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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 و جان سوز.   قیعم یبا حسرت  ختهی از جنس حسادت و آم یاز جنس عشق و انتقام یباز  

 اندازد. یکه قلب را از تپش م یجانی مرموز و ه یاتفاقات 

 هوش و سرشار از تجربه.   زیت یمرموز و تشنه به خون در مقابل، سرگرد یخالفکار 

 خون؟  دانیم  نیبرنده ا  ستیک

 چشد؟  یرا م  یچه سرنوشت نیب  نیدر ا ماهورا

 اصل ماجراست؟   نیا ایکه جان خانواده دخترک ساده قصه را گرفته ، اما آ یتصادف

 کشد.    یو خم داستان را به رخ م چیکه پ ییکنند و معماها یبلند م ن یکه سر از زم  ییرازها

 ...؟ یمتی. اما عشق به چه قشودی عشق است که شعله ور م نیو ا دیجنگ و ترد   نیا نیب در

 متفاوت.   یمتفاوت با داستان یرمان

 عشقم نترس! رمان

 زاده یعاشور   انایقلم آر به

 

http://www.romankade.com/
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 ♡میالرح الرحمن اهلل بسم ♡

 بهتر است  یز درد دور ها ا وقت  یبعض عشق

 بهتر است  یقرارم کرده و گفته صبور  ی ب

 داده است :  ادمی عقوبیام… قرآن خوانده  یتو

 بهتر است   یکور  ستی کنارت ن  یوقت دلبرت

 کندی م  تیرا اذ تیها چشم میها نامه

 بهتر است  یتو حضور  یدل کردن برا درد

 ها نسکافه  یام از تلخ  دم کن… خسته  یچا

 بهتر است  یقور  یها با عطر هل و گل  یچا

 ام؟…تو سرت بر شانه ایات؟..  سرم بر شانه من

 بهتر است؟  یکن خانم اگر باشم چه جور  فکر

 کنم که...  یفکر م نیم و دارم به اشده رهی سقف خ به

 بوده! طانیحوا عاشق ش  شی سال ها پ دیشا

 عاشق حرف زدن!   سکوت

 عاشق جنگل! ریکو 

 .کنمی فکر م  زهایچ نیبه ا ومدهی آمپرم باال ن یروز صبح وقت ره

  ییرنگم بلند شدم دمپا یتخت صورت  یمخمل گرم بنفش رنگ رو از روم کنار زدم و از رو یپتو آروم
 . دمیرو پوش میتو خونه ا یها

 . کردی م تمیاذ دیباز بود و نور خورش مهیکه چشم هام ن طورن یهم
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انداختم،  نهیبه خودم تو آ یشدم نگاه ییطرف شونه ام گذاشتم و وارد دستشو هی یرو رو موهام
 صورت پف کرده. ده،ی ژول یموها یشگیهم ی افهی دوباره همون ق

کارو تکرار کردم    نیبردم و صورتم رو شستم چند بار ا  ریش  ریآب رو باز کردم و دوتا دست هام رو ز ریش
پرپشتم درهم شده بودن با انگشت اشاره و شصتم  یم ابروهابه خودم انداخت ی نگاه  نهیو دوباره تو آ

 دوتا ابروهام رو صاف کردم. 

 رفتم. نهیآ یگفتم و جلو یپوف

 خب 

 خب 

 م؟ یبپوش ی امروز چ 

 . دمیرنگم برداشتمش و پوش یدر کمد قهوه ا یقرمز رنگ افتاد از رو یمانتو هینگاهم به  

 داد. یکه نشونه از خواب آلود بودنم رو م دمیکش یا ازهیبستم خم یطور که دکمه هاش رو م نیهم

کردن   عیواسه ضا  دیخوندم، اما امروز با  یرو نداشتم و به زحمت درس م سی استادها و تدر حوصله
 از استادها حتمًا برم.  یکی

 ! هیروز مهم  امروز

 یسرم بستم مقنعه  یباال یوهام رو دم َاسب با کش قرمزم م دمیرنگم رو پوش  یساده مشک  شلوار
 رو هم سرم کردم. یمشک

هم به لب   غیرژ قرمز ج هیآوردم  رونیمقنعه ب  ری از ز ینشستم و موهام رو کم نه یآ یجلو  یصندل یرو
 خط چشم. هیهام زدم با 

خوندنم زن  قفسه پر از کتاب که کنار پنجره قرار داشت، عاشق کتاب  هیبودم  یاتاقم راض  ونیدکوراس از
 به مادرم رفته.  تمیخصوص  نیگفت ا یعمو م

 ...میندارم بگذر ادیبه  میرو از موقع بچگ یادیز یاون هم کتاب خوندن و دوست داشته خاطره ها 
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کودک درونم   یطبقه هاش پر از عروسک بود درسته بزرگ شدم ول  یکه رو  یکمد طبقه طبقه ا هی
 فعاله...!

و صبح شدن رو دوست   دنمیشب باشه اخه عاشق خواب شهیها هم دوست دارم هم وقت  یگاه البته
 ندارم. 

 برم دانشگاه.  دیکه با  ییروزا  مخصوصاً 

  یسرد بود، پالتو بنفشم رو هم تنم کردم اصالً طاقت سرما رو ندارم و زود تب م یلیکه هوا خچون 
 کنم. 

 رفتم.  ییرایو سمت پذ رو برداشتم فمیک

 

  ری خورن سالم کردم و صبح بخ ی نشستن و دارن صبحونه م یغذا خور  زیعمو و عمو سر مزن  دمید
 گفتم: 

 زن عمو.  ری عمو صبح بخ ری صبح بخ -

 دهنشون ُپر بود با لبخند جوابم رو دادن. چون

کرم رنگ قرار داشت و   یر ی شده درون سبد حص کهی ت کهیت  یفانتز  یکه نون ها ی ز ی عمو با دست به م 
گل بهار نارنج بوش من رو   ی حهی که را یخوش عطر  یو چا  ری و عسل و خامه و پن مرویتخم مرغ ن 

  دشدم هرچن الیخ  یساعت ب  دنی ام انداختم با د یبه ساعت مچ یکرد اشاره کرد که نگاه یم وونهید
 رو کرده بود گفتم:  یچا نی که دلم بدجور هوس ا

 ممنون!  یل ینه خ -

 طور که دهنش پر بود گفت:   نیعمو هم زن

 .زمیعز یصبحونه بخور  دی با ای و نه؟ ب یچ یچ -

 خوبش رو گفت:  یشروع کرد از اون پند و اندرز ها  دوباره
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لقمه رو   هیحداقل   ، یتکان لی بیشب س ،یتوان  یظهر تا م   ،ینان یگفتن، صبح لقمه  میگلم از قد نیبب  -
 گلم.  ایب  یتون یکه م

 

 برام گرفت و دستش رو سمتم دراز کرد.   ریلقمه نون پن هی

 . زمیعز  ای قربونت برم، ب ایب -

 گفت:  دییجو  یدهنش رو م  یتو یطور که لقمه  نیلبخند از دستش گرفتم و تشکر کردم عمو هم با

 بخور.  یبهارنارنج که عاشقش  یچا نیُقُلب هم از ا هی -

ام آوردم و با تمام   ینی ب کیبرداشتم چشم هام رو بستم و فنجون رو نزد زیم  یرو از رو یچا فنجون
 !یمدهوش کننده ا  یوجود بوش رو استشمام کردم، َبه عجب بو

رو باز کردم آروم آروم   اطی صبحونه خوردنم تموم شد در ح یمغزم اثر گذاشت وقت  یرو نی کوتی مثل ن 
 حرکت کردم. ابونیبه سمت خ 

 

 من رو عموم و زن عموم بر عهده گرفتن.  یتصادف مردن و سر پرست  هی یو مادرم ط پدر

 . گنیباهام خوبن از گل نازکتر بهم نم  یلیخ 

 کنه من هم که ماهورام...!   یم  یزندگ رانیپسر هم دارن که خارج از ا هی

 

 "جهان" 

 رو باز کردم.  نیسبز رنگ سنگ  ینشستم و پوشه  یصندل یرو
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و پخش   یحمل و نگهدار  یبه اضافه   اکیتر یادیمقدار ز  ن،یئپانصد گرم هرو  شه،یش لوی) دو ک
 دست ساز(  یمشروب الکل تریهشتاد ل

انباشته شدن که کم کم دارن مغزم رو به سمت   گهیهم د یقدر رو نیاز پرونده ها بود ا یک یتازه  نیا
 .کشنی م ینابود

 آه و افسوس لب زد:  با یصفو قیقدر شناس و منظم و دق یر ی من بود، وز  ریمثل وز یصفو یآقا 

رو براشون   ی جامعه سالم و خوب می کن یم  یکنن، ما سع ی آتاشغاال بدبخت م  نیجوون هامون رو با ا -
 اما... میرقم بزن 

 گفتم:  ییته گلو یو صدا  یشگیهم ظیتکون دادم و پوشه رو بستم با همون اخم غل یسر  

 ن؟ یکرد داشیپ -

 

 _نه آقا اما...

 بودم.  زاریخشم بهش چشم دوختم از گفتن کلمه "نه" ب با

 نداشت.   ینقش چیمن ه یشه در زندگ ینه، نشد، نم 

 .دیمن حرف در دهنش ماس یچهره  دنیبا د  یصفو 

 

 رفتم و ...  یآورد از کوره در م یرو به زبون م یا گهیحرف د اگه

 

 فرستادم. رونی رو ب یباز دم صدا دار  

 باشه؟   نجایا دیبا ازدهی_ مگه نگفتم ساعت 

 از من در دلش داشت گفت:  شهی که هم یتکون داد و با ترس و وحشت یسر  
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 کنن.  داشیگم پ یَچ... َچ... چشم آقا م  -

 

 بود عقب گرد کرد و از در خارج شد.  رهی بودن من خ یطور که به حرکات و عصب  ن یترس و لرز و هم با

 پوشه رو سمت در اتاق پرتاب کرد.  یعصب

 افتاد. نی زم یصفحه هات پوشه ورق ورق شد و رو 

 ام رو کاهش بدم. یشگی سر درد هم  یام رو لمس کردم تا کم  قهیشق 

پرت   ز یم  ینخ رو برداشتم پاکت رو رو  کیکار در آورد  زیم یمارلبرو رو از کشو گار یپاکت س کالفه
 کردم. 

 

 خشک و آروم گفتم:   یل یبه در خورد خ  یآروم ی تقه

 تو.   ایب -

 اون فرد نگاهم رو به سرتا پاش دوختم. دنیبا د 

 . دیبرگه ها لغز  یقدم پاش رو نیبا اول انیک

از برگه ها رو برداشت و   یکی زانوش رو خم کرد و  یپاش چشم دوخت کم  ریپر پر شده ز یبه برگه ها 
 .سمتم اومد یحکم م  یبا گام ها

 

 : دم یغر یعصب شهی طبق معمول مثل هم 

 ! ستیدر اتاق کار من گاراژ خونتون ن -

 نشست.  یصندل   یکالفه در رو بست و رو انیک سرگرد

 لب هام گذاشتم. نیمارلبرو رو ب گاریس
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کرد اما کو  یم حتیمن رو نص  شهیبا دود و... نداشت هم  یخوب  ی ونهیهم مثل ماهورا م انیک 
 گوش شنوا؟ 

 را از لب هام جدا کرد و گفت:   گاریس  

  گهید یو هزارتا کوفت و زهر مارا  شهیبنگ و ش  ن،یجوون هارو از هروئ یخوا یسرگرد تو م نیبب  -
از  شهیم ی چه توقع میری جلو خودمون رو بگ میاگه ما نتون ؟یکش  یم گاریس یخودت دار   ینجات بد

 جوونا داشت؟ 

 و گفتم:  دمیام کش یشونی به پ  یدست یبا کالفگ 

 . ختهیحال و روزم رو بهم ر نیسنگ یپرونده ها نیا هیچند وقت ادهیسرگرد فکرم ز -

 :  انیک 

 .یتونی رو هم م نیمطمئنم ا یپشت سر گذاشت  ت ی ترو با موفق نیسنگ ن یاز ا یتو پرونده ها -

 حرف ها پر بود.  نینداشت چون گوش من از ا یادیز یت ی  هاش برام اهم حرف

 بدون اجازه و در زدن وارد اتاق شد.  یصفو یشد که آقا یدر سکوت سپر  یلحظات 

 _ سرگرد جهان... م...ما او... اون رو. 

