
دونم؛   یرو م زیده؛ همه چ یم  سی پل لیتحو ای کشتمی خودش م رتمیدونم اگه بگ یدوسم نداره؛ م

 !؟یفهم یو م نی... افهممی و نم دونمی ازش ازش دل بکنم رو نم دیکه با نیا یول

 ازم فاصله گرفت.  یلبخند تلخ و رها کرد و با قمی

، بودنات   یو عوض   تاتیو اذ اتی بد یعاشقتم... با همه  کهی مرت نیچون من صد برابر ا فهمم،ی م -
 همه جوره عاشقتم.

براش نداشتن، تو رو    یمنفعت چیکه ه  یکاغذ پاره و فلش و اطالعات کهیبخاطر چند ت کهی اون مرت یول
 کشت...

 من دوست دارم!   یجاسوس و جاسوس  ی گفت گور بابا یواقعا دوست داشت، م اگه

 . دیرو وسعت بخش  کشی ستری ه لبخند

تمام   یبهش نرسه، تو یبی تا آس  یخودت و کشت  ،یکن یجون م ینگفت... پنج ساله دار  یول -
 ن حالش خوب بود!...او ،یکرد غیدر  انتیکه لبخند رو از خودت و اطراف یلحظات 

 ...رهی زارم اون بم یمن حالم خوبه و نم یول -

 زد و انگشت اشارش رو به سمتم گرفت.  یصدادار   پوزخند

 !نمی که اون مواد بهت نرسن بب یرو وقت افتیدوست دارم ق یجدا؟ تو حالت خوبه؟ درسته... ول -

 نفسم گرفت و خشک شدم.  هیچند ثان یبرا

 بود؟!  دهیکجا فهم از
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 داد.  ش یعسل یصورت و عمق چشم ها یلب هاش محو شد و جاش و به درد تو یاز رو لبخند

  یدختر مرده... چطور تونست هی من به  یها یندارن، درست مثل دلبستگ یتو تموم  یحماقت ها -
 ؟ یکار و بکن نیا

 هم قفل کردم.   یانداختم و انگشت هام و تو نییو پا سرم

 نداشتم.  یا گهیمجبور شدم، انتخاب د -

 تکون داد. یسر  یعصب

 بار... نیاول یتو نبود، اما فقط برا  ریدرسته تقص -

 . یروند و ادامه داد نیبا اراده خودت ا تو

گفت و من بودم که محکوم به سکوت و   یشدم؛ دوباره اون بود که درست م ره یحرف بهش خ  بدون
 گناه بودم. 

 . دمیورتم کش ص  یدست رو یکالفگ با

 تحمل کنم... تونمی بدون اون مواد، نم -

مجبور   ،یکردی م  میو دردهات و تقس یکردی که دوست داشتن اعتماد م ییکسا ایآراد  ایاگه به من  -
 !ا؟ی رو یبکن  دمونی ناام یخوا یم  یتا ک ، یکار و بکن  نیا ینبود

چشم هام احساس کردم، بغض به گلوم چنگ  یتار شدن قامتش از جلوم، هجوم اشک رو تو با
 شدن.  دهیصورتم کوب یبار تو  نیهزارم  یبرا  قیانداخت و حقا

بار   نیهزارم یلب باز کنم و برا دمیترس یخوردم؛ م واریسستم رو به عقب برداشتم و به د یها قدم
 بشکنم... 

 .رمیبرو و بزار به درد خودم بم  جانی وار گفتم: از ازحمت لب باز کردم و زمزمه  با

 بهم دوخت، سکوت تلخش رو شکست. یدی کالفش رو با ناام نگاه

 از دستت خسته شدم... -
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 بهش نگاه کردم.   یاشک یسکوت و نگاه  در

سرد و   ی دارت، از دست رفتارها هیو کنا شی ن یحرف ها دنیواقعا ازت خسته شدم، از شن  گهید -
  گهیمنم د ،یشی درست نم  چوقتیشدن... تو ه دیسرشکستت، از ناام افهیق  دنیسنگ دالنت، از د

 .کنمی آدم کردنت تالش نم یبرا

و   یکه منشأ عذابم باش  نیا اقتیتو ل ،یعشق احمقانه غرق ش هیو   یو بدبخت ادیاعت یتو  یتونیم
 !یندار 

 محو شدن. میاشک یچشم ها  یامت بلندش از جلوو ازم برگروند و ق   روش

کرد، خواهرم ازم دل  یمادرم ترکم نم د،یپاش  ی! اگه داشتم خونوادم از هم نماقتمی ل یکه من ب البته
 کرد.  ینم وونمیشد و د  ینم وونهیکرد، پدرم د  ینم  انتیکند، برادرم بهم خ  ینم

 !...کنمی م رانیعاشقم شه، و  یکشم، هر ک یسد راهم شه م  یشکنم، هر چ یهمه رو م من

سر خوردم    واریحاضرم جون بدم.از کنار د کنه،ی که تو اون اتاق داره جون م یا که ی اون مرت یدر برا اما
 شدن دادم... یجار  یدست هام و دور خودم حلقه کردم و به اشک هام اجازه  ن،ییپا

 سر بلند کردم و به اطرافم نگاه کردم. ییقدم ها  یگذشته بود که با صدا قهیدونم چند دق ینم

 نداره برگشته باشه... امکان

 کاش قلبت هم مثل صدات قشنگ بود.  -

 لبم داد. یرو یاز صورتم رخت بست و جاش و به پوزخند تعجب

 هام قشنگن. متاسفانه من فقط حماقت  -

بدنش از فاصله    یوو ب دیچ یگوشم پ یداد، صداش بلند تر از قبل تو رونی دردناکش رو پرصدا ب نفس
 . دیچیمشامم پ یتر تو کینزد یا

 ! یشب چهار نفرو بکش هیکه تو  یو توانش رو دار  هینشده، روح ریهنوز هم د -

 شد.  یبود، باعث آرامشم م یو تلخ  هیکه پر از کنا نیبا ا یبه درد اومد، اما صداش حت قلبم
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کشم، اون موقع به خاطره تو   ی رو هم به همون حساب م  هیخاطر تو قاتل شدم، بقکه به  یاز وقت -
 بود، االن به خاطره کشورم!...

 زخمش فشار داد یسر خورد و دستش و جا واریکنار د  روبروم

دونه که  یکشورت م  نی... همیانداز  یو گردن من و کشورت م زیکه همه چ یا وونهیقاتل، د هیتو  -
 ؟ یکن یبهش خدمت م ییها  بی وغ و فربا چه در

رو با   میو ناراحت یکنم، اما باز هم اوج بدبخت  هیلبم نشست، دوست داشتم گر یرو   یهم لبخند تلخ باز
 : دمیکه تو ذهنم بود رو پرس یسوال  نیو مهم تر  نیلبخند تلخ نثارش کردم و احمقانه تر هی

 ؟ یخوب

 ...یمن و کشت شیها پتو مدت  -

 .یدینصف من درد کش دیپس شا -

 دردناکه؟ انتکاریخ هی یکردن برا  انتیمگه خ -

سر خوردن داشتن،  نییبه پا  یکه لب هام برا یدیشد لی نتونستم لبخند بزنم، اما هم چنان با م گهید
 مقابله کردم.  

 شده...  انتیکه بهش خ یاز درد کس شتر یباور کن دردش ب  -

 جا مشت کرد  رو به عالمت سکوت باال گرفت و همون دستش

 ! یلیدل چیره... اون هم بدون ه یداره م زتیهمه چ ینی و بب یای به خودت ب هویدرد داره  -

  یاحساس م یل یدل چیقلبت شکسته، بدون ه یلیدل چی بدون ه ،یشکست خورد  یلیدل چیه بدون
 ! ن؟یدروغ اداناوانیراحته تان نیاحساس رفته... ا یخراب ب  هیاز وجودت همراه  یمی ن یکن

 .دمیبه اشک نشستم، کش یچشم ها یانگشتم رو رو نوک

 کردم نه به خودت و عشقت...  انتیمن به کشور و شغلت خ -

 .دیکش ادیحرفم و فر ونیم دیپر
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تو با   ،یداد  بیخودت من و فر  یتو با اراده  ،یخودت به سمت من اومد یخفه شو! تو با اراده  -
 ...یخودت عاشقم کرد یاراده 

 !میخودت در هم شکست یو بلند تر ادامه داد: و با اراده  کرد یکوتاه مکث

 بود.  دنتیمردم برام راحت تر از د یامشب م اگه

 انداختم. ن ییدادم و سرم و پا رونیصدا ب   یرو ب نفسم

 داشتم جز نفرت؟!  یانتظار  چه

که از زنده موندن معشوق جاسوسش   نیکردم داره؛ فکر ا یکه فکر م  یمرگ من بود و احساس دروغ
 خوشحال شده باشه، احمقانست... 

 ده! یم حی مرگ رو به بودن من ترج  اون

 از مطمئن شدن از خشک بودن چشم هام، سر بلند کردم و نگاهش کردم.  بعد

 داد؟ یرو بروز نم   تشیکشت؟ چرا عصبان  یخونسرد بود؟ چرا من و نم چرا

 خشکم رو باز کردم.  یها لب

 ؟ یش یآروم م ین و بکشاگه م -

 !...یمن مرد یوقته که برا یلی گفت: تو خ یآروم یبزنه، با صدا ادیکه فر نیا بدون

 ؟ یباهام ندار  یکار  ی عن ی: دمیپرس دیترد با

 . دیداد و خودش و باال کش هیتک  واریچپش رو به د دست

 شن...  یبا کشتنت آروم نم یکه بهم زد  ییشه؛ درد ها یبا مردنت جبران نم  یکه تو با من کرد  یکار  -

 گرفتم و بلند شدم...  واریاشک هام و نگرفتم؛ دستم و به د یجلو گهیبار د نیا

 ؟ یکن  یچرا باورم نم -

 که توش پانسمان شده بود، رفت.  یازم گرفت و به سمت اتاق  چشم
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 . یباورهام و در هم شکست ی: چون تو همه د یچی گوشم پ یلحظه صداش تو نیآخر در

 ! یتموم شد  ،یکه به عقب برداشت ی و قدم یکرد کیکه از اون اسلحه شل یر ی ت با

 سستم رو به سمتش برداشتم. ی مشت کردم و به قدم ها وارید یو رو دستم

 شدم؟ یشدم؟چرا من سنگدل نم یمرد؟ چرا من از اون متنفر نم یمن نم یچرا اون برا پس

 من انقدر سخته؟! یانقدر براش راحته، چرا دل کندن برا اگه

جا گذاشته بود   اری که کام یدیسف راهنیپ یو چشم بهش دوختم که دکمه ها  ستادمیدرگاه در ا یتو
 بست.   یرو م

 ؟ یکنی چرا تمومش نم  ،یر ی گ یم یخوب  ی زهی کشتن من جا ی: برادی همون حالت پرس یتو

 سر دادم. یو دردناک کیستری ه یاوج غم خنده  در

 دم! ین نکشتنت رو پس مسال هاست که دارم تاوا -

 . یتمومش کن  شهیهم ی امشب برا یتون  یم -

 . یتون ی کنم، اما تو م  یکار و نم  نیآروم و لحن خونسردش، ربات وار گفتم: من ا ی افهیبه ق  رهیخ

که جونت   یصورتم کنار زد و گفت: تو انقدر به من ضربه زد یبه هم ربختش رو از جلو یموها
چند سال  نیا یو تو نیتونن حالم و بهتر کنن؛ ا یجور انتقام ها نم نیا ست؛ی ن یچ یدربرابرشون ه

 ... دمیفهم

 به سمتش رفتم.  اطیرو از در گرفتم و با احت  میتک

 ؟ یکن کارمی چ یخوا  یپس م -

 و مظلومم کرد. ینثار نگاه اشک  یپوزخند

 !یچ ی ه قای... دقیچ یه -

 رهات کنم.  شهیمه  یخوام برا یم فقط
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چشم هام نگاه کنه و احساسم رو   یلحظه تو کی یبرا یکه حت نیرفت، بدون ا یداشت م  پس
 ...نهی بب

 بمون!... ،یهنوز خوب نشد یتازه کردم و آهسته گفتم: ول  ینفس

 کجاست؟  می: گوشدیپرس  یآروم  یتوجه به حرفم با صدا بدون

و به همراه کتش که شسته و اتو شده بود،    شیاشاره کردم، بدون حرف گوش یو به عسل  دمیورچ لب
 برداشت. 

 داد، ینم  ییرها یآورد و به نفسم اجازه  یگرفت به گلوم فشار م  یقلبم منشأ م یکه از تو یز یچ هی

 !قیدرد عم هی

  یکرد، اما نم  یسرزنشم م شتری کاش ب یشد، ا  یکاش متنفر تر م یشد، ا یتر م  یکاش عصبان  یا
 رفت. 

 ؟ یر  یم یواقعا دار  -

 حرف به سمت در اومد و از کنارم گذشت.  بدون

 دنبالش رفتم و از جلوش دراومدم.  به

 ؟ یزن یچرا باهام حرف نم انیرا -

 .دیبخش یخورد، اما سکوتم فقط به رفتنش سرعت م یصدام به هم م یبغض تو دنیاز شن حالم

 . نیکی چون جفتشون برام  م،یکشت یهمون موقع م دیبمونم با یخوا یاگه م -

 به سمتش برداشتم.  یا گهید قدم

 اول بکشم بعد برو...  ،یبر  یخوایاگه م -

 به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد.  بالخره

 .یمن مرد یوقته که برا یل یخ -
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 شدن!... ری شدن بودن، بالخره از چشم هام سراز ری سراز یکه منتظر تلنگر برا ییها اشک

 کردم!  یبودن که تصورش رو م یز یها و حرکاتش تلخ تر و دردناک تر از چ  حرف

صورت   یترحم تو   یحت ایبه نام احساس عشق  یز یشد، اما چ یتر م سی تر و خ  سیگرمم خ صورت
 اون نبود. ی دهیرنگ پر

 ؟یخوا یم یلب باز کرد: از من چ بالخره

  یتو یدبخشینور ام یدونستم قصد برآورده کردن درخواستم رو نداره، اما باز هم کورسو یکه م نیا با
 دلم روشن شد. 

 . یو باورم کن یبمون  شمیخوام پ یم -

 . دمیمردمک لرزون چشم هاش د  یمثل اشک رو تو یکالفه شد و برق نگاهش

  میزندگ یازت تو یاثر   ؛یمون مرده ب هیسال ها برام  نیازت دور شم؛ مثل تمام ا خوام ی اما من فقط م -
 و فراموشت کنم.  نمینب

 کردم که فراموشم کنه. ینبخشمتم، اما باور نم  چوقتی دونستم که حق داره ازم متنفر باشه و ه یم

 ... یکن  یترکم نم چوقتیه یگفت  ،یتو عاشقم بود -

 نثارم کرد.  ی ک یستریو لبخند ه دیبه صورتش کش  یدست

 دروغ گفتم... -

 موندم... دیچ یگوشم پ یکه تو ییلب هاش و حرف آشنا یلبخند رو مات

 هی کردم،ی عوض نم  ایهات و هم با دندروغ  یحت یزمان  هیمن اصرار به باورت داشتم،  یزمان هی -
 ! یتو ترکم کرد  یبهت گفتم کنارم بمون، ول   یزمان

  عیسر یلیپاک کردم، هر چند که خ و اشک هام و   دمیکش سمیصورت خ   یشتاب دستم و رو با
 شدن.  ری هاشون سراز نیگزیجا
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انتقام  یطور  نیا یتو دار  دمش؛یجونش بخش دن یبا خودت نگو که با بخش چوقتی پس ه -
 . یر یگیم

 !میحساب شد یکه ب کنمی فکر م -

بلند و ناواضح قلبم گرفتم و لب هاش    یتپش ها یآهسته به سمتم اومد، گوش از صدا ییقدم ها با
 خوردن، سپردم.   یتکون م میکه در چند فوت

که تو رو بهتر   ستی ن یز یچ نی... به خاطر خودت! اگرانیخاطر د نه به  ،یباش یتر عوض کن کم  یسع -
 کنه...

 ؟یر  ی م ی: دار دم یاشک هام، مظلومانه پرس ونیم

 آره.  -

 دراز کردم و دستش و گرفتم.  دست

 ... یعاشقم  یگفت یول -

 زد و برخالف انتظارم گفت: هستم!   یتلخ  لبخند

 ؟ یزار  ی: پس چرا تنهام م دم ینال هیگر با

 دستم درآورد.  یو از تو دستش

 ! یستی، اما تو اون نمن واقعا اون دختر و دوست داشتم و دارم  -

 ...ختیدر درونم فرو ر یز یچ هی

 م؟یک من

 ا؟ یرو  ای ا؟ی تان کا؟ی رائ

 قلب معشوقشون مردن؟!  یهمشون تو چرا

 ! یای عوض  هیازش فاصله گرفتم و زمزمه کردم: تو  یقدم
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 .ستمیقاتل نبودم و ن   هیمجازاتت کنه، من عاشق  تونهی نم  یعوض نیکه ا یشانس آورد -

 ...شمی م یکه بخوا یهمون ؟یبمون شمیپ شهی: نم دم یبرام نمونده بود، پس دوباره نال یغرور 

اگه اون تو  یحت  کشمش،یم نمی گفت: اگه تو آلمان جاسوس بب میعجز و درموندگتوجه به  بدون
 کرده دوباره فرار کنه! انتیکه بهم خ یدم کس  یهرگز اجازه نم  ؛یباش 

 زدم و ازش فاصله گرفتم. یاشک هام پوزخند  نیب

 پس همون شد!  -

اون هم تو غم و  ،یکن  یم رمیتا عذاب بکشم، مثل گذشته... درواقع با رفتنت اس یکن  یمن و رها م  تو
 ! نریرا انی را نهیدرد، انتقام تو ا

دست هام و مشت کردم و به سمت گردنم بردم، گردنبند و از   س ی خ  یشکسته و صورت یغرور  با
 گردنم درآوردم و روبروش نگه داشتم.

گذشتم، چون االن هم   زمیخاطرت از همه چداشتم و به قدر دوستچه  یزمان هیفراموش کن که  -
 از خودت و از عشقت بگذرم.  خوامیم

و   یکش  یوجودم م یرو تو ا ی تان یبزار  رونی در ب نی ؛ پات و که از امن و تو هنوز تموم نشده یباز 
 از تصوراتته! زتری که نفرت انگ ی کنی رو زنده م یدختر 

من مرده و تو هم  یایطور که گفتم تان... همونکنمی ، رحم نمکه قلبم و شکست یانتکار یو منم به خ  -
 داشت.  ینخواه یبهتر  عاقبت  ،یاگه سد راهم بش

 شلوارم فرو کردم.  ب یج  یرو تو میتکون دادم و دست خال یسر 

ازم برگردوند و به سمت در رفت، سرگرم پاک کردن اشک هام شدم و رفتنش رو تماشا نکردم،   رو
 گوشم صدا داد. یشدن در تو دهیکوب یصدا

 بلندم به گوشم نخورد.  ینفس ها یجز صدا ییصدا چیه گهیاما د ستادم،یجا اهمون  هیثان چند

 رو برداشتم.   یت کاناپه رفتم و گوشهم رفتن؛ به سم یاخم هام تو  میگوش ی  برهی و یصدا دنیشن  با
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 ؟ ییکجا -

 . دمیزدم و دماغم رو باال کش  یپوزخند

 خوبه؟!  اریرسن، کام یخبرا زود م -

 . دیغر یعصب م یتوجه به کنا بدون

 حالت خوبه؟  ا؟یرو ییکجا -

 مرتبه!  زیصورتم زدم و جواب دادم: خوبم، همه چ  یبه پهنا یلبخند

 ...شتیپ  امیم ، ییمصمم گفت: بگو کجا یلحن با

 به کمکت ندارم. یاز یگفتم: اما من ن یلحن سرد با

 ...ذارمیاما من تنهات نم -

 دوست داشته شدن رو نداره!  اقتیمعتاد بدبختم که ل هیبس کن آراد! من  -

 ... ای ییکجا یگی م -

 یشکسته ها کهیت  دیبا  ،یکنینم  دامیحوصله گفتم: دنبالم نگرد چون پ یحرفش و ب  ونیم دمیپر
 بسازم.  دیآدم جد هیاحساسم رو جمع کنم و 

 بزنه و تماس رو قطع کردم.   یندادم حرف اجازه

 عاشقشه!  ینه کس هیو زنده بسازم که نه عاشق کس دیآدم جد هی دیبا

 *** 

 ک ی  -و -یس - و -پانصد  -ادداشت ی#

18 November 

2:20 pm 
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  یتموم وزنم رو نهی مکث نکرد و به پشت سرش نگاه نکرد تا بب یاو رفت، لحظه دیهم کوب یو رو در
 زانوهام افتاده و سقوط کردم. 

 !نهی من و بب خواستی نم گهیکه د انگار

هام و پاک نکرد؟  چرا اشک  کردم،ی که بهم دوخته شده بود رو در هر لحظه با خودم مرور م نگاهش
 ! داد؟ی اشکم جون م هر قطره ینبود که برا یمگه همون مرد

 بغلم نکرد؟ مگه دلش برام تنگ نشده بود؟! چرا

بودن  یهاش طور بود؟! پس چرا حالت چشم دهیها عذاب نکشسال نیا یاون هم مثل من تو مگه
 ... کنه؟ینگاه م والیه هیکه انگار داره به 

  ختیریم  رونی به بهر قطره خونش که  یبرا کردن؟یم  یالتماس و زار  کردن؟یم هیگر والهایه مگه
 !...شدن؟ی عاشق م والهایاصال مگه ه کردن؟یم  هیگر ایدر هیبه اندازه 

 مردن هم نداره؟  اقتی ل یکه حت دیدی م یمن و دختر  چرا

 نجاتش دادم، آماده مردن بودم، آماده شکستن بودم...  یوقت

درد شکستن رو   تونمی و نم  فمیضع  یلیمردن خ یکه برا  دمیکه رفت و در و بست، فهم  یوقت اما
 تحمل کنم.

دوسش نداشت...   کسچیکه ه یدختر  دم،یرو د میشخص زندگ   نیافتاد و منفورتر نهیبه آ چشمم
 نداشت که بره و بغلش کنن.   ییکرده بود و جا دیهمه رو ناام

اما   کنه،یبهش قول داده بود ترکش نم  شیها پبود که سال ختهی ر یشخص یرو به پا  شی زندگ تموم
 بودن... مرگ! یک یهر دو  کرد،ینم  جادی براش ا یتفاوت  شی حاال مرگ و زندگ

قدر دوسش دارم، براش مهم نبود که نداد که من چه یت یگذاشت و اهم  رونیپاش و از اون در ب انیرا
 .  رمی بم خواستی هم واقعا م دیشا رم،یمی با رفتنش واقعا م 

 نکردم.  دایپ  انیدر رفتار را یعشق  نیترهزاران بار در خودم شکستم اما کوچک لحظه اون

 ... اما اون برنگشت. شمیو برگرده پ ادیزنگ به صدا در ب  کهنیا دیساعت دم در نشستم، به ام چند
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درونم گوش  یطان ی ترسناک و ش یشدم، به ندا نهیپر از ک بارن یرفتم و ا یک یمن دوباره به سمت تار 
 رو مرتکب شدم...  یو اعمال وحشتناک دادم 

 *** 

 .دمیبالش کش ری تخت و دستم و جستجوگرانه ز یسمت اتاقم رفتم، خم شدم رو به

آوردمش و به   رونیبالش ب  ریو از ز   دمیکش یسخت و محکم اسلحه پوف یاحساس لمس بدنه   با
 پرتش کردم...  یطرف

 رو کامال جا به جا کردم، اما نبود.   بالش

 دارم؟! ازیمن امشب چقدر به اون مواد ن یکه درک نکرد یشعور بود یلب غر زدم: انقدر ب  ریز

 نکهیتخت کردم تا ا یفلز  یبدنه   نیزدم و با ذوق تشک رو کامل درآوردم، دستم و ب یشخندین
 کردم.  داشونیپ

 . ارمیم نممواد زاپاس با خود یکه فکر کرد یاحمق  یلیخ

 سر خوردم.  نیزم  یرو  همونجا

 .دمیآرنج و رگم کش یفرورفتگ  ی رو رو  یو با شتاب باال زدم و پد الکل نمیآست

 تنم بود.  شی آت یرو یو تر بودنش مثل آب  یخنک  احساس

 ...دمیکش رونیمخصوصش ب  وپیجلدش درآوردم و سوزن رو از ت یرو از تو سرنگ

 گهیهم گره خوردن، کاش آراد هم ازم دست بکشه تا د یاخم هام تو  م،یگوش یزنگ خوردن دوباره   با
 .رمیراحت و آسوده به درد خودم بم 

که کد آلمان رو داشت،   یبی عج  یشماره  دنیخاموش کردن گذاشتم، اما با د  یدکمه  یو رو دستم
 رو جواب دادم.   یمنصرف شدم و گوش

 بله؟  -

 دارم! ازینبه کمکت   ا؟یرو -
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 ؟ ییکجا -

 دوسلدورف.  -

 ام؟ یحدقه چرخوندم و کالفه زمزمه کردم: کجا ب یچشم هام و تو مردمک

 منم تو راهم... ن،یاشتاهل -گیاشلسو التیا -

 . نمتی ب یمارنزونت م پل فه یپس تو -

 از جانبش نموندم و با قطع کردن تماس، بلند شدم. یا گهیحرف د منتظر

 و رها کردم و اسلحه رو برداشتم. سرنگ

 لبم نقش بست...  یرو یمرموز  لبخند

 فرمانده! می رو مالقات کن گهیهمد  یکه فکرش و بکن یز ی زود تر از اون چ ممکنه

  *** 

 . دیپل، به سمتم چرخ   یفلز  یکفه  یپاشنه بلندم رو یکفش ها یانعکاس صدا دنیشن  با

و   یخونسرد  یرغم تالشم برا یگونش شد، عل یگوشه  یلب و کبود  یزخم گوشه   خیکنجکاوم م نگاه
 کنم.  شتریو باعث شد، سرعت قدم هام رو به سمتش ب   ختی در درونم فرو ر یز یچ هینگران نشدن، 

 سرت اومده؟ ییچه بال -

  یو لبخند محو دیصورتش کش یش دستش و رو لبش دنبال کرد و به دنبال  ینگاهم رو تا گوشه   رد
 زد.

 .یایم دونستمی م -

  تتیسرت اومده اسما؟ مگه مامور یی : چه بالدم یخونسردش، پرس   افهیتوجه به لبخند احمقانه و ق یب
 دوسلدورف نبود؟! یتو

 . ختیبه هم ر  زیهمه چ ی، ولبود  -
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 بچه ها کجان؟ هی: پس بقدم یتعجب پرس  با

 چنگ انداخت.  دشینخراش  یو بغض به صدا دیچشم هاش جوش   یمثل اشک تو یز یچ

 ده.  یم لی تحو سی بچه ها رو به پل پسی لیف م،یری اون الماس رو از آندره پس بگ میاگه نتون -

 . دیبه گوشمون نرس یهام تکون خوردن، اما حرف  لب

 به اون داشت؟   یچه ربط آندره؟

رو   ییها  زی، چون به حرف اومد و با اندوه چ تعجبم خوند م یکه تموم سواالتم رو از چشم ها انگار
 و در از انتظار بود.  بیگفت که تصورش هم عج

 م؟یطرف بود یاالن با ک  یعنی

 ! ان؟یرا ایواتسون؟   سیلپ یف ایو فدرال آلمان  سی معشوقه سابق اسما؟ کل پل با

 و بهش گفته!  زیآندره همه چ حتما

 پل گذاشتم. یفلز  ینرده  یجلو قدم برداشتم و دستم و رو به

رو حل کنه؛   یم یقد یپرونده  نی . اون قصد نداره با همکارهاش اهیحساب شخص هیتصو هی نیا -
  ریو دستگ  دایپ  شیوقت پ  یلیتو و بچه ها رو خ دنیفهم یرو م  ایقضا نیو فدرال ا سیچون اگه پل

 . کردنیم

به آندره صدمه  تونمی نم م؟یری طور پسش بگداد و گفت: حاال چه هیکژست خودم، به بدنه پل ت به
 . ستیاگه بتونم هم اون االن آمادست و امکانش ن یبزنم، حت 

خودم حکم مرگ همکارهام رو امضا  یخودم به آغوش مرگ برم و با دست ها یبا پا خوادیم اون
 کنم.

خورن، با    یم چیکه در هم پ یخروشان یبه تالطم آب ها  رهینثارش کردم و خ  یبخش  نانیاطم  لبخند
 ؟ یایداره، از پسش بر م  ازین یخشونت و سنگ دل ینقشه دارم، اما به کم هیگفتم: من  یلحن مرموز 

 شد. رهی آشکار به آب خ یلرزون و استرس و وحشت ی تکون داد و با نگاه دیی تا یبه نشونه  یسر 
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 کردم هنوز هم همونجاست...   یدوختم که احساس م یدختر  ریچشم به تصو یطان یهمون لبخند ش  با

اما   فته؛یزنه؛ در هر لحظه نفسش به شماره م یو درد دست و پا م یدیاز ناام یساله که در خالءا پنج
 رسونه!  یرو به همراه خون به مغزش م انیپا  یرنج ب  نیده و ا یادامه م دنیقلبش به تپ

:  دم یتکوندم، پرس یآب م یزدم، همونطور که خاکسترش رو تو  شیآت  گارینخ س هیو  اوردمین  طاقت
 ؟ یچقدر مهلت دار 

 هفته... کیزمزمه کرد:    یدیناام با

 تکون دادم.  یسر 

 رو بهم بده.  نیبرم، شماره نازن  یمیدوست قد هی دنید یبرا دیخوبه، من با -

 ؟یچ  ی: برادیتعجب پرس  با

 . میدار ازی به کمکش ن -

 شروع کرد به غر زدن.  ریو ز دیکش یپوف

 دونست؟  یمن و هم م تیو هو بودی اون باند م سیرئ  دیبا کهی مرت نیآخه چرا ا -

 !ادتهی ز هیاز خوش شانس -

 ؟ یکن  ی: مسخره مد یکرد و پرس اخم

 تو صورتش فوت کردم  گارویس دود

 !...یتپل  یدار  اریاخت -

 راف پراکنده کنه.رو به اط گار یکرد دود س  ی و اطراف صورتش تکون داد و سع دستش

  یم  یکنم و سر تو خال یکه نتونستم سره اون خال  یتمام حرص ،یحرف و بزن  نیا گهیبار د هیاگه  -
 کنم.

 . ستیمن ن رهی گند زدن تو که تقص -
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 کردم...  یاطی احت یخودمه که ب  ری آره، تقص -

 ؟یکه به کمک من اومد یتمومش کن  یلندن چه خبر؟ تونست یتو تتیمامور از

 . فتادیهم ن ی اتفاقه خاص  چیبود، ه یگفتم: عال  یزدم و با لحنه کشدار   یپوزخند

 زد.  یلنگ م  یکناره گونش و مالش داد و از کنارم رد شد، کم زخم

 . ستیبا بهت گفت: گردنبندت ن هیشد، بعد از چند ثان رهی برگشت و به گردنم خ کدفعهی

 از وجودم شده بود.  یجزئسال ها  نیا یگردنبند تو اون

 پسش دادم به صاحبش...  ست،یمهم ن -

گرفتم و به سمت جاده رفتم، هنوز چند قدم برنداشته بودم که  لهیو از م هیاز اتمام حرفم تک  بعد
 . دیچی گوشم پ  یصداش تو

 ؟یدیو د انیتو را نم،یصبر کن بب  -

 ندادم که تکرار کرد. یجواب

 ...ای با توئم رو -

 ...دمیلب زمزمه کردم: آره د ریز  یکالفگ با

 ؟ یمن و خفت کن یخوا یکه م یا یروحه عوض   هیپس تو  -

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 ؟ی گ یچرا مضخرف م  -

 !یادب  یبعد از مرگت هم ب  یگفت: حت یلودگ  با

 شه نکشتتم؟  یکنم، باورت م ادهیفکت و پ  امیگفتم: اگه ب زیآم  دیابروم و باال انداختم و تهد یتا هی

 ؟ یدونه زنده ا یاالن م یعنی: د یتر شد و دوباره  پرس یجد یکم
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 لبم نقش بست.  ینگاه آخرش رو ادیبه   یتلخ  لبخند

 من مرد! یمن براش مردم، اون هم برا -

 ادامه دادم. یا  یهم با لحن جد بعد

 زخم هات و پانسمان کن و آماده باش؛ نگران منم نباش!  -

 حالت خوبه؟  -

 آره...  -

 بشنوه. یا گهیبپرسه و دروغ د یا گهیمنتظر نموندم تا سوال د گهید

 *** 

در افتاد و چند لحظه   یکه رو دمی رو د یبلند ی هیآوردم، سا نییپا یشاخه گذاشتم و کم یو رو دستم
 کتش فرو کرد و با دست راستش قفل رو گرفت.  بیج یچپش و تو  در قرار گرفت، دست یبعد جلو

 اومدم.  رونیدرخت، ب یزدم و از پشت انبوه شاخ و برگ ها یمرموز  لبخند

شونش قرار گرفت؛ خشک سر   یقفل انداخت؛ در و باز نکرده بود که دستم رو یرو درآورد و تو   دشیکل
 ...ستادیجاش ا

شدم و کاله کپم به عقب رفت؛ دستش   دهیکوب واریبه د هی ثانبه عقب برگشت... در عرض چند  ناگهان
 ؟یهست  یگردنم فشار داد و با اخم گفت: تو ک  یو رو

 . دمیخند  یمتعجب نیفوت کردم و در ع رونیبه ب یو با آسودگ  نفسم

 !یای که از پس خودت برب یبعد از پنج سال اون قدر بزرگ شد -

 شد.  رهیباخت و به چهرم خ  تی رنگ از عصبان نگاهش

شلوارم    بیج  یدست تو ش،ی با استفاده از حواس پرت  هیرو پاک کردم و در عرض چند ثان  لبخندم
 کردم و اسلحم و درآوردم.
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  نیبه عقب رفت، در ع  یشکمش، فشار دستش از دور گلوم کمتر شد و قدم یقرار دادن اسلحه رو  با
 !...ای زمزمه کرد: تان  یناباور 

 دمیوسعت بخشرو   لبخندم

 خوشحال شدم!  دنتیمنم از د  ،یسالم جس  -

 ...ارهیهمون تعجب عقب تر رفت، چشم به حرکاتش دوختم و اشاره کردم که دست هاش و باال ب با

 خوب دست هات و پشت سرت بزار و برو تو خونه.   سیپل هیآروم و مثل  ی لیحاال خ -

 و با فشار اسلحه به جلو روندمش...جلو رفتم  یحوصلگ ی ، با بو مبهوت سر جاش موند  مات

 به اطراف انداختم و پشت سرش وارد خونه شدم و در و بستم. ینگاه

 *** 

باکس    یبزرگ از تو بیس هی تازه کردم و  ی. نفس دمینفس سر کش کیآب رو باال گرفتم و  یبطر 
 رو بستم.  خچالیدرآوردم و در 

 دادم و سرگرم پوست گرفتنش شدم.  هیکانتر تک   تیونی به

 شدم؟ کهی زن نیهدف ا نیهمه سال من اول  نیچرا من؟ چرا بعد از ا یپرس  یالبد از خودت م -

 ! یرس ینم  جهیبهش فکر نکن، چون به نت ادیزدم و با دهن پر گفتم: ز بمیبه س یگاز 

چرا به   یدون  یم؛ مگ یهمون حالت ادامه دادم: خودم بهت م یزدم و تو یناهارخور  زی دور م یچرخ
 ! یدم؟ چون قرار بعدش مثل بلبل جواب سواالتم رو بد یسواالتت جواب م

 کردم؟ شمارت.  دای... من تو رو از کجا پمیسوالت شروع کن نیبزار از اول  خب

 یداخلش زدم و با صدا سی لیبه گل آمار یو پوزخند دمی کش  نتیکاب یرو یا شهیبه گلدون ش یدست
  شیبه گوش یهوش بود سر  یب انی را یکه به گوشش برسه، گفتم: شمارت و از کجا آوردم؟ وقت یبلند

 درآوردم.  رشیاخ یتماس ها ستیل یزدم و شماره و اسمت و تو

 شه!  یکه نقش مهم تو مشخص م نجاستیا
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به گلدون   یانداز شد، لبخند نیسکوت خونه طن یتو یا شهیشکستن گلدون ش  یزدم و صدا  یچرخ
گفتم: حاال   یآروم یزدم و با صدا ،دن یدرخش یم سیلیآمار  یگلبرگ ها ریهاش که ز کهیو ت شکسته 
 زنه... مثل من!  یدست و پا م  یدرد و بدبخت  یکه تو یا یگل خوشگل و زخم  هیفقط 

و   کی اومدن از پله ها، وارد سالن کوچ  نییپرت کردم و با پا نکیس یرو تو  بیس یمونده  یباق
 شدم.   شینقل

 .کشورش کرده تی رو وقف امن شیتنها و آزاد که زندگ  سیپل هیده، نه؟  یحال م  ییو تنها یمجرد -

 تو!  تی آپارتمان ها دارم، با شغل تو و ن نیاز ا یکی منم

 راستم انداختم. یپار  یچپم و رو یتک نفره نشستم و پا یکاناپه  یرو

 خواهرت...  نطوریبا تو فرق دارم و هم یل یمن خ یول -

  یهوا یشده تو  دهیچ یکاناپه فرو برم و عطر خنک پ  یو نرم  یراحت  یچند لحظه تو یکردم برا یسع
 هام کنم. هیخونه رو مهمون ر

 ؟ یزن   یچرا حرف نم -

رفته بود که دهنت و با نوار   ادمی دیبهش گفتم: ببخش   یزدم و با نگاه  یحرف، پوزخند نیدنبال ا به
 احساس و دارم!...  نی دست و پات هم هم  یچسب بستم؛ درباره 

 و موهام و کنار زدم  دمیبه صورتم کش  یافسوس دست با

محل   ایتونم وارد خونه  یدارم، اما نم از یداره که من بهش ن  یز یچ هیسر اصل مطلب! آندره  میبر -
و فوق خز متوصل بشم، و   یمیروش قد هیبه   دیم، پس باکارش بشم و مثل تو دست و پاهاش و ببند

 !هیری اون گروگان گ

شه؛   یو رابرت و پدرش نم انیشامل را یر ی گروگان گ نی زدم و ذوق زده گفتم: ا ییدندون نما لبخند
هستن که در خفا   ییکسا هی شهیاما هم  ام؛یاز پسشون برنم  یدون  یکه خودت م یلیچون به دال

 شه! یکه نقش تو مهم م نجاستیارزشمنده؛ ا شونی کنن و زندگ یم  یزندگ

 دن!... یم  تیبهش اهم  انیرا ایکه آندره   یخوام از کس یاسم و آدرس م هیازت  من
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 دهنش گذاشتم. یچسب رو  یلبه  یکه تموم شد، به سمتش رفتم و دستم و رو حرفم

 باشه.  هیو بدون حاش   یجواب درست حساب هی دیبا اد،یکه از دهنت درم یحرف  -

 حرف، چسب و به سرعت کندم. نیدنبال ا به

 انداخت.  نییکرد و سرش رو پا یا سرفه

 زدم.  یمسخره ا لبخند

 خوام.   یبابت درد و سوزشش معذرت م -

 .دیکش  قیو به عقب برد و چند تا نفس عم سرش

 دونم؟  یرو م  هانیکه من ا یدون  یاز کجا م -

 .دمیرو وسعت بخش لبخندم

که دوست    یقبال هم گفته بود دم،یرو فهم انی تماس ها ارتباطت با را ستیل دنیبهت که گفتم، با د -
سخت   ،یباهاشون دار   یکی ارتباط نزد کهنیو مافوقت باشه، حدس زدن ا یباش کشینزد یدار 
 . ستین

 دونم. ینم  شیشخص  یزندگ یدرباره  یز یمنه، چ سییتکون داد و گفت: اون فقط ر  یسر 

 به من دروغ نگو جس! -

 !هیچ  قتیحق   یدون یکه اصال نم  یتو انقدر دروغ گفت -

 داد. تیاز چهرم رخت بست و جاش و به جد متیلبخند و مال هیعرض چند ثان  در

که من  یی جااما از اون  ؛یکن ینم  انتی ده و بهشون خ  یتو جواب نم  یدونم که شکنجه رو یمن م -
 خوام کارت و راحت کنم.  یتلف کردن ندارم؛ م یبرا یوقت

 که دم گوشم گذاشتم نگاه کرد. یا  یکرد و به گوش  زیهاش و با تعجب ر چشم

 ؟ یکن  یم یچه غلط یدار  -
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 متعصب وفادار نداشتم... سیپل هیبه   یاز ین  سایکردن ل دای پ  یخوش بختانه برا -

 .دمیوضوح لرزش بدن و مشت شدن دست هاش رو د به

 ؟ی کن  کاری چ یاخو یم -

 شد.  یگوش  یمتوال یبوق ها ن یگزیجا نینازن  یصدا

 ا؟ یرو -

 دته؟ید  یانداختم و گفتم: دختره تو یبه جس  ینگاه

 کنم؟ کارشی آره، چ -

 شو...   کیبهش نزد -

 !رهی بهش بگو از اون دختر فاصله بگ -باعث ناتموم موندن حرفم شد. یجس ادیفر یصدا

شخص ارزشمند   هیکنه که به  یدوست دخترت و رها م ی گفتم: اون فقط در صورت یلحن خونسرد با
 برسه! آندره  یبرا

 ...دیبردار سایمقطعش گفت: دست از سر ل ینفس ها ونیم

 حرفش.   ونیم دمیپر

 کنم؟ ی م یات شوخمن باه ی کن  یتو فکر م  یجس -

 ؟ یگناه رو بکش یاون دختر ب  یخوا یبهت گفت: تو واقعا م با

 هیکنم؟ من  یکار و نم  نیا یکن  ی: چرا فکر مدمیکردم و با تعجب پرس یک یستریه یخنده  تک
 جاسوسم...

 !ی کن یکار به کشورت خدمت نم  نیبا ا ،یست یقاتل ن  هی یشتاب گفت: ول  با

 . رهیکنم بهش بگو از اون دختر فاصله بگ یم خواهش

 ...یر یاسم، جلوش و بگ  هیبا گفتن  یتون  یم -
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 کنم! ینم انتیگفت: من خ  یو به چپ و راست تکون داد و با لحن مصمم و اما دردناک سرش

 کردم.  کیرو دوباره به گوشم نزد یگوش

 کنم.  یو م  کارنیاما من ا -

 . نیبش  ششیم: برو و پگفت نیحرف خطاب به نازن  نیدنبال ا به

 ... لطفا! ا؟ی تان -

 نه. -

 رو نکن...   کارنیا -

 خواهرت بود... هیکرد و شب  یکه هر بار درمانت م  ستمین یگفتم: اما من پرستار داناوان  یکالفگ با

به   تشیمامور یکه تو یهست یگفت: اما تو همون جاسوس یو مهربون  صالیحرفم و با است ونیم دیپر
 کس صدمه نزد و بار ها نجاتمون داد. چیه

پلک زدم تا بتونم به احساساتم مسلط  یاشک به چشم هام رو احساس کردم، چند بار متوال  هجوم
 بشم.

 هم نبود. انی... نگاه راستیگناه ن یب   یقربان هینگاه تو به من؛ مثل نگاه به  یول -

 انقدر بهم دروغ نگو! گفتم: تی لبخند سرم و به چپ و راست تکون دادم و با جد با

 یاون دختر م یبه عزا ،یخوام و بهم نگ یکه م یز یچ گهید ی قهیدق کی خورم اگه تا  یم قسم
 نشونمت! 

 ازشون خارج نشد. یخشکش رو تکون داد، اما حرف  یها لب

 قهیدق کی ها،  هیو با پس زدن ثان دنیدو یدوختم که به جلو م یوار یساعت د یبه عقربه ها چشم
 کردن. یم کیکه فرصت داده بودم، رو نزد یا

 کنم؟ کارشیچ ا؟ ی : رودی صدام زد و پرس نی نازن
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 بستمشون.  یجس یصدا  دنیصادر کردن دستور مرگش باز کردم، اما با شن  یو برا هاملب

 کالرا اولسون، منطقه پادربورن... -

 گم و به اسما بده. یکه بهت م  یگفتم: ولش کن و اسم و آدرس نیزدم و خطاب به نازن یلبخند

 جواب دادنش نشدم و تماس و قطع کردم.  منتظر

 و در سکوت نظاره گرم شد. دیکش یق یعم  نفس

 چرخوندم، رو کردم سمتش.  یدستم م یرو تو  یگوش کهی حال  در

 .میدار گهیمشکل د هی -

 شد، تا حرفم رو ادامه بدم.  ره یبه لب هام خ  منتظر

 کنم؟  کاریبا تو چ دیمن با ،ییگفتم: مشکل تو یدیناام با

 پس ولم کن.  ،یبا من ندار  یکار  گهیتو د -

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم.  متفکر

 .یاز نقشم هم خبر دار  یدر ثان ،یدار  ی صورت تو دست از سر من برنمدر اون  -

 شد.  رهی و بهم خ  دمیکش یپوف

 م؟یبکش  یخوا یم ه؟یچ -

 ...دیرس  یبه ذهنم نم  یچیموهام فرو کردم، ه نیروبروش نشستم و دستم و ب  یعسل ز یم یرو

 شه؟ی ناراحت م انی گفتم: اگه من تو رو بکشم را یسردرگم  با

کردم دوسش   یاخمو و تاسف بار گفت: فکر م یچشم هاش و تو حدقه چرخوند و با نگاه مردمک
 !یدار 

 کردم.  یخنده ا تک
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 !زنهی اما اون خودش و به ندونستن م ،یدونی تو هم م یتابلو رو حت  قتیحق  نیآره، ا -

 ... ادیخوشت ب  یکه االن هست یتو واقعا از کس کنمی من فکر نم  -

شناسم، چون تازه دارم  یدختر رو نم نیشناسمش! ا یمتفکر سر تکون دادم و گفتم: نم  یحالت با
 دم...  ینشونش م

 گردنش گذاشتم. یعضله ها ی، دستم و روبلند شدم و خودم و به پشت سرش رسوندم یعسل  یرو از

 ده! یبهم م یکشتنت االن چه حال یدونی نم اد،ی اما ازش خوشم م -

 .زدی م ادی اما تمام وجودم انتقام رو فر کنم،یم کار یو چ گمی م یدونستم دارم چ ینم خودمم

داده بود رو   هیآراد بهم هد شی که چند سال پ یا یب ی ج  کیکوچ یکردم و چاقو بمی ج یتو دست
 صورتش گرفتم. یآوردم و درست جلو رونیب

 !...زمی بد و رقت انگ یل یمن خ یکنی احتماال فکر م  -

 . دمیدهنش کش یچسب رو از کنارش برداشتم و رو نوار

 راحت ترم! ،یبا چرت ها پرت هات سردرگمم کن  یو نتون یبه هر حال اگه خفه باش -

 پوستش قرار دادم.  یرو یچاقو رو به آروم  ینقره ا ی غهیت

 !...اون غرورم و شکست  -

مشت شده   تی داشتم چاقو رو رها کنم و اشک هام و پاک کنم، اما دست هام از شدت عصبان دوست
 تونستم از کنار گردنش تکونشون بدم.   یبودن و نم

 بغض ادامه دادم  با

و    انتیجبور به خبمونه، بهش گفتم دوسش دارم، بهش گفتم که م شمیمن بهش التماس کردم که پ -
 رفتن بودم!...  

 ! رهیم یواقعا م  ای گفتم که اگه بازم رهام کنه، تان بهش
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ببرم گفتم:    نیکردم، لرزشش رو از ب یم یکه سع ییپشت دستم اشک هام و پاک کردم و با صدا با
 کشم! یکه دوست داشته باشه رو م  یاون من و کشت؛ حاال من هر چ  یول

 *** 

 ! یختیجا بند کن اعصابم و بهم ر هیاون لنگ واموندت رو  -

به   رهیدهنش گذاشت و خ یرو تو تزایپ  کهیبه حرفم نشون بده، ت یواکنش  اینگاهم کنه   نکهیا بدون
 موند. وارید یرو یلوفرآب ین  ینقاش یتابلو

 انداختم. ن ییپا یعسل   یپاش و از رو یو با لگد  دمیکش یپوف

 شعور!   یب ،یو با اخم گفت: غرقم کرد دیکش  یغیج

 !کنهیعشق احمقانه و افکار نکبتت آخرش جفتمون و غرق م  نیحق به جانب گفتم: ا  یلحن با

 داد... هیو سرش و به کوسن کاناپه تک  دیجعبه کوب یسس تموم شده رو تو جلد

 قابل انکار بود.  ریچشم هاش لونه کرده بود، غ یکه تو یاندوه

 اون تا ابد عاشقت بمونه! یاسما... تو که انتظار نداشت الیخ  یب -

 ...دونمی لب گفت: م ری و تکون داد و ز سرش

 گفتم: پس انقدر خودت و عذاب نده. یآروم یصدا با

 من حالم خوبه! -

در مهار   ی مداوم و باد زدن صورتش، سع  یکردم و نگاهم رو بهش دوختم که با پلک زدن ها سکوت
 داشت.  دشیبه صف کش  یاشک ها

تونستم   یتونست خوب باشه؟ من چطور م  یبدنم رو با کندن پوست لبم شکستم؛ چطور م   سکوت
 آندره حالش خوبه؟!  ینامزد دنی باور کنم که بعد از فهم

 ...میکرد یم یزندگ  دیباور پوچ به اسم ام هیپنج سال ما با  نیا یتو
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حالت ممکن به    نیدارن با تلخ تر ق یا حقاروز نیاما ا م؛یرس  یبه عشقمون م یروز  هیکه  نیبه ا دیام
 زنن! یم  یلیصورتمون س

  ینشستم، دستم و به آروم کشی رو کنار زدم و نزد تزایپ یجام بلند شدم و به سمتش رفتم، جعبه  از
فشرد گذاشتم و از صورتش دورش کردم؛   یدستش که کنار سرش گذاشته بود و کاناپه رو م یرو

 رو باهاش پاک کرد. ش ی صورت یگونه ها یصورتش و به چرم کاناپه فشرد و نم اشک رو 

 ...دمشیزدم و به سمت خودم کش ی تلخ، اما مهربون  لبخند

 شه.  یحالت خوب م -

هر  بر مهمل بودن حرف به ظا یچشم هام جمع شدن، سند  یحرف، تو نیکه به دنبال ا ییها اشک
 دل گرم کنندم بود.

 یاو طره  دمیکش شینسکافه ا یموها  یشونم گذاشت، دستم و رو یرو فشردم و سرش و رو کمرش
 انگشت هام نگه داشتم و نوازش کردم.  ونیازش رو م

 اومد.  رونیاز بغلم ب قهیاز چند دق بعد

 گفتم...  یآورد، کاش بهش نم یقلبم و به درد م شیناراحت 

نه... فقط  ؟یکن یاون موقع دل م وار؟یخبر بچسبونتت به د هینفر با  هی ادیاحمق خوشت م آخه
 ! یش یتر م نیناراحت تر و غمگ 

 . دیفهم یم دیبالخره با م،یداشت اجیبه نامزد آندره احت ستالیپس گرفتن کر  یبرا اما

 !...رهیدرد ها اجتناب ناپذ نیما روبرو شدن با ا یایدن یتو

 اومد  رونی دستم به بازوش زدم، از فکر ب با

 ؟ یگفت یز یها؟ چ -

 گفتن؟  یکن، مامان و بابات چ  فیاز خونوادت برام تعر یراست -

 گفت: پدرم مرده بود. یآروم یصدا با
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لبم موند و اون   یرو یچنان لبخند تلخ و محوشدن، اما هم دهیکش نییخندونم به سمت پا  یها لب
 زدم...  یو گول مادامه داد: تا حاال خودم 

 رو کرده باشه، پاره تنشه! ایاشتباه دن نیاگه بزرگتر یکنه، حت   یوقت بچش و رها نم چیمادر ه هی

که به خاطرش خونوادم رو رها کردم و فرار کردم، جدا از هوس و   یا یمن با اون پسر عوض یایرو
 هیبه باد که به هوس  هیبود؛ مثل تک  ایدن یقله  ن یو لغزنده تر نی بلند تر یسست تو یزندگ هی ب،یفر
 . یکه تا ابد تو هوا بمون یکنه، طور  یم یپشتت و خال یجور  گهیمقصد د هیبهتر و  زیچ

 تنها موندم... شهیخونوادم و رها کردم و هم من

 شونش گذاشتم. یو رو دستم

 !...یبه سراغش رفت  ر ی د یلیفقط خ  ،یتو هنوزم خونوادت رو دار  -

 هستن که منتظرمن.  رانیا یتو ییکسا ستم،یقبل تنها ن  یاندازه  حداقل االن به  -

 نثارش کردم.  ینیغمگ  لبخند

که دوست   یی کسا شیپ  یو برگرد  یرو به سالمت تموم کن  تیمامور نیا دی، بابرات خوشحالم  یل یخ -
که قراردادش   شیماه پ کیکه  نهیمنظورم ا ؛یانصراف نداد ت یمامور نیفهمم چرا از ا یدارن؛ اما نم
 ...یبود دهیهنوز خونوادت رو ند یرو امضا کرد

آلمان من و به  یخطرناک تو تی مامور نینداد حرفم رو کامل کنم و جواب داد: در واقع ا اجازه
 خونوادم رسوند! 

 ه؟ی: منظورت چ دم یتعجب پرس  با

 نم؛یرو از دور بب   خطرناک به شهرم برگردم و خونوادم تی مامور نیقبل از انجام ا دیفکر کردم با -
کارم رو به انجام   فمهیبود که من و به خونوادم رسوند و احساس کردم که وظ  تی مامور نیدرواقع هم
 برسونم. 

 خونوادم.   شیپ رانیگردم ا یاگه زنده موندم برم شه،یآخر گهید نیا

 ؟ ی: بعدش چدم یپرس ی اما به ظاهر واقع ،یمصنوع یو با ذوق  دمیرو وسعت بخش لبخندم
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 خوام.   یدختر م هی -

 ؟ی : چدم یتعجب پرس  با

 . رمیدختر رو به عهده بگ هی یخوام برم پرورشگاه و سرپرست  یو با ذوق گفت: م  دیخند  یآروم به

 ؟یرو دار   طتشیشرا یمطمئن  -

 خوام خوشبختش کنم!  یتونم، م یتبصره ها م یسر  هیبا  -

 یپاچه خوار  یخواست یه؛ نگو مپرورشگا یرفت یهر هفته م یچ یگفتم: پس بگو برا یلحن متفکر  با
 ! یچه بشه؟ مامان تپل ،یکن یسرپرست نگهدار  یب یتوله  کیاز  یتا بتون یکن

 گفت: خفه شو!  یمانند غیباال انداخت و با لحن ج ییابرو

 . ستیو ادبش خوب ن فیلط  هیروح یبرا ،ین یزارم تو دخترم و بب ی اصال نم من

 نشونش دادم و روم و برگردوندم.  یانگشت

 برگشتم سمتش...  هوی  ،یز یچ یادآور ی با

  یبا کس  ایبشم   یتونم جز آندره عاشق کس یبپرسم، خودش گفت: درسته، من نم یز یچ نکهیاز ا قبل
آروم و خوب رو در   یزندگ هیقلبم،  یآندره تو یخال یجا  یبرا نیگزیجا هیخوام بدون   یباشم، اما م

 کنار خونوادم داشته باشم.

 ؟ یرو هم در نظر گرفت  یکس -

 اوهوم... اسمش آتناست.   -

 منه! هیکرد و گفت: انقده نازه، شب یذوق زده ا ی خنده

 لبم نقش بست.  یرو یو واقع  یلبخند قلب  هیمهمون دل جنگ زدم شد و به دنبالش  یبی غر آرامش

در   یو زندگ یکنه، بعد از مدت ها سردرگم  دایخونوادش رو پ ییتونست پس از سال ها تنها  بالخره
معصوم و   یدختر بچه  هیکنه، اون هم با  دایو ادامه دادن پ یخوشحال  یبرا  لی دل هیانتها  یب یغم

 تنها... 
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 تونه اسما رو هم خوشحال کنه!  یرو داره و م یخوشبخت  اقتیکه ل یکس

  یتونه به خوشبخت یانجام بده، م ت ی رو با وجود آندره و احساساتش با موفق تی مورما نیبتونه ا اگه
کنار اومده و بچشم   گهیدختر د هیدر کنار   دشیجد  یو آرامش برسه؛ خوشحالم که با نبود آندره و زندگ

 انتخاب کرده. 

 من و نداشت.  یتپل اقتیشعور از اولم ل یب  یآندره  اصال

 اتاق سمت چپ اشاره کرد.  به

 م؟ یکن کار ی اون و چ -

 اومدم.  رونی حس و حال اندوه ب از

 بمونه.  نجایهم دینقشمون با انیدونم، تا پا ینم -

که به خونه   شبیکه از د فهمنی شن و بعد هم م یمشکوک م  بتشیاونا به غ سه،یپل هیاما اون  -
 برگشته...

 گرفت.  ی هفته مرخص هیبه اداره تماس گرفت و گفتم: صبح  یو قطع کردم و با خونسرد حرفش

 کجاست؟  نینازن  -

فکر   میکن یکه باهاش م یمعامله ا  یکنه و درباره  قیواتسون تحق پس یلیف یفرستادمش تا درباره   -
 جوانب رو بسنجه. یکنه و همه 

 نفر و بکشه؟ هی ی ازش خواست دمیشن -

 حوصله گفتم: فقط بهش گفتم که مراقبش باشه.  یب

 م؟ یریسراغ اون دختره و گروگانش بگ  میبر م؟ یکن کاری چ دیحاال با -

 با توئه!  مشیتصم -

 ؟ی د یکار و با من انجام نم نیتو ا ی عنی: دیپرس دیکرد و با ترد  زیتعجب چشم هاش و ر با
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 توئه! تیمامور نطوریو هم یحساب شخص هیتصو نینه ا -

 ؟ یکن کار ی چ یخوا  یس مپ -

 دارم!  یشخص تی مامور هیحساب و  هیتصو هیزدم و گفتم: منم  یمرموز  لبخند

 ...یخوا یتو که نم   ا؟یرو هی: منظورت چ دیتعجب پرس  با

 و سوالش رو نثارم کرد. دیرو ادامه نداد و نگاه پر از ترد حرفش

من  یکه نقشه  یتو بدون  ستی ن  یاز یراستم انداختم و گفتم: ن  یپا یچپم رو رو یپا یخونسرد با
  ازی به کمکم ن  ایاومد  شیپ  یتمرکز کن. اگه مشکل یبکن  یخوا  یکه م یکار  یفقط رو ه؛یچ انیرا یبرا

 بزار.   غامیمارنزونت برام پ پل فه  یتو یداشت

کرده بودم، انداخت و بعد همون نگاه مرموز رو به  یرو توش زندان  یکه جس  یبه اتاق  یکوتاه نگاه
 خووم دوخت. 

 ش؟ یچرا نکشت -

 . چوندمی انگشت هام گرفتم و پ نی از موهام و ب  یا طره

 ؟ ی: نتونستدی پرس یلحن آروم تر  با

 با موهام نشون دادم. یچنان خودم رو مشغول باز  هم

 خوبه!  -

 تعجب سر بلند کردم و بهش نگاه کردم که ادامه داد.  با

به خودت و   یکه عاشقش یانتقام از کس یبرا ،یخوشحالم که هنوز هم احساساتت رو نگه داشت -
 صدمه نزن!  تتیانسان

تاب  یرو بدون بستن دکمه هاش، رو  نشیکاناپه بلند شد و کت ج  یحرف از رو نیدنبال ا به
 . دیکش دش یسف

 برداشت و تو جورابش فرو کرد.  یعسل یکه باهاش سس ها رو باز کرده بود، از رو یا یبی ج یچاقو
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 بغلش پرت کردم.  یو خشاب رو تو فمی ک یکتش گذاشت، دست بردم تو  یمخف بیج  یرو تو اسلحه

 کرد.  یخنده ا تک

   ؟یخوام برم جنگ جهان  یمگه م -

ممکنه  پسی لیمقابله با ف  یدر برابر آندره الزمت نشن، اما برا دوارمیباال انداختم و گفتم: ام یا شونه
 به دردت بخورن. 

 . دمتیتکون داد و به سمتم اومد؛ بلند شدم و به آغوش کش دنی فهم یبه نشونه  یسر 

 مارنزونت. مراقب خودت باش؛ کارت که تموم شد، قرارمون باشه پل فه  -

 زد.  ین یری اومد و لبخند ش رونی بغلم ب از

 . باشه -

 رفت.  رونیو ترک کرد و از خونه ب  ییرایسالن پذ شیجدا شد و بعد از برداشتن گوش ازم

 کرده بودم.  یو توش زندان یرفتم که جس  یفوت کردم و به سمت اتاق رونیو به ب نفسم

 چشم هاش و با آرامش بسته بود.  ،یآزاد یبرا ییاز هر تقال فارغ

 س؟ ی ...آقا پلیه -

 نگاه کرد.هاش و باز کرد و بهم  چشم

 گذاشتم. نیزم یدرآوردم و رو  بمیج  یرو از تو چاقوم

تا شب دست هات   یتون  یم ،یکن  یخوب باشه و زرنگ یاگه دست فرمونت با صندل  ،رم ی من دارم م -
 . یو باز کن

 ؟ یر یکجا م  -

 به خواهرم بزنم.  یسر  خوامی زدم و جواب دادم: م  یچشمک
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  یو دنبال دردسر بگرد یاگه بمون ؟یگردی پرواز به کشورت برنم نیگفت: چرا با اول  یلحن متاسف  با
 . ینیب ی فقط خودت صدمه م

 تکون دادم.  یسر 

 از دست دادن ندارم.  یبرا یز یو کمکت، اما من چ   یاز ابراز نگران  یمرس -

 نثارش کردم.  یدرخشانش انداختم و لبخند مهربون یقهوه ا یبه چشم ها یا یکل نگاه

 ! یباش یداداش خوب  یتونستی متاسفم، تو م یکرد یکه سپر  یبابت چند روز مزخرف  -

رو جمع کنم؛ اثر انگشت   لمیرفتم تا وسا یی رایحرفم در اتاق و بستم و به سمت سالن پذ نیدنبال ا به
 رفتم.  یخودم و اسما رو با دستمال پاک کردم و به سمت در خروج 

 شدن.  یکرد و چشم هام اشک دای کردم، بغض به گلوم راه پ یموندن م یقو یکه برا  یرغم تالش یعل

 باشم که عاشق خونوادشه... یتونستم خواهر، برادر  یکاش واقعا م یا ،یکاش تو واقعا برادرم بود یا

قرض تنهامون گذاشتن،  یو با کل دنیدو تا برادر نامرد که حق من و سارا رو باال کش یمن به جا اگه
 دادم. یسارا رو هم از دست نم  ومد،یبالها سرم نم  نیدونه برادر خوب داشتم، ا هی

قدم هام رو به   ری و سر به ز دمیکش  نییپا  مینی و تا ب می خونش خارج شدم و در و بستم، کاله مشک  از
 تند کردم.  ابونیطرف خسمت اون 

کتم فرو کردم و   ب یج یرسوندم، دست هام و تو واری رهگذر ها گذشتم و خودم و به کنار د  نیب از
 دادم. هیبهش تک 

  یچمباتمه زده بود و مثل مار به دور خودش م وارید یافتاد که سمت چپم گوشه   یرمردیبه پ چشمم
  مینیب یکرد، تو  یبه اطراف تراوش م  شی پشم یپالتو یرو که از ال به ال یسوختن مواد یبو د،یخز
 و دلم ضعف رفت.  دیچ یپ

  یمقابله م لمی با م  دیکرد، اما با ی رگم رو به همراه مواد تمنا م  یوجودم سوزش و گزگز سوزن تو تموم
 کردم. 

 . دمیهوا به دور خودم چرخ یسوز و سرما یهدف تو یگرفتم و ب واریاز د رو  میتک
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 چیتونستم به ه یسارا، اما نم طورن یو هم دیکش  ینفس م انیرا  ییجا  هیشهر بزرگ  نیا یتو
 بشم. کیکدومشون نزد

 که دوسشون دارم!...  ییتو قلب آدما یجا آواره و تنهام، حت همه

 جاش و گرفت.  تی قلبم فشرده شد و عصبان  یغم و اندوه تو د،یکه به ذهنم رس یفکر  با

 لبم نقش بست.  ی رو یا یطان ی ش  لبخند

 ساراست...  یخونه  یبعد مقصد

 *** 

 به اطراف انداختم. یسرم جا به جا کردم و نگاه  یمحکم جلو رفتم، کالهم و رو ییقدم ها با

به داخل کتم بردم و بعد از لمس    نانیاطم یستم و برارابرت خونه رو عوض نکرده بود، د خوشبختانه
 اسلحه، زنگ رو زدم. 

 . رهیرخم رو در برنگ  میجز ن  یز یچ یر یتصو فونیکه آ یشدم، طور  رهی مهارت به قفل در خ با

 سمت راست خونه و کنار درخت ها پارک شده بود. یا ینوک مداد یام و یب

 در باز شد.  یسوال چیتصورم بدون ه برخالف

 یبه عقب برداشتم و نگاهم تو یدر قدم  یدر داخل نگاه کردم، با باز شدن ناگهان  یتعجب از گوشه  با
  نشون بده با یواکنش کهنیحبس شد و قبل از ا نمیس  یسبز آندره گره خورد، نفس تو یچشم ها

 اما با صداش متوقف شدم.  ارم،یکتم کردم تا اسلحم رو درب بی ج  یسرعت دست تو

 داخل.  ایب ن،ی کاروال یخوش اومد -

 که برام باز کرده بود، داخل شدم.  یر ی حال ربات وار از مس نیکردم، با ا تعجب

 دنبالش رفتم. اطیدر آوردن کفش هام، با احت بدون

 کرده بود.  ری از داخل دکورش کامال تغ بود، اما شیخونه مثل پنج سال پ رونیب
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 . دیایکالرا کجاست؟ گفت که با هم م -

 لبم نقش بست.  یرو  یلبخند مرموز  یز ی چ یادآور یچند برابر شد، اما با  تعجبم

 اوم... فراموش کردم برم دنبالش، االن کجاست؟  -

 د؟یدیمنتظرته، چطور هم و ند مارستانیب  یگفت: تو دی سمتم و با ترد برگشت

 دنبالش...  رمیاالن م  دونم،ی شونم و باال انداختم و جواب دادم: نم  یا یلبخند مصنوع  با

 شام خودش رو برسونه. یزنم تا برا ی خواد، خودم بهش زنگ م  یحرفم و گفت: نه نم ونیم دیپر

همون حال   یباال رفت و تو یدم در ورود یکردم، از سه تا پله  نییباال و پا د ییو به عالمت تا سرم
 ؟ی: موهات و رنگ کردد یپرس

 گفتم: آره.  یگرفته ا یگاز گرفتم و با صدا یو به آروم لبم

  یال مانند و راحت  یکاناپه  یاسترس دنبالش رفتم و وارد سالن شدم که با دسته ا یتعجب و کم  با
 . نمیشد، بب یختم م اردیل یب زیم هیرو که به  تونستم انتهاش  یشدن و م  یشروع م

 ن؟ یکاروال -

 .دمی سر برگردوندم و سارا در اون طرف سالن د د،ی چی گوشم پ یکه تو ییآشنا یصدا دنیشن  با

 نثارم کرد و به سمتم اومد یمحو لبخند

 .یخوش اومد -

 سرم و تکون دادم  گنگ

 جان.  کا ی ممنونم ورون -

 سرخش کنار رفت.  یلب ها یچند لحظه رنگ نگاهش عوض شد و لبخند از رو یبرا

 کرد.  کیو به گوشش نزد شی به سمت آندره رفت که گوش نگاهم
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کردم؛ هر چقدر هم از هم دور   تشیاز اتاقا هدا یک یبه داخل  یمصنوع یطرف سارا رفتم و با لبخند به
 رو نفهمه. هیتفاوت نگاه و لحنش با بق خواهرش رو فراموش کنه و تونهی باز هم نم  میشده باش 

 !...ا؟ی لب زمزمه کرد: رو ری به اطرافش انداخت و ز یوحشت زده ا نگاه

 کردم.  د یو تشد  میعصب  لبخند

 دارم.  ازی به کمکت ن  زم،ی خوشحال شدم خواهر عز  دنتیمنم از د -

 !یبر  جان یاز ا دیبا ؟یکن  یم کاری چ جان یصورتم و در اتاق در دوران بود، گفت: ا یکه رو ینگاه با

 حرفش...   ونیم دمیپر

 برم.  یزود نیکه به ا ومدمین -

االن  کنم،یخواهش م  ایگفت: رو یکرد، به آروم  یو منعکس م  شی که ترس و وحشت درون ییصدا با
 و کالرا سر برسن... نیحظه ممکنه کاروال هر ل ، یست ین ن یکه تو کاروال  فهمنی و م  انیم هیبق

 هست؟  یمنه، ک  هیشب  یل یخ  ایخانم که گو نی کاروال نیتوجه به وحشتش گفتم: حاال ا یب

 اون...  زهیچ -

 . دمیغر یعصب

 زود باش سارا.  -

 ... انهیخب اون دوست را -

 : دوست دخترشه؟دم یحال دوباره پرس نیلحظه قلبم به درد اومد، با ا هی

 !یبر  دیبا ؟یاومد یچ  یبرا ای... روکنیو بهم نزد انهیرا یاما آشنا قا،یشتاب گفت: نه دق با

صورتم   یرو یکه ناگهان به قلبم هجوم آورده بود رو به صورت لبخند تلخ و مرموز  یو اندوه غم
 دکتره؟  هی: اون دمی آوردم، با پوزخند پرس

 آره...  -
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 محل کارش کجاست؟ -

 ارتشه...  مارستانیب یتو -

 و درآوردم.  مینموندم حرفش رو تموم کنه و گوش  منتظر

 د یچی گوشم پ یاسما تو یاز چند تا بوق صدا بعد

 ا؟ یرو -

پنهان کنم گفتم: برو سراغ نامزد آندره، االن   جانیکردم، حرصش رو پشت ه یم  یکه سع یلحن با
 ارتشه... مارستانیب یتو

رو گرفتم، خدا کنه به دوسلدورف برنگشته  نینازن  یاز اتمام حرفم تماس و قطع کردم و شماره  بعد
 باشه. 

