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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 

 باشد   ی رمان م   ن ی سنج ا   ار ی در دسترس شما ع   ل ی فا   ن ی باشد و ا   ی م   ی رمان فروش   ن ی ا 

  

   

 از آن اوست  یبه نام آن که هست

 سوار بر اسب  ی: شهزادهرمان

 : نرگس واثق  سندهینو

 :مقدمه

 یالات بگذارم و رقص انگشتانت البه مردانه یهادر آغوشت باشم، سر بر شانه یشب  شودیم چه
 مستم کند. میموها

که من  یرا زمزمه کن یو شعر   یاور ی عاشقانه؛ سرت را دم گوشم ب یکنم دلبرانه، نگاهم کن نگاهت
 و احساس شعر خواندنت شوم. نی مست طن

http://www.romankade.com/
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 .تو غرق شوند  یخود کلمات هم در لذت صدا  یکه حت یهر کلمه را ادا کن یطور 

 .اورندی ات کم بمردانه  ظیدر مقابل احساسات غل میهای طناز  گریکه د ینازم را بخر  قدرآن

 که ندارمت! فیح

 من است.  یتنها نیها، مهمان بالهست که شب  التیکه تنها خ  فیح

 ...گریاست د یزندگ داند،ی چه م یکس اما

 داشتنت هم اتفاق افتاد؟! دیشا 

ها که که در قصه ها و افسانه ها است، همان یهست ید یسوار بر اسب سف یتو همان شهزاده دیشا
 . یخود کن یو مرا ملکه  ییایکرد؛ تا ب  یم تی مادربزرگم روا

  یازادهدختر عام  نی ملکه شود؛ اول کیبه   لیتبد یتا کس ستیدختر پادشاه بودن الزم ن  شهیهم دیشا
 ! شودی م  بمیمانند تو نص یباشم که شهزاده

 شود؟ی م  ایمن بگو، آبه  تو

 

 #نرگس_واثق

 

 رمان:  شروع

 

 .  شومی و وارد م اندازمی در را م  دیکل شهیتر از هم و کوفته خسته

انداز   نیدر حال پخش است؛ در گوشم طن ونیزیبلند برنامه فوتبال که از تلو یمحض ورودم صدا  به
 . شودیم
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به هم  یکه صدا  نی. همکندیم  کیام را تحرگرسنه یو معده  چدیپی م امین یب  ریخوش غذا، ز یبو
 .دیآی م اشیجد شهی هم یصدا  رد،یگیخوردن در، در فضا اوج م

 تو! ای بعد ب ار،یهات رو در بجوراب  -

 .کنمی اما به سفارشش گوش م ردیگی م امخنده

گل لبخند بر لبانش شکوفا   دنمیو با د دیآی م رونیدر دستش از آشپزخانه ب یوهی با ظرف م مامان
 . شودیم

 ! یگل مامان، خسته نباش یخوش اومد -

 . زنمی م اشی همه مهربان نیبه ا یلبخند

 زهرا بانو! یدرمونده نباش  -

 .شودی دوباره بلند م زش یاعتراض آم  یصدا

 ترته!بزرگ   یفهمی بگم با اسم صداش نزن؟ نم  دیچند بار با -

 .کنمی و سمتش پرواز م  آورم یدر م میهارا با جوراب  میهاطاقت کفش   یو ب  ردی گ یم امخنده

 است.  نینشسته و صورتش با اخم مز زشی مبل سبز رنگ عز یرو

 خان ما که باز اخموعه! می: چه خبره؟ کرمیگویو از قصد م  کنمی ام را شل مناز لب و لوچه با

 !کنمی کار را م نیاما از قصد ا شودی م یبزنم عاص  شیکه به اسم صدا نیاز ا دانمیم

 .کندیم هیشود و لبخند به لبانم هد یابروانش کورتر م نیب گره

 . زندینامم را صدا م  یحرص

 !نی نار -

خودم را در  دهم،ی که با »جانم« جوابش را م یو در حال کنمی م یخنده چند قدم فاصله را ط با
 .کنمی آغوشش جا م
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توئم   یترت و با اسم صدا نزن! من چبزرگ  گمیمگه بهت نم  :پرسد یم شهیو محکم مثل هم  یجد
 دختر؟ 

مرد مغروِر سن خورده،  نی . عجب من با ادهدیو او صورتش را عقب م  کشمی لپش را م  یکم
 .کنمیم دای پ  یز یاحساس دل انگ

 ! ینمینازن  ی بابا ،یم یپادشاه زندگ  ،یعشقم ،یتو جونم -

و چقدر دوست   چسبدی م اشدهیچروک  یهالبانم به مقصد بوسه به لپ شودی که تمام م  فاتمی توص
  بایگرفتن آن لبخند زعمق  یحرفاست که اجازه  نیاما مغرورتر از ا دنیرا موقع بوس  زشی دارم لبخند ر

 را بدهد.

 دارد.  یمغرورش چه دل بزرگ و مهربان یچهره نیپشت ا دانمیهم نداند من که م یکس

 .کندی دش دورم ماز خو یدست کم با

 بسه، بسه! کم خودت و لوس کن.  -

 : جگر من باز چرا قهره؟ پرسمی ابروانش م نیو با نگاه به گره کور ب  رمیگی فاصله م یکم

 . رودی بلند م  یکم شیشده صدا یکه کفر  دیآی م  ادشی قهرش  لیحرفم دل   نیبا هم  انگار

آدم  خوادی م ی! آخه ک یَکنیوقت شب جون م نیتا ا  یاون نمک به حروم تو دار  یچرا داره؟ جا -
سرگردون باشه اما اون  هاابون یخواهرش تا نصف شب تو خ  ده،یاجازه م  رتشی طور غبشه؟ اصالً چه

 نون مفت بخوره! ادیب

 است.  یم یهمان درد قد دردش

 زنم.  یم  شیدادهایدر جواب داد و ب یاخسته  لبخند

 نی! االن واسه امیتو هست یهااون؟ هر دو که بچه ایداره من کار کنم  یخوشگلم مگه چه فرق یبابا -
 بشه؟ از یدوباره خدا نخواسته دکتر ن  یخوای . در ضمن تو که نمزمیخودت و ناراحت نکن عز زایچ

 حرف!  ایدن کی با  ی. سکوت کندی سکوت م یول دوزدی نگاهش را به مامان م ریدلگ
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 .خواهدی از جانب پسرش را م یمردانگ یکم دلش

و رو به مامان  زنمی عوض کردن جو م یبرا یپس لبخند م،یدردش چه بگو امیالت یبرا دانمی نم
 بخوابم.  رمیام م: مامان، من خستهمیگویم

تو   زمی: باشه عزدهدی سر تکان داده؛ جواب م یاست، به آرام نیکه از گره کور ابروان بابا غمگ مامان
 . زنمی بخواب؛ موقع شام صدات مبرو  

سمت اتاقم پا تند   کارم،ی بابا م  یگونه  یکوتاه که رو یاو بعد از بوسه  دهمیتکان م  دییرا با تا  سرم
 .کنمیم

  اریدر اخت یک ی. دو اتاق دارد که مینداشته باش ییجا گریقدرها که دکوچک است اما نه آن مانخانه 
 . خوابندی مامان و بابا تو سالن م د؛یام  اریهم در اخت یکی من است و 

 . میکرد یخانه اسباب کش نیکه در ا یروز   رودی نم ادمی چیه

 خودش برداشت. یداشت را برا اطی رو به ح یکوچک  یرا که پنجره  یپروا اتاق   یب ی لیخ دیام

 اتاق!  کیماندم، مامان و بابا همراه  من

 کرد. هیمانده را به من هد یسخاوتمندانه اتاق باق  یل یخ  بابا

 کی شهی. دلم همافتدی که کنار اتاق پهن است م یتشک یو نگاهم رو کنمیاتاق کوچکم را باز م  در
 . رساندینم  یار یقدر آن  بمیکه پول ج فیح  یول خواستی خواب م  یتخت برا

 تخت باشم اما...  کی صاحب  توانستمی م شد،ی بابا عمل نم  شی اگر دو ماه پ دیشا

 دیام نیا شهی بودم اما مثل هم دهی زحمت کش  یخانه درست و حساب کیدست و پا کردن  یبرا چقدر
 !زیبود که گند زد به همه چ

 خودش و ما را نابود کرد.  یدختر که ترکش کرد، زندگ  کی خاطربه

  ستیبابا دچار ا فیعقلب ض دیشا کرد؛ی و تصادف نم  دینوشی نم قدر، زهر مار آن  دیآن روز ام اگر
 .شدی نم



 سوار بر اسب یشهزاده 

7 
 

که تا گلو   دانم ی را م  نیرا جور کردم. فقط هم دیپول عمل بابا و درمان ام یبه چه سخت دانمی نم  یحت
 جز من را ندارند! یام کسپرداختش خانواده یو برا میغرق قرض هست

خوب است و   م،یری را فاکتور بگ شیهایی پروا  یب نیفعالً اگر ا دیخدا را شکر که بابا زنده است، ام اما
 باشد! تواندیم ز یمن همه چ یبرا نیا

 . شومیتشکم پهن م  یو با همان تاپ و شلوارم رو آورمی را در م میحوصله و خسته شال و مانتو یب

کنند. چشمانم رفته، رفته گرم خواب  دایمجال پرواز پ   نیاز ا شتریاز آن هستم که افکارم ب ترخسته
 ... شوندیم

 اما چشمانم دل باز شدن ندارد. د،یآی به گوشم م یبلند حرف زدن کس یاصد

و با حالت دو از   شومی با هول از جا بلند م شود؛ی باره باز م  کیچشمانم به  یز ی شکستن چ یصدا با
 . میآی م  رونی اتاق ب

  یو ب  خوردیتلو، تلو م  ست؛یبه حال خود ن ادی ز دنیکه از نوش افتدیم یدیبه وسط سالن به ام نگاهم
 .خندند ی مستانه م لیدل

 است. ستادهیمان، سر پا ا واریبه د وارید یاهیهمسا  امیکمک آقا ت  به

 یی... ک... کج... الویههه... ن... ن -

 ! لوفریهم موضوع همان دختر ال مذهب است؛ ن  باز

جو را عوض کند،   کهن یا یبرامن   یحالت شوک زده  دنی . با دکندی را کنترل م د یام یبه سخت امیت آقا
 . دیبپوش یلباس مناسب  هی دی بعدم... اوم... شما بر ست؛ین یز ی : چدیگویم

 . شوندیم  دیاتاق ام یو راه ردشیگی محکم م دهد؛یسوق م دیو سرش را سمت ام زندی را م حرفش

حالت خود و لباسم سمت   دنیو با د اندازمی به خود م یمنتظر گفتن او هستم که اول نگاه انگار
 . دومیاتاقم م

 .کنمی ام را رها م و نفس حبس شده  چسبمی در اتاق م پشت
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 اند... رنگ گرفته  میهاگونه کنمی م حس

را چنگ  می. مانتومیآی به خود م عیبابا سر یادهایفر یاما با صدا رودیم ادمی دیلحظه ام کی یبرا
 .رومی م رونی از اتاق ب دنشیو بعد از پوش  زنمیم

قلبش   یکه دستش رو  افتدیاما نگاهم به وسط سالن سمت بابا م رودی م دیسمت اتاق ام میهاقدم
 . زندی است و مامان تند تند صورتش را باد م

 . رودیسمت سالن م  د،یام یهازدن حرف  یتوجه به الک یب میهاو قدم  کندی در دلم خانه م  ترس

 . شومی م ای که حالش را جو یزمان زند،یموج م میدر صدا ینگران

 ؟ یبابا! بابا جونم خوب  -

 را ندهد.  اشکدانهی  یکیجواب  دیآی ماه صورتش از درد در هم فرو رفته است اما دلش نم قرص

 ... نترس. ییخ... خوبم... آه... بابا  -

نامتوازن سمت آشپزخانه  یها. با قدم ستیاما وقت ضعف ن شودی م سیصورتم خ   یک فهممی نم
اول   گردم،یرا پر آب کرده به سالن بر م   یوانیل  آورم،ی بابا را از کشو در م  یزبان ریز یهاو قرص  دومیم

 .گذارمی زبانش م  ر یو سپس قرض را ز دهمی آب را کم کم به خوردش م

 شیهادن یخندها و بلند حرف زدن یصدا گریام اما هر چه است، درا کامالً فراموش کرده دیام
 .دیآی نم

 . رمیقوا بگ یاتا ذره  ستیکاف ن یو هم دودی رنگ بابا م  یب یادر چهره  رنگ

  یاقهیپانزده دق نیدر سالن. فکر کنم در عرض هم گرشید یاست و پا دیبه اتاق ام شی پا کی مامان
 کرد.  یبار ط  ستی از ب شتریو سالن را ب  دیکه گذشت؛ مامان مسافت اتاق ام

 . رومی م  دیو سمت اتاق ام  سپارمی او را دست مامان م شود،یحال بابا خوب م  یکم یوقت

  ری و سر به ز شودی از جا بلند م عی من سر دنیاست. با د دیام یهادر حال عوض کردن لباس  امیت آقا
 .کندی سالم م
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 سالم، حالش چطوره؟  -

 .رودی م دیام یجا سمت جسم به خواب رفته  کی ماننگاه

 .شهیم روزی حالش هر روز بدتر از د  یخوبه اما روح یم از نظر جس -

 ! ست؟یام اما چاره چاست که خودم هم حس کرده  یز یچ نیا

:  میگویکه بخاطر لحظات قبل است، م یو با هزار جان کندن کندی م دایسوق پ  نیبه سمت زم  نگاهم
 !کنهیشما مشکل درست م یبرا  شهیهم دیشرمنده، ام د؛یممنون که هست

 .کنمی صورتش را حس م  یرو حی است اما لبخند مل نییپا  سرم

 .امهفهی ! وظ یچه مشکل -

اگر بمانم  دانمی. ممانمی منتظر جوابش نم  یو حت  کنمی!« اتاق را ترک م ری گفتن:»ممنونم، شب بخ با
 . بردیبه حالم م  یقطعًا او پ 

 او است! داری و معن ره یحالتم شرم از نگاه خ نیکنم؛ بلکه ا  یعشق معن توانمی حالتم را نم  نیا

 *** 

 . ردیگیرا نم  خوشمزه  یسراغ آن غذاها یکس شبآن

  یشب از چشمانم فرار  یهامه ی. خواب تا نگردمی به اتاقم بر م  دیهم بعد از خبر گرفتن از بابا و ام من
 . رومی به خواب ماما باالخره  دانم؛ی و چطورش را نم   ی. کشودیم

و از اتاقم خارج   کنمی با رخوت دل از تشکم م شود؛یساعت مزاحم خوابم م  یشگیزنگ هم یصدا
 .  شومیم

هم است؛ هنوز پنج صبح هم    یع یبابا و مامان هنوز خواب هستند. طب دودی سمت سالن م  نگاهم
 نشده! 

مامان  شبید یعنی نیست و ادِر اتاقش باز ا شود،یمعطوف م دیاز سالن به سمت اتاق ام نگاهم
 اش معلوم است. هم جسم به خواب رفته جان ی. از همگرفتهی خبرش را م
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بدون صبحانه بروم اما با   شهیمثل هم خواهمی . مشومی آماده م عیاز شستن دست و صورتم سر بعد
. از  رومیام سمت آشپزخانه م نخورده یز یهم چ شبید  نکهیآوردن ا ادیقار و قور شکمم و به  یصدا
 یاهو بعد از گرم کردنش، چند لقم کشمی داخل بشقاب م  یگاز مانده بود، کم یرو شبیکه د ییغذا

 . خورمیم

 میهاو کفش  جوراب   دنی. بعد از پوششومی غذا خوردن م ادیز  الیخی ب نیهم ی وقت نداشتم برا ادیز
اش و منتظر است؛ و شش  ستیداده بود به دو هیکه تک امیآقا ت  دنیاما با د شومی از خانه خارج م 

 !شومی متعجب م

 ؟ی است! منتظر ک منتظر

 است!  دی... حتمًا منتظر امگریباشد د  یافکار در همم تکان دادم. خوب منتظر ک یبرا یسر 

سرخ و   یهاچشم دنیاما با د رومی و من هم به رسم ادب چند قدم به جلو م زندی م یلبخند دنمید با
 . شومیخمارش خجالت زده م

 ! ری سالم. صبح بخ -

 ! ریهم بخ بای: سالم. صبح خانوم زدهدی خش دار جواب م یو مهربان ول  ردیگی عمق م  لبخندش

 کرد؟ی اغراق نم  ای! آبای. خانوم زکنمی م تعجب

متناسب و قد و اندامم هم خوب بود. پس به چه  ینی لب و ب اه،یچشمان ساست.   یمعمول امچهره 
 کرد؟ی خطابم م  بای ز یلیدل

 .کنمی را عوض م بحث

 !نیشد خوابی ب  شبیشرمنده د -

  فهیوظ  هیچه حرف نی: دشمن تون. ادیگوی و م  زندیم یکه لبخند  کنمی سرخش م یهابه چشم اشاره
 بود.

 .کنمی زمزمه م 《ی ممنونم》 ری به ز سر
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رو مزاحم  یاچند لحظه  شهی: مدیگوی رفع مزاحمت است که م یبرا یاکردن جمله دایدر حال پ  ذهنم
 تون بشم؟

  دیصبح نمانده است و من با میبه ساعت شش و ن  یز ی چ اندازم،ی م امسادهیبه ساعت گوش  ینگاه
 قبل هفت در محل کارم باشم. 

 برم سر کار.  د ی: با عرض پوزش وقت ندارم. بامیگویو م کنمی نگاهش م  شرمنده

 .دیهفت سرکار باش  دیکه با دونمی: مدیگوی تکان داده م میتفهم  یرا به معن  سرش

 ! دانست؟ی. وقت رفت و آمدم را هم مکنمی نگاهش م متعجب

 هم شما رو برسونم. میگفتم، هم حرف بزن نیهم ی: برادهدیم ادامه

 . کندیاش مو شش  ستیبه دو یابا دست اشاره بعد

 .شوندی تر از حد معمول مبزرگ   یو چشمانم کم پرندی باال م ابروانم

 دست و پاچه شده است.  کردمی م حس

 . لطفًا!رسونمی و منم شما رو تا محل کار تون م   میزنی حرف م  یندارم. فقط کم یمنظور بد -

و  دهمیتکان م  دییتأ یپس سرم را به معن ام؛دهیاز او ند یتا حاال بد یعنی. دیآی به نظر نم یبد پسر
 . افتمی راه م نشیسمت ماش 

 . کندیباز م میخودش در جلو را برا  ند،یبیام را که معقب نشستن مردد هستم. استخاره  ای جلو  یبرا

 . افتدی و راه م شودی . او هم سوار مشومی مکث سوار م  یکم  با

 کلمه هم حرف نزده است. کی  یام و حت نشسته شان یکه در ماش شودیم یاقهیپنج دق  درست

االن به   د؟ی: خب، قصد حرف زدن ندارمیگوی و م کنمی صاف م  ییشکستن سکوت گلو یبرا کالفه
 !میرسی محل کارم م

صورتش از خجالت سرخ شده است! تاکنون   کنمی است، حس م بی. عجاندازدی سمتم م ینگاه مین
 بودم! دهیند طورنیاو را ا
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سوال   هیبود که... اوم راستش من  نیغرض از مزاحمت ا یعن یخانوم من...  ن یخب... راستش نار -
 داشتم! 

 . کنمی باال رفته و چشمان گرد شده نگاهش م یابروها با

 . رمیگیرا به دندان م مییپوست لب باال امی شگیعادت هم  بنابر

 فهمم.  یاز جمالت در هم و بر هم شما نم یز ی چ چی! من هامی آقا ت -

 . ردیگی و ترمز م دهدی را تکان م  سرش

 .کندی است اما شروع به حرف زدن م ابان یسمت خ  صورتش

متوجه   دیوقته. اما چون شما غرق خودتون و کار تون هست یل یراستش من به شما عالقمندم! خ -
 ...یعنیبه شما ندارم  یبد  ی. من نظر دیستین

نشان دهم. انگار مغزم   یچه واکنش دانمی نم  یو من حت گرداندی را سمت من مات برده بر م صورتش
 بود. نبود؟  یمنتظره  ری غ یل ی. بنظرم خکندی صادر نم  یفرمان چیقفل کرده که ه

 که...  انهیدر م  یکس  یتون شم. اما اگر پاامشب با خانواده مزاحم  خوامی م یعنی -

 ! میچه بگو دانمی . منتظر جواب است. اما من نمکندینگاهم م مردد

 گفتم؟یم چه

 . شدینم دایدر ذهنم پ یدرست ی اما جواب کردم،ی پا آن پا م نیا

 خانوم؟  نی نار -

 ؟ یکالفگ ایاست  شتر یب شی در صدا عجز

 بگم!  یچ دونمی ... من واقعًا نمیعنیبود.  یمنتظره  ری غ یل یموضوع خ  نیا امیراستش آقا ت -

: هر چه نالد ی و با همان چشمان سرخ و خمار از خوابش م ردیگی را در دست م امی رو سر  گوشه
 . لطفًا! دینه هم نگ ست،ین  انی در م یگر ید یکس  یاشکال نداره. فقط اگه پا د؛یبگ دیخواهیم



 سوار بر اسب یشهزاده 

13 
 

 که قانع کننده باشد، ندارم.  یاما جواب کنم،ی م  نییرا در ذهنم باال و پا  التجم

 تا آخر امروز وقت داشته باشم؟  شهی: ممیگوی و م کنمی به عجز چشمانش نگاه م مظلوم

 .دهدی تکان م  دییتأ یو تند، تند سرش را به معن ردیگی شکل م شیهالب  یرو یمحو لبخند

 البته! یبل -

  رمید ی. به اندازه کاف دیخواهشًا من و تا محل کارم برسون  شهی: ممیگویو م زنمی م  یخجول  لبخند
 شده!

 .کندی را روشن م  نشیو ماش  ندینشی م شی در جا عیکه سر دیآیتازه به خودش م انگار

 چشم. االن!  -

 .کندی توقف م کردم؛ی که کار م یمقابل شرکت قهیاز گذشت پانزده دق بعد

قدر در آن حالت  چه دانمی . نممیکنی م ی حرکت چیو نه ه م یزنی م یروبرو نه حرف   ابانیبه خ  رهی دو خ هر
 .میگردی هر دو تکان خورده و به طرف صدا بر م خوردیم شهیکه به ش یاکه با تقه  میمانیم

 همکارم است.  نیسو

 تو؟  یای : نمپرسدی م امی به آقا ت  رهیکه با تعجب و نگاه خ کشمی م نیی را پا شهیش

 : سالم! میگویو م کنمی م  یاخم ناخودآگاه

 . زندیم یا. لبخند مسخرهکندی جمع و جور م  یو خودش را کم دیآی به خود م  عیحرفم سر نیا با

 زم؟ ی عز یجان، خوب  نیسالم نار -

 ؟ یکنی نم ی: معرف دیگوی م عیکه سر دهمیرا با تأسف تکان م سرم

 : نه!دهمی پس تند جواب م  اوردیسر در ب میاز کارها ینداشتم کس دوست

 .کنمی م امیبه آقا ت رو

 فعال خدا نگهدار.  -
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 .زندی زد و م یهم لبخند مردد او

 . نمتونیبی شام م  -

  یینگاهش جا  یدست من ول ریاس شی. بازوکشمی مات برده را م نیشده و دست سو ادهیپ  نیماش از
 کرده است. ری گ امیآقا ت شیپ

و با   کشمی را م  نیمحکم دست سو خورد،ی به گوشم م  نشیماش یهاکیالست  غیج  یکه صدا نیهم
 : چته تو؟میگوی م  تیعصبان 

 ! یر یگیباز پاچه من و م  یشد  ی: تو چته؟ وحشتوپدی و با صورت در هم م دیگوی م «یدرد »آخ  از

 تو؟ یدی: آدم ندمیگوی و م کنمیدستش را رها م  محکم

 !دمیند یبهشت ی. حور دمی: آدم ددیگوی و م ردیگی مخود دل ضعفه را به   حالت

 : چشمت و نگه دار، نامزد منه! کنمی و آرام زمزمه م رود یدر هم م میهااخم

 ؟ی : چ پرسدی و با داد م چرخد ی باره سمت من م   کیبه  امیآقا ت یرفته  ریاز مس شیهاچشم

و تشر   رمیگی م شی از بازو یشگونیکه سرخ شده ن شودی چند تن از همکارانم سمت ما جلب م توجه
 : آروم چته؟زنمیم

:  پرسدیمردد دوباره م کند،ی را نوازش م  شیکه بازو یو در حال  دیگوی م ی»آخ« آرام شیدرد بازو از
 نه؟  یگ یدروغ م

کرده فردا شبم با   ی: نه! دروغم کجا بود. ازم خواستگار م یفقط دلم خواست بگو دانم،ی را نم شیچرا
 !انی م لیفام

 . ردیگی و صورتش رنگ تعجب م شوندی باره گرد م  کیبه  نیسو چشمان

 واال! چرا پس من خبر ندارم؟  ینوبر  -

 ! دمی: حتمًا الزم ندمیگوی و م اندازمی باال م یاپروا شانه یب
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 اشی فضول  خواهدی و تا م میگوینم یز یاما چ ؟«یبکشم »مگر تو فرصت هم دادداد  خواهدیم دلم
 شد! ریکه د میبر ،یحرف زد ادی: زمیگوی و م کشمیرا ادامه دهد، دستش را م

 اند.. همه مشغول کارشانرومیرنگ مخصوصم به سمت سالن کار م  یصورت فرمی ونی دنیاز پوش  بعد

 .دهدی م  لیتحو دنیو بعد از شستن و اتو کش ردیگی م لیتحو فیکث یهاکه لباس  یبزرگ سالن

 است!  دنیشستن و اتو کش یبرا یا اندازهی ها بباز هم لباس  افتدی م زمی سمت م نگاهم

.  اندازمیم ییلباس شو نیو داخل ماش رمیگی را به دست م فیکث یهاو سبد لباس  کشمی م یپوف
 . گردمی بر م زمیدوباره به سر م گذارمی را که م  مریتا

 . کنمی »بسم اهلل« گفتن کارم را شروع م  با

 !شهیاز صبح تا به حال سر پا هستم، مثل هم ییغذا یوقفه  جز

 . رودیم ج یسرم گ کنمی روز شده است که حس م  آخر

 . میشو یهمه به صف م شهیبه رسم هم کند،ی را اعالم م سیبلندگو حضور رئ  یصدا

رو   ریاش را سخاوتمندانه از ز بلوند شده  ی. موهاداردی پر غرور داخل سالن قدم بر م س یرئ خانم
 است.  شیغرق در آرا شهیمثل هم ش ی بای گذاشته و صورت ز شیبه نما اشیسر 

 . کندیو شروع به حرف زدن م  نشاندی لب م یرو یخانمانه و مغرور   لبخند

  زیی که با شروع فصل پا دیدانی. همه ممیشویم کینزد  زییروز آخر تابستان است و کم کم به پا  -
گرفتم که با در نظر گرفتن کار تون معاش ماهانه تون و   م یبار من تصم نی. اشودی حجم کار دوبرابر م

 کنم.  ادیز

 .کندی تر مراپر رنگ   سیکه لبخند رئ  ردیگی کارمندان تمام سالن را فرا م  یاز خوشحال  یاهمهمه  یصدا

معاش   ندهیو از سر ماه آ ن یریبگ نی تونی . فردا مختمیتون رو به حساباتون ر یا امروز معاش ماهانه  -
 ! شهیم شتریب  یتون کم

 . کندیسالن را ترک م یمختصر  یو او هم به بعد از خداحافظ زنندی دست م سیبه افتخار رئ همه
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 از شهد!  ترنیر ی دارم ش ین یریش  حس

نفر قدم تر دارد!« راست   ی:»فالنگفتندی ام. بزرگان م اگر تا حاال مطمئن نبودم حاال مطمئن شده یحت
 باشد.   یگر ید یطور  امی قرار بود زندگ  امی. انگار با ت گفتندیهم م

 قدمش را مبارک بدانم! خواستمیم

 زدم؟ی صدا م  امی او را ت رمیدر ضم  ی! از ک امیت

 ! رفتیپذی من را م  طیقبلش شرا دیبا اما

 .رومی م یسمت خروج میهالباس  ضیو بعد از تعو کنمی را سمت رخت کن کج م راهم

 شیهای حراف یامنتظرش بمانم. اما اصالً حوصله خواهدی که م رسدیبه گوشم م نیسو یهازدن صدا
 را ندارم. 

دست از سرم برداشته   گرید دیکه شا دارمی فکر وام نیو مرا به ا شودی قطع م شیصدا یالحظه  چند
 ام! که سخت در اشتباه بوده فهممی م فمی شدن بند ک دهیباشد. اما با کش

 ؟یستیای نم  زنمیصدات م ی: چرا هر چ دیگوی زنان با گله م  نفس

 ام!خسته ی کاف یامروز به اندازه  ن ی: کارت و بگو سوپرسمی و م چرخانمیحوصله چشم در کاسه م یب

! ؟یمغرور  یکنی فکر م یشیدوست نم  یکس چیکه با ه نی: از ادیگوی مو  زندی م یپوزخند نیسو
 منم پخ!  گهید یپسر و تور کرد  هیحاال 

بد   میداشته باشم. روابط اجتماع یام، دوستوقت دوست نداشته  چی. من هاندازمی ابرو باال م کالفه
 را نداشتم!  یکس یاحوصله  دینبود؛ شا

 حرفات تموم شد؟  -

 یدوست یلطفًا من و برا ،یکرد  دایپ ازیبه دوست ن ی: اگر روز دیگوی و م بنددی حرص چشم م با
 انتخاب نکن! 

 .زنمی م  یپوزخند
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 !یمن از اولم تو رو دوست خودم ندونستم. تو فقط همکارم بود -

کس را   چیه یاوصلهح یجد ، ی. اما جدکنندیو ناباور نگاهم م شوندی باره باز م   کیبه  چشمانش
 نداشتم.

 . کنمی پا تند م یو سمت خروج کشمی را م راهم

 .پردی است، ابروانم باال م ی نشسته و نگاهش سمت در خروج  نشیکه داخل ماش امیت دنید با

 .شودیم ادهیشود و به رسم ادب پ  یصورتش به لبخند باز م  دنمی. با ددارمیقدم بر م نشیماش  سمت

 .دهمیکه آرام جوابش را م کندیاز من »سالم« م  زودتر

 نجا؟ یسالم. شما ا -

خواب   ی. انگار امروز هم وقت براگذاردی هم م یو چشمان سرخ و خمارش را رو زندی م  یآرام لبخند
 نکرده است!  دایپ

 ! یانگار قرار  صبح و فراموش کرد -

 همه زود پسر خاله شده بود؟! نیطور ا! چهیکرد

  کردم،ی فکر نم تشی: نه فراموش نکردم. اما واقعدهمیو جواب م  شودیحلقه م فمی دور بند ک دستم
 ! دیهمه عجله داشته باش نیا

 .د یدیوقته منتظرم، فقط شما تازه فهم یل ی: خب... راستش من خدیگوی و م  خنددی م خجول

 طور صحبت کند! کرده که چه ری ! انگار گشما

 هواست!  یکیتار  کیوقته و نزد ریدر هر صورت االن که د -

 تون خونه!  برمی خودم م دونمی م -

مقابل محل کارم   شهیقطعًا که نم   م؟ی: کجا حرف بزن میگوی جواب دادن م یاما جا پرند،ی باال م ابروانم
 ! میحرف بزن



 سوار بر اسب یشهزاده 

18 
 

 : البته که نه! دیگویم  عیو سر کندیم هول

 کند. ی سمت جلو را باز م  در

 بفرما خانوم! -

اما خدا کند؛ هر چه که هست به   دانمی . درست و غلطش را نم شومی و سوار م زنمی م  یآرام لبخند
 باشد.  ریخ

 .افتدیو راه م شودیهم سوار م او

 د؟ی: فکر کردپرسدی و م آوردی که انگار طاقت نم  گذردی در سکوت م یالحظه  چند

از او   اشی عقاب ین یو خمارش با آن ب دهیو چشمان کش  اشغهیصورت شش ت  گردمی سمتش بر م  یکم
 جسه هم نبود.   زینداشت اما ر یدرشت کلیساخته بود. ه یمرد جذاب

 ! نجامیالبد کردم که حاال ا -

 یاو با تک خنده دیآی . اما زود به خود مشودی م نی صورتش با تعجب مز امیی همه رک گو نیا از
 من و جذب خودش کرده! ی ز یاز هر چ شتریغرور تون، ب نی: همدیگویم

 . رودی تا بدانم کجا م دوزم،ی م ابانیو نگاهم را به خ میگوی نم یز یچ

 یکه نگاهم به اسم کاف میشویم ادهی. هر دو پ کندیتوقف م ییبایشاپ ز یلحظه بعد مقابل کاف چند
 . شیدارد درست مثل نما ییبایبهار« اسم ز. »گل خوردی شاپ م 

  یآدم حس آرام شودی کرده است که باعث م  نیزیشاپ را م  یکه کاف ییطال  بیبا ترک یبلوط  رنگ
 یهای کار شده اند؛ همراه با صندل  ییاز رنگ طال یکه با خطوط درهم یبلوط ی ارهیدا یهاز ی . مردیبگ

 داده است. ل ی را تشک یست و آرام  یفضا کیهمرنگش 

 که آرامش فضا را دوچندان کرده است.  شودی از بلندگو پخش م الونی آرام و یصدا

 هم دارد.  یگر ید ی کنار سالن مشخص است که طبقه   یهاو از پله  ستندیدر سالن ن یادی ز اشخاص

 ! متیاست و البته گران ق یکی ش سالن
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 ف حرکاتش را مد نظر دارم.  حر  ی. بکندی نشستن انتخاب م یجا را برا نیتردنج

 .اندازدیبه منو م یسر سر  ینگاه

 ؟ یخور ی م یچ -

 : قهوه تلخ! میگوی واگذار کنم. پس آرام م  یگر یرا به کس د امقهینبودم که سل  یآدم

 چرا تلخ؟  -

واقعًا چشمانش   ایاست  ریچشمان او نفوذ ناپذ ستم،ی . زبان چشم را من بلد نکنمی نگاهش م قیدق
 حس است؟!  یب

 باشه! داشته ی چرا نم  قهیسل -

 .پرسدی نم  یز یچ گریکه قانع شده باشد د انگار

 .شودیم زمانیم  کیبه دست نزد  پدی است، آ ی. خدمه که پسر جوان کندی خدمه بلند م  یرا برا دستش

 ن؟ یدار لی م ی: چپرسد ی و م زندی لبخند م  ییخوشرو با

 . دکنیمتعجبم م  امیت جواب

 !یشگیمنم همون هم  یو برا ی شکالت  کیتلخ با ک  یاقهوه  کی خانوم  یبرا -

 . شودی و از ما دور م دهدی تکان م  میتفه  یبه معن  یسر  پسر

 رفت و آمد داشت؟   نجایا شهیهم یعنی! یشگیهم

به  شهیهم حد اوسط بود، پس چطور هم امیت یو اوضاع مال  دیرسی بنظر م یمت یگران ق یشاپ یکاف
 !آمد؟ی م یمت یگران ق نیبه ا یجا

 .فهمدی تعجبم  را م  انگار

است   ییبا یز یشاپ. جا یهم کاف نجایرستوران است، ا  ییشاپ مال دوستمه! طبقه باال  یکاف نیا -
 !کنهی. آرومم مامیم شهیهم
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 گفتن ندارم! یبرا ی. راستش حرفکنمی فقط نگاهش م یاکلمه  چیه یب

مورد  هی نی تو ا یل ی: راستش من خپرسدی پا آن پا کردن م نیو با ا کندیرا در هم قالب م دستانش
 بگم. یچ دونمی نم  قاً یاالنم دق م،یناش

من و شکه کرد.   یل یصبح تون خ  شنهادی: پمیگوی و م کنمی هم مثل او دستانم را در هم قالب م من
 تمام امروز رو فکر کردم و...

 خونه! میری . بعد خوردن سفارشات مون مدینگ چی ه هی: اگه جواب تون منفپردی محرفم  طوس

 .کنمی ابروان باال رفته نگاهش م با

 . رمینگاه از او بگ شود،ی زنگ تلفن همراهم باعث م  یصدا

احوال  دیکه با افتدی م ادمیخانه تازه  ی شماره  دنیو با د آورمی م  رونیرا که دارم ب  یاساده  یگوش
 ؟ ی: بلمیگوی و زودتر م زنمی اتصال تماس را م عی. سردادمیم

 ؟ ییخترم؟ کجا  ی: خوبپرسدی م یبابا است که با نگران  ی گوش پشت

  ی. کمدی: سالم بابا جونم. خوبم نگران نباشدهمیو جواب م زنمی اش مپدارانه یهای به نگران یلبخند
 .امیکار دارم تموم شده م

 دنبالت.  امیخودم م ایگل بابا تنها ن سالم. نه  کمی عل -

 !ییبابا ستمیتنها ن -

 . ردیگیرنگ تعجب م شیصدا

 ؟ یهست  یپس با ک -

را به دندان  مییلب باال  ی گوشه یشگ ی. به عادت همکندی نگاهم م یکه با کنجکاو کنمی را نگاه م  امیت
 !امی: با آقا تکنمیو آرام زمزمه م   رمیگیم

 . کنمیمتعجبش را از پشت تلفن هم حس م صورت

 . شومی تر مظالم  مییلب باال ی و من هم در برابر گوشه شودی م یطوالن  مکثش
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بابا! فعالً مواظب   زیهم ممنونتم عز  یرو گفت تشیکه االن واقع نیکه بهت اعتماد دارم. از ا یدونی م -
قول بده مواظب  یول دم؛یازش ند ید بد. هرچنامیخودت باش؛ من به تو اعتماد دارم، اما نه به ت 

 باشه؟  ،یخودت باش 

 : چشم.میگوی و م شودی م یلبم جار  یهمه اعتمادش رو نیاز ا یمحو لبخند

 . خدانگهدارت! ینکن  ریچشمت پرنور خوشگلم. د -

 چشم. خدا نگهدار! -

  زیم  یو آن ها را رو دیآیلب باز کنم، خدمه با سفارشات م خواهمی و تا م کنمی را قطع م   تلفن
 . ندیچیم

 است؟  ازیهم ن یگر ید یز ی: چپرسد یم  ییبا خوشرو  امیت  روبه

 ! زنمی اگه الزم بود صدات م  ی: فعالً نه ولدیگوی و م دهدیتکان م یبا نف  یسر  امیت

 بله! پس فعالً وقت خوش.  -

 .داردی و او باالخره دست از سرمان بر م میدهی »تشکر« تکان م یبرا یسر  امیو ت من

هم   امی. سفارش تدهمی با صفا درست شده م  یلیکه خ زی م یرو  یشکالت کی را به قهوه و ک  نگاهم
 یز یهم چ دیشا ای گفتندیکه م یاهمان نسکافه  دی! شاستیچ دانمی است اما نم قهوه  هیشب یز یچ
 !یگر ید

: خب... در مورد من میگوی ام مدر حال هم زدن قهوه  کنم،ی را صاف م میو گلو نمزی را کنار م  افکارم
 مون، حال بابا، کارم و...  یمال تیوضع د،یام یکارا  یعن ی... نیدونیم

که دست و پا تو   نیا یبرا دمی! وقت هم منینار دونمی و م زی : همه چدیگویو م  پردی حرفم م وسط
 یعنیبگم   یهم من کنارت هستم. چجور  یکه بخوا یهر کمک  خوامی . من فقط خودت و میکن دایپ
 !  یتا تو هم منو بشناس مینظر خانواده رفت و آمد داشته باش ریز

 است.   یمنطق  شیهاحرف 

 اش را دوست دارم. زننده یتلخ نوشمی ام را محرف زدنش، چند قلوپ از قهوه   یتوجه به خودمان  یب
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 . دیورد خودتون بگدر م یکم هی -

 ؟ یدونی ازم م ای: تو چپرسدی و م کندی تفاوت سر کج م یب

و پدر تون فوت   دیمون هست هیاست، سه ساله همسا یمغازه چ  دونمی و نم دیمغازه دار هیکه  نیا -
 !دونمیقدر م نیهم گهیتونم خوبه... د یاوضاع مال  د،ی ندار ی. خواهر و برادر دیمامان دار هیشده و 

 .کندی ام منظاره  یحی لبخند مل با

 شده؟ یز ی : چپرسمی م دیترد با

 از من! دیدونی نم  یچ یه باً یکه تقر دیمشغول بود یادی نه! خب... انگار ز -

 چطور؟  -

ام که سالم بود، مامانم فوت شد و خاله شی ش یخالمه! من وقت  ست،یکه با منه مامانم ن یاون -
تر از مامان بود شد مادرم. پسرش تو فرانسه است. بهتره بگم به کمک اون تونستم اون مغازه بزرگ 

 مامان چون واقعًا مثل مامان بوده برام.  گمی رو درست کنم. من به خاله م یکفش فروش 

 مهم نبوده! میهم برا دی شا ایم مشغول بود یل ی. انگار واقعًا خکنمیتعجب م شیهاحرف  از

 مدرسه رو تموم کردم اما دانشگاه نرفتم... -

 : چرا؟پرسمی م عیو سر  پرمی حرفش م وسط

 . شومی م ر یکه خجول سر به ز زندی م یلبخند

تصادف   هیدو سالم بود تو  یعالقه به درس نداشتم. همون مدرسه رو هم به اجبار خوندم. بابام وقت -
 از پشت بوم افتاد و فوت شد! 

 میتا مبادا صدا کنمیو دستم را سد دهانم م کشمیم  ن«یکه به دلم افتاده »ه یترس و وحشت از
 بلندتر برود و جلب توجه کنم!

  اشی از تلخ یتلخ! آنقدر که حت ی لیتلخ است. خ  شیآن روزها برا یادآور ی و انگار شودی م ری به ز سر
 ! سوزدی کامم م
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 : خدا رحمت شون کنه.میگویآرام م  ییدل جو یبرا

 ؟ یکنی قبولم م  زای چ نی: با وجود اپرسدی و آرام م کندیسر بلند م ینی لبخند غمگ با

 با بابا حرف بزنم.  دی: بادهمیآتش گرفته از شرم آرام جواب م  یهاگونه  با

 !یگی : آره درست مدیگوی و م دهدی تکان م می تفه یرا به معن  سرش

 . کندیها ماشاره به قهوه  یاکه با تک خنده گذردیدر سکوت م یاه یثان چند

 از دهن افتاد! -

 .کنمی م نیی توافق سرم را باال، پا یو برا ردیگی هم خنده ام م من

 سفارش بدم.  گهید یکی بذار  -

 رهید گهی: نه دمیگوی و م  شومیمانع م عیکه سر کندیخدمه بلند م یحرف دستش را برا  نیگفتن ا با
 خونه!  میبر دیبا

 .کندی ناچار قبول م ند؛یبی مصمم بودنم را م یو وقت  کندیماندن م یاسرار برا یکم

شانس بهم   هی: ممنون که حداقل دیگوی م  یحیو با لبخند مل کندیمان توقف م یاه در خان مقابل
 ! یداد

  یلی. هوا خشومی م ادهی پ نیاز ماش ی. با »تشکر« کوتاهمیگوی نم  یز یاما چ زنم،ی م یمحو لبخند
 ام.از خانه نبوده رونی وقت ب نیوقت تا ا چ یشده و من ه  کیتار

 یو صدا شهیشکستن ش یکنم اما با صدا یتا خداحافظ شومی م لی ما نیماش ی سمت پنجره  یکم 
 .گردمی مادرم وحشت زده به سمت خانه بر م غیج

 کندیم میکه صدا امینگران ت یو صدا نیباز شدن در ماش ی. صدادومی سمت خانه م یخداحافظ  یب
 .کنمی نم ییاما اعتنا  شنومی م  زیرا ن

 . کنمی نم شی دایاما پ گردم،ی م دمیهوا دنبال کل  یک ی تار در

 شده است! یاست که حتمًا خبر  نیگواه ا دیام یهاو عربده  لرزدیم دستانم
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 . شوندی سست م  میخطور کردن فکر بابا در سرم  دست و پا با

 شده؟  یچ  ؟ی: خوبپرسدیکه م دیآی م امی کی از نزد امیت یصدا

 .کنمیو آرام زمزمه م کنمی فروغ نگاهش م یچشمان ب  با

 بابا! -

را از دستم  فمیک د؛یآی که از داخل خانه م یهاغ یتوجه به من و ج یو ب شودی نگران م  صورتش
 .گرددیم  دیو دنبال کل کشدیم

 دانمی. فقط مدومی چطور به داخل م دانمی نم  کند،یو، وارد در م کندی م شی دایچطور پ دانمی نم
  یاز حال رفته و مامان ییرا دارد، بابا دیام  یکه جسم خون  نیوسط زم یینگاهم جا شوم،ی وارد م یوقت

 .کندی م ستیبرسد؛ ا کیبه کدام  داندی که نم

 چه خبر بود؟ جانیا

و  ختهیر لی شکسته، وسا یهاشهی. شدودی م دیو سمت ام  دیآی به خودش م امی از من ت زودتر
 همه اطراف سالن پخش و پال هستند! دهیپاش

 جنگ شده است! انگار

 شودی جمع م  میلحظه توان در پاها  نی. انگار همدوزمیو به بابا م رمیگی نگاهم را از سالن م یسخت به
 .دومی که سمت بابا م 

 . کشدیآرام سر بابا را از دستم م یکیکه  کشمی چشمان به اشک نشسته سرس را در آغوش م با

 دی: ولش کن بادیگویکه کالفه م  نمیبی را م  امی از اشک ت یاو از پشت حاله  گردمی سمتش بر م  عیسر
 !مارستانی ب میبر

 . کردیم  یقرار  یهوش شد و ب  ی. مامان دو بار ب آمدی بند نم یالحظه  اشکم

 موضوع چه است! دانمی حاال هم نم یحت
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بابا   یبرا  یخوب   یجا وی یس یبه اسم آ یهم دارد؟! آخر اتاق  یادهیمگر فا دهد؛ی م  میمدام دلدار امیت
 ! ستین

وجود نداره.  ینگران  یبرا زی: چدیگوی آرام م  د،یآیم  رونیکه ب  یو دکتر  شودی باز م  دیاتاق ام در
 زخم برداشته و... یتون دستش فقط سطح  داداش

 که از حال رفته! دهینوش یادی: انگار زدهدی و آرام ادامه م شودی مع مج  صورتش

 .شودی ام تکرار مکلمه در ذهن آشفته نی!... مدام ادهینوش

 ... یکه نکند در حالت مست جودی مغزم را م  یاچون خوره  یفکر 

مانعم  عیجا سر کیو دکتر هر دو  امی . تزنمیبه صورتم م یو چنگ شومیم وانهیفکرش هم د از
 بابا مرد!  یآدم شه؟ وقت خوادی م یپسر ک  نی . انی: ولم کننالمیم هی . اما من با گرشوندیم

 *** 

 آرام شده است؛ جز حال من!  زیو همه چ گذردیروز از آن شب شوم م سه

 فضل خدا خوب بود.   حالش بهتر شده بود و بابا هم به  دیبودم. ام مارستانیها بسر کار و شب  روزها

 کرده بود! یبه شدت مرا کفر  نیو ا زدی هم حرف نم  یاکلمه  یحت دیام

 بود! ی باق مشی گناهکار بود و هم دو قورت و ن هم

 !  ستین  ادشی یچی که کرده ه یهاکه صبح همان شب مرخص شد و گفت از کار  دیام

هم معلوم نبود کجا   دی. اممیهم امروز مرخص شد و حاال با مامان  داخل اتاق بابا نشسته بود بابا
 است!