 لب هام گذاشتم، بلند گفتم:  یانگشت اشاره ام رو رو  

 بفهمونمت؟ ای  ؟یچ یعنی در یفهم یاتاق در داره، در؟ م نیبهت بگم ا دی! چند بار باسیه -

 انداخت و لب زد:   نییرو پا  سرش

 خوام.   یعذر م -

 هم گذاشتم و با تکون دادن دست هام فهموندم که حرفش رو بزنه.  یپلک هام رو رو 
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 .مشیآورد میکرد دای_  پ

 . امیاالن م ییاتاق بازجو دشی_ببر

 و بلند شدم. دمیام رو صدا دار عقب کش یصندل

 دستم رو سمت در اتاق دراز کردم و رو به سرگرد با پوزخند گفتم:   

 . دیشم رفع زحمت کن   یخوشحال م -

لحن خشک و   نیاون هم با ا رو یحرف   نیشد، چون انتظار همچ رهی بهم خ رونی متعجب و ح انیک
 کوبنده از من نداشت. 

 بود...  یمن بود اما اون فقط بچگ  هیدوست دوران بچگ  اون

 درنده هم درنده ترم.  ریش کیاالن  از  

 رو در سکوت مطلق فرو ببرم.  یاشاره مجلس هزار نفر  کی تونستم با  یم

 زد:  یانداخت و لبخند نییسرش رو پا  انیک 

سرگرد   هیاون هم با  یرفتار  نیداغونه، اما چن یلی خ تی روزا اوضاع روح نیکنم ا  یدونم درکت م ی_ م
 . ستین  حی صح

 کرد.   نیلب هام کم یرو  نیرنگ  یپوزخند

 یهست ی مجلس هرک یجمهور، شورا  سیباش. سرگرد، سرهنگ، رئ   یباش یخوا  یم  یهرک نی_ بب 
 ... یواسه خودت

 

 که...  رمی بگ رادیاگه بخوام ازت ا یر ی نگ رادیپس بهتره سرت تو الک خودت باشه و از رفتار من ا 

 حرفم رو گفتم:  یو ادامه  دمی رس  براقش آروم آروم باال بردم تا به صورتش ی رو از کفش ها نگاهم

 .رادهیسر تا پات ا -
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 همون لبخند ادامه داد:  با

 شه ها!  یگرون تموم م یل یبرات خ ی زن  یکه م ییحرفا نیباشه جهان خان، اما ا  -

 کامل گفتم:    تیبا شهامت به چشم هاش زل زدم و با طعنه و قاطع 

 . ادیارزون خوشم نم یها زیبذار گرون تموم شه چون من از چ -

 

 راه افتادم. ییکتم رو درست کردم و سمت اتاق بازجو ریلباس ز ی قهی

احترام   یشدن و ادا یبلند م شونیصندل یمن از رو دنیمحل کار تموم همکار ها با د یراهرو یتو
 کردن.  یم

 . ننیو بش ستیفهموندم الزم ن یمن با باال آوردن دستم بهشون م 

 . اوردیسخت کوش من رو به وجد م یسربازا دنینشسته بودن و د پوتری همکار ها که پشت کام دنید

 

 رو برام باز کرد.  ییاحترام کرد و در اتاق بازجو یاز سرباز ها ادا یک ی ییپشت در بازجو دمیرس

 هارو مجرم احاطه کرد.  یاز صندل  ی ک یکه  یدوتا صندل  بزرگ و زی م هیوارد شدم  

 

کرد موهاش شلخته بود و انگار سال    یبه سر و وضعش انداختم همش دور و برش رو نگاه م ینگاه
 سال شونه نکرده بودش.  یها

 بود.  دهیهم پوش یلباس گشاد و بلند صورت  هی

 لب زدم:   یبه صفو رو

 چرا دست هاش بستس؟  -

 



 عشقم نترس 

12 
 

 من من گفت:  با

 اس. وونهید نی... آخه انیا زهی آ... آقا چ -

 بود اشاره کردم که شال مجرم رو درست کنه. ستادهیکه کنار مجرم ا یزن چادر مشک  به

 

 : دیغر یدادم و عصب  رونیصدا دار ب   ینفس

 کنم. ییها رو بازجو  وونهید دیکه با دهیکش نجایکارم به ا گهید -

 حرفم نگاه اون زن مجذوبم شد.  نیا با

 به دوتاشون گفتم.  یکالفگ با

 . دیبر دیتون  یخوب م  یل یخ -

و نشستم، نگاهش همش سمت ساعتم   دمیرو صدا دار عقب کش یرفتن و در رو بستن، صندل  رونیب
 بود.

 بلند گفتم:   یکم

 خب!  -

 جا خورد و نگاهش رو به چشم هام دوخت،  هوی

 ها بود.  وونهید هیهم شب واقعاً 

 توجه بهش پوشه رو باز کردم. ی شده بود ب رهی طور که به چشم هام خ نیهم

 ادیها برخورد داشتم طبق معمول ز  وونهیبا د یچند بار  هیپوشه بود  نیا  یتو حاتیتموم توض  
 دادم. ینم  تی بهشون اهم

 ست گفتم؟در ،یعیخانِم سم  -
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کرد، با    ییصورتش خودنما یرو   قاً یدق دیتکون داد و نگاهش رو به پنجره دوخت، نور خورش  یسر 
 کرد.  یرو تماشا م  دیخورش یلذت خاص 

 کنم!  یهم فکر م دیخورش یبه در آوردن چشم ها  یمن حت -

 داشت؟    شهیم یچه توقع وونهیاز د گه،یاس د وونهید

خودت رو در   یشما فعالً مواظب باش قانون چشم ها ی ار یرو در ب  دیخورش  یچشم ها  ستی الزم ن -
 . ارهین

 مهابا لب زد:  یب

 نکردم که بخوام مجازات بشم. یمن کار  -

 و سرش رو عقب برد.   دیترس  یو کم  دمیکوب  زی رو محکم به م پوشه

 ...؟ ای یوونگیبه د یخودت رو زد -

نگاهش کردم، سکوت کرده بود و با انگشت  دادم و منتظر   هیتک یبه صندل  شتری ب یکم  نهیبه س دست
 کرد داد زدم:  یم یهاش باز 

 د جون بکن.  -

زد و اونقدر با ناخنش با   یتونستم از چشم هاش بخونم آروم آروم پلک م یترس رو م دیاز ترس لرز 
 شد. یکرد که دستش خون یپوست دستش باز 

 رو باال آوردم و گفتم:  دستم

 سونمت. آروم باش قصد ندارم بتر نیبب  -

 فهموند که دستبند رو باز کنم.  ی نگاه به من با نگاهش بهم م هینگاه به دست هاش انداخت و  هی

 باال رفت و...  نشیآست یتکون دادم و رفتم دستبند رو از دور دست هاش باز کنم کم  یسر 

 ...؟ یعنیتاس با سه تا نقطه بود.پس  هیدستش شد  یرو یمجذوب تتو نگاهم
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 نفر سوم بود؟  اون

 .میشد  رهیهم خ یتتو هردو به چشم ها دنید با

 کردم که نگاهش رو ازم گرفت و مچ دستش رو ماساژ داد.  ینگاهش م رهی طور خ نیهم

نشستم و  یصندل   یصحبت کردن بدم رو یرفتم و سکوت کردم بهتر بود به خودش اجازه  عقب
 ردم. ک ینگاهش م ری انگشت هام رو در هم فرو بردم و با تحق

 خب؟   -

 زبونش لبش رو تر کرد و به دندون گرفت.  با

 فته؟ی کارت راه م ونیلیبا پونصد م -

 کردم که ادامه داد:  یبا پوزخند نگاهش م نهیبه س دست

 تومن؟ هی -

 تر شد که ادامه داد: نی رنگ پوزخندم

 دو؟  -

 :  دم یو غر دمی کوب  زی رو عوض کردم و با خشم محکم با دوتا دست هام به م حالتم

 ؟ یدون یام؟ م  یمن ک  یدونیاصالً م -

 بردم که از ترس سرش رو عقب برد و ادامه دادم:    کشی رو نزد سرم

کرد تو   یرغبت نم  ؟یزن  یتونم هزار نفرو بخرم و بفروشم تو واسه من دم از رشوه م یبدبخت من م  -
 کشم. ی سوال م ریشم عالم و آدم رو ز یم یعصب  یشه وقت  رهیچشم هام خ

 گفتم:  ادیبا فر  دوباره

 ن؟ یکارش کرد یخواهر من کجاست؟ د جون بکن بگو خواهر دست گل من کجاست؟ چ -
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بشه نه به مجرم    یاگه جهان عصب  دیفهم یازم داره م یشناخت هیاز قبل  کرده بود و معلوم بود سکوت
 مجرم!...  یکنه نه به ننه  یرحم م

 از جرمت رو کم کنم. یکجان زود بگو تا کم  ینفرات بعد ه؟یتاس نشونه از چ نیتاس... ا نی_ ا

 

  یفقط م ؛یادم کنبه تو بدم آز ارد یلیکه چند م ستمین ی من آدم پولدار  ست،ی تو ذاتم ن ی_آدم فروش
 !ینه... انگار سرسخت  یخواستم امتحانت کنم؛ ول

 

 رو در آوردم و جلوش گرفتم.  یعکس  هیپوشه  ینشستم و از ال یصندل یرو

 

 ؟ یشناس   یرو م نی_ا

 

 بود رو لمس کردم و گفتم:  زی م یکه رو ی"نه" تکون داد که با دستم کلت یرو به نشونه   سرش

 ش؟ یشناس یبازم نم   یحاال چ -

 

 قورت داد و لب زد:  یزد، آب دهنش رو به سخت یو وحشت واضح درون چشم هاش موج م  ترس

رو به رو نکردن، مواد جا به جا   س ی چهارسال اصالً من رو با رئ نیا یدونم تو ی نم  یادیز  زیجهان چ -
پولدار ها   دختر دنیمخصوصًا دزد یدختر دزد یالزم رو برا طیکردم، شرا یم ین ی چ سهیکردم، دس یم

  هیو  دمیشن فقط صداش رو  نمیرو بب  سی وقت نذاشتن رئ چیکردم، اما ه  یو خر پول ها رو برقرار م
 بود.  یواسه خودم و خانوادم کاف  ونیلیده م یگرفتم ماه یشماره تماس ازش دارم من فقط پولم رو م

 

 ره؟  یم  نیی حروم از گلوت پا  یپول ها نیچطور ا -
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 و گفت:  دیکش یآه

  یرفت و مورد تمسخر همکالس یکار بشم خواهرم با کفش پاره پوره مدرسه م   نیوارد ا نکهیقبل از ا -
اش رو از   هیکل هیمادرم  م؛یدید  یبارم مرغ و گوشت رو به چشم نم هی یگرفت، سال یهاش قرار م

پاک کردن اشک  یدون  یاصالً م ؟یچ  یعنی زی الید یفهم  یم ه؟یچ زی الید یدون  یدست داد اصالً م
خورد   یدیشد  یداره؟ پدرم ولمون کرد به من و خانوادم پشت پا زد، مادرم ضربه  یمادر چه درد یها

سر کردن اون هم   مارستانیبه مدت چند سال شب رو تو ب یدون  یهرروز قلب درد، سر درد اصالً م
اشک  امان م یشبونه  یاره؟ ناله هاد یهر لحظه تموم کنه چه حس نکهیسر مادر و ترس از ا یباال

آوردم   یاز کجا م دیشدن، دارو ها، دکتر... من با یکرد؛ خرج بستر  یاز ما پنهون م شهیهاش که هم
  یرو گذروند؟ من خواهرم با لباس پارسال یزندگ  ارانهیشد با صد و پنجاه تومن پول   یسرگرد؟ اصالً م

  یدفتر درست م  هاشونکند و با ی پارسالش رو م یدفترا یرفت، دفتر نداشت که برگه ها یمدرسه م
کردن و درمورد لباس پاره پورت تو    زتی آنال قاتیتا حاال رف ؟یکرد، تا حاال با کفش پاره مدرسه رفت

عبور   یاز کنار کباب کتی باهم حرف زدن؟ تاحاال شده دست تو دست با خواهر کوچ یگوش تو گوش 
حاال اونم   ؟یبخر  تی آبج هواس یه و پول نداشته باشغذا به مشامت بخوره و دلت ضعف بر یبو یکن
  ینوش جان م چینشستن و دارن ساندو یصندل یکنه که رو یداره با دهن باز مردم رو تماشا م  یه

تا حاال شده دوستت    ؟یدون یم  یآخه سرگرد؟ تو چ یدون  یم ی نوشابه هم روش... تو چ هیکنن و 
پر از نم و  یخونه  ادیکه ب ی ترس داشته باش نیو از ا نمیخونتون رو بب امی خوام ب یبهت بگه م
زمان  هیو به  یار ی عذر و بهونه ب یو ه  نهیرو بب ختتی و سقف فرو ر دهیپوس یها واریرطوبت با د

تموم خاستگار هام به   ؟یچ یعن یدل گشنه سر رو بالش گذاشتن  یدون یاصاٍل م ؟یموکول کن گهید
که توان  یدختر  کردن؛ی م  الفتخانواده هاشون با ازدواج مخ  مینداشت یخوب  یوضع مال  کهنیخاطر ا
و نجابت برا من نون و   ینه آقا سرگرد پاکدامن  کار؟یخواستن چ  یرو نداشته باشه رو م هیجهز  دیخر