 خودم به حرف اومدم.  ومد،یطرف خط نم از اون ییها شروع به ثبت شدن، اما صدا هیثان

 ؟ ییکجا -

 ه...فرودگا -

 برگرد.  -

 ؟ یچ -

 ن؟ ی: کاروالدم یبه سارا انداختم و پچ پچ وار پرس ینگاه

 اکلس...  -

 کن، بعد خبرم کن. داشیاالن برو دنبالش و پ  نی اکلس، هم نیکاروال -

 کتم گذاشتم. بیج یو تو یهم تماس و قطع کردم و گوش  بعد

  یاون دو تا دختر ب ؟ی کن کاریچ یخوا یم: د یبهم نگاه کرد و پرس ری انکار ناپذ یا  یبا ترس و نگران سارا
 د؟ی گردی چرا دنبال دردسر م د،یو آندره ندار انیاز را ینکردن... شما هم که طلب یگناه که که کار 
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 .دمی و خوش حالتش کش یی طال یبه موها یلب هام حفظ کردم و دست یمرموزم و رو لبخند

 . یاتفاقات نفهم نی از ا یز یاگه چ دمیبهت حق م ،یوقته که از ما جدا شد یلیتو خ  -

چه  دونمیدستش گرفت و التماس وار گفت: من نم  یحرفم، دستم و تو  یتو ی هیتوجه به کنا بدون
 ...یبر  جان یاز ا دیاما با فته،یداره م یاتفاق

ها دوباره به بفهمن جاسوس  هینشناستت؛ اگه اون و بق  انی که را ستیانقدر ن نیبه کاروال شباهتت
 ر اومدن...شه نیا

 لبش گذاشتم. یحرفش و دستم و رو  ونیم دمیپر

دارم، اسما هم به آندره  انیبا را کی حساب کوچ هیتصو هی من  ،ینی صدمه بب ستینگران نباش قرار ن  -
 .میر  یم جانیاز ا شهیهم یداره، کارمون که تموم شد برا ازین

 نگاه کرد. یوار یبه در و بعد هم به ساعت د اول

 شلوغ تر بشه.  جان یشام مهمون دعوت کرده و قراره ا  یبرا  د،یرس ینظر م  به

 ممکنه بشناستت! انیرا -

 ! ه؟ی چه رنگ نیکاروال ی: فقط بگو چشم هادمیاتاق زدم و خونسرد پرس یتو یآرامش چرخ با

دردسر    یکنم جفتمون و تو یخواهش م ایگفت: رو یو کالفه فوت کرد و با لحنه آمرانه ا  نفسش
 ننداز. 

 ابروهام و مرتب کردم.  نهیبه آ ی کنسول نشستم و با نگاه زیم یگوشه  یرو

 خانم بهم بده، با لنز!  ن یکاروال ی قهیدست لباس مطابق با سل هی -

 رفت.  یوار یبه سمت کمد د هودهیب یو بدون اعتراض کردن ها دیکش یپوف

 اتاق نگاه کردم و بعد هم به کلش؛ به نظر اتاق دو نفرشون بود. یگوشه  یتخت دو نفره  به

 تخت انداخت.  یرو  یدامن کوتاه چاک دار مشک هیدکمه دار رو به همراه  یرسم   یاسی راهنیپ هی
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 تخت کرد. ری به ز یا اشاره

 نه...  ای زتهیسا  نی تخته، بب ری ز یجفت پاشنه بلند مشک هی -

 رفت.  یت در م چشمم بهش افتاد که به سم نهیآ از

 رو به سمتش گرفتم.   ملی برس ر سر

 نثارم کرد. یغره ا چشم

 کمد کفش و لباس نگه داشت. یتو شهی لنز رو که نم  -

کار   ی که کل ای گفتم: زود ب دمیکش  یلب هام م یرژ لب قرمز و رو کهی تکون دادم و در حال یسر 
 ...میدار

انداختم و  راهنی به پ یشونم رها کردم و به سمت تخت رفتم، نگاه یو رو می موج دار مشک یموها
 ... دمیکش رونیو از تنم ب میشرت مشک یت

 یدستم قرار گرفت و سوراخ بند رو تو یرو یکفش بودم که دست یحال ور رفتن با بند رو مچ  در
 قفلش قرار داد.

به دستش   ینگاه میآورد، ن جلدشون در یو سرم و عقب گرفتم، لنزها رو از تو  دمیکش یق یعم  نفس
 انداختم.

 ...ایکنی جانت و کور م نی کاروال دنایلرز نیبا ا -

برطرف شد و    دمید یچشمم انداخت، چند بار پلک زدم تا تار  ینثارم کرد و لنز ها رو تو یغره ا چشم
 .نمش ی تونستم واضح بب

 تر بود.مامان بلوند بود و صدالبته از من خوشگل مثل

 موفق تر از من!...  یشد، حت  یم یرانگر یکرد، جاسوس افسونگر و و یهمت م اگه
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برد، البد بود که رابرت ترکش نکرده    یبه سر م یو افسونگر  ییبای از ز یچند که هنوز هم در نقش هر
داده بود رو به   بشونیکه فر ییکرد و افسرا یم یچنان عاشقانه زندگبود و بعد از اون اتفاقات هم

 کرد.  یصرف شام مهمون م

 شه؟  یشروع م   یک یمهمون  -

 ی نم  جانیکه از ا هینقشت چ یگفت: ساعت هشت، نگفت یو با نگران ستادیسرم ا یدست به کمر باال 
  ؟یر 

 تخت بلند شدم.  یزدم و از رو  یچشمک

 مونات به عمرشون سارا صدات نزدن... از مه کدومچ ینه رابرت و نه ه بندمی شرط م  -

شروع به راه رفتن   یآهسته ا یحدقه چرخوند و با قدم ها  یتو یحوصلگ یچشم هاش و با ب  مردمک
 به دور اتاق کرد. 

  یب یعوض هیمن و به چشم  انیمثال را نن؟یبی م یچ  کننی چشم هات نگاه م یهر وقت تو نمیبب  -
 زنه؟  ینکنه تو رو زن داداش صدا م نه،ی ب یاحساس م 

با حضورت تو   یخوا یخوشبختم که م یل یمن خ ینکنه فکر کرد ه؟یحرف ها چ  نیهدفت از گفتن ا -
 !؟ی بدبخت ترم کن  جانیا

 . دمیرس  شیشدم، تا به چند قدم  کیشمرده بهش نزد ییقدم ها با

 ؟یمتنفر  انتکاریجاسوس خ هی... نکنه تو هم از ستیخواهر ن  هینگاه تو هم به من مثل نگاه  -

 دست گرمش گرفت. یو به چپ و راست تکون داد و دست سردم رو تو سرش

کنم و بخندم، اگه  یکه بابت زنده موندنت خوشحال میمن بدبخت تر از اون  ای: رودینال   یناراحت با
 !...  رهیگ یدخترم و ازم م  ذاره،یشه، رابرت زندم نم  میتکرار بشه و وارد زندگ یدوباره مسائل جاسوس 

کنم   یچشم هاش نشست و با بغض ادامه داد: خواهش م یدرخشش عسل یاز اشک رو یا پرده
  طورن یقلبت شکسته و هم ،یدیتو درد کش دونمی نه!من م جانیحداقل ا دردسر درست نکن، 

 صدمه نزن.  مینم به من و زندگک یاما خواهش م ،یای عصبان 
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 و روم و ازش برگردوندم. دمیکش رونیدستش ب یو از تو دستم

و لوند تو   یدختر چشم آب  نی: ادیچ ی سرم پ یاز درونم تو  یینگاه کردم، ندا نهیآ ی خودم از تو ریتصو به
 !یست یتو ن  انیدوست دختر را ،یستیخونه تو ن نیمهمون ا ،یستین

خواهرش آوار    یزندگ یصورتک خندون و حق به جانب که رو نیپس ا ؟یقرار نبود خودت باش مگه
 !ه؟یشده، مال ک

 شدم.  رهی خ نهیو مشت کردم و به آ دستم

مال منه،   تشیهمه عصبان  نیچشم هاش مال منه، ا یبرق ترسناک تو  نیدختر انتقام جو منم، ا نیا
 و بکنم!قلب شکستش هم مال منه! پس خفه شو تا کارم  

 ا؟ یرو -

 و پررنگ کردم و به سمتش برگشتم.  میتصنع  لبخند

 طوفان زدت نباش.  یانقدر نگران زندگ  -

 !  انهیندارم، هدف من فقط را یهم کار  نیبا اون کاروال یندارم، حت یبا رابرت و آندره کار  من

 . یکن  یهم قراره امشب باهام همکار  تو

 اشاره کرد.  میبه گوش  یکالفگ با

 .فهمهی م انیحداقل اون و بردار، را  -

 دستم چرخوندم.  یرو تو یباال انداختم و گوش یشونه ا یدیق یب  با

 برنامم و چک کنم.  د یقبلش با ی، ولباشه  -

:  دیچ یگوشم پ یتو  شیعصب یرو گرفتم، بعد از چهار بوق، صدا  نینازن  یحرف شماره  نیدنبال ا به
 ها؟

 ش؟ یگرفت -
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 ! گه؟ید  هیهاش آبشمآره، چ -

 آزاد کردم.  یحبس شدم رو با آسودگ  نفس

 کنم...  یخودشه، مراقبش باش تا خبرت م -

 حرفم.  ونیم دیپر

 !؟ید یم تی که را به راه بهم مامور تمیمامور شخص ایمن االفتم  یخفه شو، تو فکر کرد  -

 کنم.  یجبران م -

 چطور؟  -

 قرار باهات بزاره...  هیکنم،  یمخ آراد کار م یزدم و گفتم: رو  یطونی ش  لبخند

 .دمیکش یناتموم موند و نفس آسوده ا غشی ج قطع کردن تماس  با

  یگذر م قهیکه از هشت و پنج دق  یوار یساعت د یبغل سارا پرت کردم و به عقربه ها یرو تو یگوش
 کردن، نگاه کردم. 

 رفت.   رونیلباسش رو صاف کرد و جلوتر ازم از اتاق ب  سارا

جا   هی  ری رم به استقبالشون، تو هم آروم و سر به ز ی برگشت سمتم و گفت: من م ،ستادیا ناگهان
 کن.  یبه سمتت اومد کوتاه باهاش احوال پرس یاگه هم کس ن یبش

 تکون دادم و دنبالش رفتم. دنی فهم یبه نشونه  یسر 

 گوشش گذاشته بود. یرو رو یشبود و گو  ستادهیبدو ورود چشمم به آندره افتاد که کنار اکسسوار ا در

 زدم.   یپوزخند

سال  نیا یاسما تو  کهی در حال یدل باش  انقدر سنگ  یاسماست، چطور تونست ش یاالن پ زتیعز نامزد
 مرد هم نگاه نکرد. هیبه  یها حت
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به عقب رفتم و ازش   یبود قدم  یجلوم قرار گرفت، چون ناگهان یازش گرفتم که ناگهان مرد چشم
 فاصله گرفتم. 

 یبه گردنبند نقره ا نشیس یرو یبرجسته  یها چهیو ماه راهنی باز پ یکنجکاوم رو از دکمه ها نگاه
  شیخاکستر یو جد نیزب یت یبرنزش، چشم ها  ی غهی گردنش دوختم و بعد به صورت شش ت  یتو
 نگاهم گره خورد و لب باز کرد.  یتو

 حالت چطوره؟  -

 ؟ یلب نشوندم و جواب دادم: خوبم، تو چطور  یرو یا یتصنع  لبخند

 لذت ببر.  یاز مهمون ،یخوش اومد -

 لب گفتم: ممنون رابرت.   ریفرستادم و ز رونی ب  یهم از کنارم رد شد؛ نفس حبس شدم رو با آسودگ بعد

 بترسه! الیگودز نیحق داره از ا سارا

 .دمیسمت آندره چرخ به

 ومد؟ یکالرا ن -

  رینگاهش رو از قاب عکس ها به سمتم تغ ریرو از گوشش فاصله داد و مس یصدام، گوش  دنیشن  با
 داد. 

 خاموشه.  شیگوش -

 کرده. ریگ  کیتو تراف دینگران نباش، شا -

 وسط سالن رفتم.  یراحت  یحرف، روم و ازش برگردوندم و به سمت کاناپه   نیاز گفتن ا بعد

 هست؟!  کیهم تراف جانیمگه ا اصال

خم شدم و روبروش   شتریکرد، ب یم یباز  اردیلی زن بلوند داشت ب هیطرف تر رخوندم اون و چ  سرم
 . دمیرو د لیدن

 ! نهیا الیکام پس
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 کردن باهاشون رو نداشتم.  یحوصله دوباره روم و برگردوندم، حوصله احوال پرس یب

  یسالن بودم کس یکه انتها ییجاروم و برگردوندم، از اون  یزار ی مرد و زن وارد شدن، باز هم با ب هی
 نداشتن.  میمتوجهم نشده بود و کار

دفتر وجود داشت که نصف  هی دستش  یشدم که با شتاب از کنارم رد شد، تو یادختر بچه  متوجه
تونستم چهرش   یبود، اما نم  دهیروشنش تا کمرش قد کش  یفر قهوه ا یخودش اندازه داشت، موها

 . نمیرو بب

 ! ره؟ی گ یگفت رابرت دخترش رو ازش م  سارا

 ...پس

 کاناپه سقوط کردم.  یبلند و ذوق زدش متوقف شدم و رو یصدا دنیشدم که با شن   زیخ  میجام ن سر

 ان؟ی عمو را -

نبود و دست   نی زم ینگاه کردم، رو دییکه دو یبه سمت  یچشم ری دهنم رو قورت دادم و ز آب
 بودش.  دهیشده و به باال کش  دهیچی ور کمر و موهاش پد یقدرتمند

گونش نشست و محکم   یبه شماره افتاد، لب هاش رو  جانی نفسم از ه دمی رو که د  انیرخ را مین 
 مشت شدم رو باز کردم و محو تماشاشون شدم. یهادست  دش،یبوس

که به سمتش  یا ینقاش  یگذاشتش، به برگه  نیزم یو رو دشیکش رونی با آرامش از بغلش ب انیرا
 گرفته بود نگاه کرد. 

بعد هم دختر بچه  دم،ینشن  یقیموس میمال یرو زمزمه وار کنار گوشش گفت که بخاطر صدا یز یچ هی
 بغلش فرو رفت.   یدوباره تو

شد اگه من و هم بغل   یم یبلندم شد؛ چ  یناخن ها ریضعف رفت و دوباره پوست کف دستم اس دلم
 کرد؟!  یم

 . دییبار به سمت آندره دو نیرفت و ا  رونیاز بغلش ب  ییبچه بعد از گفتن حرف ها دختر

 .ادیشمرده به سمتم م یکه داره با قدم ها  دمیو که بلند کردم، د سرم
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 و باز کردم و به دسته کاناپه چنگ زدم.  مشت

 جد سادات!...  ای

 ؟ یدیرس  یک -

 .ستادمی شدم و روبروش ا بلند

 . شی چند ساعت پ -

 کاناپه نشست.   یتکون داد و رو یسر 

 چرا خاموشه؟ تی گوش -

 جواب دادم: شارژش تموم شد. یبا خونسرد حالن یجا خوردم، با ا یکم

 دلم پوزخند زدم.  یتو

 نباشم!... ایاگه تان ی و دروغ؛ حت انتیمحکوم شدم به خ انگار

 رو شکستم.   سکوت

 چه خبر؟ حالت خوبه؟ -

 لبش نقش بست.  ینداخت و لبخند روباال ا ییابرو

 !فته؟ی ب یچه اتفاق  یچند ساعت توقع دار  یفاصله  یلبخند کمرنگش شده بودم که گفت: تو  محو

 .دیکش  شیلبم تلخ شد و قلبم و به آت یرو  لبخند

 ! ؟یو تمام روزت رو با اون دختر بگذرون یدل باش انقدر نسبت بهم سنگ  یتونی م  چطور

 . فتهیب قهی چند دق یفقط تو تونهی مرموز کردم و گفتم: اتفاق م ی به نگاه و لحن ختهیخندم رو آم تلخ

 کنارم بلند شد، متقابال بلند شدم.  از

 خوبه؟ کی حال ر -
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  مارستانیب  یاز همکار هاش تو یک یزدم که به  یزنه، اما حدس م یحرف م  یدونستم از ک  ینم  قایدق
 کنه. یارتش اشاره م

 بدم.   لشیرو صادر کنم و بهت تحو شیمرخص یتونم گواه یم گهیبهتره، تا چند روز د -

گفت:   یمصنوع یهم گره زد و با لبخند یبه سارا خورد که به سمتمون اومد، دست هاش و تو چشمم
 من و ونسا؟ شیپ  یایب ی دوست دار  ن،یکاروال

 ا، اتفاقا دلم براش تنگ شده بود.  گفتم: حتم  ان یرا  نیزبیفرار از نگاه ت یخداخواسته و برا از

مچم  یاومد و رو  نییدستش پا یدور بازوم حلقه شد، گرما انیهمراهش برم که دست را خواستم
 دستش گره خورد.  یو دستم تو دنی انگشت هام لغز نینشست، انگشت هاش ب

 .ادیهم م نیتو برو، کاروال -

 دستش بود، انداختم و با تعجب بهش نگاه کردم.  یبه دستم که تو ینگاه مین دم،یکش یکنار  به

 بخورم. واریکه به جلو برداشت، باعث شد عقب برم و به د یقدم

 نگاه به چشم هاش و نداشتم.  توان

 شده؟  یز یچ -

 گذاشت.  وارید یدستش و سمت چپم رو یکی اون

 ؟ی کن  یچشم هام نگاه نم یتو میچرا مستق -

چون  د،ی و از اطرافم به سمت خودش کش ژنیشد، انگار که تموم اکس کینزدکه به صورتم   صورتش
 نفس بهم دست داد. یاحساس تنگ

رغم عطش پنج سالم، دست   یو عل    د؛یاومد و به چونم رس نیی پا میشونیپ ینفس هاش از رو  هرم
 قرار دادم   نشیس  یقفسه  یآزادم و رو

 ؟ یکن  یم کاریچ یدار  -

 !ه؟یکارا چ نیکنم بفهمم هدفت از ا  یم یجواب داد: دارم سع  یبه دستم وارد کرد و به آروم یفشار 
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خودم سراغ داشتم جمع کردم، سر بلند کردم و به چشم  یتو یتو ایکه از رو یتوان و جسارت  تمام
 شدم.  رهیهاش خ 

 ! ایکجاست؟ تان نی: کاروالد یآروم پرس یآرامش و لحن با

 . دمیگونش کش  یزدم و دستم و رو یترسناک و مرموز   لبخند

 دونم.  یجواب سوالت رو نم  یعنی نیا ستم،ین  ایاما من تان  -

فشار اسلحه   هیکنارم جدا شد و در عرض چند ثان  واریشد، دستش از د  یآن طوفان کیآرومش در  نگاه
 احساس کردم.  قمیشق یرو رو

 نگران نباش، حالش از من بهتره.  یول -

نگه  نییدستم پا  یکی انداخته بود، دستم و گرفت و کنار اون  نیچ  شیشونیپ  یکه حاال رو یاخم  با
 داشت. 

 بهت دادم؟ یچه هشدار  دمتیکه د یبار  نیآخر ادتهی -

 کنم. یرفتار اون روزت رو فراموش نم رممی اگه بم یجواب دادم: آره، حت یخونسرد با

 آندره نگاه ازم برداشت و به آندره دوخت.  یصدا با

 آشکار انگشت اشارش رو به سمتم گرفت. یو نفرت تی با عصبان آندره

 مربوط باشه؟  کهیزن نیشدن کالرا هم به ا  دیناپد  یکن ی فکر نم -

انداز شد، چشمم به سارا افتاد که  نیرابرت طن یقدم ها یقطع شد و در سکوت خونه صدا یقیموس
 کرده بودن.  یاز اتاق رفت؛ انگار که قبال دوستاشون رو راه یک ی یرو بغل کرد و به سرعت تو دختربچه

شد و    ری اس انیدست را یتو قمیسر دادم، بالفاصله   یک ی ستریه یخودم رو نگرفتم و خنده  یجلو
 شد.   شتریب قمیشق  یفشار اسلحش رو

:  دمیپرس یا یتصنع ینگه داشتم؛ با لحن آروم و مهربون انیرا یرو حول جمع گردوندم و رو نگاهم
 !دم؟یمن نامزد آندره رو دزد یکن  یتو که فکر نم  نمی بب
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شدن،   یو آندره م لیهم که شامل رابرت و دن  هیفقط بهم نگاه کرد، بق نیخشمگ یسکوت و نگاه  در
 سکوت کرده بودن. 

 شده بود، انداختم.  ری اس انیمشت را یکه تو قمیبه  ینگاه مین

فکر   زیچ  هیکه همتون هم به  نهیا شی کنم، خوب ری تونم به خروار خروار فحش  تعب یسکوتتون رو م -
 و اون هم بد بودن منه! دیکن یم

بودن و  ستادهیداشتند که در سکوت ا ازیبهم ن نیکردن کالرا و کاروال دایپ ی، انقدر براهم سکوت  باز
 کشتنم.  ینم

 کنم...  ینم دتونیپس منم ناام  -

  یو نم  ستیمن ن ش یکردم و رو به آندره ادامه دادم: کالرا پ انی نثار را ینگاه سرد و نفرت بار  مین
 خودته!  شیدونم، اما چراش پ  یرو م  هیک شیپ کهنی، ادونم کجاست 

 شد.  رهی و نفرت بهم خ تی با عصبان  فقط

 ...ادی سرش ب ییبه دوستت بگو اگه بال -

 ش و کامل کنه. ندادم حرف اجازه

 . یر یو پس بده تا نامزدت رو پس بگ ید یکه دزد یز یچ ؟یگ ی چرا خودت بهش نم -

 قرار گرفت. انیشد و پشت سر را کیبهم نزد یبلند یقدم ها با

 ؟ یکشم، چ  یاگه بهش بگم به جاش تو رو م -

 ! یش یتر م  دی... فقط ناامیچی گفتم: ه یخونسرد با

 بده. تی جز خودش اهم  ی که به کس یز یگفت: درسته، اون سنگ دل تر از چ زد و   یپوزخند

 بره.  شیداشتم، اما سکوت کردم تا با تصور غلطش از اسما، مطابق نقشه پ یادی ز یها حرف

 عقب گرد کرد و به اون طرف سالن رفت.  ش،یگوش ی  برهی و یصدا دنیشن  با
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 !یاگه تو باش  یکشمش، حت یخودم م نمیآلمان جاسوس بب یبهت گفته بودم اگه تو -

 کرده، باز هم فرار کنه! انتیکه بهم خ  یدم کس  یگفته بودم اجازه نم بهت

 بهت گفتم؟  یچ ادتهی -

 کشم. یمن تو رو م  یمنو بکش، چون اگه نکش گفتم

 گرفت.  نیی فاصله داد و پا قمیرو از شق  اسلحش

 کجاست؟  نی: کاروالد یپرس یلحن شمرده و خونسرد با

 گم!  یگفتم: نم  یرو محو کردم و با تخس  لبخندم

 از صد تا فحش بدتر بود.  شی زد که تلخ  یکج  لبخند

 ازت خواهش نکردم... -

انداز شد و پشت بندش درد و   نی سکوت خونه طن  یاسلحش تو کیشل یحرفش، صدا نیدنبال ا به
 ...دیچ یبازوم پ   یتو یدیسوزش شد

 تارم تکون خورد. دید یاسلحش جلو ری چند لحظه نفسم بلند اومد و تصو یبرا

کردم؛ از شدت درد چشم  تیانگشت هام هدا یبازوم گذاشتم و خونش رو به ال به ال یو رو دستم
 هام و باز و بسته کردم.

هم فشردم و با   یبزنم، فقط لب هام و رو غی بود که به خاطرش ناله کنم و ج  یآشنا تر از اون  دردش
 دادم. هیتک واریگلوم، به د یخفه کردن دردم تو

 کج کرد. نمیاسلحه رو به سمته س یهمون دهن کج  با

 کجاست؟  نیکاروال -

 کجان؟  -

 احساسش زل زدم.  یو ب  بهیغر  یبازوم برداشتم و با جسارت به تو چشما یضعف دستم و از رو  با
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 باز کردم.   یرحم یا ب لرزونم رو ب یها لب

 !...ی بهتر باشه تو هم مثل من زجر بکش دیشا -

 انتقام منه! نیرو فشار بده و هر سه نفرمون رو بکش، ا ماشه

 سارا گره خورد.  ینگاه اشک  یتارم تو نگاه

 ره یگ یشه، نه مسکن م یره، نه پانسمان م یم مارستانینزده نه ب   یتا حرف -

 سقوط کردم. نیزم یرفت و رو   یاهیچشم هام س هیچند ثان یبرا

 *** 

جلوم   ریمختلف و تصاو یها یپلک هام و باز کردم و نگاه تارم رو به روبروم دوختم، از اکسسور  یال
 .دمید یدر هم رفته نم ی هیاز سا  یجز انبوه  یز یچ

جمع شده بودم و با هر قطره  وارید یمچاله گوشه  یتکون دادن دستم رو نداشتم، مثل جسم  توان
 ...کردمی احساس مرگ م  کرد،ی م اهی شد و پارکت خونه رو س یکه از بدنم خارج م یخون

 ! یجی مرگ تدر هی

 دهنم فرو کرد. یقرص رو تو هیشب یز یدهنم قرار گرفت و چ یجلو یدست

 خارج کردم.  نمی رو با درد از س قم یعم  یو رو به سقف گرفتم و نفس ها سرم

 .یر یمی م یز ی کجاست، وگرنه از درد و خونر نیش بگو کاروال فقط به -

 . رمی می گفتم: به هر حال م  دهیکردم و بر یا سرفه

 ده. یکجاست نجاتت م  نیکاروال  یبگ انیگفت: اگه به را یلحن مطمئن  با

 شده!... ری د یلینجات دادن من خ یبرا ،ی جس  ی،کنیاشتباه م -

 گذاشت.  بشیج  یازم فاصله گرفت و جلد قرص رو تو واریکوبش در به د یصدا با

 . شناختمشی نفس هاشم م  یاز صدا یحت  یول دم،یدی و تار م  انیرا ی افهیق
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 . دیرو بهش غر  یعصب

 ! رونی برو ب -

 که بشه باهاش حرف زد.  هیآدم نینه ا ،یتو ماموره شکنجه ا نه

 از جاش بلند شد و به سمتش رفت.  یجس

 ... ستین یروش قانون   نیا یول  -

 نشو! کشی و نزد رونی کنه، برو ب  یفرق م  ریجاسوس گروگانگ هی یقانون برا -

 . رهیمی م یطور نیا -

 !کنهی قبض روح م  شونی رو هم ا لی بهم انداخت و با پوزخند گفت: خود عزرائ ینگاه مین

 : کجان؟ دیپرس یتصنعن یایدسمتم قدم برداشت و با خونسر به

 رفت.  یم یاهی چشم هام س یز ینزدم، از شدت خونر یحرف 

 کجاست زبون نفهم؟  نیکاروال -

 من و بکشه؟! خواستی به خاطر اون دختر م  دم،یاز درون لرز ادشی فر یصدا دنیشن  با

  ،یگفت: اگه انقدر مشتاق جهنم یکنترل شده ا   تیزانو نشست، چونم و گرفت و با عصبان  یرو  روبروم
 ! ؟یو جفتمون خالص نکرد یچرا همون موقع نمرد 

 کردم اشک،هام و همراه بغضم خفه کنم.  یندادم و سع یجواب

 هیکه به عنوان  یوقت  ی... حتینگران و مضطرب  یل یگفتم: حتما خ دهیبر  یلبخند زدم و لحن یسخت به
 ! ینبود یانقدر عصبان یجاسوس باهام طرف بود

 ؟ یبه کجا برس  یخوایم یدلهمه سنگ  نیبا ا -

 خشکم چنگ انداخت.  یبه گلو بغض

 من اصال دل دارم... یخوبه که باور کرد -
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  یکه گوش دمیدقت فهم یرو درآورد، با کم یا یگوش بشیج  یتوجه کردن به حرفم، از تو بدون
 خودمه.

 . ستین یر ی دونستم که خطش قابل ردگ  یگوشم گذاشت، م یرو گرفت و رو  یاشماره 

 کار و انجام بده. نینجات دادن خودت، ا یبرا -

 از اون طرف خط اومد.  نینازن  یصدا

   ا؟یرو -

 که قبال گفتم... ییگفتم: ببرش به همون جا یانداختم و به آروم  انیبه را ینگاه

 انداختم و لبخندم رو پررنگ کردم.  انیبه را ینگاه مین

 و رهاش کن.  -

 به سمتم خم شد. تی انداخت و با عصبان  نیزم  یرو رو یگوش

 !؟یو به خطر بنداز  گناهی دختر ب  هیجون خودت و  یکه حاضر  یبر  یانقدر از عذاب دادنم لذت م -

 کنم. فیتازه کردم تا بتونم جمله هام و رد  ینفس

 !یباشه تو قلب و احساساتم رو کشت ادتیوقته که مردم، اما  یل یمن خ -

 کجا ببردش؟  ی: گفتدیدوباره پرس  یدیرو احساس کنم، با ناام شیتونستم دردمند  یکه م یلحن با

 بدنم نمونده... یتو یخون گهیکردم د یکرد، احساس م ی زد و تمام بدنم درد م   یم یحس  یبه ب  بازوم

و  ژنیسرد، بدون غذا، بدون اکس  ک،یتار یجا هیجواب دادم:  دهیخونسرد، اما بر یلبخند و لحن  با
زنه  یدست و پا م شتریقدر بزدش رو تکون بده، هر چه خیبدن  تونهی ... اما نمریبدون گروگانگ یحت
 . کشهی درد م  شتریو ب  شهیم دهیکش  ریبه ز شتریب

 عوض شد، قلبم به درد اومد.  شی آن رنگ نگاه عصبان کی در
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و   رهی تمام عضالتش بگ اد؟یاز آب منفجر بشه و نفسش بند ب هاشهیر  هوی یترس ی م ؟ینگران شد -
 ...ادی سرش م  ییبال نینتونه حرکت بکنه؟! درسته، داره چن

 رو روشن کرد و شماره گرفت.  شیسرعت و شتاب گوش  با

 ... مارنزونت به پل فه   دیبر -

 زدم.  یدردناک لبخند

 !شهی خوب م -

کنه و پوستش به حالت   یمقابله م شیمنیا ستمیس ،شهی برطرف م شی از چند ماه سرماخوردگ بعد
 خوب نشدم. وقتچیهاش... اما من ه هیسال هم ر کیگرده، بعد از   یقبل برم

و در   دیچ ی دور کمرم پ یشد، دست گرم  دیتشد میحس  یهم قرار گرفتن و ب یرو نمیسنگ یها پلک
 فرو رفتم... یهوش  یب  یایآغوش دن

 *** 
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شد، اما بدنش   دهیرحمانه تر به عقب کش  یرحمانه محکم تر شد و ب  یطناب دور دستش، ب ی گره
 شد. دهیکوب  نیزم  یتوان مقاومت نداشت و رو

 لند کنه...باعث شد سر ب نی زم  یفلز  یپوست صورتش با کفه  برخورد

  یصدا اشک م  ینگاه کرد که ب یرو تار کرده بود به دختر   دشیکه د یا یاشک یپرده  یال به ال از
 دفاع درون خودش جمع شده بود.  یب  ینی و مثل جن ختیر

بلندش رو که به دورش حصار انداخته بودن، از نظر گذروند و    یشمیابر یو موها یا لهیت یها چشم
 از اشک تار تر شد. دشید

 وفا کنه؟!  یتونسته بود، قلب عشقش رو ب یبود که م  یو دوست داشتن بایاون انقدر ز یعنی

 یتو ن،یکف زم یرو هاشونن یپوت  یشدن هر از گاه دهیها و کوب  گاردیبلند باد یقدم ها یصدا
 سرش منعکس شد. 

به   ش،ی ورن ینگاه خستش از کفش ها ستاد،یا شیاومد و در چند قدم نییپا  گاهشیاز جا پسیلیف
 افتادـ حشیوق یو چشم ها غی صورت شش ت

 نبود.  متیاز مال یاثر  چیروحش ه  یو ب  دیصورت سف در

 صورتش نگه داشت.  یمتر  یهاش و به سمتش برد و در چند سانت قدم

 ارم؟ ی سرتون م ییچه بال ارهیمن رو ن  ستالیاگه اون احمق کر یدون  یم -

 کرد، چشمش به کالرا افتاد... یخودش احساس م  یمرگ و رو ی هیجوابش نموند، چون سا منتظر

   ره؟ی دونست که قراره بم یاون هم م یعنی

 اما توان سر خم کردن نداشت.  کرد،ی احساس م نشیس یو رو پسیلی ف یکفش ها نوک

 کشم. یجفتتون و م ادیدونه که اگه ن یآندره هم م ،یدون  یالبته که م -

که   یحد باز شد، پارچه ا  نیتا آخر د،یچی انبار پ یانعکاس صداش که تو دنی کالرا با شن  یها چشم
 بلندش رو مهار کرد. یها غی و ج دیدهنش رو قاب گرفته بود لرز
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 ؟ یکنی نم هی: تو چرا گرد یو خطاب به اسما پرس دیخند یوونگیبا لذت و د پسیلیف

  ییبایجز ز یز ی مرگ چ ینقش بست و با آرامش گفت: من تو نشیخون یلب ها  یرو  یپوزخند
 !نمیبی نم

 محو شد. پسیلیف یلب ها  یرفته رفته از رو خنده

 . یدار  ازی مرگ دردناک ن هیبه  دیپس شا -

رو از   نشیسنگ یرو جلب کرد، پا  پسی لیبه سمت در نشونه رفت و توجه ف گاردها یباد یها اسلحه
 کش و از روش برداشت. ترسنا  ی هیبدنش فاصله داد و سا 

 . دشیو ترس بود، به باال کش جانیکه حاصل از ه ییرویخونش باال زد و ن  نیآدرنال  د،یکه د یز ی چ با

 زد.  ادیزد و فر  غیشد، ج  دهیچند قدم برنداشته بود که به شدت به عقب کش هنوز

 ؟یتلش گذاشت یپا تو یچ  یبرو... برا جان یاز ا -

 .  ارنیب  نییاشاره کرد تا اسلحه هاش پا  گاردهاشیبه باد پسیلیف

 شدن.  یچشم هاش جار  یاشک از گوشه  ن یبلور یو قطره ها دیچند ساعتش ترک  بغض

 کشتت احمق!  یاون م -

 !ید یگرفتن جون من، جون خودت رو م  یبرا

  یذهنش م یکه تو ییقلبش از فکر ها نه یو لرزش بدن آندره رو بب   تیتونست عصبان  یدور هم م از
 !پس؟یل یاز ف ایبود  یتن گرفت، از اون عصبان گذش

شدنش توسط آندره،   دهیو به باال کش  قشیشدن  ری با اس پسیل یکه آرامش ف دینکش یا قهیدق به
 مخدوش شد.

مچ آندره برداشت و رو به  یدستش رو از رو پسیلی ها به سمتش نشونه رفت، ف اسلحه
 باال برد.  گاردهاشیباد

 چه خبره؟  جانیا -
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 ؟ یکه ازت خواستم رو آورد یز ی. چسیپل یمعاملست آقا هی نیکه پشت تلفن بهت گفتم، ا یهمون -

 میقدرتمند آندره بود، برداشت و ن یکه از جنس دست ها یباز کردن حصار  یاز تالش برا دست
 ه...که نگهش داشته بود، فرار کن یگاردیکرد از چنگ باد یم یبه کالرا انداخت که سع ینگاه

آندره کم کم باز   یکالرا کار خودشون رو کردن، مشت ها یاشک ینگاه معنادار و چشم ها مین نیهم
 و رها کرد.  پسی لیشدن و ف

رو از داخلش    یقرمز رنگ یشلوارش کرد و جعبه  بیج  ینگاهش به کالرا بود، دست تو کهی حال  در
 . دیکش رونیب

آندره   ره؛یرو بگ ستالیکر یحاو یکه به نظر متخصص بود جلو اومد و دست دراز کرد تا جعبه  یمرد 
 ...د یدستش رو عقب کش

دستش  یکالرا رها شد و مشت آندره به طرف مرد باز شد، جعبه رو تو یها از دور بازو گاردیباد دست
 آغوشش فشرد.  یگذاشت و کالرا رو تو

 یگشت، از گوشه  یفرار م  یبرا یکه مدت ها بود دنبال تلنگر  یک با لبخند تلخش، قطره اش همزمان
 . دیگونش غلط یشد و رو ری چشمش سراز

 !یر ی گ یبغلت م یو عشقت و تو یکن یرو رها م  ستالی... کریقشنگ یمعامله  چه

 دستش گذاشت. یرو تو  نشیماش چییرو دم گوش کالرا زمزمه کرد و سو  یز یچ آندره

لرزونش رو   یبخش آندره باعث شد که قدم ها نانی بهش نگاه کرد، لبخند اطم یبا ناباور  کالرا
 استوارتر کنه و به سمت در بدوه.

 پدش رو درآورد.  یرفت و آ یکه الماس رو گرفته بود به گوشه ا  یشد، مرد رهی رفتنش خ  ریمس به

 فضا منعکس شد.  یتو پسیل یبلند ف  یصدا  انعکاس

 اصله.مطمئن شم که  دیبا -

هاش و درآوردن اسلحش به   بی، به گشتن جحرکت سر جاش موند   یبزنه ب یحرف  کهن یبدون ا آندره
 نشون نداد. یاسلحه به سمتش گرفته شد، واکنش یوقت  ینکرد، حت  یهم توجه  گاردهایدست باد
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مه  مجس یبرآمدگ یپرتش کرد، دستش و رو وار یو به کنار د  دیکتش رو کش یلبه   گاردهایاز باد یکی
 داد. هیبود گذاشت و بهش تک دهیسقف قد کش کیکه تا نزد یا

مطلق جلوش   یک ی متفکر و آروم به تار یبهش نگاه کرد که با حالت  یرچشمی بدون حرکت و ز اسما
 چشم دوخته بود.

 رو راحت کرده بود. الشی کالرا خ تی که امن انگار

بلند کرد و   نی زم یتازه کرد و بدن لرزونش رو از رو یرو چنگ زد، نفس نیو مشت کرد و زم دستش
 نشست. 

 و پشت گوشش انداخت.  دیکش سشیو خ شونیپر یبه موها یدست

فکرش رو از شکست   تونستی مغزش در جدال بودن، نم  یتو یناک و آزاردهنده اوحشت   افکار
بود و   ختهیه هم رسکوت آندره و حضورش تمرکزش رو ب  میبچه ها دور کنه، از طرف  تیدوبارش و امن 

 کنه.  ی قلبش چشم پوش یوقفه   یمحکم و ب  یتونست از تپش ها ینم

نامزدش رو گروگان گرفته   بارنیا  انت،یکه بعد از اون همه خ یگفت؟ اون هم به دختر  ی م یچ دیبا
 قلبش رو بسته بود.  یدردها یبود و همه 

 !؟ی جاسوس  یبازم اومد -

 و باور کرده بود.  انتینبود، چون خ حیتوج   ایداشت، انگار که منتظر جواب  کهیحالت ت   شتریب سوالش

که نگاه آندره رو مسخ خودش کرده بود   یا یک یبه تار  رهینداشت، خ  شیدیپرسش تاک  یبرا  یجواب
 : زخمت خوب شد؟ د یلب پرس ری شد و ز

دهندت دست از سرم   نحس و آزار ی هیسا ستیانگار قرار ن یبهتر شد؛ ول  یلیخ  دمتیکه ند یاز وقت -
 برداره. 

 جملش، دل به خوب بودنش خوش کرد.  یتوجه به کلمات تلخ انتها بدون

 ! یخوبه که بدون من حالت خوبه و راحت یل یخ نیا -

 انداز شد.  ن یسکوت انبار طن یآندره تو زیپوزخند تمسخرآم یصدا
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 بهتره. ی لیخ  یگ یانقدر قشنگ دروغ م  کهنیا -

اون هم با  ،رممکنه یآندره چقدر سخت و غ  یدونست که باور کردن احساسش برا یهم م خودش
 گروگان گرفتن کالرا!

 آروم لب زد: من و ببخش! یو لحن   یدیناام با

  شتریرو ب  تشیآندره نشست و عصبان  نهیبود که درست وسط س  یک ی در تار ی ر یمثل ت درخواستش
 کرد.

 ...  یکه گرفت ییها یو شاد یکه داد ییبه خاطر تموم غم ها بخشمت،ی نم -

 . یگذاشت ادگاریکه تا ابد تو دلم به  انتی از خ یو زخم  یو جاش پوزخند کاشت یکه برد یلبخند

 ی باز نبود  ،ی! وقت عاشقیبودن، نبود وقت

 دروغ  ،یو وقت خوش  ی درد، خوش بود وقت

 قلبم با تو بود.  یهمه  یاون دوسال، نصف قلبتم با من نبود و من با سادگ  یتو

درد و   ه؛یحرف ها چ نیا لیدونست دل یخودش هم نم  د،یموهاش کش یتو یزد و دست  یپوزخند
 داشت؟! یا دهیاحساس چه فا یب انتکاری خ هیدل کردن با 

نشد و سد پلک هاش پشت  چشم هاش  فیکرد، حر یمحکم بودن م یکه برا  ییتالش ها رغمی عل
 شدن...  سیاز اشک در هم شکست و گونه هاش خ یلیس

 تر و عاشق ترم!  انتکاریبدتر و خ ایدن یکردم... من از همه  انتیآره، من خ  -

 . یکن  یراه رو انتخاب م  نیبدتر شهیمثل هم یول ،یعذاب دادنم دار  یهزار تا راه برا -

 ! شتهی پنج سال پ انتیتر از خ  فیکث یل یاالنت به دوست داشتن، خ تظاهر

 ازشون خارج نشد. یباز و بسته کرد، اما حرف  یلرزونش رو مثل ماه یها لب

 که شکسته بود، نداشت.   یقلب ای  انتشی خ یبرا یح یتوج ای حی توض چیه اما
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 تونست لب بزنه: دوست دارم!...  فقط

 ! ؟یسنگدل باش شیپنج سال پ  وانسیا ایمثل مار یخوا یم  ای ؟یکن  یاحساسش نم واقعا

 باشم. هیانقدر باورت ندارم که بخوام بهت شب  -

شدن   یم ن یزهرآگ یها ری به ت لی راه تبد ی ونهیشدن، م  یکه از دهن آندره خارج م یساده ا کلمات
 کردن.  یبه قلبش برخورد م میو مستق

 . دمیاز تو عذاب د شتریبرابر ب نیمن چند -

 شه!  یباعث کمتر شدن درد من نم نیا -

 . دیکش نی زم یو دستش رو جستجوگرانه رو دیخودش رو به سمتش کش  یکی تار یتو

 ؟ یخوا یکه تو م هی زیچ نیمردن من... ا -

 دستش گذاشت.   یآندره رو داشت، اما باز هم دستش رو رو دییتا دن یانتظار شن کهن یا با

احساس کرد و قلبم به تپش افتاد، متنفر   دست مشت شدش یرو رو فشیظر یانگشت ها یگرما
بشه، هرم    کی کرد به کابوس پنج سالش نزد یشد و وادارش م یم وونهیموقع د یکه ب یبود از قلب 

 یخواست که خم شه و فاصله   یکرد، با تمام وجودش م یچونس احساس م ینفس هاش و رو
از  یگلوله ا کی لحظه نگاه معصومانه کالرا جلوش رنگ گرفت و شل نیدر آخر  امارو پر کنه،  نشونیب

 ...ازش فاصله گرفت و به عقب رفت. وانسیا ایجانب مار

 قلبم تحمل کنم و داشته باشمت.  یو رو  انتی درد و خ نیا ینیتونم سنگ یتونم... نم ینم -

  انتیدروغ و خ د،یخند  یم ایر  یخواد که ب  یرو م  ییا ی خواد، دلم مار یموندن بدون رفتن م هی دلم
 شکست!  یبلد نبود و قلبم رو نم 

سرشون روشن شد و   یچراغ باال هیاز ثان یخورد، در کسر   واریبلند باز شد و به د یدر با صدا ناگهان
 اطرافش قرار گرفتند.  گاردیاندک چشمش به آندره افتاد که به جلو پرت شد و دو تا باد ییروشنا یتو

 . دیچ یفضا پ یتو  ادشیفر یبه آندره دوخته شد و صدا پسی لیناک فغضب نگاه
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 کجاست؟  قهیعت  ستالیاون کر -

نگاه   پسیلیو در آستانه منفجر شدن ف  یعصبان  ی افهیآندره نقش بست، به ق یلب ها  یرو  یپوزخند
 مثل توئه! یآشغال  یامن که دور از دست قاچاقچ یجا هیکرد و با تمسخر گفت:  

 زد: بهت گفتم کجاست؟!  ادیشکمش زد و فر یتو یمحکم  لگد

 شد.  تیدوباره به سمت جلو هدا گاردهایخورد، اما توسط باد  یسکندر 

 گروهبان واتسون؟ یمنو بکش یخوا  ی: مدیکه به خاطر درد دورگه شده بود، پرس ییصدا با

 کردم.  یکارو م نینبود، مطمئن باش ا نریرا  نکلنیبالفاصله با حرص جواب داد: اگه پدرت ل پسیلیف

 و گرفت.  قشی و  دیصورتش کوب  یتو تی به خاطر عصبان یا گهیمشت د پسیلیف

 زارم... یمن تو و اون دختره رو زنده نم  -

 اومد، حرفش رو ادامه نداد و به اطرافش نگاه کرو.. رونی که از ب یرانداز یت  یصدا با

هم به   گهید  یچمد تا دن؛یدو یرآوردن و به سمت در خروجها اسلحه هاشون رو د  گاردیتا از باد چند
 حلقه زدن...  پسی لیدور ف

 همه رو سردرگم کرده بود  یرانداز ی و ت  سی پل ریآژ یصدا

 دهیسر به فلک کش یاز مجسمه ها یکی کتش درآورد و به سمت  بیج یاسلحش و از تو پسیلیف
 رفت و پشتش سنگر گرفت. 

 کرد.  کیرو به سمتش شل یر ی ها با لباس فرم وارد شد و در همون لحظه ت سیاز پل یکی

  پسیلیچشمش به ف سته،یپاهاش با یکه زنده موند، فرار کرد و اسما تونست با ضعف رو یگاردیباد
به عقب    یافتاد که اسلحش رو به سمتش نشونه گرفته بود، آب دهنش رو قورت داد و آهسته قدم

 از مجسمه ها پناه گرفت.  یکیپا تند کرد و پشت   هیبرداشت، بعد از چند ثان

 اسلحش و به سمته آندره گرفت.  یحرکت ناگهان  کی ینگاه کرد و ط  شیبه سا تی با عصبان پسیلیف
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گوشش   یگلوله تو  کیشل یصدا هیحرکت موند. بعد از چند ثان  یحبس شد، اما ب   نشیس یتو نفس
 افتاد... نی کنارش به زم یو جسم دیچ یپ

که   یخون یبه قطره ها د،یصورتش کش  یپلک هاش و باز کرد و پشت دستش و رو یال اطی احت با
افتاده  نیزم یکه کنارش غرق در خون رو یکردن نگاه کرد و بعد به دختر  یم ییدستش خودنما یرو

 بود.

 لرزونش رو باز کرد و با بهت صداش زد. یها لب

 ا؟ یمار -

که از   یخون   یتکونش داد و دستش و رو یبه آهستگشد،   لیزانوهاش افتاد و به سمتش متما یرو
 زد، فشار داد...  یم رونی لباسش ب

رو باز کرد   نش یسنگ  یبغلش گرفت، اسما با زحمت پلک ها یو بلند کردم و بدن لرزونش رو تو سرش
 !... نهیبار چشم هاش و بب نی آخر یتا برا

  هیجز  یز ی زنه، اما از تالشش چ رو منظم کنه و بتونه حرف ب دشیبر یچنگ زد تا نفس ها نشیس به
 شد، حاصل نشد.  ری گونش سراز یقطره اشک که از درد رو

 مضطرب آندره باعث شد، لب هاش و ببنده...  یصدا دنیشن

 ... تحمل کن!یش یخوب م ،ست ی ن یز یچ -

 توجه به حرفش، لب زد: متاسفم... بدون

که به زبون  نیکلمات نی ها آخر نیکرد که ا یم یادآوردیشد، بهش   یم دتریکه هر لحظه شد  یدرد
 ! ارهیم

 گفت: آندره... م... متاسفم! دهیبر دهیمقطع، بر ییصدا با

 من...  من

 زانوهاش انداخت.   ریدستش رو ز یک یدستش رو دور کمرش حلقه کرد و اون  کیبا شتاب  آندره
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 رسونمت.   یم مارستانیبه ب یبه زود یبکش... اگه تحمل کن  قیحرف نزن و فقط نفس عم -

 مشت کرد و با درد تکرار کرد: من و ببخش!...  قشیجونش رو دور   یب دست

بغل   یجا توبلند کردنش برداشت و همون یجونش دست از تالش برا  یلرزون و ب یصدا دنیشن  با
 . دشیکش

 دم! یکرد و زمزمه وار گفت: من نجاتت م کیو به گوشش نزد  سرش

 من و ببخش!...  -

، اما من واقعا دوست  ...  قلبت و شکستم کهن یکه بهت گفتم، به خاطر ا ییخاطر تموم دروغ ها  به
 دارم!

 بلند و مقطعش به اتمام رسوند.   ینفس ها نیهاش رو با زحمت از ب  حرف

 مل کنم. به خونوادم بگو متاسفم که نتونستم به قولم ع -

زمان با لب باز  هم  د،یزبرش کش شی ته ر یرو به سمت صورتش برد و رو  نشیخون  یها دست
 زد.  رونی کردنش، خون از دهنش ب

 نره که چقدر دوست داشتم!...  ادتی... ادتیتو رو رقم زد،  یتلخ من... خوش  انیحالم که پاخوش  -

اشک پشت سد محکم   یطره هاو درد به قبلش هجوم آوردن و ق   تیو وحشت همراه عصبان   ترس
 شدن. دهیچشم هاش به صف کش

 !... احساسی ! جواب من و بده بانتکاریخ  یبلند شو لعنت  ا؟یمار -

  خوردی شده بود، نم لی متما نییو سرش که به سمت پا خوردنی بستش که تکون نم یهابه پلک  اما
 که قصد جواب دادن داشته باشه!

 : بلند شو، غلط کردم. دیکه به خاطر بغص دورگه شده بود، نال  یرفته ا  لیتحل یبا صدا 

 من قبولت دارم!  ،یباش   یتو هر چ 

 کنم!  یمن باورت م  ،یدروغ بگ  یهر چ 
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 خرم!...   یمن به جون م ،یکن  انتیخ  یچ هر

 !رهی بم طورنیکه ا یستی تو اون دختر لوس و مظلوم ن بلند شو  فقط

کردن، به خاطر عشق معشوقشون   ینم  دیهاش رو تائ  خشکش، حرف یبسته و لب ها یپلک ها اما
 کردن... ینم  یخوشحال

 کرد.  کیهاش و گوشش نزد لب

 بخشمت، چون دوست دارم!  یم -

  نیکه از دوره مچش سر خورد و رو زم یکه ناتموم موند، دست یکه بسته شدن و حرف  ییچشم ها اما
  یباق د،یچی کل ساختمون پ یکه تو یادیجون رو همراهه درد، مرگ و فر یجسد ب هیجز  یز یافتاد؛ چ

 نگذاشتند.

 *** 

 

 چهل  - و -پانصد  -ادداشت ی#

24 November 

1:20 am 

 مرد!... اسما

 داستانش بود.  انیپا نیو ا کیشل هی و  یفداکار  هیغفلت،   هیبا  یسادگ  نیهم به

  وقتچیه گهید دمش،یهرگز ند گهیبست و د ایدن نیا یهاش و به روچشم شهیهم یبرا اون
 قدر دوسش دارم. بغلش کنم و بهش بگم چه ایکنم، مسخرش کنم  تشینتونستم حرصش بدم، اذ

  یمرحم   چیبه جا گذاشت که با ه  یخوب نشد و زخم  وقتچیتنها گذاشت که ه یمن و با درد اون
 نشد. دهیبخش امیالت
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مادرش تا ابد چشم به راهش موند و آتنا نتونست طعم داشتن  د،یبه آندره نرس چوقتیه اون
 بچشه.  ارویمادر دن  ن یبهتر

دادم براش   حی که حالم خوب شد ترج یو وقت دیبود که اون به آرامش رس نیا قتیخب حق  اما
  یقلبش تو یتو یمجبور نبود با درد گهید د،ینکرد و درد نکش هیهرگز گر گهیخوشحال باشم؛ چون د

 بهش سخت گرفت و اجازه نداد خوشبخت بشه. شهیکنه که هم یدگ زن  ییایدن

 .دیعشق د یآندره و مردن برا یبرا یرو در فداکار   یهم اون تنها راه خوشبخت دیشا

رو   یو کس ارهیکه بغض به گلوم فشار م ییهامخصوصا وقت  شم،ی دلتنگش م شهی... من هم یدونیم
وجود نداره که واقعا من و درک    ایدن یتو کسچیه گهی کنم، د هیبغلش گر یکه تو  نمیبی در کنارم نم 
 و همراهش بتونم به دردها بخندم.  ارهی هام بلب  یلبخند رو ا ی دردم باشه، کنه و هم

 *** 

21 January 

Collhoff Tower 

 ان« یرا »

لحظه   که هر  ییرو کنار زدم و با قدم ها یاومدم و به سمت پله ها رفتم، در فلز  رونی آسانسور ب از
 جلو رفتم. شدن،ی سست تر م

 شدم...  رهیو از پشت بهش خ  ستادم یا شیده قدم در

 رخش رو سخت کرده بود. مین دنید شد،ی باد انجام م ی لهیبلوندش که به وس یموها رقص

دختر   هی ری موهاش، از پشت تصو شی به همراه آرا شی ساق بلند مشک  یو چکمه ها یخردل یپالتو 
 جوون رو ساخته بود. 

  یکه حضورم رو احساس کرد، چون موهاش کنار زد و به سمتم برگشت، به انعکاس صورتم تو انگار
و   یپسر س هیکه مادر  دادی شدش، اصال نشون نم شینگاه کردم، ظاهر آراسته و آرا شیآب یچشم ها

 دو ساله باشه. 
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از قبل   ترشینور ب  یها سهیر ری سرخش نشست و درخشش چشم هاش ز یلب ها یرو  یرنگکم  لبخند
 مشت فشرد. یقلبم رو در برگرفت و تو یشگیاما هم یمیقد یشد، درد

بود که به من لبخند   یزن ک نی سردم مشت شدن، ا ی در هم رفتن و دست ها یهام با ناراحت اخم
 زد؟ یم

 که خونوادش رو نابود کرده. هی انتکاری از درونم به حرف اومد: همون خ ییندا

 . یمن هینقدر شب که ا ی درسته... تو پسر من  -

 !؟یدی جلوه م یعوض هیمنو  یدار  ومدهیگفتم: ن  بندشیبه لبخند احمقانه و فر  رهیخ

آهسته   یشد، با صدا  رهی براقش خ یها نیصورتش وسعت داد و به نوک پوت  یرو به پهنا لبخندش
 باطنت قضاوت نکردم.  یگفت:  من هرگز درباره  یا

 کردم.  بندشی فر ینثار لحن آروم و صدا یصدادار   پوزخند

 ... ستین یچ ی که قضاوت نا به جا در مقابلشون ه یتو انقدر به من صدمه زد -

من و   یلیهم خ  جان یدار ادامه دادم: البته با اومدنت به ا یبا همون لحن معن   دم،یرو که د  سکوتش
 ؟ یو زنده بمون یبد بمیربا لبخند ف یتونی م  یکنیواقعا فکر م  ؛یفرض کرد یاحمق و احساسات 

 ... یپدرت هیآروم زمزمه کرد: شب یتوجه به حرفم با صدا بدون

 احمقه هالوام و خوراک ضربه خوردن! هیگفتم: پس من  یبه سمتش برداشتم و با مسخرگ یقدم

چشم ازشون  تونستمی بودن که نم ی چشم هاش پارادوکس دردناک یلب هاش و اشک تو یرو  لبخند
 بردارم. 

از   نی برل یشده   ک یکوچ یبه نما ی نگاه  مینرده ها گذاشت، ن یبه جلو برداشت و دستش و رو یقدم
 کنمیشکست نخوردم، اما االن که که به خودم نگاه م  یتیمامور چیباال انداخت و گفت: هرگز در ه

 از احساسات در برگرفته!... ییکه وجودم رو تکه شکسته ها فهممیم

ازدواج و   ش ی اول ستم؛ین مونیپش زی از دو چ یول  مونم،یکردم و پش یادی اشتباهات ز میزندگ  یتو من
 هم ترک کردنش بود.  شیعالقم به پدرت بود و دوم
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برات مهم   چوقتیه  یعنی: دمی پرس یبه آروم  د،یکشی م شی که تموم وجودم رو به آت یت یعصبان با
 م؟ینبود

 . کردمی ترکتون نم د،یاگه مهم نبود -

پدرت هم بهتر بود؛ ممکن   یبرات بهتر بود؛ برا یازش نداشت یخاطره ا چیکه ه یبدون مادر   یزندگ
 بود به خاطر من اعدامش کنن... 

 من نده!  لیمزخرفات و تحو نیزدم: ا ادیحرفش و فر  ونیم دمیپر

 ! رسهی ر م باورش برام راحت تره و صادقانه تر به نظ کشتمتون،ی کاش م  یا یبگ اگه

  خوامی گفت: من نم  کرد،یپالتوش م   بیج یدستش رو تو کهی انداخت و در حال ن ییو پا سرش
 کنم!... حی که کردم رو توج ییکه هستم و کارها یز یچ

زدم رو به سمتش   خی یدست ها  اریدستش که به سمتم دراز شده بود، بدون اخت  یرو  دیچرخ نگاهم
 دراز کردم... 

 رو توش گذاشت.  یرنگ ینقره ا یرو باز کرد و حلقه  مشتم

 من رو نبخش، به پدرت هم بگو نبخشه! -

 ارزش از دست دادن عشق و نداره! ی چیحلقست، ه  نیا قیرو که ال  یببخش کس یول

 یداشتم؛ گرماپس زدنش رو ن ییبود که توانا دهی به کف دستم چسب یحلقه نگاه کردم، طور  به
 . کردمی کف دستم احساس م یدستش رو تو

 . دیچی گوشم پ  یتو صداش

 بلند نبودم... خداحافظ! یقدر دوسش داشتم و متاسفم که عاشقبه پدرت بگو که چه  -

که سقوط  دمیرو د  شیاز اشک، سا یچشمم رنگ باخت و پشت سد یدرخشان انگشتر جلو نینگ
 کرد.



 2عاشق  انتکاریخ

349 
 

تراس   یلبه  ی، دستم و روسستم رو به جلو برداشتم یم و قدم ها کتم فرو کرد بیج  یرو تو انگشتر
چشم  شدنی که به سرعت رد م ییها نیماش یکه توسط چراغ ها  یمطلق یاهیگذاشتم و س
 دوختم...

 ! یداناوان رهام کرد ای درست مثل تان ،یتو هم به من حق انتخاب نداد -

 . بخشمتی نم  وقتچ یکه به خاطرش ه هیزیچ نیا

 *** 

 ک ی -و  -چهل - و -پانصد  -ادداشت ی#

24 November 

1:53 am 

رو تموم نشده   انی را یطور که جستجوکرد، همون  انیپایب  یرو ختم به درد شی زندگ  نایستیکر استاد
 رسوند.  انیبه پا

طاقت ادامه دادن   گهیرسونده بود که د یاخندون رو به نقطه  شهیو هم یاون زن قو ایکه دن انگار
 یداد تو  ادیطور که به من از زنده موندن باشه همون یی الگو تونهیاون م کردمی ن فکر م نداشت؛ م

 سخت زنده بمونم. طیشرا

مغزته؛  یکه اسلحه رو  هیتر از وقتسخت  یروح   طیاز شرا یبعض یکه زنده موندن تو نهیا قتیحق اما
 .یبد انیپا تیخودت به زندگ  یشی انقدر که مجبور م 

و بهش بگم    نیاما هرگز نتونستم ا رو با تموم وجودم درک کنم ماتشیاز تصم  یک یبالخره تونستم  من
کرد که   لیتبد  یبه مامور ماهر  یقدر ازش ممنونم که من و از اون دختر دست و پا چلفت چه کهنیو ا

 مردم و کشورش انجام داد. یبرا یادی ز یکارها

و   انتکاریتو خ ای ،یکه عاشق خونوادت بود دونمی و م کنمی نتونستم بهش بگم که درکت م وقتچیه
 !یستیسنگدل ن

 کنه. ادی درد مرگش رو ز ان،یرا یبهتر برا  ینکرد با ساختن تصور  یاون هم سع و
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 ها سر قبرش نرفت. سال ان یمرد و را انتکار یخ  کیبا نام  اون

 *** 

  بعدها

   دیفرا خواهد رس یمن روز  مرگ

 روشن از امواج نور   یبهار  در

 غبار آلود و دور   یزمستان  در

 و شور    ادیاز فر یخال یخزان  ای

   دیفرا خواهد رس یمن روز  مرگ

 روزها   نیر ی تلخ و ش نیاز ا یروز 

 همچو روزان دگر   یپوچ روز

   روزهای ز امروز ها د یا هیسا

 تار   یهمچو داالنها  دگانمید

 سرد  یهمچو مرمرها میها گونه

 مرا خواهد ربود   یخواب  ناگهان

 درد   ادیخواهم شد از فر  یته من

 دفترم   یخزند آرام رو یم

 فارغ از افسون شعر   میهادست

 آرم که در دستان من  یم ادی

 خون شعر   زدی شعله م  یروزگار 
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   شیمرا هر دم به خو خواندی م خاک

 رسند از ره که در خاکم نهند   یم

 شب   مهیعاشقانم ن  دیشا آه

 گور غمناکم نهند   یبه رو گل

 روند   یم سوکیمن ناگه به  بعد

 خزند   یم  ی ناشناس یهامن چشم یایدن رهی ت یها پرده

 من  یکاغذها و دفترها  یرو

 نهد   ی اتاق کوچکم پا م در

  یا گانهیمن ب ادی من، با  بعد

   یماند به جا یم نهیبر آ در

  یشانه ا  ینقش دست ییمو تار

   شیمانم ز خو یو م  شی رهم از خو یم

 شود   یم رانی چه بر جا مانده و هر

   یقیمن چون بادبان قا  روح

   شودیها دور و پنهان مافق در

   بیشک یهم ب  یشتابند از پ یم

 ها و هفته ها و ماه  روزها

  یتو در انتظار نامه ا چشم

 ها به چشم راه  ماندیم  رهیخ
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 را سرد م  کریپ  گرید کیل

 خاک   ریگفشارد خاک دامن یم

 قلب تو  یتو دور از ضربه ها  یب

 خاک    ریپوسد آنجا ز یمن م قلب

 ها نام مرا باران و باد   بعد

 از رخسار سنگ  ندیشویم نرم

 ماند به راه  یمن گمنام م گور

 نام و ننگ!... یاز افسانه ها فارغ

 فرخزاد  فروغ

 لب باز کردم.  دیبهش وارد کردم، با ترد یشونش گذاشتم و فشار  یو رو دستم

 .هیکاف  گهیپاشو آندره، د -

 نگاهم کرد...  یخنث  هیبه خون نشسته، چند ثان یو بلند کرد و با چشم ها سرش

به همراه  یو شش سال درد و غم و سخت  ستیدوخت که ب یدوباره نگاهش رو به سنگ قبر  بعد
 بودن.  دهیجاودان توش خواب یعشق

 گرفته و پر دردش بلند شد.  یصدا

 سرو ته خودت برس!  یب یمن خوبم، برو و به زخم ها -

 یمشکل من حال توئه، عزادار  نیترگفتم: االن بزرگ  یشونش برداشتم و به آروم یو از رو دستم
 .هیکاف

 داد و روش و ازم برگردوند.  هیخستش رو به سنگ قبر تک بدن

 بمونم...  ششیپ خوامی م -
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زانو بلند شدم و با   یاز رو اد،یباعث شد قلبم به لرزش درب  هیچند ثان  یصداش، برا یو درد تو غم
 چند قدم ازش فاصله گرفتم. ستادنمیا

  یتا هر وقت خواست  ،یدار  ازین  ییکنم که حالت خوبه و به تنها یم  شیو راض زنمی با کالرا حرف م  -
 بمون. جانیا

تازه کرد و گفت: به مامان بگو   ینفس  د،یزبرش کش شی و ته ر ختهیبه هم ر ی موها نیرو ب  دستش
 .رهیزنگ نزنه و سراغم رو نگ

 نداره.  تیکار یبمون، کس  ششیپ  یگفتم که... تا هر وقت خواست -

 نقش بست.  دشیرنگ پر یلب ها یرو  یم کم لبخند تلختکون داد و ک یسر 

 ...دونستمی نم -

 بهش نگاه کردم.  یابروم و باال انداختم و سوال یتا هی

 !یدیکش یکه چهار سال چه درد -

 قرمزش گرفتم و به سنگ قبر دوختم. یاز لبخند دردناک و چشم ها نگاه

 ازش دل بکن!...  گمی که نم نهی هم یبرا -

 جفتتون بهتره! یبرا نیا ای حقش بود، خودش خواست،   ،ینامزد دار  تو

 ؟یگی م  یپس چ -

گفتم:  گذر زمان   یرو شکل داده بودند، به آروم   نیدروغ یتیکه هو ییو نوشته ها  یبه برآمدگ  رهیخ
 .کنهی حالت و بهتر م 

 اگه نکرد؟ -

 ! یو بکن تی سع دیبا -

 شد. یبه پوزخند صدادا  لیتر و بعد هم تبد رفته رفته پررنگ لبخندش
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  یازش عصبان تونمینم گهید کهنیباور ا   ایفراموش کردن؟ فرار کردن؟ کنار اومدن؟...  ؟یچه کار  یبرا -
 تونمینم گهید طورن یبهش فحش بدم و هم تونمی نم گهیآزارش بدم، د تونمی نم گهیباشم، د

 منتظرش باشم!...

 !گردهیهرگز برنم  گهیاون به خاطر من مرد و د چون

 بهتر باشه... نیا دیشا -

 ! کشهی گه و آدم نم  یدروغ نم ای کنه،ی نم هیگر گهیاون دختر د کهنیا

 . دیسنگ قبر کش یانگشتش رو رو نوک

 االن در آرامشه؟  یعن یمرد...  د،یکشیکه زجر م یاون در حال -

 آره.  ،یش و به هدر ندو خون  تیبه زندگ یاگه تو گند نزن  -

 کنم؟   یپنج سال زندگ نیمثل ا دیپس با -

 باال انداختم و حرفش رو کامل کردم.  یا شونه

 بدون نفرت!    یول -

 عصر دادگاهه.  فردا

 . امیم -

سنگ قبر دور   نیشهر و ا نیاز ا دیعمو وربروگ، با   شیپ ای تال یمدت برو ا هیبشه؟   یگفتم: که چ یعصب
 .یباش 

 . رمی نم  ییزندست، جا ایقاتل مار یوقت -

  یدستور  یبا لحن  چرخوندم،یدستم م یرو تو جییسو کهیفوت کردم و در حال  رونی رو کالفه به ب نفسم
 ! یشعور ی احمق، ب هیگفتم: تو 

 و بسپار به من.  یاون عوض ،یدادگاه رد ش  یاز ده فرسخ  یندار  حق
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 !شهی و وضعت رو درست کن، مامان نگران م سر

 *** 

 چرخوندمش و در و به عقب هل دادم. دیترد  هیقفل گذاشتم، بعد از چند ثان یرو رو تمدس

اخم هام در هم گره  م،ین یب یاز انواع الکل و دارو تو ییبوها دنیچی رو که داخل اتاق گذاشتم، با پ پام
 به سمت پنجره رفتم.  میخوردن و مستق

 و پنجره رو باز کردم.   دمیرنگ رو کش رهی ت میضخ ی پرده

بلندش راهشون رو به سمت صورت رنگ   یایو چتر ختهیبهم ر یموها ینور از ال به ال  یپرتوها
پنهون شده  یپرپشت مشک یاز مژه ها  یانبوه  ریکه ز شیوحش یباز کردن و به چشم ها  دشیپر

نش رو دور  جو یب  یخودش جمع شد و دست ها یتو  شتر یبزنه ب یحرف  کهنی بدون ا  دن،یبودن تاب
 کرد. هبدن خستش حلق

 از لوله و سرم و آمپول ورم کرده و کبود شده بود. یانبوه ریز  دشیسف  پوست

 تخت قرار داشت، رفتم و روش نشستم. کیکه نزد یا  یفلز  یسمت صندل به

 دن؟ یخواب  اتی وونگیبالخره د -

 از مژه و چسب زخم بهم دوخت.  ی رو از پشت انبوه رشی بلند کرد و نگاه خ سر

که   یز یآب تموم چ  وانیل هیکنار تخت افتاد، چند جلد قرص دست نخورده و  یغذا زیبه م چشمم
 داده بودن.  لیروش قرار داشت رو تشک

 بردم و قرص رو برداشتم. دست

 !؟یقرصات و نخورد -

بخش ادامه   نانیما اطمآروم، ا یتازه کردم و با لحن ی احمقانم رو بدون جواب گذاشت، نفس سوال
از دست و پات   رای غل و زنج نیو روح و روانت جمع و جور شد، ا یکامال مواد رو ترک کرد یدادم: وقت

 .شنی باز م 



 2عاشق  انتکاریخ

356 
 

 . یخارج ش  جانیاز ا  یتا بتون  یمراحل درمانت رو کامل کن دیبا اما

 بهش نگاه کردم.   یچشم ریز

  یحت  اد؛یکه باعث شه نگاهش عوض شه و لب هاش به حرکت در ب یز یهر چ ا یواکنش بودم،  منتظر
 ... ارهی حرف ها رو به زبون ب ن یاگه تلخ تر

 زد.  یدو هفته م نیا یبزنه تو یاگه قصد داشت حرف  البته

آب رو برداشتم و مقابلش   وانیآوردم، ل  رونی دونه قرص رو از جلدش ب هیازش برداشتم و   چشم
 گرفتم.

صورتش کنار زدم، با   یبه سمتش خم شدم و موهاش و از تو  یشد، عصب رهی حرکت بهش خ بدون
دهنش فرو کردم و آب رو به  یاوج گرفت و قرص رو تو تمیتماس نوک انگشتم با لبش عصبان 

 خوردش دادم.