 تو فکر است.  قاً یعم دیرسی. اما بنظر مدیپوشی با کمک مامان لباس م  بابا

 خان ما انگار تو فکره!  می: کرپرسمیو م دهمی جا م امده یلبان خشک یرو  یلبخند

 . شودی . لبخندم جمع م کندیکند، نگاهم م جادیتو حالش ا رییتغ   ایآنکه اخم کند  یب
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من و   ی: خانم شما برو داروهادیگوی و آرام م کندینگاه م کند؛ی دوباره رو به مامان که کمکش م  بابا
 !کنهی لباس کمک م دنی بهم تو پوش  نینار ار،یب

با من دارد؛ با    یبابا حرف خصوص فهمدی بابا تمام شده است و مامان که انگار م دنیپوش  لباس 
 . کندی گفتن:»چشم.« اتاق را ترک م

کاناپه دو نفره که کنار،   ی. کنارش رورومی و آرام سمت بابا م  شومی مقابلش بلند م یصندل  یرو از
 .نمینشی بابا بوده و است؛ م زی کاناپه سبز رنگ عز

با   یتفاهم   چیرا که ه یکاناپه سبز رنگ  نیبابا هم م،یبخر  یو رنگ بهتر  دیجد می نداشتچون پول  دیشا
 رنگ نداشت را دوست داشت.   اهیآن دو کاناپه تک نفره و دو نفره س

  کی شیکه سه روز پ  یامرد عمل شده یحالت برا نی. اکردی مرا نگران م نیو ا  دیرسی بنظر م  کالفه
 !ستین  شیب  یسکته ناقص را رد کرده بود؛ سم

 !دهدی مان را به باد م یاهمه  شیهاییپروا یب  نیبا ا  دیام آخر

 شده بابا؟  یز ی: چزنمی شوم و نگران لب م یم رهی اش خ دهیغرق در فکر و رنگ پر یبه چهره  دلواپس

 . دوزدیو چشم به من م ردیگی م یرا از قال   نشیغمگ نگاه

 اد؟ی خارج از شهر بدت م ی اگه بگم واسه کار بر  -

 . چسبندیو ابروانم به تاج سرم م  شودی گرد م چشمانم

 برم خارج از شهر؟  -

 .کشدی به صورتش م یدست کالفه

 خارج از کشور!  یخوای اگه م یحت -

 !  ست؟ین نیسنگ  یادیجواب بابا ز نیا

 !شدی بابا نگران م گذشتی از آمدنش م  قهیدق  کیکه اگر  یبرم خارج از کشور؟ دختر  من

 ! کردیبا قلبم م  یهم قطعًا کار   یهمه شوک پ نیام! ااعتراض کنم اما کلمات را گم کرده  خواهمیم
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 اما بابا...  -

 رو که گفتم و بکن!  ی: نپرس گل بابا فقط کار دیگوی م نیو غمگ کندی را قطع م حرفم

و   رفتندیهم شده! غم، تعجب، سوال همه در سرم رژه م  کنم. احساساتم در فی توص توانمی را نم حالم
 تا مرز انفجار ندارد! یز یمغزم چ

 . میبابا بگو یرا برا امیآن روزم با ت یهاحرف  خواهدیاما دلم م دانم،ی را نم شیچرا

 .افتدیم  ریناخواسته به ز سرم

 داشت؟  کارمی چ امی اون روز آقا ت نیبپرس نییخوای نم -

 ندارد!   دنیفهم یبرا  یلیتما دانمیاما م نمیبی را نم صورتش

 گونه او را آشفته کرده باشد؟ نیا توانستی م یچ

 بگو! -

 بابا... ا... اون روز...  -

 ام.کرده که کلمات را گم کرده  تیسرا زیبابا به من ن یآشفتگ انگار

 !اد ی ب ری امر خ یبرا ادخوی: ممیگوی م  عیسر یل یو خ  دوزمی را به چشمان منتظر بابا م  نگاهم

را از   نی. اشودی خوشحال م  یادی حرف ز  نیا دنیبود که من گفتم؟ اما انگار بابا از شن یچ گرید نیا
 . فهممینگاهش م  ی برق ناگهان

 ندارد؟  یمشکل  یعنی

 .شودی م  یپر از نگران یانگاهش لحظه  اما

 ؟یبهش جواب داد یتو چ -

 .کنمی اعالم جنگ م مییاما مقابل لب باال شومی نم  ری سر به ز گریبار د نیا

 ؟ یقبول کرد -
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 .دهمی .« تکان مری»نخ  یرا به معن سرم

 با شما حرف بزنم... دیبهش گفتم با -

 . نمیبیباره م  کینگاهش را که به  تی و رضا یبرق خوشحال  رود،ی نم ادمی

 .میباشه گل بابا برو صداش بزن حرف بزن  -

 . شوندی از تعجب درشت م چشمانم

 االن؟ -

 . دانمی احساساتش را نم  انیغل نیا لی. دلکنمی را در تمام حرکاتش حس م یکالفگ

 ...س یخوب ن کنمی شده؟ حس م یز ی بابا چ -

 .دیآی حرفم م انیم

 رو که گفتم بکن! یخوبم بابا جان. تو کار  -

 . شومیم  یچه است، از خودم عصب  شیکارها نیا لیدل دانمی ام و نماز او غافل شده  قدرنیا کهنیا از

مان  یاخانه  انیخانه فاصله م کی . رومی شان م امیت یاو سمت خانه  شومیاز جا بلند م یرمق  یب  با
 است.

 !ری خ ایبعد از رساندن ما به خانه، مغازه رفته باشد  دانمی نم  یبخواهمش، حت  لیبه چه دل دانمی نم

است؟« به گوشم  ی: »کپرسدی از پشت در که م یزن ی. صدادهمی اهلل زنگ در را فشار مبسم  با
 . رسدیم

 تون! هیمنم همسا -

 در دهانم افتاد. یااز کدام جهنم دره  گرید نیا دانمی نم

دارد.  ی. صورت گندم گون و عادشودی ارچوب قاب م سال در چه انیزن م کیو قامت   شودی باز م در
 است و نه زشت!  باینه ز
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 . خوردیراحت به چشم م یل یبودند؛ خ  یشالش فرار  ریکه از ز اشی جو گندم یموها

 .زندی م  یمحجوب لبخند

 بفرما تو دخترم! -

 خونست؟   امی : آقا تمیگوی و م دارمی دست از کنکاش برم شی صدا با

 .ندینشی اش موسط ابروان نازک و اصالح شده  ی کاوکنج  یاز رو یاخم

 بابات خوبه؟ ه؟ی. مشکلزمیآره عز -

 . شناختی مرا م انگار

 کار داشتن. امیخوبه. فقط بابام با آقا ت ی: آره، آره همه چدهمی پاسخ م عیسر

 . کندی صورتش جا پهن م  یرو  لبخند

 . زنمی باشه عروس خانم االن صداش م -

 به من خبر دارد؟ امیت یااز عالقه ینعیخانم!  عروس

 آتش است!  یگرزها ن یب میهاگونه  کردمیمن! حس م یخدا یوا

 .شودی م انی در قاب در نما امیت یاآشفته  یبعد چهره یالحظه 

 ن؟ یشده نار یز یچ -

 . میچه بگو دانمی نم

 نه! خوب... بابام کار تون داره! یعنیآره!  -

 .شودی م ترجیگ میهااز جواب  انگار

 . امی باشه کتم و بپوشم م -

 .  گردمیبه خانه باز م  عیو سر نمیب ی نم ز یتعلل را جا گرید
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 .کنمی شوم اما راهم را سمت آشپزخانه کج م  یدر اتاقم مخف خواهمیم

 .نمینشی ق م کنار اجا  یصندل  یدر حال پختن نهار است. رو مامان

 مامان، بابا چشه؟  -

 .کندی حوصله نگاهم م یب

 !ستی ن یچ یه گهی! مدمیشدم از بس ازش پرس ی. از صبح رواندونمی نم -

 ه؟یچ گهیخارج از شهر رفتن من د هیقض نی: خوب ا پرسمی م نگران

 . دهدی پاسخ م  ازیحال خورد کردن پ در

 !زنهی حرف و م نیسره ا کیمرخص شده  ی. از وقتدونمی نم نمیا -

 باشد؟ تواندی چه م یعنی

را  می. خوب است که شال و مانتورومی باز کردن در م یو برا  کشمی زنگ در دست از افکارم م یصدا با
 .اماورده یدر ن

توجه به   ی . بدیآی م رونیو بابا هراسان ب شودی باز م بارهک یکه در اتاق بابا به  امده یبه در نرس هنوز
 بابا؟ چه شده؟  ی: خوبپرسمی و نگران م دومی زنگ در سمتش م 

 .کنمی : خوبم بابا. تو برو اتاقت من در و باز مدیگوی و م دهدیدهانش را قورت م  آب

 شده است! اشی ز یچ کیندارم که بابا  یشک  گرید

ندارد.  یاده یفا دنیپرس دانمی. م رومی سمت اتاقم م ی اعتراض  چیو بدون ه م یگوی نم  یز یبار چ  نیا
 پس بهتر است خودم را خسته نکنم. 

  رییتغ نیهم از ا مارستان،یام؛ هم از کار و ب خسته ی لی. خدیآی با، بابا م امیت  یاحوال پرس یصدا
هم   یام را آرام رو. چشمان خستهشومی تشکم پهن م  یو رو  آورمی را در م میبابا! شال و مانتو  یبی عج

 به دور از اطرافم بشوم. یاتا لحظه  گذارمیم

 را نوازش کنند.  تیاست که موقع خواب موها ین یری. حس ش کندی را نوازش م میآرام موها یدست
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 .ردیگی لبانم شکل م  یاراده رو یب  یلبخند

 پس؟  دارهیگل بابا ب  -

 ! استیدن ینوا  نیبهتر شیصدا

 حالت باشم! ن ی: دوست دارم تا ابد تو امیگوی و م کنمیزمزمه م «یلذت »هوم با

اصالً درست   زد، ی م یها که وقتپنهنش را زده. همان یاز آن لبخندها دانمی بسته است، اما م چشمانم
 نبود!  دایپ

 م؟یحرف بزن  -

 .کنمی نگاهش م یو سوال میگشای چشم م آرام

 ؟ ی در مورد چ -

 پر از محبت است اما صورتش پر از غم!  نگاهش

 ات کرده؟کالفه طورنیشد بابا که ا ی: اون شب چپرسمی مقدمه م یب

 : کدوم شب؟ پرسدی و م کندی ابروانش جا خوش م انی م یاخم

 . شومی جا بلند م از

 فاجعه رو برو شدم! کیکه اومدم با  یهمون شب  -

آوردنش خونه! بعدش   هاشق یبود. رف دهینوش ادیز   دینو یچ ی: هدهدیو جواب م کندی تر م  لب
رو هم  هاشهیرو درهم و برهم کرد. ش  یشروع به فحش دادن اون عجوزه کرد و با دست همه چ

 شکست. 

 .کنمی شک نگاهش م با

 ن؟ یهم -

 آره.  -
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 ؟ یشد یجور ی: پس چرا پرسمی نگران مو دل کشمی م اشدهیبه صورتش چروک یدست

و اعتراض   کشمی دستم را پس م عی. سرکاردی م شیرو یاو بوسه  ردیگیدست م  انیرا م دستم
 .کنمیم

 ! ی. شما پادشاه منکاستی دست از ما کوچ دنیچه کاره بابا جونم؟ بوس نیعه! ا -

رو بفهمه! ببخش   یتاج سر الزمه جان بابا تا آدم قدرت پادشاه  دنی: بوسدیگوی و م  زندی م یلبخند
 اگه بهت بد کردم عسل بابا. 

 !د یکرد ی بهم خوب یسرمه کل یتون االن باال هیکه سا  نیا یشما تنها برا هیعهه بابا چه حرف -

 ؟ یباهاش ازدواج کن یخوای : م پرسدیمقدمه م یو ب  یناگهان   یلیخ

 ؟ی : با ک کنمی و آرام زمزمه م کنمی تعجب م  دنشیپرس  ی ناگهان نیا از

 !امی: با ت دهدی و جواب م زندی م  ینیغمگ  لبخند

 گفتن ندارم.  یبرا ی. چون حرفکنمی م  سکوت

 . کندی کج کرده نگاهم م سر

 سکوت عالمه رضاست بابا جان! -

را به دندان   ییو طبق عادت لب باال شومی م ریچشم در چشم حرف بزنم. پس سر به ز توانمی نم
 کردن کلمات است.  فی. ذهنم در حال ردکشمیم

! اگه شما  یبل گمیمنم م ،یبل دیدر موردش! اگه شما بگ   ستمین نمی. اما بد بستمیبابا من عاشقش ن -
 که من ندونم. دیرو بدون  یز یشما چ  دینه! چون شا گمینه، منم م دیبگ

پس فردا عقد هم  ی! اگه قبول کردیخواستگار  انی: امشب مدیگوی و م کشدی م یپر حسرت  آه
 ! دیشیم

 . ودری باال م میآنکه متوجه باشم، صدا یب

 !؟یچ... -
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و سمت خودم   رمیگیاش را م. با دست دو شانهکندینگاهم، هم نم ی و حت  دیگوی نم یز یچ
 . کشمشیم

داشتم تا من   ی. چند روز با هم رفت و آمد م دونمی از اون نم یچی همه عجله؟ من ه نیبابا چخبره ا -
 چه جور...  دونستمیم

 .  زهاستیچ نیهم واسه هم یدوران نامزد : خوبدیگویو م  پردی حرفم م انیم

 را از بابا نداشتم.  یز یچ نی. توقع چردیگی م حرصم

 !یخواستگار  ان ین  دیازدواج کنم. بهشون بگ خوامی من نم -

 ! نی: نارزندی م میتشر صدا با

 فشار را تحمل کنم.  یم یحجم عظ نیا توانمی و حرص با هم مخلوط و نم  تیعصبان 

 !نهیموضوع هم د،یکنی ! تا ندونم چرا من و از سر تون باز منی نار  یب نی نار -

 !یخوشبخت ش  خوامی . من فقط ممیکنی : ما تو رو از سر مون باز نم دیگوی و ملتمس م شودی م ترنرم 

 *** 

 . اری ب یها چادخترم واسه مهمون  -

 . رومی و سمت سالن م رمیگی را به دست م یچا یحاو ینی دستان عرق کرده س با

 اند.  نشسته یمبل دو نفر  یآراسته رو یلیاش خ و خاله  امیت

»اتو   هایمیدارد. به قول قد  یخوان هم یل یخ شیمو لیبا آن استا امیرنگ ت یاشلوار سورمه  کت
 !« شده بود.دهیکش

در ذوق    یل یخ  دیام یخال یبابا و مامان؛ جا یو سپس برا کنمی اش تعارف م خاله  یرا اول برا یچا
 !ستیاما چاره چ زند،یم

 .داردی بر م   یلب  ری که با لبخند و »تشکر« ز کنمی تعارف م امیرا به ت یچا وانیل  نیآخر
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 . رمیگیو کنار مامان جا م کنمیزمزمه م «یکنمی خودش آرام »خواهش م مثل

  میرها براکا نیاما اصالً دل و دماغ همچ زم؛ی فلفل و نمک بر امیت یدر چا  خواستی دلم م  یلیخ
 نمانده است. 

 .زدی و لبخند م کردی نگاهم م هیهر چند ثان امیت یاخاله 

 همه عجله کرد.  نیبابا چرا ا دانمی نم  یاست و من حت یاجو مسخره   یلیخ

سخاء غرض از مزاحمت ما به  ی: خوب آقا دیگوی و م کندی ام مبا لبخند حواله ی نگاه مین امیت یاخاله 
 ...گهیشما معلوم است د

 . کندیاضافه م شیهاوسط حرف  یاتک خنده  کی

 . نیشما مراحم  ه،ی: چه حرف دهدی و پاسخ م کندی کتش را درست م یبا متانت کم  بابا

صورتش سرخ است؛ اما  رد،یگی را م دیآی م شیابرو  یتا باال یشان یکه از پ ی هر لحظه عرق امیت
 تر! چشمانش سرخ 

دو جوون   نیا ن یو ما هم... اگه شما صالح بدون  بدیزیبه خداوند )ج( م ییتنها گفتمی داشتم م یبل -
 !میرو به هم برسون

 . دوزدینگاهش را به من م  شود،ی که تمام م  حرفش

 .کنمیم  یشالم باز  یها شهیاست و با ر  نییپا  سرم

 دخترم؟  یگیم ی: چ پرسدی که م رسدیبابا به گوشم م  یصدا

 تر!من سخت  یسخت است اما برا یهر دختر  یلحظه برا نیا

که  نیهم دارم. ا گرید لیدل کیسخت باشد اما من   شانیاز خانواده برا یدور   لیبه دل گرانید دیشا
 همه عجله دارد! نیبابا چرا ا

 . دیشما بگ  یچهر  -
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با خنده   امی ت یاپر صدا بود که خاله یل یمن خ یآهسته است اما انگار همان لب خوان یل یخ میصدا
 »مبارک باشه« گفت.

 *** 

 .شدمی متوجه گذر زمان نم  یکه حت یدر حد رفت،ی م شی به سرعت پ یلی خ زیچ همه

 ! یعروس خانم، بلند شو که ماه شد  گهیخوب د -

 . دوزمیم  هنیو نگاهم را به آ کنمی چشمانم را باز م آرام

 است.  نیکم پشتم، هنوزم چشمانم سنگ یهاوجود مژه با

  بایز  یلیدارد، خ شیهم رو ییطال یهایرنگم که گل دوز   یکرم یدارم و مانتو  یحی و مل  تیال شیآرا
  یرنگش که همخوان ییطال یهااست، خط  دیرنگ است. شالم اما سف ی. شلوارم هم کرمکندی جلوه م

 افزوده است.  اشیی بایدارد؛ به ز میبا مانتو  یبی عج

 شده! ی. عال زمی عز  ی: مرسمیگوی و م نشانمی شده است، م یلبانم که حاال گلبه  یرو یح یمل  لبخند

 .شدی م  ترمی عال ،ی ذاشتی : اگه به دل خودم مدیگوی و م  کوبدیذوق دست در هم م  با

 . میگوی نم  یز یو چ  زنمی لبخند م فقط

 .شدی وصلت خوشحال هستم اما حال بابا باعث رنجشم م نیا از

عقد   کیاونم  م،یکردی ماه عسل مان را هم رزرو کرده بود! ما فقط عقد م یمشهد، برا  تیبل  یحت
 !گفتمیم دی با  یهمه بزرگ کردنش نبود اما به ک نیبه ا ازی که ن یساده و محضر 

 افکارم درهم بخورد.  د،شوی که باعث باعث م خوردیم شگاهیتقه به در آرا چند

 است؟  ی: ک پرسد ی بلند م یاز شاگردانش با صدا یکی

 : دنبال عروس اومدم.دیگویکه م  دیآی از آن سمت در م  ینازک زن یصدا

 . منظورش من بودم؟ شودی گرد م چشمانم
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 .کنمیو بازش م رومی وقت بدهم خودم سمت در م  گرید یکس یبرا آنکهی ب

 دارد، پشت در است.  یو متوسط بایز  شیکه صورتش آرا یجوان  خانم

 . ردیگی لبخند کل صورتش را فرا م افتد،ی نگاهش به من م تا

 !امی ماشااهلل هزار ماشااهلل به انتخاب ت -

 . کاردی صورتم م یرو یاو چند بوسه  کندی بغلم م عیهم سر بعد

  یرفت خودم و معرف   ادمی: آه دیگوی و م ردیگی منظورم را م عی. سرکنمی مو کنجکاو نگاهش متعجب
 .  امیت ی: من زهرام دختر خالهدیگوی و با لبخند م ردیگیکنم. دستش را سمتم م

 ومد؟ ین  امی: خود تپرسمی و م دهمیهمان صورت متعجب همراهش دست م  با

 ناقال دلت تنگش شده؟  ی: ادیگوی و م کندی نگاهم م طانیش

 سرعت!  نی. آن هم به استمیشدن ن  یم یآدم صم ادی. زمیگوی نم چیسکوت نگاهش و ه  با

دوماد.  ش یپ  میعروس و ببر می: نه ما رسم داردیگویو م  کندیم یاتک سرفه ند؛یبی را که م سکوتم
 ! ننیهم و بب ستیقبل عقد قرار ن یعنی

و بعد از   رمیگی دهانم را م یاست؟!« اما جلو یاچه رسم مسخره  گرید نی:»امیبگو خواهدیم دلم
 .  شومیقدم مو با زهرا هم رومی سمت در م  کنم؛ی م شگرم یکه با آرا  یمختصر  یخداحافظ 

 تعجبم چند برابر شود.  شود،یپارک شده باعث م یدود یهاشهیبا ش  شگاهیکه کنار آرا یکی ش  نیماش

 شش ساده بود! ستیدو  کیکه  امیت  نیماش

 . دیگشای م میبرا زهرا در عقب را م،یشوی م نی ماش کیکه نزد نیهم

 .  شومی و سوار م کنمی م یادندان قروچه رد،یگی م حرصم

: سالم من دیگوی و م گرددیپشت رل است که با لبخند پر م ی. پسر جوان ندینشی هم کنارم م زهرا
 !امیت یاهورام، پسر خاله 
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  امی. فقط دستم به تگردانمی را بر م مینکند رو دایبحث کش پ نیکه ا نیا یو برا کنمی اجبار سالم م به
 دارند؟  هانی است که ا یاچه رسم مسخره  نینرسد! آخر ا

ابروانم باال   امیت یشماره  دنی. با دخوردی زنگ م امی که گوش دارمی دست از حرص خوردن بر م یوقت
 . پردیم

تماس را وصل کنم که گرفته شدن  خواهمی که قبل عقد زنگ بزنند! تا م   ستیتو رسم شون ن نیا انگار
 ! رومی داخل دماغم، از هوش م یتند یبو  یناگهان دنیچی و پ امی نیمقابل ب  یدستمال

 *** 

 .شودی . چشمانم را انگار چسب دو قلو زده باشند، اصالً باز نم کندیو تمام بدنم درد م  سرم

 شده است؟ چه

 .افتدیهم م یکه باز هم رو کنمی انم را باز م هزار مشکل چشم به

 ! ستیچ دانمی اما من نم  کنم،یتنم حس م یرو یز یچ کی

 مرد است!  کی. صدا مال رسدی به گوشم م ینا آشنا یصداها

 ؟یکنی ک ی چه غلط  یاحمق دار  -

 به تو چه؟ -

 بفهمه؟ سی اگه رئ -

 .شودی کم واضح ماما صداها کم نم،یبی چشمانم نم ی اهیتار بودن و س ل ی را به دل یکس  صورت

 مال قبلش بوده!  میگی هم م سیبه رئ  فهمه،ی نم  سیرئ  -

 .دیآیم  ینگران مرد اول  یصدا

 !ادیفردا م سیرئ  -

 . شنومیکنار گوشم م یه یکر یاخنده
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 .یهمه خوشگل  نیا فهی. حرمیاتاق م نیمنم تا فردا شاد و شنگول از ا -

 که دارم بشدت متنفرم!  یحال  نی ده و من کجا هستم اما از اچه ش دانمی نم

که اطرافش   ینرم زی رفته. آخر حرکت چ نمیداخل آست یز ی هم چ ایپوشش است،  یانگار ب  بازوانم
 !کنمی حس م شی دارد، را رو یزبر 

 .گرددیحجم مو مقابلم کم کم هوشم بر م دنیبا د کنم،ی مشکل چشم باز م  به

 .کشمی م غیگرفته ج یندارم  با صدا لیتحل  یبرا  یوقت ادیز اما

که به خود اجازه   نمیبی را م یمرد  یزشت و تن ورزشکار  یاو من چهره  شودیمو از مقابلم دور م حجم
 دست زدن به من را داده است!

که  یوارد شده بود و او از کار  میکه برا ی. من از شوکمیمن، هم او به نفس نفس افتاد هم
 انجام دهد. خواستیم

نشسته  شیکه رو ی. نگاهم سمت دستانم که به صندلشودی اما نم اورم؛یدستم را باال ب خواهمیم
 .شودی م  بودم بسته شده بود، معطوف

 .شود ی محکم بسته شده بودم، »آه« از نهادم بلند م یصندل  یحالتم که نشسته رو دنید با

که   یصندل  نیو هم  یسقف  یالمپ ک یجز  یز یکه چ  یاتاقک هی. کاودیکه هستم را م یاطراف جا نگاهم
 ام ندارد.نشسته  شیرو

 اتاقک آسانسور شود!   کیدو برابر  دیکه شا یاتاقک  کی

نقطه نافم بود و همان   یکه پوشش تا رو یتاپ کیتنم که  دنیو با د خوردیتنم چرخ م  یرو نگاهم
 ! لرزمی ندارد، از شدت وحشت به خود م یپوشش  گرید م،یعقد گرفته بود ی برا  امیکه با ت  یشلوار 

سر  یبلند یاو بدن لرزانم، خنده  دینگاه نا ام دنیمن مبهوت بود با د غیکه تا حاال از شدت ج مرد
 ومد؟ی خوشگله، خوشت ن هی : چدیگوی و م دهدیم

 ! یدر پ  ی. پکشمی م  غیج
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 ! یمرد باش کی و مقابل  ی. چشم باز کن ستیخود که ن  یب

 .شودی م ختهیاو در هم آم یاخنده یمن با صدا یهاغ یج یو صدا  خنددی او م اما

 .کشمی بلند را م غی ج  نیو آخر شودی باره باز م  کیاتاقک به  در

آن مرد قطع شود. مردک   یاخنده شودی که باعث م  شودی کوتوله و زشت صورت با اخم وارد م مرد
 .کندی و سمت آن مرد نگاه م گذاردی قدم به داخل اتاقک پا م  کیکوتوله 

  دهیگلوله، پاش کیشل یصدا شود؛ی »آقا« از دهانش خارج م  یا. اما تا کلمه پردی از صورت مرد م  رنگ
 !شودی جا م  کیمن  غی صورتم و ج  یشدن خون رو

 ! ست؟یاست؛ ن جان ی. قطعًا جهنم الرزم ی بد هم م لرزم،یم

 . شودی صورتش پهن م یرو  یو لبخند  چرخدیکوتوله سمت من م مرد

 !سوزاندی بد جور پوست تنم را م  دنیمدل لباس پوش نیارزش ندارد اما حاال ا میبرا ادیز  حجاب

 نداره! یبرات کار   یکس  نجاینترس ا -

  یکجا است و من کجا نجای! اصالً اکردم؟ی را فراموش م  شیپ قهیچند دق نیمن چطور اتفاقات ا  اما
 کار هستم؟ 

 رنگم است.   یکرم یهمان مانتو فهمم؛ی م یکم ر ی و من بعد تاخ افتدیتنم م  یرو ینرم  یز یچ

 است.  شی اتفاقات چند لحظه پ جیو هنوز گ دهدی هنوز درست کار نم ذهنم

 .کند ی جان آن مرد را از اتاقک خارج م یب یاو الشه شودی وارد اتاقک م کلیه یمرد قو دو

 هم است! هیبه اسم گر یز یشدن، چ  هیتخل یکه برا دیآی م  ادمیو من تازه  سوزدیکم چشمانم م کم

 سوال... ایدن کیو  مانمی. من مبنددی و در را محکم م کندی کوتوله هم با پوزخند اتاق را ترک م  مردک

 .کنمی کم کم از اطرافم درک م انگار

 و...  نجایبه ا  دمیرس شگاهیبود که از آرا امی من و ت عقد
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 ن؟ یهست یچخبره؟ شماها ک  نجای: اکشمی م غی ج ناگهان

 . کنمی نم  افتیاتاقک در واریبه در و د میجز انعکاس صدا  یجواب

 ام کنار برود. برهنه  مهیبدن ن یهم از رو میهمان مانتو شود،ی باعث م یی رها یبرا میهاتالش 

 .خواهمیکمک م غیو فقط با ج  لرزمی شدت وحشت م از

 .آوردی تنم را به درد م یکه محکم دورم بسته شده است، اجزا یتناب  خورمی که م یهر تکان با

او   بی. به تعقشودی وارد م تیو همان مرد کوتوله با عصبان  شودی اول باز م  یااتاقک مثل دفعه  در
 . شودیهم وارد م  گرید یمرد قند بلند و ورزشکار  کی

 . زندی داد م تی مرد کوتوله با عصبان همان

 بکپم! یذار یچته؟ م -

و حاال با   دیلرز ی . بدنم که از قبل، از شدت وحشت مامدهی کش غیخراش برداشته است، از بس ج  میگلو
 وحشت در بدنم دو برابر شده بود. یدو مرد رعشه نیا دنید

 برم!  میبذار ن؟ییخوای از جون من م ی: چنالمی م میلرزش صدا با

: باز کن دست و پاشو.  دیگوی و با اشاره به اون مرد قد بلند م زندی م یحرفم مرد کوتوله پوزخند نیا با
 !د؟یجور با رد تناب بدنش و داغون کرد  نیداره که ا یچ یگربه وحش  نیا

 . چسبمیم ی با وحشت به صندل  شود، ی م کمیمرد نزد تا

 تا داغونت!  میدار ازی ن شترینترس ما به سالمت ب  -

 حس است. یو بدنم هنوز که هنوز است، ب  فهممی نم شیهااز حرف  یز یچ

 ن؟ییخوای از جون من م  یچ  ن،یهست یشماها ک -

و دستانم را که حاال باز است؛ مقابل   شودی که نفسم حبس م  ردیگی در دست م را میاز موها یاطره
 . رمیگی ام مبرهنه مهیبدن ن
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 نکرد؟  ی: بابا جونت ما رو معرف دیگوی و م زندی م یهم پوزخند باز

سست   می . دست و پاکندیرا هم اضافه م نیانگار به نظرش کم است که ا یهوشی ب  یدارو یکرخت 
 . شوندیم

 .دیآی بابا در ذهنم به رقص در م  ریو حرکات اخ  هاحرف 

 کار!« یخارج از شهر برا یبر  شهی»م

 !« دیشیپس فردا عقد هم م  ی! اگه قبول کردیخواستگار  یبرا انیم »امشب

 !« یخوشبخت ش  خوامی م »فقط

 ه؟ی: منظورت چ کنمیو آرام زمزمه م کنمی چشمان پر اشک نگاهش م با

. کنمیم فی: االن وقت خوابه فردا برات تعر دیگوی م رود،ی که سمت در م ی حال و در  کندی راست م کمر
 اونم با آب و تابش!

 ؟ یبر  یخوای کجا م  ستای: نه واکشمی م  غیج

 .کندی نم میهاغ ی به ج  یتوجه اصالً 

 نرو!  ،ینرو لعنت -

.  کندیحرف اتاقک را ترک م یهم ب یو آن مرد ورزشکار   چدیپی کوچک اتاقک م یهقم در فضا هق،
 . بردی را به اوج م میهاه یدر، گر دیچرخش کل یچند لحظه بعد صدا

 با پدر من دارند؟  یچه کار  هاوان یح نیماجرا هستم؟ ا یکجا من

خالص کردند، سلول به  ری ت کیمکث و با  یب ها،وان یح  نیشعور را هم  یکه آن مردک ب نیفکر ا با
 . آوردی سلول تنم را به لرزه م

چه   امی. مامان و بابا در چه حال هستند؟ تشوندی باز نم هیچشمانم از زور گر گذرد،یچقدر م دانمی نم
موضوعات، رو به   نینداده باشد؟ ذهنم از فکر کردن به ا ستیقلب بابا را ا شی با کارها دیام کند؟یم

 انفجار است!
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به هم  میموها ونی خراب شده و شن شمیآرا دانمی. ممیگری ام و ماتاقک در خود کز کرده  یاگوشه
 .دیافزای م تمیبه عصبان نینکردم و ا  دای.  شالم را هم پستیاصالً مهم ن هان یاست اما ا ختهیر

شکم   کیبار با  نیاز جا بلند شوم. همان مردک کوتوله ا عیسر شود،ی چرخش قفل در باعث م یصدا
اش هم سن و و چهره  خوردیپنجاه به باال م  باً ی. سن و سالش تقرشوندی وارد اتاقک م گرید یاگنده

 خشک و زشت دارد.  یا. چهره دیآی سال آن مرد کوتوله به نظر م

 ی. مرد کوتوله رو به مرد دومدیآی است و از طرز نگاهش اصالً خوشم نم  دارانهیخر  یمرد دوم نگاه
 !روسیس نهی : همدیگویم

  ی. مثل کفتار دادی است و با نگاهش انگار مرا قورت م روسی بودم، اسمش س دهیکه حاال فهم  یمرد
 . کندی اش باشد، نگاه مکه نگاهش به طمعه 

 امک؟ ی س ی: مطمعند یگوی و م  زندی م یاعصاب خورد کن یپوزخند

 صد در صد!  -

 !خورهی م خی چه بدرد ش نیا دونمی : نمدیگوی و م کندی تمسخر نگاهم م با

نام دارد، با صدا   امکی. مرد کوتوله که سشودی منجمد م میهاو خون در رگ  بنددی از تنم رخت م  روح
 ترسناک! یهاشبح در فلم  یها. مثل خنده خنددیم

 ! یخوبه واسه چند روز سرگرم یکرده ول  هیگر -

: میگوی و م کشمی م غی ج کند،ی مقابل اون دو مرد صفر را هم کامل نم فمیکه بدن نح نیتوجه به ا یب
 د؟ی زنیکه م هیها چحرف  نیا د؟یگی م  یشما چ

است. پنجاه   هاخ یش  نیمحفل که ب ارشیامشب ب ا ی : سدیگوی و م کندیم  امکیرو به س روسیس
 ؟ ی. تو چندتا دار ارمیرو هم من م گهیدختر د

 ! گفتندیچه م هانیا

. انگار عضالتم فلج شده است! نه زبانم، نه کنمیو، وحشت زده نگاه شان م  لرزدی از ترس م بدنم
 . کردی و نه فرمان صادر م کردی م  یکدام نه حرکت چیمغزم، نه بدنم ه
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 تا!ده شهیم نی: با ادیگویبا اشاره به من م امکیس

 ازش! میگرفت یخوب  یپول  دیش کن شاآماد ی: اوکدیگوی و م دهدی سر تکان م  روسیس

 بفروشنم!  خواستندیم

 ! نیمن و بفروش  نیتونی : نممیگوی م یوقت لرزد ی از بغض م  میصدا

 . کندی اخم م  امکیو س زند ی پوزخند م روسیس

 !نی جنس رفتار کن کی با من مثل  نی تونی : نمکشمیم داد

  نیهم ست،یکه ن  ی. کم حرفگذارمی به عقب م یکه از ترس قدم شودیم  کمینزد یقدم امکیس
 ! اوردیخم به ابرو ن ی گلوله کشت و حت کی آن مرد را با  امکیس

 .چسبمی م واریکه باالخره به د شودی م کمی نزد قدرآن

  دیرو که تو قمار بردم چطور با ی: به نظر تو با آدمزند یبا من فاصله دارد که لب م یپنج سانت یااندازه
 رفتار کنم؟

 . بابا قمار باز نبود! کشدی سوت م میهاگوش 

بد   یتمام اجزا نی . انگار در بکنمیمحس  یصورتش را به خوب  یاما پوزخند رو نندیبی تار م  چشمانم
 تر است! اش همان پوزخند، پر رنگ شکل چهره 

 !ستی! بابا قمار باز نیگ یدروغ م  ی: دار نالمی روان م یهالبان لرزان و اشک  با

 . رمیگیم چهی او دل پ یکه من جا  خنددی . آنقدر مشودیم  لیتبد یه یبلند و کر  یابه خنده  پوزخندش

خونه تون  میرو آورد دیام یشب وقت! اونزنمی گفت بابات؟ من در مورد داداش جونت حرف م یک -
 تو رو از ما دور کنه!   خواستی هفته آمادت کنه! اما انگار م ریکه تا آخ  میبه بابا جونت گفت

 .  دادی رحمانه تمام جمالتش را ادامه م  یاما ب دیدی بدنم را م لرزش

 !ومدیکار بابات خوشم ن  نی: اصالً از ادهدیو ادامه م کندی نگاه به بدن لرزانم م ری تحق با
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 . کنندیمو اتاق را ترک   خندندی نام م  روسی هم با آن س بعد

 جیسوال! سرم گ ایدن کیو  مانمی من م یصندل  کی و   یچراغ سقف کیبا  کیآن اتاقک تار نیب
که   ادیقدر زآن کنم،ی است و هضم کردنش دشوار! فکر م نیسنگ یادیز امدهیکه شن  یزهای چ رود؛یم

  و میگریم یبا صدا  یگاه کوبم،یاتاقک م  نیبر در آهن ی جان یب یهامشت  ی.  گاه رودی م جیسرم گ
  یسال خانه  کی برابر با  نجایا یا قه ی. آخر هر دقدانمی. گذشتن ساعت را نم کنمی صدا کز م   یب یگاه

 کوچک مان است! 

را ندارم.   یز یچ چیه یاحوصله  گرید یجان هستم که حت ی اما آنقدر ب دیآیم  دیچرخش کل یصدا
که صورتش غرق در   شومی م ینقش   زیو نظاره گر دختر ر چرخانمی فروغم را سمت در م  یفقط نگاه ب

ملچ، ملچش در اتاقک  یو صدا شودی سه بار باد م هیاست و آدامس دهانش در هر ثان شیآرا
 !چدی پیم

  نیا ای: سدیگوی و م گرددی که با صورت کج و کوله به عقب بر م کنمی اش متعجب نگاه چهره  با
 ثمره؟  خی ش انتخاب

وارد   زند؛ی به او م یگاز بزرگ  هیدر دست دارد و هر چند ثان یکه همبرگر بزرگ یکوتوله در حال  امکیس
 .اندازدیبه من م یو نگاه گذارا شودی اتاقک م

 آره، خودشه! -

 . شودی نم  دمیعا  یز یچ شانیهاحرف  از

روح   نی: من که از ادیگویو با عشوه م کندی رها م امکیخودش را در آغوش س   یبا خنده و لوند دختر
 خانوم خوشگل ترم! مگه نه؟

 گلم؟ ی: مگه تو به انتخاب من شک دار دیگوی و م کندی دست دور کمر او حلقه م امکیس

 . رساندیم و سر دردناکم را به مرز انفجار  چدیپی کوچک اتاقک م یدر فضا  شانیهردو یهاخنده

 ! یمسخره باز  نیا گهی: بسه دنمزی داد م تیو عصبان یحوصلگ یب  با

از   نیکنیمن و ول م ای: میگویوارانه م دیو تهد شومیکه از جا بلند م ماسدیلبان هر دو م یرو خنده
 خبر دار بشه! ایکه کل دن کشمی م غی هم اونقدر ج ایجا برم،  نیا



 سوار بر اسب یشهزاده 

45 
 

 . کنندیم دنی بلند شروع به خند یو با صدا  اندازندیم گهیبه هم د  یدو نگاه هر

به همبرگرش،    یو بعد از زدن گاز بزرگ دیآی سمتم م یقدم امکیکه س کنمیو مبهوت نگاه شان م جیگ
 بکش!   غیج  یهر قدر دوست داشت یهان ی: اوکدیگوی با دهن پر م 

زودتر آمادش کن سه ساعت   نی: آرش دیگوی و م رودی توجه به من سمت آن دختر م یهم ب بعد
 !میوقت ندار شتریب

و   ادی! نفسم داره بند مایآمادش کنم س نجایهم ی: دل ندار دیگوی کالفه م نیکه آرش رودی در م  سمت
 امکاناتم ندارم! 

 ؟ یچ ی: آماده براپرسم یو م میآی حرفش م انیبدهد، م  یجواب خواهدی تا م  امکیس

 !میکنی فروش رنگ و روغنت م ی: برادیگوی م  یخواند، با مسخرگ نی اسمش را آرش امکیکه س دخترک

 . خنددی اش مهم به حرف مسخره بعد

 گه؟ یچرت و پرت م ی : چپرسمی م دیو با ترد کنمی معطوف م امکی لرزانم را سمت س  نگاه

 گهیگلم. داره م ستی: چرت و پرت ندیگوی و م گرددیسمتم بر م  امکیکه س  کشندی م یدو هوف هر
 اما... ،یثمر هست  خیتا بابتت پول بدن! هر چند سفارش ش  یآماده ش  دیبا

 سر و وضع! نی: نه با ادهدیو ادامه م کندی به سر و وضعم م یارانهی حق نگاه

 بفروشنم! یعن ی! بابتم پول بدهد؟ گریبود د  یثمر ک خیش

 !یفروخته بشم. ولم کن لعنت خواممی . نم ستمی: من جنس نکشمی م ادیفر

 ! یاز خشم، هم از ترس، هم از گرسنگ . هملرزدی م بدنم

پنجول   یهاگربه  نجوریمن با ا ی: اوه هان دیگوی و م کندی صورتش را جمع م یبا حالت چندش  نی آرش
 !کنهیندارم. صورت خوشگلم و داغون م یکش کار 

 .  رومی و من قدم به قدم عقب م شودیم کیبا غضب قدم به قدم سمتم نزد امکیس

 ! نی: حسکشدی صورتم داو م یپنج سانت  در
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دستش را سمت پسر دراز   امکیکه س شودیوارد م یاهوا.  پسر چاق و گنده پرمی متر م کیدادش  از
را   ردیگی را از دستش م  یز یاست. چه چ امکیلرزان نگاهم قفل نگاه غضب آلود، س ین  ی. نکندیم

 . بردی زمان نم  شتریب هیثان  ستی ب  دیشا میدر گردنم و سست شدن پاها یز یاما سوزش چ  دانم؛ی نم

 *** 

پوست شانه و  ی. روخورمی هستم. تکان تکان م انگار که داخل گهواره  کنم،ی چشم باز م  یوقت
 دارد. یب ی و لذت عج کنمی م یاحساس خنک  میهاران

  کنم؛یدقت م  یمقابلم نشسته که صورتش تار است. کم یاشخص فربه  کند،ی درست کار نم  ذهنم
 بفروشدم!  خواهدی که مرا در قمار برد و م یاست. کس امکی او س شناسمشیم

  نجاستی. جالب ا ستین یگر ید  یز ی چ ری نازک و حر ی پارچه  کیلباسم جز  افتدی به خودم م نگاهم
 ! ستیمهم ن میاصالً برا نیکه ا

ها درست مثل مست  د،یخندی مست بود و م دیکه ام یها! با صدا و کشدار! مثل وقت خندمیم
 ! خندمیم

 خوشت اومده!  ادی: انگار زدیگوی و م  زندیام مخنده  دنیبا د ییلبخند دندان نما امکیس

 خندم ی هم م باز

 !یلعنت یبا من چه کرد -

 .خنددیکه او هم م میگوی را با خنده م نیا

 حال آوردمت!   سر یکم یچ یه -

 . رمیزبان به دهان بگ شود؛ی باعث م  یبلند یبارش کنم، صدا یز یچ خواهمی م تا

  کیشل ی! انگار صدا عیهم و سر  یبار پ  نی. اشودی و صدا مکرر تکرار م پردیم  امکیاز صورت س رنگ
 است!
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. در  شودی به عقب پرت م یکم ن یماش  یاما با توقف ناگهان  رودی م یسمت قفل مرکز  امکیس دست
که با خنده رو به   شودی م انینما بای پسر جوان و ز کیو صورت خندان  شودیباز م  نیماش کیاتومات

 عجله؟! نی: کجا با ادیگوی م امکیس

من معلوم  یهاخنده  لی! نه  دلخنددی. او هم مخندمیناخودآگاه م   چرخد،یکه سمت من م نگاهش
 است، نه او!

را   ستیچ  لیدل یب یاهمه خنده  نیا لی . دلخندمیو من باز هم م کندی نگاه پسر م دهیترس امکیس
 ! مرا چه شده است؟ کشمی از لباس نسبتًا باز تنم، مقابل دو مرد خجالت نم ی! حتدانمیهم نم

نوبت   گهی! دایشنگول منگول بود  یل یجون! خ  ای: سدیگوی و م زندی م امکیرو به س  یلبخند جذاب پسر
 ماست!

از   یغی ج  کیبلند شل ی. از صداشودی م  امکیگلوله در مغز س کی کیبه شل یحرفش مساو اتمام
 !خندمی بلند م یاما بعد با صدا کشمی وحشت م 

 ؟یخند ی م یه ی: واسه چپرسدی با خنده م  پسر

او... ن  نمی... انی: آخه... ادهمیپاسخ م  خندم؛ی و در تضادش م زمیری که از ترس اشک م یحال  در
 کشت!  یطور ن یو هم شعوریب

 .دهدی تاسف تکان م یاز رو یکه پسر سر  خندمی هم م باز

 !یشد وونهی کردن نه؟ د  وونتید -

 شده بودم؟   وانهیواقعًا د ای. آرومیو در فکر فرو م  شودیام قطع م خنده  ناگهان

 .دیآی از اطراف مان نم  گری گلوله د کیشل یصدا

 شد؟  یچ -

که تا   میهاو اشک کندی سر باز م  میاست. بغض خفته در گلو  دهیسوال را پرس نیکه ا کنمی پسر م نگاه
. مگر  کندیم  ختنیهمه گرگ شروع به ر نیا ن یب ییاز ترس بود، حاال از درد و تنها شی چند لحظه پ

 شان! بل طرف مقا یهاخاطر قطع نفس به  کردندی لحظه هم فکر نم کی یانسان بودند؟ حت هانیا
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 گناه!  یطرف مقابل پر از گناه باشد، چه ب  چه

 ؟یکنی م هیبار گر هی ،یخندی بار م هی ؟یشد وونهیآه چته د -

 ! ادیبا عقل جو در نم  میشدم چون زندگ  وونهی: آره دمیگویو آرام م کنمی م نگاهش

 یتو راهن؛ صدا هاس یآقا! پل عی: سر دیگوی و م دیآیم ی کنار آن پسر قبل یچهار شانه و ورزشکار  پسر
 ! دنیرو شن یر یدرگ

 !میبر دیبا  یول  ،یهست یخوب  ی: هر چند سرگرمدیگوی و م زندی به من م ی لبخند جذاب یاول  پسر

  یتمام م سازدی خبر م یاطرافم ب یایبد بو مقابل دماغم مرا از دن یحرفش با گرفته شدن دستمال 
 شود.

هوا  دنی. گره نفسم که در گلو جا مانده، با بلعشوندیضرب باز م کیچشمانم  ی انناگه یحس سرد با
 .کنمی. وحشت زده به اطرافم نگاه مشودی باز م 

 . کنندیحس نگاهم م یمقابلم هستند که ب یمرد، چهار شانه و کت شلوار  چهار

اش شده؛ سطل  دارد و باعث خشن شدن چهره  یعقاب   ین یو ب وستهیاز مردها که ابروان پ ی ک ی دست
 ! اندختهیآب ر میبه هوش آمدنم، رو یبرا یعنی نی از آب!  سیآب است و تن و بدن من هم خ

 !ستین  کیتار نجایتفاوت که ا نیاتاقک مربع شکل هستم اما با ا کی قبل در  یادفعه مثل

 اق هستم. وسط ات  یصندل  کی یقبل بسته است و رو یامثل دفعه میو پا دست

 تنم است،  ییطال یهاسرخ رنگ، با پولک  ریحر لباس 

با   یکار  هستند و چه یک دانمی هستم که نم یچهار مرد؛ تنها وسط اتاق نیلباسو ا یس یخ نیحاال با ا 
 من دارند.