اونا پول   م؛ی نداشت یچ یو ه میبود  ریفق کهن یهمش بخاطر ا ومدیآب نشد؛ نجابت من به چشم اونا ن
آدم رو درک    یچکیهــــــــــہ ه شه،ی گرم بلند م   یدونستن، شماهم نفست از جا یو مالک م ر
تونستم خانواده ام رو ساپرت   یمن وجود داشت که م ی برا یادیز یراه ها دیکنه؛ آره درسته شا  ینم
ن منحرف بشم، م ینجابت و پاک  یکنم و مشکالتشون رو بر طرف کنم اما من نخواستم از جاده  یمال

 !نیدست خالفکارام هم ریفقط ز
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 زدم و گفتم:   یپوزخند

 تموم شد؟  -

 دستش اشک هاش رو پاک کرد که گفتم:  با

 ر؟ ی پ ایخورد جوون باشه  یبه صداش م  -

 لب زد:  یو منگ یجی گ با

 خورد. یسال م  یس ری ز یول  ستین ادمی دونم درست  ینم -

 از سرباز ها رو صدا زدم:  یکی

 ؟یقنبر  -

 احترام کرد و گفت:  یدر رو باز کرد و ادا عیسر

 بله قربان؟  -

 . اریتلفن رو برام ب -

 چشم قربان.  -

  یشماره ا  چیگذشت و تلفن رو آورد تلفِن مخصوص خودمون بود با تماس گرفتنمون ه قهیدق چند
 افتاد.  ینم

 نگاش کردم و گفتم:   یچشم ریز

 .شماره!.. -

 

 ِمن ِمن گفت:  با
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 از آدماشه. یکی شماره  یول ست یشماره خودش ن -

اگه  یعل  یبه وال یکن  یکه بهت دادن صحبت م یکار  نیو درباره آخر یزن یاآلن زنگ م نیهم -
اون موقع  نمی بب یآب خنک بخور  یندازمت کنج ُاُلفدون   یم  یبگ یربط  یب  زیو چ یدست از پا خطا کن 

  ینک  یداغــون تر، اما بلعکس اگه باهام همـکار  ای شهی که هست بهتر م ینیخانوادت اوضاشون از ا 
 .میذار یواسـتون کم نمـ یچیه میـر یگ یخودت و خانـوادت رو تحت پوشش م 

چشـم هاش جمع شـده بود من رو نگاه کرد هر دو   ی طور که اشک تو نیرو وارد کرد و هم  شماره
 طرف جواب بده. میدمنتـظر بو

 

 بوق... دو بوق... سه بوق... و بآلخره... هی

 باشه گفت:  کیخورد ُقلُدر درجه  یکه بهش م  یمردونه ا یصدا با

 جــــانـــم؟  -

 شده بود لب زد:   جادیصداش ا یکه تو یلرزش  با

 کردم.  فیام؛ محل قرارمون کجا باشه؟ دختره رو رد یعیسم -

  هیواسه تصف ستین  یاز یبه تو ن گهیگرفته د یتر  ادی تر شده و افراد ز کیبهمون نزد سی رئ نیبب  -
 فهم شد؟  ریش  ایب گمیکه م  یینجایحساب به ا

 رفت! یاونجا م  دیحساب با هی! واسه تصفنی بحر

 جالبه. 

 ؟ یچ  یعنی هیجالب  یهم جمله  نیتر شده... ا کیبهمون نزد سی رئ

 مگه ازشون دور بوده؟  

 

★★★ 



 عشقم نترس 

19 
 

 ""ماهورا

چونه ام  ریمن هم دستم رو ز ستادن،یاستاد اومد به احترامش همه ا قهیدق ستیبعد از ب بآلخره
 صدام زد:   هوی زدم که  یگرفته بودم و داشتم چرت م 

 ؟ یخانم صبور  -

  یصندل  یگفتم از رو یهوف بلند د،یدانشجوها سمت من چرخ یگرد شده نگاه همه  یچشم ها با
 بلند شدم. 

 زد و گفت:   یلبخند استاد

 حاال شد.  -

 

 رو دراز کرد و و ادامه داد:   دستش

 . دین یبش دین یبش -

 پسر بود زدم و گفتم:   هیکه  میینفر جلو  یدستم رو شونه  با

 خوام چرت بزنم.  یم ورن یا ای کم ب هی نیبب  -

 

ا دست هام رو  و من راحت بتونم چرت بزنم، دو ت  نهیزد و مانع شد که استاد من رو نب یگشاد لبخند
 قالب کردم و سرم رو روشون گذاشتم. ز یم یرو

 گفت:   یدادم که م  یاستاد رو گوش م یچرت و پرت ها  داشتم

پرسم   یدرس هست، من چند تا سوال از شما م نیخداست و مهم تر یاصل درس ما درباره  دینیبب  -
 دم.  یترم رو بهش م نیکامل ا یجواب داد نمره    یهر ک

 خواد بگه. یم یچ نمی گفت؛ منتنظر موندم بپرسه بب یداشت چرت م  شهیمثل هم باز
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 کردن که گفت:   یداشتن استاد رو نگاه م یگذشت همه منتظر و با حالت سوال  هیثان چند

 باشه؟  دهیخدا رو شن یهست که صدا یجا کس نیا ایآ -

 نگفتن که ادامه داد: ی چیسکوت کردن و ه  همه

 خدارو لمس کرده باشه؟ هست که یجا کس  نیا -

 

گشتم که   یسوژه م هیتو حرف هاش دنبال  دیدون ی نگفتن منم که م یچی سکوت کردن و ه بازم
 گفتن امروز صبح گفت: امروز ُشبح. یبار به جا  هیاش کنم مثالً  عیضا

 اش کردم دوباره ادامه داد: عیمسخره و ضا یکل 

 باشه؟ دهیهست که خدا رو د یجا کس نیاصالً ا -

 کامل لب زد:   تیجواب نداد و همه سکوت کردن، استاد با قاطع یبار هم کس نیسوم واسه

 ست؟ ین نطوریاوصاف خدا وجود نداره ا  نیپس بچه ها با ا -

 برداشتم و دستم رو باال گرفتم که گفت:   زیم یرو از رو سرم

 . یبگو خانم صبور  -

 شد گفتم:  یکه از ته چاه بلند م ییبلند شدم و رو به بچه ها با صدا  یصندل  یرو از

 باشه؟ دهیمغز استاد رو شن  یهست که صدا یجا کس نیا ایآ -

 نه تکون دادن که در ادامه گفتم:  یبه معنا یسر  همه

 هست که مغز استاد رو لمس کرده باشه؟  یجا کس نیا ایآ -

 باهم گفتن:   همه
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 نه. -

 گفتم:   دوباره

 باشه؟ دهیهست که مغز استاد رو د یجا کس  نیا -

 و محکم گفتن:  دهی بار سوم همه کش یبرا

 نه! -

 کامل گفتم:  تیو با قاطع زی آم ری تحق یبه استاد با پوزخند  رو

 ست؟ ین نطور یشما مغز وجود نداره ا یکله  یاوصاف تو نیپس استاد، با ا -

 

 ام دهنشون باز مونده بود و تعجب کرده بودن. گهیکالس شروع کردن به خنده، نصف د نصف

 .د یترک  ینگم براتون قرمز شده بود و داشت م  افشیهم که از ق استاد

 

 زدم و گفتم:  یام اشاره کردم و پوزخند یبه صندل یی من هم با پررو 

 نم؟ یبش تونمی م -

 زد و بلند گفت:  یمرتبکف  هی هیتکون داد و بعد از چند ثان یسر 

 . نیآفر د یکن قیرو تشو یاحسنت، خانم صبور  نیآفر -

 

 رو به من گفت:   و

 بود.  یعال  یل یجوابتون خ ،یتبارک اهلل خانم صبور  -

 کجا؟  نی همه تحس نیکجا ا نیکرد؛ وگرنه ا یم نمیشده بود داشت تحس عی دونستم چون ضا یم
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 .میبود یمنتظر استاد بعد یساعت گذشت و همگ مین حدود

 

  یبا کراوات مشک  یکت و شلوار مشک میاحترام از جامون بلند شد یاومدن استاد همه واسه  با
 چند لحظه بعد گفت:   ،یعزاداره سر تا پا مشک  یماشاهلل انگار 

 . دیراحت باش  دین یسالم بچه ها بش -

اون   گهیرد به درس دادن دشروع ک  یقیگذاشت و بعد از دقا زی م یسامسونتش رو رو یمشک فیک
 بود.  دهیام رو زده بودم و خواب از سرم پر یچرت اول صبح

 

شده  یدست یابزارا نیگزیکه جا  یدیبا دقت به صحبت هاش که راجع به صنعت و لوازم و ابزار جد 
 خواست مثال بزنه گفت:    یگفت، م یبود م

صد تا    یشدن تونستم روز  ین ی ماش دوختم بعد از یم  یدو تا کفش دست یروز   روزی مثالً من تا د -
 کفش بدوزم.

 دستم باال گرفتم و گفتم:  

 استاد؟  دیببخش -

 :استاد

 ! یبله بگو خانم صبور  -

 

 ام رو کنار زدم و بلند شدم و با طعنه گفتم:   یصندل ی دسته

 استاد دانشگاه. دیامروز شد دی کفاش بود روزیاستاد؟ تا د دین یب  یرو م  ایدن -
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همه دارن از خنده   دمیحرفم کل کالس شروع کردن به قهقهه زدن پشت سرم رو نگاه کردم و د نیا با
 شن.  یروده بر م 

 زدن.  یرو گاز م شونیصندل یداشتن دسته  یادیز ینفر از خنده  چند

 

ازش   یخت امروز وارد دانشگاه شده بود شنا  نیبهم چشمک زد تازه هم یپسر  هی یهوال نیدر هم 
 .ادیرفتم که حساب کار دستش ب   ینیسنگ ینداشتم من هم چشم غره 

 زد.  زیمحکم به م یکه دستش بود چند تا ضربه  یرنگ یآب  کیاستاد با ماژ 

توش   دمیکاغذ مچاله شده رو بهم دادن کاغذ رو باز کردم و د  هیداد که بچه ها  یدرس رو م ی ادامه
 نوشته شده:  

 ومد؟ی از چشمکم خوشت ن -

 جواب نوشتم:  در

خوب  یلیو بذارم کف دستت؟ خ   ارمیرو از کاسه در ب تی درشت خاکستر یچشم ها ی_ دوست دار 
 ها نه؟  شهیم

کاغذ رو دادم دست بچه ها بهش برسونن، دوباره بچه ها کاغذ رو بهم دادن که در جوابم نوشته  و
 بود: 

 طون؟ ی ش یمهمم که به رنگ چشم هامم توجه کرد قدرن یا یعنی -

 ننوشتم. یز یچ گهیرو گذاشتم وسط کتابم و د برگه

 ساعت گذشت و بآلخره کالس تموم شد.  مین

★★★ 

 . ستیکنترل کردن کار هام دست خودم ن یحت گهیرم د یره در مواقعًا دارم از کو گهید
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ذارم کف دستش تا    یرو پاره کرده؟ حسابش رو م  ای میک  یاومده جزوه ها یچطور و با چه جرات  
 طرفه!  یبفهمه با ک 

 ؟ ییتو نی... تو؟ آرت ی_آها

چپش   یطور که پا نیداد و هم هی پشت سرش گذاشت و به اونها تک  یچمن ها یهاش رو رو دست
 ذاشت گفت:  یراستش م  یپا یرو رو

 ؟ یبامن  -

 کهنیقدر شهامت؟ مثل ا نیکرد آخه ا  یاز من داشت صحبت م یترس چیهو بدون   الیخی ب  یلیخ
 هنوز من رو نشناخته؟

بودنم بود   یعصب یکه از رو یز ی ماش رو گرفتم و بلندش کردم با رفتار خشونت آ قهیو  کینزد رفتم
 گفتم: 

قانون و مقررات   نجایا یکرد الیشهر ِهرته؟ خ یفکر کرد ؟یجزوه هاش رو پاره کرد یبه چه جرات  -
 نداره؟

 و دستش رو به نشانه )بسه صحبت نکن( باال آورد و گفت:  دیپرروعانه وسط حرفم پر  یلیخ

من بکش؛ درضمن خودش   ی قهیرو از  فتی دست کث ــوان؛یهـوشــــــــــه، حـ یهـــــو -
 رو راه بدم.   یهرکس و ناکس ستیداد دل منم که کاروانسرا ن یداشت آمار م

 و با پوزخند گفت:    زیه یلی چونه ام گرفت و خ ریاشاره اش رو ز  انگشت

 !یالبته ناگفته نماند، تو فرق دار  -

 و گفت:  دیاش کوب  نهی چپش رو مشت کرد و به س دست

 گنجشک کوچولو. یتو قلبم لونه کن یتون  یراحت م -

ژاکتش   نی کردم، ازم فاصله گرفت و با آست یدستم بود رو باز کردم و تو صورتش خال  یکه تو یآب دبه
 صورتش رو پاک کرد و بهم پشت کرد من هم شروع کردم به سر زنش کردنش: 
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ام   یخوشگل ب  نیاون ماش یسبز بش دوست هام مثل چغندر ایراه من  یجلو گهیبار د کیاگه  نیبب  -
 کشم. یم شی رو به آت تی وه مشک