 زحمت قورتشون داد و همون نگاه رو بهم دوخت.  با

 نگاهش داشت متنفر بودم.  یکه تو یاعتراف به حس  از

... چرا دهن باز  یگی به ظاهر مظلوم و رفتار مظلومانت خوب دروغ م  یتو که با چشم ها ه؟یچ -
 ؟ یخوایم ی چ یگی و نم یکنی نم

 تند و کوبندم باز هم سکوت بود. یحرف ها جواب

 به اشک نشستش بهم هجوم آورد.  یچشم ها دنیهم همون حس آزار دهنده با د باز

 قلبم نثارش کردم. یدر تضاد به تمام احساسات ناراحت کننده  یلبخند

 !...ادیاصال بهت نم تی مظلوم -

 بودن!  کیتوپت پر بود و حرف هات آماده شل  شهیچون تو هم ،یزنی نم  یکه حرف بهی عج

تو رو باور   گهیادامه دادم: اما من د تی و افسونگرش کردم و با جد یاشک ینثار چشم ها  یپوزخند
 .کنمی نم
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 هم جوابم سکوت بود. باز

رنجوندم و   یتلخش نم  یساکت بود و با حرف ها کهن یا دم،یفهمی رو نم تمی عصبان  لیهم دل خودم
تمام وجودم رو در بر گرفته بود و هر   ییندا هیبهتر بود، اما  یز ی از هر چ کردی اعصابم رو خراب نم

 منم!... یبغض و افسردگ نیا ل یمنه؛ دل ریدختر تقص نیکه حال االن ا زدی م  ادیلحظه فر

 گفتم: نگران بعد از ترک و خوب شدنت نباش!  یتازه کردم و با لحن آمرانه ا  ینفس

و   یاز جاسوس یمدرک چیمن ه د، یکرد یکشورت همکار  یروهای ن طورن یکه خودت و هم  ییجااون از
 نگذاشتم.  یباق  یکه با همکارهات انجام داد ییجرم ها

 نداشتم... مانیآرام بخش بودن حرف هام در ذهنش ا خودمم به یحت

 از اعدام و زندان داره؟!  ییکه بار ها مرده چه ابا یکس

 ببرمت سره خاکه دوستت؟  یخوای م -

گونه هاش   یشد و رو  ریچشمش سراز یافتاد که از گوشه  ی از چند ثانبه نگاهم به قطره اشک بعد
 نشست... 

 *** 

  یبرا ابیرد نیگفتم: ا یبا لحن حق به جانب  هانش،یب نگاه عاقل اندرسفباال انداختم و در جوا ییابرو
 که نه تنها بهت اعتماد ندارم،  نهیا

 ! یهم ندار  یتعادل روان بلکه

 برت گردونم. دیساعت... بعد با کیفقط  ؛یگم ش  ای وونهید ممکنه

 دهیبه دنبالم کش  یواکنش ایآهسته جلو رفتم، بدون حرف  ییهم روم و برگردوندم و با قدم ها بعد
 شد.

 دو هفته به آندره سر زده بودم، که مکانش رو از بر بودم. نیا یتو انقدر

 . ستادمیبهش کردم و کنار ا یا اشاره
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 .ستادیا شی چشم هاش کنار زد و در دو قدم یبلندش رو از جلو یموها

  یا گهید  زیدختر ناشناس، چ هی فوت از  خیو تار  یاسم جعل هیشد که جز  یسنگ  خکوبیم نگاهش
 نداشت. 

... یدار   نای از ا یک یگفتم: تعجب نکن، خودتم  یز ی و با لحن تمسخرآم دمیبه پشت گردنم کش یدست
 !مردی و غربت نم  ییدر تنها کرد،ی عشق باز م  یاگه قلبش رو به رو دیشا

 . ختیریم  رونیاومد و دردش رو از قلبش ب  یبه حرف م دیاما با ه،یکه سنگ دل دونستمیته دلم م از

 . گرفتنی م  هیاز بغض و گر یاومدن و حالت   رونیب ی حس  یسردش کم کم داشتن از ب یها چشم

 رفتم. یبه ساعتم، به گوشه ا یقدم به عقب برداشتم و با اشاره ا چند

اومد و به سمتش رفت، دستش به  رونی درخت ب یافتاد که از گوشه  دشیبه قامت بلند و ورز چشمم
 حالش حلقه شد و در آغوش گرفتش... یدور بدن ب 

 دستش فشرده شد، مچاله شد. یکتش که تو یلحظه قلبم مثل لبه  همون

صورتش بکشم  یدستم و رو تونستمی به سمتش برم و بغلش کنم؟ چرا نم کردنی نم  میاری پاهام  چرا
 و حرارت بدنش رو مثل سال ها قبل احساس کنم؟!

دوباره به   میشونیپ  یسنگ قبر زانو زد، ضربان قلبم آروم شد و اخم رو یاومد و رو رونیبغلش که ب  از
 دامن زد. تمیجد

 چشم ازش برداره مورد خطاب قرارم داد. کهنیفاصله گرفت و به سمتم اومد، بدون ا ازش

 برگردونمش؟   رانیا به تونمی م یک -

 آزاده!...  رم،ی سالمتش رو که از پزشک بگ یزمزمه کردم: گواه  یآروم به

 .شنی از دردها توسط دارو و دکتر درمان نم یبعض -

 لبم نقش بست.  یرو  یپوزخند

 منه؟ ری تقص یکنی فکر م -
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قلبت رو  کرد و  انتی که بهت خ ی به صورت برافروختم گفت: کس یزد و با نگاه یپوزخند متقابال
 !؟یدون یخودت رو سنگدل م ؛یاسما رو به خاک سپرد ،ینکرد ریمن و دستگ ،یشکست نکشت

و سنگ قبر رو مورد   اومدنیم  رونی هاش بلب  نیکه از ب ییروونش و زمزمه ها یبه اشک ها  رهیخ
و باهام حرف   دونهی م یشتر  نهیک  ،یسنگدل، عوض هیجواب دادم: اما اون من و  دادن،ی خطاب قرار م 

 !زنهی نم

 ! یها رو هست نیا یخب... تو همه  -

همکار   ه ی ؟یهست ی: پس تو ک دمیپرس یو با لحن مرموز   اوردمیحرفش جا خوردم، اما به روم ن از
 ژه؟یو

 بهم انداخت.  ینگاه مین

 ! ذارمی که هرگز تنهاش نم میمن کس -

لباسش غرق شد و   یکی در تار شیه هودکال دنیحرف، ازم فاصله گرفت و بعد از کش  نیاز گفتن ا بعد
 درخت ها گم شد.  یشده  دهیدر هم تن  یشاخ و برگ ها نیب

 که توان محو کردنش رو نداشتم، به سمتش رفتم. یبازم رو بستم، با اخم  مهین یها لب

 متاسفم که... -

 متاسفم!... یچ یبرا قایکه دق دونستمی هم فشار دادم، خودمم نم  یو محکم رو هامپلک 

 که من انقدر بدبختم؟  -

 قرمزش افتاد. یو چشم ها یو چشمم به نگاه بارون  د یچ یگوشم پ  یخسته و خش دارش تو یصدا

 انتخاب توئه، نه من! نی... ایچ یلب گفتم: ه ریو ز دمیموهام کش نیب یدست کالفه

 لب هاش نقش بست.  یرو یمحو لبخند

 ماست! یناخواسته  یانتخاب ها ی جهینت  یزندگ  نیدرسته، ا -
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، قلب مادرش رو شکست  کهنیخونوادش رو ترک کرد، ا کهنیسنگ قبر چشم دوخت و ادامه داد: ا به
 کهن یداشته باشه ازش گرفت، ا  تونستی که م یمادر  ن یاون دختربچه رو به همراه بهتر دیام کهنیا

 انتخاب خودش بود.  نایا یمرد و من و تنها گذاشت... همه  یچ یبه خاطر ه

 ه؟ یانتخاب تو چ -

 و نم اشک نشسته روشون رو پاک کرد. دیکش  سشیخ یگونه ها یانگشتش رو رو نوک

 وقته که مردم. یل یمن خ -

 که به انتخابت احترام بزارم... نهیانتخاب منم ا -

بتونم فکر کنم، بدنم   کهن یو ناگهان به عقب سقوط کرد، قبل از ا دیصورتم چرخ   یفروغش رو یب نگاه
 بغلم فرو رفت...  یسرش به سنگ بخوره تو کهنیبه سمتش رفت و قبل از ا

 *** 

  یآوردم و رو  نییپا  یدستم رو به آروم دم،یگردنش درآوردم و ملحفه رو روش کش ریرو از ز دستم
 ... دمیگونش کش

بود که هنوز هم  بیعج  دم،ی چشم هاش کش یش باال آوردم و روگون یانگشت هام و از رو نوک
 بودن.  سیخ

 اورد؟ یاشکش رو درم شهیحرف زدن با من هم چرا

 ! ارم؟یلبش ب  یمثل سال ها قبل لبخند رو تونستمی نم چرا

 چشم هاش برداشتم. یسرعت نگاهم رو ازش گرفتم و دستم و از رو به

شلوارم کردم، با لمس   بیج ی!...دستم و جستجوگرانه تورانگرهی نگات کنم، چون نگاهت و تونمی نم -
  ینور المپ مهتاب   ریز  کشیکوچ نیآوردمش، نگ رونیدست از تالش برداشتم و ب  فش یظر یبدنه 

 داشت.   یر یدرخشش چشم گ
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 نیا قیکه ال یگفت کس  نایستیگفتم: کر د،یشن  یکه نم یبه انگشتر، خطاب بهش در حال  رهیخ
  هیفلش و  هیارزش از دست دادن عشق و نداره؛ البد نداره که من و به  یچیانگشتره رو ببخشم و ه
 !یفروخت  ی مشت اطالعات نظام 

 گذاشتم و دستش و لمس کردم.  بمی ج یو تو انگشتر

خانواده    ای ینداره جاسوس  تی! برام اهم دونمیو هم نم  تیاسم واقع یکه حت یمن عاشقتم دختر  -
 ...یو بهم صدمه زد م یبکش یو خواست یچقدر دروغ گفت ای ،یندار 

ترس   شهیداشته باشمت و هم یبا خودخواه تونمی نم یولادامه دادم:  ی و رها کردم و با تلخ دستش
 نداشتنت و در کنارت داشته باشم!

 *** 

 خودم رو بهش رسوندم. عیبلند و سر  ییقدم ها با

 ن؟ یکاروال -

 آورد. رونیپالتوش ب بی خورد و به سمتم برگشت، دستش رو از ج  یدام، تکون نامحسوسص دنیشن  با

 سالم. -

 ؟ یکنی م کاری چ جانی: ادم یپرس یمی، اما لحن مالاخم کمرنگ  با

 منتظر تو بودم.  -

 .می با هم مالقات کن گهید  یجا هی میتونستی م -

پلک هاش، بهم فهموند که  ی هم گذاشتن آهسته   یرو به چپ و راست تکون داد و با رو  سرش
 حالش خوبه. 

 نگران من نباش.  -

 اخم کنم. شتری، باعث شد بخورد میشون یموهام به کف پ یکه به صورتم خورد و از ال به ال یسرد باد

 مکان آرامش بخشم بود، اما اون دختر ازم گرفتش...  نیا یزمان هی
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داناوان هم خودش   ایاما تان  کرد،ی م قیرو به قلبم تزر یوجود خودش هم آرامش و خوشحال  یزمان هی
 .دیو ازم دزد میترکم کرد، هم زندگ

 شدم.  رهی اومدم و بهش خ رونیصداش از افکارم ب  دنیشن  با

 ؟ یگفت  یز یچ -

 باهات حرف بزنم. خوام ی آره، گفتم که م -

کار و دردسر   یانقدر مهمه که وسط کل یحوصله گفتم: چه حرف  یفرستادم و ب رونی رو ب بازدمم
 ... یدار  جانیبد از ا یخاطره  هیخودت هم   جا؟نیا میبکشون 

  یکه پلک رو یهر شب  ره،یگیوقتا نفسم م یگفت: بعض   یزد و با لحن آروم، اما ناراحت  یکمرنگ  لبخند
 هوا رو تنفس کنم... ژنیاکس تونمی و نم کنهی م خی  بدنم ره،یگی اطرافم رو آب فرا م ذارم،یهم م

 لب زمزمه کردم: متاسفم... ریانداختم و ز نییو پا سرم

 بال رو سرم آورد؟   نیچرا اون دختر ا -

شدم، اما    رهیاز لبخند و آرامش نداشتن و پر از اشک شده بودن خ  یرد جیچشم هاش که حاال ه به
 نزدم.  یحرف 

 کردم؟  کاریمگه من چ -

 دادم. هیو دستم رو بهش تک به سمت نرده رفتم  دم،یکش یق یعم  نفس

 بدم.   صیگناه رو از هم تشخ یگناهکار و ب تونمی که نم نمیبی م کنمی اما حاال که فکر م سم،یپل هیمن  -

 .ستادیسمتم اومد و در کنارم ا به

 !ی ست یاما تو گناهکار ن -

  یهم من بودم که تو رو تو دیشا   ،یکه فکرش رو بکن میزدم و گفتم: من گناهکار تر از اون   یپوزخند
 آب سرد و استخوان سوز انداختم! نیا

 تونستم صداش رو فراموش کنم.  یبود، اما نم دردناک
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 «یباشه تو قلب و احساساتم رو کشت ادتیوقته که مردم، اما  یل یخ »من

 ...هیاون... اون  -

 کردم.نگاهش  زیت

 حرفت و بزن!  -

دختر بود، تو قبال   هیرو از حصار دندون هاش آزاد کرد و گفت: اون جاسوس   رشیز لب
 که من و...  یهمون ش، یشناختیم

 تکون دادم.  یرو ادامه نداد، سر  حرفش

 ! ستیهم ن  بهی غر یدختر بود، آشنا نبود، ول  هیآره، اون  -

 اون االن کجاست؟  -

 که توش درمان شه. ییجا -

 درمان شه؟  تونهی م یکس  نیچن -

 ...دونمی انداختم و به زمزمه کردم: نم نییو پا سرم

  یو وانمود کنم که فقط سر خوردم تو رمیرو پس بگ تمی شکا  یچرا خواست یتا بهم بگ جان یاومدم ا -
 آب؟!

 .یاون کار رو انجام بد یمجبور نبود -

 !...یون تو ازم خواستگفت: نه، مجبور بودم چ بالفاصله

اداره   یاالن بر  نیهم خوامی ازت م ،ده یعذابت م نیتازه کردم و با نگاه کردن بهش گفتم: اگه ا  ینفس
 . یرو انجام بد یخوایکه م  یو کار  سیپل ی

 !ه؟یفقط بهم بگو اون ک -

 ؟ یبدون  یخوای چرا م -
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 ه؟یاون ک ؟ی و همه اصولت رو کنار گذاشت یپا گذاشت ری که به خاطرش قانون رو ز هیاون ک -

 ... انتکاریخ هی -

 زدم و چشم ازش گرفتم.   یکی ستری ه لبخند

 هم نه... دیشا -

 .دونمی بود، هنوز هم نم  یاون دختر افسونگر ک دونمی نم

 .د یچی گوشم پ یآهسته و دردمندش تو یصدا

 ؟ یدوسش داشت -

جاسوس   هیعاشق  کهن یره، هر روز و هر لحظه از اپاکش کنم، جواب دادم: آ تونستمی که نم  یلبخند با
 !  کشمی شدم، درد م یسازمان 

 . کردمیم  یر یجلوگ هان یاز ا دیکه با یبود؛ من هم مامور   انتیو خ یدروغ و دزد یمامور برا هی اون

 . ارمی ب ادتیخاطرات بدت رو به  خواستمی متاسفم، نم  -

 داشته باشن.  یادآوردیکه الزم به  رنینم  ییچشممن، جا یخاطرات جلو نی. استیمهم ن -

 باشه!... یکس نیمثل تو عاشق همچ  یآدم  کردمی فکر نم -

 شد. یبه پوزخند تلخ  لی رفته رفته تبد لبخندم

 مگه دست منه؟! -

 !ستیواقعا ن  ست،ینه ن -

 . میاری بدست ب میتونی که نم میشیعالقه مند م یز یمعموال به چ ما

 .به خودم آوردم  نی زم یقدم هاش رو یدانزدم، ص یحرف 

 ؟ یر یکجا م  -
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 بهم انداخت.  ینگاه مین

 فکر کنم جوابم رو گرفتم. -

 ... رسونمتی م -

 همراهمه. ن یماش  ست،ین یاز ین -

 موندنش بکنم.  یبرا یاصرار  ای نکردن همراهش برم،  میاری پاهام

 شد نگاه کنم. یمحو م یکی تار یکه کم کم تو شی تونستم به سا فقط

 داناوان بود!... ایبه دنبالش برم، تان شدی که هر دفعه باعث م یز یچ

اون تخت افتاده   یکه رو یبه دختر  یشباهت جیه نیکه کاروال فهممی م کنمیاالن که بهش نگاه م اما
 نداره!

 *** 

 .یشکنجه انتخاب کرد  یرو برا  یخوب یجا -

  یجز تلخ یز یلحنش چ  کهنیبا ا  ی، حتلبم اومد  یرو  یصداش، ناخواسته لبخند کمرنگ دنیشن  با
 نداشت. 

 تا شکنجت کنم.   اوردمتین  جانیبه ا -

 گرفت. طنتی از ش یلب هاش نشست و نگاهش رنگ یرو  یپوزخند

 !؟ی کن یتا ازم خاستگار  مینکنه آورد ه؟یچ -

به بدنم برسه به   یشتر یب یگرما کهنیا دیپالتوم رو به ام یاز پوزخند احمقانش گرفتم و لبه ها چشم
 هم چسبوندم. 

 ه کنم؟شم و افسار پار  وونهید ای بال درآرم   یترسی نم  ؟ینکرد رمی چطوره که قل و زنج -

 !یگفتم: تو آزاد یرو شکستم و به آروم سکوتم
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به عنوان  گهیببره گفتم: د  نیرو از ب  دشیمطمئن که ترد یدوباره با لحن  دم،یرو که د  سکوتش
 . یش  یکشور شناخته نم نیو مجرم تو ا  یفرار  ای جاسوس 

 شکست.   زی کوتاه تمسخرآم یرو با چند کلمه   سکوتش

 مگه ممکنه؟ دم، ینخود کشمش که ندزد ؟یکنی مسخرم م -

من و کمک   یاحمقانه  یو لطف چند نفر و تالش ها ی که بهش صدمه زد یبا ببخش از طرف کس  -
 ممکن شد.   رممکن،یهمکارهات غ 

 کدوم همکار؟  -

 نامه برات به جا گذاشت.  هی -

دستش گذاشتم، کاغذ آچار تا شده رو باز کرد و با کنار زدم طره   یدست دراز کرد و نامه رو تو دیترد با
 از موهاش چشم بهش دوخت.  یبلند ی

شفاف و   یاز اشک چشم ها یداد و هاله ا یوش رفته رفته، جاش و به ناراحت متعجب و اخم نگاه
 درخشانش رو فرا گرفت. 

 . ختیر یحرکت فقط بهش نگاه کردم که اشک م بدون

 ! خت؟یکه به خاطر من ر ییبود؟ مثال تموم اشک ها  یواقع یعنی

 دهنش مشت کرد.  یهم فشار داد و دستش رو جلو یلرزونش رو رو  یها لب

  یتو شیانگشت هاش خارج شد و انعکاس گر نیاز ب دمیفهم یکه نم یبه زبون  ینامفهوم یها زمزمه
 . دیچی سکوت مطلق حاکم بر فضا، پ

  یاز وجودم با ب  یبه سمتش برم، متنفر بودم، اما بخش کردنی نم  میاریدست ها و پاهام  کهنیا از
 . دونستی بودن هم حقش م  یدر صورت واقع  یتظاهرا رو حت نیا یرحم 

 آوردم.  ادیرو به   بشی عج   یو نگاه عسل دیچی گوشم پ  یتو صداش

 شد«!  یآسون تر م یل یرفتن برام خ ،یکه عاشقته بود یاگه نصف من عاشق دختر  »
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 نوشته؟ یاون تو چ -

گفت:   یرفته ا  لیتحل ی، با صدااشک هاش رو پاک کنه ایخودش رو جمع و جور کنه  کهنیا بدون
 ؟ یپرس ی م یچ یبرا

 که در اعماق مغزم نگه داشته بودم، باز شد.  یکلمه ا نیرحمانه تر یهام به ب  لب

کنه و اشکت   کیتونسته احساساتت رو تحر ی بدونم ک خوامی مگه جاسوس ها قلب دارن؟ فقط م -
 !اره؟یرو در ب

  یبود که اسلحش در برابر حرف ها بی نثارم کرد، عج  ییبهم نگاه کرد و لبخند دندون نما هیثان چند
 نبود. یمسخره و حاضرجواب یجز لبخند ها  یز یتلخم، چ

 احمق که من به خاطر تو قلبش رو شکستم. هی -

 .یانداز ی رو گردن من و کشورت م  رهای همه تقص شهیتو هم -

 گرفت.  شی کم کم محو شد و گر لبخندش

 منه... ری تقص -

 که دوسشون دارم باشم، نابودشون کردم! ییمراقب کسا کهن یا یبوده، به جا طورن یهم شهیهم

 خواستم سنگدل باشم!  ینم من

 ! کردمی کارو نم نیا دم،یدونستم همه رو از دست م یم اگه

 و همه کس!   یاز همه چ  کشم،ی ... فقط مستمیمعتاد ن من

 نرفت...  شیخواستم پ یطور که ماون زی چ چیه وقتچیه

  یدختر بچه  هیمن و به چشم  یجا کسکوهستان؛ اون یاز دست دادن خونوادم انداختنم تو بعد
بزرگ   دیکه با  دنید یم یدختر لوس و دست و پا چلفت هیجا من و اون د؛یدی و بدبخت نم نیغمگ
 !شهیم

 . رمی، تا تونستم غذا بگکتک خوردم و کتک خوردم و باز هم کتک خوردم  من
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مختلف زنده  یها تیمامور یاز جونور و بدون آب و غذا عبور کردم، تا تونستم تو پر  یها ابونیب از
 هام تجربه کردم!  تیمامور یهمه  یبمونم؛ ترس و درد رو تو

 کرد.  یفرار م یقو یبودم که از دست خالفکار ها و مردها  یدختر زخم هی من

  انتی خ لی کس از من نخواست دل چیکس حرف من و باور نکرد؛ ه  چیکس به من کمک نکرد؛ ه  چیه
 هام و بگم!...

 نبود که بخواد ترکم بده. یشدم، چون کس  معتاد

 کس منتظرم نبود!... چیخودم و به کشتن دادم چون ه من

 و بلندش رو از تو صورتش کنار زدم.  شونیپر یزانو نشستم و موها یرو روبروش

 نبود.  ش یاز نگاه سرکش و وحش یوحش نگاه کردم، خبر ر  یو ب یبارون  یهاچشم به

بلند    یبارون  یداد و لبه  هیتک نشی سرش و به س یحال  یبغلش رو گرفتم و بلندش کردم؛ از شدت ب  ریز
 و تو دستش فشار داد. میمشک

 حرف بزنم.  دادنی بازم رو بستم،احساساتم ، اجازه نم مهین یها لب

 کردم و بدن سردش رو به خودم چسبوندم. دور کمرش حلقه  اطیرو با احت  دستم

 .  دمیکش شیشمینامرتب، اما نرم و ابر یموها یو رو دستم

کردم، قلبم به تپش در اومده بود و   یبغلم بود و بعد از مدت ها بدون جدال لمسش م یکه تو حاال
 ... رمی داد ازش فاصله بگ یاجازه نم 

 تازه کردم تا به خودم مسلط بشم   ینفس

 کنه؟  یحالت حال جفتمون و خوب م ن یتو ا یچ یدون  یم -

 که ممکن بود بشنوه.  یاز وحشت جواب دینداد، شا یجواب

 !...ییو نرمش رو نوازش کردم و خودم جواب دادم: جدا فیلط یموها
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 . میایشکستمون را ب یبا قلب ها میجفتمون؛ تا بتون  یبرا ،ییو تنها یدور 

نگاهم به ساعت و لب ها و   ،یبغلم یکه تو ییوقت ها ی داشته باشمت و حت  ی با خودخواه تونمی نم
 !شکنمت ی و م رمیم گهیچند روز با چند سال د  ای قهی رم... چند دق یم  یپاهات باشه، که بگ 

 . ینباش  یاگهید یجا شتمیکه پ  ییهاوقت  یول  ،یر یباز هم بم دمی م  حیترج 

که  یتر بگم بهت اعتماد ندارم و هنوز نه با زنده بودنت کنار اومدم، نه با مردن خودت و مادر رک  
 که افتاد.  یرفت و نه با اتفاقات ومدهین

  یروز   هی دیپس باز هم گم شو تا شا  ؛یومدیخودت کنار ن  یو حت  ندهیهم هنوز با گذشته و آ تو
 کردم.  داتیپ

کتم سر خوردن و رهام کردن، همزمان باز شدن دسه مشت  یلبه  یمشت شدش، از رو یها دست
 مشت شد. قمیشدم از دور کمرش، دستش به دور 

 خودت هم بهتره! یبرا نیا -

جان سوز گفت: انقدر برات   یتیصداش اثر کرده بود، با مظلوم  یکه تو یبهش آورد و با بغض یفشار 
 راحته؟

 !یشکسته ترکم کرد  یبا قلب جان یکه هم یتر از وقت راحت  -

 ؟ یکن یم یتالف یدار  -

 !یبر  دم یزدم و با آرامش گفتم: چون دوست دارم اجازه م  یمهربون لبخند

 ؟ یخوا یکه م هیزی چ نیواقعا ا -

 مشت شدش گذاشتم. یدست ها  یو رو دستم

 . رهیگی خودت درد م یهاول کن، دست  -

، اما قبل زم فاصله گرفت، تعادلش رو از دست دادشل شد و تلو خوران چند قدم ا قمیاز دوره  دستش
 . دشیدور کمرش حلقه شد و در آغوش کش یدست قدرتمند سقوط کنه  ایبه سمتش برم،  کهنیاز ا
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 سرم منعکس شد.  یو تو  دیچ یگوشم پ یآندره به تکرار تو یصدا

  یر یجلوگ ندهی در آ قیدرد عم هی از  یاحساس کن  دیشا  یو رهاش کن یپا بزار   ریکه قلبت و ز یوقت »
  یسنگ قبر  یمشت هات و رو  ینی و بب یایتره که به خودت ب دردناک  یل یاما خ ،یو سبک شد یکرد
 از وجودت رو در برگرفته!... « یکه جزئ  یکوب یم

 *** 

   حسرت

 من رميده ئي و من ساده دل هنوز  از

 مهري و جفاي تو باور نمي کنم   بي

 که بعد از اين  را چنان به مهر تو بستم دل

 هواي دلبر ديگر نمي کنم  ديگر

 و با تو رفت مرا شادي و اميد  رفتي

 چگونه عشق ترا آرزو کنم  ديگر

 چگونه مستي يک بوسه ترا   ديگر

 اين سکوت تلخ و سيه جستجو کنم   در

 آن زن ، آن زن ديوانه را که خف  يادآر

 

 از یدر نگاه گريزنده اش ن خنديد

 هاي شوق ترا گفت با نگاه   افسانه

 همچو شاخه پيچک به پيکرت   پيچيد

 بازوان سوخته در باغ زرد ماه  آن
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 قصه ئي ز عشق که خواندي به گوش او   هر

 دل سپرد و هيچ ز خاطر نبرده است   در

 دگر چه مانده از آن شب ، شب شگفت   دردا

 شاخه خشک گشته و آن باغ مرده است   آن

 ز ياد   یابرده آنکه رفته ئي و مرا با

 خواهمت هنوز و به جان دوست دارمت   مي

 مرد، اي فريب مجسم بيا که باز   اي

 سينه پر آتش خود مي فشارمت.  بر

 *** 

 

 شصت  - و -پانصد  -ادداشت ی#

28 November 

2:12 pm 

 

 رن؟ یمیم کشنی نفس نم  یگفته آدم ها فقط وقت یک

 اما از درون مرده بودم.  دم،یکشی نفس م  من

هام حمل کردم و دم نزدم،  شونه  یرو رو  نشی از اون اتفاقات تلخ و تکون دهنده که همه بار سنگ بعد
 و خودم و جمع و جور کنم.  امیدوباره من و رها کرد تا بتونم با غم هام کنار ب انیرا
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رو که دوس داشتم از دست  یکس هر دمیفهم ی م کرد،ی، اما عقلم کار م شدم وونهید کردنی فکر م اونا
  یگناهی کردم و به افراد ب دیخواهرم و تهد یدامن زدم، زندگ انیاشتباهم به تنفر را یدادم، با کارها

 صدمه زدم...  نیکالرا و کاروال ، یمثل جس

تا   رهی بم نی کاروال خواستمی شده بودم، واقعا م  یاهیغرق در س دادمی اون لحظه که داشتم جون م در
مارنزونت دست و  آب فه  یطور توخودم افتادم که چه ادیلحظه به  نیو عذاب بدم... اما در آخر انیرا

در معرض انفجار   هامهیر رفتم،ی م ری به ز شتریب دمیکشی خودم و باال م شتری قدر بهر چه  زدم،ی پا م
و   کردی م خون و پمپاژ ماما قلب دمیکشی هر لحظه انتظار مرگ رو م کرد،یبودن و تموم بدنم درد م

 !...مردمی و نم کردم ی درد رو در عمق مغزم احساس م زد،یم

مکانش   نی هم یداشته باشه، برا  یمرگ دردناک  نیمن همچ یهاخاطر عقده اون دختر نبود که به حق
 نجاتش بده.  انیو گفتم تا را

از   یینبود، درد ها انیاز را یدور  داد،ی من و آزار م یاگهی د زیاز هر چ شتریکه ب  یز ی در اون زمان چ اما
 گذشته بود که بهم هجوم آورده بودن. 

 ...شدنی که از نو شروع م انگار

  یکرده بودم جلو شیها پکه مدت  یاشتباهات دن،یپاش یخونوادم بعد از سال ها دوباره از هم م 
 !...مردنی و آدم ها دوباره م شدنی هام تکرار مچشم

  یتا تونستم اسلحم و کنار بزارم و بعد از مدت دیطول کش یادی گرفتم و مدت ز ی ادیز  یعصب مشکالت
 رو همراهه خاطرات خوب و بدش   انصبیآر ا ی سال، تونستم رو کیدر حدود  ینسبتا طوالن 

 رو برگردونه!  ای بتونه دوباره تان انیکنم تا را پاک

 یهااز نقش یلیو خ  ن یکاتر ،کا ی رائ  ا،یرو یکار هابودم چون تی چند شخص  یاون زمان من دارا در
 ...ومدنیهام مچشم یجلو میزندگ گهید

 من... یزندگ  زیبه داستان غم انگ میبرگرد خب،

 *** 

 ا« یرو »
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  یو نفس تنگ یبا احساس کردن سرد دم،یآب کش یبه جلو خم شدم و نوک انگشتم رو تو دیترد با
 نفسم گرفت...  هیچند ثان یکه بهم هجوم آورد برا یا

 آب فرو کردم.  یدستم رو تو یحبس شدم رو آزاد کردم و بدون مکث همه   نفس

هام   هیبه ر ژنیآب تازه بشن و اکس یخستم با خنک  یهام و بستم و اجازه دادم که سلول ها  چشم
 برسه. 

 ادیچشمم، آرامشم ز یدر جلو ییلب هام نقش بست، اما با هجوم صحنه ها یرو یکمرنگ  لبخند
 و محو شد. دینکش طول

 گوشه قلبم نشست.  یمیدرد قد هیبه همراه   یمیصحنه قد هی

 مارنزونت... آب فه یشدم، اما نه تو یغرق م داشتم

 ... یمهر  یب یتو

در گره خورده   یجلو یرنگ کهنه  یچمدون قهوه ا یدختر پونزده ساله که قلبش تو  هیاز  یر یتصو
فحش   یرفت، صدا   رونیمتوقف شد که چمدون رو برداشت و از در ب  یزن یبود، نگاه نم دارش رو 

تقه  یبه عقب برداشت... با صدا  یو قدم  دیچی گوشش پ یخونه تو  لیمرد و شکستن وسا هیدادن 
 حد باز کردم.  نیو چشم هام و تا آخر دمیشدن در از جا پر دهیکوب ی

شونم نشست و به  یرو یلحظه دست نیخورد، در آخر زی سنگ ل  یدادم و پام از رو رو از دست تعادلم
 . دمیعقب کش

 تازه کردم. یقلبم گذاشتم و نفس  یو رو دستم

 ؟ یتو خوب ؟یه -

 خوبم! ست،ین یز ی خشکم زمزمه وار گفتم: چ یلب ها نیو با زحمت از ب   دمیکش یق یعم  نفس

همون حالت   یکردم؛ تو تی موهام هدا یشونم افتاده بود، به رو یبردم و شالم و که رو دست
 . یشیجن ظاهر م  نی... عیز ی چ ،ییراهنما ،یچراغ  ،یبوق ،یاوهون ،یاهن  هیگفتم:  زی سرزنش آم

 ره؛ بده نجاتت دادم؟ یدر م  نهیجن تو رو بب  -
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 . یپشت سرم  شهیخوبه که هم یل ینه، خ -

 !؟ی ردسر ب هوی شد  یچ -

 سر نبردم، هولم داد. هوی -

 رو تو حدقه چرخوند.  شیو قهوه ا یعسل یها چشم

 ؟ یک -

 رو هدف گرفتم. قمیانگشت اشارم شق با

 افکارم!  -

 به قلبم هجوم آورد.  افکارم غم یادآور ی از

 ندارم!... ادیمادرم رو به  یچهره  گهیگذره و من د یاز ده سال از اون موقع م شتریب

 نگاه کردم.  انی پا یب  یایو ازش برگردوندم و به در روم

 فرستاد. رونیو پر صدا ب   نفسش

 من چطوره؟  یای مشنگ و غرق در رو یآبج  -

 من چطوره؟  رغضبی خوشگل و باهوش شما خوبه، م یجواب دادم: آبج  یزدم و با لوند یح یمل  لبخند

 لب هاش نشست. یجذاب و مردونه رو  لبخند

 شما در حال تلف شدنه! ی هیسا ریز -

به   یاز یگم. من ن یگفتم: صد دفعه گفتم، بازم م  یا یابروهام نشوندم و با لحن جد نیب  یکمرنگ اخم
 ندارم! گاردیباد

 . ستمیتو خطر هم ن ستم،ین  وونهیندارم، د  یخوبه، مشکل حالم

 !یهم هست  وونهید ادن،ی! مشکالتت ز ستیگفت: حالت خوب ن یو اصالح کرد و با تلخ حرفم



 2عاشق  انتکاریخ

375 
 

 بود. دهیفا ینزدم، بحث کردن باهاش ب یحرف 

 کرد. یاز دردهام دوا نم یز یگاهم بود چ هیتک کهنیا نی ، اما حضورش در ع هاش درست بودن حرف

موند و   یناراحت کننده بود؛ کنارم م  یز ی از هر چ شتریب  دمید یرو م   ینگاهش غم و نگران یتو کهنیا
 د. ش یشاهد هر لحظه آب شدنم م

سنگ بلندم کرد، دست هام و باال بردم و با خم شدن   یهوا از رو یو به سمتش گرفتم و تو دستم
 پام سرم و به شونش رسوندم.  یپنجه  یرو

 کجا رفته؟  اری: آراد، کامدم یپرس یآروم یرو کنار گذاشتم و با صدا   دیاز مدت ها ترد بعد

 شال نوازش کرد. ری نداد و موهام رو از ز یجواب

 براش افتاده باشه؟! ینکنه اتفاق  -

 گوشم زمزمه کرد: نگران نباش، حالش خوبه! ری ز یبخش نان یلحن آروم و اطم  با

 ؟ یدون  یاز کجا م -

 ! ست؟یبهتر ن یطور ن ی... ایکرد یم یزد و گفت: تو که ازش دور  یآهسته ا یپوزخند

 تر بود. بزرگ  درد هیبودنش   کیکردم، چون نزد یم یمن ازش دور  -

 زمان با همه بجنگم!تونم هم ینم من

 یبرا یدور  نیتونه از خودش مراقبت کنه. ا یو گفت: به هر حال هر جا که باشه، م دیکش یآه
 جفتتون بهتره! 

 لب هام و قاب گرفتن.   یتلخ  لبخند

 شه!  یاز من دورتر باشه، حالش خوب م یهر ک ای دن نیا یآره، تو -

 برداشتم و ازش فاصله گرفتم.  نشیس یو رو دستم
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مانتوم گذاشتم و از کنارش    بیج  یو تو میبزنه، گوش یحرف  اینشون بده  یواکنش کهن یاز ا قبل
 گذشتم.

 . ومدیانتظارم مانعم نشد و دنبالم ن  برخالف

 بود، قدم برداشتم. دهیکه آراد برام خر یی الیو به سمت و  دمیچی و محکم تر دور خودم پ میبارون

  یرونی توش بودن که وجود ب ییکرد، صداها یم  ین یدرون سرم سنگ یاز هر زمان  شتریب مغزم
 نداشتن...

  یکرد، دنبال وام بدون ضامن م یقرض التماس م یگشت، برا یهم همون دختر که دنبال کار م باز
 کرد... یفرار م زی ت و از همه چگش

از فکر اون   گهید یزهای چ یکردم با متمرکز کردن فکرم رو یو به چپ و راست تکون دادم و سع سرم
  شتریکردم ب یو رو م  ریخاطرات خوب ز یمغزم رو در جستجو شتریاما هر چقدر ب ام،یب  رونی زمان ب
 شدم.  یم دیناام

 گذشته بود. یادآور ی گذرونده بودم به مراتب بدتر از  رایکه اخ  ییزهای کردن به چ فکر

آزمون دانشکده  یتو یو روان یسوق دادم که بخاطر عدم سالمت روح  یفکرم رو به سمت دختر  پس
 رد شد! و بعد به اردوگاه... یافسر 

 متولد و جاسوس شد.  انصب یآر ایکه رو ییجا

دستش  یکه خون رو یی، تا جاکه مقاومش کردن  ییها یو درد و خستگ یو تشنگ یگرسنگ به
 !... دیپاش

  یدیتونست تعادل رو در بدنم برقرار کنه، با ناام یکردم، مغزم نم  یاحساس نم نیزم یهام و رو قدم
 برخورد کردم.  واریبه اطرافم چنگ زدم تا به د

 گذاشتم و چند بار فشار آوردم.  قمیشق  یهام و رو انگشت

 جاسوس قلب نداره«  هی ایبزن تان »

 چشم هام جمع شد.  یاشک تو ناخواسته
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 تونه آدم بکشه؟!  یداناوان قلب نداره و م ایگفته تان  یک

  نی زم یکه رو دمیرو د یبستم شکل گرفته بود، قامت بلند مرد یکه پشت پلک ها یمطلق  یک ی تار در
 افتاد...

 ر گذروندمشون. لرزون از نظ  یصورتم گرفتم و تا نگاه  یوحشت دست هام و جلو با

 نبودن. یشده بودن، اما خون دیشدت سرما سف از

گوشم گذاشتم و به  یرو تو  یفرو کردم، هنسفر  میبارون  ب یج یدست هام و تو تی حرص و عصبان با
 .دمیدو الیسمته و

 *** 

زدم رو در   خی یرفتم، انگشت ها نهی به سمت شوم میاز باز کردن در کفش هام و درآوردم و مستق بعد
 .دمیمعرض شعله ها گرفتم و تند تند نفس کش

 ؟ یدیرس  رتریچطوره که د ،یتو زود تر از من راه افتاد -

  یق ینفس عم دنیحبس شد، با کش نمی س ینفس تو هیچند ثان یبرا د،یچ یگوشم پ یآراد که تو یصدا
 معطل شدم. یراه کم  نیجواب دادم: ب ی به خودم مسلط شدم و به آروم

 هیدستش   ینشسته بود و تو یناهارخور  زی کنار م یچوب  یصندل   یش بهش نگاه کردم که رودنبال  به
 کرد.  یم  ییخودنما  ینیچ وانیل

 آن نگاهم وحشت زده شد.  کیداغ شدن نگاه کردم، در   یازش گرفتم و به دست هام که حساب  چشم

 شعله عقب رفتم. یدست هام از رو دنیاز گلوم خارج شد و با پس کش یبلند  غیج

 از خون روش نبود.  ینشستم و دوباره به دستم نگاه کردم، اما اثر  نی رو زم  جانی شدت ه از

 . دیپنهان به صورتم دست کش یآراد دورم حلقه شد، با تعجب و وحشت  دست

 سوخت؟  تیی شد؟ جا یچ -

 دهنم و قورت دادم و دوباره به دست هام نگاه کردم.  آب
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 شده بودن...  یجور لب زدم: دست هام بازم اون  یآروم به

 ؟ی: چجور دیتعجب پرس  با

 !یخون  -

 پوزخند گرفت.  ینگاهش عوض شد و رنگ  هویاخم به دست هام نگاه کرد،  با

 حالت خوشه؟ یمطمئن  -

 ها؟  -

 شه!  یقرمز م ای  یو نارنج رهی گ یو م  شیرنگ آت یر ی گ یم  شیآت یدستت و رو یابله! وقت -

 دهنم و قورت دادم، بعد هم بدون حرف بلند شدم و به سمت راه پله رفتم. آب

 داد به دنبالم اومد. ینشون م  ن،یزم یمحکمش رو ی شدن قدم ها دهیکوب

 ا؟ یرو -

 شتاب برگشتم سمتش. با

 نگو! -

 و؟  یچ -

 .ستمین انصبی آر ای مرده و وجود نداره، من رو گهید ا یرو -

 ؟ یچ -

 شد.  دیمتفکر، اما پر از ترد نگاهم

 رادمنش و کشت! ا یرو -

  صیرنگش تشخ یتونستم از پشت نگاه نافذ و مردمک لرزون عسل  یکه م یا ی و نگران   د،یترد یکم  با
چشمام نگاه کرد و من   یبزنه، لب باز کردم: اون تو یحرف  نکهیبدم به سمتم قدم برداشت، قبل از ا
 لبخند زدم! از کشتنش لذت بردم!
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و به   یرو کشت  یمجرم فرار  هیگفت: تو  یباال برد و با لحن شمرده و مطمئن نهی هاش و با طمأن دست
 ...یبرد یهم لذت م دی با  ،یمردم خدمت کرد

 رو قطع کردم.  حرفش

 کرد، من اون و هم کشتم... ک یشل انیهم بود که به را گهیمرد د هی -

 لرزونم رو به سمت عقب سوق دادم و ازش فاصله رفتم.  یها قدم

 گلوش گذاشتم... یرو بکشم، چاقو رو رو  یگناه جس یبود دوست دختر ب کیاون شب نزد -

 . رهیزدم رو بگ خیکرد دست  یرفتم جلو اومد و سع  یکه به عقب م  همزمان

 ! شونیاما نکشت -

رو به جونش   دمیکه کش یآب انداختم، تمام درد یتو انیاز را تمیبه خاطر عصبان اما اون دختر و -
 شکستم. یو با خودخواه انیانداختم و قلب را

شه، فقط به من  یزمرمه کرد: حالت خوب م  ینیرو به سمتم دراز کرد و با لحن آروم و غمگ دستش
 . ریاعتماد کن و دستم و بگ

 رو به سمتش سوق دادم.  میاشک نگاه

 ؟ یاسما رو برگردون ی تون  یم  ؟یکه از دست دادم و برگردون ییها و کسا زی چ یتون  یم -

 درد و به سرم احساس کردم، دستم و به سمت صورتم بردم.  هجوم

بودم، من نتونستم از دوستم مراقبت کنم و همه  امیمن غرق در عذاب دادن را کهی اسما مرد، در حال  -
 رو از دست دادم. 

 آوردم و هق زدم.  نییپا  سمیخ یچشم ها یو از رو دستم

 گرده...  یهم برنم  گهیاون مرده و د -

 چشمم تار شد...  یاز جلو  رشی و تصو دیکش  ری به سمتم برداشت، سرم دوباره ت یقدم
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 *** 

 اسما؟  -

هام نقش بست، لبخند  چشم یو سادش جلو  بایصورت ز ری و تصوصدام سر بلند کرد  دنیشن  با
 به سمتم برداشت.  یلب نشوند و بدون حرف، قدم یو رو شیشگیهم

  یاز زخم و کبود یصورتش اثر  یبودم، اما رو  دهیبار تو تنش د نیبودن که آخر  ییهاش همونا لباس 
 .خوردی به چشم نم

رو    یتموم احساسات بد و ناراحت کنندم خوشحال نیاما مغزم تونست از ب خت،ی در درونم فرو ر یز یچ
 هام بنشونه. لب  یرو در جواب لبخند گرمش رو یکنه و لبخند دایپ

 ؟ ی: تو در آرامشدم یتکون خوردن و آهسته پرس هاملب

حال آندره خوبه و   کهن یا -؟یکن  یفکر م  یمرموز جواب داد: خودت چ یتکون داد و با لبخند یسر 
 آتنا رو قبول کرده، باعث آرامش توئه؟ یسرپرست 

 ، حال آتنا و مادرم هم خوبه.و دوسم داره دهیاون گفت که من و بخش -

که  یداره وقت  یا دهیاحساسات چه فا نیگفتم: ا ی لب هام نقش بست و با تلخ یرو  یپوزخند
 !؟یمرد

 اره اگه در رنج و عذاب به سر بره؟! د یا ده یچه فا تی زندگ ،یکه زنده ا  ییپس تو -

 و دوس نداره. بخشهی من و نم انیاندوه زمزمه کردم: من زندم، اما را با

 وجود نداره که من خوشحال کنه!   یز یچ چیزندم، اما از مادرم خبر ندارم، ه  من

 بردم...  نیکه کشتم و از ب ییعذاب وجدان دارم، به خاطر کسا من

 گرمش گرفت.  یدست ها نیآروم به سمتم اومد و دست هام و ب ییقدم ها با

 .یرو نکشت  یگناه  یآدم ب چیبس کن، تو ه -

 بد باشم. یمسئول قصاص آدم ها خوامی من نم -
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 .یبود که خودت انتخاب کرد  یشغل نیا -

  هیپول بودم با  یکردم، جواب دادم: من تنها و ب یرو خودم هم احساس م شی که درموندگ یلحن با
 نداشتم.  میگذروندن زندگ یبرا یا گهیتر، راه د کی خواهر کوچ

 ! یانجام نداد یتو کار اشتباه -

  نیبکشم گفتم: ا رونی دست هام و از حصار دست هاش ب کردمی م یسع کهیزدم و در حال   یپوزخند
 .ینکرد یوقت خودکش چیچون ه ،یگیو م

 دستم محکم تر کرد. نیانگشت هاش و ب  فشار

 ! یتو زنده ا  یول -

ادامه  یبرا  یفرصت دار  هیتو  ؛یصدمه نزن گرانیبه خودت و د گهید ی تون یتو م ،یکن  یزندگ   یتونیم
 و جبران. 

  یتون یم ، یرستوران ها بخور  نی بهتر یمورد عالقت و تو یغذاها ،یکن  دیخر  یبر   ،یبخند  یتون یم
 !  یادامه بد دیتو با ،یلبخند بزن  یزندگ کیکوچ یها یو به شاد یاز دست مجرما فرار نکن 

و به آندره   یبد   راتی من خ یبرا یتون  یآرام بخش ادامه داد: م یو با لحن  دیرو وسعت بخش لبخندش
 و دوسش دارم!... دمش یبخش  دم،یکه من صداش و شن یبگ

 . دیحرف دست هام و رها کرد و آروم آروم ازم فاصله گرفت و به عقب چرخ نیدنبال ا به

رفت،    یکه به سمتش م ییانتها  ینامعلوم و ب ریبه مس  رهیاشک هام و پاک کنم خ  کهنیا بدون
 من کامال تنهام!... یر  یم یناراحتم، حاال که دار   یلیصداش زدم:اسما؟ من خ

 دم.  یشه، بهت قول م  یو آهسته گفت: حالت خوب مبغض دار و لرزونم نگاه کرد  یچشم ها به

 ! ییدروغگو هیتو  -

رو ببخش تا بدون عذاب  نایست یپس من و ببخش، پدر و مادرت و برادرات و ببخش، استاد کر -
 . یکن یوجدان و قلب درد زندگ
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گوشم  ی تو یکی قلبم در تار یاز دهنم خارج نشد، فقط تپش ها ییبگم اما صدا یز یباز کردم چ  لب
 دستم مشت شد. یو ملحفه تو دیچ یپ

کردن افتاد و   یشب رو رد م میسه و ن یمهتاب ینور کم سو ری که ز یوار یساعت د یبه عقربه  چشمم
 شد.    شتریب میناراحت 

 !...یم یدوست قد یکرد یترم نم  شونیو پر یومدیکاش به خوابم نم یا

 *** 

 چشم هاش رو در حدقه چرخوند و سر تا پام رو از نظر گذروند.  یعسل مردمک

 . امی پس منم باهات م ،یا یاگه انقدر جد -

 .میتنها برم هم جد کهنیا یتو -

 نه... -

برم   ییتنها تونمی چشم دوختم و کالفه گفتم: آراد من م شیگرفته و عصب  ی به چهره  صالیاست با
 و زنده و سالم برگردم. رونیب

 کنه؟ی م تتیکه حضور من اذ یبر  یخوای کجا م  -

 بابام... شی پ رمیشمرده گفتم: م یلحن آروم تر  با

 موهاش چرخوند.  نی نزد و دستش و ب یهاش از هم باز شدن، اما حرف  لب

 اومد، فقط بهم زنگ بزن.  شیپ  یاگه مشکل -

نظرش عوض شه  کهنیقبل از ا میدست فیگونش و برداشتن ک دنیتکون دادم و با بوس یسر 
 زدم.  رونیکردم و  خونه ب یخداحافظ 

مردم باعث شد کالفه تر و   یها  یسر و صداها و شلوغ   دنیمترو و شن یتصورم نشستن تو برخالف
 اومدم. رونی رو حساب کردم و ب هیکرا نیماش ستادنیتر شم، با ا  یعصب

 رو چنگ زد. نمیس یسه سالمندان افتاد و دستم ناخودآگاه باال رفت و قفبه سر در خانه چشمم
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بهش اضافه شده بودن، به وضوح احساس   یشتر یب یساختمونش که طبقه ها  دنیزمان رو با د گذر
 کردم. 

 تازه کردم و قدم به داخلش گذاشتم.  ینفس

 فرق کرده بود. یلیخ  شیبه هشت سال پ نسبت

 !ادی ز یلیفرق کرده بودم، خ  منم

  شون،یپر ی در هم، روان ییچروک و اخم ها یدختر بچه هفده ساله، با لباس ها هی شیسال پ هشت
کت مرده  یلبه ها کهی گذاشت.... در حال اطیح نیخسته، قدم به درون ا  ی داغوون و قلب یاعصاب
رو   هبلک شی حال  یبخش ها نه تنها تو رفتار و بکه اثر سرم و آرام  د،یکش یرو به دنبالش م یا دهیخم
 بود.   انینما یبه خوب   شیمارستان ی ب یآب  یو سوراخ سوراخ و لباسا فیظر یبازو

نشناستش و نتونن بعدا  یتا کس دیکش  یم نییپا شتر یو ب   شتریو مدام ب ش یمشک  یروسر  دختر
 .رنی سراغش رو بگ

 شده بود، نشوندـ یشده ا یکه االن سالن انتظار صندل  یا یدر ورود یو رو به رو دیو کش بازوش

 !... یدیو بده به هر کس که د نیگفت ا  یو به دستش داد و با لحن سرد کاغذ

کتک   یدوخت که هنوز جا یو نگاه آخرش رو به مرد ستادیزدم ا یکه قدم م یی جا  یاز رفتن رو قبل
که  یا نهیآوردم و ک  ادیکردن، لبخند تلخش رو به  یتن و روحش درد م یها و زخم زبون هاش رو

 بخشمت!   ینم  چوقتی ازش داشتم در درونم شعله ور شد: خداحافظ بابا، ه

 زدم و قدم به داخلش گذاشتم.  یتلخ  لبخند

و   ییو تنها یچقدر سخت یدینفهم چوقتی ... هیدیمنو نفهم یدرد ها چوقتی تو ه ان،یرا  یدون یم
 ! یکه ولم کرد دمیدرد کش

 من بدم!...  آره،

  یو نخواستم؛  درد کس یبده کس  چوقتیکشم. اما من ه  یشکنم و آدم م یکنم، دل م یم  انتیخ من
 رو نخواستم؛ اون ها خودشون خواستن.



 2عاشق  انتکاریخ

384 
 

 حقشون بود.   گهید یایلیو خ   انفریآر

 بودن و شغلم خدمت بود.  سی من پل شدن،یمجازات م دیبا گناهکارها

 زدم و جفتمون و شکستم. ینزنم، ول بیکردم بهت آس یسع من

 بود.  ادیز ی ل یمن خ یخونوادم هم ازم گذشتن توقع موندن تو اون هم برا یه حت هستم ک یکس من

 رفتم.  رشی سمت پذ به

 سالم. -

چه   د ییجواب داد: سالم، بفرما  نکشیبود، سر بلند کرد و بعد از جا به جا کردن ع  زیکه پشت م  یخانم 
 اد؟ ی از دستم برم ی کمک

 .نمیرو بب  یکس خوامی م -

 ...قهیبود در حد چند دق ایمح  طشیاگه شرا دیاسمش رو بگ -

 مکث کنم. ه یاسمش مجبور شدم چند ثان ادآوردنیبه  یآورد بود که برا  تاسف

 آوردنش.  شیپ جلنیحدود هشت سال به ا یمهران... مهران صالح  -

 . دیصبر کن قهی لطفا چند دق -

 دوخت.  رتویانداخت و به مان نیی از اتمام حرفش سرش رو پا بعد

 رو خفه کردم.   فشی خف یمشت کردم و لرزش ها فمی هام رو به دور بند ک انگشت

 متنفکرش به گوشم خورد.  یصدا  قهیاز چند دق بعد

 آوردنش؟  شیهشت سال پ ی... گفتستین  نجایا یاسم نی همچ -

 تکون دادم و منتظر بهش چشم دوختم. دییتا یسرم رو به نشونه  آهسته

 ؟ یباهاش دار  ینسبت  -
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 نه؟  ای هست  جان ی: ادمیپرس یا یدر هم گره خوردن و با لحن جد ی با اخم کمرنگ  ابروهام 

 .رمشیخواستم به عنوان پدر بپذ یهم نم واقعا

رو   یدیجد  یگذاشتمش تا بتونم زندگ یکامال کنار م دیدر گذشتم بود، با  کیتار ی هیسا هیفقط  اون
 شروع کنم. 

 ...ای منتقل شده  دیشا ؟یتا حاال بهش سر نزد  -

 ؟ یچ  ایکالفه زمزمه کردم:  دم،یرو که د  مکثش

 فوت کردن! ایگفت:  یو باال انداخت و با لحن متاسف  ابروهاش

 .میندار  یاسم نیچن  نجایهر حال متاسفم، ما ا به

 !نیمردن بنداز ایکه انتقال داده شده  ییکسا ستی نگاه به ل هیو کالفه گفتم:خب   دمیکش یپوف

 موس گذاشت  یرو زمزمه کرد و دستش و رو یز یچ

و قبل اومدن صبحونم رو    کردمیکاش به حرف آراد گوش م  یرو نداشت، ا نی تحمل بدن سنگ پاهام
 کردم.  یکامل کوفت م

 سالن انتظار نشستم.  یصندل یرو

 مواده! یبرا ست،یغذا ن یبرا یگرفتگ نیگفت ا  یکرد و م  یدر درونم فوران م یز یچ هی

کمپ تموم کنم و مواد و  یعجله داشت که نذاشت درمانم رو تو رانیشوت کردنم به ا یانقدر برا انیرا
 کامال ترک کنم.

 ن؟ یکرد داش ی: پ دمیسرم و باال آوردم و رو بهش پرس دم،یسرم د یرو باال شیسا قهیبعد از ده دق 

چهار سال  شونیگفت: متاسفم خانم ا یروپوشش فرو کرد و با مکث کوتاه بی ج  یهاش و تو دست
 . دیری بگ یشتر یاطالعات ب  دیتون یفوت کردن. از همکارم که تحت نظرش بودن، م شیپ

 *** 
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روش   یع شده بود اثر انگشتم و به خوبکه روش جم یچند سانت خاک دم،یسنگ قبر کش یو رو دستم
 قاب گرفته بود.

سنگ قبرش   ینوازش وار رو یدست چیبهش سر نزده؛ ه کسچیچهار سال ه ن یا یبود که تو معلوم
 روش سقوط نکرده!   یقطره آب چیو ه ومدهیبه حرکت درن 

... درست  گشتنی انتهاش برم یب  ییاثر گذرزمان نبودن، به تنها یهمه گرد و غبار و خاک خوردگ  نیا
 مثل من!

ازش   یسنگ قبرش رها کردم، به گوشه ا یها رو رو لی حسم رو از هم باز کردم و گال  یب یها دست
روان آب با کمک دستم تونستن به همراه   یرو باز کردم، قطره ها یآب معدن یدادم و در بطر  هیتک

 بشه.  انیاز غبار نما یکنن و اسمش از پشت پرده ا  دایپ  نییخاک و گل راهشون رو به پا

 ...دن یبه رخ کش  شتریرو ب شونیو خشک یبند لبخندم، لب هام به درد اومدن و تشنگ پشت

 بابا، منم مثل توم! یدون  یم -

  ایسر قبرم،  ادیو ندارم ب  یشه، کس یدلتنگم نم  ای ره،یگ  ینمکس سراغم رو    چیه رمی اگه هر جا بم 
 !... یبود یبگه کاشک 

 چرا؟  یدون یم

 .میکه دوستمون داشتن بد کرد ییدوباره جواب دادم: چون به کسا خودم

 دار بود.  شین  یلیبود، حرفاتم خ نیسنگ یل یدستت خ یدونم، ول  ینه رو نم ای  یدون یم

 تونست اخالقت رو تحمل کنه.   یما رو ترک کرد، چون از دست تو خسته شده بود، چون نم مامان

رو   یچند متر  نیترت کردن و انداختنت تو ا وونهیو آخرشم د یدوسشون داشت یل یکه خ ییپوال اون
 از مشکالت تنها گذاشتن. یآوار   نیبردن و من و سارا رو ب   زتیعز یهم پسرا

باشه، با درد هاش    یافتادم کار کردم تا در راحت یم یکه از خستگ ییسارا رو بزرگ کردم، تا جا خودم
 فراموش شدم.  تی کردم و سپر بالش شدم، اما در نها هیگر



 2عاشق  انتکاریخ

387 
 

کنارم   انیهام باعث نشدن را هیالتماس ها و گر ینه تالش، نه اسلحه و نه حت ،ی ، نه سرسختانتقام  نه
 بمونه!...

 بخشم؛ نه تو رو، نه مامان و، نه اون دو تا برادر نامرد رو!  یتو رو نم من

 کنم.  یرو ترک م  التونیخ شهیهم  یبخشم و برا ینم انی پس منم مثل را د،یکرد  انتیبه من خ شما

 برداشتم و دو تا زدم رو قبرش.  نیزم  یاز رو یک یکوچ سنگ

 .کهی روحت شاد مرت -

 رو برداشتم و از سنگ قبرش فاصله گرفتم. میدست فیک

بود که حرف   یفحش بدم، اون تنها کس  شتریگله کنم و ب  شتریبمونم، ب شتریچرا دوست داشتم ب دروغ
همه  گفتیمرتبه؛ نم  یکرد همه چ  یو وانمود نم گفتیدروغ نم  کرد؛ی و سرزنشم نم دیشن  یهام و م

 ...کنهی و من و درک م شهی درست م زیچ

خبر از حال بد و    ختنیری ملتهبم م یشون یپ یعرق که رو زی ر یکرد و قطره ها  یموم بدنم درد مت اما
 دنبالم. ادی رو کنار گذاشتم و به آراد زنگ زدم تا ب یلجباز  نیهم  یدادن، برا یتبم م

 تند تر برداشتم و کامال از قبرستون و محوطش دور شدم.  یحال  یب  رغمی هام رو عل قدم

خالء   یشدن تو ی ها باعث م نی شدن به همراه حرکت ماش یجا رد مکه از اون یمردم یو صدا سر
 و سقوط نکنم.  امیگم نشم، هر لحظه به خودم ب  میذهن

 . ادیدادم و به جاده چشم دوختم تا آراد ب هیتک  وارید به

رو   ادهیلبم نقش بست، سرعتش رو کم کرد و کنار پ یرو  یجون   یلبخند ب دمید رو که از دور  شیآئود
شدن  دهیبلند ترمز و کش یصدا دنیچنگ زدم و به سمتش رفتم، اما ناگهان با شن فمی پارک کرد به ک

، سرم رو به سمت چپ چرخوندم و  قلبم گذاشتم یو دستم و رو  دمیجاده از جام پر یرو ین یماش
 .ستادی خورد و بعد از کج کردنش از حرکت ا ابونیکه به صندوق صدقات کنار خ دمیرو د ین یماش

 در سمت چپم جون گرفت. یو همهمه ا دیچ یگوشم پ یتو  یبلند زن غی ج یصدا

 .دیاومد و به سمتم دو رونی ب نشیبه سرعت از ماش آراد
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 ؟ یتو خوب -

 یافتاده، دختربچه ا یچه اتفاق  نمیتا بب دمیتوجه به سوالش، چند قدم برداشتم و سرک کش بدون
و   دنیزد، چن تا مرد و زن سرک کش  یسرش هق م یباال  یپوش یآسفالت افتاده بود و زن مشک یرو

 یشده  ختهی ر یها شهیتوجه به خرده ش یاومد و ب رونی ب نی از داخل ماش یدورش رو گرفتن، مرد 
 شد.  کیهسته به صحنه نزدآ رشدو

 . نمیآسفالت رو بب یخون رو  یرفتم و تازه تونستم قطره ها  جلوتر

 شده بود.  یو خاک یکه خون  دمید یم  تی جمع  نیلباس دختربچه رو از ب یا گوشه

 مردم غوغا کرده بود. یهمهمه  نیاون زن ب یها یکنن و زار  کاری دونستن چ ینم  مردم

 . دمیبازوم نشست، جا خوردم و از جا پر  یآراد که رو دست

 ؟ یصورتم تکون داد و نگران زمزمه کرد: خوب  یو جلو دستش

 سر تکون دادم و انگشت اشارم رو به اون سمت گرفتم.  آهسته

 ...دهیاون بچه صدمه د یمن خوبم، ول -

 .میبر ای زنگ زدن به آمبوالنس ب -

 . دمیکش رونی رو از دستش ب دستم

 نه.  ایتونم کمکش کنم  یم نمیبرم بب   دیبا  اما من پرستارم -

 قرار گرفت و راهم رو سد کرد.  جلوم

 ! یبهش کمک کن یکه بتون یستین  یطی شرا یشو، االن تو یاون شغل قالب الیخی ب -

 یکه تاالب خوردم و به عقب تر پرت شدم، به سمت دمی کش رونیدستش ب یرو به شدت از تو  دستم
 دارن.  ازیگفتم: اون... ا... اونا به کمکم ن دهیکه دختربچه افتاده بود نگاه کردم و بر

 قدرتمندش گرفت.  یسمتم اومد و بدن لرزونم رو در حصار بازوها به
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 ... یایبا من ب  دیبا ست،ی تو حالت خوب ن -

از   یجدا شدم و وارد مرحله ا اید و با فرو رفتنم در آغوشش، از دنچشم هام تار ش یاز جلو رشونیتصو
 شدم...  یهوشی خواب و ب

 *** 

 شش ماه بعد«  »

 ؟ یخور ی : چرا نم دی آراد، نگاهم رو از غذا گرفتم و بهش دوختم که پرس  یصدا دنیشن  با

 . دمیپرم رو به سمت دهنم بردم؛ لقمه رو قورت دادم و آب و سر کش مهیزدم و قاشق ن یح یمل  لبخند

 !هیکاف گهید -

  دیشا ؟یخور ی نم  گهید یدفعه من و هم بخور، مطمئن ه یگفت:  یز یزد و با لحن تمسخرآم  یپوزخند
 نباشه؟! یسه بشقاب کاف

  هیکه با  یتلخ  گذاشتم جواب دادم: تو انقدر یبشقاب م یقاشق و چنگال و رو کهی و در حال دمیخند
 خوردت! شهی من عسل هم نم

ساعت از زمان مالقاتت   میگوشت تلخ برسونتت مطب، هر چند که ن  نیپس زود آماده شو تا ا -
 گذشته! 

گفتم: اما من  یتازه کردم و با لحن مطمئن یهام کنار زد؛ نفس لب  یحرفش لبخند رو از رو نیا دنیشن
 . امی باهات نم

 ؟ یایتکرار کرد: نم   یکرد و حرفم رو سوال ز یر یسوال ی هاش و با حالت  چشم

 پزشک بودم. روان  شی پ  یکاف یبه اندازه  -

  یکنم، کابوس نم ینم هیگر گهیکه؟ د نهیب  یاون دوران سخت رو پشت سر گذروندم. م گهید من
 زنم! تازه اشتهامم برگشته!  یشم و توهم نم ینم  وونهید نم،یب

 خانم؟   ایباور کنم رو -
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 انکاره!  رقابلیغ  قتهیحق هی نیو ا امیزدم و مهربون گفتم: چرا که نه؟! من رو یلبخند

 خوب کردم.  یاز اون کارها شتریکردم که تموم شدن و ب  یاشتباهات 

 قرار گرفتم. ری تحت تاث -

لبخندم رو پررنگ کردم و   زد،یموج م شیعسل یچشم ها  یکه تو یا یتوجه به پوزخند و ناباور  بدون
 ! دمیگفتم: من اون و د  یبخش  با لحن آرامش

 و؟  ی: کد یتفاوت پرس یب

 اسما رو!  -

 تعجب نگاهم کرد.  با

 کم تعجبش محو شد و جاش رو به تمسخر داد کم

 ! یتر شد وونهیبگم جلساتت رو دوبرابر کنه، انگار د دیبا -

 توجه به حرفش، با همون آرامش ادامه دادم: اون در آرامش بود و خواست که منم باشم!  بدون

سراغشون  گهیکردم و د یمغزم تو گون یگوشه  هیو خاطرات بدم و رو  دمی هم همه رو بخش من
 نرفتم.

 تو هنوز به... ای گفت: رو یبا لحن نگران و آمرانه ا 

 قطع کردم.  تیحرفش رو با جد   بارنیا

 . امیکنار ب  ندمی آ نطوریدارم تا با خودم و گذشتم و هم ازی ندارم، فقط به زمان ن از یمن به روانپزشک ن  -

 بود. دهیفا یبلند شدم و به سمته اتاقم رفتم، بحث کردن با آراد ب زی هم از پشت م بعد

 *** 

 شد.  ییغرق در نور و روشنا کیالمپ رو زدم و اتاق تار د یاتاق شدم و در رو پشت سرم بستم، کل وارد
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لبخند   یبرا  یلیتالشم نتونستم دل رغمی دادم و نگاهم رو حول اتاق چرخوندم، عل  هیهدف به در تک یب
 کنم. دایزدن پ

 هی، اما باهاشون خو گرفته بودم و به گراز ته دلم نبودن کهن یکردم با ا یکه نثار آراد م ییها لبخند
 دادم.  یم حشونیترج 

که ناگهان  یدادن، با فکر  یافتاد که ساعت نه شب رو نشون م یوار یساعت د  یبه عقربه ها چشمم
 . دمیدو یبهداشت سیبه سرم زد به سمت سرو

  یرو هیگل گل یم، ملحفه کردم به عقب برگشت یکمد م یکه تو یجهای نت یب  یاز جستجوها خسته
 سرم انداختم.   یو رو  دمیرو کش زیم

 داد قامت بستم.  ینشون م میکه گوش یانداختم و به سمت قبله ا ن ی زم یسنگ و رو تکه

 زانو زدم.  نیزم یخدا دادم و رو لیپر از اشکالم رو تحو نماز

 شدن.  یمانع از ارتباطم باهاش م  دیو نبا تونستنی هام نم  یخالکوب 

احساس   دمیکش یباهاش رو م یبراش تنگ شده بود و حاال که در سکوت انتظار هم صحبت  دلم
 ازش غافل شده بودم.   ادمیز یمشکالت و دردها لیکه به دل یکس  یداشتم؛ برا یخوب

گفته بود که  هام باز هم بندش باشم، خودش  یبد یرو احساس کنم، با همه  شی داشتم بندگ دوست
 بخشه! یخطاکارا رو م

 .ارمی داد آرامشم رو به دست ب یو اجازه م دیمن و هم ببخشش کاش

 قلبم زانو زدم.  میسجده رفتم و از صم  به

 تا جبران کنم.  ریتو دستم و بگ یامتحان رد شدم، ول  یمن قبول نشدم. من تو همه  -

 کردم و کشتم!...  تینابود کردم، اذ دم،رکریتحقکه شکستم،  ییآدم ها یهام، برا  یتمام بد یبرا

 هم من و ببخشه.   انیو ببخش تا را من

 بدتر بهش التماس کردم، اما اون باور نکرد که دوسش دارم...   ای طورن یهم من
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 خواستم بهش صدمه بزنم. ینم  وقتچ ینکرد که ه باور

 .دمیصورتم کش  یبرداشتم و رو یانداختم، دستمال  زیم یرو دوباره رو پارچه

 من شده از بارون...  جنس

 !  ونیشه گر یم یلعنت  یچشم ها ینباش 

 با کمک اسما!... دی، شازنم  یتوهم نم گهی دارم و د یبهتر  حس

 بعد از مرگش هم آرامش من بود.  ی که حت  یز یعز دوست

کردن   یکه زندگ نهیهم یتر شدم، برا کیکنم به خدا نزد یاحساس م  یدورم، ول انیاز را نکهیا با
 راحت تره!  یلیخ

 انگار که دو تا مرد جلومه.  انیرا از

 که عاشقش شدم!  یکی

 شیادآور یتونم با  یم یکه به سخت انیرا هیمرد مهربون و بامزه و جذاب که عاشقم بود... و  هی
 ناراحت نشم. 