 از سرما!  یاز ترس و کم  ی. کمندینشی به جانم م  یبد  لرز

 ن؟ ی... هستیش... شماها ک... ک  -
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  یروح   ییگو کنند،یبه رعشه افتاده است. همه مسخ شده نگاهم م دیو بدنم... شا لرزدی م میصدا
 ندارند! ییپاسخ گو یبرا

 ن؟یهست  یها ک... ک: شما زنمیم ادی لرزان فر یصدا با

است و تند، تند   اشی . سرش در گوش شودی وارد م یگر ید یاچهار شانه یو پسر  شودی اتاق باز م  در
 یدهم اما موها صیدرست تشخ  توانمی لبش به لبخند باز است. صورتش را نم و کندی م پی تا یز یچ

لبخندش عمق   دنمیبا د آوردی. سرش را که باال مداستیپ  یبه خوب   دشیروشن و پوست سف  ییخرما
 . ردیگیم

 ! یباالخره به هوش اومد -

و صورتش   رودی م نیاز ب یاهی! لبخندش در ثاندمشیکجا د  دانمی اما نم دیآی آشنا بنظر م اشچهره 
 .شودیدر هم م

 سه؟یچرا خ  نیا -

 . خوردی و اخمش در هم گره م افتدیکه سطل در دست داشت م یبه مرد نگاهش

 ه؟ یچه کار نیآرش ا -

: شرمنده آقا، ما  کندیو آرام زمزمه م شودی م  ریکه سطل در دست دارد سر افکنده، سر به ز یمرد
 ! میکردی کارو م  نیا شهیهم

 بود؟ ییکار شان آدم ربا یعن ی! کردند؟یم شهیهم

 بودند؟  یقاچاقچ 

 فرق داشت! مگه سفارش نکردم؟  شهیبار، با هم  نیا -

 ن؟ ییخوای از جون من م  یچ  ن،یهست ی: شماها ک نالمی لرزان م یصدا با

! یکه خوب خوش بود شبی: ددیگوی بلند م یو ناگهان با صدا کندیحرفم متعجب نگاهم م نیا با
 !یشنگول منگول بود
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و وحشت زده    لرزمی به خود م روند یکه در سرم رژه م  یچه شده بود؟! از افکار  شبی! مگر دشبید
 .کنمی نگاهش م

 شد؟  یچ... چ شبی... دید... د -

 .اندازدیباال م یاو آرام شانه  کندی تعجب نگاهم م با

 دود شد رفت هوا!  امکیس -

 . کندیم  دنیحرفش قاه قاه شروع به خند  نیبا ا بعد

بلند  ی. با دهان باز و صداکندی م تی شروع به فعال امکیاسم س دنی! ذهنم انگار با شنامکیس
 !؟ ی: دوباره دزدمیگویم

 . چرخدی و ناخودآگاه همه سرها سمت صدا م دیآی م ه؟«یک نی»ا پرسدی که م یمرد یصدا

و آن مرد خوش   کنندی بودند، خودش شان را جمع و جور م ستادهیکه کنار ا  یکت شلوار  مرد چهار
 .کندی خنده با لبان شل شده نگاهش م

 کله همه انگار خاک گرفته!  یسر صبح  -

 شهنازه! گه؟یباشه د ی: خوب ک دیگوی و م کندیبا دست به من م یااشاره  بعد

  یو طوس ییدارد. چشمان آهو یدیو پوست سف  ی. صورت استخوانکنمیپوش م  یمرد مشک نگاه
از   یرنگش در هم و بر هم است. قسمت ییخرما یو موها رسدی بنظر م براق  نکیرنگش پشت قاب ع 

ابروان   افتد؛ی کرده! نگاه مرد که به من م اش را خشن دارد که چهره یسوختگ ینصف صورتش جا
 . خوردی در هم گره م نگشر یاقهوه

 !یکنی م  یاعصاب ندارم؛ بعد شوخ یسر صبح  یدونی! منیتو دهنتا افش زنمی م -

 .کندی که انگار همان پسر خوش خنده است از رفتار او تعجب م نیافش

 برداشتمش! امکی س ونیرفتم از تو خود کام شبیکجا بود. د میوا پسر شوخ  -

 !ستمیمن شهناز ن  ه؟یچه خبره؟ شهناز ک نجایبه من بگه ا  یکی: کشمیداد م  شانیبگو مگوها وسط
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 . زندی اشاره م نیبه افش ینک یع  پسر

 ! ریبگ  لیتحو -

 ؟ ی: پس چرا از اول نگفتدیگویو ناگهان با داد م کندیبا دهان باز نگاهم م نیافش

 یاصالً او به من اجازه م؟ی بحث کن میبود بخواه  یتیوضع  قاً ی. حاال دقکنمی نگاهش م متعجب
 هم، هم نظر من است.  ینک ی داشتم؟ انگار پسر ع حیبود؟ اصالً فرصت توض داده  حیتوض

 بگم بهش؟   یمن چ رسهی! االن ژنرال مهیک یدونی نم یو حت یآورد یرو برداشت یک ی نیافش -

 ن؟ یهست یبه من بگه شما ک  یکی -

 ؟ یهست  ی: اصالً تو ک دیگوی م  یبا بلبل زبان نیو افش  چرخدی هر دو همزمان سمت من م نگاه

 !نی: افشزند ی تشر م ینک یع  پسر

  نیکه تو ماش هیک نیبدونم ا دینبا  ؟یخورد نیقرص افش ه؟ی: هان چدهدیبا داد پاسخ م  نیافش
 بود!  امکی س یشخص

و  شناسنمی و نم  شناسمی نم که ی ام؛ آن هم توسط کسانشده دهی. دو بار دزدزدیری به هم م اعصابم
 هم ندارند! دنمیدزد یبرا یل یدل یحت

و بعد از چند  کندیکشف کرده باشند، متفکر نگاهم م دیجد یز یکه چ یهامثل آدم  ینک یع  پسر
 ؟ یهست ی: تو ک پرسدیم یالحظه 

 رفته است.  ادمیهستم. ترس هم  یعصب

 ! دیهست یبدونم شما ک دیشدم. با دهیمنم که دزد نیا یول گمیکه م دیببخش م؟یمن ک -

 .داردی نگهش م نیسمتم حمله ور شود که افش خواهدی م ناگهان

 آروم!  اریدان -

دختر   نی: بب دیگوی و با حرص م  کشدی به صورتش م یدست ام،ده یکه حاال اسمش را فهم ینک یع  پسر
 برام اندازه کشتن پشه درد نداشته باشه!  یکی اعصابم که کشتن تو   یب  یجون، من به حد
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 توانستمی . به خودم که دروغ نم کردندی فکر م یرا که ب ییهابودم کشتن دهی. د گفتی درست م  یآر 
 تو چاه افتاده بودم، بود!  ی در بچگ یوقت یکه در آن لحظه به جانم افتاد؛ اندازه ی. ترسمیبگو

 ؟ی... هستی. تو... ککنمی: دوباره تکرار مپرسد یمی و با هج کندی تر مبزرگش را بزرگ  چشمان

از مردان چهار   یخبر  گری. حاال دکنمی م  یخودم را معرف ی ندارد. پس به آرام  یبا من شوخ دانمیم
هنوز  مینام ترک کردند اما پاها اریدان ی. بعد از باز کردن دستانم، اتاق را با اجازه ستیشانه در اتاق ن

. من هم مضطرب هستم و اندرهیمتفکر به هم خ  نیو هم افش  اریاست. هم دان هاسمان یدر دام ر
 میکه رو یاز دهانش خارج نشده؛ پسر  یاما هنوز حرف کندی دهان باز م  نی. افشمیچه بگو دانمی نم

 ژنرال اومد! سی : ردیگوی م اریو رو به دان شودی وارد م مهی بود، سراس ختهیآب ر

 ! نجایا ارشی : بدیگوی اما او خونسرد رو به آرش م دوزدیچشم م  ارینگران به دان نیافش

 ! اریدان -

 کنم؟  کاری چ یگی: مدیگوی م  تی و با عصبان شودی خارج م یاز حالت خونسرد  اریدان

 . سردمه هم...نیبهم بد یز ی چ کی: حداقل کنمی و من آرام زمزمه م گرداند ی رو بر م نیافش

لباس مناسب من  نی: اکنمیو آرام زمزمه م  شومیم  ریکه سر به ز کندیکنجکاو نگاهم م نیافش
 ! ستین

.  شودیو از اتاق خارج م دیآیبه خود م نیکه باالخره افش کنندیهر دو گنگ نگاهم م اریو دان نیافش
ها را تن  از کت  یک ی عی. سراندازدی م میپا یو رو شودی بعد با دو کت بزرگ مردانه وارد م  یالحظه 

ها کت  نیباشم که ا  نیا رکه به فک ستمین  ی. در حالتاندازمی ام مبرهنه  یپاها یرا رو  یگر یو د کنمیم
 . شمارمیم  متیاند را غنآورده میرا هم برا نی شان هم یرحم ی که با وجود ب نیاست. هم یمال چه کس

  نیخونسرد است اما افش  اری. دانشودی همراه آرش وارد اتاق م یهفتاد و پنج ساله  ایهفتاد  یمرد
  لیهم تکم  اشی مشک نک یرنگ به تن دارد و ع  یمثل من مضطرب. کت شلوار خوش دوخت مشک

 گریابروانش هم د نی را مرتب شانه زده و گره ب اشیجوگندم ی اش است. موهانقص   یب  پیکننده ت
 .خورمی م یآرام یتکان  رسدی بم و خش دارش که به گوشم م ی. صدااندده یآغوش کش بهرا 

 ؟ یدان هیک نیا -
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آقا به آب   نیکه افش ی: گلدهدی و جواب م کندی را مرتب م نکشی لبانش، ع دنیدر حال جو اریدان
 داده! 

 را هم ندادم!  یو حق گفتن حرف چرخدی شان م یهمه  نیب  فیهستم که نگاهم بال تکل من

 ؟ یچ یعنی -

آن آدم  یهاجواب سوال شی و به جا فتدی به جان لبانش ن گریکه د دهدیم  تی باالخره رضا اریدان
 فضول را بدهد.

  امکیداداشش اونو تو قمار به س گهیم نمیو آورده! ا نیرفته ا  ارهی فرستادمش بره شهناز و ب شبید -
 ثمر بفروشدش! خیبه ش خواستهی باخته و م 

 !یگرفتی نفس م هی: حداقل زند یلب آرام غر م ریز نیافش

هم متعجب است و هم   زنند،یرا که ژنرال صدا م  یشخص نمیبی و من م شودی لحظه سکوت م چند
 متفکر!

 . شودیگلو صاف کردن ژنرال تمام م  یبا صدا  سکوت

 صش کن!من اگه اشتباه بود خال شی نه. اگه درست بود، بفرستش پ ایراست گفته   نیکن بب  قیتحق -

که ژنرال  دهدی تکان م میسرش را با تفهم  اریچه خالصم کند؟! دان ی عنی. بنددیم  خی میهادر رگ  خون
 یچ گهی. دکنمی داشته، اگه مهم بود روش معامله م  کاری و چ  نیثمر ا نی: ببدهدی دوباره ادامه م

 تون شد؟   ریدست گ

 .ن یی کوکا یکه مقابل تون نشسته ده تا دختر و مقدار  ین ی: با ادهدیپاسخ م   نیبار افش نیا

به مشامم  یخوب  یبو چیه  جان ی! دختر! چرا انیی. کوکا رندیگی قالب توپ را به خود م چشمانم
 جهنمت است؟! یکجا  گرید نجایا اینشان دهم؟ خدا یعکس العمل توانمی چرا نم د؟یآی نم

 روز بعد«  »سه

 ؟یچرا غذاتو نخورد -
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 . دوزمی م نیو به افش  رمیگی م یسقف یفروغم را از پنجره  یب نگاه

وامانده چه است  یآن گوش یتو دانمی شل! نم  ششین شهیدر تلفن همراهش است و مثل هم سرش
:  میگویو م اندازمی باال م یا. اما باز هم شانهکندی نگاهم نم دانمی! مداردی که اصالً چشم ازش بر نم

 دارم به بادمجون!  یآلرژ 

داد و هوار کردم گوش   یاما هر چ کندی بشدت درد م میچند روز گرفته و گلو  نیو داد ا هیاز گر میصدا
معرفتم هم هستم!   یدلتنگ داداش ب یمامان و حت  یهانبود. دلم تنگ بابا است، تنگ لبخند  ییشنوا
 در افکارم ندارد! یادیز یجا دانمی ! نم امیاما ت

 خواد؟ی سر و صدا نم گهیدلت د -

گوش   جانیا  یگرفتم آدما جهی چند روز نت نی: ادهمیبار و با پوزخند جواب م نی سمتش ا گردمی نم  بر
 ندارن!

 .ارنی ب یز ی چ هیبرات  گمی: مدیگوی م شود؛ی دور م ش یکه صدا یو در حال  کندیم یاخنده  تک

اند آورده میکه برا یتشک  ی. روشودی تر ملبم پر رنگ  یو پوزخند رو دیآی به هم خوردن در م یصدا
 . شومی م رهی اتاق خ یو به سقف رنگ و رو، رفته  کشمی دراز م

اما   گذارمیهم م  یام را روچشمان خسته زد؟ی غر م یک یهاجوراب  یبرا کرد؟ی حاال بابا چه م یعنی
 !نی قوم ظالم  نی. آخر من ترس دارم از اشودیچند روز خواب مهمان چشمانم نم  نیمثل ا

  یاند و ظرف غذاگذاشته میآب که کنار اتاق برا یا. کوزهنمینشی م میدر جا عیسر دیآی در که م یصدا
 است که در آن مستقر هستم. یاتاق لیام تنها وسانشسته شی که رو یبادمجان با تشک  یحاو

 .شودی که وارد م نمیبی را بعد از سه روز م   اری . دانچرخمیو به طرف در م  رمیگیم هانیا یاز همه نگاه

قراره   نی: درست بشدیگوی بمش م یو با صدا کندی را جا به جا م نکشی خونسرد است. ع صورتش
 . ادیژنرال ب

 : چرا؟پرسمی و مردد م کندیدر دلم رخنه م وحشت

 ! یزنی حرف م ادیز -
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 داشت سوال هم نپرسم؟  انتظار

بهم   یکس جامن یسه روزه ا ؟یکرد ی م کاری چ یمن بود ی: اگه جاکشمیم ادیو فر شومیمی عصبان 
 بشه؟   یکه چ نمیدیجا دزد. از اونهیچ دونمی اشتباهمم نم گه،ینم یز یچ

به   کیمان نزد یها. فاصله صورت چسبدی را م امقهیدست  کیو با  کندیسمتم حمله م زیخ  کی با
از   یگوش راستش و قسمت کم ک یاش دارم. نزدبه چهره  یشتر یب  دید جانیپنج سانت است و از ا

 شیکردن موها لیگوشش، چون مو ندارد و با ما یهم قسمت باال یدارد؛ کم یسوختگ  یصورتش جا
 به آن طرف آن را پنهان کرده است.  

تر به نظر برسد و مرا  خشن  شودی هست که باعث م  زیو گردنش ن صورت  یدرشت چنگال رو زویر رد
 .آوردی مرا به خود م  شیبترساند. صدا   شتریبه ب

دل  سنگ  یکه جا ییاونم با آدما ؟یرسی ها به کجا م حرف   نیبا ا یجوجه! فک کرد یزر زد یادیز -
 دارن و، وجدان شون و کشتن! نهیتو س

 .دیآی پر از اقتدار ژنرال شان م یصدا

 !یدان -

 ندارم!  شی : کارکندی و زمزمه م بنددی م تی خوش رنگش را با عصبان  چشمان

 ؟یکرد دایپ یور و بگو چ نیا ایپس ب  -

  قینفسم را عم توانمی . تازه مکشدی و بعد عقب م کندیلرزانم نگاه م یهای ن یثابت در ن یالحظه  چند
 !کشتندی مرا م هان یا یشوخ  ،یدهم. شوخ رونیب

 الخمره!  م یدا کیمامانش هم خانوم خونه، داداشش هم  کاره،یباباش چند ماه قبل عمل شده و ب  -

توجه به من در حال   ی. اما او برودیدر هم م میهاشکل حرف زدنش در مورد خانوادم اخم نیا از
 گزارش دادن است. 

. تو محفل  رنیم  نایبه کارگر بشه ا ازی شرکته و هر موقع که تو محافل بزرگ ن ک یخودش هم کارگر  -
و   ارهیدر م یقهرمان باز  نمیو، ا  ادیو خوشش م نتشیب یثمر م  خی بوده و اونجا پسر ش نیسرمد هم ا
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و آورد بهش   نیکه هر کس ا ذارهی بخاطرش پاداش م  ن؛یو اونم خشمگ کنهی اش محواله  یلیس هی
 .دمی م زهی جاصد هزار دالر 

شب   هیثمر. پس  خی ش  شیو برداره ببره پ  نیا ییرد پا چی بدون ه خوادیم شهی که خبر دار م امکیس
که نشون بده  رهیگی برگه م یسر   کی یو اثر انگشتش رو رو کنهی خود م  یداداشش و خوب از خود ب

 و تو قمار باخته! نیداداشش ا

را آن ژنرال  اریدان یهاحرف  یبار دنباله نیچه؟ ا یعنی. کنمی و هنگ نگاهش م رودی باال م ابروانم
 .ردیگی است، م یاست ک

 !یااحمقانه یماجرا کنن! چه نقشه یو قاط  سی تا نتونن پل -

 ! میتر هم دارمسخره  لهی. حستین  نی: تنها ادیگویو با تمسخر رو به من م اندازدی باال م  ییابرو اریدان

 معتاد! کی به  دتشیو نجات بده م نیکه باباش ا نی: واسه ادهدیو ادامه م کندی ه ژنرال مرو ب بعد

چشمان سرخش خمار از خواب  ی عنیامکان نداشت.  گرید نی. ارودیم جی لحظه سرم گ کی یبرا
 نبود؟!

کنه که  خیش  شکشیپ خواستهی م شی و چند شب پ دزدهیو م نیا شه،ی که خبردار م امکیس -
و من اصالً رنگ نگاهش را دوست   کندی. ژانرال شان با تمسخر نگاهم موفتهیما م  ری گ یاشتباه
 ندارم. 

 !ستگناه یپس درست گفته و ب  -

 بله! -

 . نیکه گرفت ییدرسته بفرستش عمارت من با اون دخترها -

 .کنمی م  اری و من با وحشت نگاه دان کندی گفتن حرفش اتاق را ترک م با

 کنه؟ی م کاری من چ  با -

 ! یکنیسوال م ادی! زیحوصله سر بر   یلی: خدهدی و پاسخ م زندی م  یپوزخند
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 یبود، حاال رو میپاها یکه رو ی. ُکتشومی و مانعش م  دومی سمتش م  عیکه برود. اما سر کندی م رو
که هر لحظه امکان داشت بدرتم و    ی! گرگرومی گرگ م کی نزد  یبا چه جرات  دانمی است و من نم  نیزم

 تعلل نکند! یالحظه 

 ! تو رو خدا! هیحد اقل بگو سرنوشتم چ -

 که قبالً بود. فروش!  یز ی: سرنوشتت چ دهدیو جواب م  شودی م رهیحس در چشمانم خ  یب

بودم.   دهیشن دند،یرسی در مورد دختران که به فروش م یهاز یچ ی. بعضبنددی از تنم رخت م  روح
لب شان را   شکستند، ی شان را م یهااستخوان  دند،یکشیرا م شانیهابود! ناخن  یآزاد شانیمردن برا
 . رومی به عقب م ی و... با ترس قدم  دندیکشی شان را م یهادندان دوختند،یبه هم م

 !ستمیمن... من ج... نس ن  -

 مهره سوخته! هی ،یاسوخته یه مهر هینه دختر بد؛ فقط  ،ی: نه جنس دیگوی و م زندی م  یپوزخند

ترس به جانم چنگ  قهی. در آن چند دقری خ ایکرده بودم  ییتا آن موقع آنقدر احساس تنها دانمی نم
 . ردیگی سر نوشت؛ مقابل چشمانم جان م یاهیو س  زندیم

 . دیولم کن امکاره چی: بخدا من هکنمی و زمزمه م رمی گیم واریرا به د دستم

 !میولت کن  ینجور یهم میتونی نم ؛یاز کارها مون سر در آورد ،یدیما رو د یانچ نشد! تو همه -

اشتباه شما   دی: تو رو خدا! چرا بامیگوی و با التماس م زنمی زانو م شیمقابل پا غرور؟  ایمهم بود  آبرو
کر و کور! فقط ولم   شمی. اصالً مدیو با خود تون آشنا کرد  دیرو من به دوش بکشم؟ شما من و آورد

 . دیکن

 نیبوده است. سرم را روز زم دهیفا یب میهاکه التماس  دانمی م د،یآیبسته شدن در که م یصدا
مامان را   یغذاها خواهد،ی . دلم آغوش بابا را مکنمیم هی سرنوشت شومم گر یو از ته دل برا  گذارمیم

 . خواهدی را هم م دیالخمر بودن، امدائم  یحت

: پاشو  گفت ی و با داد م زدیدر گوشم م یک ی. کاش شدمی م داریکابوس ب نیاز ا  یمحکم یل یبا س کاش
 !یدیخواب بد د
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 جهنمت! ای کنمی م یزندگ نتیمن در زم  ایخدا

 *** 

  نیترکوچک گناهم،یکه ب یدیتو رو خدا. خودت د نی: بب میگوی و با عجز م  زنمی را پس م  میهااشک
 . ترسمیاز همه تون م  ترسمیخدا ولم کن برم. من م ندارم. تو رو به   یگناه

نداشت!    ی. نگاهش سرد نبود، گرم هم نبود، پر از هوس نبود اما روحکردیسکوت فقط نگاهم م در
 داشت!   شی نگاهش ن

فرار   دی: بگمیگوی و با التماس م چرخمی م  نیسمت افش عیسر کند؛یهنوز در سکوت نگاهم م دمید
 کرد!

  کیو  ستی دختر ب هی ستی: مسخره ندیگوی م یبم یو با صدا شکندی سکوت مرگ بارش را م باالخره
 فرار کنه؟  یدیمج   اری دان شی دو ساله از پ ای

زهرش تا مغز استخوانم  یاست. تلخ  نیروح و زهرآگ ی. اما بستیگرم هم ن ست،یهم سرد ن کالمش
پس... پس من و  -.شودیم  ریکه است، در سراسر وجودم سراز ی. هر حس بد و منف سوزاندی را م

 ! نیبکش

.  شکندی لباس سکوت را م یهاپولک  نگیجر نگیو جر زمیر یهاهق هق ی. صداشودی م  سکوت
ام بود و  شانه یکت رو کیکه  نیبود. با فرق ا   ییطال یهاقرمز با پولک  ری همان لباس حر میهالباس 

 . میپاها یرو  یکی

 ! اری رو براش لباس بب نیافش -

. اما  کندیحرف اتاق را ترک م  یب  نی افش امد؟یاصالً دلش به رحم ن یعنی. کنمی وحشت نگاهش م با
 است.   نیافش یخال یاو هنوز نگاهش به جا 

 : تو رو خدا!نالمی م ی فیضع  یو با التماس و صدا ردیگی اوج م میهاهیگر

چقدر بلند است. وحشت کرده  میهاه یگر یکه صدا ستی مهم ن میاصالً برا گریو د افتدی م ری به ز سرم
 که نبود، موضوع عفتم وسط بود.  یهم نداشتم. شوخ یبودم و پناه
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 بهت! دمیم  شنهادیپ هی -

 !کنمی: قبول م میگویزده م جانی . مشتاق و هشودیجهان م یمنبع انرژ  نی ترانگار بزرگ  شیصدا

 اول بشنو! -

 ؟ ی: چزنمی و آرام لب م دهمی دهانم را قورت م  ینداشته آب

 : پاشو! دیگوی و م  کندیروح نگاهم م یب

و آرام   شومی . از جا بلند مستی ن  یرنگ میبرا یاهیباالتر از س دانستمیاست. اما م یدستور  لحنش
 : کجا؟ پرسمیم

وقت فکر   ادیبه دنبالش بروم؟ ز یعنی نی. اگذاردیو در را باز م رودی اتاق م رونی حرف سمت ب یب
 .دهدی کردن نم

 ! ستین یخبر   شنهادمیاز پ  رونی ب یای از اون اتاق ن گرید هیدو ثان -

  یکی و تار کیبار یی. راهرورومی م رونیکند. پس بدون فوت وقت از اتاق ب  ی ن یشیعقب ن ترسمیم
است. سمتش قدم   ستادهیا اریراهرو دان یاست و طرف راستم، در انتها واریمقابلم است. طرف چپم د

 .میشوی سالن مجلل م ک یوارد  ک،یو تار لیطو یاز راهرو کندی . او هم حرکت مدارمی بر م

و بروز   بایز   یلیشکل مقابلم که خ   یاره یاست و سالن دا یک یآشپزخانه  واریبا د کی بار یراهرو وارید
 .صاحب خانه است  یقهینده سلشده که نشان ده شدهیچ

 !شیهاوار ید ی است، حت اهی سالن است! سرتاسر سالن س  یاه یس شودیباعث تعجبم م کهی ز یچ

 است! اهیآن هم س گردم،ی آشپزخانه برم سمت

. دوباره  رودی سالن باال م یهاکه از پله رودی م ارینگاهم سمت دان یاهیهمه رنگ س نیاز ا متعجب
جا هم  نیاز هم رونشیباغ ب  ی! نماشهیاست و ش  شهیکه تمام ش کنم،ی می به سمت در خروج ینگاه

 است! اهیهم س باال ی. طبقه رومی رنگ باال م اهیو س چی مارپ  یهااز پله اری. به دنبال دانمعلوم است 

رنگ از وحشت آنجا   اهیس یهاو مجسمه یمت یق یایاش خورد،ی رو که چهار در آنجا به چشم مراه کی
 ؟ یاهیهمه س نیکاسته بود. چرا ا
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 ؟ یا: آماده پرسد یکه آرام م شومی م کشی. نزدکندی رو توقف م دره راه نیمقابل اول  اریدان

 دانمی . نمدهمی تکان م دییدرونم سرم را به تا یو من فارغ از غوغا گذاردیم رهیدستگ یرا رو دستش
 !... کشدی انتظارم را م زیچه چ

. مگر آن سمت در چه است که او را  شودی م رهی دارد! مردد به چشمانم خ دیام اما او انگار تردآماده من
 !کند؟یم  دیگونه دچار ترد نیا

. اتاق سر  کنمی م حسش یهاو من لرزش را در قدم کندیهمه نگاه در اتاق را باز م  نیخسته از ا باالخره
 است؟  اهیس اشی ! چرا سراسر زندگیتا سر مشک

خانم   دنی و با د  چرخمی مانده است. سمت تخت م رهی که به تخت خ کاودیرا م  ارینگاه دان نگاهم،
 . خورم ی تخت است جا م  یکه رو یا سالخورده 

و به    رمیگی م  دهیخوابش است. چشمم را از خانم خواب ینشان دهنده کشدیکه م  یمنظمیهانفس 
به   یرنگ اهیس  ریحر یکه حفاظ داشت و پارچه  یارنگ، پنجره اهیس یوار ی. کمد ددهمی اتاق م یفضا

 اتاق است. یهم گوشه  یلچر یشده است. و ختهیدو طرفش شکل پرده آو

 ؟ یآورد نجایچرا من و ا ه؟یخانوم ک نی: اکنمی زمزمه م آرام

که  کنمیسکوت م  یا. چند لحظه ستیبا من ن شیهاصورت خانم است و انگار گوش   خیم نگاهش
و طاقت   اد ی. فشار دستش دور مچ دستم زداردی اتاق قدم بر م رونی و به ب کشدی ناگهان دستم را م

اتاق   نو وارد هما میگردی . دوباره راه آمده را بر م میگوینم  یز ی اما چ رود،یفرساست. صورتم در هم م
 .میشویبود، م  دیکه به رنگ سف

 قاتلم!  هی: اون خانوم مادرمه! منم دیگویم  قیو بعد چند نفس عم کندی را رها م دستم

آرام   ندیبیام را که مها؟ نگاه پرسشگرانه حرف  نیداشت گفتن ا لی. چه دلکنمی تعجب نگاهش م  با
 ...گمیبار فقط م کی: دهدیادامه م

 زد؟ ی . از چه حرف مآوردمی در نم  سر

 !اری ب ای بچه به دن هیبرام  -
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 ؟ ی: چ پرسمیم یبلند یبا صدا ناخودآگاه

 نه؟  ای  یار یم  ای: به دندیگوی و با اخم م کندی جا به جا م  یرا کم  نکشیع

 بلند. یآن هم با صدا خندم،یچرا اما م دانمی نم

 ؟ یشد وونهی: دپرسمی م رودی م نیکه خنده ام کم کم از ب یحال  در

 روت اثر کرده! یهمه جون آدما رو گرفت نی. اگهی: البته دمیگوی با خنده م مانمی جوابش نم منتظر

. او که با  شودی ام جمع مخنده  نمیبی را که م اشی . خونسرددیآی بنظر نم   یاست و اصال عصب خونسرد
 نداشت، داشت؟  ی من شوخ

 .کندی او شروع به حرف زدن م کنم،ی که م سکوت

رو   یکس تونمی آغشته شده، نم ای لی. منم دستم به خون خخوادی و از من بچه م ضهیمامانم مر -
 بدبخت کنم و... 

 بدبخت!  نی تر از ناربدبخت  ی: و کمیگویمی چارگی و با ب  کنمی را قطع م حرفش

 ... یاسوخته یمهره  هیتو فقط  نیبب  -

 !کنمی نم یکار  نی همچ رممی و نکوب تو سر من! من بم  نیا قدن ی: اپرم یوسط حرفش م  غیج  با

ها شوم. باالتر از  آن  فیکث یهاخواسته  میقرار نبود تسل گری. نه دکشدیحرفم اخم در هم م نیا با
. من شودی ! چند لحظه سکوت منی: افشزندیبلند داد م یمن. با صدا ینبود، برا یکه رنگ  یاهیس

 س؟ی : بله ردیگویو با ادب م شودی هستم اما او خونسرد! آرش در قاب در حاضر م یان عصب

از درون در حال   کنم،ی به من است، صورتش آرام و خونسرد است؛ اما نگاهش! حس م نگاهش
 فوران است. 

 کو؟  نیافش -

 آقا. یال یرفتن و نیآقا افش -

 چرا؟  -
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 اطالع ندارم.  -

 من لباس خواسته بودم. -

 .  ارمی ها آوردن االن مه بچ -

 .شودیکه نگاهش گره چشمان من است؛ گفته م یمکالمات در صورت  نیا تمام

 آماده کن.  نمیماش هی -

 . سی: چشم ردهدی پاسخ م عیسر آراش

 !یمرخص  -

و از اتاق خارج   کندی من بر نداشته عقب گرد م یکه نگاهش را از رو یهم در حال  اریو دان رودی م  آرش
ام را درهم و گره خورده  ی. موهاکنمی ام را رها منفس حبس شده  د،یآیقفل در که م ی. صداشودیم

 !رمیاگه بم  ی! حتقتو چی. هرگز و هکنمی کار را نم نیمن ا کردم؟ی م دی. حاال چه بارمیگی به چنگ م

ام و نه لباسم را  است که نه حمام کرده. چند روز اورمیدوست دارم باال ب  افتد،ی که به لباسم م نگاهم
هم نداشتم حق شستن   یبهداشت  سیبه سرو ازی! اگر نکندی م یبشدت مرا کفر  نیام و اعوض کرده
  یلیخ  نی زم ن،یی پا ای از آن باال ب ای. خداکنمی اتاق کز م یرا هم نداشتم! عاجز گوشه میدست و رو

نازم در چه حال بود، مامان چه   یبابا  شدم؟یخالص م جان یچطور از ا کردم،یشده! چه م فیکث
 د؟ ینوشیهنوز هم م دیام کرد،یم

رو   کنم،یکه م  یکار   نیکه آزاد شدم اول جان یموضوعات. از ا نیاز فکر کردن به ا شودیدگرگون م حالم
 طور به من ظلم کند!  نی. او حق نداشت که ااست  امی کردن دست ت

و   ردیگیمچ دستم را م د،یبگو  یز یآنکه چ ی. ب شودیوارد م اریو دان دیآیباز شدن در اتاق م یصدا
  یو او ب ردیگی. دستم درد ممیشوی رنگ م  اهی. باز وارد سالن سکشدیم رونی همراه خود از اتاق ب

 . رودی م یسمت خروج عیسر یهابا قدم  شودی که از دهانم خارج م  «یهاتوجه به »آخ 

 است.  ستادهیا یکر یغول پ نی ر هستند و آرش کنار ماشد یپوش جلو ینگهبان مشک چند
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با من چه خواهد  کهن یاما با فکر ا د،یآی جا م  یبعد از چند روز حالم کم  زییرنگ پا آفتاب کم دنید با
 .افتدیکرد، رعشه بر اندامم م

 .شودی و خودش هم داخل م کندی مرا داخل پرت م میشوی که م  کری غول پ نیماش  کینزد

 . چدیپیاز سر تا گردنم م یو درد مار مانند خوردی م  نیماش یبه دسته صندل  سرم

 !؟یهست  ی: تو روانغرمی م  تی عصبان با

جا    یرا کم نکش ی . عرسدی بنظر نم  یاصال عصب  اشانهی. خالف حرکات وحشگرددی روح سمتم بر م یب
 ؟ ی: شک داشت دهدیو پاسخ م  کندی به جا م

  نیماش یهاشهی. ش میکه قرار است به کجا برو خورمی و من خون خونم را م کندی حرکت م  نیماش
نبود.   یهم کس ابانیب نیهم نبودند، در ا یاگر دود ی. حتندیبی ما را نم یهستند و کس یهمه دود
 م؟یری : کجا مپرسمیو آرام م  آرمی طاقت نم

 .  ردیگی مقابل هم نم  شهینگاهش را از ش یحت اما

متوجه   یکی مقابل که  شهی. از ششودی در دلم روشن م یو نور  دهمی مقابل م  یشه یرا به ش نگاهم
 .  دیای ب یتا کس  نمینشی م نی! در کمشدیم

 ! ستین  دایپ  یکس چیاست، هاسفالت شده  هاابان یخ  کهن یاما با وجود ا می روی را م ری از مس یلیخ

  الیخی ب یادیمن ز دانمی . نمدهمیم  هیتک یصندل  یو به پشت دارمی کردن، بر م   نیدست از کم دیام نا
هنوز در همان حالت است. با تاسف دوباره به  چرخانم،ی م ارینترس! سرم را سمت دان ایام شده

. شودی م دهیروح در بدنم دم د،یآی که از مقابل مان م یمرد جوان  دنیکه با د کنمی مقابلم نگاه م
و  دنیکش غیشروع به ج   ند؛یرا بب نیداخل ماش  تواندی م کنمیمو حس  شومی م ترک یکه نزد نیهم

 .خواهمی و کمک م کنمی دست و پا زدن م

 !دنیکمک... کمک تو رو خدا... من و دزد -

عقب  یانهی. از آکندی با سرعت از کنارش عبور م   نیاما ماش کشد،ی ابرو در هم م دنمیجوان با د پسر
 . آوردی که تلفن همراهش را در م نمیبیم
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. با پشت دست در دهانم میگویاز درد م  «یو »آخ  رمیگی در دهانم نگاه از پسر م  یدرد بد دنیچی پ با
 !یزده بود، پسر روان 

 آرش عقب گرد کن.  -

:  پرسمی حشت زده بدون توجه به درد دهانم م. وزندی حرف را م نیاست که ا اریخشن دان یصدا
 ؟ یکنی م  کاریچ

  نیاز ماش  اری درست توقف نکرده، دان نی. هنوز ماشمیگردی سرعت سمت پسر بر م نی با باالتر  دوباره
را در گوشش گذاشته و منتظر است، تماس برقرار شود.   ی. پسر جوان پشت به ما گوش شودی م ادهیپ

را از   ی او ماهرانه اسلحه  عیسر  یل یبه طرز خ اری. دانگرددی به عقب بر م هاک یالست غی ج دنیبا شن 
  ادهیپ خواهمیو م کشمی م غی . وحشت کرده جردیگی و سمت پسر نشانه م کشدی پشت کمرش م 
 . شوندی قفل م میپاها  ن؛یزم یپسر روو پخش شدن  کیشل یصدا   دنیشوم اما با شن

زنده   گری... دیعنی نیشده و ا یگلوله در مغزش خال  ک یکه حاال  شودیپسر جوان م خیم نگاهم
 ! ستین

. پسر چهار  شودی و در کنار راننده باز م گرددی باز م  نی به ماش اورد،یکه خم به ابرو ب نیبدون ا اریدان
 .شودی م ادهیپ  یپوش  یشانه و مشک 

 !یسر نخ نذار  نیتر: کوچک دیگوی و م کندی رو به پسر م   آرش

  یلیخ  اری. دانکندی دوباره حرکت م  نیو ماش   نمیبیم دهد،ی سر او را که موافقتش را نشان م حرکت
 نه من!  یی: قاتلش تودیگوی و م اندازدی پا م یخونسرد پا رو

 ! ی: اما مسببش بودزند یم اد یدر درونم فر ی. من قاتل نبودم! کسافتدیاز حرفش بر تنم م یلرز 

 سزا داره! هیدر قانون من  یچ ی: هر سر پ دیگوی و او دوباره م شودی روان م میهااشک

! مگه پشه  ینفر و کشت هی: لعنت به تو و لعنت به قانونات! تو االن زنمی م ادی و فر کنمی پاره م افسار
 ؟ یالی خی ب  نطوریکه ا یکشت

  راهیلب بد و ب  ری. زکندی نم میادهای به فر یو اصال توجه  رود ی فرو م ششیدر جلد چند لحظه پ دوباره
و   کندیتوقف م نیگذشته که ماش گریچقدر د دانمی . نمزمیری و پشت سر هم اشک م کنمی نثارش م
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مسبب مرگ   امروز. من کندی نم میرها یا. وجدانم لحظه میاکجا آمده نمی بب کنمی من اصالً سر بلند نم 
 !ستین  یکم یز یچ  نیجوان شدم و ا کی

نفس بکشم. انگار او هر   توانمیم کنمی . با رفتنش حس مرودی م رونی ب  اریو دان شودی باز م نی ماش در
 داخل.  نشیار ی : بدیگوی که م شنومی را م  شی! صداستیآنجا ن ژنیجا باشد آکس

تا   کندی. دستش را دراز م کنمی شود نگاه م  نیداخل ماش خواهدی و به آرش که م کنمی بلند م  سر
 . امی: خودم ممیگویو م کشمی عقب م عیکه خودم را سر رد،ی را بگ  میبازو

 . دیگوینم یز یندارم که چ یکه راه فرار  داندی. انگار مرودی و عقب م دهدی را تکان م  سرش

 کجا هستم.  نمیتا بب آورم ی م  و سرم را باال شومی م ادهیپ  نیماش از

بود.    یو آب د یسف جان یبود، ا اهیکه کامال س اریدان ی. بر عکس خانه بای بزرگ و ز  یل یخ یالیو خانه  کی
 !کی و ش  بای ز ییبا نما

 پر از گل   یدرشت کار شده است. اطراف خانه باغ کیباسرام شود،یخانه ختم م یکه به ورود یراه
 کجا است؟! گرید جانیاست. ا

 ! ایاگر استخارت تموم شده ب -

 کجاست؟  جان ی: اپرسمی م دیو با ترد چرخانمی م  اریسمت دان چشم

: چند بار جواب سواالت دهدی روح پاسخ م یو نه لبخند فقط با صورت خشک و ب  زندی م یپوزخند نه
 ... ستیاالن رو که ن یعن ی ؟یکنیسوال م شهیکه هم یو گرفت

 کنم.  هیتشب یبه چ دونمی : نمدهدیو ادامه م اندازدی باال م  ابرو

جهنمه، جهنم! زودتر راه   جانی: »ادیگوی که به گوشم برسد م یو با صدا گرددیخانه بر م  یورود سمت
 خودت!« یعواقبش پا یوفتین

هستند. مصلح هر طرف پراکنده  یها. نگهبان افتمیو به دنبالش راه م کنمیلب نثارش م ری ز یفحش
را به   یبلند شخص یبا صدا  اریدان م،یشوی . تا از در وارد م میشوی و پر نقش و نگار وارد م  یاز در چوب

و دختر   شودی باز م یکه در  چرخانمی و مجلل م با ی. نگاهم را سر تا سر سالن ززندی نام سما را صدا م
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. با  دیآیم  رونی هم ب شنیو به دنبالش اف دیآی م رونی شتابان از در ب یاو دو ساله ست یب  ای ستیب
 است؟  نیخانه افش جان یا یعنی. کنمی چشمان گرد شده نگاهش م

 : چخبرته؟دیگوی و م کندی اخم در هم م نیافش

 : لباس بده بهش آمادش کن. ژنرال کجاست؟ دیگویو م کندی رو به دختر م نی توجه به حرف افش یب

 .ورکیوی. ژنرال رفتن ن سی: چشم ردهدی مودب پاسخ م یل یخ سما

ژنرال   یتو! وقت یپا سمینوی. هر چه شد میمواظبش ی: چهار چشم دیگوی و م دهدی سر تکان م اریدان
 . امیاومد خبرم کن م 

 چشم. -

 !گهید یکی بسپار به  ضه یجناب. سما مر  ری: خدیگوی و م کندی م  اریرو به دان  یعصب نیافش

 : نه... من خوبم. دیگوی هول کرده م سما

 !یکه امروز صبح غش کرد  ی: خوبغردی و با خشم م کندیرو به او م  یعصب نیافش

  وفتی: راحت باش، از من و تو بهتره! حاالم راه بدیگوی و م اندازدی سما م یبه سر تا پا ینگاه  اریدان
 که کارت دارم! 

  ازین  دی. شما برستین  میزیچ ن،ی: خوبم آقا افش دیگویم  عیمخالفت کند اما سما سر خواهدی م نیافش
 بهتون.  دمیشد خبر م

شان را درک   یو نه خشم و خونسرد  آورمی شان در م یهااز حرف  ی. نه سر کنمی نگاه شان م جیگ
 همه خنگ شده بودم؟!   نیا ی. من از ککنمیم

 نگهبان!   یسما و کل م،مانی . من مبردی و م کشدیرا با خود م نیافش میهاتوجه به حرف  یب  اریدان

  چیه جان ینحس راحت شوم. ا یهاو از شر آن لباس   رمیدوش بگ کندیمهربان کمکم م یل یخ سما
  کیکمد کوچک، تخت  کیکه   یبودم. اتاق یزندان زیاتاق تم  کی. در دیآی بنظر نم یمشکوک  یز یچ

اگر حفاظ هم نداشت؛   یاتاق هم حفاظ داشت، حت  یداشت. پنجره  یبهداشت  سی نفره و حمام و سرو
اتاق   ییمویتکان بخورم. طرح سبز و ل  توانستمیهم نم یمتر  یهمه محافظ اسلحه به دست مل نیبا ا
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دلم تنگ اتاق خودم بود. دلم تنگ مامان و   شتریاست و دوستش دارم. اما ب ندی خوش آ میبرا  یلیخ
  نه گریرا دوست ندارم. د  ییقفس طال نیدمان بود. من اکوچک و پر از عشق خو یبابا و همان خانه 

 میبودم، سما برا جان یرا که ا یسه روز  نیبغض کردن! فقط ا یبرا  یز یدارم و نه چ ختنی ر یبرا  یاشک
 . رفتیو م  آوردیغذا و آب م

 سکوت! نیبه ا  کردمیکم داشتم عادت م کم

 خارج از تحملم بود!  گرید یزندگ نیشوم، اما ا  یدوست کس عینبودم که سر یاجتماع  آدم

  یکه با لبخند مهربان زنمی م شیبه رو  ی. لبخندشودیغذا وارد م ینیو سما با س  شودی اتاق باز م  در
 ؟ یخوب ی : سالم خانوم دیگویم

 باشم؟  تونمی چطور م -

از اتاق خارج شود که  خواهدیو م گذاردی م نیزم یغذا را رو  ین یو مثل هر روز س دیگوی نم یز یچ
 : سما؟ زنمی م شیصدا

 : بله؟دیگوی گردد و م یسمتم بر م آرام

 کنن؟  کاریچ خوانی با من م  -

 ! یدونی: خودت بهتر مدیگوی و م کندی ترحم نگاهم م با

 : سما تو برام بگو!زنمی م شیبرود که صدا خواهدی م  باز

  نیزم  ی. مثل خودم رودیآیو سمتم م  زندی م ایو باالخره دل به در کندینگاهم م دیبا ترد یکم
 . ندینشیم

 بگم؟  یاز چ -

 کجاست؟  جانی: ا پرسمی و م کنمیرا در هم قالب م میهادست

 ژنرال!  یخونه  -

 ه؟ی: ژنرال کپرسمی م عیخودش سر مثل
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 .دونمی نم -

 ار؟ یدان -

 : دست راست ژنرال!دیگوی و باالخره آرام م کندی نگاهم م دیترد با

 ن؟ یافش -

 . لرزدی م نگاهش

 !ار یدان سی دست چپ ژنرال و دست راست ر -

 بفروشن؟  خوانی م  یمن و به ک -

 برم بهتره!  گهیمن د -

: بگو... حداقل   میگوی و م کنمی . با عجز نگاهش مرمیگی از جا بلند شود که دستش را م خواهدیم
 !شهیم  یبدونم سر نوشتم چ

 .ندینشی و باالخره م ستدیای م مردد

 رقاصه شدن و...  یبرا یر یاول... م -

 : کمکم کن فرار کنم، لطفًا! نالمی عجز م  با

 . رمیگی را به چنگ م میو موها کشمی م  غی. جکندی را به من القا نم  ی دیام چیه چشمانش

 !رمیمیمن م یطور ن یسما ا -

 . کندیرا دورم حلقه م دستانش

 ...گناهمی آدم ب هیمن... من  -

 .کشدی ستون فقراتم م یرا نوازشگرانه رو دستش

 !میگناهی همه مون ب  جانیا -
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قدر چه دانمی با من ندارد. نم  یسنم چیکه ه زنمیزار م یو در آغوش دختر   ردیگیهقم اوج م هق
سما  هیو نگاهم را به چشمان پف کرده از گر  کنمیام. سر بلند مآرام شده یکم دانمی اما م گذردیم
 . دوزمیم

 ؟یدرآورد نجایسر از ا یتو چطور  -

 من؟ -

 راحت بشم.  دی: بهم بگو، شامیگویو آرام م  گذارمی م شیزانو  یرا دوباره رو سرم

 . کندیو آرام شروع به حرف زدن م کندی را نوازش م  میموها یرو دستش

هم بودن و مخالف   یکار  بیپولدار بودن. اما پدراشون رق میلیخمن عاشق هم بودن.  یمامان بابا -
تشکل   یخوب یو زندگ  کننیاونجا ازدواج م کا؛ی آمر رنی م کننی هم با هم فرار م نایدوتا. ا نیازدواج ا

! اون  یشهر باز  میسالم بود، رفته بود شیش  یعشق شون. وقت یثمره  شمیو م ام ی م ای. من به دندنیم
 شب...

اش   یدلدار  یبرا یز یقدر حالم بد بود که نتوانم چ. اما من هم آنختندی ریصورتش م یرو  شیهااشک
 .میبگو

 !دنیخندی و مامان بابا م دمیکشی م غی من از ذوق ج م،یخوش بود  یلی. خمی شد  ییسوار ترن هوا -

.  دمینفهم  یچ یه گهیو د دیچ یوحشتناک تو گوشم پ یصدا   کی هوی: دهدیو ادامه م زندی م یلبخند
  ینبودن و من پرورشگاه گهیبودم. ترن سقوط کرده بود، مامان بابا د مارستانیچشم باز کردم تو ب 

.  میبود ورکیویتو ن مینبود جانی... ایعن یکردن.  رونیمن و ب دمیرس  یبه سن قانون یشده بودم! وقت
 !  یکنی م کاری چ یر ی آزاده برا شون ارزش نداره کجا م یل یاونجا خ

ژنرال!   شیندارم من و برد پ  یسرپناه دید ی. اون وقتروسیبود به اسم س یمرد هیموقع  اون
 سرنوشت من شد، سر نوشت تو...

 ؟ یفروخته شد یعن ی: میگوی حس م یب

  ییژنرال بودم. تو تنها یمهمان  نیترک ی و نزد  نی: رقاصه شدم. تو اولدیگویتوجه به جواب سوالم م یب
 .میشدی وگرنه کشته م  م،یکه برقص میبودم. همه مون مجبور بود گهی اما من با پنج دختر د
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ها اون موقع روسی نداشت. س یاد ی ز یبودم و لباسمم معن  دهی! ترسیمرد بود تو مهمون  یشب کل اون
 جا طلب و سو استفادگر!  یل یسالش بود. خ یس

 د.آشنا بو می! اسمش براروسیس

اون شب قصد کشتنش و داشت و...   نیبرا هم ره،یرو بگ  اریدان  سیرئ یجا  خواستی م روسیس -
از   ست،ین اریدان سی رئ دیکه د روسی اونجا بود. س نی. اما افشومدین اریدان سی خالصه بگم اونشب رئ

 ... دمیاما دو شناختم،یو نم  نیاش و از دور باال آورد. افشاسلحه دمینگذشت. د نی افش ریخ

 بفروشنم رو نجات بدم؟  خواستنیکه م یی: خنده داره اگه بخوام جون کساپرسدی و م خنددی م یکم

 . دهدیو او دوباره ادامه م میگوی نم  یز یچ م؟یبگو توانستمیم چه

 قلبم!  یرده بود تو پنچ سانت فرار کرد. گلوله خو روسیمقابل گلوله! س دمیپر -

 : بعدش؟ پرسمی و م کشمی م یپر از درد آه

و نجات دادم، اون خواسته  نی ارزش نداشت اما چون افش ی! البته جون من برا کسافتمی نجات  -
 مداوا بشم. به هوش که اومدم؛ قرار شد بفروشنم!

 !نایتو فروش دارن ا ی: چه اسرار میگوی و م کنمیم یپر درد یاخنده  تک

و نجات   التش یتشک زی : اما ژنرال گفت چون جون عزدهدیو ادمه م دیگوی در جواب حرفم نم یز یچ
 درخواست دارم...  کیدادم حق 

 ولت کنن که نکردن و بعد فروختنت!  ی: تو هم خواستمیگویو م مییآیمحرفش  وسط

و نجات دادم، تا   نیبود که حاال که جون افش نی: نه. خواستم ادهدیو جواب م زندی م یلبخند
 آخرش برا اون باشم!

 نیرفت ندارم، پس ا  رونیراه ب  دونستمی : آره مدیگویکه م کنمی مباال رفته نگاهش یابروها با
 شدن بهم رو نداره.  کی حق نزد یگر ید یکس نیشد و جز افش نطورمی راه بود. هم ن یبهتر

 تشکر بدهکارم و... کیبود اما من بهش  یآدم پست روسیچند س هر
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نشود! من، من  کشی نزد یکس گریباشد و د نی. او خواسته با افشدمیشنیرا نم  شیهاحرف  گرید
 تر افروخته شدن بود؟سخت  اریدان  یطفل آوردن برا یعن یکرده بودم؟  کاریچ

 ! اری : سما دانکنمیو آرام زمزمه م دوزمی را به سما م جمینگاه گ م،یهاتکان خوردن شانه  با

 ؟ی چ سی : رئپرسدی و م کندی نگاهم م دهیترس

 .کنمیبلند م شیزانوها یو سرم را از رو رمیگی دستش را در دست م دیام با

 . تو رو خدا! ادی بگو ب -

 ؟ ی: خوبپرسدی و م کندی نگاهم م متعجب

فقط بهش    م؛ی: آره، آره عال میگویو م زنمی صورتم شدند، را پس م  یروانه  یک دانم ی که نم  ییهااشک
 ! ادیزنگ بزن ب

 حق زنگ زدن و ندارم. یاما من جز موارد اورژانس -

 .کشمی اما دست نم کندیدر نگاهم النه م یدیام نا

 .دونمیم ادی م اد،ی! اصالً تو بهش بگو من خواستم بهی خب... خب اورژانس -

  دوارمی: امکندی آرام زمزمه م رود،ی که سمت در م  ی. در حالشودی و از جا بلند م کندینگاهم م مردد
 دعوام نکنه! 