 زد:   ادی از پشت سرش فر قشیآبش رو باز کرد و رف یبرگشت طرفم و مثل من در دبه   یعصب

 .ــــــــــدیاســ ــــــــــدیاســـ -

 

صورتم برداشتم   یانگشت هام دور و برم و نگاه کردم و دستم از  رو یسکوت از ال هیاز چند ثان بعد
 نبود بلکه آب بود. دیاون اس

 

خنده با خشم  ریباهم زدن ز  قشیو رف  نی ام که از ترس زهره ترک شده بودم آرت افهیق دنیبا د 
 نگاهش کردم که گفت: 

 ! یحرف نزن ینطور یمن ا نیراجع به ماش یتا تو باش  -

اومد و   ایم ی کردم و خواستم از کنارشون برم که ک زی رو تم سمیبرداشتم و صورت خ فمیرو از ک  دستمال
 گفت: 

 از حراست شما رو خواستند!  -

 گفتم:  یجد یل یخشم نگاهش کردم و خ با

 نه؟ یخواست  یرو م نیهم -

 خنده هات بند اومد شاگرد اول کالس؟  شدیچ هیچ

 م یشد و وارد دفتر می از پله ها باال رفت باهم

دوخته بودم و دستم رو پشت سرم بردم،   نیبود و من هم نگاهم رو به زم ستاده یا نهیبه س دست
 گفت:  دیکوب یم زیشده بود و مردد با خودکار به م رهی طور که به دوتامون خ نیهم ریمد

 ن؟ یآرت  یآقا -



 عشقم نترس 

26 
 

 بلند تر گفت:  دیاز جانبش نشن یجواب  یوقت

 ن؟ یآقا آرت -

 

 جا خورد و گفت:  هویاصالً تو باغ نبود،  انگار

 جان جان بله؟  -

 د؟ یرو پاره کرد یخانم صمد یشما جزوه ها -

 

 دوخت و گفت:  نیرو به زم نگاهش

 بله.-

 امروز روز اول دانشگاهتونه حواستون هست؟  -

 . نیدسِت گل به آب داد ومدهین 

 

 به من گفت:  رو

 ؟ یخانم صبور  -

 بله؟  -

 :  و گفت  دیکش یق یعم  نفس

  د؟ یکن  یم عی تو جمع استاد ها رو ضا دمیشن -

 

 خودش رو گرفت.  یخنده  یبهم انداخت و جلو ینگاه  زیر  نیآرت
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کنم بهشون بر خورده اومدن بهتون   ی صحبت هاشون رو نقد م یزاده من گاه فیشر یآقا ری خ -
 گفتن.  یگفتن؟ خب به خودم م 

 درسته؟ دیختی رو هم آب ر دمیدرضمن شن دیکن تی رو اذ  یکس نمینب گهیبا جفتتون هستم د  -

 

  یزد ا یسکوت کرده بود و الم تا کام حرف نم یمنضبط و با انضباط کالس اول یمثل بچه ها نیآرت
 مظلومت رو ببرن!  ی اقهی مرده شور اون ق

 شدم خودم صحبت کنم:  مجبور

 شد.  یآقا خال نیا یرو میزاده من حواسم نبود دبه آب معدن  فیشر ینه آقا -

 . دیبر دیتون یخوب باشه، جفتتون م یل یخ -

از دفتر خارج شد زد   نکهیبه محض ا نیشونه ام جا به جا کردم و از دفتر خارج شدم آرت  یرو رو فمیک
دانشگاه   یراه افتادم از در خارج شدم و وارد محوطه  یمحلش کردم و سمت در خروج  یخنده، ب ریز

 شدم.

 بشه و گفت:   کرد سد راهم یسع  نیآرت

 ؟ یر ی کجا م یهو -

 

 ندادم و به راهم ادامه دادم که ادامه داد: محلش

 ستم؟یمگه من با تو ن  -

 رو گرفت، برگشتم طرفش و با خشم گفتم: فمیاومد و ک کمیو نزد دییدو
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رم، سومًا  یدارم م ینداره من چه جهنم دره ا یربط چیدومًا به تو ه  گن،یبه گاو م یاوالً که هو -
کن سرت تو   یقبالً هم بهت هخطار داده بودم؛ سع یشی سبز م اول و آخرت باشه سر راه من  یدفعه 

 الک خودت باشه. 

 

 فرو برد کالفه گفت:  ش یمشک یموها یال یدست

 ! گهید الی خیبابا ب  -

 اشاره کرد و گفت:  شی مشک  BMW  نیدستش به ماش با

 رسونمت.  یم  ایب -

 

 شد و گفتم: انی ام نما یشون یپ یرو  یظیغل اخم

 تحملت کنم. هیثان کی  ستمیحاضر ن  یحت -

 از دانشگاه خارج شدم.  ای میبا ک  و

 : ا یمیک

 گفت؟  یزاده چ  فیشر شدیچ -

 . دیمشت چرت گفت و بعد هم گفت بر هیبابا  یچ یه -

 م؟ یخب حاال کجا بر -

 منتظرمه.  نیمن که با جهان قرار دارم اوناهاش اونجا تو ماش-

چشم   یدروغ آدم ها رو از تو  زه،یت  یلیکرد سرگرده، خ   سشیمقا یچک ی با ه شهیکه نم هیمرد جهان
 خونه. یهاشون م

 : ا یمیک
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 فعال.  نمتیب  یباشه گلم م -

 _ خداحافظ.

مغازه قرار داشت راه افتادم و در رو باز   یجهان که رو به رو نیسمت ماش  ایمی با ک   یاز خداحافظ بعد
دونم تنها دغدغه و فکرش   یو م  میباهم شهی م یجلو نشستم، حدود سه سال  یصندل یکردم و رو

 پرونده هاشن!

 ! زمی سالم عز -

 کرد بدون جواب دادن به سالمم گفت:  یهارو نگاه م   نیطور که ماش نیهم

 ؟یه پا کردتو دانشگاه غوغا ب دمیشن -

 مهمون لب هام شد.  یلبخند

 . شمهیکار هم نکهیا -

 گفت:  یبلند یشد و با صدا یجد  حالتش

 ست؟ ین نطوریا یپسر به پا کرد هیدفعه غوغا رو با  نیاما ا -

 کنن.   یگزارشم رو رد م ع یتو دانشگاه هم واسم مأمور گذاشته دست از پا خطا کنم سر جهان

 جهان خب... او... اون... -

 

عضو   نیچشم هاش قشنگ تر اد،یصحبت کنم زبونم بند م   تونمیکنم نم یبه چشم هاش نگاه م یتوق
 خالص!  یِ شیصورتشن م 

چونه ام گرفت و صورتم رو به سمت باال آورد و   ری رو از چشم هاش گرفتم که دستش رو آروم ز نگاهم
 بود گفت:  رهی طور که بهم خ نیاز ابروهاش رو باال داد و هم یکی

 اون...؟ -
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 ینگاه نکنم منم سع یا گهید یخواست جز چشم هاش به جا  یقورت دادم م  یدهنم رو به سخت آب
 کردم نگاهم رو ازش بدزدم.  یم

 ... ایم یرو پاره کرد منم واسه دفاع از ک ا یم یک یاون جزوه ها  -

 

 : جهان 

 . یبکن   یقرار نشد که واسه دفاع از دوستت هرکار   -

 

 باشه.  -

از جا   نیماش ی ها کی پدال گاز گذاشت که احساس کردم الست یپاش رو رو یرو چرخوند طور  چیسوئ
 کنده شدند. 

 

دونست که از سرعت وحشت دارم پس   یکردم جهان م یرو نگاه م ابونیبا ترس و رعب فقط خ 
 چرا...

 زدم:  غی دست هام رو دو طرف سرم گرفتم و ج دوتا

 تمومش کن جهان! -

 

هام افتادم و اشک  هیکه به گر ی کرد طور  یم ادتریگفت و لحظه به لحظه سرعتش رو ز ینم یچیه
 شدن کردند.  یشروع به جار 
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 گوشه توقف کرد. هیهق هقم سرعتش رو کم کرد و  یصدا دنیشن  با

 

 مردونه اش دو طرف صورتم رو گرفت و با انگشت شصتش اشک هام رو پاک کرد.  یدست ها با

بکوبم، همش   واریدونم سرم رو به کدوم د یکنم، نم کاریدونم چ یاور کن نمنکن ماهورا ب  هیگر -
قرار   نیاز ا ، یواشکی یها دارید  نیخسته شدم از ا گهیداغونه د میپرونده، اوضاع روح یپرونده رو
 شهیم ریداره واسه من د گهید ؟یماهور؟ کِ  تی خاستگار  امی تونم ب  یم یپس ک یپنهون  یمالقات ها

 هرچه زودتر بهتر.  میازدواج کن د یو سه، با ستیو هشت سالمه توام ب ستیب

 

 دونن چطور...  یراجع بهت نم  یچ یاما جهان من هنوز با خانوادم صحبت نکردم هنوز ه -

 

 :  د یشکل گرفت و وسط حرفم پر  شیشونیپ  یبود رو تشیعصبان  انگر یکه نما یظیغل اخم

 مام. ت ت یخاستگار  امیپنجشنبه م ستین میمن حال  -

 

 اما... -

 

 لبم گذاشت و گفت:  یسکوت رو یاشاره اش رو به معنا انگشت

 نشنوم!  یچی ه سیه -

 

کنم   یبدم احساس م قیاوضاع تطب  نیدونستم چطور خودم رو با ا ینم ،یشروع کرد به رانندگ  دوباره
 هنوز واسه من زوده...!
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 . ستی ن فیاصالً قابل توص هیرفتارش خوبه اما رفتارش با بق یل یخ هیبامن نسبت به بق  جهان

 

داد  با  ی رو با دندون باز   شیری به سر و صورتم انداخت، لب ز یتوقف کرد و نگاه  شاپ یکاف  هی کنار
 نگاهش کردم که گفت:   یحالت سوال

 موهات! - 

 

 مقنعه دادم و گفتم: ریموهام رو ز یکم

 خوب شد؟  -

 

 ن؟ یتو ماش ارمیقهوه رو ب  ای یش یم ادهی_ آره، خب پ

 

 .نی تو ماش اری قهوه رو ب -

 

 زد و گفت:  یلبخند

 .باشه  -

 

پر از   شهی رو نگاه کردم مثل هم   نیو پشت ماش  دمیکش  یقیرو باز کرد و رفت، نفس عم  نیدر ماش  و
کردم چند تا عکس   یو رو م ریکه برگه هارو ز  طورن یو برگه بود در داشبورد رو باز کردم و هم مدارک

 رد... توجه ام رو به خودش جلب ک
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 جهانه...! هیدختر... چقدر شب  هیعکس  

 برابر اصل! یکپ

 

نشست و قهوه رو   نی رو باز کرد و تو ماش نیدر ماش  دیموندم که جهان رس  رهیبه عکس خ  قهیدق چند
 اون عکس تو دستم گفت:   دنیسمتم گرفت  قهوه رو برداشتم و با د

 ش؟ ی شناس  ینم - 

 ه؟ی_نه ک

 

 ُقُلپ از قهوه اش رو خورد و گفت:  هی

من  نکه یسگ صفت گروگانش گرفتن؛ همون که داره تقاص ا یخواهرمه، همون که آشغال ها -
  کی کینزد  یرفت خارج ول لیکه واسه ادامه تحص یا چارهی ده؛ همون دختره ب یمبرادرشم رو پس  

 . ستیازش ن یخبر  چیساله ه

 

 شد.  ید تر مگرفت و بلن یلحظه به لحظه اوج م صداش

 : جهان 

حروم   یپست فطرت ها  نیماهور باور کن اگه خواهرم مرده باشه انتقام هر قطره خونش رو از ا -
 فقط تماشا کن.  رمیگ یلقمه م

 

   ؟یپروندش  ری گیپ -
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 آره.  -

 

 و گفت:  د یگرفتم که نگاهش سمت دست هام چرخ وانیهام رو دور ل دست

 قهوه دست هات رو گرم کنه؟ مگه من دست ندارم؟  یخوا  یچرا م -

 

 روش زد.  یاز دست هام رو محکم تو دستش گرفت و سمت لبش برد و بوسه ا یکی

 

 کنه.  یام م وونهیماهور باور کن عشقت کم کم داره د -

 

 ...!ختی ر یم یحرف هاش دلم هور   نیگفتن ا با

 باز؟  یجهــــان شروع کرد  -

 

 زد و رو به من گفت:  یلبخند

 د؟ یبچه ام خجالت کش شدیچ -

 