 خواست بکشتم و در آخر رهام کرد.   یکرد، م کیکه ازم متنفر بود، بهم اعتماد نداشت، بهم شل یمرد

خطرناک زنده بمونم؛ اسما هم  یایدن نیا یداد تو ادیهشت سال استادم بود و بهم  نایستیکر
 عاشقم بود....  اریخواهرم بود و هم دوستم؛ کام

 م داشت و آخرش هم نجاتم داد.هام دوس یسال ازم مراقبت کرد و با تموم بد هفت

 ازم دور شد تا راحت باشم!  اون

رحم   یعشق ب هیاز  شتر یب  یلیخ  اقتشیرو داشته باشه، چون ل زایچ  نیهر جا که باشه بهتر دوارمیام
 طرفست! کی

 *** 
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 و قاب عکس رو برداشتم.  دمیتخت پر یرو

 . دمیرس  راشیروشن و گ یآب یتا به چشم ها دمیکش  دشیسف یگونه ها  یو از رو دستم

 خوب شدم و از زخم هام فقط جاشون مونده. گهیمن که د ؟ی تپل  یچطور  -

  میتونست ی م م،یمثل آندره داشت  ییو بابا میکنم اگه من و تو نصف آتنا شانس داشت یکه فکر م حاال
 .میدیکش ینم  یهمه سخت نیا دی و شا میخوشبخت بش

کرده که دوسش داره، چون آندره تو رو دوست داره و تو آتنا   دایپ ین پدر شه، چو یخوشبخت م اون
 ! یرو دوست داشت

 ،یکه عاشق تو بود و تو هم عاشقش بود یرنگ کنار مرد  یآب یتپل با چشم ها یاون دختر بچه  
 .نهیرو بب  یدیجد یایتونه دن یکنه و م  یم  یزندگ

 متفاوت با تو! یا ندهی پرورشگاه و آ یخارج از گذشتش تو  ییایدن

کرده بود شدم و با نوک انگشت پاکش   دایگونم پ یکه راهش رو تا رو  یقطره اشک سمج متوجه
 کردم. 

 .یست یتو اون جا تنها ن -

 ! شتنیشدن پ  دیکه قبال شه  ییاز بچه ها یلیو خ  ایلع  نا،یستیکر استاد

 تنهام...  یل یمن خ اما

 .  دمیشدم و درد کش ری پ میتموم زندگ یسال به اندازه   کی نیا  یکنم تو یم  احساس

زخم هاشون  یچشم هام رد شدن و جا یاز جلو لمیف ه یمثل  دمیکه تا حاال کش  ییتموم دردها انگار
 تازه شده!

  انتیخ پدر و مادرم، کتک ها و حسرت ها و رفتن مادرم  یاز خونوادم، دعواها ییو زخم ها  ریتصاو
مراقبت ازش تو اوج  فرار من و سارا به تهران  ام،یآوارگ ،مارستان ی ، بردن پدرم به تپول یبرادرهام برا

برد؟   ا یمحل آموزش هکرد و ب  دامونیکه مژگان پ یوقت یآگاه یتو اداره  ادتهی  ،ییو تنها  ینوجوان
 !  ادتهیمعلومه که 
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 و فراموش کنه؟   ریگسخت و نفس یتونه اون آموزش ها یم یک

  تیو مامور اتیفشرده رو؛ اون همه عمل ناتیو تمر های و ترس ها و سخت های خواب  یاون ب ی همه
 سخت رو!  یها

 به اون روزا...  می فلش تانک بزن  دیفلش بک زدن با یقدر سخت گذشت که جا اون

 گذاشتم. یعسل یو قاب عکسش و دوباره رو دمیکش یآه

 بدن خستم باز کردم و خودم رو در بر گرفتم. ی، آغوشم رو برادادم هیتاج تخت تک به

نه به قولت    ای  موندیآندره دوست داشت و باهات م ؛یموند  یاما تو زنده م مردم یکاش من م  یا -
رو شروع   یو خوب  دیجد  یو زندگ  یشد یمادر آتنا م ،یموندی مادره تنهات م   شی و پ یکردی عمل م

 . یکرد یم

 باشم. سی پل  خوامینم گهید من

  یبرا یکه نتونستم مامور خوب  فهممی و م  نمیب یم یاد یکنم، اشتباهات ز یبه گذشته فکر م  یوقت
از اون کار ها رو   یلیاگه بتونم زمان و به عقب برگردونم باز هم خ  ی حت یکشور و مردمم باشم، ول

 دم.  یدوباره انجام م 

مشت دزد و  هیکه باهاشون سروکار دارم و دوس ندارم....  ییکسا یشغلم و دوس دارم، ول من
 و حالفکار.  یقاچاقچ 

  یتونستم به مردمم خدمت کنم، ول  یتونستم اون جور که دوس داشتم پرستار بشم باز هم م یم اگه
 نتونستم.

  یحت یکرد، اما من به خاطر خمار  ینش بود و با مرگ دست و پنجه نرم مدختر بچه غرق در خو اون
 بشم. کیتونستم بهش نزد  ینم

 . ستیهم منتظرم ن  یمن خونواده ندارم، کس 

 .ستمین  یعصب   ایناراحت  گرانید ایاز دست تو  گهید

 بهم هجوم آورده بودن.  دفعهکیاون همه فشار و درد که  ریشده بودم ز وونهید من
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 شم.  یم وونهیوقتا د ینمه معتادم و بعض هی و ترک نکردم  گاریز سهنو من

اصال کدوم   ه؟یطور نیا یسیحق داشت من و بفرسته تا خودم رو جمع و جور کنم، کدوم پل  انیرا
 ه؟ینطوریا ی آدم ایدختر 

 که قبرش تو بهشت زهراست.  انصبیاآری خر به اسم رو هی

 دونم از کجا؟!  ینم  یدرست کنم، ول خوامیم

 ... یز یچ هی یراست

 .یست ی، تو دروغگو نخوام   یم معذرت

 اشک هام و پاک کردم. عیسر  یلیکه به در خورد به خودم اومدم و خ  یتقه ا  یصدا دنیشن  با

 بگم که خودت و خسته نکن.  دیبا یاون روان پزشک روان  شی پ میتا به اصرار ببر یاگه اومد -

و پرپشتم   ختهیبه هم ر یرفتم؛ با نوک انگشتم ابروها نهی و به سمت آتخت بلند شدم  یاز رو همزمان
 چشمم رو پاک کردم.  ریز یشده   ختهیر  ملیرو به سمت باال هل دادم و ر

 خواد شب و روز مراقبم باشه. یم  یدونستم تا ک یباز شد، نم  یمانند  ژیق یکم کم با صدا در

 ... امیآراد من نم  -

 چنگ انداخت و خفه شدم.  دمی نخراش  یشد، بغض به صدا  انینما نهیآ یکه از تو یر یتصو دنید با

 باز کردم.  یبه آروم هیهم فشار دادم و بعد از چند ثان ی هام و محکم رو پلک

 از دست جنون راحت شدم که االن توهم زدم؟  یک

 شدم.  ره ی د خو به سمتش برگردوندم و با بغض به قامت بلندش که درگاه در رو قاب گرفته بو روم

  یآب به آروم یانداخت، قطره ها هیسا وارید ینور کم رو یتو  دشیبه جلو برداشت و بدن ورز یقدم
 . ختنی ر یم شی کت مشک سیخ یسرشونه ها یو رو دنیچک یاز نوک موهاش م

 کردم.   یبود که احساس م یز یحرکت کردن رو نداشتم، وحشت تنها چ   ایحرف زدن  توان
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بودم، ابروهاش اخم کرده بودن و چشم  دهیچشم هاش ند یتو چوقتیرو ه بی طرز نگاه عج نیا
 به درآور نداشت.   شترمیب  دنیجز چسب یا دهیهاش درد داشتن، عقب رفتنم فا

 . دیکوب  یم نمی س یبا هر نگاه و هر قدم آهستش محکم و ناموزون تو قلبم

 .دی خشمم زبانه کش  شی، آتشد  یم شتریکه هر لحظه در وجودم ب یبا وحشت و ترس زمانهم

 ؟ یاومد یچ یبرا -

 !... یداشت ی: گفت که دوران سختدیچ یگوشم پ یآهسته و لحن مغلوب کنندش تو یصدا

 کرد.  ی صداش هم حالم رو دگرگون م دنیشن یاز قبل بدم اومد، چون حت شتریخودم ب  از

 لب هام نقش بست.  یرو  یپوزخند

 ! ؟یو تو هم باور کرد -

 خوبه که تو باورت شده من قلب دارم.   یلیخ نیا

که  یفکر کرده باش  نیلحظه به ا کیکنه که تو  یدار م  حهیو احساساتم و جر  زهیبرانگ نیتحس  واقعا
 یتوبه اسم قلب  یز یچ هی انصبیآر ایزنده مونده و رو  یاون همه زخم و سخت ری از ز اداناوانیتان
 داره!  نشیس

 ؟یاومد  یچ یبرا ینگفت

 کنم. تتیکه اذ ومدمین -

بلند و   اد یعقب رفتم و فر شتری ، ناخواسته بتر شد  کیقدمش که به جلو برداشته شد و بهم نزد با
 انداز شد.  نیسکوت اتاق طن یتو  دمیترس

 !  یکن یکار و م نیهم یدار  قایاالن دق یول -

 ندارم! تی کنه جواب داد: من که کار جادیو نگاه آرومش ا میلحن مال یتو  یر یتغ کهنیا بدون

 !؟یمحل  یتر شدم... باز هم ب نیحرفش غمگ نیا دنیشن  با
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 ده!  یآزارم م  شتریکارت ب  نی من که بهت گفتم ا -

 دروغگوم؟ انتکاریخ هیکه  یکن  یادآور یبهم  یاومد

خواد   ینم گهیکه د نمیدختر تنها و گوشه نش هیاما من االن  ،یکه خودت و به زحمت انداخت یمرس
 عشق رو بهت ثابت کنه! 

جور   هی شد باعث وحشتم شده بود یم  کیبهم نزد  کهن یا دم،یکه تونستم به درآور چسب ییجا تا
 تونستم ازش فرار کنم.  یترس مضر بود که نم  ای جانیه

 خودم هم وحشت داشنم.  ی هیاز سامدت ها بود که  چون

 فاصلمون و پر کرد و بدن لرزونم رو در بر گرفت.   عیحرکت سر کی یط

 کنم...  یادآور یبترسونمت و اشتباهاتت رو   ایکه بهت صدمه بزنم  ومدمیمن ن -

زدم: باشه   غ یج  یبا درموندگ ام، یب  رونیقدرتمندش ب   یکردم از حصار دست ها یتقال م کهی حال  در
 ! یر یباشه که ازم فاصله بگ  نیتونه ا یقدمت م نیدم، اولباور کر

  یبود، دستش رو رو  شیقبل یخاطر رفتارهاتوجه کردن به حرف ها و ترس ناخواستم که به بدون
قدرتمندش گرفت و   یپنجه ها ون یدست مشت شده از ترسم گذاشت، بازش کرد و انگشت هام و م 

نه من باور کردم که تو به کمک   ستم، یاحساس مغرور ن  یب  یعوض هیمن  ینه تو باور کرد -فشار داد.
 ... یدار  ازین

 .دمی کوب  نشیسر شدم و دوباره مشت کردم و روب تخت س یها دست

 ! ریپس بهم کمک کن و ازم فاصله بگ -

 زدم.   غیج  بایتقر

 ؟ ییآراد کجا -

کنه، گفت: تو از من   نیخواست بهم تلق  یانگار که م یدستور  یو از خودش فاصله داد، با لحن  صورتم
 ! یترس ینم
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 !...یبه احساساتم صدمه زد  یلیترسم، تو خ  ی دهنم و قورت دادم و لرزون گفتم: چرا م آب

 زنم.  یاالن نم -

 پس ولم کن.  -

بمونم و ترکت   شتیخواد پ یبت مکه قل  یکه نفس هات آروم بشن و بگ یکنم تا وقت   یولت نم -
 نکنم. 

 اشک و دوباره به چشم هام احساس کردم.  هجوم

 !یگفتم و ولم کرد -

 زنم! ی! من بهت صدمه نمایبکش تان  قیبمونم، نفس عم شتیاالن بگو تا پ -

آروم و منظم  یتپش ها یو تقالهام رو کم کردم، گوش به صدا  دمیکش یقی نفس عم اریاخت بدون
 آغوشش رو احساس کردم. یگوشم بود سپردم و گرما کیقلبش که نزد

 که از آروم بودنم مطمئن شد، کم کم دستم و ول کرد و عقب رفت.  هیاز چند ثان بعد

که حضورش آرومم کرد،   یدرآورد مشت کردم و تعادلم رو حفظ کردم، درست در لحظه ا یو رو دستم
 ازم فاصله گرفت. 

 بتونم کنترلش کنم.  ایرو بدونم  لشینبود که دل یز یچ یزار ی حشت و بهمه و نیا

 خبر داره و عمدا تنهامون گذاشته.  شیبود که آراد از حضور ناگهان  معلوم

 .ومدهیمضخرفش ن  یانتقام و حرف ها یرفتارش مشخص بود که برا از

 بود خوردم.  زیم یکه رو یآب از پارچ  وانیل  ای کنارش رد شدم و  از

نشستم و  واریراهم رو کج کردم و دور تر ازش پشت به د شیچند قدم یسمتش رفتم، اما تو  به
 زانوهام و بغل کردم. 

 ـداد و نشست هی دورتر ازم، اما روبروم به تخت تک نیهم یکه آروم تر شدم برا دیفهم
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 رو مرتب کرد. ختشیبه هم ر یزانوش قرار داد و موها یرو رو آرنجش

 نر؟ یفرمانده را یخوا  یم یچ -

من ستاره هات و   انتی بخاطر خ دیلب هام اومد و دوباره گفتم: اوه... ببخش یپوزخند رو ناگهان
 کندن!

 برات مهمه؟  -

 انداختم. نییزدم و سرم و پا یکمرنگ  لبخند

 بدم.  تیتر اهمکم دیراستش نه! روانپزشکم فرمودن که با -

پنهان در نگاه نافذش گفت: مشخصه که چقدر دکتر حاذق   یر رو به سمتم گرفت و با تمسخ  انگشتش
 بوده.  یو کاربلد

درد از گذشته بهت   یو کل یرو با هم از دست نداد زانتی زمان چند از عزبده که تو هم یل یخ نیا -
 !هیعاقل بودن چه کار مشکل  یحمله نکردن، تا بدون 

 دردها شکستت بدن.  یو اجازه بد یکه خودت رو بباز  یست ین یو تو دختر  -

 کنم.  یکار و م  نیباال انداختم و حق به جانب گفتم: دارم هم ییابرو

 چطور؟   -

 ؟ یچ -

 ؟یا یچطور باهاش کنار م  -

 ابروهام نشست.  نیب  یکمرنگ اخم

مشاوره   انیروان   نیتر  یاز روان یآدم... نکنه تو هم زده به سرت اومد  نیخب ع  ؟یکنی مسخره م -
 ! ؟یر یبگ

 و تمسخر!...   ایبه دور از ر یکردم لب هاش کش اومدن و لبخند زد، لبخند احساس
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 بده که تو باورت نشده منم قلب دارم.  یل یخودم گفت: خ یلحن قبل  با

فکر نکرده  نیلحظه به ا کیکنه که تو  یدار نم حهیو احساساتم و جر  ستین   زیبرانگ نیتحس  واقعا
  نایستیکر  یو مشکالت آندره و خودکش  ایرو یها یوونگیداناوان و د ایشدن تانمردن و زنده  یباش 

 کرده! وونهی من و د انتکاریدورو خ 

 نگاهم رنگ اندوه گرفت و اخمم محو شد. ناگهان

در اندوه  یداستان هر کدوم به نحو  نیا یها تی شخص یکشم؟ همه  یگفته فقط من دارم درد م یک
 !انیرا  یخودشون غرقن، حت

 کردم. تشیمدت ناخواسته اذ نیمن چقدر در ا و

 ازت معذرت نخواستم. چوقت ی خب... من ه -

 بخشمت! یگفت: و منم گفتم نم یکرد و به آروم  یکی ستریه ی خنده

 رو لب هام نقش بست.  یلبخند مظلومانه ا یز یچ یادآور ی با

 ؟ یبخش ی ن و ماگه االن ازت بخوام، م ؟یاالن چ -

 رو بهم دوخت. نگاهش

 داناوان، گذشته!    ایتان نهیبحث سر هم  -

 بار منم که اجازه دارم تو رو ترک کنم. نیشه و ا یگذشته داره تکرار م انگار

 کردم فراموشت کنم، اما نتونستم. یسع یل یخ من

 قلبم و به درد آورد.   تشیمظلوم

از من خواست بمونم و باهاش ازدواج کنم؛ اون موقع نتونستم همکار هام و رها   انیرا  شیپ هاسال
 بچسبم.  نمیدروغ تیکنم و به هو

 باشم.  ای خوام مثل تان  یاما من نم -
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 خوام ببخشمت.  یکه م ستمی عالقمند شدم و متاسف هم ن یا گهیو به کسه د رهیگم د ینم من

 ؟یگشت... حاال چرا بر یگ یدروغ نم  ای تو مثل تان -

 ؟یبشنو  یخوا  یم یچ -

 بود نثارش کردم.  نمیرو که در تضاد با درون غمگ یمحو لبخند

 .یازم تنفر داشت  یکه عاشقم بود ی از مدت شتریتو ب ؟یدی باور کنم من و بخش -

 عاشقت بودم!  شهیگفت: من هم  یلحن آروم، اما مطمئن  با

 زدم.   یپوزخند

 ؟ یهر بار رهام کرد نی هم یبرا -

تونم   یگفت: من هرگز نم تیو جد متیبشه با مال یعصبان  ایآشفته  کهنیتازه کرد و بدون ا  ینفس
خواستم   یرو که قبال م  یو محبت  یتونم خوشبخت ی؛ نمداناوان دوست داشته باشم  ایتو رو مثل تان 

 تونم رهات کنم! یم... اما نتونم گذشته رو فراموش کنم  ینثارت کنم رو بهت ببخشم؛ نم

لرزونم گفتم: من ترحم   یلب ها  نیرو تار کرد و قلبم به درد اومد، با زحمت از ب   دمیهم نم اشک د باز
 خوام!  یتو رو نم

 اعتماد کنم. ای داناوان رو باور کنم و به رو ایخوام عشق تان  یمن فقط م -

 کنم. یاز اشتباهات گذشتم زندگ یا هیو سا یاعتمادیاز ب  یجهنم  یخوام تو ی اندوه گفتم: من نم  با

 شد.  زیخ می فوت کرد و سر جاش ن یرو با کالفگ  نفسش

خوام در کنارت باشم   ی... من فقط میش  یکه بخوام م یز یهر چ یگفت ؛یعوض ش یخوا یم  یگفت -
 ! یو ترکم نکن

 شد و آهسته به سمتم قدم برداشت.  بلند

  یداناوان  ایو تان  یاز گذشتت کامال دست بکش ،ی خوام حالت خوب باشه و فقط مال من باش  یمن م -
 عاشقش بودم.  شهیکه هم یبش
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 .ستادیسرم ا  یرو پر کرد و باال نمونیب یسکوت بهش چشم دوختم که با چند قدم بلند فاصله  در

بخشم که مسبب همه   یهام و ببخش... در عوض منم تو رو م  ییاعتنا یها و ب  تی ها اذ تی عصبان -
 ! یطرفه ادو  یدردها نیا ی

هرگز   گهیو د  رمی م جانی من از ا یخوام به هر دومون فرصت بدم، اگه تو بخوا یفقط م من
 .گردمی نمبر 

 بلندم فشار دادم.  یناخن ها نینشون ندادم و فقط پوست دستم رو در ب یسمتم خم شد، واکنش به

  میشونیپ یسوزانش رو رو یلب ها یدرونم بودم که گرما یو وحشت ناخواسته  یدر سردرگم غرق
هم حق   بارنی گفت: ا یگوشم به آروم  کینشوند و نزد میشون یپ  یرو  یکیکوچ یاحساس کردم، بوسه 

  طیبل هی  ی، اگه من و با من بودن رو انتخاب کنمونم  یدم و منتظرت م  یرو بهت م  یر یگ میتصم
 ... یایدارم، اگه ن هاضاف

 رهی رفتن خ یم  رونی بلند شم به قدم هاش که از اتاق ب  کهن یمه نداد و بلند شد، بدون ارو ادا حرفش
 شدم.

  هیزمان احساس کردم که در برداشته شد نفس حبس شدم رو آزاد کردم و هم یکه از رو شیسا
 . ختی در درونم فرو ر یز یچ

 شدم؟   یوجودش بود که انقدر زود دلتنگش م یتو یچ

 کرد.  ینم  میاریداشتم دنبالش برم، اما بدنم  دوست

که نشسته  ییتخت دوختم جا نییشدم و بعد همون نگاه دلتنگ رو به پا رهی سکوت به در باز خ در
 . دمیکش میشونیپ  یشده بود و بعد دستم و رو رهی بود و بهم خ

، اولش فکر کردم که داره مارنزونت ترکم کنهپل فه یبفرسته و تو رانیحق داشت که من رو به ا اون
 کار رو در حقم کرده. نیکه بهتر  دمیحالم بهتر شد د یاما وقت  ره،ی گ یانتقام م

 یو تکه شکسته ها میایفرصت دوباره داد تا با احساسات در هم شکستمون کنار ب  هیبه جفتمون  
 !... میخوا  یم  یکه چ میو بفهم  میکن میقلبمون رو ترم 
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شکستم باز هم   یزد و م یکرد و پسم م یاگه هزار بار هم ترکم م  یمن که مشخص بود، حت  فیتکل
 قلبم بود.  یشد و باز هم تنها مرد تو  یدوسش داشتم، باز هم حرف قلبم عوض نم

دم و  چشم هاش جون دا یکرد، جلو  کیکه اسلحه رو به سمتم گرفت و شل ی... از مرددمیترس  یم اما
 شه!  ایداناوان جاسوس رو ببخشه و عاشق رو ایکه نتونه تان دم یترس یبغلم نکرد، م

بکشم    رونیقفل شدم ب  یزانوهام رو از حصار دست ها ایسر بلند کنم  کهنیبه در خورد، بدون ا یا تقه
 تو... ایگفتم: ب یبه آروم

حضورش رو در   قهیچند دق انداز شد و بعد از نیبلندش در سکوت مطلق اتاق طن یقدم ها یصدا
 کنارم احساس کردم. 

 ؟ یخوب  -

 لب گفتم: آره. ریبهش انداختم و ز ینگاه مین

 م؟یدار ی: صبحونه چدم ینزد که خودم دوباره پرس یحرف 

  ای به سر و روت بزن و ب  ینشون نداد و کوتاه جواب داد: بلند شو آب ی، اما واکنشسوالم جا خورد  از
 که وقت ناهاره.  نییپا

  یبه افکار مغذم بها بدم بلند شدم و دنبالش رفتم، مهره ها کهن یهم از اتاق خارج شد، بدون ا بعد
 بود. دایهو اقمیاز ق  یکردن و خستگ یدرد م نیزم یرو دنیکمر و گردنم به خاطر خواب

بود و منتظرم   دهیچ رو زیم شهیرفتم و وارد سالن شدم، مثل هم نیی از شستن صورتم از پله ها پا بعد
 بود.

آماده  ی، اما از غذاخوب نبود  یل یو نشستم، دستپختش خ دمیروبروش رو کش یحرف صندل  بدون
 .بهتر بود. هر چند امروز نوبت من بود که غذا درست کنم 

 ! یگذرون یم گهید یکی کردم ناهات رو با  یفکر م -

 . دیگلوم پر یتو یماکارون  یاومدم و لقمه  رونی ب میصداش از افکار مسخره و فرع دنیشن  با

 که داشتم از هم باز شدن. یسوال  نیرغم تالشم نتونستم ساکت بمونم و لب هام به اول یعل
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 شب و کجا گذرونده؟ یعنی -

 ... دهینخواب ابونیگفت: نگران نباش، تو خ  یالی خ  یلحن ب با

 دهیبشقابم رو نجو یغذا تو ی مونده  یقاشق از باق  نیفوت کردم و آخر نرو ی رو آسوده به ب نفسم
 قورت دادم. 

 لب گفتم: ظرف ها با من...  ری هم با شتاب بلند شدم و ز بعد

 وسط سالن رفت.  یراحت یبلند شد و به سمت کاناپه ها یغذاخور  زی حرف از پشت م  بدون

 و شروع به جمع کردن ظرف ها کردم.   دمیکش یق یعم  نفس

بشم تا   یفرع  یسرگرم انجام دادن کارها دمی م  حیدربارش حرف بزنم و ترج  خوامی که نم دونستیم
 فکرم رو از خاطرش آزاد کنم.

 گذاشتم و آب رو باز کردم... نک ی س یها رو تو ظرف

بزرگ تر از ظرف شستن هم انجام دادم و فکرش از سرم   ییدلم نثار خودم کردم، کارها یتو یپوزخند
 داشت؟! یا دهیکار ها چه فا نیخارج نشد، ا

 رسوندم و رفتم سراغ گاز... ان یاز شکستن دو تا بشقاب کارم رو به پا بعد

 صبر کن.  -

 آراد متوقف شدم و دستمال رو رها کردم.  یصدا دنیشن  با

 ؟ یزن  یچرا باهام حرف نم  -

 چشم هام جمع شد. یگلوم چنگ انداخت و اشک تو بغض به ناگهان

 ندارم!... یحرف  -

 !؟ یحرف   یب یسال ها حرف نگفته تو ن؟یهم -
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و درست پشت سرم   یکه حضورش رو در چند قدم ییشد، تا جا  یتر م  کیهر لحظه بهم نزد صداش
 احساس کردم. 

 آغوشش فرو رفتم. یو تو دمیبه عقب چرخ ناگهان

 شکست بخورم... تونمینم  گهیدوباره قلبم بشکنه، من د ترسمیکنه، مباز هم ترکم   ترسمی م -

  ی، اما حرف کردن  یلبام حرکت م یشدن رو یم ری که از گونه هام سراز ییهام به سرعت اشک ها حرف
 از دهنم خارج نشد. 

آراد  یحت  دمی،ترس ی... م دمی،ترسیاز گفتن حرف دلم م  انداخت،ی بغض بود که به گلوم چنگ م فقط
 هم درکم نکنه!

 کرد. ک یو صورتش رو بهم نزد دیموهام کش یرو نوازش وار رو دستش

کردم اجازه   یشک م تشیدرصد به ن کی یبه تو صدمه بزنه؟ اگه حت یکس زارم ی من م یفکر کرد -
 شه! کیبهت نزد یحت دادمی نم

 سپردم.  شیو تمام وجودم رو به عطر سرد و معرفت و مهربون  دمیکش یق یعم  نفس

 .ره  یم جان یوجود نداره، مهم آرامش توئه، اون امروز از ا یاصرار  چ یه شیخوای اگه نم -

رفته   یعنیلب هام نشسته بود ناگهان محو شد و جاش رو به استرس داد.   ی که رو یجونکم  لبخند
 بود؟

 بهش چشم دوختم. یانکار نشدن یای اومدم و با نگران رونیآغوشش ب  از

 به نظرت تا االن رفته؟ -

 ! یو چک کن یبهتره خودت بر  -

 : کجا؟دم یپرس مستاصل

 کنار ساحل باشه... دیبا -

 سمت در رفتم. زده سر تکون دادم و به  شتاب
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 رو سرت؟  یبنداز  یز ی چ هیو  یلباست و عوض کن  هینظرت چ -

 . دمیپوش یرو برداشتم و سرهم نمی و کت بلند ج  یشال مشک یعسل  یبرگشتم و از رو کالفه

 یاگه کس  یو خلوت بود، حت  یخاک رشی، مسخارج شدم و به سمت ساحل رفتم  اطیسرعت از ح  به
 داشت؟   یتیچه اهم دید یهم م

 ؟یو رفته بود چ دمیرس یم رید اگه

به زانوم دادم، چند تا نفس   هیخم شدم و تک  دم،یساحل رس کیبالخره به نزد دنیدو قهیاز ده دق بعد
 . ادیتا حالم جا ب   دمیکش قیعم

 شال سوق دادم.  ری رو به ز ختمیبه هم ر یو موها دمیصورتم کش  یدستم و رو پشت

 رفتم.  جلو ی کتم کردم و با سرعت کمتر  بی ج یتو دست

 روندنم چشم دوختم.  یکه به جلو م ییانداختم و به شن ها نییو پا سرم

 ! م؟یرو قدم بزن  جانیو با هم ا رهی دستش بگ یدستم و تو گهید ی قهیشد که تا چند دق یم یعنی

 سالم نشسته بود. کی نیا یها هیها و گر یدلتنگ یاز خودش پا شتریکه ب  ییایدر

رو احساس    کسچیبه سمتم اومد، حضور ه  یک یو موج کوچ دمیرس  سی جلو رفتم تا به شن خ قدران
 کردم.  ینم

 ساحل!   ومدیساعت چهار بعد از ظهر نم  یاحمق چیه

 نبود. کسچ یو سر چرخوندم و اطرافم رو نگاه کردم، اما ه اوردمین  طاقت

نکنه پروازش صبح   دم؟یرس رید ، باز همکتم به لرزش در اومدن و استرس گرفتم   بیج  یهام تو دست
 بوده؟!

 شن ها سقوط کردم. یجا رو چشم هام جمع شد و همون  یتو اشک

 اشک و اندوه دوباره به اطراف نگاه کردم.  یپشت پرده  از



 2عاشق  انتکاریخ

407 
 

 من بود، باز هم انتخاب با من بود و خرابش کردم، باز هم از دستش دادم!...  ری هم تقص باز

  دیبه قلبم تاب  یدیام یشد، کور سو کیکه بهم نزد ییشدن شن ها و قدم ها دهیکش یصدا دنیشن  با
رفت و جاش رو به   نیاز ب جانمیگره خورد ه شیعسل یچشم ها  یو با شتاب بلند شدم، نگاهم که تو

 داد. یدیناام

 قدم شد و همزمان مشتش رو به سمتم باز کرد.  شیلب باز کنم که پ خواستم

 رفت.  ادتی رو  چییسو -

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 اون رفته... یول -

 نه؟! ا ی منتظرت مونده  ین یبب یر  یچرا خودت نم  -

 . دشیکه عقب کش  رمیرو بگ چییبردم سو دست

 رسونمت.   یمن م ،ین ی حالت پشت فرمون بش  نیخواد با ا  ینم -

 م.که دور تر از ساحل و کنار جاده پارک کرده بود رفت نشیماش یحرف دنبالش رفتم و تو بدون

 مرتب کردم. یظاهرم رو کم  نیماش ی نهیو از آ  دمیکش یق یعم  نفس

 بهم انداخت.  ینگاه می بعد پشت رل نشست، ن قهیهم چند دق آراد

 کمربندت رو ببند! -

 دم در جهنم منتظرته!  طونیسفر آخرت، ش  میر یتعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد: م با

 و کمربندم رو بستم. دمیگذشته آهسته خند  ادیاز مدت ها به  بعد

 هم گذاشتم. یدادم و پلک هام و رو هیتک نیماش ی شهیرو به ش سرم

 خوب و خاطرات خوشم فکر کنم.  یکردم به روز ها یسع
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  یبچه ها بودم، به چشم ها یمیجمع صم  یزدم و تو یو خطر لبخند م ینگران رغمی که عل  ییروزها به
 بامزش، چطور تونست انقدر زود تنهام بزاره؟  یمش... به کلکل ها و کار هادرخشان اسما و لبخند گر

  دهیرو ند ایوقت بود که لع   یلی، خداد یو جاش رو به دلتنگ دیپر کمیتمام حس نوستالژ  شیادآوری با
 بودم. 

  یل یاما خ ،د یکش ینفس نم  گهیماهر و پرافتخار سال ها بود که د یو اون مامور مخف  بای دختر ز اون
تونست فرار کنه و زنده باشه،   یکرد ، م یخودکش انی... اون به خاطر عالقه به رافتادمی م ادشیکم به 

 اما مرگ رو انتخاب کرد.

فرودگاه پارک  از  یرو گوشه ا نیاومدم و بهش نگاه کردم که ماش رونی آراد از افکارم ب یصدا دنیشن  با
 مردم که در رفت و آمد بودن گرفتم و بهش دوختم.  یکرده بود، چشم از تالطم و شلوغ

 اگه... اگه...  -

 رو قطع کرد.  حرفم

 . ستین  یمشکل -

 . نمیبچه ها رو بب هیبق  ای دوباره تو  ایبرگردم  رانیبه ا تونمی نم  وقتچ یه گهیاگه برم د -

چشم تو چشم هم   قهیقدر هر دقان سالک ی نیا یگفت: تو ی آرامش بخش یو صدا الی خ  یلحن ب با
 !یدلتنگم بش وقتچیه گهید کنمی که فکر نم میشد

 به گلوم چنگ انداخت.  ین یسنگ بغض

 . ستی ن  یاالن وقت شوخ -

 .دیصورتم کش  یدراز کرد و نوک انگشتش و رو دست

و بدون که همه  نیتو وجود نداره، ا یبرا یز یچ گهید جان یا ست،یهم ن یو زار  هیوقت بغض و گر -
 !یاگه دور از ما باش  یحت  ،یکن یتو خوشحال و خوشبخت زندگ میخوایدوست هات و من هم م ی

 دست گرمش گذاشتم. یو رو دستم
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 ...ن یمن یشما خونواده  -

که من  یستیهجده ساله ن یاون دختر بچه  گهیتو د ،یداشته باش  دیجد یخونواده  هی یتون یتو م -
که به   یقبول کن دیو با یبزرگ شد گهیدنبالت باشم و ازت مراقبت کنم؛ تو د  هیبه سا هیهمه جا سا

 هست.  یخداحافظ  هی یدنبال هر سالم

 کردم آروم باشم. یو سع  دمیکش یق یعم  نفس

 باشه!... نصبای آر ای تونه گذشتن از گذشتم و رو  یباشم، بهاش م  انیهمه پرپر زدم تا با را نیا

 اشاره کرد. رونی و با چشم به ب دیکش رونی دست هام ب نیرو از ب دستش

 تا پروازش حرکت نکرده، برو.  -

 در مشت شده بود، باز کردم و در و باز کردم.  ی رهیدستگ یرو که رو دستم

 !...دارید دیبه ام -

 به سالمت.  -

به پشت سرم نگاه   کهنیاومدم و بدون ا رونیب  نیبشم از ماش مونیپش ایبغض کنم  کهن یاز ا قبل
 ، مردم رو کنار زدم و وارد فرودگاه شدم. کنم

 . دیرس یسخت به نظر م دنیچرخ یکه اطرافم م یانبوه مردم نیکردنش ب  دای ، اما پچرخوندم  چشم

 شماره هشت مراجعه کنند.  تی به گ هیروس - یمسافران پرواز سار  -

به  یشتر ی شد، نکنه پروازش بلند شده باشه، با دقت ب  شتریاعالم بلندگو استرسم ب  یصدا دنیشن  با
 اطراف نگاه کردم. 

و   یآب یو به عقب برگشتم؛ نگاهم که به چشم ها  دمی که به پشتم خورد از جا پر یاحساس دست با
قلبم  یتپش ها دمیلبخند محوش رو که د د،یپوستم دو ری ز یوصف نشدن  ی درخشانش افتاد انرژ 

شده بودم که ناگهان جلو اومد و بدون توجه به   رهی وقفه تر شدن؛ بدون حرف بهش خ یمحکم تر و ب 
 . دمیبغل کش یکه اطرافمون بودن تو یممرد



 2عاشق  انتکاریخ

410 
 

لب هام نشست و انگشت   یرو یشد، لبخند محو   ریرفته رفته کم تر شد و آرامش به قلبم سراز  تعجبم
 حصار دست هاش محکم تر کردم. نیهام و ب 

 *** 

 برگرد.  -

  رهی زده به جلوم خ جانی شونم انداخت، ه  یاز موهام و گرفت و رو یبه عقب برگشتم، طره ا  عانهیمط
 .دی طول نکش ادیشدم و منتظر موندم، انتظارم ز

و   لبم نقش بست، دستم رو باال آورد یرو  یپوستم لبخند کمرنگ یرو  ری زنج یآشنا  یاحساس سرد با
 . دمیکش ارهاشی تک تک ش یرو

  ی داده بودمش احساس م  انیکه از خودم جداش کرده و به را یبراش تنگ شده بود، در تمام مدت  دلم
 تونم پرش کنم. ینم  جورهچیاز وجودم رو از دست دادم که ه یکردم جزءا

شد، برگشتم  قیلبخندم پررنگ تر شد و آرامش ذره به تمام وجودم تزر یشانیپ یلمس لبش رو با
 قدرتمندش حلقه کردم.  یپنجه ها نیسمتش و دست هام رو ب

آروم و لبخند قشنگش  یدر هر لحظه رو با نگاه کردن به چشم ها دنشید  یو عطشم برا یدلتنگ
 خاموش کردم. 

 محروم شده بودم. دنشیکه مدت ها از د  یز یچ

 گذاره.  یتنهام نم گهیو د دهیتموم شده، که منو بخش یکه باور کنم دور  یطوالننگاه  هی

  یمونم و تنهاش نم یدر کنارش م شهیتا باور کنه زندم و هم  قینگاه عم هی بهم نگاه کرد،  متقابال
 گذارم.

 بغلش فرو رفتم. یشدم و تو لیدست هام رد کرد و به کمرم رسوند، به سمتش ما ونی رو از م دستش

  ینگاهش رو تا سرخ  ریشد؛ مس ره یبه جلوش خ  نشونیو از ب   دیبلندم کش یموها یو ال به ال دستش
کرد دنبال  ی شد و غروب م یکران غرق م یب  یایکه آروم آروم در در دیخورش  یکننده   رهی خ تی نها یب

 کردم. 
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غروب کنن و در   بایز  دیخورش نیما هم مثل هم یها و رنج ها یبودم که سخت  دواریقلب ام  میاز صم 
 محو بشن... نیریاز خاطرات تلخ و ش  ییای در ریز

 آسمون فراموش کرده بودم!... یرو تا کرانه    ییدردناک جدا دیخورش یافسوس که طلوع دوباره  اما

 ادته؟یقرارمون رو  نیاول -

 رو جلو آورد و در کنار موهام به گوشم چسبوند.   سرش

 تنت رو فراموش نکردم. از دوس داش یلحظه ا چیکه ه یدونی م -

 گرفتم. دهیکه در عمق جملش نهفته شده بود رو ناد یدرد

کردن... باز هم من و همون  یم  ین یقلبت سنگ یکه رو یرو بهم زد ییو حرف ها یبهم اعتماد کرد -
 بدون و باهام حرف بزن! 

دونم قلبت از مرگ مادرت شکسته، از  یم ،یدونم چقدر غم دار  یم ،یدونم که هنوز ناراحت یم
 من!... باهام حرف بزن.  انتیتلخ گذشته، از خ یبرادرت، از سال ها یناراحت 

:  د یچیگوشم پ یآروم اما خستش تو یشروع به نوازشم کرد و صدا موهام  یحرکت دست هاش رو با
 ندارن...   یت یاهم گهیاونا داز  کدومچیکردن، اما ه تیکه افتادن نه فقط من بلکه تو رو هم اذ یاتفاقات 

که خوردم   ییگردم و سوال ها ی نم  یدنبال کس گهیوجود ندارا، د گهینداشتم د وقتچیکه ه یمادر 
 کنن.  ینم  ینیمغزم سنگ یکردن، رو یم

از   ایداده  تی نگفت به من اهم  چوقتیکه ه ارمیب ادیرو به  یخوام زن   یدورو  مرده و من نم نایستیکر
 !  مونهیترک کردنم پش

 ده!  یم یزندگ یبرا دیرو داره که بهش ام یآندره بهتره، چون در کنارش دختر  حال

  یچشم هات نم  یاون برق ترسناک رو تو گهیکه د یو وقت یگذشتن، تو در کنارم  گهیاتفاقات بد د اون
 شم.  یاز قبل عاشقت م شتریبرم و ب یم ادیتموم درد ها رو از  نم،یب

 . دمیکردن به لب هام بوس کیموهام گرفتم و با نزد یرو و دستش
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 ه؟یموهات چه رنگ یعیرنگ طب -

 سر تکون دادم. مغمومانه

 بود.  سیتو رنگ و مش کاله گ شهیهم ادمهی ی، چون از وقتدونم ینم -

 !...گریباز هیمثل  -

 کردن بودم. یدر حال نقش باز  شهیآره... من هم -

 کردم! یاضطراب و ترس و در درونم احساس م شهیتو خطر بودم، هم شهیهم

 داشته باشم... یا یعاد یکه دوسش دارم زندگ یدوس داشتم با کس  من

 نشناستمون. یدور که کس  یجا هی یباهم تو م؛یداشتم فقط من و تو باش دوس

 !  یپادگان نباش  ینباشم، تو هم فرمانده  یمامور مخف من

بدون   یاز فردا یول  دمیترس  ی از دستت بدم. از مرگ نم دمیو بهت بگم، اما ترس  زیخواستم همه چ یم
 . دمیترس یتو م

 تونم برم!...  یو م ستیبرات مهم ن یبود که گفتم دوست ندارم و تو گفت  یمن وقت انیپا

باشه که  ییجاتونه اون  یدوست داشتن م تی نها ،یخواستم خوشبخت باش ی گفت: فقط م آهسته
 !یقلبت رو رها کن 

 .میدیدرجه از عشق رس نیهر دومون به ا کنمی فکر م -

 داناوان رو؟  ایتان ای یدوس دار  شتریتو من و ب نمی: ببدم یزدم و پرس یمرموز  لبخند

 تنگ شده! اداناوانی تان یاعتراف کنم دلم برا دیبا -

 عاشق؟  انتکاریخ ایادب،  یزبون دراز، ب  ه،یهمون دختر دست و پاچلفت یگفتم: برا طونیش

 .دمیو با گرفتن دست هام به سمت چپ ساحل کش دم یکش رونیبغلش ب از
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وار رو   وونهیو د  بیعشق پرفراز و نش هیکه  یو جسور   بایدختر ز یهمون حالت جواب داد: برا یتو
 داد. هیبهم هد

 !؟ینگو که دل تنگش ،یکنار اومد وونهیداناوان د ایمثبته که تو با تان ازیامت هی نیا -

 یزانوم و بلند کردنم، رو  ریدستش ز یکیدستش رو دور کمرم حلقه کرد و با گذاشتن اون  هی ناگهان
 صخره گذاشتم.

 . دمیحسرتش عذاب کش یپنج سال تو -

 شدم. لیش ماگذاشتم و به سمت شی عضالن یشونه ها یجا دستم و رو همون از

 ؟ یک گهیو د -

 ! ایرو -

 ؟یحرف رو زد نیکه ا ی: االن تو بوددم یو ذوق زده پرس دمیوسعت بخش  جانیرو از ه لبخندم

 کاراکتر فوق العاده بود.  هی ای چرا نزنم؟ رو -

 ؟یکرد کیکشت و بهش شل  یکه آدم م -

 لباس لمس کرد.  یاز اندوه گرفت و بازوم رو از رو  یرنگ  نگاهش

 برسونه! نریرا ایتا من و به تان  دیجنگ ای که زنده موند و با دن -

  کمونیدر نزد ییقدم ها یصدا دنیبودم که با شن  شی شد، در چند سانت کیبه صورتش نزد   صورتم
 ازش جدا شدم. 

چشمم به آندره افتاد که دست راستش   شونش یآوردم، از باال نییصخره پا یو گرفت و از رو  دستم
 ومد،یشونش انداخته بود و به سمتمون م یفرو کرده بود و کتش و رو نشی شلوار ج  بیج  یرو تو

روشتش و رو به باال شونه کرده بود و چشم  یکوتاه قهوه ا یموها د،یرس یظاهرش خوب به نظر م
 .دنیدرخش  یرنگ غروب آفتاب ماز نور کم  یهاله ا ری سبزش ز یها

 حلقه شده بود. یدختربچه ا فیو ظر ک یدست کوچ یبه دست راستش افتاد که تو چشمم
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 اومدم و به سمتش رفتم، رونی ب انی پشت را از

و تپلش   یگوشت یبودن، گونه ها شی خرگوش یمشک  یروشنش در تضاد با موها یآب یها چشم
 دادن. یتر نشون م ک یرو کوچ   فشیظر یزده بودن و لب ها  رونیخارج از خط گونش ب 

زانوهام نشستم و منتظر شدم که  یراه بره، رو  یدستش رو رها کرد و اجازه داد خودش به آروم آندره
 بهم برسه.  کشی کوچ یبا قدم ها

درشت   یتونستم درون چشم ها یشناخت... اما من م  یمن و نم یمقصدش من نبودم، اون حت 
بود که دست بردم و بدن تپلش رو در   میدر چند قدم د،ای که با لبخند به سمتم م نمیاسما رو بب  شیآب

 آغوش گرفتم. 

رو تار کرد، چطور   دمیاز اشک د یبغض کردم و پرده ا فشی لط یو موها کیکوچ یلمس دست ها با
 کنه؟!  یفرصت نکرده بود براش مادر  کهی اسما رو بده در حال  یانقدر بو ،تونستیم

 ...ونی و گر  یحرکت بود، نه مشتاق و خوشحال بود نه ناراض  یآغوشم ب در

 کرد.  یبهم نگاه م ینثارش کردم که با کنجکاو  یآوردم و لبخند پربغض نییشونم پا یرو از رو  سرش

 دوست دارم... یل یاما من خ ،ی شناس یتو من و نم -

 تو رو هم مامانت و! هم

پالتوم کردم و چند تا شکالت به سمتش گرفتم، بدون حرف شکالت ها رو از دستم  بی ج یتو دست
 .دییگرفت و به سمت آندره دو

 زانوم قفل کردم.  یحرکت موندم و دست هام و رو  ی ب طورهمون

از قلبم درد   یکنم، فقط قسمت یباهاش باز  ای کرد به سمتش برم، باهاش حرف بزنم  ینم  میاری بدنم
 گ بودم. تنو دل  کردیم

ها و   غیتونست با لبخند و ج یبا بچه ها برقرار کنم، اما اسما م  یخوب ینتونستم رابطه  وقتچیه من
 .ارهی ها رو جذب کنه و به وجد بحرف هاش بچه

 شن ها بلندم کرد.  یدستم قرار گرفت و با باز کردن مشتم از رو یرو انیرا دست
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 ؟ یخوب  -

 کردم.  نییحرف فقط سرم و باال و پا بدون

 متاسفم که نتونستم نجاتش بدم.  -

 . یهم اون و نجات بد یزمان هم با من بجنگهم یتونستی حرف و نزن تو نم نیا -

  دوارمیادامه دادم: ام د،یکش یم  یداد و نقاش یبه آتنا که با نظارت آندره شن ها رو شکل م   ینگاه با
 کهنی که آرزو داشت و آرزوش موندن برسه!مطمئنم از ا ییزهایچ یبتونه به همه  ایاون دن یتو

 . ستین مونیکه عاشقش بود فدا کرد، پش یکس یجونش و برا

 .دیبه اشک نشستم کش یانگشتش و پشت پلک ها نوک

 ! یخوشحالم که دوباره از دستت ندادم و در کنارم -

 به آرامش برسن.   هیداره، تا بق  ازین  یقربان هیبه  یا ویهر سنار -

  یر یبگ میمن تصم  یبه جا یوقت حق ندار  چیه گهیگفت: به هر حال د یکرد و دستور   یکمرنگ اخم
 نکرد!   یفداکار  ای مار ،یکن یو به قول خودت فداکار 

 با مرگش آندره رو بدتر از قبل، در هم شکست .  اون

 ؟یداناوان ناراحت شد ا یبه آندره زمزمه وار گفتم: تو از مرگ تان   رهیخ

 . میخوام از نو شروع کن یخوام دربارش حرف بزنم، چون م  یتر از قبل جواب داد: نم یجد  یلحن با

 ! یا گهیکوفت و زهر مار د چیو نه ه ینه مامور مخف ،یسینه پل گهید تو

که قراره تا ابد مال من  یکس  ،ییای تو فقط تان ،یستی هم ن ای رو ،یندار  رانیا یکس و هم تو چیه 
 ؟ یدیمن بمونه، فهم شیباشه و پ 

 ؟ یخواهش  ایبود  ی: دستور دمیزدم و پرس یمحو لبخند

 دستور از فرماندت!  هیبود،  یاجبار  -
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 . ستمیپرستار مادگانت ن گهیگفتم: اما من که د طونیش

 ...ینبود وقتچیکنم از اولم ه یفکر م -

 دم. و باال آوردم و صورتش و لمس کر دستم

 کردم. یپادگانم فقط تو رو درمان م  یکه بودم، من تو نریفرمانده را یپرستار شخص  یول -

 !یبود  لیزخم هام دخ یتو یالبته که هر بار هم به نحو -

 گوشش زمزمه کردم: من و ببخش!  کیو نزد دمیشدم و گونش و بوس خم

 خوام باهاش حرف بزنم. یبه آندره گفتم که م  یکی کوچ یجوابش نموندم و با اشاره  منتظر

 ، اما بدون مخالفت کنار رفت. کرد  تعجب

 بود. ایداده بود، اما نگاهش به امواج در  هیتک یآتنا به تخته سنگ  یدر چند قدم آندره

 دادم.  هیآروم به سمتش رفتم و دور تر ازش به همون تخته سنگ تک ییقدم ها با

 .دی رس  یسخت م  یلینداشتم، اما به نظر خ دیزدن حرف هام ترد یبرا

 کردم.  یکار و م نیبه خاطر اسما ا دیتازه کردم، با  ینفس

 که حالت و بهتر کنه!... کنمی اما فکر م  کنه،ی رو عوض نم یز یدونم که گفتنش چ یم -

 جز اون دختربچه یچ یروزها ه نیآروم گفت: ا   یدر هم و لحن ییهابهم انداخت و با اخم  ینگاه مین
 کنه. یحال من رو بهتر نم 

 دوستت داشت!  یل یاون خ -

کرد، زمزمه وار گفت:   یشن ها رو جا به جا م نشیبا نوک پوت  کهی انداخت و در حال ری به ز سر
 ...دونمیم

  یکرد معذرت م   کیکه بهت شل یخاطر اون بار گفتم: به نهیپالتوم کردم و با طمأن بی ج یتو دست
 خواد، مجبور شد وگرنه...
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 !دمشیتموم نشده بود که با همون لحن گفت: بخش  حرفم

رو نجات   هی خواست جون بق  یحس و داره، فقط م نیبه خاطر گروگان گرفتن نامزد سابقت هم هم -
 بده...

 دونم! یم -

و   یخفه شو و بزار حرف اصل  یدونی دونم که م یو با حرص گفتم: منم م دمیبه صورتم کش یدست
 بزنم!

گفتم: اون  یا یاما جد می ور دوختم و با لحن مال، چشم به اونبهم انداخت  ینگاه متعجب  مین
 ... یو خودت رو سرزنش کن  یخاطر مرگش عذاب بکش تو به  خوادی نم

 انگشتش رو به سمتم گرفت.  نوک

 ؟ یدون  یاز کجا م -

 نثارش کردم و حرفم رو از سر گرفتم.  یغره ا چشم

 کرده که ارزشش رو داره. یرو صرف کس  شی داشت که فداکار نانیو کرد، چون اطم  کارنیاون ا -

داشته  ادیو با فراموش کردن مرگش، عشقش رو در   دیداشته باش  یشاد یتو و آتنا زندگ خوادیم اون
 !یباش 

 و دوست داره! دهیگفت که صدات رو شن اون

 بهم نگاه کرد. میبار مستق   نیاول یحرف هام تموم شدن برا کهن یاز ا نانیاز اطم بعد

 ؟ یدونی از کجا م -

 زدم.  یکمرنگ  لبخند

 .یکه تو هم باش  خوادیو حالش خوب بود، م دمیخواب د یمن اون و تو -

 دوخت.  ایزد و دوباره نگاهش رو به اعماق در یمحو پوزخند
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 ! یتونیتو م  یاون نتونست، ول -

  یزد و با پاهاش شن ها رو جا به جا م یساحل پرسه م یتو الی خ یختم که باندا انیبه را ینگاه
 کرد.

 . دمیرو با برانداز کردن سر تا پاش وسعت بخش لبخندم

 باشه؟!   یجذاب و دوست داشتن یهر حالت  ی تونست تو یم  چطور

 .ام یکه بهم افتاد، دست دراز کرد و اشاره کرد که به سمتش ب  نگاهش

 بهش بگو...  شیدیاگه بازم د -

که   یز یچ نی شتریب  دیتلخ، با هیخداحافظ هیکلمات  نیانداخت و مکث کرد، مثل آخر نییرو پا  سرش
 گفت.  یخواست رو م  یم

 دوسش خواهم داشت.  شهیسربلند کرد و گفت: بهش بگو من هم  ناگهان

 شن ها بلندش کرد.  یبهش زدم که به سمت آتنا رفت و از رو  ینیغمگ  لبخند

 رفتم.  انیو ازش برگردوندم و به سمت را روم

 : اون خوبه؟ دیبه آندره پرس ینگاه کوتاه با

 شه.  یبهتر م -

 دست هاش مشت کرد و فشرد.  ونیهام رو در م انگشت

 وقت رفتنه! -

 م؟ یری: کجا مدم یبهش چشم دوختم و پرس متعجب

 نثارم کرد و جواب داد: فرانکفورت!   یمهربون لبخند

 ؟ یچ یبرا -

 . میقفل بخر میر یم -
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 به سمت آندره رفت.  یخداحافظ  یرو نداد و برا میشد، جواب نگاه سوال  شتریب  تعجبم

 *** 

 دستش قرار داشت نگاه کردم.  یکه تو یتعجب به قفل  با

 !هیانگار قفل عمارت سلطنت  شیبا افتخار و ذوق گرفت  یجور  هی -

 انداخت.  سمیبه صورت سردرگم و پوکر ف  ینگاه مین

 بهتره! یجا هیقفل  -

   ن؟یابروم رو باال انداختم و گفتم: حاال چرا قرمز آتش  یتا هی

شه با شونزده سال سابقه خدمت در ارتش قفل   یروت م ییکردم و ادامه دادم: خدا یخنده ا تک
 رو در خونت؟  یبنداز  یگلگل

 کردم. نمیبدتر از ا یکارا -

قدر ان  ومدیبهش نم ن،ییاومدم پا یانداخت که چند سانت بمیج  یحرف قفل رو تو نیدنبال ا به
 باشه. نیسنگ

قرار   رشیو با تند تر راه رفتن در مس رمی بگ دهینثارم کرد رو ناد کمی که در جواب ت یه،ایدادم کنا حیترج 
 . رمیبگ

 ه؟ یچ یرو ادهیهمه پ نیالاقل بگو حکمت ا کاری چ یخوای قفل قرمز م یگی حاال که نم  -

 به اطرافمون کرد.  یاشاره ا یاز خستگ  یخونسرد و عور  یا افهینگاهم کنه با ق کهنیا بدون

 .میدیرس  باینگاه به اطرافت بنداز که تقر  هیغرغر  یبه جا -

 حرفش چشم ازش گرفتم و به اطرافمون دوختم.  نیا دنیشن  با

  یم یسرمون نور افشان یباال یادی ز یرنگ یو چراغ ها ینور  یها سهیشب شده بود اما ر کهن یا با
جز   یا هینقل  ی لهیوس ای نی ماش گهید یکردن، اطراف جاده پر از چمن و گل بود، برخالف جاها

 خورد.   یدوچرخه به چشم نم
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رن   یما رو م   ریهستن که دست در دست هم مس ییاکثرا زوج ها دمیکه به مردم دقت کردم د شتریب
 .گردنی برم  ای

 رو گرفتم.   انیاز نگاه و رفتارشون دست بردم و دست را تی تبع به

 . یوفتیکم کم را م ی، دار خوبه  -

موج  ی، درخشش چراغ ها روشد چشم دوختم یپل روون م ریکه از ز یو به آب دمیخند یسردرگم  با
 کرده بود.  جادیرو ا ی قشنگ یهاش هارمون

کرده بودن  نییتز  یا یرنگ یها  زی رنگ بود و اطرافش رو با چ ینقره ا میرفت  یکه به سمتش م  یپل
 بدم.  صی تشخ یچند متر  یاز فاصله  تونستمی که نم

   ه؟یپل چ نی! اسم انهیآب رودخانه ما نیا -

 روبرومون دوختم و نوشتش رو خوندم.  یچوب  یرو نداد که خودم چشم به تابلو جوابم

 !...گیاشت زنریا پل

 پل عشاق؟  -

 . دیباال کش  یورود یرو نداد، دستم رو گرفت و به دنبالش از چند تا پله  جوابم

 یدر اندازه  یا یرنگ یشد، قفل ها  یم شتریتعجبم ب  میشد  یم کیبه نرده ها نزد شتریچقدر ب  هر
 به پل بسته شده بودن. انی قفل را

 زد و با چشم بهم اشاره کرد. ی شدم، لبخند محو و جذاب دهیدنبالش کش به

بهش چشم دوختم و تازه متوجه  یشتر یبا دقت ب  بارنیکردم و قفل رو درآوردم، ا بمی ج یتو دست
دو تا   دنیبا د دم،یشده بودن رو د  دهیبدنش کش یرو  ییکه به شکل دو تا قلب طال یف یخطوط ظر

 شد.   شتریکه وسط قلب ها نوشته شده بود تعجبم ب یاسم

 .دیمغازه طول کش یاسممون کارش تو یحکاک  یبرا پس
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  هی نی: ادمیکه بهش وصل شده بود انداختم و رو بهش پرس  یادی ز یرنگ یبه پل و قفل ها  یهنگا
 جور رسمه؟ 

 م؟یانجامش بد  یخوای م -

که همراهش   یدیبا کل انیبستم و را یا یخال ی لهیزده سر تکون دادم و جلو رفتم، قفل رو به م ذوق
 رو به سمتم گرفت.  دیبود بستش، بعد هم کل

 هم نوشته شده بود. مونییآشنا خیبدنه قفل عالوه بر اسم هامون تار یرو

 . دمیبه سمتش چرخ  یشتر یذوق ب با

 مونده؟ ادتی تو اون روز و  -

 فراموش کار پرحرف! یاون روز و فراموش کنم؟ دست و پا چلفت  شهیمگه م -

 . دمیکش قمیشق  یرو  یو دست دمیخند

 ؟یار یهام و به روم ب یسوت یهمه تا ابد  یخوای م -

 !یر ی باال انداخت و حق به جانب گفت: تو که از رو نم  یا شونه

 ذوق به سمتش رفتم و دست هام و دور گردنش حلقه کردم.  با

 !یشدیهرگز اون همه درد و رنج و متحمل نم  دیشا ، یدیدی و من و نم  یشدی اون روز اگه گم نم -

 .دی گونم کش یانگشتش و نوازش وار رو نوک

رو در درونم   یگشتم، خالءا یسرگردون به دنبال اون جاسوس م یکه مثل شبح  یتمام لحظات یتو -
 پرش کنم!  گهیجاسوس د  هیبتونم توسط  کردمی کردم که هرگز فکر نم  یاحساس م 

  انتکاریخ  هیبا  کهنیاما از ا ،بخشمی نم یکرد غمیکه از داشتنت در یحظات خاطر تمام لتو رو به من
 .شمی نم مونیعاشق آشنا شدم هرگز پش

 از محبت پوشونده بود گذاشتم.  یحصار  نیدستش که صورتم رو ب  یو رو دستم
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 .یکرد  دایبود خودمم گم بشم، اما تو من و پ کیقدر دنبال مدرک گشتم که نزدمن اون روز ان -

 کردم.  یم  دایعشق تو رو پ گشتمی م  انتیخ یبرا یز یپادگان دنبال چ یاز اون روز هر بار که تو بعد

 .زدنی م  ادیکرد و چشم به لب هام دوخت که عشقش رو فر کیرو به سمتم نزد صورتش

 .ستمین  مونیهر بار با ترس از دست دادنت، نجاتت دادم پش کهن یاز ا -

کردم،   یصورتم احساس م  یبدنش و رو  یگرم و عطر خوش بو یشد نفس ها  کیبهم نزد یقدر ان
 چشم هام و بستم و در آغوشش فرو رفتم. 

  میشونیپ یرو   یو پراحساس قیعم  یو تموم وجودم رو گرم کردن، بوسه  دنیرس  میشونیهاش به پ  لب
 دستم گذاشت. یوند و قفل و تونش

 ها و فاصله ها رهاش کن.  انتیحاال با تمام دردها و خ -

 آب. یپل پرت کردم تو یتوان از رو  نیمشتم بود با آخر یرو که تو  دیباز کردم و کل چشم

 نشه!...  داشونیهرگز پ گهیغرق بشن و د کهنیا دیام به

 !...یجز خوشبخت رهیمی در وجود من نم یز یچ چیه کهن یاز ا غافل

رو ازم   نریرا  ایکنن تا تان یزدشون رو آب م  خیو بدن  ارنی م رونی سر از آب ب گردن،ی باز هم برم هااون
 ! رنیبگ

 بود دوختم.  ستاده یکه ا یاز روبروم گرفتم و به سمت چشم

 رسوندم.   نشیس رو پر کردم و سرم و به نمونیب یقدم کوتاه فاصله  کینکردم، با  دیترد

 کردم  یلباس احساس م یدستش رو از رو یرو باال آورد و دور کمرم حلقه کرد، گرما دستش

کردم   یر یگتا کنارم بمونه، گروگان  دم یاسلحه به روش کش رم،ی سال پرپر زدم تا بتونم دستش و بگ پنج
شدم و سکوت کردم تا حرف بزنه و صداش و بشنوم، حاال که با عالقه   وونهید یحت  نمش،یتا دوباره بب

و   کردهدست هاش حبس  یرو تو ای تموم دن یانگار خوشبخت رتمیگی آغوش م ی و خواست خودش تو
 ... کنهی م  قیبه وجودم تزر



 2عاشق  انتکاریخ

423 
 

 سوال بپرسم؟  هیآروم لب باز کردم:  یو لحن دیترد با

 بپرس.  -

 ادته؟یاون و که  ار،یامو ک  شیپ سالک یدرباره اتفاقات  -

هاش نهفته شده بودن، شروع کرد به  چشم یکه تو  یب یتصورم اخم نکرد و با آرامش عج  برخالف
 یکس ،یخائن بود هیهم برام  یدوست داشتم و از طرف   یشده بودم؛ از طرف جی گفتن: من اون زمان گ

پنج سال عذابم  یاختگ مرگ س  هیکه بهم پشت کرد و رو احساس و اعتمادم پا گذاشت، بعد هم با 
 داد.  

مجبور شدم   ادتی و با وجود اعت  یجنون گرفته بود  ایاون زمان حالت خوب نبود و بعد از مرگ مار تو
هم با   یکنم؛ از طرف  یر یگ یتر پروندت رو پهم راحت  یکنم تا هم درمان ش  تی بستر مارستانیت یتو
  کطور رهات کنه بدون کمتونست همون یمن بهت صدمه زده بودم و قلبم نم  ،یزدی حرف نم یکس

 . رنیبرات در نظر بگ  یمجازات سخت و طوالن هی ای  یجاسوس اعدام بش هیممکن بود به عنوان 

 تر کرد. چشمم کار و برام سخت  یاون زن، اون هم جلو یخودکش

  ،یخواستیو کمک نم  یکردی هم نم هیرگ ی حت ،یومدیجور کنار نم چیه ،ینداشت  یانعطاف چیهم ه تو
 .یش وونهینگران بودم واقعا د

آشنا تونستم به  یو با کمک چند تا از وکال کردمی بهش خدمت م یبود که زمان یی ژنرال آشنا یقاض
 از جرمات به طور کامل تبرئت کنم. ای بدم  تیقصد نداشتم فرار  یکنم، ول یدگ یهات رسجرم 

تا   شیرو برام روشن کرد؛ از اتفاقات هفت سال پ  زهایچ  یل یاون مرد به سراغم اومد و خ نیهم یبرا
 رو به همراه چند تا مدرک بهم داد و ازم خواست تا به هممون فرصت بدم.  زهای چ یلیاالن خ

و   یحال روح  طورن ی قت بودم و همسال تونستم ببخشمت و هنوز عاش کیسال... اگه بعد از  کی
 برگردم دنبالت.  تونستمیتو هم خوب بود، م  یجسم

 . زمی ها رو دور برو ازم خواست کدورت  کنهیفراموشت م سالکی نی ا یهم گفت تو اون 

 قدر خوب!چه  اری قدر بد بودم و کاممن چه کردم،ی هام احساس م چشم یهجوم اشک و تو 
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 کرده بودم.  یانصاف یها در حقش باون سال یقدر تووباره داد و من چهد یاون بود که به من زندگ 

 ؟ی من و ببخش شهی م -

 . دمیقدر ازم فاصله گرفت تا صورتش رو روبروم دصدام حصار دست هاش رو آزاد کرد و ان دنیشن  با

 کدوم دفعه؟ یبرا -

 . دمیو خجالت زده لب ورچ ختی فرو ر نمیس یتو قلبم

قدر بال  لب هاش نقش بست و ادامه داد: تو ان یرو  یز یآم  طنتیتصورم لبخند محو و ش  برخالف
 که حسابش از دستم دررفته... یکرد سیو دهنم و سرو یسرم آورد

هم   یاز احساس گناهم کم نشد، دست هام و معذب تو یز یاما چ دن،یخندی لب هاش م کهن یا با
 دروغ هام!...  خاطرلب باز کردم: به  دیقفل کردم و با ترد

 کدومشون؟ -

 و کالفه فوت کردم. نفسم

 همشون. -

 ؟یچ گهید -

 . امیو جاسوس  دمیکه دزد یخاطر اطالعاتبه -

 ؟ یچ گهیخونسرد تکرار کرد: د  یخندون و لحن یا افهیبا ق چنانهم

 باال انداختم.  یا شونه

 !...گهید نیهم -

 ؟یو جا نذاشت  یز یچ یمطمئن  -

 آب انداختم. یکه دوست دخترت و تو دی ... باشه! ببخشباشه  -

 شدم. رهی خندش اوج گرفت، متعجب بهش خ م یلحن حرص  دنیشن از
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 !یاون کار و کرد یخاطر حسودنگو که به-

 نثارش کردم. یغره ا چشم

 ؟ یچطور تونست  -

 کردم؟  کاری لبخند گفت: مگه چ با

 ...شی ببوس یخواستی تو م -

 . یاون تو بود یول -

 .یدونستی تو که نم یگفتم: ول  یحرص

و نفهمن!  نیا هیبق دیگفت: شا یبهم انداخت و با لحن مطمئن و خونسرد  یخاص و متفاوت نگاه
  ،شناسن ی چون تو رو نم 

به سمتم برداشت که ناخواسته عقب رفتم و اون با همون لحن و    یحرف قدم  نیبا گفتن ا زمانهم
   آوردی م جانیرو به هقلبم  بینگاه که عج

 پنجه هاش فشرد. نی گذاشت و انگشت هام رو ب فمیظر یدست ها یو رو دستش

 دوست ندارم!  یو گفت یچشم هام نگاه کرد ی که تو یبه جز وقت  بخشم،ی هات و مدروغ  -

 !یکه اون فلش و با قلبم معامله کرد  یبه جز وقت  بخشم،یکردنات و م  یجاسوس

بهت صدمه بزنم رو   یکه باعث شد یبخشم، اما اون لحظه ا یرو م یکرد نیکه با کاروال یکار 
 !بخشمی نم

 کرد   کیرو به صورتم نزد صورتش

 دم یزمزمه وار و خفش رو  شن یصدا

 ! یو ازم متنفر بش  یباعث شدم احساساتت رو بکش یمن و ببخش اگه زمان  -

 صورتش گذاشتم. یبستم احساس کردم و دستم و رو  یاشک رو به پشت پلک ها هجوم
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 فقط  چشمهام و بستم.  نیهم یبرا دمشینداشتم که نشون بده به طور کامل بخش یحرف 

 موهام فرو کرد  نیرو ب  دستش

 . دمیرو چش یاحساس واقع  هیبالخره طعم  دنید یمهر یب  یطوالن  یبعد از مدت 

لبم نشوندم و همراهش از  یلبخند رو یق ینفس عم دنیآوردم و با کش ادیرو به   دنینفس کش تازه
 نرده ها فاصله گرفتم.

 م؟یری کجا م  -

 . نیاشتاهل  گیشلسو  التیا -

 مارنزونت!...لب زمزمه کردم: فه  ریز

 برات انجام بدم.  دی هست که با یکار  هی -

احاطه شده بود نگاه کردم و   شونشیو پر رهیت یاز موها یهاله ا ریکه ز شیجد  رخم یتعجب به ن با
 نزدم.  یحرف 

 ، اما سکوت کردم و بهش اعتماد کردم. به مغزم هجوم آورده بودن  یادیز سواالت

جا  که در اون یدر تضاد با اتفاقات تلخ  یل یجا داره، دلرفتن به اون یبرا یخوب لیکه دل دونستمیم
 . میتجربه کرد

 *** 

از خاطرات بد و غم به درد  یانبوه ری بغض نکنم، اما ناخودآگاه قلبم ز دنشی تالش کردم از د  یلیخ
 اومد.

  یکه قدم هام و روش م ییجان یرو ازم گرفت، دو بار مرگ قلبم رو در هم  انیپل دو بار را نیا چون
 . دمیگذاشتم د

 برداشتم. دردناک مغزم گوش سپردم و دنبالش قدم یدر سکوت به صداها حالن یا با

 . دادی نم  حی اومدنمون رو توض لیهم مثل من سکوت کرده بود و دل انیرا
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 . میدیو بهش رس میدیرس  یبالخره به ورود قهیاز پنج دق بعد

آب نقش   یرو یا رهیت ی هیبودن و سا دهیآسمون سرک کش یاز ال به ال رهی ت  یابرها شهیهم مثل
پل در حال گذر  ینرده ها و بدنه  یآفتاب در حال غروب،  رو ییکم جون طال یبسته بود؛ پرتوها
 زد.  یدامن م میبه ناراحت  رشیگدل یبودن و صحنه 

 ادته؟یقرارمون و   نیاول -

 تکون دادم. دیی تا یبه نشونه  یسر 

 ش؟ یو آخر -

 محو شد و باز هم سر تکون دادم.  لبخندم

 . میایم جانیکه به ا هیبار نیآخر نیا -

 .ستادمی کوتاه به سمتش رفتم و کنارش ا چند قدم با

بار     نیآخر یبرامون باشه، ول یپاتوق خوب تونهی م جانی و ا یفرشته ا هیتو  کردمی بار فکر م  نیاول -
 ...یطان ی ش هیفکر کردم که   یو ازم فرار کرد یها رو زداون حرف  کهی وقت

حرفش رو به اتمام    یبهتر   یباال انداختم و منتظر به لب هاش چشم دوختم تا با جمله  ییابرو
 برسونه. 