 .  رومی سمت پنجره م دواریو ام زنمی را پس م  میهااشک

که حاال که   کردمی االنم است! با خود فکر م تی کار هم سخت است اما بهتر از وضع  نیاست، ا سخت
نه ماه، تا   یمان خوانده شود. حداقل برا نیب  تی محرم یاغهیص  کیکه حداقل  خواهمی آمد، ازش م

 ختهحداقل بهتر از فرو یول  ری خ  ایکه گرفتم، درست است  یم یتصم دانمی! نم مینکرده باش یگناه
 گفت؟ ی مامان چه م رفت؟یپذی رفتم خانه بابا مرا م  یوقت  یعنیشدن بود. 

 .شودی وارد م کند،ی القا نم  میرا برا  یو سما با صورت که حس خوب شودی اتاق باز م  در

 گفت؟  ی : چپرسمی م  مشکوک



 سوار بر اسب یشهزاده 

72 
 

 !یبگ یخوای م یکه چ ستی. گفت کار داره و اصالً براش مهم نزدمی که حدس م یز یچ -

 طفل داشته باشد؟   کی خواستیچه؟ مگر او نبود که م یعنی. کنمی نگاهش م ناباور

 چ... چرا؟  -

 که از دست رفته! یشانس ن یو آخر مانمی . من مکندی حرف اتاق را ترک م  یو ب گزدی م لب

پخش و پال   تاتشیی. همه محتوکنمی سمت پنجره پرت م غیرا که برام آورده را با ج  یغذا ینیس
  غیج توانمی . تا م سوزدیخودم م یو دلم برا دیآیبه درد م  یحجم ظالم   نی. قلبم از اشوندیم
. افتمیحال م  یاتاق ب یقلب درد مند گوشه کیپاره شده، چشمان پف کرده و  ی. آخر با گلوکشمیم

 را ندارم!   ییآبرو یهمه ب  نیمن طاقت ا

حواس شدن    یاز ب  یز ی. چمیگویم  راهیبد و ب  اهمی و به بخت س گذارمیهم م یام را رو خسته چشمان
.  شومیضرب از جا بلند م کیو  خورمی م یتکان بد یبلند یو به خواب رفتنم نمانده است که با صدا

.  رسدیها به گوشم مپارس سگ یو صدا یدر پ  یپ  کیشل یکه صدا کنمی به اطراف نگاه م جیگ
 حواسم را جمع کنم که چه شده!  کنمی و تالش م  رمیگیپناه م واریپشت د دهیترس

  دهیبر ده،یسما نفسم را بر دنیاما با د  کشمی از وحشت م یغ یکه ج شودیباره باز م کیاتاقم به  در
 دارد.  فی. رنگ به رو ندارد و تمام بدنش لرزش خفدهمی م رونیب

 شده س... سما؟   یچ... چ -

در   بشی ن توجه به جواب سوالم، تلفن همراهش را از ج. بدوندینشی و کنارم م کندی را قفل م در
اش حلقه دست دور شانه  عیسر نم،یبی . لرزش آشکار بدنش را که مردیگیرا م یاو شماره   آوردیم
 : آروم!میگوی و م کنمیم

 شده بود.  شتری که ب  کیهم شل یپ یصدا  دنیبودم از شن  دهی خودم هم ترس هرچند

 ن؟ ی الو اف... ش -

سما فقط دو کلمه  یول د؛یگویکه او چه م دانمی است. نم نیافش یکه پشت خط  فهممی م حاال
 !ترسمی م ای: ب دیگویم
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دوباره   یق ی. بعد از دقارودی و سمت حمام م شودیلرزان از جا بلند م یو با پاها کندی را قطع م   تلفن
که داخل  شومی م دهیش کش. به دنبال بردی و با خود م  کشدی م زیحرف دست مرا ن  یو ب  گرددیمبر 

. چرا تا به  کنمی دارد متعجب نگاهش م نیزم  ریکه راه به ز یدر مخف دنیو من با د شودی حمام م 
 بودم؟ دهیانجا را حال ند

. در شودی م  نیزم ر یو، وارد راه ز کشدمی مثل کش به دنبال خودش م ند،ی بی ناباورم را که م نگاه
  یام انگار که حت. من مسخ شده رودی فرو م  یکی که اتاقک تنگ در تار بنددی م موتیرا با ر  یمخف
 . دیآی هم در نم میصدا

 سما؟  -

 نگو!  یچی ه سی: هدیگوی و م گذاردی م اشی نیب  یدستش را رو عیسر

 ! ادیزودتر ب نیافش ای: خداکندی و پشت سر هم زمزمه م کندی دستش را به دعا بلند م سپس

گلوله لحظه به لحظه  کیشل  یو صدا میبود  کیتنگ و تار نیزم  ریکه در آن ز شدی م  یساعت مین
 .شدی م ترک ینزد

شدن، کمبود هوا شده بود. از   شتری نفس مان از شدت ترس باعث ب یآنجا نداشت و تنگ یکاف یهوا
  انتظار مان را یخوب یز ی کنند؛ قطعًا چ مانیدایدهم که اگر پ صیتشخ توانستمی لرزش اندام سما م 

 !شتریو ترس در دل من و سما ب شودی خاموش م هایر یدرگ یبعد صدا ی! کمدیکشی نم

 شد پ... پس؟   ی: چ... چپرسمیو من لرزان م میاندازیم گهیبه هم د  یپر ترس نگاه

  یلیخ یآن هم از فاصله  کیشدن شل  دتریشد یبا صدا د؛یبگو  یز یدهان باز کند و چ خواهدی م تا
 .میر یگی را به آغوش م گریو هم د میکشی م یفی خف یغ یهر دو ج کینزد

سما با چشمان براق سر   نیافش یهاکه با صدا زدن  می مانی را به همان حالت م قهیچند دق دانمی نم
 .کندی بلند م

 ؟ ییسما کجا -
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و از   دومی. من هم به دنبالش م دودی م رونی و سمت ب کندی اتاقک را باز م  یدست پاچه در مخف سما
 دانی. مگر مردیگی م یکه در آن مستقر بودم، چشمانم رنگ ناباور  یاتاق دنی. با دمیآی م رونی حمام ب

 پخش و پال شده بود و در اتاق و کمد شکسته بود!  زی جنگ بود؟ همه چ

سد و سالن غرق خون  آن همه ج دنی. اما با ددومیبه دنبال سما م دهینا متوازن و ترس یهاقدم  با
همه غرق خون   واریدر و د یو آب  دیسف یهامبل  یسالن، رو دی. کف سفستدی ای از حرکت م  میپاها

 جسد هر طرف موجود است.   یاست و کل

که حاال در   ییو به سما آورمینگاه متعجبم را باال م خورد،ی سما که به گوشم م یهاهق هق یصدا
 .کنمیبود نگاه م نیآغوش افش

 وم شد عسلم، تموم شد!تم -

 .کردیو هق، هق م انداختی چنگ م نی کت کرم رنگ افش به

 !دمیترس  یل یخ  ن،یافش دمیترس -

  ذارمی نم گهیخانومم، غلط کردم د خوامی : معذرت مدیگوی م زندی م اشقهیشق یرو یابوسه نیافش
 . یازم جدا بمون

 !نیافش -

ها نشسته و از مبل  یکی  یخونسرد، رو یلی . خچرخانمیسمتش سر م د،یآیکه م ار یروح دان   یب یصدا
قبالً هم بود؟ سر   ایاالن آمد،  نی است. هم ری با حالت دو زانو مقابلش سر به ز  نیزم یهم رو یمرد

 که... نی. اکنمیهنگ م دیآی مرد که باال م

بچه   یدر افتاد ی: با بد کسدیگوی م یخش دار  یکه با صدا اندازمی م روسی ناباورم را به س نگاه
 سوسول! 

 .  کندی سالن را پر م اریدان یقهقه  یانگار جک گفته که ناگهان صدا دی گو یحرف را که م نیا

اما   خندد،ی م نمیبی درست م  ی. آر کنمی و معتجب نگاهش م  خورمیمی اش تکان بلند خنده  یصدا از
 بد جور ترسناک!
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 تر است!با خنده جذاب اما

دستش محکم در دهان  یو با اسلحه رودی م روسیکه با خشم سمت س دهمی م نیافش را به نگاهم
 . کوبدی م روسیس

 بلک هوس!  یاومدی م ی ما رو بکش  یخواستی هان؟ م نجا،یا یخفه شو آشغال! با کدوم جرئت اومد -

 را کرده بود؟  فش ی است که سما تعر یروسی همان س نیا یعنی

 به شما ندارم...  ی: کار دیگوی و با پوزخند م کندی خون دهانش را تف م روسیس

 : دنبال اونم!دهدیادامه م فیو با اشاره به من بال تکل کندی را قطع م حرفش

 .بنددی روح از تنم رخت م گرید نیاما با حرف افش شودیمنجمد م میهادر رگ  خون

 !یفتاددر ا یبا ک  یدونی االن که جلو چشمات کشتمش م -

 . گناه من چه بود؟شودی . نفسم حبس مردیگی اش را سمتم مو اسلحه گرددی بر م سمتم

 . دهمی م  رونیو آرام، آرام نفسم را ب  میآی سما به خود م یصدا دنیمقابلم و شن یکس ستادنیا با

 نکرده! یدختر که کار  نیا نیچته تو افش -

دختره از دستت  نی: کم مونده بود، بخاطر ادیگوی و م آوردی م نییاش را پااسلحه تیبا عصبان  نیافش
 بدم!

را    یلمی. انگار فکندی و سما نگاه م  نیخونسرد به جر و بحث افش یل یکه خ رودی م اریسمت دان نگاهم
  نکشی. عکنمی را نگاه م اریفقط دان د؛یگوی به سما چه م ن یکه افش شنومی اند. نممقابلش پخش کرده 

 ها!: بچه زندیداد م  یمحکم یو با صدا کندی جا به جا م  یرا کم

 .گرددیبر م روسیکه او هم سمت س گردندی دو ساکت شده سمتش بر م  هر

 رسه؟ی م یبهت، بعد به من چ دمیمن دختره رو م  یاوک -
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از  یوزخندپ روسی ! س؟یکنیتمام م   یتحمل ندارم، ک گرید ای. خدارندیگیم  یرنگ ناباور  چشمانم
ازش    یکه کپ  نی. بدون ادمی م لتیرو تحو امکی: مدارک قتل سدیگویم ی روز ی پ زندوبا ی خنده م

 ! رمیبگ

 اول مدرک بعد دختر!  ی! اوکنطوری: که ادیگویباال رفته م یو با ابروها اندازدی پا م یپا رو اریدان

  نی. کاش افشنمینشی م یجا پشت به جسد غرق در خون پسر جوان و همان  شوندی سست م  میپاها
 !کردی خالصم م

 !نمهی: تو ماشدیگوی و م دهدیتکان م  یسر  روسیس

و سکوت قبل از   مانمی . من مزندیم  رونی حرف از سالن ب  یکه ب اندازدی م نیبه افش ینگاه مین  اریدان
 طوفان!

تر  طرف  آن یکم یا. چشمم به اسلحهکندی م دایدوران پ تاک ساعت مثل ناقوس در سرم  کیت یصدا
 پر کاربرد است!  یلی خالص کردنم خ یخون آلود است، اما برا  ی. کمخوردیم

به  ی. نگاه سر سر دهدی م  اریها را دست دان و برگه شودی وارد سالن م یدوباره با چند برگه نیافش
پوزخند   یاما صدا افتد،ی م نیی! سرم پایندار  گهی: از کجا مطمئن شم ددیگویو م اندازدی ها مبرگه

 . شنومی را م روسیس

 ! سیرئ  یآقا یشناسی من و م نقدیا گهید -

 . شکندی سکوت را م  اریدان یکه باالخره صدا شودی م  سکوتی کم

 !اریدختره رو ب  نیافش -

  د؟یگوینم  یز ی . چرا سما چشنومی را م شوندی م کمیکه نزد  یهاقدم یصدا

و   کنمیم  می. سرش را در سرم تنظدارمی و اسلحه را بر م شومیخم م یاهی فکر در عرض ثان بدون
 .کنمی م  کیشل  یناگهان

 است و سکوت! سکوت
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  نیاول اریو صورت خونسرد دان کنمی . چشم باز مدیآیم ی کی شل یو نه صدا چدی پی در سرم م یدرد نه
 چه شد؟ . پس نم یبی است که م یز یچ

 ! یموش ی: گلوله کم آورددیگوی خونسرد م  یلیخ  اریدان ند،یب ی را که م جمی گ صورت

 داشت! یکی: کاش حد اقل  نالمیم  دیخطابم کرده، فقط نا ام  «یکه »موش کنمیحالت توجه نم  نیا در

  کنمینرفتن م ی. همان طور که تقال براکندی م ریرا اس می و بازو  رساندی با دو قدم خودش را م نیافش
 .افتمیم  شیپاش یکه پ دهدیهل م  اری مرا سمت دان

  جادیلبم ا یرا در گوشه ی و سوزش کم پراندی برق از سرم م  یلیس یضربه  کنم،ی که سر بلند م نیهم
 که شک دارم پاره نشده باشد!  کندیم

اجازه  یب گهیباشه د ادتیو زدم تا  نی: ادیگوی و آرام م گرددی بر م شیخونسرد به جا ی لیخ  اریدان
 ! یمن حق مردنم ندار 

 هاش و باز کن! دست  نیافش

با   اری. دانکندی را باز م شیهاو دست  رودی م روسیحرف سمت س  یب نیافش اشی لحن امر  نیا با
 و برو! ری: بگدیگوی اشاره به من م

 که کار مون تموم نشده! یدونی : مدیگوی و م کندی م لیما  یسرش را کم روسیس

 ! یکنیوقت تلف م ی: دار دیگویو م اندازدی پا م یخونسرد پا رو یل یاما خ اریدان

 .کنمیکه شروع به تقال م  کشدی دستم را م روسیس

 تو رو خدا! نی! سما، سما افشیعوض  یولم کن -

 . دیآی کدام نم چیه یصدا اما

 بهشت بود؟  جان یمگر ا کردم؟یداشتم تقال م چهی برا

 ! روسیس -
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:  دیگویم  نکش یع  ییو بعد از جا به جا شودی که آرام از جا بلند م میگردی هر دو بر م اری دان یصدا با
 کنم!  تی تنبه یخصوص  میرفت واسه تجاوز به حر  ادمیاما  ،یدختر گرفت  یمدرک داد

 .کنمی نگاهش م جیو من گ رودیدر هم م روسی س ابروان

 !ستمیمن مثل تو عاشق معما ن  یدونی م  ؟یچ یعنی -

و   آوردی اش را باال م اسلحه منتظره ری حرکت غ کیو در  دهدی تکان م میتفه یسرش را برا اریدان
تا   گذردی. لحظات در سکوت مپوشانمی و با دست صورتم را م  کشمیاز ته دل م یغی. ج کندی م کیشل

 .کنمی و چشم باز م دهمیبه خود جرئت م  نکهیا

قطرات   میها. پشت دستم و لباس ستیخون جار اشی شانیافتاده و از وسط پ نیزم  یرو روسیس
 !ن یا یعنی: دیگوی و م کندی اش را فوت مکه دود اسلحه کنمی م اریخون است. ناباور نگاه دان

و  دهمیم  رونی ا بنفسم ر یقینفس بکشم. با دم عم دیکه با افتدی م ادمینفسم، تازه   یحس تنگ با
 : آرش!زندیتوجه به من داد م یاما او ب کنمی م  اری ناباور نگاه دان

 س؟ ی : بله رئدیگوی م یمّودب یل یو با لحن خ  شودی وارد م  یلحظه بعد آرش در لباس نظام چند

 خالف شده؟  یچخبر است؟! قانون چرا قاط  جانی. اکنمی چشمان گرد شده نگاهش م با

  ایتا ماه  ای رو هم بنداز در ایعوض نیا یرو پاک کن و الشه  جاهانیا یاهمه  گهید یتا چند لحظه  -
 شن!   ضیمستف

  ری ز یز یچ ن یپنهان کرده است و افش نیکه سرش را در آغوش افش چرخانمیرا سمت سما م  نگاهم
 .کندی گوشش زمزمه م

 حتمًا.  سیچشم ر -

بلک هوس، خدمتکارها رو   اریدخترا رو ب نی: افشدیگوی م  رودی م یکه سمت خروج یدر حال  اریدان
 کنن.   زیرو تم  جان یتا ا اریدوباره ب
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از رفتن   هی و سالن پر از جسد! هنوز پنچ ثان میمانی و ما م رودی م رونیب  یاتمام حرفش از در خروج  با
وارد   یورزشکار  یهارنگ و اندام  اهی و چند نفر با کت شلوار س شودی که در سالن باز م گذردی نم اریدان
 .دیآیسما م  یاشان بروم که صد نیسمت افش خواهمی و م کندی . ترس در دلم خانه مشوندیم

 اومدن. یکار  زینترس افراد خودمونن، واسه تم -

 . شودیو مشغول دستور دادن م کندی سمت پسرا پا تند م نیافش

 !کشنی همه راحت آدم م نیآخه چطور ا ونن؟یح  نای: اپرسمی و م  شمکی سما را م  دست

 !کشهینفر رو م هیهم مثل آب خوردن  نیافش ی: عادت کردم من. حتدیگویو م  زندی م  یتلخ  لبخند

 *** 

 آوردی شام م می. سما براکنندیم ی و مرا دوباره در همان اتاق زندان میگردی به بلک هوس بر م  دوباره
 .رومی سمتش م عیکه سر

 سما! -

 : هوم؟ پرسدی و م گرددی بر م سمتم

 !نجایا ادیب   اری کن دان یکار  هی: میگوی و م اندازمی به چشمانش م یمردد نگاه

 : نه، نه اون االن قهره!دهدی پاسخ م عیو سر شوندی گرد م  چشمانش

 ! ادیو داد کن تا ب   غیو به هم بزن، ج زی: پس همه چدیگوی که آرام م کنمی عجز نگاهش م با

 .کندی غذا اشاره م ینیکه آرام به س کنمی منگاهشتعجب  با

و   رومی غذا م ینی سمت س عی سر رمیگی که منظورش را م  نیو هم کنمیهم نگاهش م گرید یکم
:  میگویم  غیج  غ،یو با ج  کنمیکنار اتاق را در هم و بر هم م  ی. تشک نیزم یرو  کنمی محکم پرت م 
 و صدا کن.   اریاون دان اد،یصداش کن ب

. شنومی سمت سالن را م شیهاقدم دنیدو یو بعد قفل کردنش صدا دودی سمت در م سما
 که دلم خنک شه! نیا یکردن، برا ینقش باز  ی. نه برادهمیرا ادمه م امی خرابکار 
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با دو   افتد،ی که نگاهش به اتاق م نی. همشودی وارد م  اریو دان دیآی قفل در م  یلحظه بعد صدا چند
 .شومی پرت م  نیزم یکه رو زندیام مگونه یرو یمحکم  یلیو س شودی م  کمیگام بلند نزد

 .کشدیسر پوشم را محکم م یب ی و موها دیآیم سمتم

با من لج نکن مگرنه به ضرر خودت تموم    ادیپس ز ستم، ین یدختر جون اصالً آدم خونسرد نیبب  -
 ! شهیم

 ولم کن. یآ ،ی: آنالمی صورت در هم و پر درد م با

 .ردیگی م ش یرفتن از اتاق را در پ  رونی. راه بافتمی م نی که به زم کندیرا رها م میموها ناگهان

و   رومی سمتش مبدون توجه به درد بازو، سر و دهانم  عی تنها شانس من است، سر نیا نمیبیم ی وقت
 . ستمیای مقابلش م 

 !گمیم یچ یبشنو دینه، نه صبر کن. با -

  یعنی. کنمی . با شک نگاهش مستدیای منتظرم م بیو دست به ج اندازدیخونسرد ابرو باال م  یلیخ
. نه به خشم چند لحظه  شودیباعث تعجبم م نیسرد است و اخون  یل یاش خبشنود؟ چهره خواهدیم

 االنش! یسردقبلش و نه به خون 

 و!  شنهادتیپ کنمی من... من قبول م -

 .کندی را درست م   نکشی و ع آوردی م رونی ب بشی را از ج دستش

 شنهاد؟ یکدوم پ  -

 ! شنهاد؟یچه کدام پ یعنی کنم؛ی تعجب نگاهش م  با

 چه خوب؟  یعنی -

 !ادی نم ادمی رو   شنهادمیوم پ: من کددیگوی م  یشوخ یااز ذره  یصورت عاد با

 دونم؟ی ... ک... که نمچه یعنی... ی: میگویو با تته پته م کنمی چشمان گرد شده نگاهش م با

 شه؟ یم یشما چ  ابی تو فرهنگ واژه  دونم،ی : نمدیگوی و م اندازدی باال م یاپروا شانه یب
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 خب... خب همون بچه! -

( بچه  دونمی شما )نم ابیتو فرهنگ واژه   یعنی: دهدیو پاسخ م  کندینگاهم م یلبان کج شده کم  با
 شه؟یم

ازم؟ اون و  یخواستی : مگه بچه نمغرمی و با حرص م  کنمی نگاهش م یگرفته است؟ عصب اشی باز 
 ! گمیم

 !خوامی بچه نم گهینه! د -

 .کنمی نگاهش م ناباور

 ؟ یچ... چ -

 .شومی دوباره برود که دست و پاچه سد راهش م خواهدیم

 ولم کن برم. تو رو خدا!پس، پس  -

 !نی برو سر جات بش یموش  شهی: نم دیگویو م زندی دست پسم م  با

 . رمیگی را در دست م   شیخجالت بازو یبار ب  نیبرو که ا خواهدی م  دوباره

 نرو!  ارینه، نه دان -

 .کندی را درست م نکشیوع کشدی م رونیب  بشی و دست آزادش را از ج اندازدی باال م  ابرو

 ار؟ یتا حاال دان یاز ک -

 ! سی: خوب... خوب همون رئ دهمی و با تته پته پاسخ م کنمیرا ول م شی ترس بازو با

ندارم.  ازی ! تو رو اصالً ن ارهیبرام بچه ب کنمی م دایرو پ گهید یکی: دیگوی و م ستدیای خونسرد م  یلیخ
 !ستیدادن الزم ن حی سرنوشت تو که معلوم شدس پس توض

 .دادمی اجازه را نم نی. نه، من استیمن فروخته شدن ن سرنوشت

 پس من و بکش!  -
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 : مگه من قاتلم؟ پرسدی روح م  یب یاو با چهره  زندی م ییبایز  لبخند

: پرسمی و م  رمیگیا زبان به دندان مام «یهست ی قاتل عوض کیبکشم: » ادیفر خواهدیم دلم
 ؟ یستین

 !می: نه قاض دهدی و پاسخ م اندازدیباال م یاشانه 

 .کنمی نگاه م اشی روح و جد یچشمان گرد شده به صورت ب  با

 از سر در گم کردن من. بردی تا به خود مسلط شوم. او اما انگار لذت م کشمی م یق یعم  نفس

:  میگویو من بدون توجه به محشر بودن عطرش، م  چدیپی م امی نی عطرش در ب میسرد و مال حهیرا
 ؟ یستینم یچرا االن پاش وا یداد شنهادیمرده و حرفش! پ

 . رومیعقب م عیکه سر آوردیم  کیسرش را نزد یکم

 ! اری برام بچه ب یکه مرده و حرفش آره؟ اوک -

 ؟ یچ یعن ی: پرسمی و آرام م   روندی از تعجب در هم فرو م ابروانم

 

 ؟ ی فهمی : حرف دهنت و مغرمیم یا. با دندان قروچه شودی همراه م تیبا عصبان   تعجبم

 . رودیو صورتم در هم م میگوی از درد م  «یکه »آخ  ردیگیرا در چنگ م میبازو ناگهان

که هست، قبول   نهی! حاالم هم یکن فیتکل   نییبرام تع یست ین  یگاهی. تو بفهم! تو جافهممی من که م -
 ! یشیهم راحت فروخته م یندار  ن،یهم یدار 

بعد فروخته   کرد،ی م رمی گونه تحق نیا ییبه تنها اریدان ی را کنترل کنم. وقت  تمیتا عصبان  بندمیم چشم
 داشته باشم! توانمینم یتر شدن، قطعًا سرنوشت جالب 

نکنند و سپس آرام   شمانمیتا پ  گذارمیذهنم م یهابابا و مامان را آن ته ته ،ی ناگهان میتصم کی در
 : قبوله! زنمی لب م

 !یروز یکه پر شده از پ دانمی اما م نم،یبی را نم صورتش
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 !ار یهوش  یموش نیآفر -

 .کنمی اما در ظاهر سکوت م   رمیگی درون آتش م از

 *** 

اشتباه باشد اما باز   ممینگران بودم که نکند تصم دل یلی ژنرال شان آمد. خ شی روز گذشت و فردا آن
 .دادمی م یخودم را تصل 

 بودم.  ستادهیمقابل ژنرال ا ار،ی کنار دان نییمن بودم که با سر پا حاال

 ؟یخوای دختر رو م  نیچرا ا -

 ! اورندیبه سرم ب یبدتر  ی. نکند که مخالفت کند و بالخورمی م یسوال ژنرال تکان  نیا با

 مامان! ی: واسه پرستار دهدی خونسرد جواب م یل یاما خ اریدان

 ؟ یمطمئن  -

 تره؟من مهم یدختر از خواسته هی نیداره؟ ا یرادی اگه نباشم ا یحت -

 نی. فقط استی: نه ندیگویم ی و سپس با دهان کج   دهدی سرش را به چپ و راست تکان م ژنرال
 !یردو انتخاب ک   نیهمه دختر چطور ا ن یا نیکنجکاوم کرده ب 

 ثمر انتخابش کرد. خیکه ش  لی به همون دل دیشا -

 داره! یدختر چ نی دلم خواست بدونم ا ً: واقعا دیگویو م زندی م  یلبخند ژنرال

فدا  یدختر ازم خواست هیهمه سال  ن ی: نترس بعد ادیگویم  عیکه سر کندی محرف نگاهش یب  اریدان
 سرت! 

 نداره!  یرفته ترس برا من معن ادتیترس؟ ژنرال  -

دختر   نینرفته، اما با انتخاب ا ادمی: نه دهدیو جواب م کندی نگاهش م یدار  یبا نگاه معن  ژنرال
 نکنه! دایپ ی مشکوکم که ترس برات معن
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 نگران نباش!  -

 .ستمیپس ن  یگیتو م  یوقت -

از جا بلند  زندی م زیکه به م ینه چندان آرام یاو بعد ضربه کندی بند م  زی دو دستش را به م آقا
 . شودیم

 . سما، سما! رمیم گهیخوبه پس من د -

 .دیآی م  رونیبا هول از آشپزخانه ب سما

 بله؟  -

رقص   دی. آرش ده تا دختر آورده بامیر ی: آماده شو م دیگویم  کند،ی که کتش را درست م یدر حال ژنرال
 . رنیبگ ادی

 ! مونهی م  جان یسما هم -

 .گرددی بر م  نی و سمت افش بنددیم یاآقا چشمانش را لحظه  نیحرف افش نیا با

 ن؟ ی دار ازیشما دوتا افتاد که به زن ن ادی هوی -

  خوامی : نه سما حاملس مدهدیجواب م  د،یآی م نییها پابه دست از پله  یکه گوش یدر حال نیافش
 جاش امن باشه! 

: چتونه، دیگویو م کشدی م ی»پوف« بلند نیکه افش دیآی هم زمان م اریگفتن آقا و دان «ی»چ یصدا
 آه! سوختم! 

 مهم نبود که آقا ناراحت شود؟  شیبرا یعنی. کنمی چشمان گرد شده نگاهش م با

 ! نیافش یکرد کاری چ-

  کاریابا شدن چ  ی: بنظرت براپرسد ی م یو با مسخرگ اندازدی م  اری به دان ینگاه حق به جانب نیافش
 کرد؟  دیبا

 ! دی: بس کندیگویو م بنددیچشم م ژنرال
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 رو بهت بگم؟  یز یچ هی  دی: چندبار بادیگویو م کندی م  نیبه افش رو

  ادیخوشم نم  ی: منم چند بار بگم از امر و نهدهدی و پاسخ م زندی تخس به چشمان ژنرال زل م نیافش
 عموجون! 

 !نی: افش زندی تشر م اریدان

 بود؟  نی افش یژنرال عمو یعنی

:  دیگویم گذاردی شلوارش م بی و تلفن همراهش را داخل ج رودی که سمت سما م  یدر حال نیافش
 ! ادیبدم م یاومدم، اما گفتم از امر و نه ایب نی من روز اول گفت ه؟یچ

 ادته؟یها رو که ما خارج قانونه! قانون التی: اما داشتن بچه تو تشک دیگوی محکم م ژنرال

 تا شکسته بشن! شنیدرست م نی: قواندهدیجواب م اریدان نیافش یجا

 !مینفس هم بکش دیرفته با ادمانی ی. من و سما حت کندی رنگ را پر م  اهیسالن سر تا سر س سکوت،

: هردوتا  دیگویو م دستیای . درست مقابل در مردیگیم  شیرا در پ   یراه خروج یابدون کلمه  ژنرال
 .شم یپ ن ییایتون فردا م

 ؟یتو دار  هییدا نمیا اری: هوف دانغردی م  یحرص نیسالن، افش یاز خارج شدن ژنرال از در خروج  بعد

 . رودیها مو سمت راه پله کشدیحرف دستم را م  یاما ب اریدان

 ی: االن چدیگوی که م  شنومیپر از اضطراب سما را م  یصدا  شوم،یم دهیکه توسطش کش یحال  در
 شه؟یم

 !ادیم  ایگلم، بچم به دن یچ ی: هدهدیپروا جواب م یپ نیافش

 اما... -

 .میستیای چون باز هم مقابل همان در م  دیگوی م یسما چ شنومی نم گرید

 .میشویو باالخره وارد اتاق م کندی م  دیترد یهم کم  باز
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محو  یهیمقابل پنجره و سا یلچر یو دنیبا د چرخانم،ینگاهم را م  ی. کم ستیتخت ن  یزن رو  بارنیا
و سمت   کندی دست من را رها م ار ی است. دان لچریو یبفهمم که رو شودی باعث م  لچریو یرو  یشخص

 شان. در سکوت نگاه کندی حلقه م  لچریرا از پشت و شی هاو دست  شودیخم م ی . کمرودی م لچریو
 .دیآی لرزان زن م یو بعدش صدا قینفس عم یصداکه  کنمیم

 نفس مامان؟  ییتو -

که جواب  شودی بلند م اری بم و خش دار دان ی. صداستین ادی ز یل یلرزان است اما خ شیصدا
 : آره مامانم منم.دهدیم

. زندی حسادت به دلم چنگ م یا. لحظهکاردی صورت مادرش م  یرو یاو بوسه شودی م لی ما یکم بعد
 او مادرش را داشت اما من را از مادرم دور کرده بودند!

 و آوردم! یبرات ک  نیبب  -

و من رنگ چشمان   آوردی. زن نگاه آرامش را باال مچرخاندی و سمت من م کندی را رها م لچریو
 ندارد.  اریدان یبه چشمان طوس یشباهت  چیکه ه دهمیم  صی تشخ امیرا از همان چند قدم اهشیس

عروس   کنم،یم ی : معرف دیگویو م کندی با دست سمتم اشاره م اریکه دان اندازدی به من م یگنگ نگاه
 تون!

 کرده بود؟   ی. مرا خانم خودش معرف کنمیم  اریتعجب نگاه دان با

که  کنمینگاه م  اری. مردد به دانکندی و دستش را سمتم دراز م  شودی باره پر از شوق م کیزن به  نگاه
را به چنگ  میبازو عیکه سر روم ی به عقب م یقدم ده ی. ترسرساندی با دو قدم خودش را به من م

 . ردیگیم

هفت   ،ی: دست از پا خطا کندیگوی م یآرام یبا صدا عی که او سر روندی با درد در هم فرو م میهااخم
 ! فرستمی خاک م  ری و ز  لتید سال فامساله تا هفتا

: دیگوی و همچنان همان طور آرام م زندی که مصمم در چشمانم زل م خورمی م  یتکان دشیتهد از
 رفته! ادمیاسمت و هم بگو من 

 ! دانستی نامش را هم نم یرا خانم خود خوانده بود، که حت ی. کسکنمی نگاهش م  یشاک
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  لچریو پشت و کندی دستم را رها م میرسی . مقابل زن که مکشدیو دستم را م رودی مقابلم کنار م از
 .ستدیایم

زانو   شی. کنار پارسدی به ذهنم نم یمهربان و با شوق است که اصالً فکر پرخاش گر  یزن به قدر  نگاه
 : سالم.میگوی آرام م  زنمیم

 .کشدیناگهان در آغوشم م شودی م ترده یکش لبخندش

 ده،یتنها در آغوشم کش نمیبیم ی . وقتکنمیاند نگاه مشده دهیچ یکه دورم پ  ییهادست شده به  شکه
 . رودی و سمت پنجره م ردیگی که نگاه از من م  دوزمی م  ارینگاهم را به دان

 .شودی زن از کنار گوشم بلند م فیضع یصدا

 خوشحالم. یل یخ ارم،یدان یخوشحالم برا -

 کرد؟ یم هی. چرا گرشودی چشمانم گرد م اشی صورت اشک  دنیاما با د کنمیم  شیاز خود جدا آرام

 مادر؟ هی:اسمت چ پرسد یو آرام و پر بغض م  ردیگی را در دست م دستم

 .کندی م یمادرم اشک را بر چشمانم جار  یبرا یو دلتنگ ندینشیگفتنش به جانم م مادر

 . نی: نارکنمیو آرام زمزمه م زنمی مادرم م یآور  ادیاز به  یلبخند

 . ردیگی چشمش را م یو نم اشک گوشه  شودی م  ضیعر لبخندش

 !جان یا ای... ب ایبه انتخابت پسرم. ب   نیآفر -

 یاو با لبخند خالصانه زندی. مثل من زانو مدیآی مادرش م لچریو سمت و ردیگی رو از پنجره م  اریدان
 !باستی دش زلبخن نیقدر ا. چهبوسدی دست مادرش را م

 جانم؟ خوشت اومد ازش؟  -

 راحتم! رممیقدر که بم: اون کندیو زمزمه م کاردی سر پسر م   یرو یابوسه  مادرش

 .دیگویم «ی»خدانکنه  عیو سر شودی جمع م   اری دان لبخند
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 .  میگوی از او »خدا نکند« م  دیهم به تبع من

 ن؟ یکنی عقد م  یک -

 .شودی او هم مثل من شکه م کنم،ی نگاه م  اریحرفش شکه به دان نیا با

  میخونیم غهیص هیرو ندارم، فعال  زایچ نی: االن وقت عقد و ادهدی و پاسخ م  زندیم یامسخره  لبخند
 و...

 . کندیو حرفش را قطع م  کندی اخم م عیسر مادرش

 عالمه آرزو دارم! هی! من یخواستگار  میری . مدمیاجازه نم  غهیم غهینه! من ص -

 !ی. خواستگار کنمی چشمان گرد شده نگاه شان م با

: قربون آرزوهات بشم مامانم، اما االن دیگوی و م کاردی دست مادرش م یرو یگر ید یابوسه اریدان
 !شهینم

 !شهیم -

 برسد به من! یچ شود،ی هم الل م اریکه دان کندی م  انیحرف را قاطع ب نیا قدرنیا

 !شدی مسخره م یلیداشت خ  گرید یباز  نیبروند! ا یخواستگار  میرار بود براق یعنی

 زم؟ یتو سرم بر ی: االن چه خاکغرمی م اری رو به دان  یو من عصب مییآی م رونیاز اتاق ب یاز لحظات بعد

 ! آوردی خون مرا به جوش م  ،یخونسرد نیخونسرد است و ا  یلیخ

 ! اما...میبر میپس مجبور شهیاجازه پدر نم یعقد که ب -

به  یاما وا میری : مدهدیو ادامه م گرددی بر م کنمیکه با چشمان گرد شده نگاهش م  ی من سمت
 !یبزن یاگهیمن حرف د یهاحالت دختر جون اگه جز حرف 

 .چسبمی را م  شی بازو ع یبرود که سر خواهدیو م  کشدی را م راهش

 بگم؟ یبرم، چ  ییمن با چه رو ؟یشد وونهیتو د  م؟یری رو م  یچ ،یچ -
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  کندی قدر تکرار م. آنکندی شده است، نوسان م دهیچی پ شی چشمانم و دستم که دور بازو نی ب نگاهش
 .کشمی که باالخره معذب دست م

 ! یفرار کرد  نیواسه هم یعاشق من بود  یگیم -

 !هیهند لمی: مگه فمیگوی و م کنمی م  یعصب یاخنده

 . رومی تر مکه عقب  شودی م لیما سمتم

 !ی کنی م شیهند لمیف -

 . ردیگی م شی ها را در پو راه پله کندی را در همان حالت درست م  نکشیع

 ! گمی من به بابام دروغ نم -

 .گرددی اما بر نم ستدیایم

 ! شکنمی منم دل مامانم و نم  -

 را از رو بسته بودم!  ریقول معروف امروز شمش به

 !ست؟یمامان تو مامانه، خانواده من خانواده ن -

حرف و تو مخ تو فرو   هی: اوم من چرا دارم دیگویو با ابروان باال رفته م چرخدی پا م یپنجه یرو
به اجازه واسه عقدم  ازین گهیکنم د ریرو ختم به خ  یناز ی روش م  قدنیکه ا ل یاگه اون فام کنم؟یم

 !نمیبی نم

  دهیخوب فهم  گریرا د نی. حد اقل اکردی نم  دیتهد لیدل یآخر ب  ؛شودی م  یخال می پاها  ریز کنمی م حس
 بودم!

 ! یکنی کار و نم نی : تو ازنمی لب م  ناباور

 ترسم؟ی پسر بچم که از گرفتن اسلحه م هی یکنیفکر م ای یدار  مانیبه من ا یادیز ی چرا موش -

 !ییوالیه هی: تو کشمی م غی و با حرص ج رمیگی سر پوشم را به چنگ م یب یموها
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و با   زنمی بهش م یاندارد! تنه  یام اما هر چه است عاقبت خوبگونه نترس شده  نیچرا ا دانمی نم
 .کوبمیها مپله یرا رو میحرص پاها

 !یموش  زنهی حرف نم ینطور یا ندشی: آدم با شوهر آدیگوی که م دیآیاز پشت سرم م شیصدا

 هم ندارم!  یا. اما چاره زدیریگفتنش اعصابم را به هم م «ی»موش نیکه ا آخ

 . شومی م اهیاعصاب داغان وارد سالن س با

 !دندینامی را بلک هوس م   جان ینبود اگر ا اشتباه

 . زندیدر سرم جرقه م یاز نگهبان فکر  یسالن خال  دنیو با د چرخانمی را دور تا دور سالن م نگاهم

.  دومی م یسمت خروج عیسر ،یو بعد مطمئن شدن از نبودن کس اندازمی ها مسمت پله  یکوتاه نگاه
 .کندیمتوقفم م یامردانه یام که صداهنوز از وسط سالن عبور نکرده 

 فکرشم نکن! -

.  گردمیو سمت صدا بر م دهمیم رونیب  قیو نفسم را عم بندمیو از ناموفق بودنم، چشم م ستمیایم
و   شودیاز جا بلند م یاست. با ژست خاص لم داده یلباس نظام نفره با کیمبل  یآرش است که رو

و   سی: فکرشم نکن که رئ دیگوی م یح یو با لبخند مل  ستدیای م امیقدم  کیو در  دیآیسمتم م
 !شهی! وگرنه بد جور برات بد میکن  یعصبان 

 خالف؟  ا ی ی: تو، تو نظاممیگوی و آرام م  بندمی چشم م یحرص

 هر دو!  -

 ؟یکنی م  انتیبه لباست و شغلت خ ادی: شرمت نم غرم یو م کنمی تٔاسف نگاهش م با

 .کشدی و لپم را م کندی دست بلند م  د،یگوی م «یلب »نوچ ریز

 : دست نزن بهم!غرم یم  تیو با عصبان  کشمی سرم را عقب م  عیسر

 . بردی وار باال م میرا تسل  دستانش

 بهت!  زنمی دست نم یاوک -
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آزاد ولت    سی. در ضمن اگه رئ شهیشرمم نم : خالفم شغلمه و نظامم پس دیگویکه م کشمی را م راهم
 رونیمدار بسته داره، ب نی خونه دورب نی! تموم استیکه متوجه ن  ستین نیا ل ی دل یکرده، ول بچرخ

 پر نگهبان و سگه!

 .کنمی نگاهش محس  یب

 ؟ یخب که چ -

 فکر نکن!  ادیخواستم بگم ز  یچ یه -

: آشپز  دیگوی م رود،ی م ی که سمت خروج یو در حال دهدی م لمیتحو ییبایلبخند زاتمام حرفش  بعد
 .یر یبخور جون بگ یز یچ هیخونه سمت راستته برو 

. سرم را  نمینشی ها ماز مبل  یکی یو رو  دهمی م رونی ب ینفسم را حرص  شود،یدر سالن که خارج م  از
 . چه خواهد شد! شمیاندی ام م ندهیو به آ رمیگی با دست به چنگ م

  شتری!« دستم بارهیمردک بچه ب نیا یاجازه بده دخترت برا ای »ب میبروم و به بابا بگو ییبا چه رو من
 . شودی و مانعم م ندینشیدستم م یرو یاما دست کشدی را م میموها

 نکن!  -

 .ندینشی و کنارم م  کندی جدا م میکه دستم را از موها کنمیسما سر بلند م یصدا با

 ! شمیم یدارم روان -

 تو رو بخاطر خودش نخواست؟  سی چرا مگه رئ -

 .دهمی م هیمبل تک یو به پشت زنمی م  یپوزخند

 !میعقد کن خوادی م -

 .گردمی بر مو من متعجب سمتش  خنددیم

 چته؟ -

 ن؟یبهتر از ا  یخوب چ -
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: دیگوی و م کشدیکه دستم را م شومی نم  یعصب  لیدل  یپس ب  ست،یخبردار ن یز یاو از چ دانمیم
 .یافتیاالن پس م یبدم بخور  ی ز یچ هی میبر ایپاشو ب 

 سما؟  -

 .گرددی بر م سمتم

 جانم؟  -

 .ی: ممنون که هستکنمی و زمزمه م گذارمی دستش م  یرو دست

 ؟ یبود؟ ناز   ی: اسمت چپرسدی که م زنمی م یلبخند

 .نی : ناردهمیو پاسخ م زنمی م یلبخند

 شه؟یم چهش ی. معنزمیعز یدار  یچه اسم قشنگ یوا -

  یمعن یب   یلیکه االن در نظرم خ  یز ی: چمیگوی و در جواب حرفش م ردیگیبه خود م یتلخ  لبخندم
 تر و تازه.  یعن ی نیشده! نار

 که؟  یدونیم مونه،ی نم  طورنی ا یچ ی: هدیگوی م آرام

 *** 

مادر   شیکه پ  یسه روز جز ساعات نید. در ادار یروال عاد  زیروز از آن روز گذشته است و همه چ سه
 .امدهیاو را ند گریبودم، د اریدان

بود که  نیکه عوض شده بود؛ ا یز ی. تنها چدمی خوابی بدون تخت و مبل م  یاتاق آخر  همان
 یزندان گریکه د شدی نم نیبر ا  لیدل نیبه دل خودم آزادانه تمام خانه را بگردم! اما ا توانستمیم

 محسوب نشوم!

است. انگار   یاز هر زنده جان یخال  شهیهم. سالن مثل رومی م رونیاز نشستن داخل اتاق ب  خسته
 ارواح باشد!  یاخانه 
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! اصالً  یانه کدام کتاب خانه  یو حت یاوه ینه باغ پر از م ،یانو یدارد، نه پ یها نه استخر مثل فلم  جانیا
باال   یاکه شانه  رودی ها موم! نگاهم سمت مبلوجود ندارد که همراهش سرگرم ش یز یچ چیه
نصب است   واریدکه به  ونیزی. نگاهم سمت تلو نمینشی دو نفره م یهااز مبل  یک ی یو رو اندازمیم

کنم!کنترل را به دست   نیی خسته کن را باال پا یهاشبکه  دی. انگار باز هم مثل هر روز باشودیم دهیکش
و   کنمیم  دایفلم پ کیکردن چند شبکه،  نیی. بعد از باال پاشومیم یو مشغول شبکه گرد  رمیگیم

که   ی. در حالکندی م یو جالب که اشک چشمانم را جار  ی دیفلم کم کی. نمینشی م  شیناچار به تماشا
فلم است که ناگهان   یها. وسطخندمی بلند، بلند م تمیفکر از موقع یبه اطرافم ندارم و ب یتوجه 

 .شودی بلند م  اریداد، دان یو صدا شودیم اهی س ونیزیتلو یصفحه

 ؟ یخندی و هر هر م یرو بلند گذاشت   ومشیول  قدرنیا لسیمگه طو -

 شودی م لیسمتم ما  یکم  ند،یبینگاه خونسردم را م ی. وقتکنمی نگاهش م یو عاد ترسمی دادش نم از
 !یترس یم نمهاماز داد گهی: دزندی و لب م

 سمت من! ینشد دوباره اومد دایپ یسرگرم گهید -

 !  دهی: آخ قربان آدم فهمدهدی و پاسخ م کندیم یاخنده  تک

: شال و دیگوی م کندی شرتش را باز م یت یهاکه دکمه یو در حال کندیرا سمتم پرت م   یلونینا
 مانتوست! 