 خنده آروم به پهلوش که سفت تر از آهن بود ضربه زدم و گفتم:  با

 

 شده.  رمید میبر فتی راه ب -

 به ساعتم انداختم و ادامه دادم:  ینگاه
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 خونه باشم.  دیهشت با مه،ی هفت و ن -

 گفت:  هیگال با

 

 گهینداره پنجشنبه چند روز د یب یحاال ع م،یهم صحبت کن بار نشده مفصل با  کی خدا شاهده  یعنی -
 ـشمیخوامت، باور کن شب ها که دلتنگت م یکنم که چقدر م یو به همه ثابت م  امیم  ستین  شتریب
   ور؟ماه یبامن کرد  کاریجدا شده از آب تو چ هیماه هیزنم مثل  یشونه به اون شونه غلت م نیاز ا

 

 واسم؟ یگرفت یز یچ  ییمعا ییدعا نکنه

 

 لب هام پر رنگ تر شد و گفتم:  یرو بلند

 . شترهیقدرتش از صد تا دعا ب  یعشق واقع -

 و گفت:   ی کرد به رانندگ رو با لبخند داد و شروع  جوابم

 نه؟ یفردا دانشگاه ندار  -

 

 نه ندارم.  -

 

 زنگ خورد...   لشیشد که موبا یدر سکوت سپر  هیثان چند

 

 **** 

 که جهان گفت:  میدیمحل رس تو
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 ببوسمت؟  -

 

 . نمیتونستم بب  یو نور کم فقط برق چشم هاش رو م ی کی اون تار تو

 

 گفتم:   بلند

 جهـــــان خجالت بکش!   -

 

 شد...! یشد اوفففففف که چقدر تو دلبرو م انیزد که چال گونه اش نما یلبخند

 

 لباسم رو گرفت:  نی در رو باز کنم و برم که آست خواستم

 ؟ یر بر د یخوا یم -

 

 بودم چطور از دستش فرار کنم...  مونده

 گفتم:  یالک

 کارت داره.  یکی ن ییپا اریرو ب شهیجهان اونورو نگاه کن؛ ش - 

 

 دیرو نگاه کرد و د شهیرو باز کردم ش   نیرو ول کرد من هم از فرصت استفاده کردم و در ماش  دستم
 گفت:  یکه با کالفگ دمیخند ششیبه ر یکل ستین  یچک یه

 . ارمیم رتی گ یول  یفرار کرد شهی بار هم مثل هم نیا -
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 و گفتم:    دمیبلند خند یصدا با

 

 سرگرد جهان!  یمنو ببوس یتون یفقط تو خواب م - 

 

تونم فردا   یبود، خداروشکر حداقل م  یرو بستم و سمت خونه راه افتادم  روز خسته کننده ا نی ماش در
 در خونه انداختم و آروم در رو باز کردم. یرو رو  دیکل رو استراحت کنم 

 

 خونه شلوغ پلوغه پشت در کفش هام رو در آوردم و در رو باز کردم با  یانگار  

 

 نجا؟ یا ن؟یخدا ا ای شدم، هنگ کردم تنم سرد شد  کوبخ یسر جام م دمیکه د یز یچ

 

 و دستم رو گرفت و گفت:  کمیعمو با لبخند اومد نزد زن

 گلم! یبه به ماهورا خانم خسته نباش  - 

 

 زدم:   ادی فر بلند

 ؟ یکن یم  یچه غلط نجایتو ا - 

 

 وجب بود. هیصورتش تا صورتم اندازه   یفاصله  کمیمبل بلند قرمز رنگ بلند شد و اومد نزد  یرو از
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 بلند گفت:  میبود طور که با خشم به هم چشم دوخته نیهم

 کنم. یم یچه غلط  نجایمامان؟ بهش بگو من ا -

 رو به زن عمو که مات و مبهوت به ما چشم دوخته بود سوق دادم و منتظر نگاهش کردم.  نگاهم

 

 پسر عموت همون که گفتم آلمانه.  نهی آرت   نیا زمیماهورا عز -

 

 زد و کنار گوشم گفت:    یپوزخند

 ! یتحملم کن هی هر ثان  یمجبور  به بعد نیاز ا گهیقسمته د - 

 

 ؟ید یراهم قرارش م  یچرا جلو ایمتنفر بودم خدا یپسر گستاخ خودخواه از خودراض نیمن از ا 

 

رو پرت کردم رو تخت و خودم رو هم پرت کردم رو تخت،    فمیبه سمت اتاقم رفتم ک  تی عصبان با
بخوابم و   رم ی رو نداشتم فقط دوست داشتم تا ظهر بگ یچک ی و ه یچ یخسته و کوفته بودم حوصله ه

 هم گذاشتم و خوابم برد...! یآروم پلک هام رو رو ادیز ینکنه از خستگ دارمیب یکس

 

★★★ 

 

 دم آروم چشم هام رو باز کر  یکس یصدا دنیشن  با

 . میمنتظرت ز یسر م ایگلم ب یپاشو شام نخورد  زمی ماهورا ماهورا عز -
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 لب باز کردم:   یحال یب  با

 . رمی زن عمو س -

 

  نییپا  ایب  زمی که... عز میدیخواب  یبدون شام خوردن نم   وقتچیما ه  یشام بخور  یای ب دینه گلم با -
 . میمنتظرت

 

 . ارمشونیحال نداشتم از تنم درب  ی هنوز با مانتو و مقنعه بودم حت نهیآ یتکون دادم و رفتم جلو یسر 

 

بلند زرد رنگ آوردم   نیآست یلباس راحت هیکردم از کمد  یمانتوم رو باز م یطور که دکمه ها  نیهم
مجبورم...   االن یول  پوشمی شال نم  ای یو من اکثرا تو خونه روسر  دمیرو هم پوش میراحت یشلوار مشک 
 هم انداختم سرم.  رو  یشال صورت

که درحال   دم ید ینحسش رو م  ی افهیرفتم، از دور داشتم ق نیی اتاق رو باز کردم آروم از پله ها پا در
 بود.  یبلبل زبون 

 

 و نشستم. دمیرو عقب کش  یصندل

 : ن یآرت

 بانو!  ن یاومد نییو پا نیبه به ماهورا خانم؛ چه عجب بآلخره افتخار داد -

 

درست کرده بود بوش کل خونه رو   یدوختم زن عمو قرمه سبز  زی رفتم و نگاهم رو به م یغره ا چشم
 برداشته بود. 
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 وقت.  هی یار یخورد ماشاهلل اشتها رو... کم ن  یهم مثل گاو داشت م نیآرت 

 

فقط   نیبود واسه هم ومدهیعمو هنوز از سر کار ن  دمیخودم کش یبرنج برا یرو برداشتم و کم بشقابم
 خواست تموم بشه.  یانگار امشب نم میتو خونه بود  ما سه نفر

 

 عمو:  زن

 نجا؟ یا ای آلمان چطور بود؟ اونجا بهتره   زمیعز نیآرت  -

 

بودن که نگو   گریدختراشون ج قدرنیخوشگل مشگل بود ا یبگم؟ اونجا پر از دافا  یواال مامان چ -
 .ارمیواست ب   یعروس آلمان هیخواستم   یتازه م

 

 کردم.  ینم  یتوجه  چیبهم انداخت، من هم که به حرف هاش ه   ینگاه زی ر  یچشم ریز

 عمو:   زن

 ؟ یاوردیپس چرا ن -

 

 با دهن پر گفت:   نیآرت

 دادم.  ادشی  یداد؟ تازه به زور فارس یواال مامان مگه افتخار م -

 

صحبت بکنه    یرفت؟ متنفرم موقع غذا خوردن کس یم  نییزد مگه غذا از گلوم پا  یبس حرف م از
 حرمت سفره واجبه!
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 بشقاب انداختم و با دوتا دست هام سرم رو گرفتم رو به زن عمو گفتم:  یرو تو قاشقم

 خوش مزه بود. یلی دستتون درد نکنه خ  -

 

 رو به مامانش گفت:    نیآرت

 قدره؟ ن یغذاش هم شهیهم -

 

 اد: کرد و ادامه د رمی سرتا پا آنال از

 دارن؟ فیتشر  میجونه؛ نکنه خانم رژ  یو ب  فیالغرو تح نقدریکه ا نهیواسه هم -

★★★ 

به   دینور خورش میمستق  دنیچشمم گذاشتم تا مانع تاب  یچشم هام رو آروم باز کردم و دستم رو رو 
 چشم هام بشم.

 سرم بستم.  ی تخت نشستم و موهام رو جمع کردم و با کش باال یزانو رو  چهار

 زدم و گفتم:  یف ی خف  غیرو به روم بود ج  قاً ی که دق نیآرت  دنیو با د دمیم رو مال چشم ها 

 ؟ یکن ی م یچه غلط نجایا -

 

 رفت بلندتر گفتم: یکرد و از رو نم  یرنگش داشت نگاهم م یبا اون کت مشک  نهیبه س دست

 ؟ یکن  یم یچه غلط  نجایباتوام ا -

 

 تخت بلند شدم و گفتم:   یاز رو عیکه وارد اتاقم شدن سر  عمو و زن عمو  دنید با
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 چه خبره؟ -

 

 کرد. یچهره اش رو خشن تر م شی شون یپ یاز لبخند نبود و اخِم رو یعمو اثر  یلب ها یرو

 

 عمو با خشونت سمتم اومد و گفت:   زن

خواستم   ی ع شد ماهورا، مشرو یلحظه باز  نیو هم هیثان ن یهم قه،یدق نی امروز، هم  ن یاز هم -
 !ستین یمگه نه؟ آفتاب در اومده و هوا ابر  هیامروز روز قشنگ تر یشروعش کردم ول شبید

 

 :  دمیپرس یسوال یبا چهره  ه؟یچ یمنظورش از باز  ؟یباز 

 شم.  یمتوجه منظورتون نم  -

 

 موهاش فرو برد و با پوزخند و طعنه گفت:   یدستش رو ال نیآرت

 هنوز زوده. یش یم ،یشیم -

 

صورتم رو   ات یاومد و چونه ام رو محکم گرفت که اخم هام درهم رفت و تک تک جزئ  کمیعمو نزد زن
 کرد و گفت:  زی آنال

 !یمادر خودخواهت نیع  قاً یدق -

 

 ب زدم: ل  یمحکم چونه ام رو گرفته بود که دردم اومد و به سخت اونقدر

 زن عمو...  -
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 زد:  ادیتخت و فر یهلم داد رو محکم

 زن عمو و درد زن عمو و مرگ!...  -

 

 کنن؟  ی مرتکب شدم که دارن مجازاتم م  یکردم؟ چه گناه کاری چشم هام موج زد، چ یتو اشک

 باور بود. ری رفت، برام غ یمخم نم  یکنم اصالً تو لیتونستم رفتار هاشون رو تحل  یواقعًا نم 

 نگاهم رو سمت عمو سوق دادم و با لکنت لب زدم:   یاشک  یچشم ها با

 گن؟یم یچ نا یع.. عمو ا -

 

زد   یطور که قدم م ن یکه به مادرش رفته بود نگاهم کرد و هم شیخاکستر یبا اون چشم ها   نیآرت
 گفت:  

 ؟یمن به دلت ننشست سانتافه پسند بود یام وه مشک یب -

 

 شانس.  ن یتف تو ا دهیمن رو با جهان د شبید پس

 

 گفتم:  یو عصب  دمیاز سر خشم کش یق یعم  نفس

 ؟ یزنــ یآب منـــــو م ریز -

 

 به عمو گفتم:   رو
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باهم صحبت   دیایکنم ب  یبدم؛ خواهش م  حیرو بهتون توض زیخواستم همه چ  یامروز م دیباور کن  -
 .میو جنگ و دعوا رو تمومش کن  میکن

 

 تمنا و خواهش، زن عمو و رو نگاه کردم و لب زدم:  با

 لطفًا.  - 

 

 تخت نشستن و به حرف هام گوش سپردن. یرو دوتاشون

 

 میتو مراحل زندگ د،یکمکم کرد د،یبال و پر خودتون گرفت ری شما حدود ده سال من رو ز  دینی_ بب 
اما من حدود چهار، پنج ساله عاشق شدم   نیکرد ایخرد و خوراکم رو مه   لیخرج تحص د؛یکرد تمیهما

 هیگم... من عاشق  یاآلن م یکرد ول  ینم یار یخواستم بگم زبونم  ینگفتم هروقت م یز ی به شما چ
تازه سرگرد هم هست؛ من رو هم با تموم    ن؛یبه نام جهان شدم، هم خونه داره هم ماش یفرد

کار من  یکجا دیحاال شما بگ یخاستگار  ادی اره با خانواده اش بخواد، پنجشنبه قر یوجودش م 
 اشتباهه؟

 

 .دیزد که چهار ستون بدنم لرز ادیفر یعمو طور  زن

 چه غلطا.  ؟یخـــــــــاســـــــــتگار  -

 

عاشق عمو    یزمان هیمگه عاشق شدن جرمه؟ مگه گناهه؟ شما هم خودتون  د؟ یگ یم یزن عمو چ  -
شماهم با تموم   دیشماهم کشته مرده هم بود دیداشت یادیز یعاشقونه  یشماهم روز ها  د؛یشد

 . دیخواست یرو م گهیهم د وجودتون 
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 .یدیسگ منو ند یاون رو  کهن یمثل ا یزن یبزرگتر از دهنت حرف م  یدار  یادیز گهید -

 

 کردم. یگرد شده داشتم نگاهشون م یسگشو؟ با چشم ها یرو اون

 

که باهام خوب بودن، مهربون بودن، از گل نازکتر بهم   روزیشد؟ تا د ینطور یا هویچرا رفتارشون  
 شد؟یچ هو یشدن؟ اصالً  ینطور یاالن چرا ا گفتنی نم

 

 گفت:  نیعمو رو به عمو و آرت  زن

 دم. ی م حی رو بهش توض  زیو همه چ  طیمن شرا رونیب  دیشما از اتاق بر -

 

 ه؟یمنظورشون چ   ؟یچ طهی شرا ط؟یشرا

 زد و به مادرش گفت:  یا صانه یپوزخند حر  نیآرت

 کنم همه منتظرن!  فشیبگو معامله رو رد عیسر یداد  حی هر وقت توض -

 

تختم بلند    یاز رو دیبار  یم شیکه ازش آت شیی کهربا یرفت زن عمو با اون چشم ها  رونی از اتاق ب و
 شد.