  ،ی فرشته باش هیازت داشتم تا  یاد یتوقع ز فهممیم نمیبیهام ادامه داد: اما االن که مبه چشم  رهیخ
ر من هم شده خاط به یداشت فه ی و تنها بود و من درکت نکردم. انگار که وظ  ر یپذ  بیدختر آس هیتو 
 ازت سر نزنه.  یی خطا چیو ه  یباش ن یبهتر

  نیازشون رو معذب ب یو طره ا دمی که با باد به رقص دراومده بودن کش شونمی پر یموها نیب یدست
 .دمیچی هام پانگشت

 . کردمی بهت اعتماد م دیبا  کردم،یو م تی جاسوس  دی. من نبای نه تو حق داشت -

  م،ی... فراموش کن که چطور و کجا آشنا شدیرو فراموش کن   زیهمه چ جان یهم خوام ی م ست،یمهم ن -
 باشه. ادتیفقط من و  م یفراموش کن که چطور و چرا از هم جدا شد
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 لبم نشوندم.  یرو  یبخش  نانیاطم  لبخند

 باشه.  -

قدر دلتنگ سال ها چه نیا یکرد که تو یادآور یبهم زد که مسحورش شدم، باز هم بهم   یجذاب  لبخند
 و محبتش شده بودم.  لبخند

 !یدختر خاص بود هیمن  یبرا شهیتو هم -

  هیشب یتو حت ؛یفرق دار  دمیکه تا حاال د ییدخترا ی هی دونستم با بق  یم دمت یکه د یاز همون روز  
 .یبودم هم نبود دهیکه د یا یشرق  یدخترا

 و خاص بودن. بینگاه و رفتارت، حرف ها و حرکاتت همش عج  طرز

 .یکرد یچشمات بود، رفتار م یکه تو  یز ی برخالف چ شهیهم

 اندامت نشدم.  ایعاشق چهره  چوقتیهم بهت گفتم که من ه قبال

 . دمینرس یا جهی فکر کردم و به نت لشیدل  یها درباره عاشقه خودت شدم و سال  من

 کرد.  یحرف زدنتم حالم و خوب م   یحت  ریودمن منبع آرامش ب یبرا تو

 .می خوام تا ابد باهم باش ی افتاد باز هم م نمونیکه ب  یتلخ  یمن دوست دارم و با تموم اتفاقا 

 ؟ یمونی پرسم، کنار من م  یبار ازت م  نیچندم یبرا

 ترم کنه. وونهیلبخند سر تکون دادم و منتظر موندم تا باز هم حرف بزنه و باز هم د با

 .دونمی رو م  لشیفکر کنم حاال دل -

 نگاه کردم.  کردنیبه لب هاش که متوقف شده بودن و چشم هاش که براندازم م  کنجکاو

  یو بااحساس یچه دختر قو دونستمیم شهیکه هم نهیا یادامه داد: فکر کنم برا یاز مکث کوتاه بعد
نجاتم جون خودت رو به خطر   یو برا  یدییدوی خطر هم به دنبالم م یتو یطور که حتهمون ؛یهست

 !یها منتظرم موندسال نی... در تموم ایکه ترکت کردم هم دوسم داشت یوقت  یحت  ؛یانداختیم
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رو از توش   یکت چرمش کرد و جعبه ا بیج  یاز جانبم نموند، دستش و تو ی واکنش ایحرف  منتظر
 آورد.  رونیب

دستش   یزمان که جعبه رو توچشم هام جمع شد، هم  ینداخت و اشک توبه گلوم چنگ ا بغض
 کرد نگاهم به سمت آسمون رفت.  کشیچرخوند و بهم نزد

لبخند   تونستمیم شدی تر مکه رفته رفته کم یو نور  خوردنیکه در هم گره م یا  رهی ت یپشت ابرها از
 و رحمتش رو به روم باز کرده.  یخوشبخت یو درها   دهیخدا رو احساس کنم که من و بخش

 انگشتم فرو کرد.  یگرمش گرفت و حلقه رو تو یدست ها یزدم رو تو خی دست

 ؟ یپنهان گفتم: چطوره که قبلش ازم درخواست نکرد یرو پررنگ تر کردم و با ذوق لبخندم

بهت   یکاف یبود، گفت: به اندازه  شیکه برخالف لحن قبل  یه جانبو رها کرد و با لحن حق ب دستم
 . یمخالفت ندار  یاجازه  گهید جان یحق انتخاب دادم، ا

 صورتم گرفتم. یرو باال آوردم و حلقه رو جلو انگشتم

انگشتم رو تنگ در بر گرفته  یچ یمارپ ییارهای و کامال ساده بود که به صورت ش ن یبدون نگ یحلقه  هی
 بود.

 بزنم خودش به حرف اومد.  یحرف کهن یاز ا لقب

اون زن و  یکنی نگاهش م یحلقه رو بهم داد بشنوم، وقت  نیکه ا یدرباره زن یز ی چ خوامی نم -
 فکر کن.  ندمونیفراموش کن و به آ

 سر تکون دادم. عانهیفرو کردم و مط میشمیابر یپالتو بیج یو تو دستم

نگاه به آب روون   نیشونش گذاشتم و به عنوان آخر یسرم و رو دم،یبغلش کش یدراز کرد و تو دست
 شدم. رهی مارنزونت خفه

 کجاست؟  یمقصد بعد -

 !یکامال مال خودم گهیکه بعدش د  ییجا هی -
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 سوق دادم.  سایصدا و لحنش دلم ضعف رفت و ذوق زده فکرم رو به سمت کل  دنیشن  با

 خودمون. یخونه  میری بعدش م  -

 رو بروز نده گفتم: پس خونوادت؟...   مینگران کردمیم یکه سع  یمدم، با لحناو رونیآغوشش ب  از

 ؟ یخونوادم چ  -ابروش رو باال انداخت. یتا هی

 خودش گفت: نگران نباش! د،یچطور بگم، سکوتم رو که د دونستمی انداختم، نم نییو پا سرم

 ندارن؟ یاونا با من مشکل  ی عن ی: دمیپرس دیترد با

اگه  ،یمن هست  یزن قانون  یرو ش که باهاشون روبه  ی گفت: وقت یبخش و محکم نانیلحن اطم با
 با من داره.  یعنیداشته باشه  یبا تو مشکل  یکس

 نباش و بهم اعتماد کن! نگران

و   یناامن یدر درونم ندا یز یچ هی چنان هم که بهش داشتم  یکه بهم داد و اعتماد ینان یاطم رغمی عل
 . دادی وحشت م 

 من خبر دارن؟  یاز گذشته  همشون یعنی -

 نه فقط پدرم.  -

 کامال مخالف باشه؟!... دیاون با -

باشه، روش و ازم برگردوند و به اون سمت قدم   ومدایبود خوشش ن   نمونیکه ب یاز بحث  کهنیا مثل
 برداشت. 

 آزارت بده. یز یچ چیه دمی بهم اعتماد کن، اجازه نم -

 کردم درونم رو آروم کنم.  یو سع  دمیکش یق یعم  نفس

  نانیبا اطم  طورنیا انی کنه را جادی ا یمشکل  تونستیاگه مخالفتش م ومد،یاز من خوشش نم فوقش
 .کردی و با من ازدواج نم  زدی و مصمم حرف نم 
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 .میبر نیتا به برل  میرفت  نیبه سمت ماش   انیآخرم رو به پل انداختم و همراه را نگاه

 *** 

 هشت  -و -ودن - و -پانصد  -ادداشت ی#

12 December 

12:13  am 

 من دوباره آغاز شد. یزندگ یز یی پا زیانگدر اون غروب دل یو ناراحت ی ها سختبعد از سال  و

ها بود به دورم  دردها بالخره تونستم از اون حصار وحشتناک که سال  یدر کما یها زندگ از مدت  بعد
گذرونده   دش یرو به ام  یادیسخت ز یرو تجربه کنم که روزها یای و زندگ  امیب رون ی شده بود ب دهیکش

 بودم.

به  شهی که هم یمتولد شد؛ دختر  نریرا ایمن باز شد و تان  یاز زندگ یدیموقع بود که برگ جد اون
 .کنمی و م کردی ر م وجودش افتخا

درونم رو همراه با اسلحه کنار   یهای کی و تار دیخوشش رس  انی بود که به پا یت یدختر تنها شخص اون
 گذاشت. 

رو تحمل   ییو  اجازه نداد دوباره ترس و تنها دیاز عشق و محبت به دورم کش یحصار  انیبار را نیا
 رو نثارم کنه. ای دن یکنم؛ اون اجازه داد من خانم خونش باشم و تموم خوشبخت 

 یز ینگران چ گهیشدم که د یاشتباهاتم رو ببخشه و من دختر  قشیتونست به خاطر عشق عم اون
 بجنگه.   زیبا همه چ ییو مجبور نبود که به تنها کردی فرار نم یاز دست کس گهینبود، د

قلب من و باور کرد و خدا   انیچون را د،یدی جهنم نم  قیال  احساسی ب  انتکاریخ  هیرو  ا یتان یکس گهید
 رو داد که براش تالش کرده بودم. یای بهم خوشبخت 

 .موننی و عاشقانه م  نیپارادوکس غمگ  هی شه یمن هم یبرا یروزها درسته دورن، ول اون

 قلبم...   ی! درست توجاننیهم چون
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 *** 

  نشیشلوار ج بیج  یو تو شی نگاه کردم که گوش انیلباسم کردم و به را بی ج یهام و تو دست
 رو فشار داد.  فونیگذاشت و دکمه آ

 سر تکون داد. یو سوال دیخودش د  ینگاهم و رو رد

 !...یچ ی لب آهسته زمزمه کردم: ه ریز

 نثارم کرد.   یا  هانهی عاقل اندرسف نگاه

 ؟یدار  یمشکل  ست،ین ی چیچشم ها ه  نیحرف ا -

 صرار نکرد و داخل شد. به عقب برداشتم جوابش رو ندادم، ا  یباز شدن در قدم یصدا با

  ستین  دیکه رابرت از مهمون کردنم داشته بع یتجربه ا نیو دنبالش رفتم، با آخر  دمیکش یپوف
 . رونیبندازتم ب 

و احساس    دیچی پ مین یب یخونه پخش کرده بود، تو یتو  یکه باد کولرگاز  یاسیعطر گل    یورودم بو با
 بهم دست داد.  یخوب

 . ستیهم ن نیتر از اکه خانمش سارا باشه کم یا خونه

خوش آمد   انیبه رابرت نگاه کردم که بدون نگاه کردن به من به را  یچشم ری و ز ستادمیا انیرا  کنار
 .گفتیم

گفت: قبال هم هزار  کرد،ی رو بغل م یغوایج  غی دختر بچه ج کهی دستش در رفت و در حال ری از ز انیرا
 برادرته.مهمون خواهرزن و زن  ،یدیبار من و د

  ییرایافتخار پذ شیچند وقت پ   نیکه صاحب خونن، هم شونیگفت: ا یز ی آم هیبا لحن کنا رابرت
 .میازشون رو داشت 

 خوشحال شدم.  دنتیاز د یل ینثارش کردم و پررو گفتم: اتفاقا منم خ ییدندونما لبخند

 . یگفت: خوش اومد  یلب  ری کم کرد و ز شیشون یپ یاز اخم رو یکم
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 باال انداختم و از کنارش گذشتم. ییابرو

  ونیدکوراس ری و تغ یتکوننگاه کردن به دکور خونه ابروهام باال رفت، هر چند که سارا عاشق خونه با
 روبرو بشم.   یدیتعجب نداشت که هر دفعه با خونه و دکور جد یبود. پس جا

 ادی یمن بدآموز  دنینکنه اون عنتر حبسش کرده بود تا با د ومد،یود که به استقبالمون نب  بیعج
 !ره؟ینگ

 عوض کردم و به سمت آشپزخونه رفتم. یرو از سالن اصل  رمی مس ،یز یشکستن چ یصدا دنیشن  با

 .کردی جمع م  نیزم  یرو از رو  یبشقاب یبهش افتاد که خم شده بود و تکه ها  چشمم

 به غبغب انداختم. یباد

 . یخواهرت استرس داشت دنید یبرا   یلیمعلومه که خ -

رو کنار زد و نگاه سبز و   شی تونیز یصدام ناگهان سر بلند کرد و بهم نگاه کرد، موها دنیشن  با
 رو نثارم کرد.   شیمخمل

 .ستادمیسرش ا یقدم به سمتش برداشتم و باال چند

 ؟ یخشک شد -

شکسته ها   شهیش  یشد، دستش و گرفتم و از رو  ریچشمش سراز ی از گوشه  یزد و قطره اشک  یپلک
 بلندش کردم. 

 ؟ یخوب  -

حرف بزنه بغلم کرد و دست هاش رو   دادی که مهمون صورتش شده بود و اجازه نم یبغض و اشک با
اون من و سفت در   یدورم حلقه کرد؛ به خودم که اومدم نتونستم دستم و دوره کمرش حلقه کنم، ول

 ود. بر گرفته ب

بود؟! اون خواهرم بود... همون دختر   یکه به آغوشش داشتم چ یبی احساس غر لیدل دونستمی نم
به   کردنیم  ینی دلش سنگ یتو یکه غم و دلتنگ یو مثل هر بار  کردی م هیپروا گر  یو آراسته که ب  بایز

 آغوشم پناه آورده بود. 
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 یکه از چشم ها ییاشک ها ونیفرار کنم، م خواستمی سفت گرفت که انگار م یرو طور  دستم
  یلیلب باز کرد: واقعا نگران و دلتنگت بودم، خ  یگرفته و مضطرب یبا صدا  ختن،یری معصومش م

 خوشحالم که حالت خوبه!... 

 واقعا؟  -

 هی... اما شدمی ، من که از تنها خواهرم دلخور نم لحن سرد و دلخورم متعجب شدم  دنیخودمم از شن 
قدر بهش لبخند بزنم و بگم که چه  زاشتی تموم وجودم رو در برگرفته بود و نم یکحس وحشتنا 

 دوسش دارم و دلتنگش بودم. 

 ؟ یخودت  ا یرو -

 شد.  یم  ریاشک به سرعت ازشون سراز ینم دارش نگاه کردم که قطره ها  یچشما یتو

 ؟ ی... کردیخودمم، تو که منو فراموش نکرد -

 ؟ یاز دستم دلخور  -

آرامش   یسخت تالش کردم تا تو تو  شهینداشتم من هم چوقتمی ندارم و ه یانتظار  چیمن ازت ه  -
 داشتم...  یاز تو توقع خواهر  یکم  دیهم با دیکار ها کردم، شا ی لیخاطرت خ به ،ی باش 

 . رهیدخترم و ازم بگ  دمیترسی ... مدمیترسی از رابرت م ومد،یاز دستم برنم یمن کار   -

 . دیلرز شتریشدن و صداش ب  یجار  یشتر یهاش با سرعت ب  اشک

نتونستم کمکت کنم؛ واقعا  یداشت  ازیکه بهم ن  ییدوشت بودم و وقتا یبار رو شهیمتاسفم که هم -
 بودم. فیترسو و ضع یدونی طور که مهمون شهیمتاسفم اما من هم

  یاتفاقات یط  دیو فهم  تمیهوو رابرت  یکرد یتو خودکش   ینتونستم از بچم مراقبت کنم، وقت  یحت من
 دخترم تو شکمم مرد. 

بار بغلش کنم؛ رابرت   هی یحت ایبه موهاش دست بکشم   ایو ببوسم  کش یکوچ ینتونستم دستا من
که  خواستمی رو نم یا یزندگ   رم؛یدونم چطور زنده موندم اما دوس داشتم بم  یخواست بکشتم نم  یم
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که با دروغ به دست آوردم و با    یکردم؛  زندگ انتیبخاطرش دخترم و از دست دادم و به شوهرم خ
 که خواهرم و به کشتن داد. یا یاز دست دادم و زندگ  قتیحق

 قلبش برداشت.   ی تازه کرد و دست مشت شدش و از رو  ینفس

 !... یمن زندم، تو هم زنده ا یول -

 میبرگرد یخدا بهمون فرصت داد تا به زندگ  م؛یکرد دایفرصت دوباره پ هی یول میری بم میخواست یم ما
 .میخوشبخت بش   یسخت یو بعد از کل 

 !میو ببخش و بزار باز هم خواهر باش  من

 روشون رو گرفتم. یهااشک ی س یرو نوازش کردم و خ  شیصورت  یها گونه

 تو رو هم از دست بدم.  خوامی سخت بود، نم  یلیمن خ یمرگ اسما برا -

که بتونم دوباره   کردمی فکر نم وقت چ یه دم،یموهاش کش یخودم بغلش کردم و دستم و رو  بارنیا
 بغلش کنم و موهاش و نوازش کنم.

 خواهرکوچولوم باشم.   شیها سرنوشت اجازه داد دوباره پ اما حاال بعد از سال 

 خونوادم باز کنم.  ی قلبم و به رو یخدا رو تمام و کمال قبول کنم و در ها ی هیهد دیبا

 و روش نشستم.  دمیرو کش یناهارخور   زیم یجدا شدم، صندل  ازش

 کنارم نشست.  یصندل یو رو  دیدرآورده بود رو چ  ییرای پذ یکه برا یلیوسا  یصورت سرسر  به

 ؟ یخوب  -

 دادم. لشیتحو یتکون دادم و لبخند کمرنگ  یسر 

 . رمی از رو نم ایراحت  نیمن به ا -

 بودم!... یگفت: کاش منم انقدر قو یلبخند زد و با لحن آروم متقابال



 2عاشق  انتکاریخ

436 
 

سالن بودن، گفتم: فکر کنم تو   یکه تو  انیبه رابرت و را  یهام رخت بست و با نگاهلب  یاز رو لبخند
 ... یستیخوب ن

 پوشوندنی م بای ز یاز اندوه رو در پس لبخند یکه هاله ا باشی شده و ز شی صورت آرا یرو یدست
 و با همون لحن آروم و مظلومانه گفت: نگران نباش، من خوبم. دیکش

 بهش نگاه کردم.   یچشم ری ، در همون حالت زانداختم و سرگرم ور رفتن با دامنم شدم  نییو پا سرم

 که اومدم و آرامشت و به هم زدم. یبار آخر  یمتاسفم برا -

تو نبود، من معذرت   رینه... تقصگفت: نه  یهوا تکون داد و با لحن متقاعد کننده ا یو تو دستش
 بهت بکم.   یکه نتونستم کمک خوامیم

 کنه؟ی م تتیرابرت اذ -

  رفت یو به سمت خارج از آشپزخونه م شدی بلند م کهیو به چپ و راست تکون داد و در حال  سرش
 داد. لیتحو یآهسته ا ی"نه " 

گوش    انیرا یهابه رابرت انداختم که با اخم به حرف   یدادم و نگاه کوتاه رون ی و آه مانند ب نفسم
 .دادیم

اما به   ارهی دخلت و ب تونستیبه لطف ساراست، بار ها م یااگه زنده  شعور؟یو ب  یا نهیقدر کچه آدم
 موند و تولت رو بزرگ کرد.  شتیجاش پ

افکار   نیهم  یتو د؛یپری م انیبغل را یافتادم که هر بار تو یدختربچه ا ادیگذر کردن توله از فکرم  با
 بودم که سارا دوباره وارد آشپزخونه شد.  

 .ومدیشده بود و همراهش به سمتم م  میافتاد که نصفش پشت سارا قا یک یبه جسم کوچ چشمم

 . دیرسی ذوق زده و خوشحال به نظر م  بارن یکه از آشپزخونه خارج شد، ا یوقت  برخالف

جز   تونستمی م  بارن یاما ا نمشیآخر نتونستم خوب بب یشد، دفعه   انیرفت و قامت دختربچه نما  کنار
نازکش   یلب ها نم،ی درشت سبزش رو هم بب یچشم ها  رشیروشن و پوست ت  یبلند قهوه ا یموها

 .دی چ یپی م شی و دست هاش و به دور دامن عروسک رفتنیهم م یتو  یبا خجالت و سردرگم
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 باشه.  یکه خجالت اومدیاصال بهش نم  زدی و تندتند حرف م دیپریم ان یراآغوش   یتو یوقت

 رو به سمتم سوق داد.   نایلیکه نه فقط در چهرش بلکه در صداشم اثر کرده بود ام یبا ذوق سارا

 خانم!  نایخوشگل منه، امل یدخترکوچولو نیا -

که دربارش    یخانم خالته، همون نی نگاه کرد و خطاب بهش و باواشاره به من گفت: ا نایهم به امل بعد
 بهت گفتم. 

 چشم ازش گرفت و به من دوخت.  نایامل

 آندره بود. هیچهرش شب  یاجزا ی هیسارا بود و بق یاز چشم ها یمعصومانش رد یچهره  یتو

 اخالقش به رابرت نرفته باشه...  دوارمیام -

 بغلم موند. یبدون حرف تو  دمش،یآغوش کش  یحرف به سمتش رفتم و تو  نیاز گفتن ا بعد

و   انیو را  کردی بود که سارا رو خوشحال م یهمون دختر  نیزدم و موهاش و نوازش کردم، ا یلبخند
 .خندوندیم

تولت فقط    نی: ادمیرو به سارا پرس  کردمی صورتش و نوازش م  کهی خودم جداش کردم و در حال از
 من زبون نداره؟  یبرا

بهش   دیبا  اد؟ی از بچه ها خوشت م یفقط وانمود کن یتون ی ت: نمگف  یبهم رفت و حرص  یغره ا چشم
 تا باهات جور شه.   یمحبت کن

خوشگل که ماچش  یلب ها نی آغوش باز و ا نیو حق به جانب جواب دادم: ا دمیرو کش   نایامل لپ
 کمن؟  کننیم

 لب هاش نقش بست.  یرو  یطونی ش  لبخند

 دارن. ازیاز بغل ن شتریب  یز یبچه ها به چ  یباشن ول  یعال انیرا  یبرا  دیشا نایا -

 نگاه کردم.  نا یبهش رفتم و در سکوت به امل یغره ا چشم

 با بچه ها ارتباط برقرار کنم، اما اسما عاشق بچه ها بود... تونستمی اصال نم  گفتی سارا راست م 
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 اومدم.  رونی از فکر اسما ب ناینازک و متعجب امل یصدا دنیشن  با

 ؟ یان یتو زن عمو را -

 زدم و سر تکون دادم. یکمرنگ  لبخند

 بوسه؟ یتو رو هم م -

 گرد شده نگاهش کردم.  یچشم ها با

 جانم؟  -

  یو باهام باز   رونی ب برهی من و نم گهیگفت: پس د  یبهت بهش نگاه کردم که با لحن مغموم در
 ...کنهی با تو م کنه،ی نم

 بغلم بلندش کردم.  یکردم و تو یخنده ا تک

 !؟یخوای پس هوو نم -

 کرد.  زیم دنیتکون داد و شروع به چ یبا خنده سر  سارا

 نشستم.  یصندل یپاهام گذاشتم و رو یرو رو نایامل

 !کنمیو م  ساتی گ یشوهرم و اغفال کن یاگه بخوا -

 ا؟ یرو -

 شه.  کیشوهرم و باهام شر خوادی تولت م نیگفتم: ا یا یبه سارا رفتم و با لحن حرص  یغره ا چشم

 باال انداخت.  ییابرو

 بوده. انیرا یمعشوقه  نایسال ها که امل نیتموم ا یتو -

 . نایبراش کردم و رو کردم سمت امل یا یکج دهن

 م؟ یطرح زوج و فرد بزن هینظرت چ -
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 تعجب بهم نگاه کرد.  با

 شب تو...   هیشب من  هی یعنی -

 .دیکش رونی رو از بغلم ب  نایو امل دی کش ی فی خف غی ج سارا

 بشه؟ ی چ  یکه تو بزرگ کن یبچه ا   ،یادب یب  یل یخ -

 انداختم. نایبه امل یا روزمندانهی و نگاه پ دمیخند

. تازه اگه یشهرباز  برمتیم خرم،ی م یبرات بستن  دم،ی م ادی یزن خودم شو! بهت نقاش  ایاصال ب  -
 .کنمی بازم بغلت م  یبود یشاگرد خوب 

 ! یا بندهیفر یچه وعده ها -

 زد و کنارم نشست.  نایبه امل یانداختم که چشمک انیبه را ینگاه مین

 .کنهینم  انتی اون به من خ -

 بهش زدم.   یچشمک

 ! یخبر  یمحبت من ب  یپس از معجزه  -

 .شمیگوشم گفت: امشب خبردار م  ریز یدار  یتکون داد و با نگاه معن یسر 

 نشسته بود. یصندل  یکه با کمک سارا رو نایکردم سمت املاون ور و رو  دمشیکش ضی غ با

 ن؟ یا ایمن  -

 گفت: هر کدومتون برام لواشک بخره.  یبه حرف اومد و با لحن ذوق زده ا  بالخره

 پاهاش گذاشت.  یدستمال و رو سارا

 ؟ یلواشک بخور  یمگه بابا نگفت حق ندار  -

 رابرت هم اومد.  ن یب  نیسرگرم بحث با سارا شد و در هم نایامل
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کنه    یحال  نایکرد به امل یبخوره فقط سع یز ی خودش چ کهنیدر سکوت صرف شد و سارا بدون ا غذا
 .شهی که اگه غذاش و کامل نخوره بزرگ نم

رو به کار نگرفت و پس از خوردن شام منتظر   یا گهیدرهمش سالح د یبه جز سکوت و چهره  رابرت
 و صدا زد و با هم از خونه خارج شدن. انیدسر نموند، را

 گرفت، همراه سارا رفت تا بخوابوندش.  یازم قول بستن کهن یبعد از ا نایامل

 گذاشتم. ییظرفشو نیماش یو ظرف ها رو تو ختمی غذاها رو دور ر یمونده  ته

  شیپ سالکیلم دادم که  یا یراحت  یکاناپه ها یسالن و رو یرفتم تو  از مرتب کردن آشپزخونه بعد
 اکلس روشون نشسته بودم. نیبه عنوان کاروال

 و خواهر سارا.  انیاز خودم همسر را شتریب یز یچ هینه،  ای بود که االن خودم بودم  نیا فرقش

بغلم پرت کرد و خودش هم با   یو تو شونی کیدستش بود،  بیدو تا س کهی اومد در حال سارا
 زد.  بشیبه س ینشستن کنارم گاز 

پاشنه بلندش رو   یبه بدنش داد و کفش ها یخسته شده بود، کش و قوس فات ی از تشر کهنیا مثل
 درآورد. 

 د؟ یخواب -

رو براش خوندم بالخره   یکتاب تکرار  هیچهار بار  کهنینگاهم کنه جواب داد: آره، بعد از ا کهنیا بدون
 داد. دنیبه خواب  تی رضا

 شوهرم و کجا برد؟  نتیشوهر بوز یدونی م -

 و بهم نگاه کرد. دیخند  یخستگ با

 وادارش کنه طالقت بده؟  یترسی م ه؟یچ -

 . دادی بکنه اول من و طالق م یکار  خواستی بزنم خودش ادامه داد: نترس، اگه م  یحرف کهن یاز ا قبل
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با توپ و تانک زد،   دیبشر و فقط با نیگفتم: ا دمیجویرو م  بیاز س کهی ت کهیو در حال   دمیکش یپوف
 کنم. یخاطر گذشته ازش معذرت خواهبه خواستمینداشتا وگرنه م  اقتیل

 نداره. دهیفا ال،یخی ب -

 . هیروح ست،ین  یجسم  شی آروم بود اما معلوم بود که خستگ لحنش

 نه؟کی م تتیاذ کهی : مرتدمیو مردد پرس دمیبه پشت گردنم کش یدست

خودش   کردی م یو سع دادی قرار م رچونشیدستش و ز کهی به چپ و راست تکون داد و در حال یسر 
 د؟یچطوره؟ کجا و چطور ازدواج کرد  انیتو و را و مشتاق نشون بده، گفت: رابطه 

از دست   یهم حق داشت، چون کار   دیرابطش با رابرت حرف بزنه... شا یدرباره  خوادی که نم دمیفهم
 . ومدیمن برنم

 نشون ندادم. شی به دونستن مسائل شخص یل یو تما اوردمیخودم ن یبه رو منم

 . شناختمی نمکه ییاز عقد سادمون گفتم و شاهدها یساختگ  یذوق  با

  یحافظعزم رفتن کرد و با خدا انی و رابرت، را انیچون با برگشتن را میبا هم حرف بزن  ادیز مینتونست
 دنبالش رفتم.  یاز سارا مجبور  یای سرسر 

رابرت با   رفت ی تو کتم نم نایا یبراش؛ اما با همه   ومدی هم از دستم برنم یکمک یبمونم، حت  شدی نم
 داشته باشه.  یمحبت و ناز بزرگش کردم، رفتار بد یتو یکه با سخت  زمیخواهر عز

 داشته باشه؟ نه یباز هم ک تونستی همه سال چطور م نیاز گذشت ا بعد

 ؟ یکنی م  ریکجا س  -

 گرفتم و روم و به سمتش برگردوندم.  نی ماش ی شهیچشم از ش  انیرا یصدا دنیشن  با

 .کردی م یرانندگ   یبا سرعت متوسط شهیبه جلوش بود و برخالف هم نگاهش

 رو قاب گرفته بود نگاه کردم.  یاز خستگ یکه هاله ا شیجد یبه چهره  دیترد با

 بگو... -
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 دادم.  رونی و آهسته ب نفسم

 ؟ یدونی سارا و رابرت م  نی از مسائل ب یز یتو چ -

 ی، اگه سوالبرادرم ندارم   یبه زندگ یگفت: عالقه ا یطونی هم رفت و با لحن ش  یبا تمسخر تو افشیق
 از خودم بپرس... یدار 

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 من خودم استادم!  -

 و خنده ابرو باال انداخت.  طنتی ش با

 ...دمیبله، د -

 سپردم.   یبه بازوش زدم و خجالت و به فراموش  یآهسته ا یحرص ضربه  با

 ! ینیبی نم گهید -

گفتم:   ی اما ناراحت ی، با لحن جدکه بود بکنه  یتر از اونبزنه و بحث رو منحرف   یحرف کهن یاز ا قبل
 ؟ یباهاش حرف بزن یتونی تو نم کنه،ی م  تشیرابرت اذ

 داد.  تیش محو شد و جاش و به جدها لب  یاز رو لبخند

 خاطر منه! که تا االن زندست به  نیهم -

 جهنم فرق داره! یتو دنیزنده بودن با نفس کش -

 !...ینی بب   یچ یتو یداره جهنم رو یگفت: بستگ یبا لحن متفکر   بالفاصله

 . دمیکش میشونی پ یدستم و رو کالفه

 ه؟ یدر لفافه حرف نزن، منظورت چ -

 کشه؟یهمون سارا عذاب م ای کایفقط ورون  یکنی چرا فکر م -
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باشن، قفل   انیذهن را یکه ممکن بود تو یخاطر گذر افکار چند لحظه سکوت کردم و ذهنم به یبرا
 کرد.

از   یگفت: کار  هیز چند ثان رو بگه، اما ناگهان مکث کرد و بعد ا یا ی به نظر طوالن یباز کرد جمله  دهن
 بهشون کمک کنه خودشونن.  تونهی که م یتنها کس  ادیدست من و تو برنم

شد، به  ادهیو نگه داشت و بعد از برداشتن کتش پ   نیحرف بزنم، اما در همون لحظه ماش اومدم
 اومدم. رونیب  نیدنبالش از ماش 

  یدیو سف یخاکستر  یو ساده  کی ش ینما رونی افتاد که به سمتش رفت، از ب یبه خونه ا چشمم
 داشت و چراغ هاش در پس پوشششون روشن بودن و جلومون و روشن نگه داشته بودن.

 کجاست؟  جانی : ادم یپرس یکنجکاو با

 خونه.  -

 پس آپارتمانت؟  -

 جا سر کنم. هی یتو تونمینم سالک یاز  شتریب -

 . ارهی چمدون ها رو دربتا  نیرو بهم داد و رفت سمت ماش  دیحرف کل  نیاز گفتن ا بعد

 لبخند زدم و خوش خوشان در و باز کردم و وارد شدم.  شمیپ قهیچند دق یناراحت  رغمی عل

هام گرفتم، چشم  چشم یخونه به طور کامل روشن شدن، دستم و جلو یمحض ورودم چراغ ها به
  یبوق بلند  یکه صدا دمیمالی هام و مچشم تی همه نور عادت نکرده بود؛ داشتم بو عصبان  نیهام به ا

 روشن شد.   ریو دزدگ دیچ یگوشم پ یتو

 و خاموش کرد.   ریمخصوصش دزدگ موتیبالفاصله اومد و با ر انیرا

 یرو که تو یمداربسته ا یها  نیدورب  تونستمیاما االن م گذاشتی نم ریآپارتمانش دزدگ یتو قبال
 . نمیکار رفته بودن رو بب یبی ترک یالمپ ها

  کیحضور رمانت  ادی ز زارهی خونت م یبار پاش و تو نیاول یعروست که برا ی: براان یکردم سمت را رو
 نبود.   یو جالب
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 نثارم کرد. یسکو مانند سالن گذاشت و چشمک  یبرآمدگ یچمدون ها رو رو د،یخند آهسته

 .کنمیم کش ینت شب برات رما -

  کیکه شال و به صورتش نزد دنشیهوا گرفتش، اخمم با د یگردنم و پرت کردم سمتش که تو شال
 پشت خنده داد. یکم کم محو شد و جاش و به حرص دشییکرد و بو 

 فرمانده! کنهی م  یخوب مخ زن -

 حرف پالتوم و درآوردم و جلوتر رفتم.  نیدنبال ا به

 تر بود. فیکه دکور خونت و چک کردم لط  یبار  نیآخر -

 حدقه چرخوند. یچشم هاش و تو مردمک

 ؟یانداز ی اون گلخونه رو بهم م ی کهیهنوزم ت  -

 و از پشت بغلش کردم.  دمیخند

 .یه نبردمادرشوهرم بهر ی قهیاز سل دفعهنیقشنگ بود، گمونم ا یلیچرا اتفاقا خ  -

 . شدنیم  زونمیتو نوه هام از پشت آو یاون عمل کنم االن به جا ی قهیمطابق سل خواستمیاگه م -

 شونش جا به جا کردم.   یو سرم و رو دمیخند

 ؟ یمادرشوهرم و با عروسش آشنا کن یخوای م یک -

 خودم ازش بهره ببرم.  خوامی فعال که م -

  یاتاق و رو یبردم تو میبغلش بلندم کرد و مستق یتو ،د یحرف دستم و از پشت کش نیدنبال ا به
 .تخت انداختم؛ اما برخالف تصورم ازم فاصله گرفت و به سمت کمدش رفت 

و لذتم رفته رفته محو شد و جاش و به  جانیه د،یکش  رونی رو ب  راهنشیبهش چشم دوختم که پ  با
 ٠قلبم داد. یگوشه  ی وصف ناشدن یاندوه

 .گرفتنیمن سرچشمه م انتیخاطر من بودن و از خ، بهدنش مال من بودنب یزخم رو  یهمه جا نیا
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  کهن یمن بود، با ا ر یزخم هم تقص ن یچرخوندم، ا زونشینام  یها هیو بخ یعضالن یبازو یو رو نگاهم
  ری نکردم و بهش اخطار ندادم؛ سپر من شد و ت یکار  فتهی مانور ب یتو یقراره اتفاق بد دونستمیم

 خورد... 

 هام شدم. گونه یاشک رو  ی سیم اومدم و تازه متوجه خخود به

 حموم... یبر  یخوایاگه م -

شد   زی خ میتخت ن  یلباسش به سمتم اومد، رو یحرفش نصفه موند و بدون بستن دکمه ها دنمید با
 نگاه کرد.  سمیخ یو با تعجب به چشم ها 

  دیموهام کش یرو دیدست آزادش رو با ترد ،دمش یبغل کش یگونم گرفتم و ناگهان تو یو رو دستش
 . دیچی گوشم پ یتو شی حال عصب نی نگران و در ع یو بعد هم صدا

 چت شد... هویتو حالت خوبه؟  نمیبب  -

 حرفش محکم تر بغلش کردم.  ونیم

 قلب و بدنت بهت ندادم.  یرو یجز زخم ها یز یمتاسفم، من و ببخش که چ -

هم گره خوردن و   یتو دشیکش یاز خودش جدام کرد، ابروها  اطیو با احت  دیچی و دور کمرم پ دستش
   ؟یکنیم تمیقدر اذچشم هاش گفت: چرا ان  یتو ی همراه با اخم و ناراحت

از خودم   شتریب  یکنی م یکار  ه یدرونم سکوت کردم که ادامه داد: هر دفعه  ی بغض و نگران   نیع در
بود به کشتنت بدم چقدر عذاب  کیکه سرت آوردم و نزد  ییخاطر بالکه به یدونی متنفر شم، م

 ش؟ یاریم  ادمیهات به ... چرا با اشک کشمیم

 بازوم دنبال کردم.  ینگاهش و رو رد

، من همون لحظه خوب شدن گهیهام دخودم بود. زخم  ری شتاب گفتم: فراموشش کن، تقص با
 .دمتیبخش

 آورد و صورتم و نوازش کرد.  رونیب دم یچی م پدر ه یمشت ها ونیو از م دستش

 احساس و ندارم؟! نیمن هم  یکنی پس چرا فکر م -
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 انداختم. ری به ز سر

 . کشمی نم  شی بحثش و پ گهی، دمتاسفم  -

 و ازم جدا شد.  دیو بوس میشونیپ

 .کنمیم دای خوردن پ  یبرا یز یچ ه ی یتا از حموم برگرد -

  مینی گفت: باشه بب رفتی به سمت خارج از اتاق م کهی عوض شدن بحث استقبال کرد و در حال از
 ! ییچقدر کدبانو

 هیکه  یخوشگل صورت یتنه  مین هیو روشم   دمیپوش دی سف  یتاب بند هیهام رو عوض کردم،  لباس 
 .. دمیپوش یبا دامن کوتاه صورت  افتادیبازو م  یبندش شل رو

 هم زدم.  یتل صورت  هی پمیت  لیبستم و براس تکم یگوجه ا شدم رو تیالیها یموها

 دستم بندازه.  یو کل نهیو بب افمیق موندمی منتظر م دیبا

 کپک زده بود.  انیرا یکردم که از دور  دایرو هم کنار استخر پ  الیگودز سونیخونه زدم و ج یتو  یچرخ

   یو لوس باز  یشروع به پاچه خار   دمیو تا د شناخت یها باز هم من و مبود که بعد از گذر سال  جالب
 کردن ازش فرار کردم و در و هم روش بستم. میارینکردم و تا پاهام  یکرد؛ منم نامرد

سوسولم که عاشق جک و جونورم و هر از   ییدختر اروپا هی کردمی وانمود م انی را یزمان جلو اون
و بزارم صورتم  رم یبگ  دهینداشت گزگز تموم وجودم رو ناد یل یاما االن دل کردمیو بغل م  سونیج یگاه
 بزنه.   سیو ل

تونستم  یآشپز  یها تیفقط قهوه درست کردن بلد بودم اما با کمک گوگل و سا یاز آشپز  کهن یا با
 ها بود درست کنم.  نتی کاب یکه تو یبا اندک مواد یآلمان یمسخره  یغذا هی

آهسته به در  یکه توش بود رفتم، چند تا تقه  یبه سمت اتاق   نیهم یبرا دیبه درازا کش انیرا  حموم
 زدم.

 لباس برات آوردم.   -
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 . دیچی گوشم پ یصداش تو  هیاز چند ثان بعد

 تو!   ای باز ب -

 قسمت رخت کن گذاشتم. یکه براش آورده بودم رو تو ییشدم و لباس ها  داخل

که انگشتش  دمشیها گرفتم و جلو رفتم، تازه د نهیبود، چشم از آ یاتاق بزرگ  یبهداشت  سی سرو یبرا
بود که  دای از آب دوخته و پ ینگاهش رو به نقطه نامعلوم د،یکشی بدنه وان م  یمتفکر رو یو با حالت

 . ستیحواسش به اطرافش ن 

لبه   یقدم هام متوجه حضورم شد و سر بلند کرد، بدون حرف رو یصدا دنی سمتش رفتم، با شن به
 .ختمیدستم ر ینرم کننده تو یوان نشستم و مقدار 

 ؟ یحمومم کن  یخوای گفت: م یا هانهیبهم انداخت و با لحن عاقل اندرسف ینگاه مین

سرشونش گذاشتم و نرم کننده رو به همراه حرکات   ی، دستم و روزدم   یجوابش فقط لبخند کمرنگ در
 کردم. تیبازوش هدا یعضالت برجسته  یدستم تا رو

مهمونت کنم   یاماساژ حرفه  هیبه  خوامی گفتم: م  یبا لحن حق به جانب و خوشحال   هیاز چند ثان بعد
 ادامه بده.  شنتیتیتو هم به مد

گفت: فکر کنم االن  یاگرفته یو با صدا دیکش ختشیر نم دار و به هم یموها نی عادت دستش و ب به
 دارم!...  ازی واقعا بهش ن

 بهش بکنم   یاگه نتونم کمک یحالش و ازش بپرسم حت  لی، دوست داشتم دلحدسم درست بود  پس
 دادم در سکوت کنارش باشم.  حی اما ترج شد،ی ارضا م  میحداقل کنجکاو یطور نیا

و  شدنی م جیمختلف افل لیبچه ها به دال  یدوران آموزش طورن یو هم هات یاز مامور یل یخ یتو 
 ماساژ دادن استاد شدم. یگرفت، فلذا من تو یهاشون مرگ 

ولو شم تو   یو خستگ  یحوصلگ ی بود از شدت ب کیساعت سکوت که من در هر آنش نزد میاز ن بعد
 وان، بالخره دستش رو دستم نشست و به خودم اومدم.

 .کشهیداره خودش و پشتت م جان ینفر ا هی یساس کردکه بالخره اح یمرس -
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 اومدم.  نییوان پا  یزدم و از رو یحرصم لبخند محو  رغمی عل  د،یرو بوس سمیو دستم خ دیخند آهسته

 !یدهنت رو گرفت  یو جلو یکه حوصله به خرج داد یمرس -

 ! یدی کنم بالفاصله جوابم و م  چتیاگه سوال پ ستیبهش رفتم و گفتم: ن یز یغره ر چشم

 به بدنش داد.  یباال انداخت و کش و قوس یا شونه

 .ادی جز بودن از دستت برنم  یکمک جان یبه هر حال که در ا -

 !شهی ارضا م میگفتم: حداقل کنجکاو یدادم و با لحن حق به جانب هیتک  وارید به

 که دونستنش خوشحالم کنه. ستی ن یز یچ -

 آوردم.   نییصدام و پا  جانی حوصلش، ه یاز لحن ب  تی تبع به

 مربوط به من و گذشتمه؟... -

 هاش در هم رفتن.شد و اخم ریشدم اما د  مونیکه زدم پش یاز حرف  بالفاصله

 .کنمی نم یکنجکاو گهی، دگفتم: باشه بهم نگو  عیبزنه خودم سر  یحرف کهن یاز ا قبل

  یز یگفت: خودت و ناراحت نکن، چ یفرستادم و با لحن مهربون  رونی ب یقی رو با بازدم عم  نفسش
 داشته باشه. مونی زندگ  یرو یر ی که تاث  ستین

 تکون دادم.  میلبخند سرم و به نشونه تفه  با

 . دمیخوشمزه هم برات تدارک د ی آلمان  یغذا هیکه عالوه بر ماساژ و سکوت  ای حاال لباس بپوش و ب -

 *** 

 انداختم و همون نگاه رو با کج کردن سرم تا امتداد خونه کشوندم. ییرایبه سالن پذ یا یسرسر  نگاه

غذا درست کردن و مرتب کردن خونه بهم   یخدمتکار آورد تا تو هی انیمرتب بود، صبح را زیچ همه
 یبه برق زدن افتاد و چند نوع غذا و دسر آماده  یز ی در عرض چند ساعت خونه از تم نیهم یکنه، برا

 از مهمون ها شد. ییرایپذ
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  یو بتونم رابطه  فتهی ن یبودم اتفاق بد دواریهم فشردم و به دورم حلقه کردم، ام یو تو هامدست
 با خونوادش برقرار کنم.   یخوب

لبم بنشونم و  یرو یلبخند به دور از استرس و نگران  هیکردم   یرفتم و سع نهیبه سمت آ   نیهم یبرا
 تر کنم. یم ینگاهم رو صم

بودم که چشم ها و لب ها   دهیمختلف فهم  یهات یو مامور یها آموزش روابط اجتماع سال  یط در
مثبت و   یرات ی باهاشون لبخند زد و تاث شدی طور که مدارن، همون گرانیارتباط با د یتو یق یعم  ریتاث

رو مهمون   یاحساس بد تونستنی و م کردنی رو هم منتقل م  شیدوستانه گذاشت، استرس و تشو
 نن. مقابل ک رفط

وانمود کنم  تونستمی م یبه خوب   یکردن و تظاهر به خوشحال یها نقش باز که بعد از سال هرحالبه
از گذشتم  یهاله ا ان،یرا یها یکه برخالف دلدار  یاندهیندارم؛ آ ندهیاز آ یمرتبه و واهمه ا زیهمه چ
 . گرفتی رو دربرم 

که از  ی... مرد دونستی من خبر نداشتن، اما پدرش م یاصل  تی که خواهر و مادرش از هو درسته
 استاد من! یعنیزخم خورده بود،  نایستیکر

 نم؟ یبی هست که من نم یچ نهیآ یتو -

جهت   هانهی عاقل اندر سف یاز پشت سرم که با نگاه رشی اومدم و به تصو رونیاز فکر ب  انی را یصدا با
 نگاه کردم.  کرد،ی نگاهم رو دنبال م

 به خودم گرفتم. یو شاداب  یرژ از ان یحالت

 !یدونی و قدرش و نم رهیچشمت رژه م یخوشگل که هر روز جلو زیچ هی -

 . دیبه موهاش کش یزد و دست  یچشمک

 بسه! یدیو هر شب ماساژش م  ی دونی که تو م نیهم -

قدر لباس و  که چه اوردیشده بود و اصال به روم نم  رهیبهش نگاه کردم که با ژست به خودش خ   یحرص
 . ادیبهم م شمیآرا
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واقعا   ای دهیخواب شیو تشو  یکه پشت حالت شوخ طبعش مثل من نگران  دونستمی واقع نم  در
 خاطر مالقات دوباره با خونوادش خوشحاله!به

سهم شوهر  و حرص دادن لب باز کرد: حاال  یبدون شوخ بارن یطرف خودش برگردوندم و ا به
 بده.   ییبایهمه ز نیو از ا  پتی خوشت

  نیشدن اما در آخر  کیشه، لب هاش بهم نزد قدمشی و منتظر موندم تا خودش پ دمیخند آهسته
سالن برگشت بعد هم در عرض دو   یازم فاصله گرفت و به سمت در ورود ییصدا  دنیلحظه با شن

بود تعادلش    کیبود نزد  یبود؛ چون ناگهان انیدختر تو بغل را هیپرت شدن  دمیکه د یز ی تنها چ هیثان
 خودش و همراه دختره نگه داشت.  یدست بده ول زو ا

 !نی افتاده بود کفه زم فکم

و    غیها و جتند تند حرف زدن  ون یحرف زدن، م  یشد و شروع کرد به آلمان زونی از گردنش آو دختره
 . کنهی مو تعجب  جانیکه داره ابراز ه  دمیدادهاش فهم

 ؟ یبرگشت یتو ک  ؟یخودت انیداداش را یوا -

 فرودگاه؟ میایب  ینگفت چرا

 دلم برات تنگ شده بود... ؟یومدی چند وقته خونه ن یدون یم  ،یبد یل یخ اصال

 ! ایلیفقط تونست بگه: آروم باش ر انیکه را  دادی زد و امان نم  یتند تند حرف م یحد به

 مزخرفات و نداشتم.  نی عاشق و ا یخاله  ایدخترعمه  هی یراحت شد؛ اصال حوصله   المیخ

بابا شب   م؛یو زودتر اومد اوردیاما مامان طاقت ن یشام زنگ زد  یبرا کهنیبا ا ؟یخوب  یداداش -
 ...ادیم

سمت در  به  ا یلیبا کنار زدن ر انیباز شد و را  یتق یدر با صدا بارنیبود که ا دهیبه اتمام نرس  حرفش
فرو   انیآغوش را یو تو  نمشی افتاد که وارد خونه شد، فرصت نکردم کامل بب ی رفت؛ چشمم به خانم 

 رفت. 

 گفت: مامان من چطوره؟   یو انرژ   یاز شاد یو با حالت دی دستش رو بوس انیرا
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 خوب باشم؟   یزار یمگه م ،یاینم دنمونیتو که سال به سال به د -

من بهت بد گذشته،  یبغض دارش گفت: چقدم از دور  یدر جواب صدا  طونی ش یبا لحن  انیرا
 !  یتر شد تر و تپل خوشگل 

 هام گره خورد. چشم ینگاهش تو  انیبزنه، از سرشونه را  یحرف کهن یاز ا قبل

  یبه راحت تونستمی نهفته شده بود و م یاز آرامش و مهربون  یسبز رنگش حالت یهادرون چشم در
از   یبا تبسم و حالت  شینازک صورت  یبود احساس کنم، لب ها  انیاشق رادرونش رو که ع  ییبایز

 و مورد خطاب قرار داد.  انیرا  یخوشحال

 پسرم؟ یکنی نم یمعرف -

 کرد.  انیرو نثار را  یکه انگار تازه متوجه من شده بود با تعجب بهم نگاه کرد و همون نگاه سوال ایلیر

 شده بود.  باتری تر و زبودم، بزرگ  دهیپادگان ازش د یتو  شیها پکه سال یبه عکس نسبت

کک و   د؛یدرخشی روشنش م یپرپشت و ابروها یهامثل مادرش سبز بود و در پس مژه هاشچشم
 .دادنی به صورت دخترونش م یاز بانمک   یپوست روشنش بود حالت یکه رو ییمک ها

 نانیاطم یاز مادرش فاصله گرفت و به سمتم اومد، دست گرمش رو دور کمرم گذاشت و با حالت  انیرا
 بخش و پرمحبت در بر گرفتم.

 !ای همسرم تان -

 گفته بود... ییزهایچ هیلب گفت: پدرت   ریکرد و ز زیهاش و راز تفکر چشم یبا حالت  مادرش

 تر کردم.رو پررنگ  لبخندم

 خوشبختم!  تونییاز آشنا-

هاش به سمتم اومد لب  یرو یاومد و با نشوندن لبخند پرمهر  رونیصدام، از فکر ب  دنیبا شن  ادرشم
 با آغوش گرم و مهربونش داشت.  ی ترادف خاص نشی ریعطر ش یبو  دم،یکوتاه در آغوش کش یل یو خ

 . زدلمیخوشحال شدم عز  دنتیمنم از د -
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 زدم.   یمحجوب لبخند

 ممنونم! -

 . دیطرفم و دستم و چسب دیپر  ایل یازم جدا شد، ر تا

 داشت.   یخوب  قهیداداشم از همون اول سل دنت،یخوشحالم از د یل یمنم خ -

 و فشردم.  دستش

 !زمیعز یلطف دار  -

 زد.  ییجوابم لبخند دندون نما در

 خورد.   ی و چهار ساله نم ستی دختر ب هیبه  رفتارش

 شده!متوقف  یعقلش تو هفده سالگ گفتی م انیرا

 !مینگران شد ؟یبرگشت ریقدر دگفت: چرا ان  یای با لحن شاک  ایلیر

  اینداره، دنبال تان  یگفت: نگران  ایل یبه ر یو با چشمک  دیموهاش کش  یتو یدست شیشگیعادت هم  به
 . دمیدو یخانوم م 

 هم قالب کردم.  یو تو هامدست

 م؟یداشت -

 ! م؟یو گفت: مگه قرار بود نداشته باش دیخند

 کرد. تشونیهدا ییرایهم رو کرد سمت مادرش و به سمت سالن پذ بعد

و رو کردم   ری و ز خچالی ماکروفر رو چک کردم و  یتو یبه سمت آشپزخونه رفتم و چند باره غذاها منم
 کم نباشه. یز یتا چ

 ا؟ ی تان -
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دهنم احساس کردم؛ با   یلحظه ضربان قلبم رو توچند  یدرست پشت سرم، برا  ایل یر یصدا دنیشن  با
 و برگشتم سمتش. دمیبه صورتم کش یحال دست نیا

 جانم؟  -

 دیجمعش کرد و سرخورده گفت: ببخش عیلبش اومد اما سر یرو یالبخند نصفه افمیق دنید از
 بترسونمت.  خواستمی نم

 تکون دادم.  یسر 

 . دمینترس ،ست ین  یمشکل -

  دقتی قدر ترسو و بوارانه انو سوسول  یعاد یبود که چطور در عرض چند ماه زندگ  بیعج برام
 یطور نیا کردم، ی احساس م میحرکت افراد رو در چند فرسخ یحت  میکه در زمان جاسوس یشدم؟! من

 پاچم! یتو  فتهی ندا قلبم م هیبا 

 کرد.  دنیع به درخشهاش شروچشم یرنگ نگاه نگرانش رو پاک کرد و ذوق تو هیعرض چند ثان  در

 م؟یقدم بزن  اطیح  یتو میبر یایمامانم با داداش ممکنه طول بکشه، م یهاحرف  -

 بهش زدم و دنبالش رفتم.   یاعتراض لبخند کمرنگ بدون

  اطیرفتن از پله ها به ح نییدر تراس رو باز کرد و با پا میبود که قبال هم اومده چون مستق معلوم
 . دیرس

 بلند شد و شروع به واق واق کرد. سونی ج  یلحظه صدا همون

  زیعز یهاوطنبه کشور و هم  نیسگ درواقع توه ی" پارس" به صدا ی) * نکته: نسبت دادن کلمه 
 خودمونه!

 و مترادف فارس هستش. ( رانیا زمونی پارس در واقع اسم کشور عز ی کلمه

 یکه تو ییهم به عادت هرجا سونیج ،دش یخنده و ذوق به سمتش رفت و در آغوش کش  ایلیر
 و خودش و براش لوس کرد.  دی س یدسترسش بود رو ل



 2عاشق  انتکاریخ

454 
 

 باال انداختم و چشم ازشون گرفتم. ییابرو

 سونی و ج  ا یلیر  یهام و به سمت تاب دونفره گوشه استخر سوق دادم و روش نشستم تا باز  قدم
 تموم بشه. 

بود؛ در اون  یو خوش برخورد دهیو مادرش هم زن فهم ومدیم یقلب و مهربون نظر دختر خوش  به
 بود.  یخوب نیکاش پدرش هم به هم  یلحظه آرزو کردم که ا

از من متنفر   دهیآرزوم برآورده بشه، اون احتماال ند کردمی چند که با وجود دونستن گذشتم فکر نم هر
 مخالف! انی را میبود و با تصم

 ...گهیبگو د -

و به سمتش برگشتم که کنارم نشسته بود و تاب رو با   اومدم  رونی ز فکر با  ایل یر یصدا دنیبا شن  
 حرکاتش به تکون دادم واداشته بود.

 رو؟   یچ -

 .دیصورت گردش وسعت بخش   یذوق زدش رو به پهنا  لبخند

   ؟یگفتم کجا با برادرم آشنا شد -

من   یواقع  تیاز هو یز یو پدرش به مادرش هم چ  انیاحتماال را دونه،ی و نم قتیکه حق دمیفهم
 نگفته بودن. 

 هاش لبخند زدم. ینی ریش ادی تلخ پادگان رو کنار گذاشتم و به  خاطرات

 تو پادگان! -

 باشن؟  یو نظام  یتونن تو مناطق مرز  یها هم م: مگه خانوم دیبا تعجب پرس 

 جا پرستار بودم! من اون تونن،ی پرسنل م -

 تکون داد. دنیبه نشونه فهم یسر 

   ؟یخون یم یچه رشته ا ،ییگفت دانشجو انیرا -
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بشم اما   یمامورمخف ای ییجنا سی آدامسش گفت: من دوست داشتم پل دنی از باد کردن و جو بعد
 بخونم. یق یرفتم به دانشکده هنر تا موس نیهم  یبرا  ه،یفی ها شغل کثزن یگفت که برا انیرا

بودن واقعا شغل سخت و    ی... مامورمخف گفتیدرست م  انیحرفش نکردم، را  یبه انتها توجه
 بود.   یخطرناک

   ؟یستین  یتو آلمان -

 ؟ یدی: از کجا فهمدم یپنهان پرس یاومدم و با تعجب  رونی صداش از فکر ب دنیشن  با

خاطر کشفش ذوق زده بود گفت:  که به  یداد و و با لحن ش ی بلند صورت یبه موها یمغرور تاب  یحالت با
 چهره و لهجت! 

   ؟یشناسی تو داداش رابرت و آندره و م  یراست

 تکون دادم.  یسر 

 ! دمشونید یچند بار  -

دختربچه   هی یسرپرست  های تازگ  اد؛یکه نم هیسال هیآندره هم  اد،یخونه نم  ادیرابرت ازدواج کرده و ز  -
 هم زده.به  رو  شیرو به عهده گرفته و نامزد  یخارج

 نگرانشه... یلی خ مادر

 از غم به خودش گرفت.  یهاش محو شد و حالتلب  یحرف لبخند از رو  نیاز گفتن ا بعد

دارن تا خودشون و   ازین  ییها به تنهاوقت  یآدما بعض د،یو آهسته گفتم: نگران نباش  دمیکش یآه
 بسازن. 

  یرنگ باخت و با لحن  شیو ناراحت  یکوتاه نگران هی، بعد از چند ثانتکون داد دی تائ  یبه نشونه  یسر 
و   بایز یل یهم خ  کای و همسرش ورون نایدختر داره به اسمه امل هیرابرت  یزده گفت: راستشاد و ذوق 
 مهربونه!

 دادیافتاد که هفت عصر رو نشون م شی در جواب ذوق بچگونش زدم، چشمم به ساعت مچ یلبخند
 .شدی م کیو هوا زود تار شدنی م یسپر  یبه تند  جان یا در اروزه
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 و بلند شدم. دمیدامن کوتاهم کش یرو یدست

 و هم من با مادرشوهرم آشنا شم؟  یایب  رونی داداشت ب یتنگداخل هم تو از دل میبر هینظرت چ -

 افتاد. سونیخدا خواسته بلند شد، وسط راه چشمش به ج از

 خورده؟  یز ی به نظر گرسنست، چ -

 باال انداختم. یاشونه

  یبراش غذا  انیروم، را فتهیب   ایخودمم باهاش بخوره  یغذا بهش بدم اشتباه ترسمی من که م -
 خودت بهش بده.  یخوای خونشه اگه م ی مخصوص گرفته و تو

 رفت.  سونیج  یتکون داد و به سمت خونه نقل یسر   دیخندیم کهی حال  در

من هم به رسم  ان؛ی کرد اومد تو و افتاد رو سر و کول را یباز  سونی جبا  یحساب کهن یبعد از ا  ایلیر
 مطمئن شدم.  شی صحبتو خوش  یدر مهربون  م یاول صی ادب کنار مادرش نشستم و در تشخ

 بدم.   لشیو منم مجبور نشدم که دروغ تحو دی از خونواده و گذشتم نپرس یز ی چ خوشبختانه

 از چند ساعت پدرش هم اومد... بعد

نه   خت؛یدر درونم فرو ر یز ی چ هیافتاد  شیخاکستر یهانگاه محکم و برنده چشم  که به چشمم
هاش نهفته شده بود؛ اما احساس کردم که چشم یکه در درون حالت جد   یخاطر جذبه و قدرت به

 !...شهیجمع شده و قلبم داره از درونم خرد م نمیقفسه س

از خفقان حاکم بر فضا کاسته شد و ما   یکه نشست تازه کم  یو فشار دادم، وقت انی دست را ناخواسته
 .میهم نشست

؛ پس رابرت همه اون نکرده بود یبودم تفاوت چندان دهیکه چند سال ازش د یبه عکس نسبت
 به ارث برده بود. شونیها رو از او اخم  هات یجد

 ژنرال مقتدر! هیمثل بود، درست   ینشستن و حرکات بدنش هم خشک و رسم حالت

 رو مورد خطاب قرار داد. انیرا شی محکم و جد یصدا با
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 !یست یراه خونه رو بلد ن گهیخوبه که تو د -

 یها رو توشب   یبعض انیبودم را دهیکه د شیها پحرفش تعجب نکردم، از مدت  نیا دنیشن از
 .رهی خونه نم ادیبودم ز دهیو خونه جدا داره فهم خوابهی پادگان م

 مسائل بودم. یسر  هی ریدرگ -

 یبرد و بهش احترام م یاز باباش حساب م یادیشده بود، انگار اون هم ز  یهم جد ان یرا لحن
 گذاشت. 

 . میو داشته باش دنت ید قیو ما هم توف  یاز کار دل بکن یکنه کم یمگه همسرت کار  -

ش انداختم، اما به همون سرعت  به  ینگاهمیبار سر بلند کردم و ن   نیاول یزدم و برا یای اجبار  لبخند
 انداختم.  نییسرم و پا

اما   ؛یبدون اجازه من زن گرفت سی با خودم گفتم االنه که بگه دهنت سرو میدر که با هم آشنا شد دم
 داشت. یاه یو بدون کنا یبرخالف تصورم برخورد معمول

عوض کردن لباسش رفته   یو مادرش هم برا سونیج  شی بعد از سالم به پدرش دوباره رفت پ  ایلیر
 . رسوننی خودشون و م گهیساعت د میها؛ سارا هم زنگ زد و گفت تا ناز اتاق  یک ی یبود تو

 ؟ یممکنه تنهامون بزار  انیرا -

 رو ترک کرد.   ییرای نگاه کردم که بدون حرف از کنارم بلند شد و سالن پذ انیحرفش به را نیا دنیشن  با

  یکه کل ی ای دن یاز نوش یاجرعه  تونستمی نم  یهم گره زدم، حت یهام و توانگشت پنهان  یاسترس با
 به خرج داده بودم رو بخورم.  تی و خالق دهیبراش زحمت کش 

 ؟یی نایستیتو شاگرد کر -

 گردنم در اومد، در واقع خشکم زده بود.  یهامهره  یسرم و بردم باال که صدا چنان

 ! یوباره گفت: پس هست خودش د د،یکه رس هیبه چند ثان  سکوتم
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گلوم رو صاف کردم و حرفش رو اصالح   یاباشم، با تک سرفه  یکردم قو یتازه کردم و سع   ینفس
 کردم. 

 بودم!  -

 ؟یکه ندار  یدوس دارم باهات رک حرف بزنم، مشکل  -

 معلومه که ندارم.  -

 و محکم صحبتش رو از سر گرفت.  یبه منظور نهفته شده در حرعم نکرد و با همون لحن جد یتوجه 

که من جلوش گذاشتم رو انجام   یبه تبعه راه یچون اشتباه رمی خرده بگ ان یبه را تونمی من نم -
 داده. 

 چه دونمی هم نداره؛ من نم  یر ی درسته، بهرحال که حرف من تاث ایغلط مطلق  کارنیا گمی نم من
 !یکنار پسرم  یبا چه عنوان تی افتاده و تو االن در واقع نتونیب  یاتفاقات 

 ابروهام نشست.  نیب یاخم محو ،یحفظ خونسرد یتالش برا رغمی عل

 ! ستمی، جاسوس نمن االن همسرشم  -

 !  ی... و ممکنه نباش ی گفت:  ممکنه باش  یتفاوتیاز ب یادر پس هاله  یهمون لحن جد با

 !یشناسی تو خودت و م  یول  شناسه،یهم نم انیرا شناسم،ی تو رو نم من

 ... یینا یست یاگه شاگرد کر یبدم ول  ری گ تتیبه گذشته و مل خوامی من نم 

هشدار دهنده  ش یخاکستر یهاچشم یشد؛ برق تو دهیکرد که نگاهم به سمتش کش یکوتاه مکث
 بود.

 قابل اعتماد! ری و غ یخطرناک  -

 !نهیبب یاحساس  بیآس کانشیاون دوباره توسط نزد خوامی نم من

 بخش.   نانی و سرد کردم و لحنم رو اطم یاز خودش جد تی رو به تبع نگاهم
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 زنم.  یمن هرگز به همسرم صدمه نم -

بود   فمیکردم که وظ  ییخدمت به کشورم کارها یمنم بودم و برا دیهست سی طور که شما پلهمون 
 زنم!  یصدمه نم  یمن به کس ،یآلمان هیاالن تو آلمانم و همسر  یول

 صدمه بزنه! یکس  ایبه خونوادش  خواستی بود و نم یآلمان  هیهمسر منم همسر  -

 گذشتت؟  -! ستمین  سی اون موقع فرق داشت، من االن پل یول -

 زدم.  یکمرنگ  لبخند

 !  ستین ندشیآ یکه تو هییزهایگذشته هر کس چ یتو -

 به خودش مربوطه!  انیرا یائن جلوه بدم؛ زندگ مزدور خ  هیمن قصد ندارم تو رو   -

  دیکه با یکس  یکنم؛ بهت اعتماد ندارم ول یمخالفت هم نم یول  ستمین یوصلت راض نیاز ا من
 زارم.  یاحترام م  مشیو من به تصم انهیاعتماد کنه را

 ! یعمل کن  یزن ی طور که حرف م دوس دارم همون یول دیاالن رسما زن و شوهر شما

 .کنمی کار و م  نیهم -

 تر شد.  میمال  یجنگ نرم بالخره لحنش کم  یاز مدت بعد

 .میصرف شام بر یخوبه، بهتره برا -

 *** 

 . دمیکش ازهیبه بدنم داد و خم  یو قوس کش

 برگشتم.  یاز جنگ جهان  کنمی احساس م -

 متعجب گفت: چطور؟  کردی رو باز م راهنشیپ یهادکمه  کهی درحال انیرا

 کاناپه ولو شدم. یتم و روبهش رف یاغرهچشم

 دو زدم. امشب سگ یخاطر مهمونمن کل روز و به یکنی تو که درک نم  -
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اون   یگفت: اگه منظورت از سگ دو زدن نظارت به کارها یز ی باال انداخت و با لحن تمسخرآم ییابرو
 .یولو ش  یاز خستگ یو حق دار  زهی برانگ نیواقعا تالشت تحس  است،یل یخانم و حرف زدن با ر

وارم بود که ناگهان اسکل  یبه مهربون رهی بهش زدم، خ یح یلبخند مل یو خستگ تی اوج عصبان در
 صورتش صاف شد.   یکوسن کاناپه تو

 پاک شه به هم زدم.  شیفرض یهاکه مثال گرد و خاک  یو دستم و با حالت دمیرو وسعت بخش لبخندم

 . شعوری آدم ب هی یاست سزا نیا -

دستم و حائل صورتم کردم اما در   یاخفه غی کرد، با ج یر ی صورتش کنار زد و هدف گ  یو از تو کوسن
 آرنجش گذاشت.  ری انتقام نگرفت و ز یکمال ناباور 

 بهش انداختم.  یمشکوک نگاه

 ؟ یست ین خونیشب  یبرا دنیباور کنم االن در حال نقشه کش -

 لحنم خندش گرفت.  از

 م؟ یجنگ یمگه تو -

ساعدم گذاشتم و نگاهم و  یچونم و رو دم،یآوردم و به سمتش چرخ  نییصورتم پا یو از رو دستم
 حول خونه گردوندم. 

خونه نذاشته  یسالم تو یجا  ایلیکنه؟ ام زیخونه رو تم   یار یفردا دوباره اون خانم و ب  هینظرت چ -
 و هم گاز بزنه!  واریبود در و د کینزد

 ؟یکنی م  کاریپس تو چ  -

 کاناپه فرو کردم.  یهابالشتک  یو سرم و رو  دمیصورتم کش  یو به پهنا لبخندم

 . دنیمثبت اطرافم و مثل هود کش یهایدارم، بابات و رابرت انرژ  ازی من فعال به خواب ن -

 یهاچشم  یتو یاز نگران یمحتاط به همراه رد  یابروهاش نشست و با حالت  نیب  یکمرنگ اخم
 ؟ گفت ی: پدرم بهت چد یپرس شیاایدر



 2عاشق  انتکاریخ

461 
 

 زدم و لبم رو با زبون تر کردم.  یپدرش نگران شده؛ لبخند محو  یکه از برخورد تند احتمال دمیفهم

 نگفت.  یبد   زینگران نباش، چ  -

 بود؟  یخوبش چ  زیچ -

 !...یچ یه -

 آلود و مشکوکش رو منتظر بهم دوخت.. اخم نگاه

 .زنمی مطمئن بشه من بهت صدمه نم خواستی فقط م -

 ...د یتهد ای از رفتن  یز یچ  انا یمطمئن باشم اح  -

 .دیدر هم کش تی از عصبان یبرجستش رو با حالت یهارو ادامه نداد و لب حرفش

چه که انتظار داشتم رفتار کرده  بهتر از اون  یچون پدرش حت دیرسی از حد به نظر م شی ب  شینگران
 بود.

 آرامش چهرم گفتم: نگران نباش من خوبم.  مترادف با یزدم و با لحن  یبخش  نانیگرم و اطم  لبخند

لب باز کردم و گفتم: تو رو همسر دوم   هم جو رو عوض کنم و هم سواالتم رو بپرسم  کهن یا خاطربه
 خانم؟  کا یپدرت بزرگ کرده؟ ار

 کرده.  یبرام مادر  ادیم ادمیکه  یو کوتاه جواب داد: از وقت دیپرپشتش کش یاقهوه یموها نیب یدست

 ! یباشه که انقدر دوسش دار  یخانم بامحبت   دیلبخند گفتم: با با

 هاش نشست. لب  یرو  پوزخند

 مادره فوق العاده بود. هی نایستی آره، اون برخالف کر -

که در لحن  یبه خاطر نفرت   شتریناراحت شدم و لبخندم محو شد، ب  نایست یاسم کر دنیشن از
 نهفته شده بود. انی را زشیانگغم
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شونش  یدستم و رو هیآهسته خودم رو بهش رسوندم،  ییهابلند شدم و با قدم  کاناپه یرو از
گرم و تپندش گذاشتم و آهسته گفتم:  نهیس  یآغوشش جا کردم؛ سرم و رو ی گذاشتم و خودم و تو

 ...شی ببخش دیبا

که آهسته داشت  یتیکه کرده بود و عصبان یدستش دور کمرم مشت شد، حدس زدن اخم بالفاصله
 نبود.   یکار سخت شدیشعله ور م  در وجودش

 شدن رو داره... دهیبخش  اقتیل  ایاون زن مادرت بود  کهن یخاطر انه به -

 برهنش کاشتم.  نهیس یرو  ینرم بوسه

 .یآرامش رو دار  اقتیتو ل کهن یخاطر ابه -

 .د یچ یگوشم پ یتو فشی دار و ضعخش  یصدا

 که حال من و خوب کنه!... ستی ن یز یچ نیا -

 کار و کرد، البته نه مثل اون...  نیمادر منم هم -

 بود. فیبود، اما مادرم ما رو کرد چون ضع یو کرد چون قو کارنیا اون

 چرا ما رو ترک کرد... دونمیم من

خسته شده بود و ما رو   دنیخوشبخت باشه، از درد کش  خواستیزدم و ادامه دادم: م  یتلخ  لبخند
 .دیدی م شی نع شادما

 کرد  لی رو به خودش تحم یابد یبا رفتنش درد و رنج نایستیکر اما

 !...شهیم ی که زخم هیاز کس شتری و ضربه زدن درد مهاجم ب  انتی خ یتو یگاه

 یاو آزاردهنده نیبلندش در کنار گوشم دادم؛ سکوت سنگ یهانفس  یکردم و گوش به صدا سکوت
 . میکردیشکستنش نم  یتالش برا کدوممونچیحاکم شده بود که ه  نمونیب
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در   ییندا هیاما  زدم،ی ها رو محرف   نیا دیحداقل من نبا کنن،ی هام ناراحتش مکه حرف  دونستمیم
که کرد رو به پسرش نشون   یکار  قتیدارم حق فهیو وظ  ونمیمد نایستیکه من به کر گفتی درونم م

 بدم. 