تاتو شده  شی بازو یکه رو یناکو نگاهم سمت مار وحشت  آوردی مشرتش را در   یحرکت ت کی با
 ؟ ی: خوب که چمیگوی حوصله م یکه ب کندیها کج م. راهش را سمت پله رودیم

 بابا جونت! ارتی ز میریم -

دنبالش   عیکه سر کنندی ذهنم اتصال م یهام یو ناگهان س کنمی چشمان گرد شده رفتنش را دنبال م با
اتاقش کدام سمت است!   دانمی نم یحت کنم؛ی به اطراف نگاه م جی. گ رومی مها باالو از پله دومیم

.  زدیریبه هم م  امطلق عصابم ر یاه ی. سکنمی را باز م یاتاق اول که از مادرش است. پس در اتاق دوم
و با   کنمی باشد؟ با حرص در اتاق مقابل را باز م اهیس  دیکه همه جا با ستی ن  یرنگ چیه  گریآخر د

باز شدن در را   ی. صداکشمیم ی که مشغول بستن کراواتش است نفس حرص نهییمقابل آ دنشید
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در دلم  ی و ترس میآی . ناگهان به خود مدهدی ابرو باال م دنمیو با د گرددیسمتم بر م شنود،یکه م
 دن سرم را از تنم جدا کند چه کنم؟اجازه وارد ش یب  ی. اگر براکندی خانه م

تا االن تو کدوم   دونمی : نمدیگوی و م گرددی بر م نهیی راحت سمت آ  یلیاست چون خ اریاو دان اما
 اتاق منه! جانیاما ا یکردی م  یزندگ لهیطو

 بابا؟   شیپ میکه بر یچ یعنی: میگوی و م  بندمی چشم م یحرص

 بابات!  شیپ  میریم کهن یا یعنی -

 . رومی به جلو م  یو قدم کنمی را رها م  در

 چه، من به بابا چه بگم؟ یعنی -

 .کندی مکراواتش را سمتم پرت   یکالفگ با

 ! رسهی به آخر نم ایو نپوشم دن نیبچه مثبت شم! ا میادیز  ستی الزم ن -

 گم؟یم یچ یشنوی : مکشمی ! داد مگفتیو او چه م گفتمیچه م من

 .میگویاز درد م «یکه »آخ کشدی را م میو موها داردیبر م   زیبار سمتم خ  نیا

جونت   ی! با من مثل آدم حرف بزن. اگه ازت بچه خواستم در ازا یذار ی نشم، نم ی وحش گمیم ی ه -
 !یکنی برام که نم یکار  گانیبوده! را

 کن!ولم  ی: باشه، باشه لعنت میگوی و م گذارمیهم م  یرا با درد رو چشمانم

گوشم آرام و پچ پچ وار   کی. نزددهمی م رونی و من نفسم را راحت ب شودیتر مانگشتانش کم  فشار
 ! یآماده باش گهید یقه ی: تا ده دقدیگویم

. پوشمیرا م یاو آن شال و کفش سورمه  کنمیرنگ را چطور تنم م  یمشک یآن مانتو دانمی نم
بود تا جلف!   نی سنگ شترینبود و ب  ک یش  یلی!مانتو خدانستهی اش اندازه تنم است و انگار از قبل مهمه

همراه  د، دار یو همراه با آرش که حاال کت شلوار مشک  میآی م رونیآرش از اتاق ب  یهابا صدا زدن
  اطیح  یهاگ. چشمم به سشودی هم قدم مان م اریدان میشوی م رونیکه ب  ی. از در خروج شومیم
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جا خوش    اریلبان دان یرو یحرکتم پوزخند نی. با اشومی پشت آرش پنهان م  دهیو ترس   خوردیم
 نترس!  یبا من  ی: وقت دیگوی و م کندیم

 بترسم! شتری ب  دی: نه اون موقع بادهمی جواب م یلجباز  با

 ! یزنده بمون شهی: خوبه، خوبه بترس! ترس خوبه، باعث م دیگوی و م دهدیرا چند بار تکان م  سرش

 !رمیبم دمیم  حی: ترج دهمیادامه م ترلجباز 

 .  گرددیمو سمتم بر  ستدیایم

 خالصت کنم!  تونمی ! میر ی بم یخوا  یمشکل ندارم اگه م -

 !دمیتر از تو ند: پست فطرت غرمی خشم م با

که   ییهابهت اندازه تمام فوش   دمی: فقط پست فطرت؟ قول مکندی و زمزمه م شودی م لیما سمتم
 !شتریب  یباشم. حت یبلد

!« با هل یر ی »بم غرمی لب م  ری. زرودی م  کری غول پ نیماش کیسمت  ییبایو با لبخند ز ردیگی م فاصله
 . شومی که با آرش روبرو م گردمی بر م یداده شدنم توسط کس

 شب شد! وفتیراه ب -

و مقابل   رومیم دانمی که اسمش را نم  کری غول پ نیو سمت همان ماش روم یهم م نیبه ا یغره چشم
 !نمیکنارش بنش خواهدی . اصالً دلم نمرمیگی جا م  اریدان

قدر دلم و من چه شودی م ی. راه در سکوت ط دیگوی نم  یز ی اما چ زندیم یحرکتم پوزخند نیا با
 پرت کنم!  نییپا  نیماش نیخودم را از ا  خواهدیم

 ! کشمی کل خانوادت و م یخودت و بکش -

 .گردمی بر م  اریسمت دان  متعجب

 ؟ یچ -

 !شهیم یچ یر ی دادم بم حیبرات توض ی تا خودت و خالص کن یمشوق به جاده زل زد یل یخ دمید -
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بود و   ابانیب میرفتی که نداشت؟! تا م  ی. قدرت ذهن خوان رمیگی رو م  عیو سر  شوندی گرد م چشمانم
  یاصل ابانیناگهان وارد خ  چ یبه دو پ دنیچ ی! بعد پمیهست یخاک یاکره  یکجا دانمی ! نمابانیب
  رمیگیم ن  یاگر هم بپرسم جواب دانمی . چه شد ناگهان؟ مکنمی . متعجب راه مان را نگاه ممیشویم

 .کنمی پس سکوت م

 تنگ شده بود! جاهانیا یقدر دلم برا . چه کاومیآشنا را م یهاابانیخ یاحسرت گوشه، گوشه  با

. بدون  خوردی تر م آشنا  یلیخ  ابانی ها و خو من چشمم به خانه  میشوی شهر خارج م  یباال یامحله از
با آن همه  ستین  بی. عجشودیمان نگه داشته م یاشود، مقابل در خانه  دهیاز من پرس کهنیا

 مان را ندانند. یاخانه   قیاطالعات آدرس دق

 م؟ یبگ یچ -

 .کندی نگاهم م خشک

 که قرار بود! یز یهمون چ -

. با حرکات ُکند به شودیاول خارج م اری و دان شودیباز م  نیکه در ماش  بندمی چشم م تی عصبان با
بابا اجازه ندهد  گرید دی. شاکنمی و در خانه را با عشق و حسرت هک ذهنم م شوم ی م نیی دنبالش پا

بر افکار   دیی تا ربودم و حاال هم آمده بودم تا مه  یفرار  ک یها خانه شوم! آخر من در نظر آن  نیوارد ا
 شان بزنم!

چه   دنمیبغلش کنم؟ مامان با د دادی بابا اجازه م  ای. آدارمی سست و نا متوازن بر م  یل یرا خ میهاقدم
 کرد؟ یم

. خودش  کنمی اما او انگار نه انگار نگاهش م  گردمی که متعجب سمتش برم کندی را وارد م دیکل  اریدان
بابا در گوشم  یکه صدا می. هنوز وارد در نشده بودشومی م  دهیو من به دنبال کش شودی قدم م  شیپ

 .زندی زنگ م

 !«یار یو هم در ب هات»جوراب 

 هیگر ی. صدادارمی داخل بر م  و چند قدم به زنمی همراه با اشک م یآن روزها لبخند یآور  ادیبه  از
سالن به هم   دنیو با د شومی هم وارد م گریو چقد آشنا هم است. با شک چند قدم د دیآی م یزن
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با   مامان. چرخدی که نگاه شان سمتم م کشمی از وحشت م  «ینیدر بغل بابا »ه  انیو مامان گر ختهیر
و با دو   ردیگی شوک را غم م ی. چند لحظه بعد جاکندیو با شوک نگاهم م دیآی بند م اشهیگر دنمید

 .دیآیسمتم م

 مامان! نی نار -

  فهممی. تازه ممیکنی م ستنیو با هم شروع به گر شومی در آغوشش گم م شودی م کمی که نزد نیهم
 . میدادیام. با شدت هم را فشار مقدر دلتنگش بودهچه

 دختر گلم، عسل مامان!  -

به   زی . چند لحظه بعد بابا نشومی در آغوش مامان گم م شتریو من ب ردیگیمان اوج م یهاهق قه
اما با   گذردی قدر مچه دانمی. نم میدیبوسیسر و صورت هم را م یو با دلتنگ ونددیپی جمع مان م

 . رمیگیاز هم فاصله م یکم  اریگلو صاف کردن دان یصدا

 سالم. -

آدم و   نی تری خاک کنمیم لحظه حس اما در آن دانمیرا نم  شیخش دار شده است. چرا شیصدا
 . شودیو از جا بلند م کندی را پاک م شیهااست! بابا هم اشک اریدان نیزم یآدم رو نیترمظلوم 

 سالم پسرم.  -

جا درست    هی می: بردیگویکه م کنمی نگاه م  اری. با عجز به دانکندی به من م یدوباره نگاه پرسش بابا
 نم؟ یبش

 یهاخرده   نیو از ب  میشوی . از جا بلند مکندی را درست م اشی سر  یو مامان رو دهدی سر تکان م بابا
همان مبل سبز رنگ   یرو شهی. بابا مثل هم میشوی درهم و برهم رد م  لیو وسا شهیش
بر عکس شده را   یهای از صندل  یک یهم  اریمبل دو نفره، دن کی یو من مامان رو ندینشیمزش یعز

 . ندینشی م شی و رو کندی مدرست 

 ...دیچخبر شده بابا؟ باز ام  جان ی: اپرسمی م نگران

 ... ستین دی: نه کار امدهدی و جواب م دیآی حرف م انیم  بابا
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 . دمیم  حی: بگو پدر من. منم بعدا توضمیگویکه م اندازدی م اری به دان ینامطمئن نگاه

 .کنمی با عشق نگاهش م  شیخاطر درک باالو من به دهدی تکان م میتفه  یرا برا  سرش

 .کنهی سر و صدا م   شکنه،ی م کنه،یم دیتهد  اد؛یم ینفره ه  هی -

 .کنمیم اخم

 دن؟یام یدارهاچرا؟ قرض  -

 !خوانی ... تو رو میعن ینه دخترم...  -

 .کندی و سرم شروع به دوران م شودیمنجمد م میهادر رگ  خون

 ن؟ یاو... نا ک -

 . میدونی : نمنالدی م یغم و کالفگ بابا

 ن؟ی: از رو ظاهر چجورپرسدی اخم کرده م اریدان

کتش را درست   یا. گوشهروندیدر هم م شتریب  اریدان یهااخم د،یگوی ها ماز مشخصات آن یوقت  بابا
 !شناسمشونی : خب راستش من مدیگوی و م کندیم

 کار به ما و دخترم دارن؟  یچ نی: اونا ک پرسدی که بابا م  کنمیمشک نگاهش  با

 .مییجان یموضوع ا نیخاطر همراستش ما هم به  -

 . کندیکه بدون نگاه کردن به من شروع به حرف زدن م کنمی نگاهش م گنگ

جا  خدمتکار بوده. من اون ثی منح های قاچاقچ نیتراز بزرگ  یکی یهااز محفل  یک ی دختر شما تو  -
 خوادی و م ادی عرب از دخترتون خوشش م یهاخی از ش  یک ی ثمر  خی . اون شب پسر شدمشید

 ! زنهیبه صورت پسره م  یل یو س شهیبشه اما دختر تون مانع م کشینزد

شدن به من را  کیسرنزدپ کیچون  های از مهمان یکیمن در  گفتی . درست مکنمی نگاهش م ناباور
 شناخت؟ ی او از قبل مرا م یعنیداشت... 
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 اون و به دست... دیدست بذاره با یهر ک  یرو یعنیداره!  یمشکل روان کیثمره که  خیاون پسر ش -

 . دمی: فهم دیگوی م  عیسر بابا

 نکند.  ستیقلبش زبانم الل دوباره ا ترسمی سرخ شده و من م ت ی بابا از عصبان صورت

هر جور شده   خوادی شده و م یروان   خی: و چون دختر تون مانعش شده ش دهدی دوباره ادمه م اریدان
شدن بهش رو نداره چون  کیحق نزد  یکس چیخانم و داشته باشه! فعال دو هفته است که ه  نینار

 است! گهی د یکی  یعطشش برا

 ن؟ ینار یشد یشب عقد چ  -

پاسخ   اریمن دان  یدهان باز کنم که جا خواهمی . تا مکنمی و نگاهش م کنمیال بابا سر بلند م سو با
 ثمر ببرتش! خی اکبر پسر ش  خی: اون شب عقد من دختر تون و بردم چون قرار بود که ش دهدیم

 راه داره! هیکمک فقط  نیعفت بشه. اما ا یدختر ب هی خوامی چون نم کنمی کمکش م دارم

 ؟ی: چپرسدی اخم کرده م بابا

درست   یوقت است که برا یلی مامان خ  فهممی و من تازه م گذاردی م زیم یرا رو  یچا ینیس مامان
 رفته بوده است.   ییکردن چا

اونم  م،یعقد کن دیبا گهیم دهی اجازه نم یجور ن یو مامان من هم میخانم و پنهون کن  نینار دیبا -
 ! یرسم

 بهت باور کنم؟  دیچرا با ؟یهست ی: اصالً تو ک دیگوی با خشم م  بابا

 !ادیمن از دختر تون خوشم م یول  دیحق دار دیبگ ی: هر چدهدی و پاسخ م شودی م ری سر به ز اریدان

 یو دست رو شومی بلند م  عی. سرشودی و از جا بلند م آوردی حرفش بابا جوش م   نیبا ا ناگهان
 .زندی که مامان وحشت کرده بابا را صدا م  گذارمی بابا م  یانهیس

 خان!  میکر ییه -
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تو   یکی نیا خواد،ی تو رو م  یکی! اون نی: برو اون ور نارغردی با خشم م  ندیبیکه مرا مقابل خود م  بابا
 بفهمم چخبره!  دیکرده! من با می روان امیت خواد،ی رو م

 .دمی م  حیمن توض  نی: شما بشمیگوی که بتوانم رامش کنم م یمتیمال با

 . گردمیبر م میو من هم دوباره سر جا ندینشی مبل م یبا نفس نفس رو  بابا، 

 . میکنی ممادر من! بعد جمعش نی بش  ای: بمیگویکه کالفه م کندی شروع به جمع کردن سالن م مامان

و منتظر به من  ندینشیم مبل  ی. کنار من رودیآیو سمت مان م اندازدینگاه متردد به ما م مامان
 .دوزدیچشم م

 معتاده! امیت -

 .کندی نگاهم م یو مامان با شک و ناباور  دیگوی م «یبلند »چ یمتعجب و با صدا بابا

 چرت و پرتا رو گفته؟ نیا یک -

!... یو خستگ  یکم خواب ی: چند بار خودم متوجه بودم اما گذاشتم پادهمیو ادامه م کنمی بابا م نگاه
 !  شهیمعتاده! اونم معتاد ش هیاما االن مطمئنم اون 

 اعتماد داشتم. اریدان یهاچرا اما به حرف  دانمی نم

دروغگو من و نجات   امیعرب و اون ت خی اون ش نی من شد و از ب یکه منج  ی! کسارهیهم دان شونیا -
 ندارم! یمن راه داد. بابا

 خارج از شهر!  فرستمتی: خودم مغردی خشم م با

 . کندیرا جا به جا م  نکشیو ع  کندی گلو صاف م اریدن

داره!   بیرق  ی لی! دختر شما االن نقطه ضعف اکبره و اکبر خدیست یبودن اوضا ن م یفک کنم متوجه وخ -
ممکن و هم  تیتصور وضع  ی ! شما حترسهی م باشی خانوم نرسه دست رق  نیاون دستش به نار

 !دیتونی نم
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: لعنت به من که کشدی و عربده م کندی سمت پرت م آن یچا یهاونی را با ل یچا  ینیبا خشم س  بابا
 نباشه!   نیدخترم ا تینتونستم کار کنم که حاال وضع

 !ینبرد یمردانگاز  ییکه بو دیبه تو ام لعنت

 روان کوشش مهار کردنش را دارد. یهامامان با اشک و  کنمی وحشت اسمش را مدام زمزمه م با

 .کندی که داخل پرتم م میروی. سمت اتاقم مکشدیو دستم را م ستدیای م ناگهان

 بابا! -

 کنم؟  کاری : فقط بگو من چکشدیم ادیبرجسته و صورت سرخ شده فر یهارگ  با

 یگر ید ی گوش بدهد. من راه میهاقدر عاقل است که به حرف هم آن  تی در اوج اعصبان دانستمیم
 .کردمی متقاعدش م  دیهم نداشتم پس با

و رسمًا   یخواستگار  ادیکه با مامانش ب  نهیبه ا یهم راض اری. دانمیندار یراه گهید نیبابا جونم بب  -
 ! ریبهتر بگ  میتصم هی ای ! تو رو خدا ب میعقد کن

! چطور نور چشمم و بهش  شناسمی پسره رو نم نی: من انالدی و م  ندینشیاتاقم م یاعجز گوشه با
 بدم؟ 

 .کنمی حلقه م اشمرادنهیهاو دست دور شانه  نمینشی م کنارش

 انگشتش هم بهم نخورده!   یبودم، حت ششیموقع که پ نیاعتماد کرد که ا شهیبهش م  نقدریا -

  لیشان را تحو یهاجسد  دی. وگرنه زبانم الل باشدیمتقاعد م دیبا یحرف آسان نبود ول  نیا گفتن
 خاطر تو! : فقط به دیگوی م  یسخت یقی و بعد از گذشت دقا کندی ! سکوت م گرفتمیم

 .رودی که سمت سالن م  دومی . به دنبالش مشودی ضرب از جا بلند م  ک یو  زندی را م حرفش

 است.   لیدر حال جمع کردن وسا مامان

 باهات حرف بزنم! دی: بادیگوی و م کندی م ار یرو به دان  بابا
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و با لحن   شودی از جا بلند م یمخالفت نیتراش هستم اما او بدون کوچک آن رفتار خودخواهانه منتظر
 .کندیرا ادا م »چشم«یکلمه یمودب یلیخ

 .شودیاتاق م یاروانه   ریسر به ز یلی هم خ اریو دان کندی با دست سمت اتاق من اشاره م   بابا

و در دل دعا  کشمی م ی! هوفزدی مشکوک م یلیخ  ششیچند لحظه پ یهارفتار آرام و حرف  نیا
و  ختهی . همه جا رپردازمیو به کمک مامان م رومی. سمت سالن م ردیبهانه نگ ادی که بابا ز کنمیم

در   ناز فکر کرد یدنبال من بود؟ حت یداشت؟ واقعًا کس تی واقع اریدان یهاگفته یعن یبود.  دهیپاش
 .افتادیموردش هم تنم به لرزه م

  یخبر  چیاند اما هکه داخل اتاق رفته  شودی م یساعت  مین  باً ی . تقرشومی جمع کردن سالن م مشغول
که بابا از اتاق خارج   کنمیشکستاند را جمع م شیکه بابا چند لحظه پ وانی ل کهی ت نی. آخرستین
 . شودیم

 کجاست؟   ار ی. پس دان اندازمیبه پشت سرش م ینگاه

رو کشته چال کرده  ی: نترس به اون گندگدیگویم  یبا کج خلق  ندیبیکاوم را مکه نگاه کنج   بابا
 !تونمی نم

  گهیساعت د  کی: تا دیگوی و رو به بابا م  شودی از اتاق خارج م اریکه که دان شومی م ری سر به ز زدهشرم 
 . رسنیم

 ! می: بجنب مهمون داردیگویکه باز بابا م کنمی م  ارینگاه دان یو من سوال دهدی هم سر تکان م بابا

  یزود جوش است، برا دانستمی بود؟ م  یمنظورش از مهمان ک  کرد؟ی با من سر سخت رفتار م چرا
 چرا در هم و بر هم بود؟  زی . همه چرومیو سمت آشپزخانه م پرسمی سوال نم گرید نیهم

 خبره؟چه جان یا مامان -

 باشه؟ تونهیمی ! چیچ ی: هدهد ی که خودش را به دروغ سرگرم کرده بود، پاسخ م  یدر حال مامان

 کجاست؟  دیام -
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که تو   هییهمونا شی پ دی: امدیگوی که م دیآی بابا م یبدهد، صدا  یکه جواب کندی تا دهان باز م مامان
شون بدم چون  لیتو رو تحو تونممی! نمکشنی بگم چون اون و م  سیبه پل تونممی ! نمخوانی رو م

 !یجونم   ،یدخترم

و بعد آشپزخانه را ترک   کندینگاهم م یا. بابا چند لحظه میگوی نم  یز یچ گری و د شومی م ری به ز سر
  یحت گریو د  نمینشی از آشپزخانه م یاام؟ با غم گوشهکرده  ریبود که توش گ ییچه ماجرا نی. اکندیم

. مان ندارد یهاحرف  نیب یادر سکوت است و مداخله  شهی. مامان مثل همگردمی به سالن هم بر نم
 !امی شاک یگر یاز هر وقت د شتریبودم و حاال ب  یطرف بود شاک  یب قدرنیکه ا نیاز ا شهیهم

 کهنیاز ترس او  شومی بلند م عی . سرپرمی زنگ در خانه از جا م یکه با صدا گذردیقدر مچه دانمی نم
 . لرزمی ها باشد به خود ممبادا آن آدم 

 چخبر است؟  جانی. اشوندی وارد م  اریسما، آرش و مادر دان ن،یو افش دیگشای در را م  بابا

  یا. هنوز لحظه مانمی جا خشک شده دم در آشپزخانه م. من همان کندی همه را به سالن دعوت م بابا
. چشمانم شودی وارد م یبار عاقد نیو ا دیآی ها نگذشته که دوباره زنگ در به صدا در ماز نشستن آن

 .زنمی م رونیو ناباور از آشپزخانه ب شودی عاقد گرد م  دنیبا د

 چخبره؟  جان یبابا ا -

 بشه!  یخواستی که م یز ی: همون چدیگویبه من م ینگاه میبدون ن   بابا

 .رسدی سر م  اریکه دان مکنی نگاه بابا م شوکه

 سخاء؟  یباهاش حرف بزنم آقا شهیم -

 ؟ یبهش گفت یچ اری: داننالمی و من با عجز م  کندی ترک مان م یحرکت   ایبدون حرف   بابا

رو بده که تا شب داداشت و   ی: االن عاقد اومده بلزند ی و باالخره لب م کندی دار نگاهم م یمعن
 بابا جونت بدم.  لیتحو

که مامانم  یرفتار کن یبه حالت اگه طور  ی: وادهدیو ادمه م کندی وارانه بلند م دیرا تهد انگشتش
 و بابات حرف زدم!که چقدر با احترام با، مامان  یدیبهش بر بخوره! د
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طبقه باال  راه برگشت ندارم هفت   دانمی. مدهمی سر تکان م گرداندی برادرم را بر م  کهن یاز ا خوشحال
 . ستیازدواج کنم. فعالً وقت لج کردن ن  اریبا دان دیبا مییا یب نیی بروم و هفت طبقه پا

 . میخوبه بر -

 ار؟ یدان -

هاش  تو بود، دندون یاالن جا ی! هر ککنمی م دی! تاکی: هر کدیگوی م خندش یو با ن  گرددی بر م سمتم
 مامانمه!  جان یکه ا فی! اما حکردمی و تو دهنش خورد م

 ؟ یبه بابام گفت   ی: چپرسمی م شیهاتوجه به حرف  یب

را   نکشیصورتم ع یانگشت کی. درست در شودی که کمرم به عقب خم م یدر حد شود،ی م لیما سمتم
 مردونه! یها: حرف دهدیو پاسخ م کندی درست م

از رفتنش با دست و   . بعدکندیجا را ترک متوجه به من مات مانده آن  یو ب زندی م یهم پوزخند بعد
. خاک به آن جذبه و چشمان دهمی م رونیو نفسم را لرزان ب  تمینشی سست شده همان دم در م یپا

و از  میآی مامان به خود م یبه سالن نداشت. با صدا ی دیچشم د جان یپر نفوذت! دم در بودم و از ا
 .کنمی. سر و وضعم را هم درست م شومی جا بلند م

 !اریب یها چامادر واسه مهمون نی نار -

به  ی خسته از جدال فکر  رسد؟ی بنظر م  یبا وجود مشکوک بودن عاد زیببرم؟ چرا همه چ یچا
  زنندیلبخند م دنمیو سما با د اری . مادر دانمیآی به سالن م ییچا وانی و با چند ل گردمی آشپزخانه بر م 
  یمامان برا س ام کم است پکه آوده یی. تعداد چارندیگیم  کیکه همه عل کنمیسالم م  یو من به آرام

باره   نی: اولدیگوی و م کندیم یاتک خنده  رمیگی عاقد را که مقابلش م یی. چاشودی کمک من بلند م 
 نشستم که چند لحظه بعد قراره عقد کنند! یتو مراسم خواستگار 

حلقش تا   یآن دفتر و قلمش را بکنم تو خواهدی. دلم ممیگوی نم  یز یو چ بندم ی حرص چشم م با
 همه حرف نزند!  نیا

 .کندی م شی را پ یموضوع خواستگار  اریو مادر دان شودیاند صرف م ها آوروه که آن ینی ریبا ش  هایچا
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دو  نیا میخواهی اما غرض مزاحمت ما معلوم است. م دمیجوونا رو نفهم نی ا یاهمه عجله  نیا -
 .میجوان و بهم برسون 

 .شودی هم سر حال و خوشحال معلوم م یل یو خ  لرزدی نم امدهیقبل که د یمثل بارها شیصدا

 گرفتن!  میکه جوونا تصم  یز یبگم واال چ ی: چدیگوی در هم و تعنه وار م  یهابا اخم  بابا

  جان ی. درست همکنمی و من هم با چشمان نم دار و تار نگاهش م ردیگیدستم را در دست م سما
  اری. با همان نفرت نگاهم را به دانکنمی م رتیخودم هم ح یکه حت شودی قدر نفرت در بدنم جمع مآن

 است! نی زم یآدم رو نیترمظلوم  کندی . هر که نداند فکر م دوزمی م ری سر به ز

آن جا   کیکه   ندیبی در صورتم م یچ دانمی . نمآوردیر باال مکه س کندی نگاهم را حس م ین یسنگ انگار
  فهمد؟ی از احساسات م ی ز ی. مگر او هم چشودی بعد نگاهش پر از غم م یاو لحظه   خوردیم

بود که به اثر  یگذاشته شد، عاقد خطبه خواند و من... هنوز نگاهم به قال ه یشد، مهر یخواستگار 
 پاره شده بود! یکم شهیش

 . دوزمیو به نگاه ملتمس سما م  آوردمی . نگاهم را باال مشودیگرم م دستم

 لم؟ یبار دوم وک یعروس خانم برا -

 !ی: بل کنمیحس و حالت زمزمه م یب

کنار   جانی ترها قبول نداشتن، من ا! آخر اگر بزرگ ختنی ر یبرا یترها بود، نه اشک از بزرگ  یااجازه  نه
 م! مرد نبود نیا

ام درج شد. عاقد رفت و من هنوز ربات وارانه نگاه  نامه گفتنم مهر تاهل در شناس یبل  نیشد با ا تمام
 .کردمی اطرافم م یهاآدم

: چرا  پرسدی و م کندی . با وحشت نگاهم مردیگی سردم را در دست م یهاو دست  ندینشی کنارم م  بابا
 هات سرده؟دست

 خوبم!  -

 بهتر نداشتم!   یجواب جواب سوالش نبود اما نیا
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 بابا جان!  میبر  دیما با -

 نبودم؟  بهی غر شیجان؟ مگر تا حال برا  بابا

 کجا؟  -

 ...جا ن یاز ا میفعالً دور باش دیبا گهیشوهرت م -

 آدما خطرناکن!  نیا دونمیمن م گهی: دومادت درست ممیگوی و م زنمی م  یپوزخند

مجبور بود. سرم را دست  فقط بخاطر پسرش  ینداشت ول ی چندان تی رضا  اریاو هم از وجود دان انگار
 گل بابا! ی: خودت خواستزندی و لب م کشدیم

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد! گفتی م راست

 ن؟ یریکجا م  -

و من انتخاب نکردم. شوهرت قول تا پس فردا   نیالبته ا شی : فعال اتردهدیو پاسخ م کشدی م یآه
 .ادی مون م شیهم پ دیام

 رو قول دومادت حساب کرد!  شهی: ممیگویو آرام م زنمی م  یزخندپو

 و بابا به من!   کردمیو مثل توپ به بابا شوت م اریبود من دان جالب

. هنوز  رودیم  اریسفارش به دان ی. بابا بعد کل شودی و مامان با اشک از من دور م میکنی م یخداحافظ 
 !یراحت نیکه هنوز است در شوکم که چطور بابا قبول کرد، آن هم به ا

گلوله... آه   کیبه   اری امکان داشت، دان کردی که خوشحال شدم چون اگر بابا قبول نم نیوجود ا با
 زبانم الل!

 ام!نکرده هی. چشمانم سرخ شده اما گراریسمت دان  گردمی و بر م  کنمی خانه را قفل م  در

 .میری و سما رفتن. من و تو هم با آرش م  نیان، افشمام -

 . زنمیاطرافم زل م یهاابان یو من به خ کندی حرکت م  نی. ماشرومی و به دنبالش م میگوی نم یز یچ
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 مامان و باباته! شی تا پس فردا پ دیام -

 : خوش به حالش... دهمی پاسخ م  سرد

مادرت   ینیترکه بدبخت  یتو یاتون! حت: اصالً خوش به حال همهدهمیو ادامه م گردمی بر م  سمتش
  ین یآدم زم ن یترکه پست  ییبه کام تو باشه؟ تو  ایدن دیچرا با ین یتری که عوض ییاما من نه! تو یو دار 

 ! یخوشبخت

:  کشدیداد م ی ناشدن فیتوص تی . با عصبانردیگیرا به چنگ م میو گلو شودی م لیسمتم ما ناگهان
 از جنس تو!  یکیخانم!  کیدختر و  کیکرد!  یطور نیدختر من و ا کیو پست نبودم.  یمن عوض

 !دارمی نداشتم اما دست از لج بر نم دنینفس کش یبرا یراه

 خوبت کرد! -

 !ادی: از هر چه دختر و زنه بدم مکشدیو داد م دهدیرا فشار م  میگلو شتریب

: پ...س چرا از... مامانت بدت... آه... میگوی م دهیبر هدیبر کنم،ی هوا تقال م یازره  یکه برا یحال  در
 ! ادینم

نفس به  ی . از شدت تنگبلعمیو من هوا را با تمام وجود م شوندی از دوم آزاد م شیهادست  یناگهان
است و انگار نه انگار   یدر حال رانندگ  کنم؛ی و به آرش نگاه م آورمی باال م ی. نگاهم را کمافتمی سرفه م

  یچیو ه دیگوی نم ی چی. هدوزمی چشم م رونیو به ب رم یگی ! صورتم را مدادی جان م یک ی جانیا
گونه سرد، همان گونه خشک، همان   درست مثل خودش! همان  یک ی. من هم شده بودم، میگوی نم

 هم نامرد بشوم! دست مثل خودش! یلیگونه شجاع و قرار بود خ

 *** 

 . میگوی م یو با سر تق  دوزمی م کندی در نگاهم م میهابه دکتر که با اخمرا  نگاهم

 کنه!  امنهی دکتر مرد معا هی  دمیاجازه نم رممی بم -

: تو برو من خودم درستش  دیگوی و م شودی دکتر مانعش م عیکه سر دیبگو ی ز یچ خواهدی م اریدان
 !کنمیم
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  رونی: شما هم برو بمیگویو م زنمی م ی. پوزخندرودی م رونیراحت از اتاق ب   یلیکمال تعجب خ  در
 ناحق زحمت نکش! 

 ! ستمیمن مرد ن -

 همه نامردن! جانیا دونمی : آره، آره مزنمیو با حرص لب م خندمی حرفش بلند م نیا با

 . ردیگیره به چنگ م اشی مشک یو موها کشدی م یپوف کالفه

 !یت ی! نوع سوم جنسنایهم  نیجنس ب ه یدختر جون من هم دخترم، هم پسر  نیبب  -

! کنارم  یاعتراض کن  یتوانستیکه نم  ی. لحنش کوبنده است، طور کنمی ابروان باال رفته نگاهش م با
 .کشمی که خودم را عقب م  ندینشی تخت م یرو

عالقه به هم جنس خود ندارم فقط دکتر زنانم! اجازه بده   چی: نترس هدیگویو با پوزخند م  وسیما
 !کنمی کنم. خواهش م اتنهیمعا

 !گهید ترع ی: سردیگوی که با حرص م کنمی نگاهش م دیترد با

 حس بد مقابلش دارم!  کیچرا اما  دروغ

  شهیم زنهیپسرونه م پیکه ت ی: چطور دختر دیگوی و م زند ی م یپوزخند  ندیبیرا که م  دم یو ترد  ترس
 لجن؟!   میشی م ستیخود مون دست خود مون ن تی خفن؟ اما ما که جنس 

 هستم؟ یف یبالتکل نیتو ا کهنینظرت من خوشحالم؟ از ا به

انتخاب او   ایکدام گناه   چیه دیگویدر مقابلش ندارم. او راست م  یحق است و من جواب  شیهاحرف 
 ! ستین

 دکتر.  دی: ببخشکنمیزمزمه م ری سار سر به ز شرم

  ای . نگو دکتر! حاال بکنندیم میمنصور صدا  تمیوضع نی. اسمم منصوره است اما بعد از ادمیبخش -
 مشخص نکرده! اریکنم تا زمان مرگم و دان اتنه یدرست بخواب معا

 .کندی مجبورم م اریاگر خودم هم نخواهم، دان یحت دانمی. مکشمی اما با سکوت دراز م مترددم
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و   دینوشی نم گرید دیبودند. ام دیبا ام  شیهفته از عقد مان گذشته بود. مامان و بابا تو اتر کی
 گفت افسرده شده بود. شودیم

شد، گردن    ی. گردن بابا که زود راضاندازمی ب  یخفت بارم را گردن ک یزندگ  نیگناه ا  دانمی هم نم من
گردن  دم،ی رس جان یبه ا شیهاه با ندانم کار ک دیگردن ام د،یهم نگفت و نپرس  یاکلمه  یمامان که حت

را قبول  زی همه چ تهم گردن خودم که راح  ایرا قبول کنم   یلعنت  یزندگ نیکه مجبورم کرد ا یار یدان
 ام! کردم 

  شود،یکه وارد م نیهم  اری. دانزندی را صدا م  اری و دکتر دان شودی پر از عذاب تمام م یانه یمعا باالخره
 : خوب منصور؟ پرسدی م عیسر

 وقت! چی: هدیگوی م  آوردیرا در م شیهاکه دست کش  یدر حال  منصور

 .گرددی و سمت مان بر م  کندی را صاف م  شیگلو

 . دیدست به کار ش  دیخب جوونا! شما خودتون جوون  -

 ؟ یچ  یعنی: پرسدی م یبا صورت خونسرد اما لحن عصب اریدان

 م؟ یچه کن دیحاال با -

بچه دار شدن   یبرا یزوج عاد  کیکه  ی: کار دیگویو م گذاردی م اریدان یاشانه یدست رو منصور
 ! کننیم

  یچیه  یتو فرنگ درس بخون ی: رفتدیگوی و سپس با حرص م  کندیچپ چپ به او نگاه م اریدان
 خارج از کشور...   برمشی! مینشد

. در ضمن چه گهیو بهتون م  نیهم  نیهم بر ای: تا آخر دندیگوی و م دیآیحرفش م   انیم منصور
 !تهیداره مگه؟ زن قانون یاشکال 

 شو برو! : گم غردی م بنددیبا حرص چشم م اریدان

  شودیم ل یکه سمتم ما کنمی. با پوزخند نگاهش مرودی م  رونیو از اتاق ب  زندی نم  یحرف گرید منصور
 . ردیگیام را در دست م و چانه
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االن زبونت و کوتاه   نیهم تونمیکه منصور چه گفت؟ م  یدیمن نده دختر جون نشن  لی پوزخند تحو -
 کنم!

مامان   شی فعالً که زبونت پ ؟ی: زبون من و کوتاه کنمیگوی اما با سماجت م  دشیتهد نیاز ا ترسمیم
 جونت کوتاهه!

.  رمیگیا به چنگ م ر میو موها کشمی م ی. پوف رودیم رونیو از اتاق ب  کندیرا به شدت رها م امچانه
 شد؟ی حاال چه م

 . کنمی فکر م ندهیو به آ کشمی تخت دراز م یرو

تخت داشتم   کیو حاال  خواستی دلم تخت م شی است! چند وقت پ یو جالب  بیعج زیچه چ زمان
 !خوردی بدردم نم چیاما ه

 آورد.   جان یبودم، مرا به ا یکه در آن زندان   یاز آن اتاقک اری از عقد دان بعد

  انشیغرق بود و اطراف اری دان یاهیهمه س  نیا نی! باهیسر تا سر س جانیا یهااتاق مثل تمام اتاق کی
 . دیکشی با خود م  زیرا ن

  شمیپ یایب  یداشت  یو نگفتم کار  نیاتاق توعه! اتاق من کنار اتاقته. ا نیهم جالب گفته بود »ا چقدر
اتاقم و   یایب  یهم حق ندار  یاگه کارم داشت  یرم. حتات و ندا که حوصله یگفتم که سر و صدا نکن 

 !«  یاجازه که اصالً حق ندار  یمخصوصًا ب

ام است اما اصالً  . گرسنه رمی گی م شی. راه آشپزخانه را در پ شومی و از جا بلند م زنمی م  یپوزخند
  یمامان غذا آمدم؛ی خسته از کار م یتنگ شده که وقت ییهاروز  یندارم. دلم برا یآشپز  یحوصله 

 !...ستیآن روزها ن گریکه د فی. اما حکردی م شکشمیرا پ  شیخوش عطر و بو

 ! اریواسه خوردن ب یز یچ هی: میگوی و رو به خدمتکار م نمینشی م های از صندل یک ی یحوصله رو یب

 و ما بسم اهلل!  شدی و بعد هم او جن م کردی که کارها را م   یچشم مشک یدخترک

 .کندی صورتش جا خوش م   یرو ی اخم دنمیو با د آوردی را باال م   سرش

 !چشم خانوم  -
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  نیو از ب اندازمیباال م یاپروا شانه ی. بدانمی را نم لشیمشهود است و من دل شیصدا  حرص
فت را  کجا ر  اری. دانکنمینمک شروع به خوردن م یو با کم  دارمی بر م  یار ی خ زی م یرو یهاوهیم

 بودم، حاال نوبت او بود! رفتهینداشتم و از اول پذ یکه راهمن دانمی م یول دانمی نم

از من دور   تی . با حرص و عصبانکنمیم ی و تشکر آرام   آرامی . نگاهم را باال مرد یگی مقابلم قرار م غذا
 شده مژده؟  یز ی: چپرسمی و م  آرمی که طاقت نم شودیم

 حله!  زی: نه خانوم همه چدهدی و پاسخ م  زندی م  یمصنوع لبخند

 را نداشتم.   یناز بردار  ینبودم و حاال حوصله  ی. کالً اهل دوستدانمی نم زیاصرار را جا گرید

ها به سمت اتاقم و بدون جمع کردن ظرف  کنمیکه زرشک پلو بود را با اشتها نوش جان م میغذا
 ؟یایلحظه م هیدخترم،  نی: ناردیآی م ش یصدا رسم،یم  اریکه دم در اتاق مادر دان نی. اما همرومیم

  ینسبت به مادرش ندارم و جا یتنفر  چیه اری. بر خالف دانکندی صورتم جا خوش م  یرو  یلبخند
 .شومی و وارد م کنمی. در اتاقش را باز م دمشیدی مامان خودم م

 سالم بر مادر جون خودم. -

 .نی بش جان یا ایگلم ب  ای: بدیگوی و با اشاره به کنارش م  زندی م یلبخند

 . نمینشیتخت م  یو کنارش رو کنمی حرفش عمل م  به

 ؟ یداشت یجانم کار  -

 مامانتم؟ یکه منم جا یدونی : م پرسدی و م کشدیسرم م  یرا رو دستش

 .زنمی م شیرو یاو بوسه  آورمی م  نییرا پا دستش

 ن؟ یفکر کن نیبه ا مادر جون حاال چه شده دونمی م -

  یی هوی یل ی و خ میری نشد برات عقد پر سر و صدا بگ لمی بر خالف م  دونمی : مدیگویو م کشدی م یآه
 شد...

 بودم!  یراض یچه حرفه من همونطور  نی: امیگویو م میآی حرفش م انیم
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اما خوب... گلم  دهیسف  ییهر دختر اون لباس جادو ی آرزو دونمی : مدیگویو م  زندی م  یتلخ  لبخند
 کنه؟ی باهات بد تا م اریدان

 : چطور؟ پرسمیو م دهمی به ابروانم م ینیچ

 !نیاز هم دور کنمی آحه حس م -

 مادرم اما مرا به خاطر دوروغ گفتنم ببخش! دیکنی حس م درست

 .کنمی و درک م نیو من ا ادهی ز اریدان یفقط کارا میخوب یل یبا هم خ ار ی نه مامانم من و دان -

دل   زیشکر! ممنونتم عز ی : الهکندی دعا بلند م یو دست برا  پوشاندی کل صورتش را م یپهن  لبخند
 . یکنی و درک م ارم یمادر، ممنون که دان

مادر جان   یندار ی: کار پرسمی و م شومی پس از جا بلند م   میچه بگو دهمی نم نی بمانم تضم  شتریب اگر
 رم اتاقم؟ من ب گهید

 نه گل مادر برو.  -

 ر ی . تچرخدی و جهان دور سرم م  ای و دن کنمیحس م گردانم،ی که بر م  نیو هم زنمی م  لبخند
 .شودی نگران مادر جان بلند م  یکه صدا کشمی م یغ یج خورد،یکه سرم م  یوحشتناک

 شد؟  یچ -

و سپس   گذردیبه همان منوال م ی.  چند لحظه شودی سست م میو پاو دست   بردی امانم را م درد
 !مطلقی اهیس

 

 *** 

 اما توان باز کردن چشمانم را نداشتم. دیرسی نا مفهوم به گوشم م یصداها

 است.  یک دانمی اما نم آمدی م یزن یاهیگر یصدا

 کنم.  یحرکت توانمیاند که نمرا گذاشته ایدن یهاسرم تمام وزنه  یرو  کردمی م حس
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هم از  ای فلج بشه و  ای ممکن بود  دیدیرسی م رتریداره. اگه د ازی فعالً حالش خوبه اما به مراقبت ن -
 !میدستش بد

 .شودی آشنا بلند م یصدا  کیبار  نیاست. ا یک یصدا  شناختمی مرد بود اما نم کی یصدا

 اد؟ یبه هوش م   یخوب ک -

که به چشمانم وارد  ینور   ی. اما شدت کندی چشمانم را باز م یاو قوه  ندینشی سرم م یرو یز یچ
 !کندی تا مغز استخوانم عمل م یر یمثل ت  شود،یم

  کی دیشا گه،یساعت د کی دیفعالً به هوش هستن اما زمان بره تا بخوان چشم باز کنن. شا شونیا -
 ! شهیم ماریمربوط خود ب نی! اشتریهم ب ایهفته و   کی دیروز، شا

را کنار    یامردانه  یبه سرم آمده بود؟ صدا ییبودم و کجا بودم؟ چه بال یبودند؟ من ک یک هانیا
 .کنمی گوشم حس م

 ؟یشنوی من رو م  یجان، دخترم! صدا نی نار -

 !شنومی م ی: بل میچطور بگو توانمی و من نم  شودی لحظه سکوت م چند

 انگشتم و فشار بده! یشنوی من و م یدخترم اگه صدا -

تکان   ی انگشتم را اندک کی توانمی و با تمام قوا فقط م کنمی را وسط انگشتانم حس م یز یچی گرم
 انگشتش را فشار بدهم.  توانمی نم ی. حتبدم 

کار و   نیا گهید یکس  یچشات و باز کن یاگه خودت نخوا ن یبود. حاال بب  یخوبه کوششت عال -
 ! بهم کمک کن و کم کم چشات و باز کن.تونهی نم

 کنمی قدر کوشش مچه دانمی است. نم میهاباز کردن چشمانم همان تکان دادن پلک یتوانم برا تمام
بهتر   دی. شامیدی: آروم دخترم. فعالً بسه. بخواب بعدا ادمه مدیآی مرد دوباره م  یکه باالخره صدا

 ! یتونست

  هیرا در ناح   یبعد سوزش یانجام بدهم. کم توانمی نم یالعم  عکس چیمخالفت کنم اما ه خواهمیم
 !شودیخاموش م زین اممه یو کم کم همان هوش نصفه و ن کنمی دستم حس م
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 *** 

کجا بود   جانی. اشومی م رهی رنگ خ  دیبه اتاق سف جیو گ کنمی چشمان متورمم را باز م  یحس تشنگ با
سوزن و  دنی. با دشودیم دهیکه با سوزش دستم نگاهم سمتش کش دهمیبه خودم م  یتکان گر؟ید

و   متخت و همان ِسرُ  کیهستم. اما چرا؟ جز  مارستانی ب فهممی م  گرید نیماش کیِسُرم در دستم و 
بود؟! لبانم را با زبان تر   مارستانیچه طور ب  گرید نی. استیدر اتاق ن گرید یز ی چ  یکی الکترون نیماش

 ست؟ ین ی: کسمیگوی آرام م یل یرفته و خسته اما خگ یو با صدا کنمیم

را بفهمم چه شده که  کنمی باشد. فکرم را جمع م دهیرا شن میصدا  یتن صدا کس نیبا ا دانمی م دیبع
 شد. دهی کش مارستانیبه ب میپا

نبود! چند   ادمی یز یچ گریکرد و... د دنیکش ری که ناگهان سرم شروع به ت زدمی حرف م   اریمادر دان  با
چشمان  دنی. با دشودی و سما وارد م شودی که باالخره در اتاق باز م مانمیدر همان حال م یقهیدق

 .دودیو سمتم م کشدی از ذوق م یغ یبازم ج

 ؟ یدرد ندار  ؟یخوب  -

 : آب! کنمیکلمه زمزمه م کی شیهای نگران یمقابل همه  در

 . ارمی: االن مدیگوی و پاچه م دست

 . شنومیرا م غشیج غی ج یبعد صدا قهیو چند دق شودی م  رونیدو از اتاق ب  با

 به هوش اومد!  نی! نارسی ر ن،یافش ن،یافش -

 .شودی آب وارد م  وانیاول و بعدش سما با ل اریبار دان نیبرسد که ا میمنتظرم تا آب برا خسته

نه   زنم؛یم  یمرتب و مقتدر است. در دل پوزخند شهی است که مثل هم  یار ی صورت دان خیم نگاهم
 حال او هم خوب نباشد!  ست،ی که حال من خوب ن  نیا یپس دل داشتم برا

 . خورمی چند قلوپ م  یکه به آرام ردیگیآب را سما مقابلم م وانیل

 . ستیبراش خوب ن  اد یبسشه سما ز گهید -

 .رودی و کنار م  دیگوی م یچشم  عیسر سما
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 ؟ یخوب  -

 شد؟ ی: من و چپرسمی و م  گذارمیجواب م  یب  را سوالش

 .کندی و اتاق را ترک م   فهمدی م عیکه سر دوزدی را به سما م نگاهش

 ست؟ ین ادتی یز یچ -

 .زدمی با مامانت حرف م  -

 بعدش؟  -

 ن؟ ی: هم پرسد ی و م کندیرا درست م نکشیهوش شدم! ع ی: از درد ب میگوی و م کنمی کج م لب

 ! نیهم -

 ! یهوش یدرست سه هفتس ب  -

 : مگه چم بود؟کنمی و زمزمه م کنمی نگاهش م ناباور

 . بردیمش یهاب یو دستانش را دخل ج کندی را درست م   نکشیع

 بود! ختهیمژده تو غذات سم ر -

 .شوندی گرد م اد یاز تعجب ز چشمانم

 چرا؟  -

و   رهیگی مامان شماره آرش و م  تو یهوش  یبعد ب دونمی : نمدهدی و پاسخ م اندازدیباال م یاشانه 
! مژده رو  ایاو دن  ای یفلج بود ای می بود دهیرس  ریگفت اگه د مارستانیب  متی. بردیهوش شد یب گهیم

رفع شد،   تی ودر موردش! حاال که کنجکا رمیبگ میتا وقت کنم و تصم هیکردم و فعالً زندون ریدستگ
 !یبخواب که زود خوب بش

 .زنمی م شیکه صدا کندی قصد خروج م   شیهااتمام حرف  بعد

 ! اریدان -
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 .گرددی اما بر نم ستدیایم

 ازت متنفرم! -

 خوبه برا هر دو مون! یل یخ ی: خوبه! ازم متنفر باش دیگوی و با صورت خونسرد م  گرددی بر م سمتم

  اریبلدم را نثار دان راهیی . هر چه بد و خواهدی را نم دن یخواب گریاما دلم د کنم،ی را درک نم حرفش
از جا   توانستمی که نم یسست است، در حد مینبودم. دست و پا جانی. آخر اگر او نبود، من اکنمیم

 شود!  دایمدد رسان پ کی تا  مانمی جا مهمان حالی بلند شوم. پس ب 

  نیترلبش پهن  یبخند رو. لشودی وارد م ینی س کیو بعدش سما با   خوردیبه در اتاق م یاتقه چند
   ؟ی: خوبدیگویم  ل یو طو ضی و با همان لبخند عر ندینشی لبخند عمرم است. کنارم م

 ممنون، خوبم. -

 چه به سرم اومد!  یبود هوشی ب یوقت  یدونی : نمدیگوی و م رودی در هم م اشهچهر 

 . مگر من مهم هم بودم؟پردی باال م ابروانم

 . یر یتا جون بگ یاش و بخور همه دی : بادیگوی و م کندیدستش م ین یبه س اشاره

. کره، بادوم، عسل، گردو،  ماندیدهانم باز م  اتشییمحتو دنیو با د  چرخدیغذا م ین یسمت س نگاهم
 پادگان غذا آورده است؟!  کی یپرتقال، موز... چه خبر است؟ مگر برا  ب،ی س ر،ی مربا، پن ر،یش

 شکرم؟ ل هی: مگه من میگویچشمان گرد شده م با

  ی. کم کندیرا با کره و سپس با عسل چرب م   شیو رو ردیگی توجه به حرفم نان تست در دست م یب
 . دهدیو دستم م زدیری بادام و گردو هم م

 !یاون سه هفته غذا بخور  یجا دیحاال با یحرف نزن. سه هفته خواب بود ادیز -

همه دست و   نیقهر نشه ا ستی: رمیگوی و با پوزخند م  زنمیدستم م یابه لقمه یگاز  یگرسنگ  با
 !یکنی م یباز دل

 ! استیدن  سیر  نیبهتر سمی: ردیگوی و م کندی م یاخم



 سوار بر اسب یشهزاده 

117 
 

 شون هم است! نی ترو نامرد  نیتری وحش ن،یترح ی و البته وق -

و نامرد نبود؛   یوحش ح،ی آدم به قول تو وق نی: اگه همدیگوی و م دهدیتاسف تکان م یاز رو یسر 
 ! یمعلوم نبود االن تو کدوم حال بود

 داره؟ یف ی: مگر حالم االنم تعرمیگوی و م زنمیدستم م ی ابه لقمه  یگر ید یگاز 

  دتتیتو اون حال د یمادر جون. بنده خدا از وقت شیپ  می. غذات و بخور بردونمی نم گهیبگم د یچ -
 حالش بده. 