 

و   دیکش  یقیکرد نفس عم یم  یطول و عرض اتاق رو ط شی محکم و طوالن  یکه با قدم ها طورن یهم 
 گفت:  
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  فهیوظ  نکهیکم نذاشتم با ا ی چیبزرگت کردم، واست ه  دم، یخب... حدود ده سال واست زحمت کش -
  یخوب رفتار م  یلی ها همدمت بودم و باهات خ یتو سخت رمت،ی بال و پرم بگ  ریمن نبود که ز ی

نه نه  ؟یواسمون کرد کاریهامون تو چ یخوب  نی!... ماهورا در مقابل ایدون  یرو خوب م  نیکردم ا
 سوالم رو بپرسم! گهید یجور  هی ترهبه

 

 لب آروم زمزمه کرد:  ریآورد و ز کمیسرش رو نزد 

کنه   ینم  یخوب یبه کس  یالک  یچک ی زمونه ه دوره نیا یکه تو  یدون  یخوب م ؟ یبکن یحاضر   کاریچ -
که حدود ده ساله منتظرشم و ده ساله  یز یخوام. چ  یازت م یز یچ هیکردم در مقابلش  یمن خوب 

 کشم ماهور. ی دارم واسش انتظار م

 

 ؟ یشده بود لب زدم: چ... چ جادیصدام ا یکه تو یلرزش  با

 

  یمنم مادرم به فکر زندگ نم؛یمن به فکر آرت  یکنم ول  یدر حقت م یدارم ظلم بزرگ یفکر کن دیشا -
  گهید  یپول مفت نیکنم چون همچ یمن مجبورم تورو قربان  یمن رو درک کن دیخودم و بچمم با

 . خیدر قبال فروختنت به ش  اردیلی ماهور پنج م ادی نم رمیگ چوقتیه

 

 ده بودن...!سرم آوار شد نفس هام از شمارش خارج ش یرو ای که زد انگار دن یحرف با

 

 نزولخور بفروشن؟  یخواستند من رو به عرب ها  یو زن عمو م عمو

 

دوستش داشتم و حکم مادر   شتریکه از مادر نداشتمم ب ییکرد زن عمو یرو هضم نم هیقض نیا مغزم
 رو برام داشت اآلن...
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 شد.  ل یآروم و معصومانه ام کم کم به داد و فغان تبد یها هیگر

 

اون   میتقد یمن رو دو دست  ادیزن عمو چرا؟ واقعا دلتون م د؟یکن  یظلم رو م نیدر حقم ا دیچرا دار -
 نداره؟  یارزش  چیشما ه یمن برا هیزندگ  یعنی د؟یکن فیپسِت کث رِت یغ  یب یعربا

 

 م: زد  ادیرو محکم گرفتم و فر  شیگوشت یبازوها 

 کردم؟ هان؟ کارتونیمگه من چ -

 

و   ادیطرف صورتم لمس شد با فر هیزد که حس کردم  ی لیهام رو از بازوش جدا کرد و چنان س دست
 گفت:  غیج

ازمون  ون یلیمن رو به باد داد پونصد م هیتموم زندگ ات یح  یاون مادر پست فطرتت، اون مادر ب -
 یز یچ هی یخوا   یکرد اصالً ماهور م ایخودش مه  یخوب رو برا  هیزندگ هیگرفت رفت خارج از کشور 

رو   ونرو به ا  نیرو از ا  تی زندگ دی که شا ی قتیرو بهت بگم؟ حق  تیزندگ   قتیحق یخوای م  ؟یرو بدون
 کنه.

 

 ادامه داد: زشی آم ری اشک هام دست خودم نبود با طعنه و با همون لحن تحق زشیکنترل ر گهید

رو فرستادم    نیکشتمش بعد آرت دیآلمان با پول من خر یکه تو یمن مادرت رو تو همون خونه ا -
 کنه.  یاونجا زندگ 

 

 هاش رو رو به روم گرفت و گفت :   دست
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دست هام کشتمش؛ خفش کردم؛   ن یبه خون مادر تو آغشته بود، با هم نیدست ها رو بب  نی! انیبب  -
 داد که به درک واصل شد.  یدستم داشت جون م رینابودش کردم ز

 

تموم آب   دیگونه ام لغز یقطره اشک که رو نیآخر ختنیتخت افتادم با ر یرو اریاخت یشدم و ب شل
 تف کردم و محکم گفتم: صورتش   یدهنم جمع کردم  تو یدهنم رو تو

 ذاتت.  تف تو  -

 

 زد:   ادیکرد و فرقرار داشت صورتش رو پاک  نهیآ یکه رو به رو  یدستمال  با

 . نیآرت  -

 

 با سرعت جت خودش رو رسوند.   نیآرت

 ! نیدست و پاشو ببند و ببرش بحر -

 

 در رو قفل کرد و گفت:  نیرفت آرت   رونیرو گفت و از اتاق ب  نیا

 .میرامش کن دیکه با میدار یگرگ وحش  هیبه به،  -

 

 و گفتم:   دمییهام رو محکم بهم سا دندون

 نکنه!  متی تقس یگرگ به دو قسمت مساو  نیمواظب باش هم  -

 

 ماهورا. ناستیاز ا شتریکه جسارتت ب نمی ب یم -
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 . اری ن فتیاسم من رو به دهن کث -

 

 شدم.  رهی دستش بود خ یکه تو یبند کلفت به

 خواست با بند ببندتش.  یسمتم اومد و پشت سرم رفت محکم دست هام رو گرفت و م عیسر 

 

 ولم کن، دستت رو بکش. -

 

  یچ یبا دستمال دهنم رو گرفت و  بعدش ه هویبود  دهیفا یزدم ب   یبهش ضربه م یآرنجم هرچ  با
 هوش شدم. یو ب دمینفهم

 

 **** 

الم و دوتا دختر کنارم بودن دهنشون و دست  مدل با نی ماش  هیتو  دمیچشم هام رو باز کردم د یوقت
 هاشون بسته بود. 

جلو نشسته بود محکم پام رو   یصندل   یهم رو نیکرد و آرت  یم  یام جلو داشت رانندگ ی کلیمرد ه هی 
 بود.  دهیفا یو تقال کردم اما ب دمیبه در کوب

 

 .یار ی تقال کردن رو بذار واسه بعد از االن نفس کم م ی: گرگ وحش ن یآرت
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کرده بودن با   نی تزئ نیلباس بلند قرمز که روش با نگ هیانداختم  یکه تنم بود نگاه ییلباس ها به
من رو عوض کرده؟ به   یلباس ها یانداخته بودن ک یروسر  ای شال  یسرم به جا یقرمز که رو ری حر

 ؟ یچه جرات

 

 انداختم  رونی به ب ینگاه ن یماش ی شهیش از

شد با    یبزنم اما نم  غیکردم ج یم یکرده باشن سع یسرم خال  یرو خیسطل پر از اب و  هی انگار
  یا دهی زدم فا یلگد م  نیماش یها یبا پا به در و صندل یچسب محکم دهنم رو بسته بودن هرچ
 مجلل بود.   ینداشت شهرش پر از خونه ها و برج ها

 

دوتا دختر که   نیا دنیبا د می شیتر م   کیو نزد کینزد   یه میبه مقصد بدبخت میدونستم دار یم
حدود    شونیکی چشم هام حلقه زد  یتر بود و از من بچه تر بودن اشک تو ک یسنشون از من کوچ

 حدود هفده سالش بود. شونیکی چهارده 

سرخ شده بود و هق هقشون   هیبود صورت خوشگلشون از گر یقلبم به درد اومد لباسشون کامالً لخت 
 شد. ی تو اون چسب خفه م

 

چهارده ساله  یبه بچه  یوجدانن که حت  یب قدرنیها ا  یلعنت نیا اد؟یرحما چطور دلشون م یب نیا 
ن تنها به قلبم بلکه به روحم به جسمم   میدیبالخره به مقصد رس قهیدق ستیکنن بعد از ب یام رحم نم 
 خنجر زدن. 

 

د و چسب رو محکم از  رو باز کرد و مچ دستم رو محکم گرفت بند دور دستم رو باز کر  نیدر ماش  نیآرت 
 گفت:   لبم کند و  یرو

 .فتی راه ب -
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مرد... آروم از کفش هاش براندازش کردم و بعد شلوار   هی  یپا یسمت جلو هلم داد که افتادم جلو به
 بعد کتش و بعد صورتش...

 

 .دهیتاسف تکون داد انگار گدا د یبه معنا ینگاهم کرد و سر  ری با تحق 

 

 و خجالت گفت:   یدستم رو گرفت و بلندم کرد و رو به اون مرد با شرمندگ نیآرت 

 . دشیببخش بیغر یدر مقابل شما آقا  هیکی کوچ یمتاسفم برده  -

 

 کردم با خشم نگاهش کردم. یشدن م  ری به من گفت برده؟ احساس حق یبه چه جرات برده؟

کرد و گفت: االن تو   یبازوم فرو م  یتو ناخن هاش رو  شتری و ب  شتریب  هیرو محکم گرفت و هر ثان بازوم
 ماهور.  یر یبگ میکه واسم تصم یستی ن یط یشرا

 

گوشتم فرو رفت وارد سالن   یبازوم رو فشار داد که احساس کردم لباسم پاره شد و ناخنش تو اونقدر
زدن و کف   یبرق م یز یکار شده بود پله ها از تم  نشیتزئ یزمرد و طال رو یبا سنگ ها میشد
 دنکه به سقف وصل شده بو بای ز  یلیخ  ین یتزئ یزرد با چراغ ها  یبود نور ها ز ی تم  یلیها خ کیسرام
 کرد.   یم شتریرو ب   شییبا یز

 

  یقرمز رنگ رو دویسف  یچهارخونه ا هیو چف دیکه با لباس دشداشه سف دمیرو د ین یعرب بحر یمردا
 .دن یکش یم ونیلکه از طال کار شده بود نشسته بودن و ق  ییمبل ها
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ذره هم از حرف   هی یکردن و حت یبا هم صحبت م  یعرب  یکل سالن پر از دود شده بود با لهجه  
 .اوردمیهاشون سر در نم

 

اومد و به   ندشونینما قهیبودن بعد از چند دق ستادهیعربا ا نیا یتا دختر با همراهاشون جلو دوازده
 أيها الشيوخ األعزاء ! نبدأ في المعامالت.  کمی گفت: السالم عل  یعرب 

 

 .می کن  یها معامله رو شروع م  خیش یبه همه  کمی آروم کنار گوشم ترجمه کرد: سالم و عل  نیآرت

 دوباره ادامه داد: أخبرنا ما هي الفتاة البكر التي تريدها وكم يمكن أن تدفع ثمنها؟  قهیاز چند دق بعد

رو اعالم   دیاون رو بخر  دیتون یکه م یمت یو ق دیبگ دیدیرو که پسند یادامه داد:هر دختر باکره ا نیآرت
 . دیکن

 

 . دیصورتم لغز ی رو یحرفش قطره اشک درشت   نیگفتن ا با

 شد.   یمغزم تداع یزن عمو تو یحرف ها و

دست هام کشتمش، خفش کردم،   نیبه خون مادر تو آغشته بود، با هم نی دست هارو بب نیا نی)بب
 واصل شد ..  داد که به درک یدست هام داشت جون م  رینابودش کردم ز

 رو فرستادم اونجا(  نی بود گرفتم و آرت دهیکه با پول من خر یمن جونش رو تو همون خونه ا آره

  

 منه...! یدشمن برا نیو بدجنس تر نی زن عمو صداش کنم اون اآلن بدتر  دینبا البته

 

دست از گلوم   یبغض لعنت  نیبشکنه؛ ا یبغض لعنت  نیدادم که مبادا ا  یهنم رو تند تند قورت م د آب
 داشت و جا خوش کرده بود.  یبر نم 
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بود، سرتا پام رو بر انداز   انی چشم هاشون به وضوح نما ی که تو یو هوس صانهی با نگاه حر  خیتا ش سه
 شون اومد و لب زد:   ندهی نما ،یگفت و گو طوالن  قهیکردن بعد از چند دق یم

 هل قمت باختيارك؟  -

 

 ترجمه کرد:   نیآرت

 د؟یانتخابتون رو کرد -

 

چنان شکمش بزرگ   شونیکی... دی همزمان دستشون رو سمت من دراز کردند قلبم لرز خیسه ش همون
 بود که مطمئن بودم االناست که مبل ته بره.