که بدون حرف به سمت اتاق خواب   دمیاومدم و د رونیبرداشت، از بغلش ب دستم  یو از رو دستش
 رفت. 

 ناراحتش کردم.  کردمی اما احساس م مینکرده بود یاحالش به درد اومد، مشاجره  دنیاز د قلبم

برداشتم؛ خسته  نیزم  یرو از رو نایامل یهای رو مرتب کردم و جلد خوراک  ختهیبه هم ر یهاکوسن
 آزاردهنده ببندم.  یدادم سرم رو به جمع کردن خونه بند کنم تا راه مغزم رو به فکرها حی بودم اما ترج

 به آوردن خدمتکار نداشتم. یاز یفردا ن گهیاما حداقلش د دیطول کش م یتا ساعت دو و ن کارم

  یبرا یورود ینورپردازها  و یسالن و آشپزخونه رو خاموش کردم و به روشن گذاشتن مهتاب یهاچراغ 
 خونه بسنده کردم.   ییروشنا

راهم رو به سمت کمد    یک یکردم در تار یموندم و سع حرکتی چند لحظه ب  یاتاق که شدم برا وارد
 نکنم. داریو از خواب ب  انینکنم و را  جادیا ییبود که سروصدا نیتالشم هم بر ا تیکنم؛ نها دایپ

دور مچم    یو برداشتنشون از سر راهم بودم که ناگهان دست نیزم  یرو یهاحال لگد زدن به لباس در
 تخت افتادم.  یشدم، رو  دهیبه سمت راست کش یک یحلقه شد و در تار

 آغوشم جا کرد. یو دلتنگ خودش و تو پناهیب یالختم گذاشت و مثل بچه یموها یو رو سرش

 هام و بستم. تنگم، چشم یهاکردن لباسعوض  الیخی تازه کردم و ب  ینفس

 نبود... ریاز دستم دلگ پس

 *** 

که از ت     یر یگزمان به خاطر درد نفس و هم  دمیباز کردم، با دستم گردنم و مال یو به آروم  هامچشم
 هم رفت.  یهام تواخم  شد،یساطع م هاشرگ یتو مو

 ؟ یدیخوب خواب -
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 . رفتیبا موهاش ور م  نهیآ یم بهش افتاد که جلو سرم و چرخوندم و چشم  انیرا یصدا دنیشن  با

 ! یعال رم،ی بگ دهیدراومدم و گردنم شکسته رو ناد یل یرتری احساس و که انگار از ز نیاگه ا -

 . دیکه خند دمید نهیآ ینگاهم کنه از تو میمستق کهنیا بدون

 احساس و به تو دارم!  نیمنم هم -

 برات.   میبالش نرم کردم ی ادامه داد: فکر م  یتعجب نگاهش کردم که با لحن معنادار  با

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 . زنمی عضالتت رو م یرو  دنیخواب  کیرمانت دیق گهیدفعه د ،یکرد دیسنگ و سف یرو -

 . دمیو به سمتش چرخ  دمیکش یچشمم بهش افتاد، سوت تازه

 دخترکش به کجا شتابان؟ پیت  نیبا ا -

 کرد و متعجب به سمتم برگشت. زی و ر هاشچشم

 .یداد ریزبونت و تغ  ای یلغاتت رو گسترده تر کرد رهیدا -

 و بهش اشاره کردم.  دمیخند

 س؟ یاداره پل یر ی تا حاال با کت و شلوار م  یتا کراواتت و ببندم، از ک  ایب -

 دارم. یجلسه کار  هی -

و به سمت خودم   دم یو کش قشیحوصله کراواتش رو بستم، خواست بره که   سمتم خم شد و  با به
 سوق دادم.

 حاال!  یبود -

 انداخت.  طونمیش یهاباز و چشم شی به ن ینگاه

من و از کار و   یشی ها شنگول م! صبح یجنازه افتاد نی همه سخاوت، هر شب که ع نیبا ا یر ی نم -
 ! ؟یبنداز   یزندگ
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 م.باال انداخت ییو ابرو دمیخند

 که هست.  نهیهم -

 .کنمیبرو با مجرما وقت بگذرون، من فرار نم  میگفتم: نخواست عیشه که سر  کیبهم نزد خواست

 نکن.  ای شوخ نیجنبه از   هیبا   گهیهمون حالت گفت: د یبراشت و تو  زیسمتم خ به

 اومدم.  رونی تخت ب  یکردم و خودمم از رو  شیراه  یطونی جار و جنجال و ش  یاز کل بعد

سرم جمع کردم تا مزاحم مسواک زدنم نشن؛  یابروهام و مرتب کردم و موهام باال یقد نهیاز تو آ 
 ساز و به برق زدم تا باهاش قهوه درست کنم. یچا  دمیچرخی همزمان که با مسواک گوشه لبم م

 یصبحونه  گذاشتم تا   زیم یمونده بود رو برداشتم و رو یباق  انیکه از را یکی تا برش از ک چند
 خودم دست و پا کنم. یبرا یاشاهانه 

  دیفهمیم ان یو به سمتش رفتم، اگه را دمیدست از شستن سر و صورتم کش فونیآ یصدا دنیشن  با
 داشت. یز یبچم وسواس تم  کشتم،ی کردم م   یکی رو  ییشوو ظرف  ییکه روشو

سارا تمام قدش رو اشاره کرده بود،   یتونیز ینگاه کردم که موها تورشیرفتم و به مان فونی سمت آ به
 بود برام دست تکون داد. ستادهیکه سمت چپش ا نایسر بلند کرد و همراه امل

 زدم و اف اف و زدم.  یکمرنگ  لبخند

 . دیچ یتو گوشم پ  نایامل غی ج یبلند شد و صدا یدر ورود یصدا  قهیاز چند دق بعد

 . ایسالم تان  -

 به سارا و انداختم و بغلش کردم.  ینگاه مین

 ! ایبگه خاله تان دیبا ؟ینداد ادیتولت ادب  نیبه ا -

 .دیکش رونی اپن گذاشت و شال گردنش رو از گردنش ب یتا باکس و رو چند

 . یمن بگ یبرا تی و ادب و ترب یاز مادر  خوادی نم  یک یتو  -
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 .دمیرو کش  نایبهش نکردم و لپ تپل امل  یتوجه 

 خانم کوچولو؟  یچطور  -

 رو حول آشپزخونه چرخوند.  نگاهش

 کو؟  انی عمو را -

 رفته سرکار.  -

 ؟ یدیزده گفت: برام لواشک خرذوق  یتکون داد و با لحن  یکه براش مهم نبود چون خوشحال سر  انگار

 لبخند سر تکون دادم. با

 بردار.  یقدر دوست داشتهست برو هر چه  نتیکاب  یتو -

آورد و سرگرم   رونی براش ب ی دفتر و مدادرنگ  فشیک  یش، سارا از توگذاشتم نیزم یهم رو بعد
 شد.  یو نقاش  یخوراک 

 ها انداختم.به باکس  ینگاه مین

 ؟یبرام آورد یچ -

 دار اشاره کرد.زد و به باکس قرمز گل  یگشاد لبخند

 دو تا لباس خواب پدر و مادر دار برات آوردم.  -

 ها... تا مدت   یتونیاز تعجب گرد شد که بدون توجه بهم ادامه داد: باهاشون م هامچشم

 حرفش.   ونیم دمیپر

 از توجهات خواهرانت.  یمرس دمیباشه فهم -

 زد.  یینمادندون لبخند

 ... یک یو اون  -
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 و به عالمت توقف باال آوردم.  دستم

 هستن. ییچه کوفتا زنمی حدس م  خوادی نم -

 نشست.   های از صندل یک ی یباال انداخت و رو یاشونه

 ؟ یچطور  گهیخب، د -

 بودم، جوابش و دادم. خچالیاز  یکه سرگرم در آوردن خوراک زمانهم

 . میخواهرانه تو عال یهابه لطف کمک  -

جنگلت و مرتب   کردمی ا به تو کمک منداره ت یکه رابرت اعصاب معطل یدونیم  شعور،ی ننداز ب  کهی ت -
 صدبار جام گذاشته بود. یکن

خونه رو  شبیخودم همون د ست،یگفتم: مهم ن یاروزمندانهی تکون دادم و با لبخند پ یسر 
 سروسامون دادم. 

شوهر   دونستمی ! میشد  ییبه سرتاسر آشپزخونه گفت: عجب کدبانو یشد و با نگاه طونی ش  لحنش
 . یشی آدم م یکن

 . ختمیخودم قهوه ر یو برا  دمیکش یپوف

که  ییجا شن، اما از اون  هیتجز  یعیکه توسط عوامل طب یوقت یبرا زاشتمشونی اگه به من بود م -
 .نهی رو نب المی خی شلخته و ب یدادم اون رو  حیداره ترج  یز یوسواس تم انیرا

 تکون داد. دم یبه نشونه فهم یسر 

 ! هیفک کنم تو خونوادشون ارث دونمی م -

رابرت در    ستی گفتم: ن یبا لحن متاسف کردمی قهوم و مزه مزه م کهی دادم و در حال  هیتک  نتی کاب به
 .ارزهی که وسواس داشتنش کامال م  نهیداره، ا یخوب و جالب یهااخالق یلیخ  یحالت عاد

 بحث و عوض کرد. انهیناش   یلیبهم رفت و خ یاغرهچشم

 خوره؟ی و نم   تیمثال دهن -



 2عاشق  انتکاریخ

468 
 

 حدقه چرخوندم.  یتو  یحوصلگی هام و با بچشم مردمک

 !میکنی م میبدتر یما کارا هی چ ای سوسول باز نیا -

 به نشونه تاسف تکون داد.  یو سر  دیخند

 .دونمی هم من م یچون اگه نگ یباادب باش یکم  یتونی م -

 دهنم انداختم.   یرو تو کیاز ک یاتکه 

 .دیکنی م کارای تو و بداخالق چ دونمی منم م -

 رو چک کنه، در همون حالت هم گفت: خفه شو!  نایتا امل دیکش یسرک

 دارم؟ یمن؟ نگفت بدآموز  شی پ یاینداد که م ریگ کهی کردم و با پوزخند گفتم: مرت زیو ر هامچشم

 چرا اتفاقا!  -

 از تعجب گرد شد. هامچشم

 شعوره؟یواقعا انقدر ب -

 !یرو دربارش کرد  یتصور  نیاالن چن  نیخودت هم  -

 کردم. یای خنده عصب کت

 . یفرار کن  دی االن با نیهم کنمیکه من فکر م هیزی چ هیاگه واقعا شب یول  کردمیم  یمن داشتم شوخ -

 . دیکشیم ی داشت نقاش دشیدوخت که در د نایزد و چشم به امل یمحو لبخند

 رو گذروندم و جا نزدم. یتر سخت  یمن روزها -

 دادم. رون ی و آه مانند ب نفسم

 !شهیدرست م  زیروند ادامه بده همه چ  نیبه هم -

 و به دستش دادم. ختمی هم براش قهوه ر بعد
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 خب؟  -

پرواز   هان یبرگرفته از کتاب دلف یبگ یخوای گفت: نم یابهش نگاه کردم که با تک خنده  متعجب
 ! کنن؟یها باور م احمق  کننیم

 لبم نقشت بست.  یرو یرو بهش انداختم، لبخند تلخ  کهیت نیکه ا ی بار  نیآخر یادآور ی با

 . رمنتظرستی پر از اتفاقات غ ایباشم؛ دن  شیمثبت اند خوامی نه، م -

 گرمش فشرد. یهادست  نیزد و دستم و ب  یلبخند

 من بهش باور دارم.  -

 پس منم دارم.  -

 چطوره؟  انیخب... رابطه تو و را -

 کنارش ولو شدم.  یصندل یرو

 . ارهیرو به روم نم  یز یاما چ گذرهی م یذهنش چ یتو دونمی نم -

 گرفت.  ی از نگران  یرنگ  نگاهش

 ده؟ یهنوز تو رو کامال نبخش یعنی -

مشکل گذشتست! اون  ستم،ی و بالفاصله گفتم: مشکل من ن  دونستمی جواب سوالش رو م نگفته
 .د ایکه مربوط به مادرشه کنار ب   یبا غم تونهی نم

 باشه!   طورنیهم هم دیرو ببخشه و با نایستیممکنه هرگز نتونه کر ،یبهش حق بد دیخب با -

 گناهکار مطلقه؟  نایستی کر یکنی تو که بکر نم  د؟یبا -

 ه؟ یروس ان؟یمقصره؟ ادموند؟ را  یپس ک   ستی گفت: اگه اون گناهکار ن یحوصلگی و با ب دیکش یپوف

اون مجبور بود،   ینداشتم، گفتم: ول انیحق به جانب که جرعتش رو در مقابل را  یکردم و با لحن اخم
 درست مثل تو! درست مثل من! 
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 اون چرا اون کارها رو کرد... میبدون دیمن و تو با حداقل

 به خودش گرفت.  یاز تنفر و دلخور  یابروهاش خط انداخت و لحنش حالت  نیب  یکمرنگاخم

 نه... -

 نه؟ -

االنم با رابرت   ی ! اگه بگم بدبختهاستانت ی گفت: معلومه که نه، اون سرچشمه تموم خ زد و  یپوزخند
 ! ستین راهی اونه پرب ریو گذشتم تقص

  یما رو جاسوس کرد؛ وقت میبرس ییکمکمون کنه به جا کهن یبود که ما رو جاسوس کرد، عوض ا اون
 تونستن تحمل کنن؛  یم نممردها ه  یفرستاد که حت ییهاآموزش  یهجده سالمون بود ما رو برا

 رفته؟  ادتی روزها رو  که اون تو

 رو! های ها و سختها و وحشت اون ترس  تموم

 فکر کنه! ییروزها  نیبه چن  نایتصور کنم امل تونمی نم  یحت من

   ؟یالملل  نیب  یباند قاچاقچ هی ی جاسوس فرستهی تجربه رو م یدختر هجده ساله ب هی یکدوم آدم 

 ده! یسخت و م   تیبه چند تا دختر بچه کم سن و سال اون همه مامور یآدم کدوم

نرفته دو تا  ادتیتو هم  ینرفته! ول ادمیمشت شدن و با لحن خودش گفتم:  ی ز یهام دور روم  دست
تهران درندست   یتو تونستنیم  یجز جاسوس  یچه کار  یتنها و بدون حام تجربهی دختر نوجوون ب 

 بکنن!... 

 یو تو  میکن ری بهمون دادن تا شکممون و س یاحانه ی و وق  شرمانهی ب ینهادهاشینرفته چه پ ادتی
 !مینخواب  ابونیخ

  ییکرد، چه بالها ینم  سیپل یروی کرد و وارد سازمان و ن ینرفته که اگه اون کمکمون نم  ادتی 
 !ومدیسرمون م
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مشت  هی  نیو ب میداد چطور از خودمون دفاع کن ادمونیما رو بزرگ کرد و  ی بود، ول یمادر بد اون
 ! میزنده بمون  یو قاتل و عوض یدزد و قاچاقچ

 ؟ یبا رابرت ازدواج کن   یخوا  یم یگفت ادتهی

به   یما مدرک ،یشد یاعدام م یما و استاد دورو نبود به جرم جاسوس  یهااگه کمک  یدون  یم خودتم
 !یتو فقط به فکر خودت بود یرت بتونه نجاتت بده، ولتا راب م،یو کارهات و به عهده گرفت  میجا نزاشت

من و   نای ستیکر یشدم، انگار که به جا  رهیخ  یمشت کردم و به نقطه نامعلوم  میشونیپ یو رو دستم
 . دمیکشی قضاوت گذاشته بودن و من به جاش درد م یترازو یتو

 . دمیبغل کش   یشونم گذاشت و تو یو رو دستش

 ...یاون زن آزار بد یهارنج یرو برا   هیخودت و بق دی تو نبا  ست،ی من و تو ن ریها تقصاتفاق  نیا -

 به گلوم چنگ انداخت.  یشونش مشت کردم و بغض بد  یو رو دستم

هم مجبور به  که خودم  یخاطر کار انداختم و باورش نکردم به  کهی من قضاوتش کردم و بهش ت -
 نکردم هم دردش باشم.  یبغلش نکردم  و هرگز سع  و شناختمی انجامش شدم، دردش رو م

 .دی و صورتم و بوس دیموهام کش یو رو دستش

تو برسه اما   جهی و نت دگاهیکه به د یفرصت بد انیبه را دیبا ست،یتو ن ریتقص هان یاز ا کدومچیه -
 !... یبه جفتتون صدمه بزن دینبا

 *** 

 اسکل!   -

 خاله؟   ی: چ دیپرس یسوال یو بلند کرد و با نگاه سرش

 زدم. یای و لبخند اجبار   دمیکش یپوف

 ؟ی حاال چند تا لواشک دار  برم،ی من هفت تاش و م ،یخاله جون تو ده تا لواشک دار  نیبب  -

 شد. رهی بهم خ مظلومانه
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 ؟ یفقط دو تا ببر  شهی حاال نم -

 زدم.  غی و ج دمی سرم کوب یو رو دستم

 خودته؟   هیتولت چرا انقدر شب نیسارا ا -

 نگاه کرد و ذوق زده گفت: قربونش برم، مثال کجاش؟  نای لبخند به امل با

 ! یو کندمغز   یگفتم: مثال از خنگ زی تمسخرآم یو کج کردم و با لحن دهنم

 کوفت!   -

 .یچ ی گم، تهش ه یبراش م قیساعته دارم جمع و تفر هیکرد!  تی لیتو دلت کثافت، مخم و ت -

 نباشه.  دانی اضی که ر هیعیباهوشه، تازه کالس اوله و طب میلیدخترم خ  اد؟یاوا نگو، چطور دلت م  -

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 سوال! رهی ز یهوش و باهوش و برد فیتعر -

 رو جلو آورد.  شیو کنار گذاشت و دفترنقاش شی اضیکتاب ر نایامل

 عکست و بکشم؟  یخوای خاله م -

 باال انداختم. یاشونه

 بکش رو دلت نمونه!  -

 بزارم!  شگاهینما دیخوشگله و من با یل یخودش که گفت خ دمیو هم کش انیعکس عمو را -

 نکن، مامان و بابات و بکش. تی گفتم: نه خاله خودت و اذ عیسر

 کشه.  یم یمعلومه که چقدر بد نقاش  گهیو گفته، د نیا انیاگه را 

 پاش نشوند. یرو رو  نایرفت و امل یچشم غره ا سارا

 . دیکن  تیشخص   بیدختر من و تخر یتو و شوهرتم ه -
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 و گفت: خالت زشته، منو بکش.  دیرو بوس نایامل یهم گونه  بعد

 زدم.  یدار حرص   لبخند

 بکش کپ مامانت!  مونی م هیآره خاله جون،  -

 ر دستش رو پرت کرد سمتمگ بالش کنا سارا

 کنما!   ی جلو بچه مراعاتتو م -

 هوا براش تکون دادم.  یو به عالمت بروبابا تو دستم

 ؟ یمونی شام م یبرا -

 قبل از رابرت برم خونه.  دیجلدشون گذاشت و گفت: نه با یرو تو  نایامل یهایمدادرنگ

 ستن؟ ین سیاداره پل هی یتو انیمگه اون و را  جا،ن یا ادیخب بگو ب -

 عصرونه خونست.  یو برا گردهی گفت امروز زود برم  یچرا ول  -

 .ادی ب تونهی باز هم م -

 هم تمام وقت خونه باشه، االن احتماال خستست! انیکه را گهیوقت د هی یبرا میبهتره بزار یآره ول  -

 کوه کنده! یاله -

 بلند شدم و به سمت در رفتم. ،دم یباهاش کش  خودیزنگ در دست از کلکل ب یصدا دنیشن  با

دستش جعبه مربع   یشد، تو داریچشمم پد یجلو یانداختم، قامت بلند مرد  توریبه مان  ینگاهمین
 یبه عالوه  کردی م  ییخودنما نمیروش رو به وضوح بب  یهاطرح  تونستمی که نم یرنگ یاشکل قهوه 

 دار.زنگوله سهیک هی

در  نیاز ا انیو فقط را زدنیزنگ م شدی باز م  اطیبه سمت ح  که یها و مردم از در پشتمهمون  معموال
 .رهی پاچش و نگ سونیتا ج  ومدیم

 .دیچ یگوشم پ یسارا تو یصدا
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 ه؟ یک -

 .ساستیفکر کنم از کل  -

 و باز کردم که روش و برگردوند و سالم کرد.  در

 د ینور خورش  ریسوخته به باال شونه کرده بود ز  یاقهوه یاشه یکه در پس ر شییطال یموها
 یهادندون ف یو رد دمیدی و آرامش محض م یاز خونسرد یصورت روشنش اثر   یرو  دن؛یدرخشیم

 .دنیدرخشی دوستانه م ی که با لبخند دش یسف

  دیبودم شما بتون دواریمارتا لوتران اومدم، ام سایصلح خداوند بر شما باد خانم جوان، من از کل -
 . میفقرا و افراد مستحق بزار اری تا در اخت دیبکن  سایبه کل یکمک مال  یمقدار 

 سارا از پشت سرم اومد.  یبزنم که صدا  یباز کردم حرف دهن

 !یپدر روحان  دیاومدخوش  یل یخ -

  یادیز دیافتاد که با تاک بشی جعبش انداخت، چشمم به صل یچند تا تراول تو  ییروهم با خوش  بعد
 . کردیسارا دعا م  یو برا وندشچرخی دست م یتو

 نشونتون بدم؟  سایماه کل نیا یو برنامه ها ادیکاتالوگ از اع هی تونمی م -

 . دیشما به کارتون برس م،یخون یخودمون م  دیچند تا نسخه رو بد دیتونیگفت: اگه م ی با مهربون سارا

 و سرش رو به چپ و راست تکون داد. دیرو وسعت بخش لبخندش

 نیشرکت در ا یمعنو یایکار و براتون انجام بدم و درباره مزا نیشخصا ا شمی نه، خوشحال م -
 بدم... ح ی براتون توض هان ییآ

 حرفش.   ونیم دمیپر

 تو!  دیاری ب  فیچرا که نه؟ تشر -

 به سارا انداختم. ینگاهمین

 .  گمی که گفتن رو بهت م یخودم بعدا هر چ نا،یامل شیتو برو پ  -
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 تکون داد و به سمت سالن رفت.  یسر  گنگ

 درآورد.  یهاش و دم در ورودتا داخل شه، کفش   ستادمیا کنار

 ...تونمی م -

 شد.  ریدستم اس یتو قشیتموم نشده بود که  حرفش

 ! یبکن   یغلط چیه یتونی نه نم -

 انداختمش.   نیو رو زم  دمیدهنش کوب یتو  یشوک بود که مشت محکم یتو

 زده چند قدم به سمتمون اومد.و وحشت  دیچ یگوشم پ یسارا تو غی ج یصدا

 ا؟ یرو یکنی م کاری چ -

 . کردیبه مرد انداختم که شوکه نگاهم م ی زدم و نگاه   یپوزخند

 بزار.   یانگشت درست یحلقت و تو یار یو درب  شیکش هی یادا ی دفعه بعد که خواست -

 شد.  رهی که باز مونده بود بهم خ  یبا شوک و دهن سارا

 ؟ یگی م یچ -

 !کننی ها ازدواج نم شیبهش گفتم: کش رهی و خ  دمیکش یپوف

 ...شهی نم  لیدل نیداره؟ ا یو وحشت زده گفت: چه ربط  دیصورتم کش  یو رو دستش

 ...کننی موهاشون رو هم رنگ نم -

و   یحلقه شد و نگاه اشک دادی بزنه دست مرد دور پاهام که گلوش رو فشار م  یحرف کهن یاز ا قبل
 هام گره خورد.چشم یترسونش تو

 خدا نظاره گر شماست!... گناهمی من ب  د،یرهام کن کنمی خواهش م -

 تر کردم و پوزخند زدم.پام و دور گردنش محکم  فشار
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 ش سوراخ نباشه! هاکه حداقل گوش  کردی رو انتخاب م  یکس دیبا ستییر -

خرخرمانند    ییآزادکردن حصار پاهام به دور گلوش بود با صدا یدر حال تالش برا رانهیکه حق چنانهم
 شروع به التماس کرد. 

 خدا... د؟یکنی کار و م ن یچرا ا -

 حرفش.   ونیم دمیپر

 !یعوض زدی گردنت و م فی حقه کث  نیخاطر ابود به جانیاگه خدا هم ا -

 هم رو کردم سمت سارا.  بعد

 پارکت و کنار بزن.  -

 ... انیرا  ای سیبه پل میزنگ بزن دیلرزون گفت: با یوحشت بهم نگاه کرد و با صدا با

 ...ارهیسرمون ب ییبال تونهی نم کهی مرت نیا می مطمئن ش  دیفعال با -

 ثابت کردم. شیاشک یها چشم یرو تو نگاهم

 !...شدمی محسوب م  ایعوض  نیهمکار ا یزمان هیبهم اعتماد کن من  -

کرد؛ نگاهم رو با دقت به مرد دوختم    لیتکون داد و پارکت و از گوشه کند و به اون سمت متما یسر 
 آزاد کنه. دادی پام که گلوش و فشار م ری خودش رو از ز کردی م یسع یاهوده یب  یکه با تقالها

 ... نی. اسمم مارتد یزنگ بزن  سایبه کل  دیتونی م د،یکار و نکن  ن یا حیشما رو به مس -

  کهی آورد ناتموم موند و در حال رونی شکسته ها ب یکاش  نیکه سارا از ب یااسلحه  دنیبا د حرفش
 نگاهش به اسلحه ثابت بود به سرفه افتاد و بدنش از تقال افتاد.

 بهش نگاه کرد.  یو نگران  دیترد با

 نداره. کارها رو   نیا هیبدبخت بن  نیتو رو خدا نگاش کن، ا -
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و به سمت مرد گرفتم، در همون حالت هم رو   دمیکش رونی اسلحه رو از دستش ب یپوزخند معنادار  با
 .یجاسوس بود   یزمان هیو    یکه تو واقعا خواهر من کنمی ها شک موقت   یبه سارا گفتم: بعض

 رو ببر و برگرد خونه.  نایبهش انداختم و ادامه دادم: امل یز یتاسف برانگ نگاه

 گرد شد.  یاز شدت تعجب و نگران هاشچشم

 ؟ یزنی زنگ نم انی چرا به را ؟یبکن یچه غلط یخوای م -

از   شیو سارا رو ب  کردی مثل ذکر و دعا زمزمه م یبه مرد انداختم که وحشت زده عبارات ینگاه مین
حال اخم کردم و رو   نیبا ا دونستمی اما جواب سوال سارا رو درست نم انداخت؛ی به شک م شیپ

 کردم سمت سارا. 

 جا بند کنم.  هیرو  کهی مرت نیا دیاول با -

 و به سمت سالن رفت.  دیکش یپوف

 ها برده با اسلحه به مرد اشاره کردم. از اتاق  یک ی یرو تو  نایمطمئن شدم امل کهن یاز ا بعد

 بلند شو...  -

که به سمتش گرفته بودم نگاه کرد؛   یحد باز کرد و به اسلحه ا  نیاز اشکش رو تا آخر سیخ یهاپلک 
سادم که  شیکش هیمن  دیباور کن د؟ یکن کاریچ دیخوای عاجز و درمونده گفت: م  یبا تته پته و لحن 

و از   گردمی رمب  دیاومدم؛ اگه اجازه بد سایو کل  ازمندیبه افراد ن یمال یهاجمع کردن کمک   یفقط برا
 . گمی نم  یبه کس یز یکه افتاد چ یاتفاقات 

 کردم. یالبم اومد و تک خنده  یکم لبخند رو کم

 !یماهر  یل یخ شدم،ی احتماال شاگردت م  مینبود طیشرا  نیا یاگه االن تو -

 بود، ادامه دادم.  دایاز نگاه مرموزم پ دشیتهد یهاکه رگه  ی همون خنده عصب با

 ...نمی بزار که بتونم بب ییهات و جاصت نکردم؛ دست خال جانی حاال بلند شو تا هم -

 به جلو روندمش.  فتی هم با گفتن راه ب بعد
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درآور افتاد و  نهیچشمم به آ میشد ی که رد م یدر حال  م ین داشت،ی رو لرزون و آهسته برم هاشقدم
 . ختی در درونم فرو ر یز یچ هیزمان هم

 دختر اسلحه به دست... اون

رو از   یحرکت دست  گذشت،یذهنم م یکه ازش تو یااز تموم شدن جمله ترسناک و آزاردهنده  قبل
که  یو درد وارید یتو یاشهیشکستن گلدون ش یآوردم، صدا نییسرم و پا عی سر یل یو خ دمید نهیآ
که ازش خارج   یق یعم یهااز شدت نفس نمی س ام،یشد باعث شدن به خودم ب  جادیا قمیشق یتو
به خودم مسلط شدم و اسلحه رو باال آوردم و به   عیسر یل یخس خس افتاده بود، خ به شدیم

  نهینفسم بند اومد و دوباره به آ هیچند ثان یبود برا ستادهیسارا که جلوش ا دنی سمتش گرفتم اما با د
 یکه تو یدختر  یبند بند وجودم به لرزش دراومد، اگه به وحشتناک هینگاه کردم، در عرض چند ثان

 اما ذهنم قفل کرده بود. دادمی و سارا رو نجات م کردمی م  یبودم مطمئنا االن حرکت دمیدیم نهیآ

 یسارا نگه داشته بود، با دست آزادش عرق رو یگلو یبود که رو یاشکسته شهیش خیم نگاهم
 گونش باز کرد.  یارهایش ن یبراقش رو ب یهاو دندون هیند کرلبخ یصورتش و پاک کرد و جا

 اسلحه رو بنداز خانم جوان. -

شده بود به لبخند و   یجار  میشونیکه از پ  یخون یقرمز  نیو در ب  دمیدر هم کش تی و با عصبان  لبام
 چهره آرومش نگاه کردم.

 ...دمیلرزی به خودم م  یواقع یتیکه از ترس و عصبان  یماهرتر از من  یلیماهرتر از من بود، خ اون

 و پنهان کنم و احساسات پنهان افراد و بفهمم!  میاحساس واقع دیکه با گفتی م نایستیکر

 مرد...  انیکرده بود هم در آغوش را تی که ترب  یمرد جاسوس کهی وقت

 سرم پروند. مرد برق از  ادی فر یاومدم و صدا رونیسارا از فکر ب   غیج  یصدا دنیشن  با

 هشداره... نی آخر  نیپام ا یاسلحت و بنداز جلو ره؟یدوستت بم  یخوای پس م -

بار کرد افتاد؛ مغزم قفل کرده بود و   نشی که راهش رو از گردن سارا به قفسه س ی خون  کهی به بار چشمم
سستم افتاد و حالت چهره مرد دوباره  یهاانگشت  نی کنم... اسلحه از ب کاری چ دیبا دونستمی نم

 خونسرد و آروم شد. 



 2عاشق  انتکاریخ

479 
 

 دخترخوب حاال با پات اسلحه رو به سمتم سوق بده. نیآفر -

با تعجب و بدون حرکت بهش نگاه  د،یکش رونیرو ب  بی کرد و صل  راهنشیهم دستش و داخل پ بعد
 .دی چ یگوشم پ  یکرد و زمزمش تو کیرو به دهنش نزد بیکردم که صل 

 و امنه!ت  دیایب -

 که منتظر هول دادنم بود نگاه کرد. یاهم به اسلحه بعد

 . نریزود باش خانم را -

  یکیسارا حلقه کرد و اون  یدستش رو دور گلو هیو عجز اسلحه رو به سمتش پرت کردم،  یدیناام در
آخش دراومد،   دیکه سارا به دستش کوب یناگهان با لگد ره،یآورد تا اسلحه رو بگ  نییدستش و پا

  شمچش گذاشت و با لگد زدن به ساقه پاش دست یبود که سارا دستش و رو ومده یهنوز از شوک درن 
 شکمش فرو کرد.   یخرده رو تو شهی به عقب ش دنشیو از خودش رد کرد و با کوب

شده بود  رهیشکمش خ  یسر مرد که به خون رو یتو یلگد دم،یاومدم و به سمتش دو رونی شوک ب از
 دستم گرفتم. یلرزون سارا رو تو یزدم و دست ها

 ؟ یخوب  -

 هام ثابت کرد. چشم یزدش رو تولرزون و وحشت  نگاه

 من... من... -

دستم درآورد و به   یدستش و از تو د،یپشت سرم چرخ یتموم نشده بود که نگاهش رو حرفش
 .دییبود دو  ستادهیدرگاه در ا یکه تو نایسمت امل

و    رفتی م نییباال و پا  کردیم  یز یرخون کهی به سمت مرد رفتم، شکمش همزمان در حال  دیترد با
مشت شدش رو جستجووار به   یهاو دست  شدیاز شدت درد در هم مچاله م یصورتش هر از گاه

 .دیکشی اطرافش م

 ... ریگغام یپ  یرو گرفتم؛ بوق نخورده رفت تو انیناخواسته به سمت تلفن رفتم و شماره را یوحشت با
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زده عقب  افتاد، وحشت  نیزم یدستم سر خورد و رو  یباز شد، تلفن از تو  یبلند یدر با صدا ناگهان
 رفتم و خودم رو به پشت درآور رسوندم. 

خودشون رو   ومدیسرمون م ییبال کهن ینه؟! قبل از ا ایتماس گرفته بود  س یسارا با پل دونمی نم
 رسوندن؟ یم

بکشم و به خودم مسلط    قیگذاشت و با زحمت تالش کردم نفس عم نمیقفسه س یلرزونم و رو دست
 بشم.

نفر باشه، دست لرزونم   هیاز  شتریب  ومدیبرخالف انتظارم به نظر نم  د،یچی سالن پ  یتو ییهاقدم یصدا
 کنارم مشت کردم. ینیرو دراز کردم و بدون سر و صدا دور شمعدون تزئ 

شمعدون رو با   ساختم؛ی و م یک ی  نیکار ا ومدنیم شونیقب کهن یقبل از ا دیبا  دم،یکش یق یعم  نفس
 گرفتم و بلند شدم.  ی حالت تدافع

نفسم   هیچند ثان  یمرد خم شده بود، برا یکه رو یکس  دنیبا د  دم،یاز کنار درآور سرک کش اطی احت با
 بند اومد. 

 نهی تا بب دیگردن مرد کش یدستش رو دراز کرد و رو اطیبا احت  دم،یدی از چهرش نم  یز یپشت سر چ از
 پوش بود. اهیبود و سرتاپا س  دهیپوش ینه، دستکش انگشت ای زندست 

خودم و به پشت سرش رسوندم،    اطیآهسته اما بااحت ییهااستفاده کردم و با قدم  شی حواس پرت از
پرتش   یفرو اومد و به کنار بدنش  یلحظه دستش رو نی شمعدون رو باال بردم اما در آخر دیبدون ترد
 چسبوندم. واریدستم و گرفت و به د دم،یشکمش کوب یتو یکرد، لگد

 !یکرد ممیعق  ،یآروم باش وحش -

  یهاچشم یحبس شد؛ سرم و باال آوردم و نگاه متعجبم تو  نمی س یآشناش نفس تو یصدا دنیشن  با
 ... اریگره خورد، با بهت لب زدم: کام  شی آروم عسل

تعادلم و از دست دادم اما   میهام انداخت و ازم فاصله گرفت، با رها کردن ناگهانبه چشم  یکوتاه نگاه
 زود به خودم مسلط شدم.   یلیخ

 به مرد نگاه کرد و نگاه منم به سمتش رفت.   دوباره
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 : مرده؟ دمی پرس یو نگران  دیترد با

  ،یو زنده بزار   یکس یگفت: دفعه بعد که خواست یز یآمهیو کنا الیخی ا لحن ب نگاه کردن بهم ب بدون
 وجب باالترش بزن.  هیچاقو رو 

  نیولو شد و سرش رو ب  یصندل  یگذاشتم و نگاهم به سمت سارا رفت که رو  میشونیپ یو رو دستم
 هاش گرفت. دست

 نکردم. ی بهش نگاه کردم و حرکت زیانگغم یسکوت  در

تنها   ینبود که برا یز یعذاب وجدان قتل و توهم و درد چ خواستم،ی سارا م ینبود که برا  یز یچ نیا
 بود... ن یما هم یاما زندگ خواستم،ی م  زمیخواهر عز

 . کردیخارجش م  ینواختکیبود که از   یز یتنها چ خون

  زیم ی رو  دیجنازه مرد رو با پارچه سف اریکه کام دمی به خودم اومدم د یشد اما وقت یچ  دمینفهم
 پوشونده بود.  

 میشونی لخته شده پ مهیزخم ن  یرو رو یس یشد و دستمال خ  کیبه سمتش رفت که بهم نزد نگاهم
 شه.  حسی ببنده و ب خیباعث شد که تا مغز استخونم  شی احساس سرد د،یکش

موهام بست و بعد از اتمام کارش چند قدم ازم فاصله   یو رو میشونیحرف پارچه رو دور پ بدون
 گرفت. 

بهم  میکه با هم بود یبار  نیبودم، آخر دهیرو ند باشی و صورت ز یگرم عسل  یهابود که چشم هامدت 
 کرده بودم. دشیچون من بار ها ناام  کشه؛ی زد و گفت که تا ابد ازم دست م  یلیس

  یعلت خوشبخت  ییجورا هیرابطمون برداشته بود و  یساز در باز یبهم گفت که چه قدم مهم انیرا اما
 االنمون بود.

 جا؟ نیا ی اومد یو ک  یچطور  -

 !نجامیا دونهیلب گفت: نترس شوهرت م ریبه دور تا دور خونه انداخت و ز ینگاه

 کنم. دنیاز کجا شروع به پرس دونستمی نم یبودن که حت ادیشد، اما سواالتم انقدر ز  شتریب  تعجبم
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افتاد انگار که قلبم  انیبزنم که ناگهان در باز شد و عقب رفتم، چشمم که به را  یباز کردم حرف دهن
گرفت؛ بدون مکث و   یاکرد و بدن خستم جون تازه  افتی در یتپش دوباره و ادامه زندگ یبرا یابهونه 
بدون توجه   وزدم   یلبخند کمرنگ   دم؛یغوش کش آ یبه اطراف، به سمتم اومد و تو  یتوجه  نیترکوچک

 خودم و بهش فشردم.  تی به زمان و موقع

در هم  یای ابروهاش به اخم عصب میشونیصورت و پ   یانگشتش رو دنیو رها کرد و با کش دستم
 شدن... دهیکش

به   میشونیپ  ینشون ندم و نگرانش نکنم؛ دستش و از رو ی، واکنش احساس دردم  رغمی کردم عل یسع
 سر داد. نییاپ

 برد.   یپ زیبه همه چ  بای شده بود، تقر دهیجسد مرد کش  یکه رو یاپارچه دنیعقب برگشت و با د  به

سارا  دنی من قاتل نبودم اما با د دفعهنیکردم که ا یااحمقانه  یچند لحظه احساس خوشحال  یبرا
 قلبم از شدت درد فشرده شد. 

 کردم.   تیکه چند تا مامور وارد خونه شدن و منم سارا رو به داخل اتاق هدا دینکش قهیچند دق به

عوض کردم و بعد از شستن دست و   یز یتم یهاهام و با لباس زود لباس  یل یحال بدم خ رغمی عل
 سارا درست کردم و به اتاق برگشتم. یشربت برا وانیل هیها،  سی از پل یکیبه   نای صورتم و سپردن امل

هاش گرفته بود و  دست  نیتخت نشسته بود و موهاش و ب  یچشمم به سارا افتاد که رو وهله اول در
 هاش عوض کنه افتاد.که براش کنار گذاشته بودم تا با لباس  ییهابعد چشمم به لباس 

از   یدهنم نگه داشتم، بدون توجه بهش به نقطه نامعلوم یتخت نشستم و شربت رو جلو یرو کنارش
 ود.شده ب رهی روش خروبه 

کنار تخت برداشتم و  یعسل یاز شربت رو با زور و اکراه به خوردش دادم، چند تا دستمال از رو یمین
لباسش   یخون رو یهمزمان که توجهم رو به پاک کردن صورتش و لکه ها  دم؛یصورتش کش یرو

 !... یدرک نکن ای  یهام نفهم از حرف  یز ی االن چ دیگفتم: شا یبه آروم  دادمینشون م

و   یمن و درک نکن  چوقتیکه تو ه  کردمی آرزو م شهیاما هم کنم،ی من درکت م ست،ین  یمشکل
 . یهام و نفهم حرف 
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بغلم   یدادم و دستمال رو رها کردم؛ دوباره کنارش نشستم و سرش و تو رون ی و آه مانند ب نفسم
 گرفتم.

 از شدت بغض سکوت کرده.  دونستمی بودن و لب باز نکرده م یاشک  هاشچشم

 .دمیکش شی تونیز یشمی پرپشت و ابر یموها  نیب  یو به آروم تمدس

  یتختم موندم و با کس یهفته تو هیحمله کرد رو کشتم تا  انی پادگان به را یکه تو یمرد یوقت -
دختر قاتل   هیها درد جلوه بده... اون  کینکرد غمم رو کوچ یسرزنشم نکرد و سع  یحرف نزدم، کس

 ها نگرانم بود. تا مدت  انیدادن، را میرو درک کردن و دلدار دهیترس

 لبم نشست.  یرو  یدردناک پوزخند

باهام   کسچ یدرد رو تجربه کرده بودم و ه نیها قبلش ابهشون نداشتم چون مدت یاز یاما من ن -
 نکرده بود.  یهمدرد

 نگاه کرد.  حرفم عوض شد و با تعجب بهم نیا دنیبا شن  واریشدش به د خکوبینگاه م رد

 لبم موند. یرو  یکمرنگ کردم که ازش لبخند تلخ یرو انقدر  پوزخندم

  وقتچی بودم ه دواریذهنت باشه، ام یازش تو یتصور  خواستمی اون موقع بهت نگفتم چون نم -
 باره باهات درد و دل کنم... نینرسه که در ا یروز 

که سارا رو مجذوب خودش کرده بود  یز یچ تونستمی بار م  نیروبروم دوختم، ا  واریرو به د نگاهم
 .نمی بب

 سرد!... ک،یتار قرمز،

که از سرت   یمثل افکار  کی تار شه؛ی م یو جار  زنهی م رونی ب  یکه از داخل بدن قربان یخون  مثل
 ! یکن یتا ازش معذرت خواه شهی هرگز بلند نم  گهیو د فتهی م نیزم  یکه رو یسرد مثل بدن  گذره؛یم

 ییهاو زبونم رو وادار به زدن حرف  دادمی ت اتفاقات اون موقع سوق مکه مغزم رو به سم همزمان
 آوردم.  ادیچهره اون دختر رو به  دادنی که آزارم م  کردمیم

 *** 
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  نیماش شهی پاهاش نشوند و از ش یرو رو نایکننده املناراحت  ینشست و در سکوت  نیماش  یتو سارا
 نگاه کرد.  رونیبه ب

حالش   یداره اما مطمئن بودم که بعد از مدت  نانیهام اطمقدر به خودم و حرف که چه دونستمی نم
 .شهی خوب م

 . دمیرو در کنارم احساس کردم و به سمتش چرخ  انیرا  حضور

 : حالت خوبه؟دیپرس  ی به آروم شد، ی محو نم شیشونی که از پ  یاخم کمرنگ با

 خوبم...  -

 به سارا انداختم. ینگاه مین

نکنه، ممکنه چند هفته طول بکشه اما خوب  تشیمدت اذ  نیلطفا با رابرت صحبت کن که تو ا -
 زخمش نپاشه. یاگه رابرت نمک رو شهیم

 تکون داد. دییبه نشونه تا  یحوصله سر  یب

رو    نایلگفتم: من خوبم، نگران نباش و سارا و ام یبهش زدم و با لحن مطمئن یزحمت لبخند کمرنگ  با
 برسون خونه.

 ها بسپارمشون.از بچه یکیبه  تونمی م -

 .ی تا با رابرت صحبت کن   شونیتو ببر خوامی م -

 نگرانش نباش! ستین  والیگفت: رابرت ه یو عصب  دیکش یپوف

 فوت کردم.  رونیو کالفه به ب  نفسم

 روش بزاره! تونهی م یوحشتناک ر یحادثه چه تاث نیکه ا دونمی نگرانم چون م -

 گذاشت.  میشون یپ یو دستش و رو دیتوجه به حرفم به سمتم چرخ بدون

 !؟یکه نشد یزخم  -
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 .کنهی م تشیمثل عذاب وجدان داره اذ یز ی چ هیکه  دمیفهم

 دستم نگه داشتم.  یزخمم گرفتم و تو  یو از رو دستش

 . ستیتو ن  ری تقص -

 . یراه اون مرد بر و هم  یرو جمع کن  لتیوسا خوامیالبته که هست، فعال م -

 رو پنهان نکردم.   تعجبم

 که انقدر خطرناکه؟ اونا وارد خونت شدن...  هیچ  دتیپرونده جد نجاست؟یا یچ یاون برا -

 گرفت.  اریو کالفه بلند کرد و به سمت کام دستش

 امن ببردت. یجا هیفقط همراهش برو تا به  -

 بره که مانعش شدم. نیبه سمت ماش  خواست

 کجا؟  -

 خواهرت و ببرم خونش؟  یخوای مگه نم -

 دادم و کنار رفتم. رون ی و آه مانند ب نفسم

 !مونمی باشه، منتظرت م یبرم... ول  دیبدونم کجا با خواستمی فقط م-

 .د یو بوس میشونیرفته رو برگشت و پ  مهین راه

 که زده بودم، با رفتنش محو شد. یای مصنوع لبخند

  یدادم بود و اسلحش رو تو هیتک  یکنار در ورود واریافتاد که به د اریخونه شدم، چشمم به کام وارد
 . چرخوندیدستش م

 فعال امنه!  ، یغالفش کن  یتونی م -

خوب   دیبا گهیگفت: تو که د یاهانهی اندر سفحرفم سر بلند کرد و با لحن مرموز و عاقل   نیا دنیشن  با
 . ستیامن ن  ییجاچی وقت، ه  چیه  یبدون
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 هامی ر یبه درگ کهن یقفل کردم؛ قبل از ا نمیس یهام و تومعذب دست  یسر تکون داد و با حالت آهسته
 . دیچیگوشم پ یبا خودم خاتمه بدم و حرف بزنم، صداش تو 

 .میبر دیو جمع کن، با لتیوسا -

 : کجا؟ دم یپرس دیو با ترد بردم ادیرو از  میقبل  حرف

 امن.  یجا هی -

 رفت.   ییرایبه سمت سالن پذ شیاز جانبم نموند و با درآوردن گوش یاگهیحرف د منتظر

افتاد که اون مرد توش کشته شده   ییراه چشمم به جا نی و به سمت اتاق خواب رفتم، ب   دمیکش یپوف
از خونش به جا نگذاشته بود اما حداقل من   یاثر  کیکردن سرام زی با برداشتن موکت و تم اریبود، کام

 !کننی خون رو پاک نم  ایظاهرساز نیکه ا دونستمیم

ناک اندوه  یچمدون کردم و با نگاه  یتو یضرور  لهیمغزم، چند تا لباس و وس یتو  یادیز یهاسوال با
 .دمشیدیبود که م یبار   نیآخر نیخونه رو از نظر گذروندم، انگار ا

 . کردینشسته بود و بهم نگاه م ینگاه کردم که دم پنجره سراسر  سونیج به

 ؛دم یدستش کش کیرنگ و  اهی خز س  یدستم و رو دیرو رها کردم و به سمتش رفتم؛ با ترد  چمدون
 بدنم رو بو کرد.  هیو چند ثان  دیخودش و به سمتم کش

احساسات   تونهی م  گفتیم انیکه تموم وجودم رو دربرگرفته بود بهش لبخند زدم، را یای نگران  با
 که روبروشه رو درک کنه... یکس

 !...نمتیبازم بب   دوارمیام ال،یپنهان گفتم: خداحافظ گودز ی و دو طرف صورتش گرفتم و با بغض دستم

 ش؟ ی نیچرا نب  -

 .دمیچرخ  اری کنارش بلند شدم و به سمت کام از

 !...چرخهی م یرو چرخ بدبخت   مینرفته؟ زندگ  ادتیو که من  -
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ترحم دارش چال   ای ز یاز شدت خندٔه تمسخرآم نیب نیافتاد خندش گرفت و در ا افمیکه به ق نگاهش
 شد.  انی گونش نما

 تاب کنار استخر نشستم. یبازش رفتم و با حرص رو  شیبه ن یاغرهچشم

 خرس گنده!  یرو آب بخند -

 ؟ ینیچی و لب ور م  یکنیبغض م  ییزایچ  نیهمچ یبرا یکشی خجالت نم  ؟رزنی پ یپس تو چ  -

جز   دونمی اتفاقا نم  نیاز ا ی چیمن ه ؟ییزایچه چ یگفتم: برا یحرص به بهش نگاه کردم و عصب با
 ؟ یکنی م کاریچ  نجایخطرناکن! اصال تو ا میزندگ یبرا کهنیا

تاب   یآهسته به سمتم اومد و رو ییهافرو کرد و با قدم  شی مشک نی شلوار ج بی ج یو تو دستش
 کنارم نشست. 

 !شهی درست م زی نگران نباش، همه چ -

به  یمتفکر و جد یرو از دست داده بود و با نگاه  شی طبعچهرش نگاه کردم که لبخند و شوخ  به
 .کردی جلوش نگاه م

 . ستیجواب من ن نیآهسته گفتم: ا یو لحن  یناراحت با

 . ری جواب سواالت رو از شوهرت بگ -

  نیو برل  رانی ا سینکنه پل   ؟یکنیم  کاری چ نجای: تو ادمیپرس   حوصلش،ی توجه به حرف و لحن ب  بدون
 ؟ی ت یمامور یو تو کننیم یدارن با هم همکار 

 نثارم کرد. یا هانهی تکون داد و نگاه عاقل اندر سف دییبه نشونه تا یسر 

 کشت؟ ی و نم دیدی م  کتیبود شوهرت من و نزد  نیاز ا ری به نظرت غ -

 کرد.  ییلبم خودنما یرو  یاز دهن کج ی لبخندم فقط هاله ا از

کشتن  ایبا گروگان گرفتن   خواستی بود؟ نکنه م یکه انقدر خطرناکه؟ اون مرد ک هیاچه پرونده  نیا -
 کنه؟!...  دیرو تهد انیمن را
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 ،ی ر ینم  یبه کار بنداز که از کنجکاو یرو تا حد  تییگفت: هوش جنا  دیحرفم و با تاک ونیم دیپر
 . ستی به تو مربوط ن  شیبق

 لبم نشست.  یرو  یپوزخند

 ؟ یبه من نگ یز یچ  یسیو پل  یبهت گفته از مسائل کار  انیرا -

 تاب بلند شد. یجوابم رو بده از رو نکهیا بدون

 شوهرته!   شیفتم جواب سواالت پطور که گامن خانم مارپل همون  یجا هیبه  میپاشو بر -

نفس   نیهم یمسائل به من بگه، برا نیاز ا یز یکه چ ادی خوشش م انیو نه را  خوادی که نه م دمیفهم
 دنیو د  ی دلتنگ یخارج کنم و رو یس یکردم فکرم رو از خطر و مسائل پل ی و سع  دمیکش ی قیعم

 متمرکز کنم. میمیدوست قد

 . ستادمیسمتش رفتم و روبروش ا به

 و متعجب بهم نگاه کرد. یسوال

 باال انداختم و بهش اشاره کردم.  ییابرو

 بغلت کنم؟  تونمی م -

 ازم فاصله گرفت.  یاخم کرد و قدم یدار حالت خنده  با

 مافوقم که شوهرت باشه گردنم و بشکنه؟  یخوای م -

 ! رسهی نم  گفتم: نترس به اون جاش طونیزدم و ش  یکمرنگ  لبخند

 ... دوارمیام -

کردم باهات    یسع  یلیمن خ ؟یبود یگفتم: کدوم گور  یتالشم نتونستم اخم نکنم و با دلخور  رغمی عل
 ...رمیتماس بگ

 هاش نشست. لب یرو یامسخره  لبخند
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 بابت استقبال گرم اولت و رفتار مودبانه و مهربون االنت!   یمرس -

 هاش چشم دوختم که ادامه داد.انداختم و منتظر به لب  نییو پا سرم

 . میو از هم دور باش  میحرف نزن گهیجفتمون بهتر بود که با هم د ی برا  طیاون شرا یتو -

 سفم!...گفتم: متا نمیدر لحن غمگ یانکارنشدن یتکون دادم و با حسرت  یسر 

 نباش.  -

  احساسی ب ی آدم دردسرساز عوض هیجز  یچ یتو ه ی! من برایمن و ببخش دوارمیواقعا هستم و ام -
 . کردی م دتی ناام شهینبودم که هم

 زد.  یمهربون و گرم  لبخند

 ! ینکن دیکه دوست دارن و ناام یکسان   چوقتیه گهیکه د خوامیحاال ازت م ست،یمهم ن -

 زدم. شیبه چهره مهربون و دوس داشتن یلبخند متقابال

 .یدار  یخوب   یخوشحالم که حالت خوبه و زندگ -

 ؟ی تو هم دار  ؟یگفتم: تو چ دیگوشه چشم بهش نگاه کردم و با ترد از

 به ادامه کارم دارم.  تی نهای ب ل یم هیمن فعال فقط  -

دش، خودش رو  خالء بزرگ بود که فقط خو هیشغل سخت   نینداشت که حالش خوب بود، ا یتعجب 
 . کردی پر م

 نجان؟ یها هم ابچه هیآراد و بق  -

 ؟یپرسی چرا از شوهرت نم -

 باال بردم.  میهام و به عالمت تسلتکون دادم و دست  یسر 

رو برام فاش    یو مخف  یمهم اطالعات یو رازها  یرو بشکن تی سیسوگند پل کنمی باشه، مجبورت نم  -
 !یدیخشپس فقط بغلم کن تا مطمئن شم من و ب ؛یکن
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 .دیخوبه که بهم اعتماد دار -

 تر کردم.رو پررنگ  لبخندم

منم کامال بهش اعتماد داشتم، اون بهتر و   بهش اعتماد داشت که من و بهش سپرده بود انیرا
 شه.  کیزن متاهل بهش نزد هیبود که با وجود داشتن احساسات به  یشرافتمندتر از کس 

 بغلش کردم.  کوتاه

که  یو دوست یم یبدون، همکار قد  اری ، حاال فقط من و کاممتاسفم که در گذشته با عالقم آزارت دادم  -
 در کنارته! شهیهم

 *** 

  یجست و جو تو یشدم، چمدونم رو از صندوق عقب برداشت و با کم  ادهی پ  نیدنبالش از ماش  به
 آورد. رونیرو ب یدیشلوارش دسته کل بیج

 یسه پر  یهاله یافتاد که حدود سه متر بلند بود و م یبزرگ یچشمم به در فلز  روبرومون نگاه کردم، به
 یالکه از البه ییهاشاخ و برگ  نی مداربسته در ب نی شده بودن و دو تا دورب دهیدر موازاتش به باال کش 

 . خوردیبودن به چشم م دهیکش رونیدر خودشون رو ب 

و اطرافمون مثل  شدنیم دهی کوچه د یتو گهید یال یبه اطرافمون نگاه کردم، چند تا و  یناراحت با
 بود.   بایشده و ز یکار پارک چمن 

 تا وارد شم. ستادیدر رو باز کرد و چمدون به دست کنار ا  اریکام

محله ناشناس   هیتو  گهیخونه د هیگفتم: واقعا الزم بود خونه خودم و ول کنم و ساکن  یکالفگ با
 بشم؟

  نجایا  میکن ریکه کارمون تموم بشه و همشون و دستگ یالبد هست که شوهرت خواسته تا وقت  -
 .یباش 

 شده افتاد.  یبزرگ سنگفرش  اطیو وارد خونه شدم؛ در وهله اول چشمم به ح  دمیکش یپوف

 آهستم سرگرم برانداز کردن اطراف شدم. یهاجلو رفت و منم با قدم  اریکام
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 . خوردیم  یشهر  یو مسافرت ها  التی تعط یوتاه برااقامت ک هیبه درد  شتریب

که درون استخر   ییبود، فواره ها بایز یهاو گل دهیمختلف سر به فلک کش یهاپر از درخت  اطیح
کرده بودن،  شتریب یل یمنظره رو خ تی جذاب فرستادنی بودن و از اطراف مجسمه آب ها رو به باال م

ل  ی، اما فکر کردن به دلو ازش خسته نشم نمیرنگش بشچمن سبز و خوش  یها رو سال  تونستمیم
و   ایاز ر  یها رنگ ییبایهمه ز شدی باعث م کردیروش کار م انیکه را یاومدنم و پرونده خطرناک

 . رهیرو برام به خودش بگ  ییای زندون رو هی از  یو خونه شکل رنیبه خودشون بگ   یکی تار

و   ییطال یهاها و گلدون باال رفتم و وارد خونه شدم؛ مجسمه  خونه یدر چوب یجلو یهاپله از
به خونه داده بودن، راه پله  یو سلطنت یتجمالت یظاهر  واریسراسر د یرو یهاتابلوفرش  طورن یهم
 بود.  یدر ورود یها راه داشت درست روبرو که انگار به اتاق  یا

 دست از نگاه کردن به سالن برداشتم و به سمتش برگشتم. ار ی کام یصدا دنیشن  با

 ؟ یگفت  یز یچ -

داره که به محض ورود   ری و دزدگ ینیامن یهان ی اتاق گذاشتم، خونه دورب نی اول  یچمدونت و تو -
 پس نگران نباش.  ره؛یگیتماس م  سیپل ستگاهیا نیترک ی مهاجم با نزد

 ؟ یر یم یدار  -

 برگردم اداره.  دیبا -

 ه؟ یچ تی مامور نیا -

 گفت: بهت که گفتم... ینگرانم دوخت و به آروم  طورن یو هم  یعصب یهاخونسردش رو به چشم نگاه

 قطع کردم.  ت ی رو با عصبان  حرفش

 بدونم... دیاما با یبهم نگ  یز یگفته چ انیرا دونمی م -

 چیگفت: ه دیبا تاک رفتیبه سمت در م  کهی حدقه چرخوند و در حال یهاش و توچشم مردمک
و به ما و شوهرت اعتماد   یصبر کن  دیفقط با شهی درست م زی همه چ نر،یوجود نداره خانم را یدیبا
 !یکن



 2عاشق  انتکاریخ

492 
 

با   کهنیکردنش نکردم و بعد از ا چی سوال پ یبرا یتالش گهیاز جانبم نموند و رفت، منم د یحرف منتظر
هدف و بدون حرکت وسط سالن    یخونه، ب یاز خونه بدرقش کردم، دوباره برگشتم تو رونی بنگاهم تا 

 یپوف نکنه؛ نمیبود که غمگ یز ی تر از چتر و ساکت خونه بزرگ  گرفتی نشستم، کم کم داشت بغضم م
 به خودم گرفته بودم دادم.  دایکه جد یسوسول وار  هیبه خودم و روح یو فحش  دمیکش

 ها رفتم.جام بلند شدم و به سمت پله  از

 *** 

 . دمیگذاشتم و به سمتش چرخ  نی هاش، دفتر و زمقدم  یصدا دنیشن  با

بهم انداخت و گفت: خوب   یشونش انداخت نگاه یکه حوله رو از موهاش جدا کرد و رو  همزمان
 .یبساطت و پهن کرد

 و باز کردم.  شمین

 مسافرت.  م یمرتبه و اومد زیکه همه چ کنمی دارم فکر م -

 نامرتبه؟ زیگفت: مگه همه چ گذاشتی دهنش م یهام و تواز پفک  یکی کهینشست و در حال   کنارم

 . ختنیریاستخر م یو تو ومدنیم  رونیها بشدم که از فواره  ییهابه آب  رهی انداختم و خ نییو پا سرم

 تو بگو فرمانده... دونمی نم -

 . ستمیفرمانده ن گهیکه من د یدونی م -

 و غرق در فکرش انداختم. یجد افهی به ق ینگاه مین

 !؟ییجنا رهیافسر دا هیمثل  ،یبدتر   زیچ هیآره،  -

 فوت کرد. رونینفسش و کالفه به ب  میشونیبه پ یو به سمتم برگردوند و بعد از نگاه کوتاه  روش

 ! ؟یدیکه ند یاصدمه  -

 جواب دادم: نه...  یآروم به
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آزارت   یکس  ای  یفتی خطر ب یتو ذارمی نم گهیاتفاق افتاد اما مطمئن باش که د نیخوبه، متاسفم که ا -
 بده.

حصار   نیب کردمی تالش م  کهی دست مشت شدش گذاشتم، در حال یزدم و دستم و رو یکمرنگ  لبخند
 .ادی م شی ندون، پگفتم: خودت و مقصر  یدرهمش نفوذ کنم، به آروم یهامحکم انگشت 

 . ادینم گهید -

... لبم رو با  مردمی م ی، شبش از نگران کردم  یسکوت م شهی داشتم اما اگه مثل هم دیترد دنشیپرس در
 ؟ یکنی کار م یاچه پرونده  یرو  دایبود؟ جد یمرد ک : اون دم یپرس اطیزبون تر کردم و با احت

تموم بشه  زیهمه چ ی، وقتربط جواب داد: نگران نباش   یب  یلیخ به سوالم بکنه  یتوجه  نکهیا بدون
 خونه.  گردونمی برت م

 جواب سوال من نبود... نیا -

 !یدیبود که شن  ینیبهت بدم هم  تونمی که م یاما جواب  -

نزدم و فقط تالش کردن   یابروهام تنگ تر شد، اما حرف   نیحرفش دلخور شدم و گره ب نیا دنیشن از
 که در سکوت بغضم و قورت بدم. 

 به اطرافش نداشت.  یبه جلو بود و توجه  رشی نگاه خ کرد،ینگاهم نم  یبود که حت  بیعج

بغلم گذاشتم و بلند شدم تا برم که ناگهان  یحرص چند تا پفک برداشتم و خوردم؛ دفترم و تو با
اهاش نشوندم و دوباره همون نگاه و به جلو  پ یرو دم؛یراه گرفتم و به سمت خودش کش ونهیم

 دوخت. 

 بهش رفتم. یاغره چشم

 !ست؟یمن ن یاون مجسمه لخت هست که تو یتو یتیچه جذاب -

 و به سمتم آورد و لباش و به گونم چسبوند.  صورتش

 ؟ یسینوی م یچ -



 2عاشق  انتکاریخ

494 
 

 بزنه اما برخالف تصورم توجهش به دفترم جلب شد.  یاادبانه ی داشتم حرف ب  توقع

 .خونمی موم که شد برات مت -

 ؟ یسینویداستان م -

 . ستیبه زحمت ن یاز ین ،م یپا داستان هیما خودمون  -

 نزد و با بلند شدنش منم بلند کرد.  یحرف 

 !یستی مرغ که ن ؟ی بخواب یر ینگو که م -

 به بدنش داد و به سمت خونه رفت.   یو قوس کش

 !یداشت یبخواب، روز سخت ا یتو هم ب  شناسه،ی جک و جونور نم  یخستگ -

کردنم   عیضا  یدنبالش رفتم؛ هر چند که هنوزم برا هامیبغل زدن دفتر و خوراک   ریو با ز  دمیکش یپوف
 ازش دلخور بودم.  

 ...کنمیکه دارم کمکت هم م یاتفاقا با سابقه درخشان   خورم؟ی ازت م هیمشکلت چ یبه من بگ مثال

 بلند شد.  سابقه درخشانم آه از نهادم یادآور ی با

 ... نکنه

 تصورش هم دردناک بود...  یرو در نطفه ذهنم خفه کردم، چون حت  سوالم

ها و بهم نگه که دوست  یحت ایکارهاش قرار بده  انیجر  یمن و تو خواستی که نم یل یبود دل دردناک
 آلمانن!...  یسابقم االن تو یهمکارها

  *** 

 باز کردم... یهام و به آروم تشک، چشم ینرم یاحساس فرو رفتن دستم تو با

 تخت نبود.  یرو انیاز را یاما اثر  دم،یو جستجووار کنارم کش دستم
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کردم در   یرو خاموش کردم و سع ی ، چراغ مهتاب اومدم نیی تخت پا  یو از رو دمیبه گردنم کش یدست
 کنم.  دایپ رونیاتاق راهم رو به ب یکی تار

کرده  هیرو به خونه غرق در سکوت هد ییاز روشنا یسالن روشن بودن و هالٔه کمرنگ یتو یهای مهتاب
 بودن.

ها رو  از اتاق  یک یشد که چراغ  شتریب  یکه بسته بود نگاه کردم، تعجبم وقت یبهداشت  سی در سرو به
 رو چرخوندم و در و باز کردم. رهیآهسته به سمتش رفتم، دستگ  دم،یروشن د

کاغذ و  یادیروبروش از تعداد ز یها نشسته بود و عسل از چراغ  یک ینور  ریکه ز افتاد انیبه را چشمم
 پرونده پر شده بود. 

 بلند کرد و بهم نگاه کرد. سر

 ؟ یدیچرا نخواب  -

 دادم.  هیگرفتم و تک واریدستم و به د 

 ؟ یدار یچرا ب یتو که خسته بود دونم،ی نم -

 ها دوخت و سرگرم نوشتن شد. گرفت و دوباره به برگه  م یپر از سوال و نگران  یهارو از چشم نگاهش

 ...امیم گهید قهی، منم چند دقبرو بخواب  -

اون پرونده   ی، تموم فکر و ذهنش روکه به من باشه   شدی نم دهید یتوجه  ن یلحنش کوچکتر یتو
 ... گفتی بود که دربارش به من نم یکوفت

از دهنم خارج نشد و فقط بغض   یبپرسم اما حرف یسوال ایتراص بکنم بزنم، اع یباز کردم حرف  لب
 گلوم رو فشرد. ینیسنگ

به ذهنم هم  یهرگز حت ینگران نیاما در ع هیو خسته و عصب ریقدر درگروزها چه نیکه ا دمیدیم
 !...ادهیقدر زدرد چه نیبود که عمق ا دهینرس

چشمش بهم افتاد   گشتی م یز یچ هیها دنبال انبوه پرونده  نیب کهی در حال  قهی از گذشت چند دق بعد
 . کردمیبهش نگاه م  حرکتی که ب
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 موهاش فرو کرد و نفسش رو کالفه فوت کرد.  نیب  دیباری ازش م  یحوصلگی که ب یرو با حالت دستش

 ؟ یبگ یخوای م یچ -

 ... دیچرخی داشتم که در حال خفه کردنم بودن اما زبونم نم یادیز ناگفته یهاحرف 

 ا؟ ی تان -

 ؟ یبهم اعتماد ندار  ؟یزنی سخت با قلب و غرورم بالخره لب باز کردم: چرا باهام حرف نم  یاز جدال بعد

 ؟ یچ -

هم گره زدم و به خودم   یهام و تومعذب دست  یشدم، با حالت مونینگاهم کرد که از حرفم پش یطور 
 چسبوندم. 

 . یدیتو که به هر حال جوابم و نم -

 ؟یتو چرا به من اعتماد ندار  -

 نزدم.  یو قلبم به درد اومد، اما حرف  ختیدر درونم فرو ر یز یچ هیحرفش   نیا دنیشن  با

 !؟یدی: حاال تو چرا جوابم و نمدیپرس  یانکار  یو حالت  حوصلهی نموند و با لحن ب منتظرم

 زمه کردم: بهت اعتماد دارم... نجواگونه زم  ی باز کردم و با حالت  لب

  دنیبه پرس یاز یگفت: منم بهت اعتماد دارم، اما فکر کنم ن یبلند و لحن قاطع یمن با صدا برخالف
 ها نباشه، درسته؟سوال نیا

 شدم، اما آشوب دلم آروم نگرفت.   ترنیو غمگ دمیرو فهم  منظورش

 من فقط نگرانم... انیرا -

 ؟ ینگران چ -

 ... تو بگو!دونمی نم -

 .تونسنمی مکالمه رو مدام تکرار کنم و کش بدم اما نم نیاخم بهم نگاه کرد، خودمم دوست نداشتم ا با
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 نجان؟ یاونا ا یبهم بگ یخواستی م یک -

 ! چوقتی ه حایترج -

 دلت براشون تنگ شده؟  ه؟ی ادامه داد: چ یاز مهربون یخال یتعجب بهش نگاه کردم که با لحن با

 ها خونوادم بودن...گفتم: نشه؟ اونا سال  یپنهان در لحن لرزونم، به آروم یبغض  با

 نه نبودن...  -

 و قاطع بود.   یشدم، لحنش جد رهی تعجب بهش خ با

   ه؟یمنظورت چ -

 ییما! آدکنهی که دوست داره و ازت محافظت م هیگفت: خونواده کس زیآمهیزد و با لحن کنا  یپوزخند
 !... ستنیخونوادت ن کننی سوءاستفاده م تیی و تنها یپناهی که از ب

از من سوءاستفاده نکرده، من خودم مامور   یلب باز کردم: کس یتعجب بهش نگاه کردم و با ناراحت با
 !...یس یشدم، درست مثل تو که پل  یمخف

  ؟یکنی م سهیتو خودت و با من مقا -

 به خودم اشاره کردم.  نم،یس یتو یگلو و درد یتو یبغض  با

به روم   گهیو د یگذشتم رو قبول کرد کردمیفکر م کنم،ی نم سهیمقا  یمن خودم و با کس  -
 !...شیارینم

 ... یستیو ن یاما خودتم که کور نبود ،ارم یو به روت نم یز یمن چ -

ت به ارمغان  ها رنج و عذاب برا ساختن، سال یجاسوس سازمان هیدختر معصوم هجده ساله  هیاز  اونا
 گذاشتن؟  ریقدر روت تاثسخت چه  یهااون سال یدونی آوردن؛ م

 انداختم.  نییسرم و پا یبه عقب برداشتم و با ناراحت  یقدم

 ؟ ین یبیم  انتکاریخ یدروغگو هیخوب شدم... نکنه هنوزم من و  کردمی فکر م -
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 به سمتم گرفت.   یکاناپه بلند شد و انگشتش رو کالفه و عصب یرو از

 بغض نکن و من و نگاه کن! -

 بهش نگاه کردم.  تی مظلوم با

به   گهید کهنیبود، ا نیبهت گفتم گذشتت و فراموش کن، گفته باشه! شرط با هم بودنمون هم هم -
رو خط   تی میقد یبودن و آشناها و دوستا سی و دور پل یخطرناک قبلت برنگرد یهات ی شخص
 ! یبکش

 دارم شد.لحن بغض  یقاط تیعصبان 

 نم؟ی دوستام و بب رانیا میازت خواستم برگردون ایکردم  یخواستم؟ مگه کار بد نیاز ا ریمگه من غ -

 .ری نزن و اسلحه دست نگ یسی از مسائل پل یحرف  گهیباشه، پس د -

 د،یکش  شیشون یبه پ ید و دستز یساکت شدم، پوزخند یز یچ یادآور یبزنم، که با   یحرف خواستم
 ؟یاز وجود اون اسلحه بهم بگ یخواستی م یگفت: ک  یعصب   ن،یسکوت سنگ هیبعد از چند ثان

 انداختم و نگاهم رو به پارکت دوختم. ریو به ز سرم

 بدون اجازش دست به اسلحه ببرم.  ایمن دوباره قاتل بشم  دیترس یخاطر اون اسلحه بود، مبه  پس

شد باهاش از جفتمون   ینگهش داشتم تا اگه طور  نانیاطم یداشتم بهش بگم که فقط برا دوست
سر بلند کردم و بهش نگاه کردم که سر پا   هیحال سکوت کردم، بعد از چند ثان  نی، با امحافظت کنم 

 د؟ یباری از سرتاپاش م یحوصلگ ی و ب  تیبود عصبان  ستادهیا

 هم هست؟  یاگهید زیچ -

 هام و با لبخند از هم باز کردم. زدم و به دنبالش لب  یبهم نگاه کرد، پوزخند یسوال

 جوره بگو!... تشیکه رو دلت مونده باشه... حاال که موقع یز یچ ،ی فحش  ،یسوال -
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  دیپوشه سف هیبرداشت، کتش رو به همراه  زی انتظارم رو ازم برگردوند و به سمت کاناپه خ برخالف
درونش داشت   تی در کنترل ولوم و عصبان یکه سع یینگاهم کنه با صدا که ن یبرداشت و بدون ا

 .میش مون یزده بشه که بعدش جفتمون پش یحرف  خوامی ، نمنگو یز یچ گهی گفت: برو بخواب و د

 رفت.   رونیاز کنارم رد شد و از اتاق ب  عیسر یلیهم خ بعد

سد پشت   هیتالشم بعد از چند ثان رغمی ... اما علزنیهام نرو رو هم فشار دادم، تا اشک  هامپلک 
جا کنار در سر  شدن، همون  ری گرمم راهشون رو تا گونم باز کردن و سراز یهاشد و اشک  زی هام لبرچشم

 کردم. هام و دور خودم حلقه خوردم و دست 

  یهرگز باهام بدرفتار  میکه ازدواج کرده بود یسالکی ی و نداشتم، تو شیو بدرفتار تی عصبان تحمل
ترکم  ید یو ناام یها از کنارم نرفته بود و با خستگ، هرگز شببود  اوردهیرو به روم ن  یز ینکرده و چ 

 نکرده بود!...