 . دهمی سما م لی تحو «یاام تا بنوشم »باشههرا در دست گرفت  ریش  وانیکه ل یحال  در

و به کمکش از جا   خورمی م بی از پرتقال و س کهی به زور سما چند ت شود،یم ر ی خوب شکمم س یوقت
  کند،یو کمکم م کندینسبت به قبل حالم بهتر است. ِسُرمم را از دستم جدا م گری. حاال دشومی بلند م

که   ییفهمم، جای م  یسالن سر تا سر مشک دنیو من با د کندی . در اتاق را که باز مرمی بروم دوش بگ
 بلک هوس بوده!  نینه بلکه هم مارستانی بودم، ب

که من در  یز یها قرار داشته، چپله  ری که در آن بودم، ز ی اتاق شوم،یمتوجه م دارمی قدم که بر م  چند
 اش نشده بودم! متوجه  یحال کنجکاو

 یااز طبقه ییبروم که سر و صدا اری سمت اتاق مادر دان خواهمی م ین دوش مختصر از گرفت بعد
 . شومیم  نییو پا کنمی ها کج مراهم را سمت پله دهیرا نکش   ری. دستگکندیتوجهم را جلب م نییپا

که   دهمی م  صیتشخ  شی. از صدادیگریم یها یزانو زده و ها  اری پشت به من مقابل دان یدختر 
 مژده است.

 زدم...  یکار  نی خاطر عشق شما دست به همچ تو رو خدا رحم کن... من به  سیر -

 چه؟ یعنی. رود یدر هم م میهااخم

 ! گهیها که نمچه  نیبب ای : بدیگوی صورت مژده است اما مخاطبش من، م  خیکه نگاهش م اریدان
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.  خورمی. از نفرت نگاهش جا مکندی و با نفرت نگاهم م شود یحرفش توجه مژده سمتم جلب م نیا با
.  کندیو سمتم حمله م پردی از جا م رانهیگحرکت غافل   کی با او داشتم؟ در  یمگر من چه پدر کشتگ

 .کشدی سرپوشم را م یو ب  سی خ یو موها اندازدی دست م  عیسر رسد،ی که به من م نیهم

چه به روزم اومد؟ من به خاطر تو سه هفتس دارم جون   یدونی! ماسته یعفر یتو  یهمش بخاطر  -
 ...دمیم

  نکشیو بعد از درست کردن ع کشدش ی سمت خودش م عی سر اریادامه داشت اما دان شیهاحرف 
 : آروم، رم نکن!دیگویم

دست و   ری سه هفتس ز یلعنت ی: به خاطر تو دیگویو رو به من الل شده م ردیگی را از سر م هیگر مژده
 شد!  بمینص  شی وحش یهاشدم و حاال نگهبان  سیکه عاشق ر ینگهبانا جون دادم! من! من اون یپا

  تیواقع دیرسیمژده به ذهنم م یهاکه از حرف  یز ی . قطعًا چزنمی زل م  اریچشمان ناباور به دان  با
 دارد!  قتیمژده حق یهاکه حرف  گفتینداشت! نگاهش اما م 

 نه؟ گهی: درست نم میگویو م دهمی دهانم را قورت م آب

 دست مژده را محار کرده است! کی و هنوز هم با  کندی را درست م   نکشیع

دلم  ی! حت نهیمن کارم ا شه؟یمن عوض م  یبعد اومدن تو زندگ لمایف یمثل تو یفکر کرد -
 ساله خدمتکارم بود و امکان داشت لو بدتم! نیبود، که چند جان یبفروشمش اما مشکل ا  خواستیم

 مرد؟ نیبخاطر عشق به ا ؟یکار و کرد  نی: برا چه اپرسمیم انیگر یابه مژده رو

 ! کنمی و م  کارنیاگه برگردم عقب بازم ا  ی: حتد یگوی و م کندی سماجت در چشمانم نگاه م با

 دختر؟  هی: اسم من چپرسدیو از مژده م زندی م یبا صورت خونسرد پوزخند اریدان

 ! سی: ر... رنالدی نگاه لرزان و صورت در هم رفته از درد م با

 .اندازدی ابرو باال م اریدان

 سه؟یاسم من ر -
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 !دونمی : نمکندی و با صورت خجالت زده زمزمه م شود ی م ریسر به ز مژده

 .میکنی با پوزخند و من با تٔاسف نگاهش م  اریدان

 ! ه؟یچه آدم منفور  یدیمگه ند ؟یستیاسمشم بلد ن یکه حت یباش یعاشق کس یتونی م چطور -

 ! شمی: منفورترم مدیگوی و م کندی م « ی»نچ نچ اریدان

بدهد،   لیکه مهلت تحل آن  یو ب کند ی سالن پرت م یهای کاش  یحرف مژده را محکم رو  نیگفتن ا با
 و!... آوردی اش را در ماسلحه

 من و خون! غیبلند، ج  یصدا  کیچند بار قبل  مثل

 معشوقش بر باد فنا رفت!  ریبا ت  جان ی بود! عشق مژده درست هم نیهم

نبرده بود!   تی از انسان  ییبو یها بود، وقتانسان  هیاش شب. چرا چهره کنمی و شوک زده نگاهش م ناباور
مشغول  گرید یکی. بردی م  رونیرا ب مژده  یاو بدون چون و چرا الشه  شودیها وارد ماز نگهبان  یکی

سالن را ترک   یک دانمی است و نم  اری دان یخال  ی. من اما مهبوت نگاهم به جاشودی سالن م یپاک کار 
 کرده است!

با دست    ند،یبی ام را که م. صورت مات ماندهدوزمیو به سما چشم م میآیبه خود م یتکان دست با
دستم را   مهیو سراس دیگویاهلل« م ایکه انگار » فهممیرا م  اشی خوانو لب  کوبدی اش مدو گونه  یرو
 های از صندل یکی  یو مرا رو میشوی را ندارم بپرسم کجا! وارد آشپزخانه م نی توان ا ی. حتکشدیم
را که حس   وانیل  اتییمحتو ین یری. ششودی مقابلم ظاهر م یوان یبعد خودش با ل  یو چند نشاندیم
توجه به تمام  یب  شود،یخوب م   یخارج کنم! حالم که کم دینفسم را با فهممی تازه م  کنم،یم

. راه شومی م  رجو از آشپزخانه خا کنمی تنها »خوبم« زمزمه م  نشیسما و چشمان غمگ یهای نگران
. در اتاق مادرش را  زماندای که مژده را کشته بود، نم ینگاه به جا مین  یو حت رمیگی م شی ها را در پپله

رو به پنجره نشسته است. پشتش به من است اما   لچریو یو رو ستیتختش ن ی. روکنمی باز م 
 مادر؟ ی: بهتر شد کندی زمزمه م

 . کندیم  تیو به زبانم سرا کشدی در دلم زبانه م نفرت

 ن؟ یکه شما روش اسم پسر و گذاشت هیچ ی لعنت ونیح نی! انیبود دهییکاش جا پسر تون سنگ زا -
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 ! دانمی آن لبخند را نم لیلبش است و من دل  یرو ی. لبخند محوگرددی بر م سمتم

 ! یکن تیو شکا یایانتظار داشتم ب نایزودتر از ا  ،یهست یدختر قو -

 !هیروان ونیح هی: اون کشمیتوجه به حرفش داد م یب

 .یچرا. رنگ به رو ندار  گمیدخترم بهت م نیبش  : رو تختدیگوینگران م یهااما با چشم  خونسرد

 . کندیو او شروع م  نمینشیتخت م  یندارم. رو ستادنیتوان ا گریچون د کنمی را قبول م  حرفش

پسر خوب و درس   هی اریبود. دان  یخوب یی... روزامیبگذر   یول  یبدون هانیتو حقت بود زودتر از ا -
ماندن نداشتند و   ی برا  یکرد. جا دایپ  یخارج کیشروع شد که باباش شر یاز روز  زیخون بود. همه چ

 ! کشی که پولدار و خانه دار بود، دو اتاق عمارت بزرگ مون رو داد به شر اریپدر دان

 اعتماد نداشت!  یپول باشه، بس پولدار بود؛ به کس  یب  کشیشر کهنیا نه

  اریسال از دان ک یهم مال دختر شون. دختر شون   یکی و زنش بود،  کشی ها مال شرق از اتا یکی
جراح قلب بشه! کل اتاقش پر بود از    خواستی شونزده سالش بود. م  اریها دانتر بود. اون موقع بزرگ 

و با اسم پسرک عاشق   اریدان شهیبود، هم کولی باباش که اسمش ن  کیقلب. دختر شر یهاعکس 
 ! کردی م خرهمس

  یبابا کی از تو اتاق شر ییشب سر و صدا کیچرا شد و چطور شد... اما خالصه  شد،یچ دونمی نم
 خبره. اما...رفت تا بپرسه چه اریدان  یاومد. بابا اریدان

اما   ردیگیم  دنیچک شیهاحالش بد شود. اشک ترسمیندارد. م  یو حالت عاد لرزدی م گرید شیصدا
 . کندیحرف زدن را متوقف نم 

آدم پر   الیدان کی کرده! شر تشیو اذ ارازاری دان یبابا الی ها ادعا کرده بود، داناون شب دختر اون  -
  الیدان کیبا خود شون آوده بودند. خود شر دهید میو تعل  ییقایآفر گاردیچهل باد بایبود و تقر  ینفوس

 گرفته بود.  گاردی ها رو باداون ها،یی قای نبود اما به خاطر پر قدرت بودن افر ییقایآفر

 و زدن! اما...  اریدان یشب تا تونستن بابا اون

 . دومیو سمتش م  شومیاز جا بلند م عی. سرشدیم دهیلرزش بدنش به وضوح فهم   گریبار د نیا
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 م. بشنو خوامی تو رو خدا نم دیمادر جون! مادر جون آروم باش  -

 . دیشنی را نم م یکه صدا کردی م ریس ی گر یانگار در عالم د اما

 ! اریو دان الیدان یهاکه حامله بودم رو هشت بار شکنجه کردن ! مقابل چشم  یاون شب من -

 .رومیبه عقب م  یو قدم کشمی از وحشت م ینیه

و    اریو دان الیدان یچند نفر بودن! دست و پا دانمی نم ینفر نبود، دو نفر نبود، سه نفر نبود... حت کی -
 بسته بودند و مجبور شون کردن نگاه کنن و بشنون!

 مادر!  نیبود ا دهی! چه کشدمیلرزی آن روزها و من از وحشت آن روزها م یآور  ادیاز  او

  کردنیگلوله زدند و باباش و تو عمارت سوزوندن. چون فکر م و با  اریکار شون با من تموم شد، دان -
 ... باهام نداشتن و رفتن  یکار  گریمن مردم د

و با   رونیسمت ب  دومیگوش بدهم. م شیهابه حرف  ستمیای نم  گری. دشودیم  شتریبدنش ب  لرزش
 . زنمیوحشت سما را صدا م 

: م... مادر  میگوی که لرزان و وحشت زده م دنیآی باال م  نیها را با افشپله مهی سراس غمیج  یصدا با
 جون...

 ها بمانم. پله یتا هر دو سمت اتاق مادر جون بدوند و من مسخ شده همان باال  ستیکلمه کاف  نیهم

فکرش هم بدنم  ی. حتدیلرزیبودم، م دهیکه شن ییزهای بود! تمام بدنم از وحشت چ دهیچه کش اریدان
  عیوقا نی که از فشار ا نیمرد بود و از ا اریچه برسد به وجود در آن صحنه! دان آورد؛ی را به لرزه در م
 ! دادندیمدال م ش یبرا دینمرده بود، با

و   نی. افشردیگی . باالخره آرام م کندی م  قیبه مادر جان تزر  یهوش یب  عیسر د،یآی که دکتر م  نیهم
حالش بهتر   شومی مطمئن م  ی. وقتمانمی اما من م کنندی ر جان اتاق را ترک مماد دنیسما بعد خواب
. در اتاق را به  کنمی اتاق را ترک م یاشک یهامنقطعش آرام و متوازن شده با چشم یهاشده و نفس 

 .کنمی را پاک م میهاو اشک  بندمی م یآرام

 ؟ یدار  یحاال چه حس  -
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  بیو روشن راهرو دست به ج  کی . در تارکنمی و، وحشت زده نگاهش م پرم یاز جا م  اری دان یصدا با
 . داستیپ  یپلکانش به راحت  ریاست. برق اشک ز  ستادهیو با چشمان بسته ا

 متٔاسفم! -

 .میچه بگو اشیدلدار  یبرا دانمی نم  یاست. حت نیهم میبگو توانمیکه م یاکلمه تنها

مامان رو جوون   کنه؟ی بابا رو زنده م  خوره؟ی : تٔاسف تو چه بدرد من مپرسد یم  یخش دار  یصدا با
 هی! برام ن یکن نار یکار  هیتٔاسف تو برام؟  کنهی م  کاریچ کنه؟ی اون روزها رو از ذهنم پاک م کنه؟یم

 کن!  یکار 

  یو برا دومی . سمتش م رندیگی و در آخر رنگ التماس به خود م  شودیرفته، رفته بلند م شیصدا
مقابلم قتل کرد،  شی چند ساعت پ دانمی . مرمیگی اش را در آغوش ممردانه یهابار شانه  نیاول
... اما تکار اسکه گناه دانمی است، م نی زم یآدم رو نیتری عوض دانمی م کند،یم ی دختر فروش دانمیم
 که گناه دارد و گناه داشت! دانمیرا هم م نیا

داغان شدنش را   نطوریا توانستمی دار شده بود. نم حهیکاره بودم جر چیکه ه یمن  شیغرورش پ  امروز
چرا فکر   دانم ی و نم  شدی آرام م د یجدا کرد اما فعالً با لمیو مرا از فام ستین یآدم خوب دانمی . منمی بب
 !کندی آغوشم آرامش م کردمیم

خوب بود. بابا بود، مامان   ی: تازه جوون بودم همه چزندی و آرام آرام کنار گوشم پچ م دیگوی نم یز یچ
حرکتش و   ذاشتم؛ی مامان م کمی دست رو ش ی. وقتآوردی که من و سر ذوق م  یبچه تو راه هیبود و 

بال واسه پرواز کم  دمیقلب کوچولوش و شن یصدا  ی. وقت کردمی ذوق م شتر یو ب کردمی حس م
 داشتم... 

  یتو آغوشم بماند. حت دهمیاجازه م شتریب «ی»آخ  یحت  یو من بدون گفت زندیچنگ م میهاپهلو  به
 چرا به آغوش گرفتمش!  دانمی نم

 . بوم، بوم، بوم! میدیقلب بچه رو شن  یخوب بود. اون روز صدا یهمه چ -

 . در حال حاظرردیگیبه چنگ م شتریرا ب  میپهلو
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از   ییهار یبرا میتقالها ی. حتاوردیسر خودش ب  ییبال  ترسمی ها برگشته است و مبه همان روز  او
 . ندیبی آغوشش را نم

و به  میبود. با ذوق به خانه بر گشت میزندگ یینوا نیباتری قلب بچه برام ز یعاشق قلب بودم و صدا -
  شی زندگ یها پروژه نیتراز بزرگ  ی کیخوشحال خبر بدست آوردن   یلی. بابا هم خمیبابا خبرش و داد
بابا    کیررستورانت. ش میاون پروژه شامش رفت ینیری و به ش میخوشحال بود یل یرو بهمون داد. خ

! ومدیاومد. اما تو همون نگاه اول ازش خوشم ن مونییایهفته بعد از اون شام رو کیبود و   یخارج
  ًکرده بود! بابا از بس خوشحال بود، اصال  یبه شدت من و کفر   نیو ا کردیبه  مامان نگاه م   یلیخ

چشم   یحساب دیرسی تر بنظر مکه چاق اشی بخاطر حاملگنداشت و مامان که  هیقض نیبه ا یتوجه 
پسر لوس و   هیها شونزده سالم بود و بقول عوام بچه ننه بودم! اون مردک رو گرفته بود! اون موقع

کردن بود، چون همه  یفوتبال باز  ییتنها  حشی تو مدرسه نداشت. تنها تفر  یجرم چیکه ه ینکیع
 هم خر خون! ایبچه ننه  گفتنی بهش م 

جا    یچشمش را کم نکی کند. ع یم  ری س شی که انگار در حال آن روزها زندیم یو لبخند  کندی م میرها
 . چکدیم  یپلکش به آرام  ریکه از ز شومی م ی و من متوجه اشک کندی به جا م

 !کننی ها مبچه  هیکه بق یهاطنت یاما نه ش  کردمی م طنتی بودم. ش  ری درس خون و سر به ز یل یخ -

  ادیاون مردک به مامان ز  یها: نگاه دیگوی و با حرص م رودی ابروانش در هم م نیگره اخم ب  ناگهان
 موضوع شده بود.  نیا یخانومش هم متوجه  یشده بود. حت

دختر لوس و   کیخونه ما مستقر شده بودن.  ،یابلد نبودند تو مهمون خونه ادیکه زبان ز نیا بخاطر
 سالش بود! فدهیکه ه نیباباش بود؛ با وجود ا یننر هم داشت که هر جا باباش بود اون رو پا 

 نگاه خانومش! یانهیها اون مردک و ک خوب بود جز نگاه زیچ همه

هاش بود که سر و  بود و قرار بود بابا فردا به مقصد کار به مشهد بره. در حال جمع کردن لباس  شب
 لوس بود!  یو داد اون دختره هیگر یها به گوش مون خورد. صدااتاق اون  یاز تو یصدا

  ریس  جان ی. انگار اصالً در ازدیم  یدیبه سف ی که از سرخ یمحکم گرفته بود؛ طور  یل یرا خ مشتش
 آن روزها او را به همان لحظات برده بود.   یو تداع  کردی نم
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عذاب آور نه   یهاحرف  نیا دنیبودم و حاال شن دهیکرد و من هم شن فیش تعررا مادر  هانیا یهمه
 او!  یبود و نه برا ندیآمن خوش  یبرا

 !فهمم ی و م یآروم باش. من همه چ  اری: دانمیگوی آرام م ییدلجو با

: بابا رفت که دهدیشنود که ادامه م یرا هم نم میصدا  یحت  ییو گو  ستیاصالً گوشش با من ن اما
  رونی ناک بغضب یادر مهمون خونه باز شد و اون مردک با چهره  د،یدم در شون رس یبپرسه، اما وقت 

  فبابا انگار باعث شعله ور شدن خشمش شده بود که مشت محکمش صورت بابا رو هد  دنیاومد. د
 .میدیو سمت بابا دو میدی از سر وحشت کش یغی گرفت. من و مامان ج 

 .دیمامان و از پشت کش یموها  یک یمن و گرفت و اون  یکیکه  میبود ده یبابا نرسهنوز به  اما

 هنوز تو گوشمه! هاشغ ی: جنالدی و با عجز م شوندیم  ری غرور سراز یابار بدون ذره  نیا شیهااشک

 حد بزرگ نبود!  نی که درد و غمم تا ا نیا  یدرکش کنم. حد اقل برا توانستمی نم من

 : که حاال به دختر منگفتی ها و لگدها به جان بابا شد و همش ممشتش به مشت  کی -

 ! کنمی م کاری باهات چ نی ! ببیزد دست

  ییقایآفر گارد یچهل باد باً ی ها تقر. اما اون مینداشت یز یاما جز دو نگهبان دم در چ  م،یهم پولدار بود ما
 رو از انگلستان با خود شون آورده بودن. 

من و بابا رو بستن و خودش   یکه دست و پا  دونمیسر اون دو نگهبان آوردند؛ فقط م یدونم چ ینم
 کردن! کهی ت کهی با افرادش مامان رو ت

 یدی و دستانش از حرص و خشم به رعشه افتاده و سف رفتی تر شده مرفته، رفته بلند شیصدا
 چشمانش رنگ قرمز خشم را به خود گرفته بود! 

 آرام کردنش چه کنم. یبرا دانمی کنم. نم ینگاهش م نگران

 شد!   کهیت  که،یها تاون یدست و پا ریروح مامان ز  یاون شب لعنت -

نداشت!  یکدوم اثر  چی! اما همیمرد یو حت میکرد دی تهد م،یختیاشک ر م،یداد زد  دم،یو بابا د من
خدا!  شی دوباره برگشت پ  ایدن نیظلم ا دنیبود، با د ده یرو نچش  ایدن یهایهنوز خوب خواهرکم که 
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ها آتش  که بهش وارد شده بود فلج شد و بابا رو نتونستم از شعله   یمامان از شدت وحشت و شوک
که مردم   یمون بر باد فنا رفت و من ماندم مادر فلجساله  ستیب  یو خوش لیشبه فام  کینجات بدم! 

زخم خوب  نیوقت ا چیکه ه ی روح زخم  کیکه مرده بود و  ییبابا دونستند،ی دامنش رو لکه دار م
 !شدی نم

 نهیزنش ک کرد،ی اون مردک شروع شد. اگر اون به مامان نگاه نم یهااز نگاه یهانیا یهمه
اون موقع  دیخبر من به دخترش دست زده! شا یاز همه جا ب  یبابا تنگفی و به دروغ نم گرفتی نم

قاتل   دی. شاداشتمی خواهر م کی دیبابا زنده بود و شا دیشا شدم،ی من شاهد آزار به مامان نم
 !ینبود نجایو تو االن ا شدمی نم

 از اشک است.  سی . صورتش خکندیم نگاهم

همون شب اون مرد  دیقلم اسلحه دستم نبود! شا یکه چرا اون موقع جا مونمی پش قدرنیا یدونی م -
 ! دادی کدوم از اون اتفاقات ناگوار رخ نم  چیو ه کشتمی رو م

 کردم؟  یباهاشون چ یدونی : اما مدهدیکه ادامه م کنمی چشمان گرد شده نگاهش م با

 ؟ یدونی: مکشدیکه داد م کنمی سکوت نگاهش م  در

. حاال از انعطاف  خوردی »نه« به چپ و راست تکان م یو سرم به معن  پرندیباال م میهاوحشت شانه  از
 حالت داده است.  ریی تغ ای مرد دن  نیتربه وحشتاک   ایپسر دن نی رتریپذ

کرد، داد  هیکرد، گر  دیبابا هم مثل ما تهد  کیدادم! هر روز به چند نفر! شر هیزن و دخترش و به کرا -
  یاز شون عروسک جنس رتشون،یگی نم  هیبه کرا یکس گهید دمید یقتنتونست! و یاما کار  دیکش

ناخن   دم،ی هاشون و کشزن و دخترش و قطع کردم، دندون یهاش دست و پاهاساختم! مقابل چشم 
 شون لذت بردم! هاغ ی ج یهاشون و قطع کردم و از صدا

 ام،ده یکه شن ییهاز ی کجا بود؟ سرم از چ یغلط کردم زندگ  یا. دکمهدارمی به عقب م  یوحشت قدم با
 به دوران افتاده است.

آتش زدم! مثل  گارداشیبابا رو با تموم باد کی : شردهدیو ادامه م کندیم یترسناک و بلند  یاخنده
 که بابام و آتش زدند و نتونستم نجات بدم! 
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 ! اری : داننالمیم یارفته  لیتحل یصدا با

  کیسالم بود. درست  دهی: اون موقع هفدیگویمخش دار و بمش  یاو با همان صد کندیم نگاهم
از هر چه زن  یلعنت  کولی نشده قاتل شدم! بخاطر کار اون ن جدهی سال بعد سر نگون شدن خانوادم. ه

دادن دخترها، قاچاق   هیکرا ،یساختن عروسک جنس ،یو وختر بود متنفر شدم! کارم شد دختر فروش 
 !...گهیدخترها و هزاران، هزار غلط د توسط

 خوانیاما خود شون م گناهنیشون ب ای لیخ دونمی : مدهدیو ادمه م  آرودیروحش را باال م  یب نگاه
اونا رو به چشم   یارو خراب کنن. من همه گهید یکی ی فروخته بشن! اگه نفروشم شون ممکنه زندگ 

 تو رو!  ی! حت نمیبی م کولین

 احمقانه نبود؟ لشیتحل  نیا شتریب  ی. کمکنمیزده نگاهش م   وحشت

 گمیم  ن،یبه حالت نار ی! وااری: زود خوب شو و برام بچه بدیگوی و م آوردی باال م دواریرا تهد انگشتش
خودت و با   گهیبه حالت اگه فکر ضرر رسوندن به بچم به ذهنت برسه! اون موقع است که د یوا

 !زنمی م شی خانوادت آت

 .رودی م نییها پابدون توجه به من مات مانده و، وحشت زده؛ از پله شود،ی که تمام م  حرفش

 جازاتش؟شد م نیکردم که ا یچه گناه ای. آخر چرا من؟ خدافرستمیبخت بلندم لعنت م به

 . امیبه خودم م نیافش یکه باالخره با صدا مانمی جا مقدر همانچه دانمی نم

 تو حالت خوبه؟  -

 : حالش بد بود! کنمی آرام زمزمه م یول کنمی نگاهش م گنگ

 : رفته حالش و خوب کنه!دیگوی خودم آرام م مثل

 با من! ای : بدیگویکه م کنمی نگاهش م گنگ

ام! آن هم در چرا نگرانش شده  دانمی . نم شومی م ری ها سرازو به دنبالش از پله  شومی جا بلند م از
  رونی کرد! از بلک هوس ب انیرا مثل بلبل ب شیهایکار  که چند لحظه قبل تک تک کثافت  یصورت 

  کریغول پ یاه! نگهبانینشان یااما امان از زره چرخانمیچشم م دهیخش  اطی. به سر تا سر حمیشویم
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  رودی سمت چپ بلک هوس م ی اند. در حالرا پر کرده  اطش ی ح بر خالف داخل بلک هوس حو مسل
 . کندیشروع به حرف زدن م

چون تو  کنمی درکش م گمیحساسه! هنوز ذهنش تو اون چهارده سال قبل مونده. نم اریدان نی نار -
 هی یول ادیم که داشته سخت بوده! ازت خوشم ن یحال میفهمی رو هر دو م  ن ینبودم و ا تشیوضع
 به کمک زنه!« شهیبه کمک زنه و اگه نامرد م شهی»اگه مرد، مرد م گنیاست که م میاز قد یحرف 

 ه؟ی: منظورت چ پرسمیو م ستمیای کهم کندی م  یمکث

 .گرددی و سمتم بر م ستدیایهم م او

 امتحانت کنم! دی اما با ادیو نه ازت خوشم م کنمی نه سرت اعتماد دارم، نه حساب م -

 .یفهم یم  ای: بدهدیکه ادامه م رود یدر هم م میهااخم

 . ردیگی را از سر م شیهاحرف  یاو او ادامه رومی دنبالش م به

 یبغلش کرد یها بودم. وقترو پله کرد،ی م دادیداد و ب ی. من امروز وقت یکمکش کن خوامی ازت م  -
بر   یدوباره اون و به زندگ دیدختر تموم افکارش و بر هم زد؛ حاال تو با هی. دمیآرامش صورتش و د

 ! یگردون

  لمه؟ی: چه غلطا! مگه فمیگوی و م زنمی م  یپوزخند

. با  کندیبه پنجره م  یا. اشاره شنومی را م یدختر  یاناله یو من صدا کندیرا باز م  یکوچک یاپنجره
  ً. قطعا گردمی مقابلم وحشت زده به عقب بر م  یاهصحن  دنیو با د  رومیسمت پنجره م یکاوکنج
 نبود! اریدان انداخت،ی تمام بدن آن دختر با چاقو خط م یکه رو یکس

بدنش را با چاقو    یبا لذت جا جا  اری کوچک بود و دان ی هاکه تمام سر و صورتش پر از زخم  یدختر 
 !کردی م  ینقاش

ام است را باال  که در مهده یز ی وقت هر چ عیآن صحنه آنقدر تهوع آور است که بدون ضا دنید
 . اورمیب
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دستمال را که مقابلم گرفته را از  زنمی که به شدت دستش را پس م  کندیکمرم را نوازش م نیافش
 . شومی از جا بلند م کنم،ی و لب و دهانم را همراهش پاک م زنمیدستش چنگ م

با رنگ سرخ خون مو بر تنم   دشیپوست سف بیو ترک چدیپی دختر هنوزم در گوشم م  یاهناله  یصدا
 !دی... افت: ه... همه تون کث میگوی م نیبرده رو به افش  ده،یو بر شومی. از جا بلند مکندی راست م

و سمت خانه  کندیبغلم م  عیسر نی . افشروندیم  یاهیس  زیچشمانم ن شود،ی که تمام م حرفم
 قرار داشت؟  ایدر کجا دن  یگر  یهمه وحش نی. آخر ابردمیم

 شد؟  ی: چپرسدی م نیو رو به افش دیآی سما هرسان سمت مان م م،یشوی که از در وارد م نیهم

 ! دیشکنجه شدن شهناز و د -

از آغوش   توانمی قدر ناتوانم که نم . آنامده یکجا شن دانمیآشناست. اما نم   یلیخ میاسم برا نی! اشهناز
 . میای ب رونی ب نیافش

آمده بودم، نه  جان یبه ا یخودم را داشتم. از وقت  ن ینبودم اما قوان یکه دختر مذهب استدرست 
 قانون! یمانده بود و نه حال اجرا یقانون

نفس سر    کی. جوس را شودی با جوس آلبالو مقابلم ظاهر م  عیو سما سر گذاردمی تختم م یرو
 دارم.  اجی. هر چه نباشد، احتکشمیم

 ...یما رو دوست ندار  دونمی م -

 : متنفرم هستم! میگویو م میآی حرفش م انیم

 ! ارمی از دان تری بشاش من نرو! وحش یا: به چهرهدیگوی و م بنددیم چشم

که از دست دادنم دارم  یبرا یز ی: مگر چمیگوی و م  زنمیم یاما در ظاهر پوزخند زد،یری با ترس م دلم
 ؟ یکنی م دمیتهد

 . رودی تشر م شیدهان باز کند که سما برا خواهدی م تا

 !نیافش -
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  ارمیمثل دان ینداشتم. سر گذشت یبه زندگ  یدیام چی: من قبل سما ه دهدیو ادمه م بنددیم چشم
  خوامیراه گذاشتم. فعالً به خاطر سما م   نیپا تو ا اریرفاقت و پسر عمه بودن با دان  ینداشتم اما پا

 دست بکشه!  یو کمکش کن  یباش اریمثل سما برا دان خوامی دست بکشم. از تو م

 دست بکشه! یاون تا گلو تو لجن غرقه از چ -

 نینکشتت واسه خاطر مامانشه و گرنه ما ا اری! اگه دانارهی اگه نکشتمت تا االن واسه خاطر دان نی نار -
 !میستیهمه مهربون ن 

 رو ندارم! های از شما وحش  ی: منم توقع مهربونمیگوی و م کنمی درد نگاهش م با

 .دهدی م رونیو پر حرص ب قیو نفسش را عم  بنددیم چشم

 حال مادر جون چطوره.  نی سما برو بب -

 . کندی !« اتاق را ترک مینکن یرو  ادهیو بعد گفتن »ز اندازدی م نیبه افش ینگاه متردد سما

 برگردونه؟  یاون و به زندگ  یخوای چرا از مامانش نم -

 ؟ یشناسی : اون دختر و م پرسدی توجه به سوالم م یب

و سرم را به چپ و راست   شودی پوست و غرق در خون، صورتم جمع م دیآوردن دختر سف ادیبه  با
 .دهمی تکان م

نشد.   رهیو بگ  اری دان یجا  خواستیبود، اما جا طلب! مدست عمو  ری ز روسی! سروسهی شهناز دختر س -
خدمتکار وارد   ثی فرار کرد و دخترش و منح روسیمن و بکشه سما نجاتم داد اما س خواستیم
و   اریمامان دان خواستی م ره،یگی خوردن پدرش و م   نیشد! به فکر کوچولوش که انتقام زم جانیا

و بکشه چون باباش و کشته   اریاومده بود که دان یبود هوشیتو ب   یو فرار کرد. وقت میدیبکشه که فهم 
 بود! اما خودش به دام افتاد! 

 ها تکان هم نخورم!حرف  نیا دنیکه با شن امدهیو درشت شن  زیر یهاحرف  آنقدر

 خب؟  -

 ! یکن ی! براش عاشق ینقطه قوتش بش دینقطه ضعفشه! تو با اریمامان دان -
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 . شودیم ی که اشک از چشمانم جار  خندمی قدر م. آنکنمی م  دنیحرفش محکم شروع به خند اتمام با

 کنم! یب... براش ع...عاشق  -

 ! یابا مزه   یل یخ نیخدا افش یوا

 !کنمی نم  ی: من شوخدیگوی و م کندی نگاهم م یجد  یلیخ

! من و شه یروان پر هیکنم براش؟ با کدوم عقل؟ اون   ی: عاشق کشمی م ادیو فر پرمی از جا م ناگهان
 !ادیازش بگو دلم به رحم ب  یخوب هیکرده من برم عاشقش بشم؟!   یزندون جانیا

 اس!پسر شونزده ساله هیاون هنوز  -

 پسر شانزده ساله است! کی. خودم هم اعتقاد دارم که او هنوز کنمی م  سکوت

 دونمی رو به خاک و خون بکشه من کنارشم چون م  اری دن نیاون اگه بخواد تموم ا نینار نیبب  -
اگه اون راه غلط باشه! به حرف مامانش گوش   یبذارم. حت تونمی متوقفش کنم. تنهاشم نم تونمی نم
  یار ک هیهات مهمن پس براش جنسراه گذاشته! اگه برات هم نیچون واسه خاطر اون پا به ا دهینم

 کن!

 بکنم؟  توانمی م یکه خود او هم از من خواسته بود! اما من چه کار  یز ی!« چیکار  هی»

و زنده، زنده جلوم   لمی! خودم به جهنم فام شهیروان پر هیبکنم. اون   تونمی نم یکار  چیمن ه نیافش -
 !زنهی آتش م

  و یاول تو برا مامانش مهم  لی! دلکنهی و نم کارنی: اون ادیگوی در آوردن تلفن همراهش م یحال  در
و سر سفره عقد   کشتی نبود همون روز بابات و م  طورنی! اگه ادهیدوم اون به خانواده ارزش م لیدل
 ! اما... نشوندتیم

! اون موقع پا  یدمش بذار  یبه حالت پا رو ی: وادیگوی و م کندی را از تلفن همراهش بلند م  سرش
 ! ذارهی خانوادت م یرو

 . کندی هام فکر کن« اتاق را ترک ما گفتن »خوب به حرف و ب کندی سرش را در تلفن همراهش م دوباره

 ؟ یپسرک شانزده ساله وحش ن یبا ا کردمی م دیبا کاری فکر که ته ندارند! چ اریدن  کیو  مانمیم من
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 *** 

 !  ری خ ا یدرست است  کنم،ی که م یکار  دانمیو نم دهمی را تکان م میاسترس پاها با

وجود ندارد. واقعًا آدم   یعطر   یاشهیش چیهم ه نهیو مقابل آ   ستین  یعطر  ییبو  چیاتاقش ه در
. در حال پاک  ردیگی و استرسم رنگ وحشت به خود م  شودی خان! در اتاق باز م   ار یدان نیا استی جالب

قبض روح   یبرا  یاست و هنوز متوجهم نشده است. تنها همان دستمال خون اش ی کردن دستان خون
 !ستیانگار کاف کردنم

 . پرندی باره باال م کیابروانش به  آوردی را که باال م  سرش

 دکتر!  میسر بر هی دیفکر کنم فردا با -

 بدتر است! تی از صد عصبان اشی خونسرد نینشود اما ا  یکه عصبان کنمی دل خدا، خدا م در

 من... -

 !میبر خوامی : واسه گوشات م دیگوی م ش،یهاو در حال در آورون لباس  دیآی حرفم م انیم

 : گوشام سالمه. میگویم  جیو گ کنمی م یاخم

 .رودی شده م دهیچی راستش پ یکه در بازو یو من نگاهم سمت مار  آوردی را در م   راهنشیپ

 . زندیم امی شانیبه پ یاو ضربه   داردیسمتم بر م یقدم

 گرفته! مریمون آلزا یپس انگار موش -

 . شودیابروانم کورتر م  نیب گره

 ه؟ یمنظورت چ -

 . رمیگی و رو م کشمی م «ین یکه شوکه »ه شودیتوجه به من مشغول در آوردن کمربندش م یب

 !یچون بهت گفته بودم حق اومدن به اتاقم و ندار  -

 . ستیزدن چ همه گنگ حرف  نی منظورش از ا فهممیو م افتدی م میدوزار تازه
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 کار داشتم که اومدم.  -

 اجازه!  یب -

 . ستیبشر آدم بشو ن نیا ری نخ

 با مامان و بابا حرف بزنم. خوامی م -

 چرا؟  -

حلقه  میدور گلو  شیهادهان باز کنم، ناگهان دست خواهمی بکشم. تا م  غیسرش ج خواهدیم دلم
از  شی. صدارودی لحظه نفسم م   کی یکه برا کندی وارد م میبه گلو  یو فشار نه چندان محکم شودیم

 .شودی گوشم بلند م کینزد

 کنمت؟  هی تنب یطور نیبنظرت ا -

  قیو من نفسم را عم شودیآزاد م شیها. حلقه دست افتم ی و به تقال م  گذارمی دستش م  یرو دست
 ! یروان ی. وحشدهمی م رونیب

!  یوقت دار  قهی: ده دقدیگوی و م رد یگی را سمتم م اشیبارش کنم که گوش یز ی تا چ گزدمی بر م عقب
 حرفات تموم شده باشه! دیاز حموم در اومدم با یوقت

 . کنمی نگاه م چشمات خوش رنگش به

که نشان از رفتنش را   دیآی در حمام م ی. صدارمیگیو من رو م  دیآی بابا م  یها»الو« گفتن  یصدا
 .دهدیم

 الو. -

 گل بابا؟  ییتو نی نار -

 دارد.آمد گل بابا هم  ادشینبودم، تازه   ادشیبابا! تا حال  گل

 همه؟ دیخوب  -
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گفت و رفتار   نطوریخودش ا ؟یمگه دوستش نداشت یو خواست نیسرد حرف نزن بابا جان. خودت ا -
 ! دادی و نشون نم نیتو هم بدتر ا

 بابا! یکه نگفته برا هاچه

 که شده!  هیکار -

 کنه؟ی م تتیاذ -

 فقط!« اشههیثان هیواسه  تی بزنم که »اذ اد یفر توانستمی م کاش

 با مامان حرف بزنم. خوامیبه کارم نداره. م ینه کار  -

 .شودی مان حکم فرما م  نیب یاچند لحظه  سکوت

 الو مامان جون؟  -

 نی. درست است که ارمیاز مامان هم دلگ یچرا حت دانمی . نمآوردیمامان مرا به خود م یصدا
 است! یک یکنی م یعروس  شیکه همرا یکس دینپرس  یخواست خودم بود اما مامان حت

 سوال دارم! هی -

 ؟یر ی : دلگپرسدی و آرام م کندی مکث م  یکم

 کنم؟  یعاشق  ی : چجور پرسمی توجه به جواب سوالش م یب

 !نیافش یهاحرف  رفتنیهم از پذ نیچه مرگم است. آن از اسرار بر ازدواجم و ا دانمی نم

جا   ه یخاک پدر شوهر و دوماد از  گهیکه م مهیاز قد یحرف هی. یکن  یکه چجور عاشق یتو بلد -
و عاشقانه دوستش   کردیم یکه برا بابات دلبر  یپدرته! جور   نی! شوهرت غرورش عشهیبرداشته م

 برا اون هم بکن! یداشت

 او باشد!  هینکند که بابا شب خدا

مانعم   شی قطع کنم که صدا یبدون خداحافظ خواهمیو م  کنمی زمزمه م «یآرام »ممنونم  یصدا با
 . ودشیم
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نگفتم و در عرض چند ساعت عروس شدن و ترک کردنت و قبول کردم، ازم   یز یکه چ نیاز ا دونمی م -
انتخاب تو بود! من به انتخاب تو شک نداشتم و ندارم؛ بعد بابات   اریاما مامان جون دان یناراحت 

ازم   دوارمی نگفتم. فقط ام یز یچ  نی! من برا همکنهی نم  دییرو تا  یز یکرد. بابات ندونسته چ  دشییتا
 !یکه درکت کردم، درکم کن ی و طور  یناراحت نباش

 . ستمیناراحت ن -

مامان   د،یآی م انیکه به م یاست و بس! بعد سکوت نیهم  میدر آن لحظه بگو توانمی که م یز یچ  تنها
 مامان جان؟  یندار  ی: کار دیگوی و م دیآی زودتر به خودش م

 نه خداحافظ. -

  دانمی اما نم هاست،دهی. سرم پر از افکار و انمینشیتختش م یجا روو همان کنمی را قطع م یگوش
از   سی که با سر خ ییاو دنیبا د چرخم، ی . آرام م کندیباز شدن در مرا از افکارم دور م یچه کنم! صدا

 .  رمیگی استرس م دیآی م رونی حمام ب

دکتر   یجد  ،ی: نه انگار جددیگوی و م کندیخالف انتظارم لباس دارد. با ابروان باال رفته نگاهم م بر
 ؟ ینباش جان یاومدنم ا رونی گوش الزمه! مگه نگفتم تا ب

: پس واسه تو هم دکتر مغز و  زنمیو لب م ستمیای تفاوت مقابلش م یو با صورت ب کنمی م  «ی»نچ
 خان!   اریدان ازهیاعصاب ن

 : اون وقت چرا؟ پرسدی و م کندی کج م سر

 !استیقدر زب چه  نکیبدون ع اشی طوس چشمان

  کهنیحرف زدنم تموم شده باشه، نه ا  یشیم رونیاز حموم ب  یتا وقت ی: گفتمیگوی م  یاشاره به گوش با
 از اتاق رفته باشم!

 ! ؟یاتاقته نرفت جامن یپدرته و ا یاخونه  ی: بعد شما فکر کرددیگوی اما خونسرد م کندی نگاهم م زیت

 نرفتم! رونینچ! چون اتاق شوهرمه ب -

 است.  یدوست دارم. صورتش خونسرد اما چشمانش عصبان یل یعصاب خورد کنم را خ یرو نیا
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 !کشمیرو به آتش م  یبشم همه چ یعصبان  هویخونسردم، خونسردم اما  یعن یاژدها!  گنیبهم م -

را   اری بودن دان  یو با وجود تذکر ذهنم که اخطار روان کنمی مخودش با سر کج شده نگاهش  مثل
 ؟ یخوشحال کننیخطابت م  وانیح کهنی : از امیگویم دهد،یم

: میگوی م ییو با پر رو آورمینگاهش تاب نم  ریآخر ز کند،ی و نگاهم م کندی نگاهم م  قیو عم ُبرند
 ؟ یدیهان؟ خوشگل ند

 دمید ادی : خوشگل زدیگویم دارد،ی بر نم  میاش را از روآن نگاه کالبد شکافانه  یاکه لحظه یحال  در
 !دمیتخس و پرو ند یموش هیفقط 

. چند لحظه  گذارمی م میهاگوش یو دستم را رو  کشمیم ی غیج  دهیکه ترس شودی سمتم خم م یناگهان
  راهنشیتخت پ یکه از کنارم و رو ییو به او کنمی از چشمانم را باز م  یک ی ی. تاافتدی نم یاتفاق  جیه

و   ردیگیرا سمتم م  راهنشیپ کند،ی نگاه م  یکه انگار به سرگرم  ی. با چشمانکنمینگاه م داردی را بر م 
 : تنم کن! دیگویم

 کنم؟ی و قبول نم  کنمیاخم م کرد؛ی حاال فکر م یعن ی. رمیگی را م راهنشی و پ  چرخانمیم چشم

 .کندی م دنیحرف شروع به پوش  یکه ب  رمیگی دست راستش را م نیآست

 ؟یاگنده نقدیتو چرا ا گمیاوم م -

 .آوردی و دست چپش را باال م دیگوی نم یز یچ

 مار رو بازوته؟ نیچرا ا -

 ام!را تمام کرده  ییکه پرو رو الحق

 در کنار دکتر گوش، دکتر چشم هم ببرمت!  دینه با -

 ؟ی من افتاد یهاشد که به فکر چشم یباز چ  -

اژدهاست نه   نی: ادیگوی و م ردیگی و م ردیگی چشمانم م یاش را در دو سانتنقش و نگار شده دست
 مار!
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 واقعًا اژدهاست! نمیبیم کنمی که نگاه م ترق یو دق کنمی را چپ و راست م چشمانم

 نداره!  یاونش فرق ای نی ا ونهیح  ون،ی: حمیگوی و م زنمی م  یپوزخند

 !استیدن چشم نیترقشنگ نکیچشمانش بدون ع خورم،ی و من باز قسم م کندی م زیر چشم

 ات کنم؟خفه  یترسی نم -

 !ترسمی: چرا ممیگوی و م  اندازمیباال م یاشانه  صادقانه

اما   رمیگی سمتش م  زی چپش را ن نی. آستردیگی و دوباره دستش را مقابلم م دهدی را تکان م  سرش
 .گذارمی دست م شیقبل پنهان شدن اون اژدها رو

 درد داشت؟  ادیز -

 تو دستت؟  یو زد نیکه ا ی: وقت پرسمی که دوباره م دیگوی نم یز یچ

: چرا دردش و  دیگوی و م  کندیم  شیهابه دکمه یا. اشارهگرددی و سمتم بر م پوشدی را م  نشیآست
 ؟یحس کرد

 و مجنون! یل ی: مثل لدهدیو ادامه م زندی م  یپوزخند

: چشمات  میگوی ربط به موضوع بحث مان م  یو ب زنمیدر چشمانش زل م  شیهاحال بستن دکمه  در
 است!  یمار مورف  هیشب

 ه؟یاون چ -

 و اما ترسناک! رایگ  با،ی نادر، ز ،یانقره  یعنی: میگویآرام و زمزمه وار م  یلیخ

 ؟یدل نه صد دل عاشق شد کی: نکنه دیگوی و م زندی م  یپوزخند

 . دهمی جواب م شخندیرا با ن   پوزخندش

کرد، دختر فروش   یزندون  جانی جلوم قتل کرد، من و ا  شیکه چند لحظه پ  یعاشق کس  یدل ندار  -
 هم است بشم؟
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 ! یعاشق نش شم ینه اصالً! خوشم م -

 ! دیبرم خر خوامی : من ممیگوی ربط م   یباز هم ب شیهاحال بستن دکمه  در

 گلوله برف! کیهم سرد است، مثل  یلیخ  بدنش

 خب؟  -

 !«تی خاص   ی»دراز ب  زنمی لب غر م  ریو ز بندمی اش را به مشکل مدکمه   نیآخر

و اون   نی جز ا خوادی! دلم مگردمی م  یلعنت یمانتو نیمن چند روزه با ا ؟ین یبی سرد و نم یهوا -
 . رمیلباس مسخره چند دست لباس بگ

 ! اریسر من و به درد ن ری : برو بگدیگوی تفاوت م  یب  یلیخ

 ؟ ی: اون وقت با کپرسمی م آمدم،یبابا ادا م یکه برا ییهابه کمر مثل وقت  دست

 . زندیگردنش م  یرو  یو کم  آوردی م رونی را ب  یعطر کوچک یاشه یو ش کندی را باز م  زشیم یکشو

 ! یدوست دار  یبا هر ک -

 : پس با تو!میگوی توجه به قاتل بودنش م یو ب زنمی م  یثیخب   لبخند

 .گرددیو سمتم بر م دهدی را دوباره در کشو قرار م عطر

بره تو امروز باعث حال بد مامان   ادمی شهیباعث نم نیاالن حالم رو به راهه اما ا یشانس آورد -
 !یبود

 .شومی م ری سر به ز نیغمگ

افتادم وسط کشت   هوی یعاد یزندگ  هی. تو عادتته اما من از وسط خواستمی نم یمن اصالً اون طور  -
 و کشتار پس برام زمان بده!