 گفت:   یسالش بود به عرب یو خورد یو حدود س بهی که متوجه شدم اسمش حب یاول  خیش

 سبعمائة مليون. -

 

  ونیلیگفت هفتصد م یکی نی ... انایشدن ا تیچ ی فتهی دونم ش ینم ی: چقدر طرفدار دار ن یآرت
 فروشمت!  یم یباالتر  متیکمه به ق  یلیخ

 

 بود که متوجه شدم اسمش محمده گفت:   ونیقل دنیکه درحال کش گهیفرد د هی

 تسعمائة مليون. -

 

 بفروشمت.   اردی لیپنج م یهستن قرار بود باال ییعجب آدم ها ونیلیگفت نهصد م یکی  نی: ان یتآر
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 دهنت رو ببند تا نزدم خوردش نکردم.  -

 

 .اریجوش ن  ـــشیه-

 

 بودم گفت:    زاری به اون مرد چاقالو که ازش ب  دیرس  نوبت

 مليار ومائتان مليون. -

 

 ره باال. یاوه اوه کم کم نرخ داره م ونیل یم ستیدو  اردویلیم  کی: ن یآرت

 

 رو کنار گوشم آورد و زمزمه کرد:   لبش

 لذت بخشه! یل یفروختنت به عربا خ -

 

 شد. ی پررنگ تر م نی لب آرت یرفت لبخند رو یها باالتر م متیق یهرچ

 

 بود گفت:    بیکه اسمش حب یو نفر اول  دیچرخ  دوباره

 ملياري.  -

 

 . اردیلی : دو من یآرت
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  فیفروش دختر ها رو راه انداختند ح دویبازار خر نجایها ا شرفیب نیم دست داد ابه  یبد حس
 . فیکوتاست ح رانیدستم از ا

 

 افتاده بود. انیدر وجودم به غل  شیآت

 

 لب زد:   ندهیرو نگفت و نما یشتر ینرخ ب  یچکیه گهید

 هل انتهى؟ )تموم شد( -

 

داشت   شیها بود، ته ر ی سرگرد ها و نظام نیاش ع افهی و نامحسوس ق بیعج یل یبه طور خ محمد
بگه و بله حدسم درست بود    یز یخواد چ  یبودن احساس کردم م یو چشم هاش درشت و مشک

 بالخره گفت:  

 ثالثة مليارات.  -

 

چونه ام گرفت و   ری و دستش رو ز ستادیا میدو قدم یتو فاصله  کمیمبل بلند شد و اومد نزد یرو از
 گفت: 

 جذابش( یچشم ها یهم برا اردیلیم کیمليار آخر لعينيها جذابة. )  -

 

چرخوندم تا صورتم رو از اسارِت   گهیسمت د هیکردم سرم رو به  ینفرت به چشم هاش نگاه م با
 دستش رها کنم. 
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 رفتند. گهید ینکردند و بعد از من سراغ دختر ها  نی رو تع  ینرخ گهید یها خیش

 

کردم که    یتقال م  یبرد هرچ  نی محمد دستم رو محکم گرفت و به سمت ماش  یگاردهایاز باد یکی
 شد و محکم گرفته بود. یدستم رو از دستش رها کنم نم

 

کرد و   یکه دستش بود رو لمس م ییرو از پشت سرم نگاه کردم پول ها  نیرفتم آرت  یکه م نطوریهم 
  رمیه دوست داشتم همونجا جونش رو بگزد ک یز یچشمک ه هیبزرگ پر از پول بهش دادن  فیک هی
 پست فطرت.  رتهی غ یب

 زدم:   یم  غیج

 !دیولم کن  یعوض یسگ صفتا  دیولم کن -

 

خواسته هام، هدفم، و  اهام،یرو  م،یدر خارج بشم زندگ  نیدونستم اگه از ا ینداشتم؛ م  یدیام گهید
 دم. یدوستش دارم رو از دست م تی نها  یکه ب ی)جهانم( کس زی چ نیمهم تر

 

  نیعطر و اندامش توجهم رو به خودش جلب کرد ا یاز مقابلم رد کرد بو  یفرد کی نیح  نیدر هم 
 یها هیثان  ن یجهانه شک نداشتم تو هم  نیکننده مطمئن بودم ا وونهیهمون عطر بود... همون عطر د

 ..جهان بود. هیبه چشم هاش انداختم چقدر چشم هاش شب  یکم نگاه

 

 لباسش رو محکم تو مشتم گرفتم و گفتم:   نیآست میچشم در چشم شد یچند لحظه ا 

   ؟ییجهان تو -
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 لب زدم:   ونیبود رو باز کرد که با عجز و گر دهیچی که دور صورتش پ یا هیلحظه چف هی

 کنم! یکنم نذار من رو ببرن جهان؛ خواهش م یخواهش م -

 

 گفت:  عی سر یلیمقدمه و خ  یب

 ماهور برو برو.   -

 

 جا؟  نی جهان باشه آخه جهان؟ ا نیا شدینم  باورم

 قهیشد بعد از چند دق یکردم و هق هق هام تموم نم  یم هیامون گر یشدم و ب نیبه زور سوار ماش  
  نی نشسته بودند و نقاب زده بودند نقاب هاشون رو در آوردن و ماش نیماش یکه تو  ییاون ها دمید
  ورو از صورتش کند   شیقالب یها  شیسرش برداشت و ر یاش رو از رو هیچف محمد ستادیگوشه ا هی

 گفت:  یبه فارس

 از طرف جهان اومدم غمت نباشه!  -

 رو به راننده گفت:  یعرب  به

 (میدور شد لومتری هل نحن على بعد كيلومترات؟) چند ک -

 (لومتر یحوالي ثالثه كيلومترات. )حدود سه ک-

 شده بود!  یخال یدلم بدجور  ته

 

 زد دلهره داشتم.  یتماما محاصرم کرده بودن دلم شور م یمنف  افکار

 رو به من گفت:   محمد

 نگاه به پشت سرت بنداز. هی -
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روم رو برگردوندم و محمد رو نگاه کردم    هیو بعد از چند ثان دمید یاون محل رو م  ن یماش ی شهیش از
 شدم.  رهی که تو دستش بود خ  یقرمز رنگ موتیبا وحشت به ر

 هم از سرنوشت جهان جونت.  نیا -

 رو محکم فشار داد.   موتینحس رو گفت و ر یجمله  نیا 

 با منفجر شدن اون مکان ... 

 میگیم م،یرو نشان بد یزدگ شوک  یباال زانیکه م نیا یبرا م،یش  یکه شوک زده م یی لحظه ها در
 . ختیقلبم ر

 . ختی اون لحظه، من واقعًا قلبم ر در

 . ختیر شکنه،یکه م  یا شهیشد و همانند ش  اهیزد، خشک شد، س  خیکه، قلبم  انگار

 زدم:  یبلند غی بگم وفقط ج   یز یهام رو تکون دادم تا چ لب

 جهــــــــــــــااااااااااااااان!  -

 

 *** 

خونه ام،    ک ی یتو دمیصورتم چشم هام رو باز کردم و د  یو درشت آب رو زیر  یقطره ها دنیچک  با
 .فتادیبه تنم م دیشد یاومد با هر رعد و برق لرزه  یم یدیسقف چکه کرده بود و بارون شد

 

 ا بودم؟  کردن من کج یتر م  ری زرد رنگ اتاق رو دلگ ینور ها 

  ه؟یچه درن دشت گهید نجایا

 افتاده؟  یاتفاق چه
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  زیتخت بلند شدم و با دو تا دست هام دو طرف سرم رو محکم گرفتم و فشار دادم و همه چ یرو از
 زدم.  یها اسم جهان رو صدا م وونهیاومد مدام مثل د  ادمی

 

 جهان، جهان جهان جهان جهان...  -

 

قامت   دنیبا د  نیزم یپرت کردم رو  یمحکم یکنارم بود رو با ضربه  ز یم یکه رو یزدم و آباژور   غیج
 تخت بلند شدم.  یاز رو  ع یمحمد که با پوزخند وارد اتاق شد سر

 

 به به ماهورا خانم.  -

 

چشم هام   یکه تو یمشتم گرفتم و با تموم نفرت یاش رو تو قهیسمتش رفتم و  یطوالن  یقدم ها با
 تم:  جمع کرده بودم نگاهش کردم و گف

 جهاِن من کجاست؟  -

 

 از اون پوزخند مرموزش کم نشد. یذره ا یباال آورد و حت میتسل یهاش رو به نشونه  دست

 باشه باشه، آروم باش. -

 

 زدم:   غیج

 گفتم جهان من کجاست؟   -
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 اش رو ول کنم.  قهی اد،یدستش مچ دستم رو محکم گرفت که مجبور شدم از درد ز با

 

 زل زده بود گفت:  که به چشم هام نطوریهم

 .یتر  فی هم ضع کیموش کوچ هیدر مقابل من از  -

 

  یاشک ها نیکردم ا  یتموم تالشم رو م دیلرز یچشم هام حلقه زده بود چونه ام بدجور م  یتو اشک
 لگد مال بشه. ششیخواستم غرورم پ  ینکنن نم  زشیشروع به ر یلعنت

 

من  ی هی نشون بدم، روح  فیضع ششیخودم رو پ دی پست فطرت دغل بازه نامرد بود، نبا هیاون  
 ! ییام قو ییبشه من قو فیتضع  دینبا

 

جهانم   ی کهی آدم ها انگشت کوچ  نیتو بدون ا  یکه بدون افرادت پوچ ییتو نی ا ستمین فیمن ضع-
 بدبخت! یشیحساب نم 

 

اتاق حرکت   یو تو  دیکش یه پشت گردنش مبا طعنه و محکم گفتم، دستش رو ب یلیرو خ  بدبخت
 کرد.  یم

 

 یکردم داره م کسانشیاون سالن که با خاک  یجهان جونت جسدش تو  نیهم یدونست  یم -
 پوسه؟

 

 خنده هاش گفت:   ن یرعشه افتاد در ب هیزد که تنم  یا قهقهه
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را با    موتی مونده باشه مطمئن باش که پودِرش کردم، اون لحظه که ر یباق یالبته فکر نکنم جسد  -
 بود. یانگشتم فشار دادم... اوف عجب صحنه ا

 .گهیشدن من م یحرص  یحرف هارو برا نیدونستم ا یم

 

 داشتم با دوتا دست هام گلوش رو فشار بدم و خفه اش کنم. دوست

 

 بغض آلودم گفتم:  یبا صدا رمیودم رو بگخ ینتونستم جلو گهیداد، د یهاش بدجور عذابم م حرف

 دستت بشکنه! یاله -

 

کرد   یکه دستش رو برانداز م   طورن یخوب و با دقت نگاش کرد و هم  یلیرو باال آورد و خ دستش
 گفت:  

 ام کرده!  گهید یکار ها  یلیدست خ  نی البته ناگفته نماند ا -

 

 نگاش کردم که گفت:   یحالت سوال  با

اون پول  دم یزمان انتظار کش نیچند ساله واسه ا  یدون  یشکنجه داده و اصالً مهارو کشته،  یل یخ -
 بودن. کیبود همشون ف یها... همشون قالب

 . یآشغال یل یخ-

 

 تاسف نگام کرد و گفت:  با
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فروشم   یها نم خی حداقل دختر عموم رو به ش ستمیآشغال ن فتتیخودش  یاون پسر عمو یبه اندازه  -
 لنگه نداره. ی رتیغ یتو ب گهیاون د

 قورت دادم و گفتم:    یدهنم رو به سخت آب

 ؟یخوا یم  یچ یاز منه لعنت ؟یخوا یم  یحاال چ -

 

 شد و گفت:  رهیبود رو برداشت و بهش خ  زی م یکه رو یکلت

 حاال حاالها باهات کار دارم.  -

 کرد و نشونم داد. یرو پل  یلمیف هیدر آورد و   بشی رو از ج  شیگوش

 !نیبب  -

 

جسد حلقه زده  هیکردن و دور  ی صحبت م یعرب   یبودن و با لهجه  پیکل  یفر تون  یس ست،یب
 بودن...