زانوم گذاشتم   یسرم و رو کردن،ی م ینی قلبم سنگ یبودم رو دهیزمان کشکه تا اون ییایبدبخت تموم
راهرو    یانتها یبهداشت سیکه بهم دست داد به سمت سرو یاما با احساس سردرد و حالت تهوع

 غبار گرفته به خودم نگاه کردم. نهیاز آ دم یصورتم پاش یمشتم و پر از آب کردم و رو دم،ییدو

 صورتم نشونده بود یو رو  یاز غم و ناراحت  یازود باال اومده بود و هاله  یلی خ میدرون  حال

درد   یخوردم و دردم گرفت ول ر ی عمرم و در حال شکنجه شدن و کتک خوردن بودم؛ بار ها ت شتریب
 تر از زخم اسلحه بود. هزار برابر بدتر و کشنده  زدی م انیکه را یزخم 

 خودم بود، نه اون!  رهیدر اصل تقص دم،یهام کشانگشت  نیو ب  موهام

 من و گذشته و کارها و حرف هام بود. ریتقص 

اشاره   نا،ی ستیو حرص از کر  تیاوج عصبان  یهم تودو بار اون ای کیمدت فقط  نیا یتو انیرا
 کرد...  یاز حد بهم محبت م شیبود و ب  اوردهیوقت به روم ن  چیبه گذشته کرده بود؛ وگرنه ه یک یکوچ

درد و  یمنم که جاذبه   شهیها از خودمن؛ هم غمهمهٔ  شهیو زمزمه کردم: درسته... هم دمیکش یآه
 رنجم! 

 *** 
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بود   یعیقدر انتظار ضاچه نکهیشکمم جمع کردم، بدون توجه به ا  یکاناپه نشستم و پاهام و تو یرو
 به در زل زدم. 

انتظار  شتریقدر بهر چه  داد،ی شب رو نشون م قهیدق زدهیبه ساعت افتاد که ده و س چشمم
 ...رفتیم  لی تحل شتریهام نسبت به اشک بو مقاومت چشم شدی حملم کمتر مآستانه ت  دمیکشیم

خونه؟ برام مهم نبود که   گشتی برم ریهاست چشم به راهشم و انقدر دکه ساعت  دونستی م یعنی
سقف  هی ر ی باهاش ز خواستمیکردم، فقط م هیگر رشیاخ  یخاطر رفتارهابه  یدعوام کرد و کل  شبید

 .میاگه با هم حرف نزن  یباشم و کنارم نفس بکشه، حت

افتاد که وارد خونه شد، تعجبم با   نایمبل بلند شدم، چشمم امل یدر با شتاب از رو یصدا دنیشن  با
 شد... شتری سارا و رابرت ب دنید

 نثارم کرد.   یکوتاه بغل کردم و به سمت سارا برگشتم، لبخند گرم یلی رو خ نایامل

 ؟ یچطور  -

 د؟ یکنی م کاری چ نجایگفتم: خوبم، ا گنگ

 . میخونه تنها نباش یو تو  میتو باش شی گفت بهتره پ نی هم یبه فرانکفورت بره، برا خوادی رابرت م  -

 ! کلمی به ه دهیکش یفحش ناموس ی گون هی یکی که به نگاه رابرت افتاد احساس کردم  نگاهم

 خدا برج زهر مار بود و اخماش تو هم!  ی شهیانعطاف نداشت، از همون اول هم یبشر ذره ا نیا

 ها سارا رو نکشته.سال نیحکمتت و شکر که تو ا ایخدا

 لمیرو توش بزاره و برخالف م   نایرو به سارا نشون دادم تا چمدون خودش و امل  یخال یهااز اتاق  یکی
 بهش نگاه هم نکردم.  ی، حتکردم  یدور  انیتونستم از را یکه م ییتا جا

 داده بود. یو دلخور   تی جاش و به عصبان میدلتنگ

 کرد. یم  یرفت و طبق معمول پرحرف یاز سرو کول رابرت باال م  نایامل

ـ  -  زود برگرد و برام لواشک و عروسک بخر
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مامانت و   زم،یبودم، گفت: باشه عز دهیکم ازش د یلیکه خ یای و با مهربون  دیو بوس شی شونیپ  رابرت
 باش... حاال بابا رو بوس کن.  ینکن و دختر خوب تر  تیاذ

 گونش گذاشت.  یرو یز یبوسه ر نایو جلو آورد و امل گونش

 در جوابش فقط سر تکون داد. همان یکرد و را انیرو به را یمعمول یهاسفارش 

 دوختم. گهید یجا هینگاهم و به دادم و  انیبه را  یفحش دش،یسمته سارا برگشت و بوس به

 کنه! ی زده خواهرم و کتلت کرده بعد جلو ما ماچش م کهی نداشتن؛ مرت یثبات اخالق  یخونوادگ

 ؟ یمهربون و عاشق یلیتو خ   یبگ یخوا یم ها

 ! یستین شی ب یش یروانپر زرشک،

 هم همراهش رفت تا به فرودگاه برسونتش.  ان یکرد و را یخداحافظ 

 .دمیو کش تی گفت: خاله نقاش رفت،ی به سمت اتاق م کهی در حال  نایامل

 نثارش کردم.  یای مصنوع لبخند

 مامانت بکش و بزن به در، باشه منگل؟  نیخوشگل ع مونی م هیحاال برو  -

   ؟ی چ ینیمنول  -

 به سارا زدم.   یو چشمک دمیخند

 !یاض یباهوش و با استعداد مخصوصا تو ر را یبس  یعنیمنگل  -

 نثارم کرد.  یث یلبخند خب سارا

 !یدختر من و مسخره نکن  گهیکنم تا د بشیبارش کنم و تخر کهی انقدر ت ،یبزار بچه دار ش -

 داد. نایآب برگشت و به دسته امل وانیل هیبه سمته آشپزخونه رفت و با  سارا

و   تی و دستش داد، بعد هم رو کرد سمت من و با ذوق گفت: نقاش وانینصف آب و خورد و ل نایامل
 و زدم به در.   دمیکش انی کنار عمو را
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 ... حاال چرا کنار هم؟نیآفر -

 ... دمیکش ینجور یکنار هم باشن، منم ا دیدو نفر همو دوست دارن با یخب وقت  -

  پنهان گفتم: جداشون کن... یحرفش با حرص  ونهیم

 !تتیلب ادامه دادم: با اون عمو قزم  ریهم ز بعد

 . دمیتخت دراز کش  یتو اتاق و رو رفتم

ناراحت تر بودم؛ ظرف چند ساعت به اندازه چند سال دلتنگش  ی لیخسته خسته تر و از ناراحت خ از
 شده بودم. 

 ال اهلل اال هلل!  ی کهی مرت

 تو...  بزنم

 رو با زحمت خوابونده.   نایدر باز شد و سارا وارد اتاق شد، معلوم بود بالخره امل ناگهان

 ره؟ یخونه بزرگ حوصلت سر نم  نیتو ا -

 رو تنها گذاشتم و حواسم رو بهش دادم.  انیصداش عمٔه را دنیشن  با

 ... رهی م یلیچرا، خ  -

 ! انیرا شیدلم ادامه دادم پ یتو

  ؟یخودت چطور  -

 کنارم نشست.  یاو با لبخند خسته  دیو فهم   منظورم

 بشم. م یخودم و ببازم و تسل ست یبزرگ شدم، قرار ن   گهیمن د یسخته ول -

 !یشی بهترهم م -

 و تکون داد.  سرش
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 خوبه؟  انیرابطت با را یاوهوم... راست -

 لب گفتم: چطور؟  ری اخم ز با

 بحثتون شده؟  -

 فوت کردم.  رونیتکون دادم و نفسم رو با حرص به ب  یسر 

 انقدر تابلوئه؟  -

 ور تر!و با خنده جواب داد: از تابلوئم اون دیرو وسعت بخش لبخندش

 بهش رفتم. یاغرهچشم

 کنندست؟  خنده دار و خوشحال  شی، چو ببند   شتین -

 بودن!  یدنیشن  تیرلب یز یهافقط فحش فحش  ستم،یخوشحال ن -

 . رنیاز لبخند رو به خودشون بگ یحالت  نیترهام نتونستن کوچک کردم اما لب  تالش

 دوسش دارم؟  شتریمن ب کهنیمگه نه ا -

 دوست داره! شتریگفت: معلومه که اون ب یدیقیو با ب   دیدراز کش کنارم

 . دمیاخم به سمتش چرخ  با

 چرت نگو... -

 اش نقش بست. هلب یکم کم رو ینگاهم کنه لبخند کمرنگ  کهنیا بدون

و   قدر دنبالت گشت، شکستنشکه چه دمشیدیجا بودم و ممن اون یکرد یکه خودکش یوقت -
و   دیخاطر تو استعفا داد و درخواست مجازات کرد؛ تموم اون پنج سال درد و به جون خراون به دم،ید

داد، نه حرکات و   یهاش خودش و نشون مچشم یقلبش از ال دمیدی من شکستنش و م یدم نزد؛ ول 
 ! تارشرف
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  یو با لجباز  یجاسوس و باز هم رو در روش قرار گرفت   هیشد، اونم به عنوان  دات یاز پنج سال پ  بعد
 .یداشت یاصرار به گناهکار 

تبرعه و نجاتت تالش کرد تا تونست   یقدر برااون دوران سخت چه یکه تو  یکنی رو هم نم فکرش
 .رانیگردونه اببره و برت   نیمدارک رو از ب

و   ادشیدادم، حداقل با غرور ز یدرصد احتمالش و نم کیکه من  یز یاومد دنبالت، چ تی نها در
 تو! ادهیز یهایبد

اما چون دوست داشت باهات ازدواج کرد و از همه  دی تو شکست و ناراحت شد و درد کش خاطربه
 . کردی قدر دوست داشت و بهت محبت مکه چه یدیمدت خودتم د نیا یمهم تر تو

 ریاز هم دلگ یخاطر چ به دونمی من  اورده،ی گذشته به روت ن چوقتی که جز در مواقع خاص ه دونمیم
 اما مطمئن باش که دوست داره...  نیشد

 . دمیهام و مالپشت دستم چشم با

  ییشناسه، کجا  یم شتریاز منم ب یناموسیزنه هارت شوهرم و به چشم ب ین یکه بب ییرابرت کجا -
 ک...

 دهنم گذاشت.  یو رو ـدستش

 ! کشمتیشه، م  داریب  یخفه شو امل -

 دم یکش  یو بستم و پوف دهنم

 شدم.  ضی فکر کنم مر -

 . دیکش غی ذوق ج با

 ! یش یتوله دار م  یدار  دیشا -

 .دمیحرص رو بهش غر با

 نشده. داریخفه شو تا تولت ب -
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 و باز کرد.  ششیبهم انداخت و ن  ینگاه

 کنه!  ارتردی بهتر و پا  یلیعشق و رابطتتون رو خ  تونهیخوبه، بچه م  یلیخ  د؟یشی اصال چرا بچه دار نم -

 رفت.   یلیو یلیچند لحظه دلم ق یکه برا زدیحرف م یبهش انداختم، با چنان ذوق  ینگاهمین

 ؟ یدربارش حرف زد انیتا حاال با را -

 نشون نداده.  یاعالقه چینه، اونم ه -

  کاری بچه خودش چ یبرا نیبب گهیرو دوس داره؟ د نایقدر املچه ین یبی زد و خندون گفت: م  یچشمک
 !کنهیم

 !... شدیم یاالعادهفوق  یلبم اومد، چه بابا یکم لبخند رو کم

 .دمیبه گردنم کش یدست

 !...ترسمی من م -

 ؟ یتعجب گفت: چ  با

 .دمیبه صورتم کش یو جمع و جور کردم و دست خودم

 درد داره.  یل یخ  مانیزا دمیشن -

 . دیچ یگوشم پ یخندش تو  یرفته رفته محو شد و صدا تعجبش

 ؟یکشی خجالت نم  -

 ، اشاره کردم. شده بود نایکردم و به سمت چپ که اتاق امل یای عصب  خنده

 من خجالت بکشم؟  ،یتو همون ماه اول حامله شد -

 ؟ یترس یم  مانیاز درد زا یکشیهمه عظمت خجالت نم  نی، تو با اخفه شو  -

 !..ـهیعیحالت ضا یل یخ  رم،ی نکنه سر زا بم -
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 بکشه! تونهی هم نم ل ی تو رو که عزرائ -

 ممکنه بچم و از دست بدم؟  ستین  تی چرا حال فمیو ظر فیزنه ضع هیمن  -

 به اداهام رفت.  یغره ا چشم

 برات بخرم.  یک یبنداز  ادمی ،یمامانش ش  وونهید یکه تو یبدبخت بچه ا -

 اومدم  رونی ب یو مسخره باز   یحالت شوخ از

 کردم.  یشوخ ستمیبابا من که حامله ن خوادی نم -

 شم.  تیبابد تقو ،یخوردم، بدنم رفته خواب زمستون  ریشونصد تا ت  یو سال فمی چون ضع دیشا

 دونه زد تو بازوم.  هی

  ن،ییبندارمت پا لومتریطبقه با سرعت صدوهشتاد ک ن یاالن از هم نیحاضرم قسم بخورم اگه هم -
 .شهی نم  تی چیه

 ! نچان؟یل ایمن زوروئم  ینکنه فکر کرد ؟یا یک گهیبابا تو د -

 سابقه زنده موندنت خوبه... -

گرفت و   لیی نزن که دست عزرا یها رو به کس حرف  نیگفتم: ا یحرفش و با پوزخند تلخ  ونیم دمیپر
 زنده موند. شهیعاشق پ انیجا پاره شد و به لطف برا  ستی، از صد جا شکسته و از دوبرگشت 

  مانیگفت: به هر حالت خجالت آوره که از زا شدیاز کنارم بلند م کهی باال انداخت و در حال  یاشونه
و از   لیو زندم؛ تو که دست عزرائ دمییو رابرت و استرس دو بار زا یبدبخت یمن با وجود کل  ،ی بترس

 !شهینم  تی چ یه یع یطب یزای چ  نیبا ا یپشت بست 

  دم،یچ یرفت. آباژور و خاموش کردم و پتو رو دور خودم پ  ونری از اتاق ب یهم با نچ نچ تاسف وار  بعد
استخونام و خورد   یز یچ هی نکهیفکر ا  یبودم؛ حت  یاما من کامال جد کنمی م یشوخ  کردی فکر م دیشا

اتفاق   نیبخورم اما همچ ریت گهیناک بود؛ حاضر بودم هزار بار د هم وحشت  ادی ب  رونی کنه و از درونم ب
 ! فتهیبرام ن  یوحشتناک
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تخت   قهی پتو کردم و وانمود کردم خوابم، بعد از چند دق  ریباز و بسته شدن در اومد، سرم و ز یصدا
  دمیگذشت و فهم گهید قهیهم گذاشتم، چند دق یهام و روکه نشسته، پلک  دمیتکون خورد و فهم

 . ستین یخبر   یواشکیاز نوازش و بوسه  هالم یف یمثل تو

 ... احساسی ب کهی مرت ستم،یهم ن ای رو چیکه ه ای کردم تان ین با تو آشت م اگه

 ترم!راحت  یفحش بد میو مستق یار ی پتو درب ریسرت و از ز -

نکردم و پتو   عیخودم و ضا نیاز ا شتر یقلبم گذاشتم، ب یو دستم و رو   دمیصداش از جام پر دنیشن  با
 رو از روم کنار زدم. 

 حلقه کردم و با اخم به سقف نگاه کردم.   نمیس یتو هامدست

 !شدمی داشتم خفه م امرزهیپدرت و ب  خدا

 بود. دهیو با فاصله ازم دراز کش رونیگوشه چشم بهش نگاه کردم که با لباس ب  از

و به زور   د یکه به سمتم چرخ شدمی م یداشتم کفر  گهید ،م یرو در سکوت گذروند یطوالن قهیدق چند
هاش و  گذاشت و چشم نمیس یبغلم جا کرد، با تعجب بهش نگاه کردم که سرش و رو یخودش و تو

 بست. 

 هام و بستم.و باز کردم و چشم  شمین دهیمطمئن شدم خواب  کهن ی، بعد از انشون ندادم  یواکنش

 *** 

 ...گهیپاشو د ا؟ی تان -

  زیخم یتخت ن یو رو دمیکش یپوف دم،یکش  نایدست امل ی هوا بلند کردم و موهام و از تو یو تو دستم
 اومد. نیی شکمم بلند شد و از تخت پا   یشدم که از رو

 صبحونه.  یبرا ای گفت ب ی مامان -

 رفت.  رونیهم خوش خوشان از اتاق ب  بعد

 ! شیپرروان کهی دادم و پتو رو کنار زدم، مرت انیبه را یفحش
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 .رمیمی نم یحداقل از گشنگ یطور ن یا جاست،ن یخوبه سارا ا  بازم

 نشستم. یصندل یو بستم و با حرص رو موهام

 رفت؟   یک کهی اون مرت -

 .خت ی ر یخودش چا یباال انداخت و برا  دونمی به عالمت نم  یاشونه

 شدم، رفته بود.  دار یساعت هفت که ب -

 لب غر زدم. ری کردم و ز کهیت  کهیتست رو ت  نون

 ! کشهی م یپرونده کوفت  نیخاطر اآخرش جفتمون و به  -

 رابطتتون بهتر نشد؟ شبید -

 خودم لقمه گرفتم. یبرا  یحرص

 ...ر ی خ -

 ! شهی درست م  -

 .کنمی و مسخرست اما قبولش م شهی کل  یحرفت بس نیا -

 . یکرد و گفت: مرس یای کج دهن

 .کنمی خواهش م -

  یحال ته دلم احساس بد نیاما با ا رمی نم یاز صبحونم رو خوردم تا حداقل از گشنگ ینصف  یلیمی ب  با
 داشتم.

 شدم، ی م داریب ریسرکار و من د رفتی چون اون زود م همی معمول یدر روزها  یحت کهن یا با
  شیپ نمونیکه ب یای با وجود دعوا و سرد کردمی ماما احساس  میبا هم صبحونه بخور میتونستی نم

 بخورم.  یز یچ تونمی اومده نم



 2عاشق  انتکاریخ

509 
 

  داریب نایامل یهاو لگد   غیهم با جاما خوابم برد و صبح  فتهی اتفاق خاص ب هیتوقع داشتم  شبید
 شدم.

 ! ی... غرق نشیهو -

اسما افتادم، اگه  ادی داد،یصورتم تکون م یو بلند کردم و به سارا نگاه کردم که دستش رو جلو سرم
 .کردی بارم م کهیهم ت یو کل  کردیم یو هو یسرم ها  طورن یبود هم

 از درد هم نبود.  ی لبم آورد که خال یرو ی و خاطرش لبخند ادی

 گونم گذاشتم و بهش نگاه کردم. یو رو دستم

 ؟ یرفتار رابرت و تحمل کن  یتونی چطور م -

 کرد و سرش و تکون داد. یال یخی ب خنده  تک

 دلت خوشه ها! ؟یکنی م سهیو با رابرت مقا انیتو را -

 صورتم کنار زدم. یو موهام و از تو دمیکش یآه

 ؟یذار ی دلت م یو از کجا  هاشیمحلی ها و ناسزاهاش ندارم، ب با کتک  یکار  -

 داد که از صد تا فحش بدتر بود. یالسوفانه یرفته رفته محو شد و جاش و به تبسم ف  خندش

 که... گهیگرم و نرم د یجا هی ذارمشونی م -

 و به عالمت سکوت باال آوردم.  دستم

 خودت و به زحمت ننداز!  دم،یفهم -

 !شهی درست م ر،یانقدر سخت نگ الیخی ب -

 تو حلقش کرد.  ریش  وانیل هیو به زور   چپوند نایدهن امل یهم لقمه رو تو بعد

 . نیدختر خوشگل، حاال برو کارتون بب  نیآفر -

 . دییدو رونیاز خداخواسته و بدون درنگ از آشپزخونه ب نایامل
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ها از لباس  ی انبوه نیبلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، در و بستم و کمدم و باز کردم، ب  یصندل  یرو از
زدم و همراه شلوار   یلبخند تلخ  ارم،یب  رونی رو ب میقرمز مجرد یهااز کت چرم  یکیگشتم تا تونستم 

چشم   خطدرآور خم شدم و سرگرم  نهیآ یجلو دنشونیتخت انداختمشون؛ بعد از پوش  یرو  نیج
 .شدم  دنیکش

 هاش و به کمرش زد. باز شد و سارا اومد داخل، با تعجب بهم نگاه کرد و دست  در

 ها!...  گهیبهم نم یخوب  یزایچ میحس ششم کوفت -

 ده؟ یورپر یر ی م کجا

 . دمیاسپرتم رو پوش یهابوت  میتکون دادم و ن  یسر 

 کارآگاه گجت؟! یمن شد یحاال برا کرد،ی تا االن که کار نم -

 تخت نشست. ینازک کرد و رو یچشم پشت

 نشه!  ای رو نکرده بودم ر -

 تخت برداشتم. یو از رو  میاز محکم کردن بندها بلند شدم و گوش بعد

 ؟ یر یکجا م  ینگفت -

 . گردمی برم گهیتوجه به سوالش گفتم: چند ساعت د بدون

 ؟ یرفت  یاومد بگم کدوم گور  انیاگه را -

 . ادیشب نم  ازدهی، تا ده و  نگران نباش  -

 شد.  زیخم یتخت ن  یهاش گرد شد و روچشم هوی

 . ادی بدش م انیکه را ییجا یبر  یخوای م کنمی چرا حس م -

 هم قفل کردم.  یهام و توزدم و دستم ییدندونما لبخند
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و    ومدیو پشت سرت ن یاگه تو رفت میشانس ندار ی، ما خونوادگسر جات  نیبچه آدم بش نی و ع  ایب -
تو دروازه براندنبورگ    ینیک ینشد، من با ب  یو جنگ جهان   یرفت یکدوم گور  دیسراغت و نگرفت و نفهم

 . ذارمی کنسرت م

 به نشونه تاسف براش تکون دادم. یو سر  دمیخند

 ؟ یکار  کن یدر نبود رابرت چ یخوای م -

 هاش و به کمرش زد. دست  یو حرص  دیکش یپوف

هم به خطر و دردسر   یوار  وونهید  شیو گرا یکنترل رقابلی چون کامال غ، حق داره نگرانت باشه انیرا -
 .یدار 

 . رمیکجا م یدونی تو که نم -

 ندونم راحت ترم.  -

 ؟ یترسی نگران نباش، تنها که نم -

 .شهی نم  میچی نداره ه یاز دژ نظام یکه دست کم یاخونه نیهمچ یتو نکشتم تو  یمن اگه نگران -

 براش تکون دادم و از خونه خارج شدم. یدست

 *** 

کردم و   تیکردم، با حرکات دستم آب رو به سرتاسرش هدا یرو باز کردم و آب و روش خال یبطر  در
 اجازه دادم گرد و غبارش رو در خودش حل کنه.

 .دمیگوشه سنگ قبر کش یچمن زانو زدم و دستم و رو  یکه تموم شد رو کارم

  یز ینسبت به تم شهیکه هم یالبته با توجه به وسواس  ،یداشته باش یهتر فکر کنم االن احساس ب -
 !یداشت

 نشستم.  یتر کردم و با بغل کردن زانوهام، در حالت راحت  تیو به پشت گوشم هدا موهام
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  اومدمیم گشتم،ی برم تی هر وقت که از مامور لیاون اوا  ومدم، ین دنتیوقته که به د  یلیمتاسفم، خ  -
 ! میاالعادهفوق  یکه مامور مخف یو با لبخند بگ یفنجون قهوه داغ مهمونم کن هیآپارتمانت تا به 

از پس   کردمی و احساس م دمیترسی نم یز یبودم از چ شتیپ یوقت  ،یخاطرم بود  یچون تسل ومدمیم
 .امیبرم  هات یهمه مامور

 داشتن.  یچشمات آرامش خاص  چون

 .رمیآرامش بگ یمیخاطرات قد یادآور یکردم از   یغم درونم سع رغمیکردم و عل  یاخنده  تک

 ؟ یدیآموزشم زحمت کش  یقدر براچه ادتهی -

و بااعتماد به نفس تا بتونم اعتماد مردم رو جلب کنم؛  بایخانم ز هیخانم باشم،   هی دیاول با یگفت
ن؛ تو قلبم خودم و  که بهش معتقدم رو باور کن یز یدر نقشم صادق باشم تا مخاطبانم چ دیبا یگفت
 که مردم دوست دارن بزارم تا من و همون بدونن و بهم اعتماد کنن!  یکس یجا

 خودمم وحشت داشتم. هیاز سا یحت  ز،یاز همه چ دم،یترس یم یل یخ لیاوا

 !... یتو من و بزرگ کرد  یول

 هام محو شد. لب ی لبخند از رو  د،یکه رس جاشنیا به

که  دونمی پنهون شده؛ االن م ییهات چه دردهادر پس آرامش چشم کردمی فکر نم چوقتیه -
که از  یای و زندگ یکه در گذشته به همسر و بچت کرد یانت یاز خ ،یکردیرو پنهون م ییهای ناراحت 

 ! یدست داد

من و   دوارمیخودم بودم؛ ام یبدم چون غرق در شکست عشق  تیهم نکردم دلدار یسع یحت من
 . یببخش 

 اسم هم نداشت... یه سنگ قبرش نگاه کردم که حتو ب دمیکش یآه

 حرفاست.   نیکه قلبش بزرگ تر از ا دونمی من م بخشه،ی روز تو رو م  هیهم  انیکه را دونمی م -

 سنگ قبرش گذاشتم و بلند شدم. یو رو لیگال
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 باشه!... طورن یکه ا دوارمیلب زمزمه کردم: ام  ریبهش زدم و ز  ینیو لبخند غمگ دمیکش یآه

داشتم  انیکه از را  یپاسخ   یشش تا تماس ب دنیآوردم تا ساعت رو چک کنم، با د رونی رو ب میگوش
 . دیبرق از سرم پر

 به آسمون انداختم. یچارگیاز سر ب  ی الحظه دوباره زنگ خورد، نگاه کالفه  همون

 من و بخور!  ای... خدایهع -

  یکار ممکن بود، برا نیتربود؟ مسخره   یچ دشیفابزنم، اما   جکتی که ر کردیم  کمیدرونم تحر یندا
کردم و آماده جنجال شدم، اما برخالف تصورم   کیرو به گوشم نزد یبا جواب دادنش گوش نیهم
 با تعجب لب باز کردم: الو؟  ومد،یدرن  ییصدا

 قلبم به ناگاه آروم گرفت.  دم،یشن یرو که از پشت گوش   قشی نفس عم یصدا

 ؟ ییحالت خوبه؟ کجا -

 و نگرانش تعجب کردم.  میلحن مال دنیشن از

 ؟ یکار دار   ی، چگفتم: خوبم گنگ

 دنبالت؟  امیب  ییکجا -

 تازه کردم و با زحمت لب باز کردم: قبرستون...   ینفس

 !میدنبالت و مشکالت و حل کن  امیتا ب ییفقط بگو کجا ا،یتان ستیاالن وقتش ن -

اما  میبهش دروغ بگم تا مشکالتمون رو حل کن تونستمی لحنش دلم گرفت، کاش م  دنیشن از
 ...تونستمی نم

 و گاز گرفتم و دوباره گفتم: قبرستون. لبم

   ؟ییکجا گمیرو اعصابم راه نرو، م  -

 کردی هم خندم گرفت، اگه باور م دمیزمان هم ترسهم  د،یچ یگوشم پ یکه تو  شی عصب ادیفر یصدا
 .شدی م  یعصبان شتری ب  یلیقبرستونم که خ 
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 .کنمی م  یدارم لجباز  کردی فکر م احتماال

 ؟ یدار  کارمی، چقبرستونم گمی م -

 بودم که تماس قطع شد. دنیداد و هوار شن آماده

 دادم.  هیو به سنگ قبر تک  دمیکش یپوف

 م دادن ما رو بندازن به جون هم!استاد؟ همه کائنات دست به دست ه  ین یبیم

 هم با حرص به چمن جلوم لگد زدم.  بعد

اتفاق   نی ا میمشکالتمون و حل کن ایب  یگفتیو م یکردی دهن واموندت و باز م شبیهمون د اگه
 ؟ یمهربون ش  یخوایم دونستمیچم فتاد؛ینم

کنسرت   ینیک ی پس کنسرت سارا با ب داد؛ی عصر رو نشون م میو ن  شیبه ساعتم انداختم که ش ینگاه
 شد.

 محو شد. عیسر یلیخ انیرا یادآور یخندم گرفت، اما با   شیادآوری با

 بکنه و زنده به گورم کنه. نایستی قبر کنار کر هیدر راهه تا برام  لومتریاالن با سرعت پونصد ک احتماال

و   دمیشن کمیمحکمش رو در نزد یهاقدم  یبعدش اول صدا قهیو ده دق دیبه درازا نکش یل یخ  انتظارم
 .ومدیکه به سمتم م دمشیبعد هم با بلند کردن سرم د

هاش گره  چشم یو از خودم دعوا کنم اما نگاهم که تو رمی به خودم بگ یحق به جانب  افهی کردم ق یسع
 اول اون شروع کنه. شهیرفت و منتظر موندم تا مثل هم  ادمیخورد همش از 

 سرتاپام رو برانداز کرد.  یبه سنگ قبر انداخت و بعد هم با همون نگاه عصبان  ینگاه مین

 ؟ یکن میتر عصبانو کم   یر یازش فاصله بگ یتونستی نم -

کنم،    کاریچ  من ستیگفتم: مهم ن  یو حق به جانب یرو ازش گرفتم و با لحن عصب میتک اریاخت بدون
 ! یای خدا عصبان  شهیتو که هم

 ام؟ یعصبان   یچی سر ه ایشدم  وونهید یکنی فکر م -
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 هم قفل کردم.  یو تو هامدست

 !؟یکنی م یپاچت و گرفته که سر من خال  یدارم بدونم ک  بیچه مرگته، مگه من علم غ یگی تو که نم -

 و بهم اشاره کرد. یپوزخند

 کنم؟  کاری من با تو چ -

 کردم.  یای تعجب بهش نگاه کردم و تک خنده عصب  با

تا باورت شه هر شب   یفحش بد ای  یکتکم بزن  ستیقرار ن ،ی بهتر باشه طرز فکرت و عوض کن دیشا -
 !کنم؟ی م هیخاطرت گربه

 به سنگ قبر کرد. یااشاره 

 به خودم بگو! میمستق یدار  یمشکل کنه؟ی آرومت م جا،ن یدر اوج خطر به ا ییو اومدن تنها -

مادرته!  ست،ی ن وارید نیگفتم: ا ی آروم تر  یبهش رفتم و با صدا یاکرد، چشم غره دیتاک جان یا یرو
 وجود داره.  ست،یسنگ قبرش ن یرو دستکی و  دیسف ریمثل تصو

 گم! یگفت: صد دفعه بهت گفتم، باز هم م کرد،ی که ولومش رو کنترل م ییصدا با

 !یکن م یوقت نداشتم عصب چی که ه ینکن با نسبت دادنش به مادر  ی، سعرو اون زن حساسم  من

   ؟یدیباور کنم من و بخش دیطور باچه یدیاون و نبخش انتیاگه خ -

: من اون زن و د یشدش غر دیکل یهادندون یهم فشرد و از ال یهاش و روپلک  تی عصبان با
من  یهاحماقت  دنی! اگر هم قرار بر سنج یزنی حرف نم به بعد دربارش  نیتو هم از ا بخشم،ی نم

 احمقم و خالص! هی... پس منم یینجایها باشه، تو اجاسوس  یدرباره 

هاش به جون گلوم افتاده بود، بهش نگاه  حرف  دنیکه بعد از شن یاو بغض آزاردهنده یدلخور  با
 کردم. 

 ... شکنهی و م شهیهجوم درد له م ریقلبم داره ز کردمی م  احساس
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 یفقط صدا  قهیچند دق یرفت، سکوت کرد و بعد هم برا میاشک یهابه سمت چشم نگاهش
 فضا حاکم بود. یهامون تونفس 

 کنم. یر ی هام جلوگاشک  ختنی نقطه از ر هیشدن به   رهیبا خ  کردمی م تالش

 رو ازم برگردوند و کنار سنگ قبر نشست.   یکالفگ با

 .ستادمیا حرکتی ب چنانهم

 . نیبش -

 لحنش آروم اما خسته بود. بارنیا

و  دنیازش فرار کنم اما پاهام توان دو خواستمی م ستادم؛یچنان سر پا انشون ندادم و هم یواکنش
 نداشتن.

باهام   یطور ن یا یروز  هی کردمی سخته اما فکر نم دونستمی م ومد،یسخت م  یل ینکردن به نظر خ هیگر
 انقدر باهام دعوا کنه و بهم اخم کنه...  یروز  هی اد،یانقدر ازم بدش ب  یروز  هیحرف بزنه، 

تنها   ،ییکه ترس از دست دادنش و دارم تو یتنها کس ، یینگرانشم تو قهیهر دق یکه تو یز یتنها چ -
بکنم   یخاطر لبخندش هر کار که حاضرم به یتنها دختر  ،ییتو کنمی م یخاطرش زندگکه به  یلیدل
 قدر دوست دارم؟! که چه  یدونیکن! من هیپس گر ،ییتو

 دستش و به سمتم گرفت.   نم؛یو احساس رو بب یهاش نگران چشم ینگاه کرد و تونستم تو بهم

رو   یواقع یدستش رفت تازه تونستم گرما یبغض به دست دراز شدش نگاه کردم، دستم که تو با
 احساس کنم. یز یی سرد نسبتا سرد پا یهوا یتو

 بغلش موندم.  یهام و بستم و توآغوش گرفتم، چشم یو تو دمی به سمت خودش کش 

 !یکه فکرش و بکن  یز یاز چ  شتریب ی لینگرانت شدم... خ  -

و آهسته گفتم:  دمیکش  کردمیکه تپش قلبش رو از پشت کت احساس م  ییجا   یانگشتم و رو نوک
 ...دونمیم
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 قدر دردناکه!دادنت چهترس از دست   یدونینگرانم نکن، نم  گهید -

رو به وجودم   یگوشم احساس خوب  ریهاش زنفس  یهاش به همراه گرمانگشت  ن یموهام ب نوازش
 .کنهی هام و درمان مداره تموم زخم  یینفس جادو هیکه احساس کردم مثل  یکرد طور  قیتزر

 ؟ یکنی من و دعوا نم گهیپس د -

 !ینگرانم کن   ای یکن یاطیاحتی ک بخطرنا   طیشرا  یبازم تو نکهیمگه ا -

 . چوندمی هام پاز موهام و دور انگشت یاطره

 پس دعواهاتم عاشقانن، نه؟ -

 ! ؟یشک دار  -

 حلقه دستش به دور کمرم گذاشتم. یزدم و دستم و رو یکمرنگ  لبخند

  عیها اندازه من دوست ندارن که انقدر سراون  ا،ی هامون بکندعواها با بچه  ن یاز ا یحق ندار   یول -
 !ی کن  یمعذرت خواه ین یری ها ازشون با گل و شهفته  دیببخشنت، با

 لبخندم رو پررنگ تر کردم.  د،یچیگوشم پ  یخنده خفه و جذابش که تو یصدا

 م؟ یبچه دار ش یدوست دار  -

 .ستادیو که در کمرم بود ا دستش

 ه؟ یخبر -

 ه؟ باش ی دوس دار  دونم،ی نم -

 

 ... یترسی ازش م کردمی فکر م -
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دردش...  یوحشت دارم، نه فقط برا یدار و بچه  مانیقدر از زااومد که قبال بهش گفته بودم، چه  ادمی
و گفت که چون  اوردیبهم فشار ن  انیهم را نیهم یبراش باشم؛ برا ینتونم مادر خوب دمیترسی بلکه م

 با خودمه. شیی نها میبدن منه تصم

 . یمونی گذشته تو کنارم م نیلحظات رو از دست بدم... از ا خوامی نم ترسم،ی نم گهید -

 کنارتم... شهیگوشم زمزمه کرد: من هم ریو نوازش کرد و ز شکمم

 به اطراف انداخت.  یازم فاصله گرفت و نگاه  ناگهان

 باشه؟! ها و احساسات نحرف  نیا یبرا یمناسب  یقبرستون جا یکنی فکر نم -

 بلندم کرد.  نیزم  یحرف دستم و گرفت و از رو نیدنبال ا به

چند لحظه سر   یبرا م،یقبرستون رفت یدستش حلقه کردم و با هم به سمت در خروج  یو تو دستم
 نگاه کردم.   نایست یبه قبر کر  یبرگردوندم و با لبخند کمرنگ

 اون هم خوشحال بود. احتماال

 ال؟یبه و میگردی برم  -

 خونه خودمون. میگردی نه، برم  -

 د؟ یکرد ری: چطور مگه اون باند خطرناک و دستگدم یتعجب پرس  با

 نه. -

 پس؟  -

  شترینداره که ب یل یدل جیجا ازت محافظت کنم، ههمون خوامی دستش فشرد و گفت: م  یو تو دستم
 .میدور بش مونی از زندگ ایخاطر اون عوضبه نیاز ا

سه تا  دنیچ یهام نشست، با پ لب  یرو  یآرامش بخش و قشنگش لبخند پررنگ یهاحرف   دنیشن از
هاشون که به سمتمون گرفته بودن لبخندم محو شد و جاش  اسلحه دنیپوش جلومون و د اهیمرد س
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دستش به  کهن یکرد، اما قبل از ا تمیو به پشت سرش هدا ستادیا انیو به وحشت و ترس داد، را
 ... ختی فرو ر نمیس یقلبم تو د،یچی گوشم پ  یتو یز راندایت  یصدا رسهاسلحش ب 

 افتاد. نیزم  یهم رفت و رو یاز درد تو صورتش

 افتادم...  نیزم یو رو دیشد نگاه کردم، پاهام لرز ری که آروم آروم از کتش سراز یخون به

پرت شدم قبل   یآغوش کس  یشدنم به عقب دستم از حصار محکم دستش خارج شد و تو دهیکش با
غرق در    امی رفتن، عد هم دن یاه یهام سبزنم، چشم غی ج  یحت  اینشون بدم  ی بتونم واکنش کهنیاز ا
 .. دمیاز اطرافم نفهم یز یچ گهیمطلق شد و د یکی تار

 *** 

 ماه بعد، سارا« کی »

 بهم نگاه کرد.  یذاشتم؛ سر بلند کرد و سوالشونش گ  یرو  یو به آروم دستم

از   شتریب یز یاما رنگ نگاهش چ  زدن،ی م  ادیرو فر یخواب یو ب  یهاش خستگدور مردمک چشم یقرمز 
 بزرگ! تی نهای درد ب هیمثل  یز یچ هی... دادیو انتظار رو نشون م ینگران

  نیرو در ع  دیکه به ذهنم رس یسوال نیزده بود که چشم ازش گرفتم  و مسخره ترغم  یبه حد نگاهش
 به زبون آوردم: حالت خوبه؟ دونستمی جوابش رو م کهنیا

 رو بدون آب قورت داد.   یو قرص کنار عسل دیکش  قشیشق  یانگشتش و رو نوک

 و آندره کجا موندن؟ : رابرت دیپرس یدار خش  یسکوت، لب باز کرد و با صدا هیاز چند ثان بعد

 . سیاداره پل -

 دن؟یهم رس یا جهی به نت -

نموند   هیچ  دونستی که م یرو بهش بگم؛ منتظر جواب قتیحق  دمیبود که ترس د یناام یبه حد صداش
 کاناپه بلند شد. یو از رو

 بره جلوش و گرفتم. کهنیخودم اومدم و قبل از ا به
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 . رسنیم گهیراهن، االنا د یبه رابرت زنگ زدم و گفت تو  یهنوز نه، ول  -

 بهم نکرد و بعد از چک کردن خشاب اسلحش کنارم زد و به سمت در رفت.  یتوجه 

 کنم. داش یپ تونمی نم یطور ن یو ا جمینشدم، منتظر نت  افشونیدلتنگ ق -

 سمتش رفتم و گوشه کتش رو گرفتم.  به

   ؟یکن  کاریچ یخوای صبر کن، م  -

مطمئن   گردن؛ی و دنبالشون م کننی همه دارن سخت کار م ،یرسی نم یا جهیاداره هم به نت یبر  اگه
 . کننیم  داشیپ یزودباش به

ماه  هی نیتو ا  داشه،یپ یطور نیگفت: اگه قرار بود ا رفت،ی به سمت در م  کهی زد و در حال   یپوزخند
 .شدی م دایپ

 ...یکردنشون بکن  دایبه پ ی کمک تونهی با رفتنت نم  ،ست ی تو حالت خوب ن -

به   یپهلوش گذاشت، حرفم ناتموم موند و با نگران یزد و دستش و رو مهی خ وارید یکه رو دنشید با
 بغلش رو گرفتم. ر یو ز دمییسمتش دو

 ... شنیهات باز م  هیبخ  ،یبدو بدو کن یطور نیاگه ا -

  شتریب شهی صبر کنم باعث م  شتریکه ب هیت: هر ثانمشت کرد و نفس زنان گف نیزم  یو رو دستش
 ازش دورتر شم.

همه مرزها رو بستن و همه جا   تونن،ی گفتم: نم یبا لحن مطمئن  م،یدرون د یو ترد ینگران رغمی عل
 ...شهی سخت کنترل م

 کنه!... داشیپ تونهیجز من نم  کسچیه -

جز   یاما کار  انداختیچنگ به دلم م شد،ی درد جسم و روحش بلند م یبم و گرفتش که از رو یصدا
 .ومدیاز دستم برنم رمیهام و بگاشک  یجلو کهنیا
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دستم و  انیبلند کردنش بودم که ناگهان در باز شد و آندره و رابرت داخل شدن، را یحال تالش برا در
 بلند شد. واریبه د هیپس زد با تک

 کرد.  شتریو ب مینگران   نیو هم ومدنیبه نظر م رابرت و هم آندره کالفه هم

 رفت.  انیبه طرف را آندره

 ؟یبر  یخوای کجا م ،یتو که بازم شال و کاله کرد -

 کنم.  داشیپ دیجواب داد: با  یتازه کرد و با لحن مصمم  ینفس

هم  BND ی کنم؟مامورها داشیو پ یچ  یگفت: چ یعصب یبهش رفت و با لحن یچشم غره ا رابرت
 . شنیم  دایبرن، زود پ  نیزم ر ی تونل بزنن از ز ستنیدنبالشونن، مورچه که ن 

 بهش انداخت.  یز ی نگاه ت انیرا

 ؟ یگی و م نیچند وقته که هر روز هم -

با لحن   کرد، ی م تشیهدا یبه سمت کاناپه راحت کهیشونش گذاشت و در حال  یدستش و رو آندره
تو کل کشور دنبالشونن، تو فقط نگران نباش و استراحت   میکن  یم داشونیگفت: پ یآروم و مطمئن 

 کن!

 . دیزد و به سمتش چرخ یپوزخنده صدادار  انیرا

 ؟ یزد یحرف و م  نیبود، باز هم هم  ایتان یجا  ایاگه مار -

دوخت و در افکارش غرق   نیهاش نگاهش رو به زمبا مشت کردن دست  ستاد،یبدون حرکت ا آندره
 شد.

 بهش به سمت در رفت، رابرت بازوش و گرفت.  یبا تنه آروم  انیرا

 .رسهی اگه هم باشه اول به خودت م  ست،ین یتو اداره خبر   ؟یر  یم  یکدوم گور  -

 . دیرو مال قشی هم فشرد و شق یهاش و روداد، پلک هیتک  وارینکرد و به د یمقاومت

 زش محافظت کنم.کنم، نتونستم ا داشیپ  دیبا -
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 .دیبهش توپ  ینشوندش و حرص یکاناپه راحت  نیاول یبا زحمت رو رابرت

مردم سر   یشانس آورد ،یمرخص شد  مارستانیبرات مضرن، تازه از ب جاناتی ه نیآروم باش ا -
 احمق!  یمردی و گرنه م مارستانی و بردنت ب دنیرس

 شده، ممکنه گروگان باشن.  دیهم ناپد لیدختر دن  ای تان جز

 ! رمیمی منم م فتهیبراش ب یکنم... اگه اتفاق داشیپ دیتونم منتظر معجزه باشم؛ با ینم -

 دوباره بهم هجوم آوردن.  دم،یجنگ  یکه داشتم باهاشون م ییهای حالش غم و نگران دنید با

رابرت خواست بره دنبالش   زد؛ رونی تازه کرد دوباره به سمت در رفت و از خونه ب ینفس کهن یاز ا بعد
 که آندره بازوش و گرفت. 

 ولش کن، بزار تنها باشه. -

  اره،ی سر خودش ب ییلب غر زد: ممکنه بال ری شد و ز  رهیبه در خ یانکار نشدن یای با اخم و نگران رابرت
 پسر سرتق لجباز!

 و به سمتم برگشتم. دیموهاش کش نیدستش و ب  یبا کالفگ آندره

 کا؟ ی ورون -

 بله؟  -

 لطفا مراقب آتنا باش! -

رو درک کنم اما غم از دست دادن  انی را یبرا  شینگران تونستمی بودن، م نیهاش غمگ و چشم صدا
 درک و وصف بود. رقابلیبغلش غ یهم تواسما اون

 باز و بسته کردم.  نان ی و با اطم هامچشم

 راحت!  التیمراقبشم، خ نایمثل امل -

 نثارم کرد.  یکم جون لبخند
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 هم باش.  یممنون زن داداش، مراقب خودت و امل  -

 .دیدی نم انتکاری جاسوس خ هیمن و به چشم  گهیلحن و نگاهش با قبل فرق داشت، انگار که د بارنیا

 افتاد بهم خبر بده.  یسر نخ بگردم، اگه اتفاق هیاداره تا با بچه ها دنبال  گردمیبه رابرت گفت: برم  رو

بودن و  ختهی ر نیزم  یمختلف رو لیو وسا شهیش یشکسته ها کهی ردم؛ تنگاه ک ختهیخونه بهم ر به
جمع کردنشون  یبرا یتالش ی افتاده بودن و کس یاخونه پر از پتو و لباس بود که هر کدوم گوشه

 .کردی نم

افتاده بودن رو برداشتم، تخت رو مرتب کردم و   یکه رو  ییهاسمت اتاق خواب رفتم؛ ملحفه به
 باز رو بستم. مهین یکشوها

هاش سوق دادمـ صورتش به سمت چشم یتخت برداشتم؛ دستم و از رو یکج شدش و از رو  عکس
  یکه در حال حاضر چه حال دونستمی نم اما  زدن،یعکس لبخند م یو درخشانش تو بایز یهاچشم
 داره!

 از خودش نبود.  یاثر  چیتخت ولو شده بودن، اما ه یروتا از لباس هاش   چند

 کرده بود. یمدت با اونا زندگ  نیا یتو انیرا انگار

  چیاما ه گشت،ی شد، با شکم دوخته شده همه جا رو دنبالش م  وونهیانگار که د ای از گم شدن تان بعد
 ازش نبود... یاثر 

از شدت   نمیس یبهم هجوم آوردن و قلبم تو  ایدن یهاینگاه کردن به اتاق تموم غم و اندوه و نگران  با
 درد فشرده شد.

 باز هم مشغول ناسزا گفتن و غرغر شد.  رابرت

 جا بند باشه؟ هی تونهی آخه چرا نم  -

 یچون فضا رونیگفتم: رفت ب  ی به آروم کردم،ی تاش م کهی رو برداشتم و در حال   ایخواب تان لباس 
 .ومدی م نیبراش سنگ  ست،ی توش بود و االن ن ایتان یزمان هیکه  یاخونه
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 یو تاسف تو یجاشون و به نگران  شی و کالفگ تی عصبان  بارنیداد و ا رونی و آه مانند ب  نفسش
 صداش دادن.

 دوباره تحملش کنه.  تونهی نم  ده،یرو د  ایبار مرگ تان هیاون قبال  -

 اون مرده؟ یکنی شک بهش نگاه کردم و با بغض زمرمه کردم: تو که فکر نم با

 داد. هیدرآور تک یهام نگاه کرد و بعد به کشوچشم یتو هیثان چند

  میکرد ییهم بازجو میکرد ریکه دستگ یاون باند و افراد یاز اعضا م،یما همه جا رو گشت دونم،ی نم -
 بود!...  دهی اون و ند کسچیاما ه

شدن بودن رو پس بزنم اما   یجار  یکه منتظر تلنگر برا ییهاتا اشک  دمیهام کشو به چشم دستم
 کمرنگ بکنه. یرو حت قیدرد عم  نیا تونستی نم  یز یچ چینداشت، ه یادهیفا چیه

 دوباره از خواهرم و دوباره تحمل کنم. یتونستم دور  ینم منم

من  یها رو به جا  تی از مامور یلی شد، خ  هیگرفت و تنب که بارها اشتباهات من رو گردن یخواهر 
 ازم مراقبت کرد. یط یانجام داد و تحت هر شرا

هاش  هاش و دوطرف صورتم قرار داد و با نوک انگشت سمتم اومد و روبروم قرار گرفت، دست  به
 هام و پاک کرد. اشک

 . میکنیم  داشینگران نباش، پ -

 هم قفل کردم. یهام و توانداختم و انگشت  نیی حرف سرم و پا بدون

 رو تحمل کنم.   شیدور تونمی نم گهیمن د دوارم،یام -

 از تو رو تحمل کنم. یدور  تونمی منم نم -

 تعجب سر بلند کردم و نگاهش کرد. با

 ها دنبالش بودم. که سال  زدیموج م  شیخاکستر یهاچشم  یتو یو عشق  یها نگراناز مدت  بعد

 دن لرزونم رو در بر گرفت. بغلم کرد و ب 
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  ایکه مست  ییهااز دستم بده؛ چون آغوشش مثل قبل نبود... حرکاتش مثل وقت  دیترسی م انگار
 بود، نبودن! یعصبان 

 شونم گذاشت.  یو نوازش کرد و سرش و رو موهام

 . یمن بمون  شیتا ابد پ دیتو با ش،یاز هشت سال پ شتر یب  یلیمن هنوزم عاشقتم، خ -

 م لبخند زدم.هااشک  ونیم

 . شتمیپ شهی نگران نباش، من هم -

 تو سالن!  دمیرابرت به سمته در رفت و من هم دنبالش دو م،یاز هم جدا شد فونیآ یصدا دنیشن  با

و   ار یشد، پشت سرش هم کام  انی چهارچوب در نما ون یآراد م دهیو که باز کرد قامت بلند و ورز در
 آخر از همه اومد.  انیو سودا، را  نیآرت

 داخل شدن. یدر هم و حال خراب  یهابا اخم ن،ی جز نازن همشون

 هم فشرد. یخستش و رو یهاداد و پلک  هیکاناپه نشست، سرش و به پشت تک یرو انیرا

 یلبش در حال سوختن بود و نگاه جد یگوشه  گارینخ س هیبودمش  دهیکه د یمثل اکثر مواقع آراد
 .دیکاوی رو م خونه  یهمه جا شیو عصب 

موهاش   نیدستش و ب میجا بند نبود، هر از گاه هی و  رفتی ها رژه م وونهید نیهم که ع اریکام
 . کردی زمزمه م ییزهای چ هیو  دیکشیم

 نبودن.  یبا فرم نظام کدومشونچیه

بهم زد؛  یرابرت و فراموش کرده بودم، لبخند کم جون  یهاکه دوباره بغض کرده و حرف  دنمیبا د سودا
 ششیاز آرا یو صورت خال  کنهی ها داره رو پرونده کار ماون یکه پا به پا دادی هاش نشون م لباس 

 هاست استراحت نکرده. مدت دادینشون م

 د؟ یکرد دایپ یز ی: چدم یپرس ینگران  با
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هم  قهیچند دق یبرا ای گفت: لعنت ی ای هم رفتن و با لحن عصبان  یهاش توسوالم اخم نیا دنیشن  با
 ...شنی جا بند نم هی

 چطور؟  -

 نشونه رفت.  ان یاز اندوه گرفت و به سمت را یرنگ  نگاهش

 .مشونیگرفتی م م،یدیرسیساعت زودتر م کیاگه  -

 ؟ یچ یعن یگفتم:  یکنجکاو با

از   یک ی ی، ولشده بود و رفته بودن  ری د میدیرس یاما وقت میهتل در شرق زد ه ی یو تو شونیک یرد  -
 جا بوده. به همراه سه تا مرد و دو تا زن اون   ایدختر با مشخصات رو هیکرد که  دییتا هاشخدمت یپ

که  دهینشون م نیدلم گفتم: خب ا  یتو یدیام یو با کورسو دم یکش رونی هام بکه از حصار دندون  لبم
 شهرن.  نیهم یتو

 !تی ها نفر جمع ونیلیشهر بزرگ با م  نیا یگفت: تو ید یو با ناام  دیلب نال ریز

 شده بود. د یناام یل یکه بدون حرف غرق در فکر بود، حتما خ دیچرخ  انی نگاهم به سمت را ناخودآگاه

  ایباشن  یگروه رسهی به نظر نم  ،ست یازشون ن یاثر  چیهمه جا هستن اما ه BND  یمامورها -
 .شونهیمکان دادن دائم ری ، مشکل تغبه همراه داشته باشن   رو یادی ز یمحافظا

 یطور  م،یشناسی رو هم نم سشونی رئ افهیق یکه حت نهیسخت کرده ا یل یکردنشون و خ دایکه پ یز یچ
 . مشیو نشناس   مشینی که ممکنه هر لحظه بب

 کردنش هست؟  دای به پ  یدیبه نظرت ام -

 یبرا ده،ی هست هست که گزارش کارهامون رو م نمونیجاسوس ب هی کنهیاما آراد فکر م دونم،ی نم -
 .میخوری قدم از ما جلوترن و هر بار به در بسته م کی شهیهم نیهم

 به نظرت حال خواهرم خوبه؟  -

 گفت: آره، نگران نباش.  یفشرد و با لحن نامطمئن قشیشق یو رو دستش
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 حالم رو بدتر کرد. ،چیآرومم که نکرد ه حرفش

 ؟یگی ت که به من نمهس  یز یچ -

 از تفکر گرفت و بهم دوختش.  یرنگ  نگاهش

 .بهی برام عج یز یچ هی -

 ؟ یچ -

  اد،یما بوده و از پس خودش برم یمامورها نیاون از بهتر ش،یخوب بشناس دیبا گهیتو که د -
نشونه برامون به جا   هی اینکرده   یچطوره که خودش تا االن کار  ایافتاده  یچه اتفاق دونمی نم

 نگذاشته. 

 و ساکت شدم.  دیچی فضا پ یتو انیرا  یگوش برهیو یبزنم که صدا  یحرف خواستم

و درآورد، بدون   ش یکرد و گوش بشی ج یمطلق دست تو یحوصلگی و از کاناپه گرفت و با ب  شی تک
 مخاطبش بکنه رد تماس داد.  ایبه شماره  یتوجه  کهنیا

مهم باشه گوشب رو برداشت و   تونهی م یتماس یحت  ای  کیکوچ زی چهر  زدی انگار که حدس م آراد
 بلند گو گذاشت.  یرو

 نر؟ ی: سرگرد راد یچی خونه پ یتو یدار خش  مردونه یقطع شدن و صدا هابوق 

 .میکرد زی و گوش ت میشد رهی خ یتعجب به گوش  با

   ؟یشناس یهستم، من و که م تیهدا -

  یو تو کارهام فضول یکه چند ماهه در به در دنبالم  ی بشناس دیجواب نموند و ادامه داد: با منتظر
 . یکنیم

دل  نیدر ع شونیکردم مثل بق  یهام شلوارم رو چنگ زدن، سعحبس شد و دست  نمیس یتو نفس
 آروم باشم.  یآشوب
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باشه   سشونیخود رئ  یحت ایبا توجه به لحن صحبت و جرئتش ممکن بود جزء افراد مهم اون باند  
 و آورده. دهیکثافتاشون و کش جانیتا ا گهید  یوکشورا رانیکه از ا

که دوباره صداش   یشکسته نشد تا وقت کدوممونچیبرقرار شد که توسط ه یکوتاه کرد و سکوت مکث
 نه کامال، چون هنوز مونده. یول  ،یگرفت یو تا حد  تیجواب فضول نکهی: مثل ادیچ یخونه پ  یتو فضا

 ی لیامروز خ  زتیعز یتو و همکارها احتم

 کردم  یکه فکرش و م  یهست یز یتر از اون چتر و کنهبگم سگ جون دیبا د،یشد دیناام

رو   سنیگرانقدرت بگم؛ پنج نفر از افرادم که تو اداره پل یرو به خودت و همکارها  یز یچ هیزدم تا  زنگ
 بده...  لیشمش طال به من تحو یبه همراه اون محموله  

ده تا گلوله تو دهن گشادت فرو   امیحرفش داد زد: نگران نباش شخصا م  ونیم ت یبا عصبان  آراد
 .کنمیم

  چی! هینشو سپهر  یبود، آراد رو خطاب قرار داد: عصبان یاز ترس و نگران  یکه خال ییبا صدا  بارنیا
 شن.  یخودشون گم مفقط  ان،یآلمان هم دنبالم ب  یها س یاگه همه پل یچون حت دیکن  ینم یغلط

 . خوامی هم م مایهواپ هیدر ضمن  د،یاریبرام م نیو با همراه اون محموله که تو بندر گرفت افرادم

که   نهیبهت بکنم ا تونمی که م یگفت: تنها لطف  یجد ی انداخت و با لحن یبه گوش  ینگاه مین انیرا
 . یداشته باش یو بدون درد  عیمرگ سر

 داشته باشه.  یکه همسرت مرگ دردناک دمی و بهت قول م ستمیاما من انقدر بخشنده ن -

  گهیکه گفتم انجام نشه د ییادامه داد: اگه کارها حانهیشد و اون مرد وق  زیخ  میسر جاش ن انیرا 
 ...ین یبی رو نم   ومدتی ن ایهرگز همسر و بچه به دن

 د.آراد و بچه ها گم ش یفحش ها نیحرفش ب ی ادامه

 *** 

 «  ای »تان
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 . دیچی سرم پ یتاک اعصاب خوردکن ساعت تو کیت  یتاک... و باز هم دوباره و دوباره صدا کیت

 انگار  شدن،ی م یسپر  یبه کند شهیمثل هم هاهیثان

ازش خارج بشه و زمان رو به   شدیکه حاضر نم  رفتی فرو م ین یری دردهام به خلسه ش دنیبا د  ساعت
 . رمی جلو ببره تا انتظارم به سر برسه و مرگم رو در آغوش بگ

پهلوم فرو اومد چشم باز کردم و نگاهم رو به نگاه بدجنس و   یکه تو یااحساس ضربه  با
 دوختم.  زشیتمسخرآم

 کوفت کن، شازده خانم!  -

: برش دار و گم شو دمیلب غر ری بستم و ز هام ونگاه کنم، دوباره چشم ینیس ی به محتوا نکهیا بدون
 .رونیب

 ؟ یات رو بشکنروزه  یر یگی م میتصم  یک -

 خرماهات! یلب گفتم: سر خاک تو، ال ر یبهش بکنم ز  یتوجه ایبهش نگاه کنم  یحت  نکهیا بدون

 . دمیگوشم شن  کیزو در نزد  ش یحرص ادیفر بارنیا

 ... دیریسگ بم نی . انقدر نخور تا خودت و بچت عنیو بب   سایوا شکنم،ی من آخرش گردن تو رو م -

 ! نینازن  -

 کنندش، حرفش و ادامه نداد و ساکت شد.  خیو توب یعصبان  یصدا دنیشن  با

 . رونی ! گمشو بنینازن  -

لحظه به   ن یاما در آخر ره،یگیکه کم کم داره ازم فاصله م دمیآهستش فهم  یهاقدم یصدا  دنیشن از
 طلبت خوشگله! یکی که بشنوم گفت:  یو اما طور   یآروم

 از اتاق بدرقش کردم.  رونی باز کردم و با نگاه پر از تنفرم تا ب چشم

 شمرده سمتم اومد. یکه رفت در و بست و با قدم ها نی نازن
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 .دمی ترسی م  شتریب  یکی نی از ا دم،یچسب واریبه د  شتریخودم جمع شدم و به ب  یتو ناخودآگاه

 کرد. کیغذا رو بهم نزد  یحاو  ینی تختم نشست و س یآرامش رو با

 !یزن ی شکمت صدمه م یبه خودت و بچه تو  ،یرو تموم نکن   اتی باز وونهیو د یاگه غذا نخور  -

 شتری ب  یو ذاتت و پشت دهن خوشگلت پنهون نکن یاما اگه دهنت و ببند یممنون که نگرانم  -
 .شمی ممنونت م 

 . دنیهاش درخشهاش به خنده از هم باز شدن و چشمتصورم لب ، اما برخالف  نگاهم کرد  هیچند ثان 

 هام نقش بست. لب  یرو  یپوزخند

 .یبر ی لذت م شونیو تباه کردن زندگ گرانیکه از آزاردادن د یای روان  ماری ب  هیبخند، بخند! تو  -

 . کردمیم  فیدار تر هم شد، انگار که داشتم براش جوک تعربدتر و شدت  چیقطع که نشد ه  خندش

 ! یی والیه یلی بودن خ یروان   ماریب ینظرم عوض شد، تو برا یدونی م -

و   زی شده بود، واقعا تعجب برانگ  رهی چنان که بهم خبند اومد اما لبخند و آرامش چهرش هم  خندش
 کننده بود. وونهید طورن یهم

 بهش انداختم. ینگاه میتاسف ن  با

 تو.  ینه شاد هیباشه نه رنج من ابد  ادتیاز آزاردادنم اما  یبر ی لذت م یدار  دونمی و ببند! م  شتین -

 ؟ی: بهتر شد د یپرس  یبه آروم کرد،ی بشقاب م یقاشق تو کهی و در حال دی غذا رو جلو کش ینیس

 ت؟ یخوب باشم، مهندس هدا ی: دوس دار دم ینثارش کردم و با تمسخر پرس ی روحی سرد و ب  نگاه

 کرد.  کی زد و قاشق رو به صورتم نزد  یمهربون لبخند

 ؟یکه ندار   یالبته، مشکل -

 دادم. لشیتحو یو متقابال لبخند مهربون تر  دمیرو عقب کش  صورتم

 .رونیشو بپس گم ،ییایهمه مشکالت دن یتو تجل -
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 کرد.  کیناراحت بشه، جلوتر اومد و قاشق رو دوباره بهم نزد  ای یعصبان  نکهیا بدون

 !یباعث شه انقدر بامزه بش یملگ حا  کردمی فکر نم -

 شکمم مشت کردم. یو دستم و رو  دمیکش یقی شدت حرص در مرز انفجار بودم، نفس عم از

  گفتمیو ناسزا م  دادمی بهش فحش م  شتریقدر ببزنم، برخالف تصورش هر چه ینتونستم حرف  اما
 شم.  یلکه خا دادی بهم دست نم  یآرامش نیترو کوچک  شدمیخسته و کالفه م  شتریب

 .دمیبغلم کش یرو تو   ینیآوردم و س  رونی و از دستش ب قاشق

 ات یرو اعصابش و محتو  رهی بدون توجه به نگاه خ 

 و توش کردم و به سمت لبم بردم.  ،قاشقغذا

 بغضم رو هم قورت بدم.  کردمی م یغذا سع یهالقمه همراه

 کوبوندم.  ینیس یرو تو  یبار بشقاب خال  نیاول یبرا

 موندم!  یزنده م دیبس بود، با   یخودخور 

 و دلتنگم شده!  کشهیکه مثل من داره عذاب م دونستم ی، مکه اون زندست  دونستمیم چون

 .دمیشکمم کش یو رو دستم

بار   هی دیبدم، با لیدخترم و به باباش تحو هایسخت یمن بود که با همه  یاجبار دوس داشتن  نیا
 . رمی تا بتونم بدون آرزو بم کردمی اون آغوش و نگاه گرم رو احساس م گهید

خوردن   می شونیهاش که به پشد، ضربان قلبم شدت گرفت، لب کیرو برداست اما بهم که نزد  ینیس
گوشم گفت: استراحت کن تا   ریو ز دیو بوس  میشون یحال سفت پ نیبه شدت سرم و کج کردم، اما با ا

 . یو خوب ش یار ی رو به دست ب  روتین

 . دمیچ یو پتو رو دور خودم پ دمی چسب  واریبه د ضی غ با

که با زحمت مهارشون کرده بودم شکستم   ییهانتونستم تحمل کنم و اشک  گهید هیچند ثان بعداز
 هام جمع شدن. چشم یدادن و تو



 2عاشق  انتکاریخ

532 
 

 خوب شم؟ یخوای واقعا م -

 البته. -

 گفتم: پس بگو!...  مظلومانه

 و؟  یچ -

 که حالم و خوب کنه. یز یچ -

 گفت: اگه نکرد؟ تیاال انداخت و با جدابروش رو ب یتا هی

 و وحشت پتو رو چنگ زدن. یدیهام با ناامو دست  ختی فرو ر نمیس یتو قلبم

بشنوم  هیاگه آه و ناله و گر ی ول  گم،یلب باز کر: م د،یهام دچشم یترس رو که تو هیو سا  سکوت
 . ارمیدخلت و م 

احساس   د؛ی کوب یم نمیس یخودش و به قفسه   یعیرطب ی غ یبهش نگاهش کردم. قلبم با سرعت منتظر
 هرگز برنگرده.  گهیهر آنه که نفسم ببره و د کردمیم

پنجره خودش   یکه از ال به ال یایهاش به سردو محبت از چهرش رخت بست و لحن و چشم آرامش
 .دییگرا دیکشی و به داخل م

 زندست.  -

 هام و با آرامش بستم.رها کردم و چشم  یحرفش نفس حبس شدم رو از سر آسودگ نیا دنیشن  با

 حالش خوبه و در به در دنبالته.  -

و   امی ب نییتخت پا  یشد و تونستم با کنار زدن پتو از رو  ریبه درونم سراز یحرفش انرژ  نیا دنیشن  با
 .ستمیبا

 رو بهش گفتم. ط یبهم گفت: شرا  رهیشلوارش فرو کرد و خ بی ج  یو تو  هاشدست

 مثبت بدم.  یتالش کردم به خودم انرژ  کردم،ی از آرامشش تعجب م کهی حال  در
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اما   رم،یگیم  لیرو تحو  مایزد و گفت: افراد و محموله و هواپ  یکه فکرم رو خوند، چون لبخند تلخ انگار
 طرفست.  هیمعامله  هی نیا

 . دمییرفت، دنبالش دو  لیتحل  میباره تموم انرژ کیبه   آخر حرفش دنیشن  با

 ! نیرامت -

و در عوض گرفتن خواسته هات   یکن  یدبه نم ،یر یگ یم  لیرو تحو  یخواستیکه م ییزهایکه چ بگو
 . یکن  یآزادم م

 . دیبه سمتم چرخ  و به در گرفت و دستش

و  کنمی عوض نم یز یچ چ یمن تو رو با ه د؛یخوا  یم تی طور که تو و شوهر عوضنه اون یول گمی م -
 .دمی سه باره از دستت نم

 ... یباهاش، بهش زنگ زد یمعامله کرد یتو گفت  ه؟ی: منظورت چ دم یتعجب پرس  با

 . دیحرفم پر ونیم

من  ی برا یاهمحمول چیاحمق نه شمش طال و نه ه یهانه اون نوچه ستم،یمن احمق ن زمی عز -
دارم و   ازیخارج شم، ققط به زمان ن  جانیاز ا تونمیهم م  مایبدون اون هواپ ینداره، من حت  تیاهم

 به دست آوردم.  یواه  دیام هیدروغ بزرگ و  هیاون و با  کنمی فکر م 

مهمون وجودم   یدیکه تموم شد، دوباره لبخند و آرامش به چهرش برگشتن و دوباره غم و ناام حرفش
 تار شد.  دمیو د دنی هام غلطگونه  یهام آروم آروم رو، اشک شدن

 !یمنو آزاد کرد  شیتو که سه سال پ -

 تلخش و حفظ کرد. لبخنده

 دیردم، احمقانه بود رها کردن و امکردم، اون موقع هم اشتباه ک یادی اشتباهات ز میزندگ یمن تو -
 بود. گهید ی ک یکه عاشق  یداشتن به برگشتن کس یواه

 ؟ یکن کار ی باهام چ یخوای م -
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 . کردمی م شی وقت پ یلی خ دیکه با یکار  -

 شکمم گذاشتم. یو رو دستم

 ؟ یکش  یمن و م -

 به خنده شد.  لیحرفم لبخندش کش اومد و تبد نیا دنیشن  با

 ! زنهی معلومه که نه، آدم به عشقش صدمه نم  -

 طنز بودن.  شی نما هیهام براش مثل شده بود و اشک   وونهیکه واقعا د انگار

 !یکشی من و م یکارهات دار  نیبا ا  یول -

 من باش.  ش یپ یول  ر،ی من نه سال مردم، تو هم چند بار بم ؛یر یمی که نم نهیمهم ا -

 .دمیشکمم دست کش به

 رو دارم...  گهی د یکی من بچه  یول -

  شتزینگاه ترسناکش باعث شد دستم و ب اد،ی باعث شد زبونم بند ب  ادشیتموم نشده بود که فر حرفم
 به عقب بردارم.  یشکمم فشار بدم و قدم یرو

تو   جانیا ؛ی هست یعاشق چه خر   ای هیچ  تی جعل تیهو  ای یکه اسم واقع ستی خفه شو! برام مهم ن -
خفه شو و اعصابم و خورد   ره،ی بچت بم یخوایپس اگه نم ،یمونیو مال من م یمن  یکای فقط رائ
 نکن. 