 ! رونی برو ب -

 . کوبمیم  نی را به زم میپا تخس
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 ! خوامی من لباس م -

 .کندی گلوله حرامم نم کی جان یهم  آورمی شانس م  یلیخ

 برات.   ارهیب گمیها مبه بچه  -

 .دیبرم خر خوامی : من خودم م میگویم میاداشته یعاد یعروس  کیانگار  یحرص

 ببر... گمیها م: به بچه دیگویتوجه به من م یهم ب  باز

 خوبه واال! رتمیغ کمی! یبر ی ها! خودت من و م: من زن توعم نه بچه کشمی م  غیج

 درک کنم! تونمی و واقعًا نم  تییهوی ریی تغ نی: ادیگویم  نکشیع دنیودر حال پوش  کندیدر هم م اخم

 ستم؟ یمگه من زنت ن  -

 . خوردی جا م  پرسمی که م یسوال با

 که؟  یفهمیزنم م هی یافه یوظ  -

.  فهممی: آره که مدهمی تمام پاسخ م ییو با پر رو زنمی م ی. پوزخندرساندیاشاره منظورش را م با
 خان؟!  ارینکردم دان فهی وظ  یو من اجرا یمگه شما خواست

 خان!  اریدان ی گ یبهم نم گهی: ددیگوی وار م دیو تاک دهدیابرو باال م  امیی پر رو از

 خان! اریدان گمیه نم : باشمیگویو م دهمی سر تکان م عانهیمط

 .کنمی در چشمانش و با خباثت حرفم را تمام م زنمیم زل

 !وونیح گمی به بعد بهت م نیاز ا -

  یلیکه خ ییو به او کشمیاز ترس م یغی. ج کوبدمی م  واریو به د شودیسمتم حمله ور م یناگهان
 یهاحرف   یمرض دار  یترس یم ی وقت  دیبگو ستیهم ن  یک ی. نگرمی کرده م رمی خونسردانه قفل و زنج 

جنسان    مه یخودم، برا ی. براکنمی را م  کارنیچرا ا دانمی ! واقعًا خودم هم نمیزنی قلمبه، سلمبه م 
 ! دانمی نم چی... هاریدان یبرا ایخودم 
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 بود! الیفکر کنم واو گهید یدیترسی نم نقده،یو رزبونت ا یترسی خوبه ازم م  -

 بود...  ییهویچون کارت  دمی: اصالً نترس دهمی و پاسخ م زنمیدر چشمانش زل م تخس

 طور؟  نیکه ا -

  زنندیو چشمان من از حدقه م  شودیکه سمتم خم م دهمی محکم و با اقتدار تکان م یل یرا خ سرم
 .رونیب

 کنم! اتکه یت  که،یدندونام ت  نیبا هم تونمی م -

تا حال اژدها سگ شده و گاز    ی: از کغرمی چفت شده م یهادندان یکه کرده از ال یاز کار  یحرص
 ره؟ یگیم

 یاست چون با خون سرد اری. او اما دانشومی م مانیاز حرفم پش یالحظه یکه برا کندی نگاهم م زیت
 نداره! ی فرق گهید ونهی: همش ح دهدی تمام جواب م

: ساعت  دیگوی گفتن ندارم که خودش م یبرا  یآورد. حرف میبد حرفم را به رو یل ی. خکنمیگرد م چشم
 . االن گمشو از اتاقم که کار دارم! دیخر میری . فردا مستیباز ن  یپاساژ  چیشب ه ازدهی

ها ها شده بودم...« من در آن لحظه درست مثل سکته زده »مثل سکته زده گفتندیم های بعض
 د؟ یبا او بروم خرقرار بود من  یعن ی. شومیم

 .زنمی م  میخان« از اتاق ج ار یدان یدار  ولی. بعد گفتن »اکوبمیهوا و دستانم را به هم م پرمیم

نه؛ بخاطر دل خودم هم که  نیافش یهاام اما به خاطر حرف را رد کرده  یامروز سرحد پرو باز  دانمیم
 دست به کار شوم.  دیشده با

 کنمی باز م ی. هر چه نباشد دل نگرانش هستم. در اتاق را به آرام رمیگی م شیاتاق مادر جان را در پ راه
 .  شومی و وارد م

 .شودی آه از نهادم بلند م افتد،یو چشمان بازش که م دهیبه صورت رنگ پر نگاهم

 ن؟ یخوب  -
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 ه؟ یچ متی: االن تصمپرسد ی و آرام م زندی م  یرمق  یب  لبخند

: کدوم  کنمی چروکش زمزمه م یهاو در حال نوازش کردن دست  رمیگیتخت جا م  یرو کنارش
 م؟ یتصم

 ؟ یمونی : باهاش مکندیو حسرت وار زمزمه م آرام

 . کارمی اش مگونه یرو یاو بوسه شومی م لیسمتش ما یکم

 دلم برا مامانم تنگ شده. -

 . ایب  یدونی : اگه من و جا مامانت م دیگوی و م دهدیفاصله م یرا کم دستش

 می. آرام شروع به نوازش موها کنمی هر دو مان مرتب م یو پتو را رو خزمی آرام کنارش م  یلیخ
 . کندیم

شدم.   ریو چه کاره است! دل گ هی ک دینپرس  یمامان حت کنم،ی و گفتم عقد م می که به خانه رفت یروز  -
شما   یها. حرف کردمی بودن م یساعت قبول کرد. حس اضافچند  تی در نها یکرد ول  دادیبابا داد و ب

 گفت اما...  یزایچ  هی نمیافش دم،یو هم شن  اریاز دان  دم،یرو شن 

 دخترم؟ ی: اما چپرسد یکه آرام م کنمی م  یمکث

 . رمیگی و حرف زدن را از سر م دهمیم رونیب  قیرا عم نفسم

. نه به خاطر خودش، نه  ادی به خود ب دیبا  یول دونمیپسر شونزده ساله است! سخته م هیهنوز  اریدان -
. من ادی به خود ب کنمی ! به خاطر دل خودم کمکش مگهید یکس چیبه خاطر شما، نه به خاطر ه

  دیندارم پس با ییرها یبرا یشانس دونمیبچه پر رنگ باشه! م هیاز تموم رابطه مون نقش  خوامی نم
 زنده به گور نشدن احساسم! یقفس بکشم. حداقل برا نیا به یدست

 .دارمی رو دوست م یکه هست نیاما هم ستیبرام مهم ن لتی: دل کندیلزران زمزمه م یصدا با

. با  شودیوارد م یو مجلس  کیش ی ل یخ  اری و دان شودیکه در اتاق باز م  رندیگیرو لبانم شکل م  یلبخند
نگهم   یکه مادر جان با سست  شوم ی بلند م میاز جا ی. کم پردی ما در آن حالت ابروانش باال م  دنید
 .کندی دست دراز م  اریو رو به دان داردیم
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 مادر.  ایتو هم ب -

را در    شیهاکفش  یحرف  نی تربدون کوچک  اری. دانروندی من هستم که ابروانم باال م  نیبار ا نیا
برود!نگو  ی. طور خود را آرسته است، انگار قرار است عروسکشدی و آن سمت مادر جان دراز م  آوردیم

 گذاردیهم م  یمان را رو یهارا پاک کرده است. مادر جان دست  شیهامادرش، گند کار  دنیبخاطر د
 ؟ یام و بدنوه یخوای به رفتنم نمونده مادر! نم   یز یچ اری: دانزندی و با حسرت لب م 

: رو چشم مادر جان، رو  دهدی و او آرام پاسخ م میگوی م «یجا »خدا نکند  کیبا هم  اریانو د من
 چشم. 

 تا االن؟ ی: کجا بودپرسد یاز شرم و مادر جان دوباره م شومی سرخ م من

 !جاستنی: شهناز ادهدیو آرام پاسخ م  کندیحرف سرش را درون گردن مادرش فرو م بدون

  شی: کاردیگو ی و بعد لحن درد مندش را که م  کنمی حس م  ینا محسوس مادر جان را به خوب لرزش
 نداره!  ینداشته باش پسرم. اون بنده خدا که گناه

که قصد، زبونم الل  یازم نخواه اون یرو چشم ول یگیم یرو شرمنده مامان جون. هر چ   یکی نیا -
 کشتنت و داشت رو زنده، زنده چال نکنم! 

پس   توانمی برده نم  شیاز پ یرابطه کار  نیدر ا دانمی. مافتدی مادر جان به من م یادر مانده  نگاه
 .دهمیم  رییحرف را تغ   ریمس

 ن؟ ییخوایم یز یشما چ د،یخر میریفردا م ارخانیمن و دان -

آخ هم  ییاما در کمال پر رو کنمیخان« حس م اری»دان یابه خاطر کلمهدستم را   یانگشتانش رو فشار
 .نیبر   ری: نه مادر بخ دیگویحرف من خوشحال و ذوق زده م  نیا دنی. مادر جان با شنمیگوی نم

مثل   نی و افش خوردی به در اتاق م یا. دوباره تقه کنمی م ارینثار دان  یچشمک یکمال خونسرد در
 .شودیسر در تلفن وارد م شهیهم

 ...یاعمه ن یترخوشگل   یچطور  -
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که معذب در جا   چرخدیمان م نینگاهش ب جیگ ی. کمماندی را باال آمدن سرش نصفه م  حرفش
 . نمینشیم

 ! نی: نارزندی م میصدا ناگهان

 کرده؟  یصورتت و اون طور  ی: ک پرسدی که با صورت کج و کوله م کنمی م نگاهش

 کهنیخاطر اتا حال به  دانمیو من م ندزی را صدا م  نی. مادر با تشر اسم افششوندی چهارتا م  چشمانم
 نگفته است! یز ی من خجالت نکشم چ

 !اری: نگو که دانزند یتوجه به حرف مادر جان ناباور لب م یب نیافش

  یز رواما ا شونهی: بله کار امیگوی آمده بدون در نظر گرفتن حرفم م شیکه پ  یاز سوءتفاهم یحرص
 کنه!  امکه ی ت کهی هاش تبا اون دندون خواستی عشق و عالقه نه، م

حرفم ببرم و    یبه معن یپ شودی گفتن مادر جان باعث م ن«یو »ه نیافش یاگرد شده  چشمان
 دهانم بگذارم. یدستانم را رو

 ار؟ یآره دان -

شم چه  ی م عصب : بهت گفته بودپرسدی بدون جواب دادن به سوال مادرش خطاب به من م  اریدان
 کنم؟ یم

.  شودیحرکت از جا بلند م  کی و در  دیگویم «یاکه »خوبه کنمی م  نییآره باال و پا یرا به معن سرم
ام اما است و من وحشت کرده ی. او عصبرمیگی پناه م نیو پشت افش پرم یکشان از تخت م  غیج

 !خندندی م نیمادرجان و افش

 *** 

 . گردمی بر م ار یسمت دان زونیآو یاو با لب و لوچه اندازمی مقابلم م یزهایبه شوم یاحوصله  یب نگاه

 !ومدیخوشم ن  -

 میبنظرت من آدم  ؟یکه سرم ناز کن ی: من و زابراه کردغردی چفت شده م یهادندان  یحرص از ال با
 ناز بخرم؟ 
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رنگ و   یها. نگاهم از وسط لباس کنمی نثارش م  «یاحساس  یلب »ب  ریو ز کنمی اخم نگاهش م  با
 . برمی م زی شوم  کیو نزد کشمیرا م  اریکه با ذوق دست دان افتدی م دیو سف  یآب  زیشوم کیوارنگ به 

 چطوره؟ -

 ! هی : عالدهدی نگاه کردن به لباس پاسخ م  بدون

 د؟ یاریمن برام ب  زیو به سا نیا شهی: ممیگوی رو به فروشنده م شی توجه به ضد حال یب

 . ردیگیو لباس را سمتم م دیآیو چند لحظه بعد سمتم م دهدی محترمانه سر تکان م یل یخ  هفروشند

 پرو اون سمت خانوم.  -

را    اری. دانکنمی لب »تشکر« م ریز  یکوچک یدر  دنیو با د  کنمی نگاه م کند،ی که اشاره م  یسمت به
 پرو کنم. می: برمیگویمخاطب قرار داده م

 دانمیجلف دارد، است. م  یلیخ  یدختر که پوشاک  یو نگاهش زوم رو  ستیحواسش به من ن  اصالً 
  می: برمیگوی و م  کمشیبه ش کوبمی مرض هم که شده، با آرنج م یاز رو یول م یستیخانوم و شوهر ن

 پرو! 

 ؟میو بپوش   نی: الزمه واسه پرو کردنش منم باشم؟ هر دو مون قرار ادیگویم ی و حرص کندیم نگاهم

 ؟ یدر و باز کنه چ هوی ی: نه اما اگه کسدهمی و پاسخ م کنمی را مظلوم م   صورتم

 برو!  یعنی کند،یم یاو اشاره  کشدی م یپوف

مرا زنده،   شبیکه اگر مادرش نبود همان د یام. وامانده تا حال من زنده  شبیخوب است از د واال
 !کردی زنده چالم م

ام را از تنم در  که امروز صبح از سما گرفته ی. پالتوماندی منتظر م رونی و او ب شومی اتاق پرو م  وارد
و    آرمی را در م زی وقت شوم عیبدون ضا عیام است. سر. اندازهزنمی خوشگلم را تن م  زیو شوم  آورمیم

به  ام را. چشمان گرد شدهشودیوارد م اریام دانو در مقابل چشمان بهت زده  شودی در اتاقک باز م
 گذاردیدهانم م یدست رو عیبارش کنم که سر یز یدهان باز کنم و چ خوامیو تا م دوزمی صوزتش م
 که ساکت باشم.  فهماندیم میچشم برا یاو با اشاره 
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 ام؟!آتش گرفته طورن یمن چرا اپس ستیواقعًا او اژدهاست؟ اگر ن ایآ دانمی نم 

و   کندیحرکت در را باز م  کیمقابل در مرا رها کرده، در  یاه یبه در در است و با افتادن سا چشمش
 .کشدی را دخل م یکس

و من تازه متوجه همان دختر جلف پوش چند لحظه   آوردی مرا به خود م ی»آخ« گفتن دختر  یصدا
 . شومی قبل م

 ؟ یهست  یدنبال چ -

 گفت؟ ی. چه مشودی چشمانم گرد م اریسوال دان با

 خدا! به  یچ ی: هزندی با صورت درهم لب م دختر

 !یدنبال مون هست شهیم یساعت مین  باً ی : دروغ نگو تقرغردی دوباره م  اریدان

 .کنمیاست و من هاج و واج نگاه شان م دخترک از درد، درهم رفته صورت

 .گمیباشه، باشه ولم کن بهت م  -

 حسابت...  یکن یاگه غلط -

 !گهیباشه ولم کن د -

که مچ دستش را ماساژ   یو در حال  چرخدی دختر سمت مان م کند،ی که دست دختر را رها م نیهم
 ! ی: اومدم برا دزددیگویم دهد؛یم

اش با اشک   یامگر؟ چشمان قهوه  کردی اعتراف م یآسان نیدزد به ا کی. پرند ی جا باال م  کی ابروانم
 . دهدی م   ایو دست دان  آوردی م رونیب ی. کاغذبردی رش مو دست داخل شلوا شوندی براق م

  شیهفته پ کیداروهاش و  دی . مجبور شدم. داداش پنج سالم سرطان داره من باستمیمن دزد ن -
 که نتونستم... گرفتمیم

 .  ردیگیراحت نم اشک را م یلیو خ   بازدی را نم  خودش

 حاال برم؟  -
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 .دهدیدستش م یکاغذ  کیو  کندی م بی هم دست در ج اریدان

 !دیکن  یمرفه زندگ یلیخ ندهیچک اونقدر پول است که تا سال آ نیتو ا -

 !شدی که خالفکار است، حاال با دو قطره اشک باور کرده؟ من که اصالً باورم نم یی. اوکنمی م تعجب

 .ستمیمن گدا ن -

پول  نی! بعدشم ا یشد یمجبور  ی: دزد هم نبوددیگوی و در پاسخ حرفش م زندی م  یپوزخند ازیدان
 کمکه بهت!  هیفکر کن   ستین  راتیخ

 . رودی و م کندی اسرار و انکار پول را قبول م یبعد کل  دختر

 هاش و باور نکردم!من حرف  -

 به باور تو ندارم!  ازی: ندهدی رک و پوست کنده پاسخ م  یلیخ

 !ت یخاص  ی. مردک دراز ب شودی گرد م چشمانم

پاساژ و بخرم دست از سرم بر   یارا ول چرخاندم که آخر سر گفت: همه   اریکردم و دان  دیخر قدرآن
 ؟یدار یم

اصالً نه غر زد و نه از   دیدرخشانش موقع خر یاکردم. با وجود سابقه ایخودم هم باالخره ح  تشیواقع
آمده   دیخر ام که چطور سرم را از تنم جدا نکرده و همراهم بهمانده رتیامتناع! درح یز ی چ دیخر

 است.

 *** 

. دلم امدهیرا ند  اریهم دان هیدو ثان یبرا  یدو روز حت نی. در اگذردی رفتن مان م دیروز از روز خر دو
!چند  زمیکه بروم اعصابش را به هم بر دادی حس مرض داشتن قلقلکم م کیتنگ نشده اما  شیبرا
!باالخره دل منرو  ایقبل به خانه آمد و من هم پشت در اتاقش در حال استخاره هستم که بروم  قهیدق

  ستیمهم ن میو اصالً هم برا دهی تخت دراز کش  ی. تاق باز روکنمی و در اتاقش را باز م زنمی م ایبه در
 که خواب باشد! 

 ؟ یخواب   اری: دان زنمیم ش یصدا  یلحن لوس با
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 ! اریچه برسد به دان ردیگیخودم را هم عق م یحت آخ

 !یاجازه حق ورود به اتاقم را ندار  یفکر کنم گفته بودم ب  -

 .کنمیو در اتاق را بسته م شومیکامل وارد م ستیخواب ن کهن یاز ا خوشحال

 که بشنوه! هیاما ک یگفته بود -

  یافعالً زره نی: گمشو ناردیگوی که داشت، تکان هم نخورده است؛ م یکه اصالً از حالت یحال  در
 حوصله ندارم. اعصابم خورده!

 شودی مگر م است! آخر دلم غلط کرده  یل یاش کنم اما خخفه خواهدی همه ناز کردنش دلم م نیبا ا آخ
 شد؟  کی غول دو سر نزد نیبه ا

 رون؟ ی ب میبر : من حوصلم سر رفتهمیگویم زانیآو یالب و لوچه با

 .زنمی م شیکه صدا دیگوی نم یز یچ

 ار؟ یدان -

:  دیگویحال م ی. با صورت خسته و ب ندینشی و م داردی چشمانش بر م یآرام دستش را از رو  یلیخ
   ؟ ییجانی ا یرفته واسه چ ادتی

 !یدار  ف یآکبند تشر  یلی نرفته شما خ ادمی ! من ری: نه خمیگوی و م زنمیدر چشمانش زل م تخس

 اند! حال من را گفته  فیموقع باز شود!« درست توص  ی:»لعنت به زبان که ب ندیگویکه م دیاده یشن

:  غردی م یو با خشم کالم زندیم مهی خ می. روافتمی تخت م یکه رو کشدیدستم را م یحرکت ناگهان  با
 که من آکبندم؟ 

 دان...  یکنی... میم  کاری چ... چ -

 و اجرا کن حرف نزن! فتی : وظ دیگویو م دیآی حرفم م انیم

 : همه خونن. میگوی ذهن در هم م با
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 !کنمی در و قفل م -

 ...یصدا -

 اتاقم فعاله!  یضد صدا -

 . دهدی دهان باز کنم که اجازه نم  خواهمی م تا

!... کندی نه عشق است، نه هوس! فقط و فقط خشمش را خاموش م  شور،ی ناشنوا م  شیهاگوش 
  ین یب شی صحنه را پ نیاست که ا. درست زمیری صدا اشک م ی. آرام و ب بنددی بعد چشم م یساعت

را نداشتم. او شوهرم   یهمه سرد نیا ین یب  شیاما واقعًا پ رسدی روز م نیحتمًا ا دانستمیداشتم و م
 تر! مصمم ممیو در تصم بودمیم یقو دی پس با دیدی م لهیوس  کیمرا  دیاما نبا تاس

 . شنومیخش دارش را م  یصدا

 !شهیمیبشم چ  یخودت بود. برات گفتم عصب ری تقص -

و  افتمیشد؛ پس از تک و تا نم   شد،یکه م یز ی. چوجب چه صد وجب کیکه   دیکه از سر پر آب
 توعه!  یگر  یوحش  . مشکل منافتادی زود م ای ری اتفاق د نی: امیگویم

 !یرو اعصابم   یلی... خنینار ن،ینار ن،ی نار -

 نمونده!  نیبرا پژمرده شدن نار یز یچ گهی: دکنمی زمزمه م 

 : پاشو برو اتاقت بخواب!دیگوی و سپس م شودی چند لحظه مهمان مان م سکوت

 .تونمی نم -

 پاشو برو اتاقت.  نیحوصله ندارم نار -

 . برمیرا باال م  میصدا  یحرص

 بفهم! ونیحالم بده ح -

 : خوبه پس! دیگوی و م  چرخدیم سمتم



 سوار بر اسب یشهزاده 

148 
 

 . پرمی از جا م عیشود، سر کینزد خواهدی م تا

از دست  کشمی م یکه هر چ  یر ی! بم یوحش ونی: حمیگوی و م کنمی لب غرو لند م ری که ز یحال  در
 توعه!

 ! ینیرو بب  یوحش  ونیح  نیا تری وحش یاون روها یمجبور  یاگه باردار نش -

. با دو گام بلند  کنمی و اتاق را ترک م میگوی نم یز ی. چشوندی گرد م اشیی همه پرو رو نیاز ا چشمانم
 .کنمی خودم را داخل اتاقم پرت م

 . شوندیروان م  لیمثل س میهااشک

تنم   تمام  یو محکم، محکم رو دارمی را بر م  سهیاست. کاز حد تنم شیب یکوفتگ گری آب تداع  یگرم
کردم گفتم تو رو   یغلط هی! اصالً من شیروان پر ،ی: مردک عوضزنمی لب با خود غر م  ریو ز کشمیم

 کنن... تی خاک تو سر وحش شن؟یهم آدم م هاونیمگه ح کنمی آدم م

 . شکندیبلند م  یو بغضم با صدا دهمیادامه نم گرید

ام که کرده ی بفهمم چه گناه شدی. کاش مدهدی و درد قلبم درد تنم را کاهش م میآی دوش فرود م ریز
 شدم.  دهیکش جانیبه ا

 .  خورندیدر گوشم زنگ م شیهاحرف 

 !« ینی رو بب یوحش  ونی ح نیا تری وحش  یاون روها یمجبور  یباردار نش  »اگه

به   دیپس با ستین یراه برگشت دانمی پرت کند. م رونی مرا از اتاقش ب طورنیهر بار ا خواهمی نم من
 جلو بروم! 

 *** 

 کی نیا  ی. در طمیای همراهش کنار ب کنمی و من کوشش م گذردی نحس م یهفته از آن ماجرا دو
در اتاق   گریبار د کیبار در آشپزخانه و  کی بار در اتاق مادرش،  کی. امدهیرا د  اریهفته سه بار دان
  یبه خارج از کشور رفت و من بهتر از هر کس یکار  یاکه بر شودیم یهفته کیخودش و حاال 
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 نیمدرک جمع کنم و مثل ا اشه یکه بر عل شدی. کاش مرودی کدام خالف م یباز برا دانستمیم
 ها لو بدمش!داستان

طور سرد،  حس، همان یطور ب بار دوم رخ داد، همان یکه برا ی. اتفاق ردیگی لبم شکل م یرو  یپوزخند
 از عشق و هوس بود!  یطور خالهمان

 ؟ یکنی م  ریکجا س  -

 .دهمیو به سر فرو رفته در تلفن همراهش م  رمیگیخاموش م   ونیزینگاه از تلو نیافش یصدا با

 ؟ یکنی که ولش نم   یتو اون گوش هیچ -

که به موش کوچولوها  یز ی: چدیگویم یاو با تک خنده  کندی پرت م امیمبل کنار  یرا رو  خودش
 !شهیمربوط نم 

 سرش را از تنش جدا کنم.  خواهدیاز جوابش دلم م یحرص

 ! ادینم گهیتا سه ماه د  اریدان -

 اد؟ یهفته ب نی: مگه قرار نبود تا آخر اپرسمی و م گردمی سمتش بر م متعجب

 ! ؟ینشده دلتنگش شد  یچ ی شده، ه ی: چ پرسدی و م زندی م  یپوزخند

 : اول اون المصب و بذار من حرفم و بزنم! میگوی حرص م با

 . دهدی شلوارش هل م   بیرا داخل ج اشی و گوش دیگویتمسخر »اوه به چشم« م با

 بفرما من سر تا پا گوشم! -

 !هیروان  ضی مر هی اریدان نیافش -

 کردنش!  ی: رواندیگویو م  کندیدر هم م اخم

 .کنمی هم مثل خودش اخم در هم م من

 ؟ ینکی چرا کمکش نم -



 سوار بر اسب یشهزاده 

150 
 

بسته   ایباباش تموم شد گفتم ب کی کارش با شر ی: در شروع وقتدهدی و جواب م اندازدی پا م یرو پا
  یرو که بگ یمنم باهاش اومدم. هر راهقبول نکرد. من قسم خورده بودم تا آخر باهاش بمونم پس 

 رفتم اما... 

 . ردیگی حرفش را از سر م یاو ادامه دهدی م  رونی را ب  نفسش

کمکش    دیتو گذاشته تو با یاما سما من و رام کرده! پس اگه اون دست رو میمنم مثل اون وحش  -
 ! یکن

 بچه خواست! هی! اون من و واسه خودم نخواست. واسه خاطر یکنی: درکم نم نالمی عجز م  با

ات راه  با خبرم. بهش وقت باه  اریدان  یو بم زندگ  ریاز ز دونمی: مدیگوی و م گذاردیهم م یرو چشم
 د؟ یباهات بره خر یکردی . اصالً تو فکر مادیب

! خودت و  شناسهی زن و نم  کی : اون جنس دهدیکه ادامه م دهمی را به چپ و راست تکان م سرم
 معصومه!  یاپسر شونزده ساله  هیساله بودنش، هنوز  یس نی . اون در حنیبهش بفهمون نار

  کیبارش کنم که سما حاضر و آماده، هن هن کنان نزد یز یچ خواهمی و م کنمی اخم نگاهش م  با
 . شودیمان م

 من آمادم.  نیافش -

 .رسدی که سما به دادم م کنمی نگاه شان م  کنجکاو

 . میریاز بچه مون بگ یاحوال هی میری م -

. با خنده شکمش رو که حاال باالتر آمده است، ندینشیم م یرنگ و رو یلبان ب  یرو  یاز خوشحال  لبخند
 : چند ماهشه االن؟پرسم یو م کنمی اه منگ

 چهارم.  شهیتازه م گهی: ددهدی و با ذوق پاسخ م زندی م ییبای لبخند ز سما

 . ردیگی عمق م لبخندم

 پدر مادرش بزرگ شه. یاهیسا  ری و ز ادی ب ایو سالم به دن  یانشااهلل صح -
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 پس؟   می: بردیگوی رو سما م  نیو افش ندیگوی م ن«ی آم یدو با هم »اله  هر

 نی. افشردیگی م شی را در پ یبا من راه خروج  یو بعد خداحافظ دهدی سر تکان م دییهم به تا سما
 . افتدی ترش به راه مقدم عقب  کیهم 

 !نیافش -

 .کندی نگاهم م یسمتم و سوال گرددی م بر

 دارم!  از یمشاور ن  هیمن به  -

. نگاهم را دور تا دور سالن  رودیو م دهدی سرش را تکان م یاو بعد لحظه دهدی را باال م ابروانش
خودم را خفه کنم!   ستیهم ن ازی ن  ست،ین یکس گری. حاال که دآورمی و شال گردنم را در م چرخانمیم

اما با   کنمیم  امبل خودم را ره ی. رو داستیمحو شده اما هنوز اگه دقت شود پ  ادیز های گرچند کبود
و دور گردنم    رمیگیو شال گردنم را به چنگ م شومیاز جا بلند م ع یشهناز سر  آوردن آن دختر ادیبه 
نه جلو  یی. نه در تنهاکنمی هم سر نم  یرو سر  رانم؛ی بازم را به عقب گوشم م ی. موهاچمی پیم

 . گذاشتمی مپا  ریکه داشتم را هم ز نیچرا همان اندک قوان  دانمی نگهبانان! نم

است اما   ی. گر چه هوا آفتابلرزمیخشک زمستان به خود م  یکه از سرما رومیم رونیب  یدر خروج  از
بلک هوس    یو سمت راه پشت کنمی کم نکرده است. دستانم را دور خود قالب م  یز یچ یهوا یاز سرد

. دانمیم راآن پنجره  یراه داخل شدن به آن اتاقک از کدام سمت است اما جا دانمی . نمکنمی پا تند م
کامالً وا    یاتاق خال دنیو با د کنمیپنجره را به آرامز باز م   ی. در چوب رمیخبرش را بگ  شود،ی حداقل م

 پس کجا شد؟   روم؛ یم

و صورتم   کندی م دایپ  یفی شکنجه بدنم لرز خف لیوسا دنیکه با د کشمی سرک م شتریب  یکم کنجکاو
 .شودی جمع م

 خانوم؟   نیهست یز ی دنبال چ -

 یااز نگهبانان چشم غره یکی دن ی. با دگردمی و بر م  کشمی از وحشت م «ین یمرد »ه کی یصدا با
 من و؟  یکشی : چته؟ ممیگویو غضب آلود م   رومیم

 : شرمنده خانوم!دهدی و آرام پاسخ م  شودی م ر یسر به ز شرمنده
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 شد؟  یدختر بود چ  کی جان ی: اپرسمی از نگهبان م  ثیو با فکر خب  زنمیم  یال یخ  یرا به ب خودم

 ! بردی از من حساب م کلی جالب با آن قد و ه  یلی خ میاست و برا ری هم سر به ز وزهن

 شهناز!  -

 فروش فرستاد. یقبل برا یآهان آقا اون و هفته -

و با   ستمیای محکم م واری. به کمک دشوندی م  یخال میپاها  ریز کنمی و حس م   شوندی گرد م چشمانم
 ! یبر  یتونی : باشه م کنمی حال خراب زمزمه م

پخش و   ی. موها کنمی م دایام را پاز دست رفته  یقوا یو من به سخت شودیگفتن »چشم« دور م بعد
راست سمت    کی. شومیو لرزان به داخل بلک هوس وارد م زنمی صورتم را کنار م یرو یاپال شده

 وانیل  کیدر خواست  یبه سخ دانمی اسمش را هم نم  یکه حت دیو به خدمتکار جد رومی آشپزخانه م 
 خانوم؟  نی: خوب پرسدیم یاو با لحن دوستانه  ردیگی را مقابلم م  ی. جوس انار کنمی م وهیآب م

و شال   کشمینفس سر م  کی. جوس را سوزمی در آتش م  کنمی آن همه سرما و زمستان حس م وسط
 . دهمی قرار م زی م یرو  زیرا ن نمیو سر سنگ  کنمیپرت م زیم  یگردنم را رو

 ؟ خانوم نیخوب  -

 ! سیه -

با وجود  دانمی . نمکنمیخوب شدم سر بلند م یو بعد که کم مانمی در همان حال م قهیدق چند
 از  چه است! یحالی ب نیا دانم،یم  اریکه از دان یهاز یچ

 .کنمیزمزمه م «ی»خوبم  یکه به آرام اندازدیبه من م ینگاه کنجکاو  خدمتکار

 کنمی . سر بلند مکندی و مکث م ستدیای برود اما ناگهان م  خواهدی و م دیگویلب »خدا رو شکر« م ریز
گردنم چشمانم چهارتا   یاش آن هم روچشمان از حدقه در آمده دنیکه با د خواهدی چه م نمیتا بب

.  شومیرج ماز آشپزخانه خا میو بعد صاف کردن گلو چمی پی شال گردنم را دور گردنم م  عی. سرشودیم
 !یر ی بم  ار،یدان یر ی بم
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اش جسم به خواب رفته دنی. با د شومی مادر جان داخل اتاقش م یو به هوا  رومی ها باال مپله از
که   زندیچشمک م میبرا اری. در اتاق دانکنمی و با همان لبخند محو اتاق را ترک م شودی لبخندم محو م

وارد اتاق   عیسر یخال شهیراهرو هم دنیو با د اندازمی به چپ و راست م  یو مرا باز کن! نگاه  ایب
و با صورت خندن تمام اتاق را از نظر   بندمیدر اتاق را م ی. مثل دزدها به آرامشومی م اریدان
 .  دهدی را نم یعطر  چیه یبو شهی. مثل همگذارانمیم

عطر   شهیش  کیل کمد است و . چند دست لباس داخ کنمی شروع به گشتن کمد و کشوها م عیسر
اتاق   نیدر ا  یز ی و حالم منقلب. چرا چ شودی جمع م یز ی چ افتنیو تمام! لبم از ن  نیداخل کشو هم

. عطر  گذارمی م  نشیبال   یسرم را رو یو با خستگ نمینشی تخت م  یجا روهمان سی ! پوکر فست؟ین
 دارد! ی خاص یبو کی  ستین  دکلنا  ست،ین

 خوابم برده! یک دانمی محض فرو رفته است و من اصالً نم یک یاتاق در تار کنم،ی که باز م چشم

  جانی. من اپرندی ابروانم باال م اریاتاق دان  دنیو با د رسانم ی برق م زی کورمال دستم را به پر کورمال،
 خوابم برده بود؟

به اتاق خودم بروم که با   خواهمی . مشومی م  رونیاز اتاق ب  عیو سر زنمیم امی شان یدست به پ با
 .کنمیرا کج م رمی مس نیی از طبقه پا یی سر و صدا دنیشن

 شماها؟ هان؟  نیبود  یکدوم گور  -

 . مییآی م  نییها پااز پله مالمی که چشمانم را م  یدر حال زند؟یداد م قدر نیچرا ا نیافش نیا

سر   یی. نکند بالکندی سره نگهبانان را سرزنش م کی نیو افش رسدی آرام سما به گوشم م یهاهق هق
 سما آمده باشد؟! ایطفل 

 شده؟  ی: چ پرسمی با ترس م کنمی فکر وحشت زده سمت سما پا تند م  نیا با

با دو گام بلند خودش ره به من   نیکه به سما برسم افش نی. قبل ادیآیباال م میهمه با صدا سر
 تو! ی: کجا بودکشدیکه با خشم داد م کنمی . متعجب نگاهش مکندی م ریرا اس میو بازو  رساندیم

 چه شده؟  یعنی. نگاه متعجب همه سمت من است. رودیاز درد در هم م صورتم

 خواب بودم! نیآخ افش -
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آدم دنبالتن بعد شما    لیا کی جانی ا ؟ی: که خواب بودپرسدی و با عربده م کندی را محکم رها م  دستم
 ؟ یخواب

 چ... چرا؟  -

 یخونه. تو خواسته بود می: ب... با منصور اومددیگویکه سما م کشدی دست به صورتش م یعصب
 ! یف... فرار کرد ای  دنتیدزد ای می. فکر کردینبود میمنصور و، بعدش هر چه گشت

که خودم    ی. من منصور را خواسته بودم؟! کآوردی درهم و برهمش چشمانم را از حدقه در م جمالت
 خبر ندارم؟ 

 من فقط خواب بودم! -

  داتیکه پ  ی: کجا خواب بودپرسدی را کنترل کند؛ م  تش یکه کوشش دارد، عصبان  یدر حال نیافش
 ! م؟ینکرد

 ! اری: ات... اتاق دا... ن دهمی پاسخ م  دهیبر ده،یبر

 ! رونی ب  دیبر: کشدی و خطاب به نگهابان داد م کندی م زیر چشم

از جا بلند   عیسمتم حمله ور شود که سما سر خواهدی. م میخوری دادش من و سما تکان م یصدا از
:  زندی و لرزان لب م  کندیحلقه م  نی. دستانش را دور گردن افشردیگیوسط مان قرار م شودیم

 .ترسمی نه من م نیافش

. آرام دهدی م  رونی ب قیو نفسش را عم  بنددی . چشمانش را منمیبی را م نیحال افش  رییوضوح تغ  به
 نترس!  شمی: باشه آروم مدیگوی لحن ممکن م نیترو با آرام کندی دستانش را دور کمر سما حلقه م

 برو! یعنی. کندیبه من م یاو اشاره کندی باز م چشم

و سمت   دارمی ه مخودم را نگ  عیاما سر لرزدیم م یدست و پا یآمده کم شی شوک حاالت پ از
 : تموم شد نترس عشق دلم.دیگوی که زمزمه وار م شنومی را م  نیحرف افش . در آخر رومی آشپزخانه م 

آب بهم   وانیل هی: میگوی رو به خدمتکار نگران م ی قیو با نفس عم شومی آشپزخانه ولو م یصندل یرو
 بده!



 سوار بر اسب یشهزاده 

155 
 

گردنم مشخص   ی. به جهنم که کبودآورمی شال گردنم را در م  یو با خفگ دهدی را تکان م  سرش
 ! شودیم

: از ساعت چهار عصر که آقا خونه اومدن و دنبال تونن تا  دیگوی م  یو با نگران گذاردی را مقابلم م آب
 باشن. یعصب  نیاالن که ساعت نه است! حق بد

 . رمیجون بگ   اری برام ب یز یچ هی: میگوی م یبا حس گرسنگ دهمی تکان م میتفه  یرا به معن سرم

 وقت خوابم برده باشد! نیتا ا شودی هم نخورده بودم و اصالً باورم هم نم  نهار

 *** 

 ! یاون و سمت خودت بکش یتونی حالت نم   نی: با ادیگویکه م کشمیم یاکالفه  پوف

 !ارهیدر م یباز   یاما اون وحش امی با دلش راه ب خوامی! خوب مگهیکنم د  کارشی : چزنمی م تشر

 . رمیکمک بگ دیبا یول  ستی ادب  یب  یلیخ دانمیم

 !نی: بب میگوی و م آورمی گردنم را در م  شال

 چطور بود؟  -

 ست؟ ی: معلوم ندهمیتعنه و اشاره پاسخ م  با

 ! گمی . حسش و مگمیو نم ش ی باز ی: وحشدیگویو م اندازدی پا م یرو پا

 : نه عشق فقط خاموش کردن خشمش! نالمی عجز م  با

 خودتم که شده تالش کن.  ی: پس حداقل برا دیگویو م دهدی تکان م دنی فهم یرا به معن  سرش

 ؟ ینیبی . نمکنمی دارم تالش م نیواسه هم -

  شیرو در پ  قهیطر نیا ی: نه شما غلط کرددیگوی و م کندی زمزمه م «یو »نوچ دهدی را باال م   سرش
 !یاغون کنکه خودت و د یگرفت

 : منصور!زنمی م تشر
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 دارمی برم زی م ی. با حس سرما دوباره شال گردنم را از روکندی قالب م زی م یو دستانش را رو خنددیم
 .  چمیپی و دور گردنم م

 !م؟ ینیبش  رونی سرد در ب  یهوا نیمرض داشت که گفت در ا دانمی نم

 ...یتو پارک دوست شد  یک ی فرض کن با  نییب -

 کف دستش؟ یذار ی و م  تی زندگ یا: بعد همون روز اول همه دهدیو او ادامه م دهمی را تکان م  سرم

 : البته که نه!دهمیبه جانب پاسخ م  حق

 ؟ یر یم یاشون دعوت کنه چاگر شب همون روز اول تو رو به تولدش تو خونه -

 بازم نه! -

 داشت و بهت گفت نه؟  شیدگهر چه تو زن   اری. داننی: حاال بب دیگویرا تکان داده م  سرش

 آره.  -

 ،یدادیانجام نم  یمدت  یکه دوست نداشت و برا یکارا ،یکردی خودت و همرازش م دیپس تو با -
از اون  یسر رابطه و بخوا یراست بر  هی کهنی! نه ایشدی م کیچون به مادرش عالقه داره بهش نزد

عنان از کف بده!   زایچ نیکه با ا  ستیهر چه هست هوس باز ن اری! دانشیسمت خودت بکش قیطر
 ؟یهست وجهمت

 ؟ یکنی م  کاری . حاال چنی: آفر دیگویکه م دهمیعجز سرم را تکان م با

 رفته!  جان یاز ا ستیفعالً چون ن یچ ی: هدهمیو صادقانه پاسخ م  اندازمی را باال م میهاشانه 

  ،یزنی : من تا االن چه بلغور کردم؟ بهش زنگ مدیگوی و م کوبدی م اشی شانیبه پ یآرام  ضربه
 مادرش دلتنگش شده... یگیم  ،یپرسی احوالش و م 

 !دم یفهم  دم،ی: فهممیگوی و م برم ی را م حرفش

 !نی: آفر دیگوی و م کندینگاهم م زی بر انگ  نیتحس
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ور تو هم : منصپرسمیم رسدی که به ذهنم م یکه با سوال گذاردی م فشی را داخل ک  لشیوسا
 ؟ یخالفکار 

 : نه چطور؟ دهدیپاسخ م   فشی ها داخل کحال گذاشتن برگه در

 ؟ یگیبپرسم راستش و م یز یچ هیاگه  -

اعتماد کمک   دیبا رندهی: واسه کمک کردن به کمک گدیگوی و آرام م کندیم  یامردانه یاخنده  تک
 .گمیپس برات دروغ نم یرو جذب کن  رندهیگ

 ؟ یکنی چرا بهشون کمک م -

 ! یبسوزه پدر عاشق گنیمعروفه که م یاجمله  هی: زندی آرام لب م یلیو خ  کشدیلبش پر م  یرو ازخنده

! ببخش ؟یکنی و بهم کمک م یار یعاشق دان یعنی ی: وامیگوی و م کوبمی به صورتم م زدهشرم 
 ! کردمی نم تتیهمه اذ  نیوگرنه ا دونستمی نم

 و... نی! من افشی: نه اشتباه متوجه شددیگوی م عیو سر  دهدی را به چپ و راست تکان م  سرش

 .کندی را کامل نم حرفش

 خبر داره؟  -

 : نه! کندینشسته آرام زمزمه م شیصورت که گرد غم رو  با

 ؟ یچرا بهش نگفت -

 بل؟ ی و س شی ر نی: با اپرسدی م بلشیو س  شیو با اشاره به ر زندی م  یپوزخند

 ؟ یدیفهم یک -

 .کشدی م یپر حسرت  آه

  کای رفتم. تو آمر جان یاز ا نیهم یواحد ندارم. برا  تیجنس دمیپانزده سالم بود فهم می! وقتیاز بچگ -
رو   یمشغول به کار شدم و کم کم روان شناس مارستانی ب هیبخش زنان و خوندم و تموم کردم. تو 

  کای تو آمر ی و تصادف نیافش شیچهار ماه پ  نیشروع کردم. البته تازه دو سالش و خونده بودم که هم
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بهشون کمک کنم،   ییوقتا هیو بهم گفت و درخواست داد   یشکه شد. همه چ دنمیاز د یلی. خدمید
 منم قبول کردم. تموم!

 ؟ی بهش بگ یخوای نم -

 است! ی: سما براش همه چدکنی و آرام زمزمه م زندی م  ینیغمگ  لبخند

خوشگل و جذاب   یلیدختر خ  کینبود  بلی و س شی ر نیاگه ا دی. شاکنمی با غم نگاهش م  فقط
 . ستیبه کام ما ن یکه زندگ فیاما ح شد،یم

خانه پوست صورتم را نوازش   ییداخل؛ گرما گردمی و من هم برم رودی مختصر م «ی»خداحافظ بعد
 . کنمی سر انگشتان دستم حس م یو حس قلقلک مانند کندیم

  بای. بعد گذشت تقرزنمی و چند تقه به درش م   رومیو سما م نی منصور سمت اتاق افش یهادهیا با
باز و بلوز بر عکس مقابلم   مهیچشمان ن  ده،یژول یبا موها  نیو افش شودیدر اتاق باز م قهیدق کی

 .شودی ظاهر م

 ه؟ ی: چپرسد یهم طلبکار م یلی انه و خلحن نه چندان دوست با

 !خوامی م ی: من گوشدهمی آرام جواب م  رمیگیرا به دندن م مییباال لب

 .دیآی پاکت سمتم م  کیجعبه و  کی بعد با  قهی. چند دقشودی و داخل اتاقش م کشدی م یپوف

خطم برات گرفتم شارژر هم   هیرفت بدم.   ادمی تتیبودم اما با خر دهیبهت خر روزی و د یگوش نیا -
 . رسیباباتم توش ذخ  یداره، شماره 

 و هم بده! اری: شماره دانمیگویو م کنمی دل را صد دل م کیو  شودی م شتریدر برابر لبم ب ظلمم

 ؟ ی: برا چ پرسدی و زمزمه وار م کندی م زیر چشم

 : خوب موضوعات زن و شوهر و هم به تو بگم!دهمی جواب م  طلبکار

همان  ی . روگرددی قلم برم کی و با  رودی داخل اتاقش م یو بدون حرف چرخاندیدر حدقه م چشم
 .سدینویرا م یاپاکت شماره 
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 االن درست شد؟  -

 شد!  ی: عالدهمی پرو پاسخ م  یل یلبخند دندان نما خ با

 .رومیو با ذوق سمت اتاق خودم م کنمی م اشی!« معنگهیدکه من »برو گم شو  کندیم یاسر اشاره  با

همه  نیاست ا اری به خاطر دان دیفکر کن دیونی. مدکشمیم  یاز خوشحال یف ی خف  غی به دست ج یگوش
 !است؟ی ازش متنفر باشم حرف خواهدی ذوق! اصالً دلم م

.  آرمی ! تلفن همراه را از کاورش در مسینگفت زنگ بزنم به پل  کیاش باد داره ها! کله نمیافش نیا
 یاشماره  یی ابتدا ماتی. بعد چند تنظکنمی را وارد م  مکارتشیده است. س یسامسونگ ا یگوش کی

 جواب بدهد. مانمی و متنظرم م  رمیگی و م  اریدان

...« بلند دهدی اسخ نم»مشترک مورد نظر پ دیگویکه م  یخانم یکه باالخره صدا خوردی بوق م آنقدر
 . شودیم

  رمیگی شماره بابا را م الی خی. بکنمی لب نثارش م  ریز یراهی و بد و ب کنمینگاه م  یبه صفحه گوش پوکر
 . چدیپی م یسر حالش به در گوش یو بعد از چند بوق صدا 

 الو؟ -

 : سالم. کنمیو آرام زمزمه م کنمیآزاد م میهارا از حصار دندان  لبم

 بابا؟  ییتو نی: نارچد یپی م یدر گوش  شی و چند بعد دوباره صدا شودی سکوت م  یکم

 ن؟ یآره، خوب -

 کنه؟ی که نم تتیخوبه اذ ار ی خوبم بابا جان. دان -

: نه دهمیو آرام پاسخ م آورمی. شال گردنم را در مستمیای م نهییو مقابل آ شومی رو تختم بلند م از
 .کنهی نم تمیاذ

 جان. خوب چه خبر؟ شکر بابا    یاله -

 ؟ یچ دیمامان خوبه، ام ن،یخوب  چیه -
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 . ردیگی رنگ ذوق م  شیصدا

 خوبه!   یلیخ  نیو ا کنهی داره کار م د ی. مامانتم خوبه، اممیهست یآره گل بابا عال  -

 تا آدم شه! ارهیسرم ب یی: حتمًا الزم بود، بالمیگوی م لمیو بر خالف م  زنمی م  یپوزخند

  تتیواقعًا اذ نی: نارپرسدیزمزمه وار بابا که م یبعد صدا یو چند شودیسکوت مهمان مان م دوبار
 کنه؟ی نم

 !یکه حاال نگران نباش  ینکرد  قیچرا اول تحق  -

خودم. آن    یهستم برا ی. کالً روانکشمی م  شیو با دست پ زنمی . با پا پس مخواهم یچه م دانمی نم
 روز به جلز و ولز افتاده بودم که بابا قبول کند و حاال... 