هام رو  گوش   یجلو تونستمی کاش م یا ،نمش ی فشردم تا نب یهام و محکم روو پلک دمیچسب وارید به
 و صداش رو نشنوم.  رمیهم بگ

 م.  هام و باز کرد پنجره در پشت سرم با وحشت چشم  دنیشدن و در لرز  دهیکوب  با

رو پوشونده بود    نیکه زم  یولو شدم، موکت نازک و خشک نیزم  یسر خوردم و رو واریکنار د جاهمون
شکاف پنجره به داخل نفوذ کرده بود و  یاز ال به ال یکرده بود، باد سرد زمستون   خیاز شدت سرما 
 کرده و سر شده بودن...  خیدست و پام 
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 اومد. نینازن بارنیدر با شدت باز شد، اما ا دوباره

  زی جلوم انداخت، بعد هم به سمت تخت خ کیپالست هیو  یمعدنآب  هیبهم بکنه  یتوجه کهنیا بدون
 وسط اتاق نشست. یچوب  یصندل یبرداشت و پنجره رو بست، شوفاژ رو روشن کرد و رو

 .  یش  تیرو به خوردت بدم تا تقو نایگفت به زورم شده ا نیرامت -

 زانوم گذاشتم. یو رو سرم

 .رونیفقط برو ب  -

 !...انتکاریلب ادامه دادم: آدم فروش، خ ریهم ز بعد

من فرشته عذاب   دیآره، شا انت؟یراستش انداخت و گفت: خ یپا یچپش و رو یپا یخونسرد با
 گذشتتم. یکارها

 وقته که تاوان کارهام و دادم. یلیمن خ  ،یسنگدل  انتکاریخ  هیتو فقط  -

 شمک زد.و بهم چ دیخند 

 ...ه یحس خوب  چه نیبه گذشته برگرد و بب   یکم -

 ! یتعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد: قدرت، نگو که تا حاال حسش نکرد با

 جوابش فقط پوزخند زدم. در

 . انصبیرو حس کن خانم آر های ترس و درد قربان  کممی حاال  -

 کرده چطوره؟ انت یهاش خ که به کشور و خونواده و دوست  ی تو بگو احساس کس  -

 !ادهی دستمزدت ز  دیشا ،ه یواقع لبخندت

 انزقدر که اشکش دراومد.  د،یهاش کش اومدن و مستانه خندلب  میجواب کنا در

  لی تشک هاوونه یبود هم افرادش و د وونهیهم خودش د  نیو با تاسف بهش نگاه کردم، رامت متعجب
 .دادنیم
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 هیفکر کنم  ؟یقدر پول فروخت: تو عشقت و به چهدمیهام پرسبه درون چشم رهی ند اومد و خب  خندش
 خونه هم بود.

 دادم و خودم و بغل کردم. هیو به پشت تک سرم

 رو از دست دادم.  زمیطرفه بود که من توش همه چ هیمعامله  هیاون  -

مهم تر،   یزهای چ یسر  هیحفظ  یبرا  زهای چ نیزتریبه عز  انتیبوده، خ  انتی... ما شغلمون خانتی خ -
 خسته شدم! گهید

  م،یمهم باش یکس  یبرا نکهیبدون ا میو جون داد میمختلف جون کند یهات ی مامور یتو شهیهم ما
 . گردمی برنم  یهرگز به اون زندگ گهیمن د

 ! یرو از دست داد یها با زحمت حفظش کردسال نیا یکه تو یز یچ  ن یمهم تر نکارتیبا ا -

بزرگ در آخر همه   انتیخ نی با ا یول یدیکش یادیز یهای حفظ وطن و مردممون سخت یابر تو
 . یکرد رانی رو و  یها ساختسال نیکه در ا  ییزهایچ

 رو به سمتم گرفت.  یزدم و قرص و آب معدن  یپوزخند

 .گفتمی و م نی هم دمیرس ی منم اگه به عشقم م -

 و همراه قرص رو از دستش گرفتم و به سمت لبم بردم. آب

 برسم.  ان یمن هدفم باال بود که تونستم دوباره به را -

 نشست.  شیقبل یزد و سر جا  یکج  لبخند

 مثأل؟ -

که اطرافم رو احاطه کرده  ییهای اهیها و سوسوسه یوفادار بودم، تو  طیشرا  نیترسخت  یمثأل تو -
 اصلم و فراموش نکردم و باز هم به کشورم خدمت کردم.  انیبودن گم نشدم، با عشقم به را

 بشه؟  یکه چ -

 م؟یری مشت مجرم بم هیبه دست  آخرش
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 !یمردم وطنت شد یکه قاچاقچ  یتو شغلتو دوس نداشت -

 ؟ ی: تو دوس داشتد یپرس  یزدش و به شکمم دوخت و به آروم خی نگاه

و   کردمی ها رو مجازات م و جواب دادم: کارم و آره، چون مجرم   دمیوار رو شکمم کشو نوازش  دستم
 که باهاشون سرکار داشتم و دوس نداشتم.  ییهااما آدم  کردم؛یم ن ی مردم رو تضم تیامن

 زد.  شی درآورد و آت بش یج  یاز تو یگار یس

اون منوو دوس   یبود رو دوس داشتم، ول یاز اون آدم خوبا که عوض یکیمن دوس داشتم،  یول -
 نداشت. 

 شد.  ریگونش سراز یکه رو یشدم به قطره اشک  رهیخ

 بود.   یعوض نمیهم  یاون پسره خوب فقط با من بد بود، فقط من و دوس نداشت، برا -

 ؟ یفتو گر  ی: تو پاداش چدیزد و دوباره پرس  یتلخ  لبخند

 ...نی رو! بزار برم نازن  یو وفادار  یو دور  یپاداش اون همه رنج و عذاب و سخت -

 بهش دوختم. تی ناکم رو با مظلومو اندوه   یاشک نگاه

 و نمردم.  دیها طول کشکه سال یخوام چند ماه چند سال بشه، مثل اون مرگ  ینم -

پاک کردنشون  یبرا  یشدن، اما تالش یم ری گونه هام سراز یاشک از چشمام تند تند رو یها دونه
 . کردمی نم

 من و از عشقم جدا نکن!   ،ید یتو به عشقت نرس -

 کنه، کمکم کن.  یکنه، روحم و آزاد نم یکنه، بچم و آزاد نم  یمن و آزاد نم نیرامت

 دهنم چپوند. یها رو از جلد درآورد و توقرص  هیبلند شد و بق کالفه

 !یبه کشتن نداد هایخودخور  نیتا خودت و بچت و با ا بخور ر یبگ -

 توجه به حرفش، دوباره التماس کردم.  بدون
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 طور آب شدم... یدید ،یدیکارو نکن، تو که اون همه سال رنج من و د نیا -

 به سمت در رفت.   دیلبش برداشت و با برداشت کل یاز گوشه  گارویس

 هیتا بق  دهیدستمزدم و م م،یمحمولش از آلمان خرج شد هیخواست و بق  تیکه هدا ییزای با چ یوقت -
 گم شم. شهیهم یعمرم برا

 پر از ترس و وحشت و عذاب وجدان!   ییایتو دن  ؛یکنی خودت هم خودت و گم م یطور نیا -

و هم قماشاش از مرز رد   نیرامت  یکه کمک کرد ییو رنج و چهره دخترها  انتی از خ یای ابد یایدن تو
 . رنیهات کنار نماز جلو چشم  ینن و ببرن به تباه ک

 . کنمی رو هرگز فراموش نم   یچهره اون خوب عوض یول  د،یشا -

 رفتنش در و روم قفل کرد.  رونیدوباره همون نگاه اول شد و بعد از ب  نگاهش

 و سرم و روش گذاشتم.  دمیو به سمت تخت کش خودم

 *** 

هام و چشم دیو با ترد دمیچ یخودم پ یتو شتر یکه مهمون وجودم شد، ب یمطبوع یاحساس گرما با
 ازم فاصله گرفت.  یکم  دیبازم رو که د یهاباز کردم، چشم

؛ چشم  و دوباره انداخت روم  دشیکش رونیکردم و پتو رو از روم کنار زدم، اما از دستم ب  یکمرنگ اخم
 پشتش مشخص نبود. یاز فضا  یچیازش گرفتم و نگاهم رو به پنجره مه گرفته دوختم که ه

 ؟ یهست که الزم داشته باش یز یچ -

دهن  ؟یدیعذابم م  یچ یبرا یکم کم محو شد و جاش و به غم داد، آخه تو که انقدر دوسم دار  اخمم
 ! یفتیب   یکش نکن که به منت یمبارکت و ببند و کار 

 الزم دارم.  یز یچ هی و گفتم:  دمیکش یآه

 زم؟ ی عز یخوای م یچ -

 خودکار.  هی با  خوامی کاغذ م هی -
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کاغذ و خودکار   هیبعد با  قهیرفت و چند دق  رونی از اتاق ب یسوال ایشک  چیتصورم بدون ه برخالف
 برگشت. 

 تختم نشستم؛ زانوهام و باال آوردم و کاغذ و روشون گذاشتم. یتوجه کردن به حضورش رو بدون

بود که من و   یز یتند درونش تنها چ یآروم و گاه یتکون ها  دم؛یشکمم کش یو نوازش وار رو  دستم
 . داشتیسخت زنده نگه م طیاون شرا یتو

 برگه حرکت دادم. یزدم و خودکار رو رو یلبخند

 شده بود. رهینشسته بود و بهم خ  یصندل یرکت روربع بهش نگاه کردم که بدون ح کی بعد

 رو تا کردم.  کاغذ

 بهش دست بزنه. یکس یدینه اجازه م ش،ی خون  یبهم قول بده نه خودت م -

 گوشه لبش نقش بست.  یابروش رو باال انداخت و پوزخند یتا هی

 ! یاحمق  طورن یحقا که پرررو و پرتوقع و هم -

و عکس خودت و افرادت و، با تمبر و گل   جان یآدرس ا  یترسی م ه؟یزدم و گفتم: چ یپوزخند متقابال
 رز براش پست کنم؟ 

 . دیریمیدستش بهتون برسه، با من م کهن یصورت خودت و بچت قبل از ادر اون  -

 ! ینامه رو نخون نیپس بهم قول بده ا م،یخوام زنده بمون یمن م -

  زیپر از سوز و گداز و عشق جاودانه به همسر عز یگفت: نامه ا یز یزد و با لحن تمسخر آم یشخندین
 تر از جانته؟ 

 لبم نقش بست. یرو ین ی رنگ و غمگکم  لبخند

 نه -

 ست؟ یفداکار پل یهادوست  ای یالبد به سپهر  -
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 تکون دادم.  یسر 

 نه. -

 کسچی همون حالت گفت: نامه عاشقانه چندش آورت رو ه یاز اتاق خارج شد و تو یشخندین با
 !خونهی نم

 شدم و دوباره خودکار رو برداشتم. رهیدر که بسته شد خ  به

رنگ و رو   یاقهوه  وارینداشتم که پشت حصارها و د یادهیا چیرو به پنجره دوختم، اما ه نگاهم
 پنهون شده. یز یرفتش چه چ

 اسلحه به دست؟ گاردیمشت باد هیمحله خراب شده؟  هی ؟یشهر مرز  هی

 ون دم در منتظره...   هی  م،یمکان بد ریتغ دیهات و بپوش با لباس  -

 ! کشنی سگ بو م  نی هم که ع ایعوض نیلب غر زد: ا  ریهم ز بعد

 .دیچ یرو دورم پ  یبلند چرم یسمتم اومد و پالتو  به

 *** 

 دراز بکش.  ستیاگه هم حالت خوب ن  ،یار ی ب نییکالهت و پا  یتونی م -

 برگردوندم.  نی ماش یمشک یهاشهی م و به سمت ش بهش رفتم و رو یاغرهچشم

شونم گذاشت و اجازه تکون   یو با زور سرم و رو پاش گذاشت؛ بعد هم دستش و رو   دیو کش بازوم
 خوردن بهم نداد.

 .دمیسرم کش یکردم و کاله پالتوم و رو یظیغل اخم

 .دمیفهمی که نم ییزهایشروع کرد به بلغور کردن چ یو دراورد و به زبان ترک  مشیسیب

وقت و   یهاالق ییقشالق و   نیبا ا شد،ی م شتریب م یو نگران میداد یمکان م ری صد بار تغ  یروز  
 کنه؟  دایمن و پ تونستی چطور م   انیرا ن یرامت وقتی ب



 2عاشق  انتکاریخ

541 
 

تم، به سرعت  دهنم گرف یکه بهم دست داد ازش فاصله گرفتم و دستم و جلو یاحساس حالت تهوع  با
عق زدم اما   هیرو از داخل کنسول درآورد و به دستم داد؛  روم و برگردوندم و چند ثان یمخصوص  سهیک

 باال آوردم نه حالم بهتر شد.  یز ینه چ

 . ارمیهام و باال بتمام سلول  دی حالم بهتر بشه با کهنیا یبدنم تحمل نداره و برا کردمی م  احساس

 دادم.  هیرو کنار گذاشتم و سرم و به پشت تک سهیک

 مجبور بودم تحمل کنم.  یرو نداشتم ول  شیک ینزد طاقت

 ؟ ی: خوب دیصدام کرد و پرس ینگران  با

 میکشونی م ین یزم  بیس یگون نیهزار بار ع یروز  یگفتم: وقت  یدهنم و قورت دادم و به سخت آب
 بزنم؟   یپاشم برات بندر  یابم، توقع دار آدم بخو نی ع یذار ی نم  یهزارتا سوراخ سنبه و حت یتو

 . یتحمل کن یگفت: توقع دارم کم یو با مهربون  دیخند

 و چشم ازش گرفتم. دمیخند  زی تمسخر آم یحالت با

تا چند   یذار ی بچم چطوره و خودم چه مرگمه، بعد هم راحتم م نمیدکتر تا بب  می بر  یکه اول م یمرس -
جلو من   نهیآ هی ،یکنیدر اتاق و هم به روم قفل م یبدون حضورت نفس بکشم؛ تو حت هیثان
 !یذار ی نم

 یقابل اعتماد ریچون غ یو برات فراهم کنم، ول طیشرا نی دوس داشتم بهتر ینبود وونهیاگه د -
 .تونمی نم

 خودمو بکشم؟  یترس یم  -ّ  

 ! ادیازت برم  یکر گفت: هر کار متف  یهمون حالت با لحن  یخام نگاه کرد و توعمق چشم تو

 زدم. یاگه ید پوزخند

 . کردمی فرار م ش یوقت پ   یلیاگه نگران جون بچم نبودم خ  -
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پالتوش   ریکه ز یبه کلت یااشاره  د،یبلند شد و کالهمو رو سرم کش ستاد،یتموم شدن حرفم ون ا با
 شده بود کرد و لبخند زد.   یجاساز 

 . دیبه خونه جد دمیرس  زم،ی بلند شو عز -

  کردمیفاصله گرفتن ازش م یکه برا یدستش و پس زدم و بلند شدم، بدون توجه به تالش  ضی غ با
 . نییپا  دمیدستش و دور بازوم انداخت و کش 

  یحت  یول  دمیفهم یو منطقه رو م  ابونیحداقل اسم خ  دینگاه کردم: با ابونیگوشه چشم به خ از
 نه.  ای میهست نیتو برل  یکه حت دونستمی نم

 به سرعت جلو روم قرار گرفت.  نیکه رامت نمی تابلو بب  ایبنر  هی دمیکش گردن

 خطرناکه. رونی تو، ب میبر -

 کردم و به ناچار دنبالش رفتم.  یاخم

 من راه نجاته.  یبرا که،یتو خطرناکه مرت  یبرا

بودم و اعتصاب غذا   دهیکوب واری دو ماه انقدر خودم و به در و د نیا ینگاهش کردم، تو یبا حال بد 
 .کنمینم  یکه نقش باز  دونستی شده بودم، م فیضع یلیکرده بودم که خ 

 ببرم دکتر! ست،یحالم خوب ن -

 هم اطرافمون رو احاطه کردن. گاردیچند تا باد  د،یو دورم کش  دستش

بزرگ داشت و در   یلیخ اطیح  هی م،یوارد شدباز شد و   موتی در با ر دم،یسمته ساختمون کش  به
 خورد. یعمارت بزرگ به چشم م هیانتهاش 

 به گلوم چنگ انداخت. ی نیبغض سنگ الیاون و یادآور یو   دنشید با

 دادم. هیتک  واری جدا شدم و به د ازش

 دکتر.  میببر  دیبا فته،ی بچم ب یبرا ی ممکنه اتفاق نیرامت -

 جلو اشاره کرد.  به
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 . فتی را ب  ستی ن یز یچ -

 سرش اومده باشه... یینکنه بال خوره،ی تکون نم  یگفتم: ول ینگران  با

چند ماهست نه دونده ماراتن، ممکنه   نیجن هیگفت: اون فقط  یاحوصله ی و لحن ب  ظیاخم غل با
 باشه.  دهیخواب

کنم، گفتم:    یبغضم رو درونش مخف کردمی م یکه سع یت یو با عصبان دمیکش رونی و از دستش ب بازوم
 ؟یدی که نظر م یدییمگه تو تا حاال چند تا شکم زا

 .کنهی نم یحرکت  چیانگار که اصال وجود نداره ه کنم،ی شکم منه، اما حسش نم یتو

به خون   یهابرد، با چشم  نیکرده بودم از ب جادیا نمونی رو که ب یبه سمتم اومد و فاصله اندک  یقدم 
 صورتم گرفت.  یانگشت اشارش رو جلو زیآم د یتهد  ینشسته و حالت

 نکن، برو تو! یبا اعصاب نداشته من باز   کای رائ -

رو ول کن و   یکوفت یها: اون چمدوند یغر نی چرخوند و رو به نازن اطی ح یانتها یانگشتش رو رو سر
 رو ببر تو خونه و مراقبش باش.  نیا

بازوم   ریداد و ز  گاردهایاز باد یک یچمدون ها رو دست  نیبود که نازن یصداش به قدر  تی و جد تحکم
 گرفت. 

 پاچه جفتمون و نگرفته. شیتا حال سگ میبر  ایب -

تخت   یاتاق رو باز کرد و رو نیکنه، در اول میکردم و اجازه دادم تا خونه همراه هیبهش تک  یحالی ب  با
 نشوندم.

 . یبخور  ارمیب  یز یچ هیتا  نیبش -

 سرم و به چپ و راست تکون دادم.  یحالی و باال گرفتم و با ب دستم

 ...تونمی نم خواد،ی نم -
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لباسم رو باز کردم و چند بار نفس   یدکمه انتها ومد،ینفسم باال م یتعجب بهم نگاه کرد که به سخت با
 . دمیکش قیعم

 پنجره رو باز کن.  -

 آورد. رونیپتو ب یوار یبهم رفت و از داخل کمدد یاغرهچشم

 اندازه بشه.اتاق هم یبدنت با دما یبکپ تا دما ری و به دست من نده، بگ نیشر رامت -

داغ شده بود  شی ، بدنم مثل کوره آتاز ناتوان از بحث کردن اجازه دادم پتو رو به روم بکشه  خسته
 بودن.  حسی سرد و ب خی  کهیت هیثل هام مانگار که منشأش از درونم بود، اما دست 

 .دمیشکمم کش  یبغض دستم و رو با

از   امی ها و بدحالخاطر حالت تهوع که به  دیلگد به مامان بزن، ببخش هی، حداقل تکون بخور  توروخدا
 !شمیشدم؛ فقط برگرد پ  یدستت عصبان

و تار کرده بودن، اما نه  دمیمرکز چشمم جمع شده و آماده فوران بودن د یکه به نوبت تو ییهااشک
 بود که من و زنده نگه داشته بود. یز ی کنم نه آروم باشم! اون بچه تنها چ هیگر تونستمیم

 تنها بذاره.  انیرا یدور  انیپایاز درد و رنج ب  یانبوه ن ینداشت من و ب  حق

 .دهیخواب نیبه قول رامت دیآروم باش بچه ننه، شا -

 .کردی رفت که با تعجب و خنده بهم نگاه م  نی تارم به سمت نازن نگاه

حرف بزنم؛ فقط مظلومانه  دادیاجازه نم  دیدی و گلوم و در نور م  شدی م  ترقیکه هر لحظه عم  یبغض
 .ستادیرو احساس کرد، چون به سمتم اومد و کنار تختم ا  میبهش نگاه کردم، انگار که ترس و نگران

  ذارهی م یمنف ری تو روش تاث یحال بد و نگران نیا یول  ستی ن شی زی! بابا چگهی نکن د یجور نیعه، ا -
 ها!

 ببرن. نیاز وحشتم رو از ب  یاذره   ینتونستن حت کرد،ی اداشون م یکه با لحن هول هاشحرف 
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بودم و   هدی که تا حاال ند یز یاز عشق به چ دونستی م یاز ترس از دست دادن؟ چ دیفهمی م یچ اون
خاطر دوباره  بودم و نخواسته بودم، فقط چند ماه احساسش کرده بودم اما االن حاضر بودم به  دهینشن

 !...رم؟یلگد زدنش بم 

 در، ازم فاصله گرفت.  یباز شدن ناگهان با

دستش بود،   یتو یرنگ یاجعبه ابزار نقره  کهی در حال  ،ی و کاله مشک یبلند خاکستر  یبا پالتو یمرد
 وارد اتاق شد.  نیپشت سر رامت

 و ازش برگردوندم و به دکتر نگاه کردم که به سمتم اومد. روم

  هاشی با همه بد کرد،یبرخالف تصورم رفتار م  شهینداشتم دکتر خبر کنه، اما اون هم انتظار
 ازش متنفر باشم.  تونستمی نم

 کردم و لعنتش هم به جون خودمه! خودم

 که عاشق گروگانش بود.  یر یگجز گروگان کردی کار و م نیا یر یگکدوم گروگان  

 .دی گو شد و عرگز ازش دست نکشدروغ  انتکاریخ  هیکه عاشق  یمرد جز

  تشیتقو ی برا یز یچ اینه، اگه هم دارو  ایخودش و بچش سالمن   نیکن و بب  نشیاون بارداره، معا -
 کن و بهش بده.  زیهست تجو

ازم   یطور نی ، اون هرگز بچم و ادادم به خدا اعتماد کنم ح یاما ترج  زدی منگاهم دو دو  ادی استرس ز از
 . گرفتی نم

 اون ور؟  یکن  یگفتم: روت و م دیحق به جانب اما ناام  یو با لحن  نیکردم سمت رامت رو

 و بهمون پشت کرد.  دمیلبش نشست و برخالف تصورم به اون طرف چرخ  یرو  یتلخ  لبخند

 باال دادم و به سواالت دکتر جواب دادم.  یو کم  راهنمیپ

 برداشت و شروع به نوشتن کرد.  یاخون، نسخه شیآزما هیو  نهیمعا قهیاز چند دق بعد

 داد. نی هم نسخه داروها رو به رامت بعد
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الزم رو انجام   یهاش ی آزما طورن یو بگذرونه و هم یغربالگر  یهاشه و دوره  ی حتما سونوگراف  دیبا -
 بده.

 حالش چطوره؟  -

  یکردم رو حتما مصرف کنه، ماه  زیکه تجو ییداروها دی و با فهی حال هردوشون خوبه، اما مادر ضع -
 کنه. یبار به دکتر متخصص مراجعه کنه و از استرس دور  هی

 و بهش تشر زد.  دیحرفش پر ونیم نیرامت

 ؟ یر یگیوقت تو ازش خون مبه زور سرپاست، اون نیا -

  دنیفهم یگفت: برا  یرفته ا لیتحل یبه عقب رفت و با صدا یآشکار قدم یبا تعجب و وحشت  دکتر
 .دمیم  لیرو بهتون تحو شی جواب آزما گهیسالمت خودش و بچش الزم بود؛ تا چند ساعت د

 حوصله کنارش زد.  یب

 خوبه تا اون موقع برو. -

 . رمیگی باشم خفقان م  نجای ا گهیدو روز د رم،یم انیبا را گهیماهه د کیپوزخند زدم،   هناخواست

 بسته شد. کی اتومات شمیروم، ن رشی نگاه خ دنید با

 سپرد.  یکنار تخت نشست و کارها رو به قادر  یصندل یرو

 ؟ یو خطر کرد  ادیب  ی: چرا گفتدمیپرس نهی و با طمأن دمیکش نمی س یرو تا باال پتو

 بد کردم؟   د،یریممکن بود جفتتون بم -

 آورد و بدون روشن کردن گوشه لبش گذاشت.  رونی کتش ب بیج یاز تو  یگار یهم س بعد

 کنه؟ یم جادیتو ا یبرا یای چه نگران  گست،ید یک یبچه من و  -

 .زنمی چون درون توئه بهش صدمه نم  دم،ینم یتیمن به اون بچه اهم -

 صوزتم باال آورد.  کیهاش و تا نزدا انگشت دو ت نیو ب گاریس



 2عاشق  انتکاریخ

547 
 

  دیبا ؛یهم نرفتم، چون تو دوسش دار  کهیدنبال اون مرت  یحت کشم،ی نم  گاریس  گهیکه د نهی هم یبرا -
 باشه.   یآدم جالب

 بود؟  یکارش جد یکنه ک تو ریبود همتون و دستگ کیچون نزد -

 انداخت.  نیو زم  گاری زد و س ی تلخ  پوزخند

 نه، چون تو رو عاشق کرده! -

و   دمیکشیتر نفس م حاال که از سالمتش مطمئن شده بودم راحت   دم،یچ یدور خودم پ شتریرو ب  پتو
 حالم بهتر شده بود.

 ؟ یکن یچرا رهام نم  -

 .کنمی اون اشتباه و تکرار نم گهید  رهات کردم   یکه بهش داشت یبار بخاطر عشق  هی -

همسر و   تی خاطر خودخواهبه یخوای گفتم: م یز یآم هیلحن کنا زدم و با یز ی تمسخر آم  لبخند
  ؟ یر یرو بگ  گهید یکیسه نفره  یزندگ ؟یرو بدزد گهید یکیمعشوقه 

 باال انداختم. ییو کش دادم و ابرو لبخندم

 نداره.  یتیاهم گرانید یزندگ ه،یتو عاد یالبته برا -

جوک   هیبه   د؛یخند شهیشه، مثل هم یعصبان  ایتلخم آشفته خاطر  یهاحرف   دنیاز شن کهنیا بدون
 !مزهی و ب  یتکرار 

جا   هینداره، البته من و تو از  ی تیجز خودش و تو براش اهم یچ یکه ه ی! کسمیعوض هیآره من  -
 ...میهم هیشب   یلیخ

و دل شکستن! من تو تموم عمرم   انتی بودن دارم و تو عادت به خ زی و نفرت انگ یعادت به بد من
 دادم... تی فقط به تو اهم

  ایبدم  شیها و لحنش به درد اومد؛ اما نتونستم دلدارحرف  یاندوه نهفته شده تو دنیاز شن  قلبم
 کنم. ی ازش معذرت خواه
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 بار!...  ن یو آخر  نیاول یبرا م،ی با هم صادق باش  ایب -

 م. صادق بود  انتکاری خ یدروغگو یبا تو شهیمن هم -

ابر خالفکار   هیخالف از دست داده بود، با  یکه پدر و مادرش و تو کای رائ یخواستی ! تو مینه، نبود -
  یکه قربان یگناهی ب یهاکه در اشک و خون انسان یبا پول حروم یتونستی خوشبخت بشه؟ م

  بچهو   یپر از عشق و محبت و مستحکم درست کن یزندگ هی کایرائ  یبرا دهیشدن غلط تی خواهادهیز
 ! ؟یبه اوج برسون  یطور هاتون و اون 

  شیما رو تا ابد پ یتونی تو نم  ،یزنی خودتو گول م یادامه دادم: دار  نیزدم و غمگ  یرنگکم  لبخند
 . میکن یزندگ  میخوا یکه م یبا کس میتا بتون  یکنیآزادمون م ای یکشی ما رو م ای ،یخودت نگه دار 

لحظه سخت به عشقش دل ببندم و   نی، احمقانه بود  که در ادر سکوت بهم نگاه کرد هیچند ثان یبرا
چنگ بزنم تا دوباره   یز یبه هر چ خواستمیدر اون لحظه م دونم،ی باشم آزادم کنه؟ نم دواریام

 !...نیمثل رامت یبه وجدان خفته مرد یحت  ارم،ی خونوادم رو به دست ب

 من.  یبود، اما نه برا والیاون ه دیشا

  ریگرفت، به همون سرعت که تغ تی از اخم و عصبان یرنگ بارهک یاز احساسش به  یخال صورت
شده   رانیو مهربونش به همراه عشقش و میموضع داد از جاش بلند شد، انگار که تموم احساسات مال

 وار داده بودن. وانهید یو جنون  تی بودن و جاشون رو به عصبان

نقطه ضعف و  یبا دست گذاشتن رو یتونی م  یکنیاگه فکر م  یزنیخودت و گول م یتو هم دار  -
 عالقم 

 ... یچه نخوا یچه بخوا شم؛ی آرامش تو و بچت هم من م ییآرامش من تو ؛یفرار کن  جانیا از

 اجباره!  ست،یقبل خواهش ن یهامثل دفعه نیا

باز   زیدآمیتهد  یهاش با حالتو لب دیلرزی درونش م  تیاز عصبان  ختست،یقدر به هم رکه چه دمیدیم
 . بستی و دهنش رو م  شدی م مونیاما از زدن حرفش پش شدن،یم

 یتو یرو جبرانش کنه؛ احمقانه بود که حت  رشیبزنه که بعدا نتونه تاث یحرف  خواستی نم  انگار
 هم نگران حالم بود... ت یعصبان 
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 .آرو بشه یدور خودش زد و به سمت در رفت تا بره و کم  یچرخ

تا    یتونیدوباره گفت: تو نم  نیهم  یاما طاقت موندن نداشتم، برا ست، ین  یزمان مناسب دونستمیم 
 ! ینگه دار   جان یابد من و به زور ا

 درگاه در گذاشت و به سمتم برگشت. یو رو دستش

 ؟ یفرار کن  یخوای م -

 .کنمیو م   کارنیاگه بتونم ا -

 ؟ ی نیبی وقت بد ماون -

 م؟یکش  یم ؟یکن  یم کاری چ -

 . ادیکه ازم برم   یدونیم کشم،ی اونو م یدار  گهید یکینه،  -

 . یکنی زد و ادامه داد: بعد هم تو بچه من و بزرگ م  یچشمک

 هم فشار دادم. ی هام و محکم رودهنم رسوندم و پلک  یمشت شدم و به جلو دست

هر  سوزه،ی به حالم نم دلش کسچینداره، ه یادهیکردن فا هیبودم که گر دهیمدت خوب فهم نیا یتو
 .شهی تر مدورم تنگ یو حصار زندان جهنم نهیبی م بیآس شتریضعف نشون بدم بچم ب شتریقدر بچه

 برام از صد تا مرگ بدتر بود.  انیرا یتحمل دور  

بودم   دواریتر بود، فقط امبرام سخت  یقلبم از هر کار  یزدن تو دوارانهیام یهانکردن و حرف  هیاما گر 
 هام و باور کنه!...شکمم دروغ  یبچه تو

 ،یدیکه عشقم و ند احساسی ب انتکاریخ  هیتو ،یو هست یاشتباه عمرم بود نیتر  یتو دوست داشتن -
 .یگرفت  دهیو ناد یدید ای

 تو سرم صدا داد.   یشدن در مثل فرو اومدن پتک دهیکوب یبهم زد و صدا  یپوزخند

 دم یسرم کش یفشار دادم و پتو رو رو قمیشق یو رو تمدس
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 *** 

 دو هفته بعد«  »

 بهم انداخت.  ینگاه میگذاشت و ن یعسل یو بست و به سمتم اومد؛ داروها رو رو در

بهم نگاه کرد، رنگ نگاهش عوض شد و با تعجب به سمتم اومد، دستش و  رهی که خ  هیاز چند ثان بعد
 گذاشت و صداش دراومد. می شونیپ  یرو اطی با احت

 مگه گذاشتنت تو زود پز؟! ،یقدر داغچه -

باز شدن قرص ها و پاره  یو به روش بستم؛ صدا میاشک یهاو دوره پتو مشت کردم و چشم دستم
 . کردی گوشم اعصاب و حال بدم رو خراب تر م  کیشدن جلدشون نزد

 بهم وارد کرد.   ینوک انگشتش به بازوم زد و تکون آروم با

 پاشو... ؟یه -

که از   یقطره اشک اریغرق شم اما اخت مییدر سکوت و تنها شتریکردم ب ینشون ندادم و سع یواکنش
 شد. سی هام خاشک  یشد و نداشتم و صورتم از گرم   ریهام سرازچشم

 و بدون نظر خواستن و به زور قرص رو بدون آب به خوردم داد. دیکش یپوف

 ؟ یلرز  یچرا م -

 گرمش فشرد. یهادست ونیزدم و م خی یهاتخت نشست و دست  یم رو ندادم، کنار یجواب

دوست   نی چون رامت اد،یسر تو نم  ییبال  یصورت چیدر ه ؛یر ی گ یبه خودت و بچت سخت م یدار  -
 داره...

 ...کشهیکه داره من و م  نهیگفتم: هم یلرزون یو با صدا دمیحرفش پر ونیم

که بارها قلبش رو   یاونم کس کنه،ی با گروگانش رفتار نم  یطور ن یا یر یگگروگان چیه  ،یچون احمق -
 کرده!  انتی شکسته و بهش خ
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  شیو عصب  یرفتارت ادامه بد نیبه ا یاگه بخوا ،میمکان نداد ری چند روز و تغ ن یحال بد تو ا خاطربه
 ممکنه به بچت صدمه بزنه... یکن

دادم و  با   رونیوانه شدن، نفسم و آه مانند ب هام بدون مانع راز اشک  یلیرو باز کردم و س هامچشم
 محموله و افرادش و داد؟  انی: رادم یزحمت پرس

 صورت نگرفت.  یامعامله یاون اومد ول -

ازش   لومترهایک م،یستین نی برل   یشدم که ادامه داد: ما که اصال تو  رهیدردمند بهش خ ینگاه با
و   میفرار کن میگرم کنه تا بتون  یواه  زیچ هیبود که سرشون رو به  نیا یاون معامله فقط برا م،یدور
 . میازشون دور ش شتریب

راستش انداخت و ادامه داد: گفت محموله و افرادش و    یپا یچپش و رو یداد و پا  هیتخت تک  به
 .کشهیتو رو هم م  خواد،ی نم

  جانیباند هم که ا ی، افراد اصلهارو قبال به خارج از کشور فرستادهنداشتن، پول یت یبراش اهم اونا
 .میریم یما هم به زود  ستن،ین

وصف کردن بود، دوست داشتم به عقب   رقابلیغ دی چ یپی قلبم م یهر کلمه تو دنیکه با شن  یدرد
  یو زمستان   یخواب طوالن هیبه  ای  ام،ی ن ای به دن وقتچیبطن مادرم برگردم و ه ی برگردم... انقدر که تو

ها و سال ههمه درد و رنج نباش نیاز ا یاثر  چیباشم، ه گهیآدم د هی شمیم  داریب  یفرو برم و وقت
 بخوابم تا حالم خوب بشه. 

  یپتو کنم، انقدر بخوابم تا وقت ری هام و ببندم و دوباره سر زهمون لحظه هم دوست داشتم چشم در
چشم باز نکنم؛ اما هر لحظه که  گاردهایباد ای نیو رامت نینازن  یدرست بشه و با صدا زیکه همه چ

درد و رنجش رو   گرفت،یهام جون مچشم یجلو انیرا ریتصو گذاشتمی هم م یهام و روپلک 
 . رمی آروم بگ تونستمیو نم  کردمی احساس م 

هام رخنه کرده بود  که در تک تک سلول  یبا ضعف  که به سکوت و خواب داشتم یدیشد لیم رغمی عل
 اومدم.  رونی پتو ب ریاز ز

تر  رنگسابق دورتر و کم یو برگشتنم به خوشبخت  انیرا دن یامکان ند م،یشدیدور م  شتریقدر بچه هر
 . شدیم
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رو با هم   یمرگ و زندگ  یول ومدیدرسته که از هم خوشمون نم  م،ی... من و تو با هم بزرگ شدنینازن  -
 .  میردتجربه ک

 رو خدا کمکم کن، بخاطر بچم...   تو

 و هردومون نجات بده. ای ب ، یرسی نم یخوایکه م  یز یبه اون چ تو

 هاش نقش بست. لب ی رو  یتلخ  لبخند

 باشه.  تونستی بدتر هم م  نیسرنوشت ما از ا ،ا یفراموشش کن رو -

که در   یکس نیو جمع کنم و به آخر میکردم انرژ یسع دم، یو کش نشیشد و خواست بره که آست بلند
 دسترسم بود رو بزنم. 

 جون آراد... جون آراد، کمکم کن!  -

بعد هم کنارم   ،د یچ یتو بدنش پ  یفی شد و لرزش خف دهیکش  نیمن سر شد، نگاهش به زم همراه
 رو چنگ زد. نیسقوط کرد و زم 

 !یتو عاشق اون بود -

 زد و نگاه تار از اشکش رو بهم دوخت.   یپوزخند

 هم عاشق تو بود.و اون  -

 زدم.  یحبس شدم رو آزاد کردم و لبخند دردناک   نفس

من بود.  ی! اون عاشق من نبود، اون حامیو بدون  زیهمه چ دیبا گهی... تو که دیکن  یاشتباه م -
 کردم.  هیها بهش تک سال  نیتموم ا یبود که تو یدوست و کس 

 بود.  رتمی غ یب یبرادرها یاون جا داد، تیجمع کرد و بهم هو ابونیبود من و از خ  اون

 !ییجا نیکه تو ا نهیهم یزد و گفت: برا  یپوزخند

 .دیبه گوش نرس   نشونیاز ب ییحرف زدن باز شدن، اما صدا یهام برابهش نگاه کردم، لب گنگ
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 کشه؟ی خبر مرگت عذاب نم دنیو شن جان یبه فرض که برادرته؛ با بودنت در ا -

که بهم دست   یاحساس وحشت  ایهاش رو بپوشونن  چشم یشرارت ترسناک تو  تونستنی نم هااشک
 داد رو کم کنن. 

 .یاون و عذاب بد یخواستیم  ن؟یطرف رامت یخاطر آراد اومدپس تو به -

همه سال  ن یبدتر از ا  یبلند شد و با خنده گفت: آره، عذاب نیزم  یخنده، از رو ری وار زد ز وونهیو د بلند
 رنج من!

 شروع خوبه... یبرا یکمشه، ول نیا البته

رنج و   خوام،ی خوام... درد م یمن مرگ م خوام،ی نم یخوشبخت  خوام،ی آرامش نم خوام،ی پول نم من
 قلبش که قلبم و شکست!  یبرا خوامی م ری ناپذ انی پا یعذاب

نزدم و تالش نکردم تا  ی حرف  گهیاز طرح روبروم دوختم، د یخال  واریازش گرفتم و به د چشم
 ترحمش رو جذب کنم.  ای منصرفش کنم 

 برگردونه.  انیوجود نداشت که من و به را یز یقلب اون چ یتو

بود که ذره ذره و در هر   یمثل مرگ انیاز دست دادن را شهیهم یو ترس برا  دیلرزی از سرما م  بدنم
 .شدی م قیقطره قطره بهم تزر هیثان

جا بود، در  ، اون اونبرآمده شده بود  یکه تا حد دمیشکمم کش  یکردم و رورد   راهنمی پ ریو از ز دستم
 کنار من! 

  کردمیم هیها گر من بود، هفته ها و ماه شیبود که واقعا پ یاون تنها کس  کردم،ی ازش مراقبت م  دیبا
 . اوردیقلبم و به درد م ییو احساس تنها

ها  از آدم ی کردم، انبوه یسپر  یرو در شلوغ  یادیز یهاسال  ستم،یکه تنها ن دونستمی م گهیحاال د اما
 میتنفس  یشکمم بود. هوا یاما حاال بچم تو کردم،یم ی اما باز هم احساس پوچ  گرفتنی اطرافم رو م

 برد. ی از گوشت و خونم هم بهره م یکه داشتم، حت یز یو از هر چ کردمی رو باهاش قسمت م 

 تنها نبودم.  گهید
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  یزنده بمونم و نفس بکشم، اگه تو نبود دیکه با ارهیمن و به خودم م ، یزنیکه م ییهر دست و پا -
 من االن مرده بودم.

 و بازش کردم.  دمیکاغذ مچاله شده کش یدردناکم و رو دسته

  ییکه تنها ی فهم ی اون لحظه م ،یتا بخون  دمیرو نشونت م  ادداشتیدست نوشته ها و  نیا یروز  هی
 !یست یتنها ن گهیهاست، درونت که پر از عشق باشه، ددرون آدم 

 *** 

 دو  -و  -نود -و  -ششصد -ادداشت ی#

2January 

1:33 am 

 همٔه ما مرگه!...   انیوجود نداره، به هر حال که پا  یخوش انیپا چیخوش؟ ه انیپا

و از اول  شدمی زنده م و هر روز مردمی بود! هر روز م ان یبودم که هر روزم پا  یامن از اون دسته اما
 . کردمی شروع م

چنگ  یز یبه هر چ کهیی کسا یبرا هیتصور پوچ و توخال  هیفقط  دیوجود نداره، ام یدیام چیه د؟یام
 کنن.  داینمردن و ادامه دادن پ ی برا ل یتا به دل زننیم

اما   کنه،یم  کیدر کمال تعجب شل  ،یدی ماشه رو فشار م  ه،یاسلحه خال هیمثل   دیام یاز من بپرس اگه
 .ادی م رتیگ  یقلب یز یر خون هیو  یسردرد طوالن هیفقط  جشیاز نت

 خود من بود.   هیاگه آدم بود شب یدی روح من بود، اما ناام  هیاگه آدم بود شب  دیام

و   با هر تقه در  رسوندم،ی به صبح م یدیاما شب رو با ناام کردم،ی م یسپر  دیکه هر روزم رو در ام یمن
بغض    شدمی که روبرو م قتی با حق یاما وقت  زدمیصورتم لبخند م   یهر لمس سرانگشت گرم رو

  ییهاقدم چیه یو صدا یدست و نگاه چیه یتا گرما  دمیچیپی و پتو رو انقدر دور خودم م   کردمیم
 قلبم رو نلرزونه.  ستین انیکه مال را

 ذره ذره جونم و گرفت... دینکرد اما ام دیهرگز من و ناام یدیناام
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هر دو   انی، اما قطعا من و را شکست   شتریب  یقلب ک ایبود   شتریب  یداستان درد ک نیا یتو دونمی نم
 .میزدیدر جهنم مطلق دست و پا م یبازه زمان  کیدر 

روح منه که نظاره گر و    نیا کردیفکر م  دیشا رسوند،یهم مثل من هر روزش رو با درد به شب م اون
خود من بودم که وصل شده بودم به قلبش و با هر   ن ی... اکردی اما اشتباه م شه،یآشوبمصبب دل

 . ومدیقطره اشکم قلبش به درد م

 زدن! یم  ادی رو فر یدیشهر و کشور ناام یجا یهمه جا رو گشت، اما جا اون

هم دل   دی ها کور شده بودن؟ شاچشم  ایشهر کر شده بودن  یهابود، گوش  دهیها و ندکس اون  چیه
 دیناپد یکنه؛ طور  دایها سنگ شده بودن و همه دست به دست هم داده بودن تا نتونه دلدارش و پ

 درد و رنجشون رو احساس کنه. تونستی شده بودن که انگار از اول وجود نداشتن و فقط م

 ازش دست بکشه. تونستی و نمشده بود    ینیو دروغ یپوشال  یغرق در خوشحال  یطرف تر مرد اون

به  دنیرس یقراره برا دادینم یتیقرار داده بود که اهم هاشیدلسنگ  تی رو چنان در اولو  قلبش
 بپردازه. ین یسنگ یچه بها انتکارشیمعشوقه خ

هم   یهاش و روکه پلک  نیاما هم د؛یخندی م واروونهیفقط د نیهم یلبخند بزنه، برا تونستی نم اون
که  یگناه ی افراد ب یهاانگار که غرق در اشک کرد،یاطرافش رو احاطه م  هی از گر ییایدر فشرد،یم
 خودش رو نجات بده.   تونستی و نم  رفتیفرو م  یک یکرده بود، داشت به عمق تار رانیو

نتونست   گهید ساد،یکه وا یکرد، چون قلب ریعشق و طلب بخشش د  یبرا تیهدا نیرامت
 گلوله تفنگ جون داد.  یاز درد تو یانبوه ریکارهاش ابراز کنه و ز یبرا یای مونیپش

 !هیقانون تلخ زندگ نیو ا رسنیهمه عاشقا به هم نم شهیهم

 ادامه داره...  میتا زنده ا یول  رهینم  شیپ م،یطور که دوس داراون شهیهم  یزندگ

و به قعر دره سقوط  رنیبعضا تند م زنن؛ی حسرت درست و پا م یو تا ابد تو موننی جا م  ایبعض
 . کننیم

 هستند.  یا گهیمتفاوت با کس د یها در نظر هرکس اشتباه  کنن،یاشتباه م یزندگ  یتو آدما
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 ! کنهی و مردن با هم فرق م یزندگ یمردم برا یهاکه راه و روش  نهیهم یبرا 

مرگ و   نیدرندشت فاصله ب یایدن نیا یکه تو دمی. اما من دستیگناه ن  یاشتباه کردن خطاست، ول 
 .تهیاهم ی و ب  کیبه ظاهر کوچ یاشتباهات و گناها  نیبه اندازه هم  یزندگ

 اشتباه بزرگ...   هیاشتباه کرد،  نیرامت 

 گرفت و اشتباه مرد!   میکرد و اشتباه عاشق شد و اشتباه تصم  یاشتباه زندگ 

 یجاها   یو تو شنیم به عقده  لیو بعد تبد شنی جمع م  دن،یها دست به دست هم م کمبود
 .شنیمنفجر م یحساس زندگ

 خودش نگه داره. شیپ  ایرو عاشق کنه،  کایحد و مرزش رائ ینتونست با عشق ب نیرامت 

 وجود نداشت.  نی رامت یبرا  ییکه عاشق مردم و همسر و بچش بود، جا  یقلب تو

باشه و به مردم خدمت کنه، بلکه با صدمه زدن به  دینتونست با استفاده از استعدادهاش مف نیرامت
 شکستن و مرگ قلب خودش و فراهم کرد.   نهیوطن هاش زم  هم

در وجود من مرده بود برنداشت و هرگز   شیها پکه سال یدختر  یبرا یهرگز دست از عاشق اون
 .دی ند دمیرنج کش یهاجز عشق در چشم یز یچ

 کنم. دارییدرونم رو   یایمن و وادار کرد تا رو اون

 !دوننیو همه م  نیو ا رسنیهمه عاشقا به هم نم شهیهم

معامله  نیو در ا کننیم یفداکار  شونیزندگ یها  نیارزشمندتر یخوشبخت  یاز افراد برا یبعض
 .ذارنیم هیعاشقانه از خودشون ما 

  ،یرو نشکن  یقلب نکهیا یعنی  یواقع  یهم در نظرات مردم مختلف، متفاوته! خوشبخت یخوشبخت 
 !یآورده نش ادیبا نفرت زنده و به  یو در قلب کس یظلم نکن  یبه کس ،یز یرو نر ییآبرو

 .یبد هیهد تی رو به افراد ارزشمند زندگ  یعوض خوشبخت در

 خوشبخت شد.   کرد،یم یبراش پدر  یپدره واقع هیکه مثل  یآتنا با مرد یعن ی یخوشبخت
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 .دیرامش رساونا به آ  یمرد اما با نگاه به شاد اسما

و عاشقش   ینه عاشقش باش ، یکه عاشقت باشه و عاشقش باش یبا کس  یزندگ  یعن ی یخوشبخت
 ! یعاشقت باشه و عاشقش باش ایباشه 

 کنم. یحال   نیو به رامت نیکه من نتونستم ا البته

 .ستین  حیبه نظر برسه، الزاما صح  یو دوست داشتن بای ها هر چقدرم که زانسان  ریمس

ها مقدمه  ی و بعض  رنیانسان به شمار م یها ییمحک زدن توانا یبرا یچالش ی مشکالت زندگ یبعض
 !...یزندگ یواقع  تیو موجود یبه هدف اصل  دنیرس یبرا یا

  یدرست ری به مس  مینتونست کدومچ یه نیهم یبرا م،یگناهکار بود یمن همه به نحو یزندگ  یتو اما
 خوشمون رو رقم بزنه.   انیتا پا میبرس

 *** 

 سه -و  -نود -و  -ششصد -ادداشت ی#

2January 

2:00 am 

 دخترم -یبرا -یا -#نامه

 سالم... زمیعز دختر

و باعث   کنهی تصورشم خوشحالم م  یبگم که حت  دیبا ،یخون ینامه رو م  نیا یکه دار  دهیرس  یزمان اگه
  یکه بتون  یو انقدر بزرگ شد یاتو زنده  یعنی نیدرد و تحمل کنم؛ چون ا نیتر اراحت  شهیم

 ! یو درکشون کن ی هام و بخوننوشتهدل

  ای زنده بمونم و تو رو به دن  انیپا یدرد و رنج ب  نیتو ا یمن موفق شدم تو  یعنی  نیاز همه مهم تر ا و
 . ارمیب
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کاغذ و در دست   نیو با لبخند ا یکه االن لبخند بزن خوامی رو تار کرده اما م دمیاشک د کهن یا با
 . یلبخند بزن  ختمی که روشون ر ییهاو به اشک  یر یبگ

 شهیمن م انیپا یدوست داشتنه و صاحب عشق ب  قیکه جز خدا ال یکردم تنها کس یفکر م  من
هم و  یرو  یو اون دو تا خط مواز  دمیچک و د یبیجواب اون ب  یخواهد بود، اما وقت انیپدرت را

گفت تنها   شهی ... و میاز وجود من یتو جزئ  ،یاز عشق شتریب یز یچ هیکه تو  دمیکردم، فهم  یمعن
 . یحفظت کنم و در من باش شهیکه دوست دارم هم  یاز من  یقسمت

 ! ییادامه دادنم باز هم تو زهی و تنها انگ ییزنده موندن من تو لیدل

تموم شه و از   یچند ماه لعنت نیاگه ا یحت  ،یمونی م جان یهم شهیکه تو هم دمیمن بهت قول م  حاال
 موند. یقلبم خواه ینبرم،باز هم تو تو ایجون سالم به در ببرم  مانیزا

و ازت مراقبت   مونمی تا آخرش کنارت م کنم؛ی من هرگز تو رو رها نم ان؛یمادر خودم و مادر را برخالف
 برام انجام نداد. کسچی که ه ی... کار کنمیم

 دیکه ام یدونی اما خب م م، یتو و پدرت کنار هم باش من  یخونی نامه رو م نیاالن که ا دوارمیام
 .دمی باره بهت نم  نیدر ا یقول چیقدر ترسناکه؟ پس هچه

 و من جواب دادم، نه!  سم؟ینوی پدرت م  ینامه رو برا  نیکه ا دیمرد االن از من پرس اون

 کنمیو احساس م کشمی لحظه که دارم درد م نیدر ا  یتا بدون  سمینویتو م ینامه رو برا نیا من
 قرار داره، تو رو دوست دارم! میمرگ در چند قدم

  ،یو مطمئن باش   یو برخالف ما بدون  یو تو داشته باش مینداشت  انیکه من و را یخوام حس یم من
 که مادرت دوست داره!

 باهات حرف بزنم.   شتریو ب سمیبرات بنو  شتریب تونمی بده که نم  یلیخ نیا

سرنوشت تو رو   دوارمیام نیهم ی! براییو اون تو دمی رو از دست نم دمیمورد هرگز ام کیمن در  اما
 بهتر بهت بزنم.  ی حرف ها رو در حال  نی تا بتونم ا رهیاز من نگ

Tania Roiner 
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 **** 

 پنج ماه بعد«  »

  شد،یم  دتریو در هر لحظه شد  شدی که بهم وارد م یهم فشار دادم، اما درد یو محکم رو هاملب
 شد.  اندازن یاتاق طن یدادم و آه دردناکم تو رونیباعث شد نتونم مقاومت کنم، نفسم و با درد ب

تنم   نییدرون شکم و پا  دم،یکشی حبس شده بود و به زحمت نفس م نمیس ی از درد تو یبزرگ حجم
با   دیتا شا دمیم و خودم و باال کشگرفت واریبه وجود اومده بود، با بغض دستم و به د یجنب و جوش 

 و راه برم.  رمیفاصله بگ واریاز د کردنی نم  میاریراه رفتن حالم بهتر بشه؛ اما پاهام  یکم

ها درد  باز شد؛ انگار که بعد از ساعت  یژمانندیژقیق یقفل اومد و در با صدا یتو دیکل دنیچرخ  یصدا
 تازه متوجهم شده بودن. دنیکش

 ... ادیباال ب تی زار هیگر ای غی ج یگه صدابهت نگفته بودم ا  -

 ابروهاش افتاده بود محو شد و به سمتم اومد. نیکه ب یظیحرفش و ادامه نداد، اخم غل دنمید با

 مانته؟ یوقت زا -

  یهام و برداشتم و در اوج اخمو چنگ زدم و دستم و به کمرم گرفتم، با زحمت قدم   واریدرد د با
 نثارش کردم. 

 ندارم؟  دنمی اجازه درد کش ه؟یچ -

 رو صدا کرد.  نیمهمون چهرش شده بود، نازن  یکه ناگهان یتعجب و وحشت با

 مانشه؟ یوقت زا -

 هفته مونده.گفت: هنوز دو  دیبهم انداخت و با ترد  یای نگاه سرسر  نی نازن

 برو دنبال ماما...  -

 . دمیو با وحشت به سمتش چرخ  ستادمیجام ا سر

 مارستان؟یب یبر ی من و نم  -
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 تعجب و در سکوت بهم نگاه کرد.  با

 ماما.  هیافرادم و فرستادم دنبال  ست،یرفتن ن  مارستانیبه ب یاز ین -

  یو رو دمیکش  یفی خف غی شکمم گذر کرد، ج ریاز ز یدی بزنم که ناگهان درد شد  یباز کردم حرف دهن
 رو گرفت.  ربغلمی و ز دییبه سمتم دو عی زانوهام خم شدم، سر

 ... ینیبش  دیبا -

 و ازش فاصله گرفتم. دمیکش رونی از دستش ب ضی و با غ بازوم

 . یعوض کهی دکتر، مرت میببر دیبا -

 تخت نشوند.  یرو یو به آروم  توجه به حرفم دوباره به سمتم اومد، بدن لرزونم رو در بر گرفت بدون

 . ستی ن یز ی آروم باش، چ -

 و دراز کردم و با وحشت به شکمم نگاه کردم.  پاهام

 .یمن و به کشتن بد یخوای تو م -

 .دیموهام و بوس  ینشست و رو  کنارم

 ! یاینگران نباش، از پسش برم  -

 ازش بخوام تنهام بذاره.  ایبه عقب هولش بدم  تونستمی نم  نیهم یبرا دیلرزی وجودم از درد م  تموم

 یگی : مگه نمدم یخاطر ترس مظلوم و نازک شده بود بود، نال و به  دیلرزیکه در اثر درد م ییصدا با
   مارستان؟یب میبری پس چرا نم ،یدوسم دار 

،  که باورش برام سخت بود یای هاش فشار داد و با ناراحتدست  یو تو زدمخ یلرزون و  یهادست
 خطرناکه!  یول  زم،ی جواب داد: متاسفم عز

 صورتم گذاشتم.  یو رو دمیکش رونیو از دستش ب دستم
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از اتاق چمباتمه زده بود و   یاگوشه نی، نازن بود  یپناهی و ب  ییتنها کردیم تمیاز درد اذ شتر یکه ب یز یچ
خوردنش رو نداشتم   یکه برام آورده بود و اشتها یایاهی از شربت گ یخوردکن اعصاب  یبا خونسرد
که   نداشت تی اهم کسچیه  یبرا شدن،ی اتاق هم نم کینزد ی حت نیساکن هیو بق کردی کوفت م

 . کردی اعصابم و خورد م  شتریب  نیبود که واقعا نگرانم بود و هم نیقدر درد دارم؛ فقط رامتچه

 هام و پاک کنم. ونستم اشک و تازه ت  دیآروم کش یدردم کم قهیاز چند دق بعد

 . دمیکش قیو تندتند نفس عم دمیشکمم کش یو رو دستم

بهم   بارک ی قهیبران هر چند دق یاو درد مثل صاعقه  دنیچ یپیچنان در هم مشکمم هم  عضالت
 . اوردیو درم غم یو ج کردی اصابت م

 ن؟ یرامت -

 به سمتم برگشت.  یصدام، دست از رژه رفتن دور اتاق برداشت و با مهربون  دنیشن  با

 جانم؟  -

 مونده؟ ی... کدوم گور...یاون قابله گور به گور  -

 . ارنشی، افرادم دارن منگران نباش  -

 رم؟ ی و بم ادیب  ای: نکنه قبل از اومدنش، به دندم یوحشت پرس با

 ... ادینم ش یپ  ینترس، مشکل -

 زمزمه کرد. گاردشیرو دم گوش باد یز ی و چ دیسرک کش رونی هم از در اتاق به ب بعد

 و دوباره صداش زدم. دمیبالش کوب  یو به پشت رو سرم

 ، گردنم شکست. رو درست کن  یکوفت یهابالش   نیا ایب -

دستش سرم و عقب نگه داشت و   هیگذاشت و بدون حرف به سمتم اومد، با  بش ی ج یو تو شیگوش
 هم گذاشت.  یها رو کج رودستش بالش یک یبا اون 

 دهنم و قورت دادم و روشون رها شدم.  آب
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 ... ن؟یرامت -

 ؟ یدار  یمشکل ؟ی خوای م یز یچ ،هیچ -

 لب باز کردم: ازت متنفرم، خدا لعنتت کنه! زدم،ینفس نفس م کهی حال  در

 جا رو تخت نشست. شست و همون لبش ن یرو یحرفم لبخند محو دنیشن  با

 ...یوحشتناک یوالیه هیتو  -

  ییهر فحش و ناسزا نیهم یندارم، برا یادیکه تا شروع دوباره انقباضات و درد وقت ز دونستمیم
 رو نثارش کردم و اون فقط در سکوت دستم و فشرد. ومدیکه به ذهنم م

و ازم گرفته بودن، هر  دنیرت نفس کشقد ی حت شدنیتنم هر لحظه انجام م  ن ییکه در پا یانقباضات
 . کردمی و در اون لحظه تموم امواتم رو رصد م دنیکشیطول م قه یدق کی کدوم حدود 

بالخره دو   شد،ی م ترن یشدن بودن و کمرم هر لحظه سنگ  شتریکه دردهام در حال ب  قهیاز چند دق بعد
 تا زن وارد اتاق شدن. 

راحت    یلیچهل سال سن داشتن، خ ینفسم بند اومد، دو تا زن بودن که به نظر باال دنشونید با
 رو برام آوردن. یو دو تا قابله محل میاخراب شده یروستا هی یحدس بزنم که تو تونستمیم

 کردن.  لیرو داخل آوردن و شروع به آماده کردن وسا  یبزرگ تشت

 . یدرد دچار ش نیبه هم  دوارمیام -

جمع و جورش کرد و دوباره   عیسر یلیخ  میاشک یهاچشم دنیکه با د ادی د کش باوم لبخندش
 . دیهام و بوسدست

 . یتونیکه تو م دمی بهت قول م ،یایاز پسش برم  -

 .کردنی م شتری ترسم رو ب   دبخشش،یقاطعانه و ام یهاحرف 

 بازوم و گرفت   ری ز نیرامت

 . رونیشو بزنان گفتم: حاال... گم...   نفس
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 و بلند شد.  دیموهام و بوس یرو زدیرنگش موج م رهیت یهاچشم یکه تو یای نگران  با

  یهست یاز هر زن  تری نباش و به خودت اعتماد داشته باش، تو قو یچ یاطرافم، نگران ه نیمن هم -
 . یار یب ای ت به دنمثل خود  بایدختر سالم و ز هی یتونیو م  دمیکه تا به حال د

 !... م؟یقو یلیمن خ یکنی جلوت جون دادن که فکر م مانیمگه چند نفر در حال زا -

 . کشمی همتون و م ادی سرش ب ییگفت: اگه بال یجد  یلیرو کرد سمت ماما و خ  نیرامت

 .ادی نم شی پ  یمشکل د،یرو بروز بده گفت: نگران نباش یو ترس  ینگران  نیکوچکتر کهن یماما بدون ا زن

 هم به در اشاره کرد.  بعد

زنده   دیکه شد اون با یبا مادره، هر چ تی گفت: اولو زیدآمیبود که برگشت و دوباره تهد دهیدر نرس  به
 بمونه. 

 زدم و رو به ماما کردم.  یاگهیاز رفتنش پوزخند د بعد

 . دیجون بچم و نجات بد دیغلط کرد، با -

 بلند رو باال زد و پاهام و دراز کرد.  لباس 

 .دیمونی هر دوتون زنده م -

 ؟یر ی م ای یمونی م؟ م  کاری: چ دیبرگشت و پرس  نی به سمت نازن شونیکی

 با تعجب ابرو باال انداخت و پوزخند زد. نی نازن

 .رمیباشم، معلومه که م  یبتیمص  نیشاهد همچ خواهمی من نم -

نبود،   نیخاطر عالقم به نازنهام جمع شدن بهچشم یکه تو ییهااشک  رفت،یاون هم داشت م  پس
 .شدی در درونم پررنگ م شتریبود که هر لحظه ب  یایکسی و ب  ییخاطر احساس تنهابه

 توله قبض روحت کنه.  هیکه  ییحرفا  نیجون تر از انگران نباش عجوزه، تو سگ -

 رفت.  رونیزد و از اتاق ب  یهم چشکم بعد



 2عاشق  انتکاریخ

564 
 

قدر طول قدر... چه: چهدم یپرس دهیبر دهیکه در اثر ترس و درد رورگه شده بود، بر ییزحمت و صدا با
 ...کشه؟یم

  ی قدر تالش کنبه خودت داره که چه یبستگ -

 باباش...  شیپ د یو بچم و بفرست دیو بکش  نیاگه مردم رامت -

 هام و بستم. جوابش نموندم و چشم منتظر

 زدم.   غیحد باز کردم و ج  نیهام و تا آخرچشم ،د یچ یتو کمرم پ یدیدرد شد با

 دستم لبه تشت رو چنگ زدم. یک یدستم و به شکمم گرفتم و با اون  هی

 شهیم دهیکش نیکمرم داره به سمت زم  کردمی بدتر شده بود، احساس م   یلینسبت به قبل خ دردش
شد و تموم وجودم رو در هم  دهیکمرم کش  یلگنم در معرض شکستنن؛ درد تا باال یهانو استخو

 انگار که درونم منفجر شده بود .  د،یکوب

هام و محکم روش فشار دادم و  دهنم فرو کرد، دندون یکرد و تو  یرو عمود یحرف دستمال نیاز ا بعد
 شدن.  ریهام سرازاشک

 آب کرد  یدست تو  یجان ی ه ای یختگیر به هم  نیماما بدون کوچکتر یکی اون

 تالش کن دختر  -

، انگار فقط منتظر  هام نداشتن و اشک  ادیبه درد ز ی توجه  دن،یرسی به نظر م بهی سرد و غر قدرچه
 و برن. رنی و پولشون رو بگ  ادیب  ایدرد بکشم تا بچه به دن شتریبودن ب

 ...شدنی م یجار  میشونیکه از پ کردمی عرق رو احساس م  زیر یها دونه

  ایدن نیبه ا  یز یکه بچه داره به طور غر کردمی در معرض انفجار بود، احساس م   ین یاز شدت سنگ کمرم
 بهش بکنم.   یکمک نیتکون بخورم  کوچکتر تونستمی اما نم کنهی و تالش م ذارهیپا م

 : ، تموم توانت رو جمع کن و تالش کن!...دی چی گوشم پ یماما بلند شد و تو ادیفر یصدا
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هام با درد باز و  قدرت قورت دادن آب دهنم و هم نداشتم، مردمک چشم یبند اومده بود و حت نفسم
که  دمیدیشکل نم   یشطرنج یر ی و تصو یجلو روم و ماماها جز تار  ری از تصاو یز ی اما چ شدیبسته م

 خودم و جمع و جور کنم  خواستن ی با تشر ازم م

 .رفتنی م  یاهیهام سچشم یفلج شده بودن و جلو یی هر تقال از

  رم،یآروم بگ یابود که حاضر بودن در همون لحظه خودم و بکشم، اما لحظه دیشد یبه حد درد
 فرو برم.  قیعم ینفس بکشم و بعد در خواب  یالحظه 

 !مردمی حتما م٠  دادمیادامه م گهیکم د  هینتونستم  اگه  گهید

 ...تونمی نم گهی: ددم یاز دهنم افتاد و سرم به عقب رفت، با درد نال پارچه

هم فشرده  یهام روفرو رفت و پلک  یک یاز تار یاهام در هاله چشم  یسرم جلو  یکمرنگ المپ باال نور
 شدم.

دستم و گرفت و   یمرد د،یچیگوشم پ یتو  ییرو احساس کردم و صدا  ییمطلق مغزم، گرما یک ی تار در
 !... مونهی کنارم م  شهی، بدن لرزونم رو در برگرفت و گفت که دوسم داره و همتوش فرو کرد یاحلقه

 .شدیم یاالعادههام قوت گرفت، اون پدر فوقچشم  یجلو شییا یدر یهاچشم ریتصو

 

  ومد؟یر بچم مس  ییچه بال زدم،یخودم چنگ م یآرامش واه ییو به رها شدمیدرد م میاالن تسل اگه
با   دنیو جنگ  تینهای و تالش ب  ییدر تنها یها زندگو ثمره سال یق یکه حاصل عشق حق یابچه 

 مشکالن بود...

 اد یب  ایبشه و بچه به دن   شتریها هم به تقال و تکاپو افتادن و کمک کردن سرعت ب ماما

 یتو دی، حداقل من با  ادی م ایو به دن جنگهی م  یکه داره مثل من با مرگ و زندگ کردمی م احساسش
 . دمیجنگی براش م  رحمی و ب کیتار یایدن نیا

 .  اومدیدرد، بوه به دن  تی نها نیتوانم رو جمع کردم و با آخر  نیآخر

 .شد قیخشکم تزر یهاهی آزاد به ر یوارد هوا شد و هوا یق یحبس شدم رو با بازدم عم  نفس
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  یک یدرد به تار یاز بلندا ای هام و بستم و در روچشم ییرو به عقب سوق دادم و فارغ از هر تقال  گردنم
 سقوط کردم...  یپرناشدن یو خالءا تی نهای ب

 *** 

 عاشق    انتکاریجلد دوم رمان خ  انیپا

 #عبداهلل_زاده 

   1399مهر ماه  28

12:29  PM 

 عاشقِ  انتکاریو آخر جلد دوم رمان خ یینها شیرا ی نسخه و نیکه ا دیمهم: لطفا توجه کن نکته

 *** 

 * 1397(Aban)19نسخه اول:  انیپا

*10:37 pm * 

 21/6/1398اول:  شیرایو

*21:58 pm * 

 

 *** 

 عاشقانه.  یسه جلِد به قلم عبداهلل زاده عضو انجمن رمان ها یعاشق دارا  انتکاری خ رمان

 : نیو چه آنال نیو اطالع از اخبار رمان چه به صورت آفال جلد سوم  افتیدر یبرا  تون،یاز همراه ممنون

 Www.FatemehAbd9@gmail.com:  لیمیا

 f- destroiyer:  تلگرام
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 roman- f- abd: @یتلگرام رمان به زود کانال

 f- destroyer: @ کایروب 

معتبر با نام   یها تیسا ای ر، یز  یو کانال ها سندهی نو قیمعتبر جلد سه فقط از طر لیفا افتیدر
 عبداهلل زاده.

 *** 

است، طبق ماده   یر ی گیو قابل پ   یرقانون ی و انتشار غ یبردار ده یا ای یرمان ثبت شده و هرگونه کپ »
  ایرا به نام خود  یگر یاثر د ایهرکس بدون اجازه ترجمه  سندگانیاز مولفان و نو تیقانون حما -24
 سال محکوم خواهد شد« کیماه تا ازسه  یبیچاپ و پخش و نشرکند به حبس تاد  یگر ید

 

رمان از جمله سازمان   نیا یو اتفاقات و صحنه ها یو حقوق  یقیحق  یها تی : » تمام شخصتوجه
  الوگیاست، تمام د یکامال اتفاق یهستند و هر گونه تشابه  سندهیساخته ذهن نو ت،ی اطالعات و امن

 وجود نداشته است. یتیقوم ایشخص   چیبه ه نیها و مونولوگ ها بدون منظور بوده و قصد توه

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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