 ! رهیهر چه داشت و نداشت رو گذاشت کف دا ارینبود بابا جان. دان قیبه تحق ازین -

 قاتله؟! هی: بهتون گفت که رودی از دهانم در م م،یگویکه متوجه باشم چه مآن  یب

 : آره گفت!دهدی هم بدون مکث پاسخ م بابا

 . دمیاشتباه شن  کنمی م حس

 . دمینفهم -

 .کندی دوباره تکرار م بابا

 آره گفت که قتل کرده! -

حال فقط  ی. بکنمی را در در همان لحظه حس م  نی. استیحس بد یل یبودن خ  یاضاف  حس
 .کنمی را قطع م یگوش  یو بدون خداحافظ کنمیزمزمه م «یا»باشه 

شان   یود، بابا هم دوستم داشت؛ پس چه شد که برامان هم خوش ب یکه خوب بود، زندگ زیچ همه
و اصالً   میآی فرود م نهیآ نییجا پاقاتل است چرا قبول کرد؟ همان  اریدان دیفهم یشدم؟ وقت یاضاف
.  دانمی . حس خودم را هم نمخواهدی . دلم فقط مرگ مکنمی نم شود،ی به زنگ تفلنم که بلند م یتوجه 

 ! یسرخوردگ هیشب یز یچ کی
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 بارد؟ی اما چرا چشمانم نم  سوزدیچشمانم هم م  سوزد،ی م میگلو رم،یگی را به چنگ م میموها

خوب   یمثل خودش رفتار کنم. اصالً زندگ  اریکه با خود عهد کردم که با دان دیآی م ادمیعقد   روز
 کار؟ ی چ خواستمیم

که با دستان  نینار نیدر وجودم بکشم. اصالً من چرا زحمت بکشم؟ ا دی که هستم را با ین ینار
 در حال خفه شدن است! یبه آسان  انشیاطراف

 *** 

 .کنمیحس نکاهش م   یو من فقط ب زندی که در بطن دارد حرف م یبا ذوق و شوق از پسر  سما

 ؟یشنوی م نی نار -

  ی: بنظرت اسمش و چپرسدی که دوباره با ذوق م  دهمی تکان دستش نگاهم را سمتش سوق م با
 م؟یبذار

 لج کنم؟  ایلذت ببرم   ار یسما و از عاشق کردن دان هیشب  یک ی کار کنم؟ بشوم  چه

 ن؟ ینار یخوب  -

 ؟یهست  ی: سما راض پرسمیم شیهاربط به سوال  یب

 ؟ ی: از چ پرسدی و م کندی نگاهم م متعجب

 ؟یکرد لی تحم نیکه خودت و به افش نیز اا -

 ناخودآگاه تند است و زبانم گزنده! لحنم

و انتخاب   نی که افش نیوقت از ا چی : هدیگوی و با عشق و شعف م آوردی خودش نم  یرو یاما برا سما
رو دارم که باهام   ین یاول سخت گذشت اما گذشت! حاال افش ی! درسته روزهاشمینم مونیکردم پش

 ! کنهی م یو زندگ رهیمیم

 ؟یدل زده نشد -
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تحمل   دی: من اون و انتخابش کردم پس بادهدی و پاسخ م کندینگاهم م به جانب  حق
 ! کردمیرو هم م هاشیوانگید

 بود؟ اری در کار دان یاجبار  ای. آرومی فکر فرو م  به

 هم برات نذاشت!«   یراه چی. »اما او هزندی م  ادیفراز دلم  ییندا

 ؟یسما شماره منصور و دار  -

 ها است.: من نه اما تو دفتر شماره دیگویمتعجب از حرفم م سما

 .کنمی درخواست م  کالفه

 اون دفتر و؟  یار یم -

 رونیب  یکمد دم در، دفتر کوچک ،ی. از کشوشودیو از جا بلند م  دهدیحرف سرش را تکان م یب
 .دیآی و سمتم م  آوردیم

 کن.  دایاز توش پ ایب -

و   آرمی شلوارم در م بی. تلفن همراهم را از جخوردی چشمم به اسم دکتر منصور م زنمی ورق که م چند
خواب آلودش در   یاما صدا شومیم  دینا ام گریکه د خوردی قدر بوق م . آن رمیگی اش را مشماره  عیسر

 . چدیپی م یگوش

 الو؟ -

 خواب بوده؟  یعنیبعد از  ظهر است.  یسه و س افتد،ی به ساعت م  نگاهم

 .ن یالو منصور؟ منم نار -

 شده؟  یز یچ ؟یدختر خوب  نی: ناردیگوی و بعد متعجب م  دیآی خش، خش م  یصدا

 ؟ی ایب شهی: ممیگوی و م  گزمی استرس لب م با

 .  کنمیو تماس را قطع م  ردیپذی چون و چرا م بدون
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رنگ   اهیس  زیم یاره یفکر در سکوت خ  ی. با کلدهدیکه سرش را تکان م کنمیبه سما تشکر م  خطاب
 شده؟  یز یچ نی: نارپرسدی که سما م  شومیم

به  ی. سما با لبخند از شاد شودی وارد م یاز در ورود نیدست به سرش کنم که افش خواهمی م تا
  یشان یو پ شودی خم م ی با لبخند کم نی. افشکاردی م نیافش یگونه  یرو یاو بوسه رودی م  شوازشیپ

  ایمرا بکشد؟  خواستی است که آن روز م یهمان مرد خشن نیباور کنم افش  یعنی. بوسدی سما را م
 شوهر و پدر مهربان است؟  کیباور کنم 

 .مانمی فکر م یجا با کل من همانو   روندی ام سمت اتاق شان مکه در سالن نشسته  یتوجه به من  بدون

 دختر؟  یکنی م  ریکجا س  -

 !تونمی : من نمنالمیبدون مقدمه م دنشی. با دکندی سر حال منصور مرا از افکارم دور م یصدا

 .ندینشی مبل م  یو مقابلم رو کندی ابروانش جا خوش م انیم یظرف  یاخم

 اون وقت چرا؟  -

ذهنم قد  شهیکردم وسط برزخ و دوزخ! نم ری! گشهی : نمنالمی و دوباره م  کنمی مانده نگاهش م  در
 دخترم مال تو! حسم افتضاح! ای! رفته به بابام گفته قاتله بابامم گفته اشکال نداره ب دهینم

 . ندینشی و کنارم م گذاردی م  زیم یرا رو فشیک

 ؟ یخوایچه م -

 .دونمی : نممیگوی م فیو بال تکل کنمی نگاهش م کالفه

 !نی نار -

. اما اون به بابا  میحرف زد یکل  روزید دونمی م دونم،ی: ممیگوی و م برمیوار باال م میرا تسل دستانم
 !رفتهی گفته قاتله! بابا هم پذ

 .ردی گی را به دست م  فشی و ک شودی جا بلند م از
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بهت   روزیهام و درف ! من حرهی اما تو االن ذهنت درگ دونمی گفته، نم یبه بابات چ  اریکه دان نیا -
  امیبهم زنگ بزن م یو که گرفت مت یفکر کن. بعد تصم   یکل  ری دوش آب گرم بگ هیگفتم. حاال تو برو 

 !یخودت فکر کن خوامی م ،ییکه تنها ستین  نیبر ا  لیدل  یفکر کن ذارمی. اگه مکنمی م  تیی رهنما

 جوانب و بسنج! همه

و با درد   زنم ی م میموها انیم یچنگ  ی. با کالفگرودیو م کشدی و راهش را م  دیگوی را م شیهاحرف 
 . بندمیچشم م

 *** 

 !اریو سه هفته از رفتن دان گذردی وقت داد م میکه منصور برا یهفته از روز  کی درست

 شود.  یمتالش خواهدی مغزم م  کنمیام که حس مقدر فکر کردههفته آن  کی نیا در

 یها. جواب تلفن ستیگو ناصالً پاسخ رم،ی بگ میار او تصمرفت  یتا از رو زنمیزنگ م   اریچه به دان هر
 ام.بابا را هم نداده

 میاو برا یتا در امر قطع نمی. خواستم که افکارم را کنار هم بچدییایهم منتظر منصور هستم که ب حاال
بر   زیم یاز رو  عیمنصور است سر کهن یو من به فکر ا شودی تلفن همراهم بلند م یکمک کند. صدا

بعد گذشت سه   ار یدان حاال یعنی.  روندی باال م  ریابروانم از شدت تح  اریدان یاشماره دنیو با د دارمیم
 زنگ زده است؟! میام تازه برازنگ زده شیکه برا یاهفته  کیو   یخبر  یهفته ب

 .رمیگیرا کنار گوشم م یو گوش کشمی کوچک سبز رنگ را م یگوش عیاز آن که قطع شود، سر شیپ

که   ریخ  ایتماس قطع شده  اینگاه کنم که آ خواهمیکه قطع شده باشد. م ترسمی . م ستی ن ییصدا
 . چدیپی »الو« گفتنش در م یصدا

 س... سالم! -

 ؟ یدیبابات و نم یها : چرا جواب تماس پرسدی رک و واضح م  یل یتوجه به سالمم خ یب

 زنده! ای یانگفت مرده ک ی  ی. حتردیگی م لجم

 ! دنیکه جناب جواب من و نم لی: به همون دلدهمی حرص پاسخ م با
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 ! میاازدواج با عشق داشته کیکه انگار  کنمیگله م ی. آخر طور مانمی واقعًا در کف منطقم م یگاه

 خانوم من حوصلت و نداشتم جواب ندادم!  یموش -

 بابا رو نداشتم!  یا: منم حوصله میگوی م  عیوقت سر عیهم بدون ضا من

 : اون باباته!زندی م تشر

 ؟ یو بگ نیا ی: بعد سه هفته زنگ زدمیگوی حرص م با

ام که : منتظر قربان و صدقهدیگویخودش که م  یو بعد صدا دیآی م یاش از آن سمت گوش کالفه  پوف
 ؟ ینبود

زنده!  ایام ده مر یو داشتم که بپرس  نیانتظار ا ی: نه ولمیگوی چفت شده م یهاحرص و دندان  با
زباله رفتار کنه منم هر طور بخوام باهاش   هیبا من مثل  تونه یاون م یمنه! وقت یاون بابا کهنیا گهید

 !زنمی حرف م

قطع کردن  نیبا ا دانمی. مکنمی و قطع م دهمیحرف زدن نم  یااجازه  شود،ی که تمام م حرفم
 م اما به جهنم! خودم را خواندا یافاتحه 

 .شودی بشاش وارد م  یلیخ یاو منصور با چهره   شودی باز م یخروج  در

 ! یاهیس یاسالم بر اهل خانه  -

 . رومی و سمتش م افتدی جا م  یصورت بشاشش حالم کم دنید با

 سالم. -

 برو آماده شو! عی: زود، تند سردیگوی و م  کوبدیم امی ن یانگشت به نوک ب با

 چرا؟  -

 خوش بگذره! می : قراره بردیگوی و م زدی ریرا به هم م میموها

 !رونیخونه برم ب  نیمن از ا دهیاجازه نم ی: کسمیگویو م کنمی نگاهش م پوکر
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 بعدش چرا؟ یایباهاش ب  یکه نتون  ستمین ی: اوالً من هر کسدیگویو م کندیم یاخنده  تک

 فرار کنم! ترسنی م -

  ی! تو حتکنهی جا پاش و قرص م  جان یا ارهیرو م  یکس  اری: داندیگوی و م کندی نگاهم م یمهربان با
  بتیهم نص یگوش یبود، حت نی ! قرار بر ایکنی فرار نم  دوننی چون م یرفت و دار  رونی حق ب ییتنها
 ! یزنگ نزن سیتا به پل  شدی نم

کرده و اگه پنج   یزندون یاگهید خان خانوادمم به شکل   اریدان گه،ی: آره دمیگوی و م زنمی م  یپوزخند
 ! کشهی گم شم اونا رو م نیم

. شما برو تند آماده شو  ستیعجول فکر ن  قدرن یا اری: دانزندی و مطمئن لب م  کندی نگاهم م یمهربان با
 .اد یخوشت ب  دمیقول م

. راستش از نشستن در خانه  رومی و سمت اتاقم م دهمی سرم را تکان م دانم؛ی نم  زیبحث را جا گرید
 عوض کنم. ییحال و هوا کی  ستیدل خودم هم گرفته است. بد ن 

و   کنمیپا م  زیرا ن امی مشک یهابوت  می. نپوشمیکرم رنگ م یرنگ با شلوار و رو سر   یجگر  یپالتو
 .شومی م  رونی و ب گذارمی م میپالتو بی را داخل ج امی بعد مطمئن شدن از سر و وضعم گوش 

 .ستمیایم کندی که به ذهنم خطور م  یها ناگهان با فکر راه پله  وسط

 .کنمی در را باز م  یو به آرام دهمیم  ریمس  رییها را سمت اتاق مادر جان تغپله راه

و دستش را سمتم دراز  زندی چشمانش برق م دنمیدر دستش است و در حال حرف زدن. با د یگوش
 . کندیم

 مامان چشم.باشه گل  -

بد عنق فقط حوصله مرا   تی خاص ی. ب زندی حرف م  اریکه دارد با دان  فهممی»گل مامان« گفتنش م از
 ندارد!...

 . رمیگی و دستش را در دست م رومی م سمتش

 بروم. خواهمی که کجا م پرسد یاشاره چشم م با
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 رون؟ی: با منصور برم ب زنمی لب م آرام

 : برو مادر جان. خدا به همراهت. دیگوی و م ردیگی عمق م  لبخندش

 ممنون.  -

 .رونیبا منصور بره ب  خوادی بودم. م  نیمامان جون با نار یچ یه -

که مادر جان دوباره   دیگوی نم  یز یاما انگار چ  نمیرا بب   اریتا عکس العمل دان ستمیایچرا م دانمی نم
.  کوبمیحرص در اتاق را محکم م   و با ردیگی . لجم مردیگی کردن را از سر م یحرف زدن و ابراز دلتنگ 

 . رمی دلگ شتریبابا تنگ شده اما ب یدلم برا یلیخ

  زی تم یل یرنگ و خ یابنز نقره   کی  نشیمنتظرم است. ماش  نشی از سالن داخل ماش رونی ب منصور
  نشیلک هم به ماش  کی یکه حت یرا آمده؛ طور  ابانیب  نیزمستان ا نیام چطور در ااست. مانده 

 !وفتادهین

 م؟یری : کجا مپرسمیم ی کاو. با کنج کندی و او حرکت م شومی م سوار

 خوبه!  یصبور  گهی: ددیگوی و م  زندی م یلبخند

 تا سوندش را روشن کنم.  برمیو دست م کشمی م یپوف

 ! یاصالً خجالت نکش -

نبودم و حاال   یکار من از خجالت گذشته! از شروع هم آدم معذب گهی: دمیگوی و م زنمی م  یپوزخند
 بدتر شده! گرید

 . ستی: خوبه، خوبه معذب بودن اصالً خوب ندیگوی و م دهدی را تکان م  سرش

آهنگ  کی . باالخره نشستی اما به دلم هم نم دیگویندانم چه م کهنیبود. نه ا یها خارج آهنگ  تمام
 »دکتور«  یاس. آهنگ سکنمی م دایپ  یفارس

 ها شادن؟ همه آهنگ -

 دوست ندارم.  نی: آره غمگدیگوی و م دهدیها سر تکان م بچه  مثل
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 ام به هوا برود.قهقه یصدا شودی که باعث م  دهدی آهنگ کمرش را تکان م تمیبا ر همراه

 !نمیساکت بش تونمی نم شیی: خدادیگوی و م  خنددیمن خودش هم م  یهاخنده  یصدا دنیشن  با

دختر نبودن،   یاست برا فیح یاد یاست، ز طانی دختر شوخ و ش کی هیشب ادتری مرد ز کی از  شتریب او
 ! ادیز  یلیخ

 ؟ یکنیفکر م ی: به چپرسدی و م کندی نگاهم م طانیش

 ...ی. راستستین  یمهم یز ی: چمیگوی و م زنمی به صورت خندانش م یلبخند

که از   کندی. چنان تاسف بار نگاهم مکنمی م  فیقبل تعر قهیو موضوع چند دق کنمیمنگاهش  مضطرب
 .شومی م مانی بازگو کردن حرفم پش

  اری رو برا دان  ییپرور گهید نی نبودم اما بب یکردن. آدم معذب دایپ  یهام تالقمنصور بهم حق بده! حس  -
عروس   دیم گذشتم، از لباس سف من از خانوادم گذشتم، از فرصت عاشق شدن ؟ی تمام کردم. اما اون چ

 و بس! استخ یرابطه گرم و عاشقانه گذشتم اما آقا همچنان کوه  کیگذشتم، از 

توقف کرده است.   یفروش  یبستن  کی. مقابل شومیو من تازه متوجه اطرافم م کندی را پارک م  نیماش
 سرما!  نیتو ا  دهی: جون مدیگویکه با چشمک م  گردمیبا تعجب سمتش بر م 

  اریدرباره دان  تونمی. من مشنوم ی تو بعد حرفات و م می: بردیگوی و م شودی م یناگهان جد بعد
. پس بپر  نمیدرد و دالت بش یدختر خوب پا کیبزنم و مثل هم جنس خودم هم باهات حرف  ثی منح

 بهره رو ببر! تی من نها ت ی خالق نیو از ا نییپا

  رمینبودم هم؛ همراهش گرم بگ یکه اجتماع  ی من شد،یباعث م  نیو هم دادیلحن م  رییزود تغ  چقدر
 و سرش اعتماد کنم. 

. کندی نشستن انتخاب م یرا برا یفروش  ی. بر خالف انتظارم، وسط بستناستیکوچک و با صفا  یجا
 ؟ یکنی: خوب، خوب چه نوش جان مپرسدی و م  کوبدیکه دستانش را به هم م مینینشی مقابل هم م

 مختلف. یها: سه کوپ از طعم میگوی و م کنمی م یآرام یاخنده  تک

 ؟یها: چه طعم پرسدی و م اندازدی باال م  ابرو
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 تمشک و انبه!  ،یویک -

برم   دی: با دیگوی که م کنمی. متعجب نگاهش مشودی و از جا بلند م کندیسربازها اطاعت م  مثل
 ! ستیخدمت ن شی پ گهید جان ی. اارمیسفارش بدم، آماده شد ب

دختر و   کی تر و طرف  . جز سه دختر آنکنمی نگاه م یفروش یبستن   یو به خلوت دهمی ن م را تکا سرم
 !ی. آخر سرما را چه به بستنستین گرید یآخر کس  زی پسر م

را مقابل خودش.   یک یو  گذاردیرا مقابل من م  یکیو  شودی مقابلم ظاهر م یبا دو ظرف بست  منصور
 مثل من سفارش داده است.  یعن یهستند،  یکیهر دو ظرف  اتییمحتو

باعث بسته   یبستن  یو بعد داخل دهانم. مزه ترش تمشک و سرد کنمیفرو م یرا در بستن قاشقم
 شدن چشمان و در هم رفتن صورتم شود. 

 . واال!رومی م شیبرا یاکه چشم غره کندی م زیر یاخنده  منصور

 ؟ یراه برگشت برا خودت نذاشت  اریزن دان  یبش یقبول کرد  یوقت یدونی م نی نار -

 . گذارمیبار قاشق پرتر از قبل در دهانم م نیو از سوخت دلم ا دهمی سر تکان م  مظلوم

نکرده! اگه  یاحترام  یگونه ب چی اون به پدرت ه یعاشق خانواده است. اگه متوجه بوده باش   اریدان -
 که؟  یدونی فکر کنه، م ینبوده که پدرت تو رو اضاف یگفته قطعًا طور  یز یچ

 نه! -

 .کندی و دوباره شروع م زندی م یمحو لبخند

با   ایراه و انتخاب کن  کی! شهینم  یبار بگ هی شهیم  یبار بگ  هی شهینم طورن یجان. ا  نینار نیبب  -
  ین تا برات زندگو عاشق خودت ک اریو متانت دان یبا صبور   ایخودت و به گند بکش   یزندگ یلجباز 

رفتار   یساس اح یل یخ ادی ب شی موضوع خانواده پ ای نه یرو بب یاهر جا خانواده اریگلستان بشه. دان
 خانواده داره رو بده!  کهنی. پس براش حس اکنهیم

 جور؟ : خوب چهنالمی عجز م  با

 ! ریو در نظر بگ هاشی خوب  -



 سوار بر اسب یشهزاده 

170 
 

 .کنمی حرص نگاهش م با

 داره؟  میاون مگه خوب -

حرص درآر مشغول خودنش   یل یو خ گذاردی در دهانش م یبستن یگر یو قاشق د زندی م یلبخند
 . شودیم

  لتیاحترام فام کهن یا ست،ی ن یخوب کنهی که داداشت کار م  نیا ست،ین  یخانوادت امنه خوب کهنیا -
  ست؟ین یخوب   نایا ست؟ین  یخوب یدینرس  هیکرا ایاالن به فروش  کهن یا ست،ی ن  یو نگه داشت خوب

 اون پا بند تو نبوده! نیپشتش منظور داشته اما بب دیدرسته شا

 معلوماتم کمه؟ ه؟ی: چپرسدی و م خنددیکه م کننی چشم و دهان باز نگاهش م با

 : االن چه کنم؟پرسمی و آرام م کنمی نگاهش م  مظلوم

 زنگ بزن بهش! -

 . کندیر به زنگ زدنم مو وادا گذاردیهم م یکه چشم رو کنمی مطمئن نگاهش م نا

بود که  دهیاز کجا فهم  دانمی. فقط نم رمیگی اش را مو شماره  آرامی در م می پالتو  بیرا از ج تلفنم
 من است. یاشماره 

 عقلت سر جاش اومد؟ -

 است. جواب گرفتن نداشتم اما بر خالف انتظارم جواب داده انتظار

 ؟ یبه بابا گفت یچ -

 اشی و مشغول خوردن بستن دهدی تکان م نانیبا اطم ی. سر کنمی به منصور نگاه م پرسمیرا م سوالم
 . شودیم

 و!  تیواقع -

 مدل جواب دادنش.  نیاز ا ردیگی م حرصم

 اش و؟ همه -
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 دروغ گفتم. هیکه بهم اعتماد کنه! فقط  یینه تا جا -

 ؟ ی: چ پرسمیو م  دهمی را با قاشقم هل م  یبستن  کنجکاو

 خترشم! عاشق د کهنیا -

 : چه چرت!میگوی و با تمسخر م  زنمی م  یپوزخند

 ؟یایم  ی : کپرسمی دست و پاچه م عیکه سر کندیبه حرفم م یاخم  منصور

 : دلت تنگ شده؟دیگوی مبا تمسخر   اری که دان ندیشیلبان منصور م یرو  لبخند

 !« اما چه کنم که منصور است. ری »نخ میداد بزنم و بگو خواهدیم دلم

 خوبه!  یهست ینه وقت -

  نم یبیم دهمی فاصله م یرا کم ی. گوششودی بلند نم   اریاز دان یو صدا خنددیم ز یحرفم منصور ر نیا با
و به منصور  رودی ام. آه از نهادم باال ماست قطع شده و من اصالً متوجه نشده وقت  یل یکه تماس خ

 .رومی مسرور چشم غره م 

 .کوبمی م زی م یرا رو یو من با حرص گوش دهدی را قورت م اشندهخ

 کرد!   یتالف یدید -

 .گذاردی در دهانش م یقاشق پر بستن کیو  کشدی لبش م یرو یدست

 : راحت باش بخند!میگوی و م کننی نگاهش م ظیغ با

 .دهدیاست، سرش را به چپ و راست تکان مکه صورتش سرخ شده یحال  در

 نه!  -

است و  . حالم گرفته شدهکنمیدر خواست رفتن م امی بستن  یو بدون خوردن باق  رمیگی حرص رو م با
 . تی خراب کردن امروزم کافس یبرا نیا
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از شبانه روز.  : هر وقت دلت من و خواست در خدمتم. هر وقت دیگویبعد از رساندن من م منصور
 خوب ماجرا فکر کن باشه؟  یهاخواهشًا دست نکش. به جنبه  یول

 .دهمیحرف سرم را تکان م یب

  رتیح ادیب  شیخانوادس. موضوع خانواده پ ک ی اریبمونه نقطه ضعف دان ادت یلحظه  نیتا آخر -
 ! پس براش خانواده شو!کنهی ات مزده

 .رودی م یبه عنوان خداحافظ  یو بعد از تک بوق  دهمیهم فقط سر تکان م  باز

 *** 

فقط از کشتن قاتل پدرش و روح   اریدان دمی. به بابا زنگ زدم و فهمگذریهم م  گرید یاهفته دو
  یقول شرف به بابا داده که از رو دم ی. فهمداندیمادرش حرف زده و بابا هم او را حق به جانب م

 کرد؟ی واقعًا عمل هم م  ایغضب نوک انگشتش هم به من نخورد، آ

 . دهدی که باالخره جواب م  رمیگی بار دهم م  یرا برا اریدان یاشماره 

 . شنومی م -

 ؟یایم  ی: ک پرسمی حرص م با

 : به تو چه؟ دیگوی خونسرد م  یلیخ

 من زنتم! -

 و نه من.  زندی م ی. نه او حرف شودی م  سکوت

 . امیم گریماه د کی -

  ی. بوق آزاد که در گوشرتمیشدنش حاال، حاالها در ح  میگونه راحت تسل نی. از امیگوی نم یز یچ
 .  دهدی از قطع کردنش م  دینو چد،ی پیم

اما  ستمیای . کنار در اتاقم م دیآیخوابم م یل ی. خرومیها را باال مپله  منیحوصله از نشستن در نش یب
 . استد یشد  اریبه رفتن به اتاق دان لمیم  بیعج
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 ی. چراخزمی پتو م  ریو ز نمینشیتخت م  ی. آرام روشومی و وارد اتاقش م کنمی پر مرا  گریقدم د چند
 و بس!  رومی ها به جلو مشده  ری. فقط مثل تسخ دانمی حرفم را هم نم چیکارم و ه چیه

پنج بعد از ظهر است.   شود؛یم دهی . نگاهم سمت ساعت کشارمیهنوز در اتاق دان کنم،ی که باز م چشم
 بودم!   دهیظهر تا حاال خوب ازدهیاز 

 رفته!  یل یهم خرس خانوم تعط دیشا

 ! دیآی . با وجود آن همه خواب هنوز هم خوابم مرومیو سمت حمام م شومیاز جا بلند م  آلودخواب

 .  نمیک ببشکمم تدار  یبرا یز یتا چ رومی تر از همه به آشپز خانه م از شستن دست و صورتم اول  بعد

دلمه شکم پر چشمانم   دنیو با د  رومی م خچالیهم که کجاست. سمت  دانمی و نم  ستین خدمتکار
 .  خواستی دوست نداشتم اما امروز عجب دلم م گاهچیه کهنی. با وجود اشودی چهارتا م

 تا گرم شود. گذارمی گاز م ی. روکشمی م یو مقدار  دارمی بر م یظرف کی

 . شومیو مشغول خوردن م کشمی خودم م  یهم برا السیجوس گ وانیل کی

 خوابالو؟ یکنی م کاری چ -

 : نترس منم! دیگویم عیکه سر کشمی از ترس م  ینیسما ه  یصدا با

 . رومی م شیبرا یاو چشم غره  گذارمی قلبم م یرا رو دستم

 جنه! کنمی فکر م زنهیکه صدام م یکی تنهام و  کنمی فکر م  ستین یخونه کس نیاز بس تو ا -

 خوابالو؟   نیا کردی حاال چه م -

 چاقالو! خورم ی : غذا ممیگویاشاره به شکم تپلش م با

: دلت  دیگویو م خوردی م السمیاز جوس گ یاجازه قلوپ ی. ب ندینشی مقابلم م یصندل   یو رو خنددیم
 تنگشه؟

 .کندینگاهم م طانی که ش کنمینگاهش م یوال. سماندیهستم در دهانم م دنی که در حال جو یالقمه
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 ار؟ یدل تنگ  -

 : نه! دهمی پاسخ م عیسر یلیخ

 کامالً مشخصه! ی: بل دیگوی و م  خنددیم

 : سما! زنمی م تشر

 !یفکر کردم دلتنگش یتو اتاقش  دمی: نزن فقط ددیگوی و م  بردی وار باال م میرا تسل  دستانش

 داشت بخواهم در اتاقش بخوابم؟  یلی. چه دلگفتی م راست

 بالشتش و دوس دارم! یاما بو یندار  ی: اتاقش عطر دهمی و صادقانه پاسخ م کنمی م نگاهش

 گلم!  ی: براوو مبارکه عاشق شددیگوی و م  کندیبه دست زدن م شروع

 ام؟ چه مسخره!شده  عاشق

آشنا ساکت   یصدا کیط سما توس یهابدهم که با صدا زدن   یجواب خواهمی و م زنمی م  یپوزخند
 . رومیو من هم به دنبالش م کندی آشپزخانه را ترک م مه ی. سما سراسشومیم

:  پرسدی رو به سما م افتد،ی. نگاهش که به ما ماستستادهیشان است که با اقتدار وسط سالن ا یآقا
 کو؟ نیافش

 . رهیاستاد شدن کرده بودن امتحان بگ یکه تقاضا ی: رفته از دخترادهدیمتردد پاسخ م یکم سما

 ...فی. اما ح ستی بلد ن  یاندازه تو خوب  ی کس چی: هدیگویم یخشک و جد  یل یخ آقا

 اتاقشه؟ ی: آبج دیگوی و م دوزدی سما م یره به شکم بلند شده نگاهش

 : آره. دهدیپاسخ م  ریسر به ز سما

 یو با کنجکاو زنمی به سما م یا. سلقمه ردیگیم  شیها را در پ و راه پله دهدی را تکان م  سرش
 ؟ ی: استاد چ پرسمیم

 استاد رقص!  -
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 ؟ یچ ی: استاد رقص براپرسمی م جیگ

  ادیرقص  رنی فروش م ای هیکه برا کرا یدختر  ی: برادهدی و پاسخ م اندازدیبه من م  یوسیما نگاه
 !ارنیپول ب یتا با دلبر  میدیم

 داشت؟!  یخوب  اری. هنوز هم دانلرزمیخود مکه بر   دیگویو واضح م  حیصر قدرنیا

 .داردی ها باز م سوال گرید دن یمرا از پرس شودیتلفن سما بلند م یصدا

 الو خله جون؟  -

-... 

 چشم، االن.  -

 . کندیو نگاهم م کندی را قطع م یگوش

 برو اتاق خاله جون ژنرال کارت داره! -

و   گذاردی دست سردم م  ی. سما دستش را روکندیوحشت در دلم النه م کهو ی یچرا ول دانمی نم
 نداره. ت ی : نترس کاردیگویم

 چه کارم داشت؟   یعن ی. رمیگی م شی و راه اتاق مادر جان را در پ دهمی را تکان م  سرم

اب  و قامت ژنرال در ق شودی . در اتاق باز م زنمی به درش م یاو تقه ستمیایدر اتاق مادر جان م پشت
  یکه مادر جان با مهربان شومیم  ری و مغدب کننده. سر به ز قیعم  کند،ی. نگاهم مشودی م دایدر پ

 تو!  ایمادر جان ب نی: ناردیگویم

 ن؟ ی: من و خواستپرسمیکه م کندی مرد دارم. مادر جان با لبخند نگاهم م نیچرا وحشت از ا دانمی نم

 !یر ی رو با من م  ی: آره. تو چند روز دهدی مادر جان آن مرد جواب م یجا

و   زندی م یقدر حرکتم تابلو است که که پوزخند. آنکنمی و نگاهش م کنمی وحشت سر بلند م  با
 ! برمتی : نترس به سلخ نمدیگویم

 ! رمی من... من نم -
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 : چرا دخترم؟ پرسد ی و آرام م کشدی مادر جان پر م  لبخند

 نی: من از ادهمی آن مرد نگاه نکنم پاسخ م یهابه چشم کنمی که کوشش م ی صادقانه در حال  یلیخ
 مرد وحشت دارم! 

دلم. اسمشم  زیمرد اسم داره عز نی: ادیگوی م یو مادر جان با مهربان  رودی هر دو باال م ابروان
 نلرز.  قدنیدلم. بعدشم ا  زی عز هیمرد خوب ارای. ساراستیس

 .دهمی. سرم را به چپ و راست تکان ملرزمیکه م نی توجه نکردم به ا یحت

 .رمینم  نینه، نه من با ا -

دختر جون،    امینم  ی. من دنبال هر کس دهیصالح د طورنی ا اری: داندهدی پاسخ م ارای مادر جان س یجا
 وقتم ندارم. 

  اری. حاال که داندانستمی م  یرا به خوب نیمن ا فروخت؛یا م . او مرشودی م ادیبدنم ز  یکی هستر لرزش
 ! کردیکار را م نیهم نبود، او ا

 . رمینم جاچینه... نه من ه -

 ! شیری بگ ارای: سدیگوی مادرجان که م غیو در آخر ج شودی تر ملحظه به لحظه تار  اطرافم

 *** 

ک آرام زمزمه  بندمی. خسته چشم مکندی سرم، ِسرمم را چک م یمنصور باال کنمی که باز م چشم
 شده؟   ی: چکنمیم

 . چدیپیشادش در گوشم م یاما صدا نمیبی را نم صورتش

 مامان کوچولو مون افت فشار داشته! یچ یه -

را که زده مرور    یلحظه حرف کی ی. براکنمی و قصد خواب م کنمی لب زمزمه م  ریز  «ی»هوم یجی گ با
 . شوندی ضرب باز م  کیو چشمانم  کنمیم

 ؟ یچ -
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 کرد!  هیگر یاز خوش  دیشن  یوقت  اری: داندیگویتوجه به سوالم م یو ب کندی را نوازش م  میموها

 .نمیبش کندی کمکم م یبه آرام  یلیو خ  داردیکه نگهم م نمیبش خوامی و م  زنمی را پس م دستش

 نه؟  یگیدروغ م  -

 .کندی لب زمزمه م ریز  «یو »نچ کندی درست م میپاها یرا رو مالفه

 کرد. هینه خانوم واقعًا گر -

 : من حاملم؟ کشمیداد م کالفه

 . ندینشیو کنارم م کندی م یاخم

 ؟ یکن یم یطور ن یچرا ا -

موجود  هی ؟یکنی حسش م  نی : ببدیگوی و با برق اشک چشمانش م گذاردیشکمم م یرا رو دستم
 !  کنهی از وجود تو داره رشد م گهید

! نه کنمی وقت حس نم  چیحس ناب و ه نی: من ادیگوی و م دوزدی ره به چشمانم م انشیگر نگاه
 مادر! کی ثی پدر و نه منح کی ثی منح

واقعًا حامله بودم؟ آخر   یعنی. کشمی اما من دستم را پس نم کشدیدستم م یدستش را از رو او
 زود؟  قدرنیا

 حاال که زوده! -

. برات گفته بودم اون تو شهیهم م ریداره د گهید اری: نه برا داندیگوی م عیو سر  ردیگی چشمش را م نم
خوب شدن   یو برا کمت ی تو ش یاون کوچولو  شهی. پس مرهی م شیپ  یاحساس  یلیموضوع خانواده خ

 ! یر یبه کار بگ اریدان

 چه کنم من؟  ای! خدایهمه تنش فکر  نی شدن مغزم نمانده! آخر ا  یبه متالش یز یچ

  یزندگ  کیکه تازه در شکمم رشته دوانده! چه   ینی جن کی کار، شوهر قاتل و خالف  کیرابطه سرد،  کی
 ! یبی عج
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 ؟ یکنی به چه فکر م  -

بخوابم. بر خالف   خوامی : سرم و جدا کن خودتم برو من خوبم ممیگوی و م کنمیحوصله نگاهش م  یب
  رونی و از اتاق ب دهدی ام انجام م را که گفته یها. کار کندی م یو نه مخالفت زندی م یانتظارم، نه حرف 

 هستم.   اری در اتاق دان شوم؛ی. تازه متوجه مشودیم

  داشتهی نم یخوب یبابا دونمی: مکنمی زمزمه م وسیآرام و ما یل یو خ گذرامیشکمم م یرا رو دستم
 من و بخاطرش ببخش!  یباش 

 !ستیاصالً خوب ن  نیاست و ارفته گریبالشتش د ی. بوگذارمیبالشتش م  یرا رو سرم

 .تمیوضع  نیچه گفتند در مورد ا گرانید کنمی . اصالً توجه نمافتدیهم م یرو   یحال یبا ب  چشمانم

 .کندی شکمم حرکت م یاما دوباره رو زنمی . کالفه و خواب آلود پس مکندی شکمم حرکت م  یرو یز یچ

  غیو روشن اتاق ج  کیدر تار یشخص دنیچه هست که با د نمیتا بب  کنمی چشمم را باز م یال یعصب
 منم نترس! سی : هچدی پی در گوشم م شیبلند شوم که صدا خواهمیو م کشمی م یف ی خف

 زود!  قدرنیبود؟ ا آمده

 ! اری: د...ا دانکنمیترس و سکسکه زمزمه م با

 . کشدی در آغوشم م  عیو سر کندی را حس م ترسم

 .شودی . لرز بدنم محو مکنمی عطر تنش را حس م ستین خواب

 ! اریدان -

 آروم، ببخش که ترسوندمت!  سیه -

 خواست؟ ی م معذرت

 ؟ یاومد یک -

 د؟یبوسی ؟ مرا منخورده ییسرش به جا  اناً ی . احکاردی سرم م  یرو یابوسه
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از دست بدهم.  خواهمی تنش را نم  ی. بوشومی جدا م یل یو من هم با م گذارتمی تخت م  یرو  دوباره
 .رودی که از درد دادم به هوا م کشمی واقعًا خواب است! پوست دستم را محکم م  نیا گرینه د

 شد؟  ی: چپرسدی و م  کندیزده سر بلند م   وحشت

 ! ستیخواب ن نه

 ستم؟ یمن خواب ن -

 . دهمی نم صیرا درست تشخ صورتش

 منم وجودش و حس کنم.  خوامی نگو فقط م  یچ یه -

 کرد؟ ی م یطور نیا چرا

 تو حالت خوبه؟  اریدان -

 . دهمی نم صی. صورتش را درست تشخ

خدا   ای. کشدی و خودش را باال م داردیراه نگنه م یاانهیکه دستم را م رودیدستم سمت آباژور م  
 ام نکند؟! خفه جان یهم

باره  کیبه  امی شانیپ یلبانش رو ی. گرم بندمیچشم م  دهیکه ترس کندی م لیسمتم ما  یرا کم  سرش
 ی رو یاکه به بوسه گذردی م  قهیچند دق ای هیچند ثان دانمی . نم زندیتمام معادالتم را بر هم م

 ممنون! یل ی: خکندی صورتم آرام زمزمه م ی. در پنچ ثانتادیاما نه ز رودیعقب م   یکم امی شانیپ

 خورده بود؟ یبه جا  سرش

 بوسه و بغل! یآن هم چاشن  ست؟ین  یرو ادهیز  یلیو تشکر! خ  یعذر خواه جاک یامشب  آخر

 دانم،ی نم ی کشد. من اما حت یودر آغوشم م گذاردیشکمم م یو دو دستش را رو کشدی دراز م کنارم
 خودش را دارد.   یچطور نفس بکشم؛ حرف زدن که جا

  میری: ببخش که بد خوابت کردم. بخواب فردا مدیگوی که م  شنومیآرامش را کنار گوشم م زمزمه
 دکتر. 
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 که من توش افتادم؟ یاچه مخمصه نیا ایخدا

 چ... چرا دکتر؟  -

حال بچه بد   ترسمی م یاشت: چون امروز افت فشار ددهدی و پاسخ م کندیرا حصار شکمم م دستانش
 شده باشه. 

 . ترساندی م شتری مهربان مرا ب اریدان نیاژدها را پس بده، آخر ا اریهمان دان ایخدا

است که به مشکل نفس هم  یقدر قو. شوک وارده آن خورمی تکان هم نم  پرسم،ی سوال نم گرید
 . شودیآغوشش و عطر تنش دوباره چشمانم گرم خواب م انی. مکشمیم

 *** 

  یاست. لبخندشده  نیو اتاق با نور آفتاب مز  ستین یشب خبر  یک یاز تار گرید کنمی که باز م چشم
دستان  دن یو با د اندازمیبه خودم م ی. نگاهشودی بلند شوهم اما نم خواهمی و م زنمی م یسر حال

 بود؟  تی واقع یعنی. شودی در ذهنم مرور م شبیلحظه اتفاقات د کی دورم،  یشده دهیچ یپ

  جان یاما عطر تنش از ا نمیصورتش را بب توانمی است و نم  اشنه یس ی. سرم روچرخمی سمتش م  یکم
 .شودی حس م یبه خوب 

 . کنمی را مهمان عطر نابش م میهاه یو ر مانمی در همان حال م پس

 ؟یکشی م  قیحالت بده نفس عم  یموش -

 .کنمی و چشمانم را باز م   خورمی م ینگرانش تکان  یصدا با

 است که من دارم؟ یچه حال  نیخالصم کن ا ایخدا

 .رودی و سمت کمدش م شودی از جا بلند م  عیکه سر برمی را باال م سرم

 دکتر! می بر شمیاالن حاضر م  -

 قاتل بودنش کم بود که حاال ُخل هم شد؟ ایخدا

 من خوبم.  اریدان -
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 .دهدی و در همان حال پاسخ م کندیم بافت جذب عوض زیبول  کی شرتش را با  یت

 .یدیکشیم  قیعم یهانفس  ستی نه، نه حالت خوب ن -

  یو منصور پ نیافش یهابه حرف  قی. حاال کامالً دق رمیگی و دستانش را در دست م رومی م سمتش
 است!پسر شانزده ساله   کی. او واقعًا برمیم

 ؟ی. اوکگرفتمی م یصبح گاه ژنی خودم و بچم اکس یمن فقط بخاطر سالمت -

و   کنمیخودم را بلند م ی . کمدهدی ها سرش را تکان مفکر و نگران است که مثل پسر بچه یب قدرآن
آماده کنن تا   یز یچ هی یگیامه م: گرسنه میگوی و م خندمی که م کندی م ی. اخمکشمی را م  نکشیع

 حموم کنم؟ 

.  زندیم ی و لبخند جذاب کاردیگونه ام م یرو یاو بوسه شودی خم م  ینو ناگها کندی نگاهم م یکم
 .نمیرا بب   اریدان یرو نیا کردمی وقت فکر نم چیه

 برات.   ارمیخودم صبحونه م -

 .رودی و سمت در م کشدیرا از دستم م  نکشیو ع شودی م لیما یکه کم شودی گرد م چشمانم

و   زنمیم رجهیسمت تلفنم ش  شود،ی م  رونی که از در ب نی. همشومی گر رفتنش ملبخند نظاره  با
 . رمیگی منصور را م یاشماره 

 !نینار گهی: تو رو به خدا ول کن ما رو دچدیپی م  یاش در گوشکالفه یسه بوق صدا بعد

 !یکنی و درستش م نیا یایم یش ی: پا م غرمی م  ظیغ با

 و؟  ی: کپرسدیکه م دیآی متعجبش م یصدا

 ! ترسهیم نیا کشمیاگه نفسم م یحت شبیپسر! از د نیکرده ا میخدا روان: به نالمی عجز م  با

 اومده؟ اریدان -

 !کنهیم یکارا هیاومد. کالً خل شده  شبی: آره اومده. ددهمی و پاسخ م کشمی را دست م  صورتم

 . امیالن م: باشه ادیگوی و سپس م کندی مکث م  یکم
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 رونی. بعد از شستن دست و صورتم ب رومی م یبهداشت  سیو سمت سرو کنمی را قطع م یگوش
 . نمیبی بزرگ هم است، م یل یکه خ ینیس کیرا با    اریکه دان شومیم

 .گذاردیم  یپا تخت یرا رو  ینیکه س رودی باال م ابروانم

 خرما!... چه خبر است مگر؟!   ر،ی کره، مربا، عسل، ش ر،ی پن املت،

. دستانش را از  چرخاندمیم نهیسمت آ یو کم ردیگیرا م میها. شانه ستدیایو مقابلم م دیآیم سمتم
 .داردیشکمم نگه م یمتر  یو چند سانت کندی رد م میپهلو ها

 .شودی شکمم منقبض م  یهاچه ی ماه تمام

 ؟ یکنی م کاری ... چ یچ ارید... دان -

تر بشه بزرگ   یوقت یعنی: کندی و آرام زمزمه م کندی را مثل حصار دور شکمم حلقه م  دستانش
 شه؟یمعلوم م یطور نیا

 است.که شکمم به کمک دستان تنومندش باال آمده  شودیم دهی کش نهیسمت آ نگاهم

م  اون وقت من گهی: نه دمیگویممه یو با لبخند نصفه و ن  دهمی م رونی ام را آرام بحبس شده   نفس
 .شمیتر مچاق 

 .زندیم امقه یشق یرو یاو بوسه  خنددیهم م او

 !شمی! اصالً منم باهاتون چاق مهیبه چاق  ییبای اشکال نداره ز -

! صبحانه را  ییهویآن هم  رییهمه تغ نیاس که از شدت شوک به کما بروم! آخر انمانده  یز یچ گرید
 را تمامًا به خوردم داد.  ریش  وانی. لگذاشتی لقمه لقمه دهانم م

 یوقت خواهمی م یچرا ول دانمی . نمکنمی فرار م نییحمام و سمت پا   فرستمشی صد هزار مشکل م  به
پوست گرفته از آشپزخانه ببرون    وهیظرف م ک یجا باشم. سما با  کی  اریبا دان  روم،ی نزد مادر جان م

 ردن!چرا خانوم خرس و مرخص ک  گمی: مدیگوی و با خنده م دیآیم

  وهیم ایب نزن من و  میتسل ی: اوکدیگوی م یبلندتر  یاکه با خنده  کنمی اش محواله   یچپ چپ نگاه
 . میبخور
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 اصالً جا ندارم! گهینه د یوا ی: امیگویشکل حالت تهوع م  به

 کرد؟  یرو تو حلقت خال  ینی: تموم اون سپرسدی م  طنتیو با ش ردیگی م اشخنده

 . ندینشی و مقابلم م دیآیکه م دهمیبار سرم را تکان م تاسف

 : چند ماهته؟پرسمی و م زنمی اش مبه شکم باال آمده یلبخند

 سر ماه پنجم!  رمیهفته م  نیتا آخر هم گهی: ددهدی و جواب م کشدیشکمش م  یرو یدست

 ه؟یچ تشی شاءاهلل. حاال جنسان -

 : قربون شهزاده پسرم بشم من پسره!دیگوی و م شودی م لی و طو  ضیعر لبخندش

 توهم سما خانوم! رهی بدجور م اریدختر باشه کالهت با دان نیاگه مال نار -

: خب  دیگوی و م کندی م زانیکه کتش را آو شودیم دهی کش  یمنصور نگاهم سمت در خورج یصدا با
  ه؟یچ هیقض

  ده،یبا دست خودش م ارهیبحونه مشده! برام ص  ی: پاک رواننالمی و م شودیم زانی ام آوو لوچه لب
پسر مهربون و   هی! ستین  یوحش  اری! اصالً اون دانخوادی ازم معذرت م کنه،یبغلم م کنه،ی نوازشم م

 خون گرمه!

 . رسدیسر م نیو در همان زمان افش دهدی م هیراحت به مبل تک  یلیخ  منصور

 باهات حرف بزنم.  اریدر مورد دان خواستمی پسر م   ییجانیاوه منصور شکر که ا -

 .دونمی بگم م  دیبا ارهیشدن دان وونهی: اگه موضوعت ددیگوی و م کندیخسته نگاهش م منصور

 : خل شده! غردی م  یحرص نیافش

 : از خل گذشته! زنمی غر م  تری حرص منم

همه براش سخت   نیتنگر ا هی کردم ی : فکر نمدیگویو در آخر م  خاراندی م یاش را کم چانه  منصوره
 با استادم حرف بزنم.  دیبا دونمی نم شتریب گهیمن د اد یبه خودش م کرمی باشه! فکر م
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تر گفت منم باهات چاق  ! بعد جالبهیبه چاق  ییبای اشکال نداره ز گهیم شم،یچاق م گمیصبح م -
 ! شمیم

 دهمیتاسف بار سرم را تکان م .کندی م دنیبلند شروع به خند یبا صدا نیاتمام حرفم ناگهان افش با
 سما جون شوهر شما هم ُخل شد! ای: بمیگوی و م

 خودش و چاق کنه! اریبار فک کن دان هی: نه دیگوی و م  خوردی را به زور م اشخنده

 .ردیگی ام م. خودم را هم خندهگفتی م راست

و   نیفعالً نار  اریشما دان یهانظر به گفته   یها جدا از شوخ: خوب بچه دیگوی م یجد  یلیخ  منصور
رو   یلیممکنه خ  یعنیقرار داده بود.  کولین  یجا شی تا چند روز پ  کهیمادرش قرار داده! طور  یجا
  دچار ضی حالت مر نیچون ممکنه تو ا نییای به خرج بده. شما فعالً با دلش راه ب  تی حساس  نینار

 . دیشما آماده باش یحالت نده ول ریی ممکن است تغ ایو به کما بره!  شوه شتریب یهاشوک 

 .میدهیو سر تکان م میکنی در سکوت نگاهش م همه

 به تو اجازه ورود داد؟ یک -

است و لحنش به شده  نی. صورتش با اخم عج شودیم دهیها کشنگاه همه سمت پله  اری دان یصدا با
 به ندرت قابل مشاهده بود. یقبل اریکه در دان یز ی. چاستی شدت عصبان 

که   شومی. وحشت کرده از جا بلند م ردیگی را در مشت م اشقه یو  رودی راست سمت منصور م کی
 . کندیگوشم را کر م ادشیفر

 ! ؟یزنی تو خونه من با زنم حرف م  یاومد یک  یبه اجاز  -

 . میبود برا اد یواقعًا ز رگی! اوه دزنم

تون استم. اومدم حال سما   ی: داداش گلم من دکتر خانوادگدهدی آرام پاسخ م  یل یبا متانت خ منصور
 . رمیاالن م نیرو بپرسم برم. هم 

 ست؟ ی: چرا شال سرت ندیگویم یاو با خشم کنترل شده کندیمن م یا حواله   یچپ چپ نگاه

 خنگ را!  نیا نیمرا خالص کن ا ای ایخدا
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 مادر جان.   شیپ میبر ای : اون بدبخت و ول کن بمیگویتوجه به حرفش م  یب

اما   کندی. دهان باز مرد یگی وار مقابلش م دیاش را تهدو انگشت اشاره کندیمنصور را رها م محکم
. در اتاق مادر جان را  رودی ها مو سمت پله  کشدی دستم را م اطیو با احت دیآی نگفته سمتم م یز یچ

 .میشوی. هر دو وارد مکندی باز م 

و با   آوردی در سرش را باال م  یبه دست دارد و در حال قرائت است. با صدا   یقرآن کوچک مادرجان
 مبارک باشه!  یل ی. دخترم خشمیپ نی: به باالخره اومددیگوی م ینیما با لبخند دلنش  دنید

 .رودی آرام در بغل مادرش فرو م  یلیخ  اریکه دان زنمی م  یمحجوب لبخند

 !ادی دلربا دوباره م ین یبی مامان م -

 

 

 

 

 د یمراجعه فرمائ  ری ز نکیصفحه به ل   254رمان در   نینسخه کامل ا افتیدر یبرا

https://zarinp.al/371462 

 

که   یباشد و در صورت یرمانکده م تی سا ای باال و  نکی رمان ل  نیا دیخر ی: تنها منبع معتبر برا  تذکر
باشد و   ی عواقب آن به عهده خودتان م  د یرمان کن نیا  دیاقدام به خر یگر یهر منبع د قیشما از طر

 در قبال آن ندارد .  یتیولمسئ چیباشد ه یرمان م  نیا یرمانکده که منبع اصل تیسا
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