 جسد...  اون

 جهان بود...  جسد

 جهانه. دمی دست و پاش و صورتش سوخته بود از لباس و ساعتش فهم  تموم

رفته بود و چند   نی رو نگاه کردم صورتش کامل از ب پیرو از دستش گرفتم و واضح تر کل  یگوش عیسر 
 زدن.  یپست فطرت با پاشون بهش لگد م یتکه گوشت ازش به جا مونده بود که عربا

 تن جهان بود؟  نیا 

 که حسرت به آغوش گرفتنش به دلم موند؟ یهمون تن 

 همون صورته؟   نیا 



 عشقم نترس 

63 
 

 

 شدم؟  ینم  ریکه از نگاه کردنش س یصورت پر جذبه ا همون

 تاش... دس 

 

 ازش نمونده بود.  یچ یدست هاش سوخته بود ه تموم

  یم شتریو ب شتریاشک هام ب زشی ر هیهر ثان  ختمیکرده بودن، اشک ر کسانی من رو با خاک  جهان
 . دیلرز یشد که هق هقم کل اتاق رو پر کرد چونه ام از فرط بغض م دیشد اونقدر شد

 

تو مراحل   شهیکه هم یجهان من باشه جهان  نیتونستم باور کنم ا ینداشتم نم دنیطاقت د گهید 
 همراهم بود. میزندگ

و   دنیکوب  یبا پاشون به جسدش م  یرحم  یمحکم و با حرص و ب  یطور نیعشق من بود که ا نیا 
 کردن؟  یم  یخوشحال

 

 چشم هاش تنگ شد...  تیمظلوم یمظلومش رو سوزونده بودن دلم برا یچهره  

 زدم:    ادیفر دیلرز یبغض آلود که از فرط بغض م یو صدا غیبا ج  

 . دیازش نمونده ولش کن  یز یچ دیها، ولش کن  یعوض  دیولش کن -

 خدا؟ شی جهانم رفت پ ی عن یشد  یمچاله م شتریو ب شتریقلبم ب  هیهر ثان پیکل نیا دنید با

 

 شه؟یهم یمهمون خدا شده برا یعنی 
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 یچ میبود ختهی که براش برنامه ر یا ندهیاون آ مید یکش  یکه انتطارش رو م یا ندهیپس اون آ 
 زدم:   ادیو فر   واریبه د دمیرو محکم کوب یگوش شه؟یم

 امکان نداره.  نینهههههههههههههه ا -

 گفتم بهتره مدرک نشونت بدم تا واست ثابت شه! -

 

 لب زدم:   دیشدم و با تهد  رهی سرخم بهش خ یچشم ها با

 بذار من برم!  -

 

 تعجب گفت:   با

و    ارمی که به دستت ب دمیها انتظار کشمگه مغز خر خوردم؟ سال  یل یمگه خرم؟ نه خداوک ؟یبذارم بر  -
 . میبش  یهمکار خوب میتون  یمطمئنم م

 ام شد.  یشونیمهمون پ یظ یزد اخم غل یحرف م   یاز چ همکار؟

 

 همکار؟ -

 

هارو با خاک   خیچطور ش  یدی د صرفهینترس برات م  یخوام وارد گروه ما بش یآره همکار، ازت م -
خورن و هنوز به    یکه تو اتاقم دارن خاک م میدار نی مشابه با ا یادیز یپروژه ها م؟یکرد کسانی

تو ذهنم  دمیکش یمرگشون رو م یو نقشه  موندمیم  داریاتمام نرسوندمشون، شبا تا نصف شب ب 
مال و من و تو بود؟ مگه ما  یلعنت یاز اون کاخ ها یکی شد  یم یگم چ یکردم با خودم م یم رتصو
خودت که واضح    ن؟یامارت، بحر ،یدب  برنی م یروزانه چقدر دختر قاچاق یدون  یم م؟یکم دار یچ
 . یدرک داشته باش   دیبا یاز اون دختر ها بود یک یگذره، خودت هم  یم یکه چ یدید
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 محمد؟  یچرا جهان رو کشت -

 

 گفت:  قاطعانه

  انت،یخ ،یاگه وارد گروهمون شد میخانواده ا هیواست جواب پس بدم و درضمن ما  نمی بینم  یلزوم  -
انتخاب باتوئه ماهور   میکوفت و زهرمار ها رو ندار نیا یزرنگ باز  یدغل باز  ینارو زدن، نامرد  ،یدزد

خونواده   ؟یر ب  یرو دار   ییجا رونیکنن ب  یپرتت م پایا ت ب  نایخونه عموت ا یاگه بر  یدون  یخوب م
  یسرپناه خوب تونهی م  جانیا یپس به نفعته قبول کن  ی ندار  جاروچیپدر و مادرت که مردن ه ؟یدار 

 کنم البته با کمک تو...! یم یزود نقشه هام رو عمل  ای ریواسه تو باشه و من هم د

 

 کنم.  ینم یکه قاتل عشقم بوده همکار  یمن با کس  -

 

 ...!یکن  یزد: خودت ضرر م یاز ابرو هاش رو باال برد و پوزخند مرموز  یکی

 

 ؟ یمثال چه ضرر  -

 

 داد قدم زنان گفت:  یعذابم م  یلی کرد خ ی برخورد م کیکفش هاش که به سرام یصدا

 

  یکس یندار  ی سرپناه چیه گهید یابون یدختر خ  هی یشیم  ابون،یخ یگوشه  کنمی پرتت م جان یاز ا -
دختر خوب به   هی... اما اگه مثل یشیکنن کارتون خواب م یم  تتیازت دفاع کنه پسرا اذ یرو ندار 

 سازم.  یم ییقو یماهورا  هیهام ازت  نیبا تمر  یحرفم گوش بد
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به جهان گوش زد کرده بودم، گفته  یانتظام  روین  هیناح ک یسرگرد درجه  انهیمن ک هیاسم اصل درضمن
 گرفت.  دهیحرفم رو ناد  یول شهیبودم واسش گرون تموم م

 

 آخر تو سالن بود نکنه... یافتادم اون هم لحظه  نی آرت ادی

 

 نکنه اون هم...  ؟یچ نیآرت  -

 تکون داد و لب زد:  یسر 

 بود.  ری اونم به درک واصل شد آهت دامن گ یبله بله درست حدس زد -

 

رو نداشتم من ده سال با   گهیاتفاق بد د هیبه درد اومده بود که طاقت  یکردم قلبم به قدر  سکوت
 کردم...!  یم یعمد مردن زندگ  ریتصادف غ هی یپدرو مادرم ط کهن یا الیخ

 

  نیخودشون و همچن  یخواستن من رو بفروشن و زندگ یداشتن با فروش من سود کنن م قصد
 براشون بمونه...! ینذاشت پسر  ؟ین یبیکار خدارو م یپسرشون رو سروسامون بدن ول

 

  چیه یبگم ول راهی کنم و بدو ب  یبد خلق دیشا میدشمن خون  یحت ستمی ن یراض  یمن به مرگ کس  یول
 جونش رو از دست بده.  یخوام کس یوقت نم 

 

حادثه از هم جدا  هی یبودن و ط ی میصم  قیبهم گفته بود آره گفته بود که رف انیک راجع به  جهان
 . گهیسرسخت همد یها  بیشدن و شدن رق 
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 :  انیک

 

هام کامالً همراه با نظم و   یز یبمب و برنامه ر  یباور کن کشتن جهان اونقدراهم راحت نبود جاساز  -
تونستم به وضوح جسد درحال سوختنش   یم  البته کاش رم،یبود تا تونستم جون مبارکش رو بگ قیدق
 .یپخش زنده رو از دست داد یبود هوشیتوام که ب ده،ینم فیک  ادیز  لمشیف  نمیرو بب

 

 اون دوسِت تو بود تو چطور تونس...  -

 

 صورتم به گردش در اورد و گفت:  یخمارش رو رو  یرو قطع کرد و چشم ها حرفم

تو دهنت، اون از اولشم با بد    زمیر  یکه دندون هات رو م اری من ن ی! اسم دوست رو جلوسیه -
اون راهش رو از من جدا کرد و من فقط و فقط واسه انتقام و   دیکل رفاقتمون رو به گوه کش شیقلق

 باُانس گرفتم من  تی من با جنا  ته،یمن جنا یکار اصل  ،یا گهید زیرقابت باهاش سرگرد شدم نه چ
  تیجنا با چشم خودم تک تک  میجون مادرم رو گرفت و موقع بچگ بزرگ شدم پدرم مجرم بود تی جنا

تونم در   یساخت م یقو انیک هیهاش از من  میکه بزرگ شدم، اون با تعل یتا وقت دمید یهاش رو م
 . رمی پدرم رو بگ ینه چندان دور جا ی ندهیآ

 

مخ بچش فقط   یذهنش رو آلوده کرده بود تو یانتقام بود، پدرش از بچگ  یدر پ یجان وونهید هی اون
 قتل و آدم کشتن رو ُگنجونده. 

 

 . رهیو طمع کار ساخته که بعد از خودش اون جاش رو بگ صیمرد حر هیاز بچش  اون

 

 کنارم بود رو برداشتم و بغضم رو همراه با آب قورت دادم.  زیم یکه رو یپر آب وانیل
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 خواد.  یم یسرنوشت ازم چ  ستین معلوم

 امتحان سخت! هیهم   دیخدا با من شا یباز  ه، ینوع باز هی نیا دیشا

 

 *** 

 

 "چندسال گذشت"

 در اعماق وجود من به وجودش آورد.  انیبود که ک یجنون خفته ا  تیو جنا قتل

 

با شلوار    یرنگم که از چرم ساخته بود رو دستم کردم، ژاکت چرم مشک  یمشک  یانگشت مین دستکش
 . دمیرو پوش  یمشک

 من بودم...!  نیظاهر شدم ا نهییآ ینقاب مخصوصم رو تو دستم گرفتم و جلو 

 

 .ماهورا

 شده بود. میموش ترسو قا کیمثل  شیکه دو سال پ  ییماهورا

واسه سرقت   دیبود با یموندن ادی م امشب شب به راه افتاد انی رو به صورتم زدم و سمت اتاق ک نقاب
 .میرفت یخونه م  هیبه سمت 

  رویفق یو خرج بچه ها میدزد یشده بود، ما از پولدار ها و خر پول ها م  یز یکامالً برنامه ر موننقشه
 .میدار یرو هم واسه خودمون بر م شیمقدار هی میکن  یبضاعت م  یو ب میتی

 زدم که گفت:   انیبه اتاق ک یراهرو رفتم و تقه ا سمت
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 تو!  ایب -

  تیاش هدا هیانگشت هاش گرفته بود و دود رو به سمت ر یرو ال گارشیو راحت س لکسیر  یلیخ
 کرد.  یم

 زد و با چشم هاش به مبل اشاره کرد و لب زد:    یپوزخند

 ! نیبش -

عالقه اش رو   نیتونستم ا یبود نم یاتاقش مشک  ونی رنگ راه افتادم کل دکوراس یمبل مشک  سمت
 کنم. درک  ینسبت به رنگ مشک

 مهابا گفت:   یب

 داد؟  حی رو بهت توض زی همه چ یعل -

 

 تکون دادم که گفت:  یسر 

 قدم اول؟ -

 ...ری م یاول از دره پشت -

 گفت:   ینسبتًا بلند یو با صدا دی که جلوش بود کوب  یز ی رو محکم به م دستش

سنگر   هیسالح اون لحظه واسه تو حکم  ،یفت یبعد راه م یر ی گ یصد بار گفتم، اول سالح رو دستت م -
  یدید هوی یبکن  دینبا کاری چ یبکن  دی با  کاریکه بهت بگم چ  ستمیکنارت ن گهیمحافظ رو داره من د هیو 

 کردن. رتی خورد و خم دنتید ،یرد داد

 رو باال اورد و به چشم هام زل زد:  کشی دستش رو باال آورد و مشت کرد بعد انگشت کوچ هی

 پس قدم اول؟  -

 . فَتمیُ و راه م  رمی گ یاسلحه رو به عنوان محافظ دستم م-
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 اش رو باال آورد و گفت:   حلقه  انگشت

 قدم دوم؟  -

 زد:   ادیکه فر دمیکش یق یعم  نفس

 رو صورتت! یاز االن گذاشت اتی واسه عمل میریم  گهید ساعت میاون سگ مصبو، ن اریدرش ب -

 نگاهم کرد.  یصورتم برداشتمش که با حالت سوال  یبا نقابم بود از رو منظورش

 داخل.  رمیم یآروم از در پشت  -

 اگه قفل بود؟ -

 کنه. یبازش م ادیم یعل  یرو گوش  ندازمیکال م سیم-

 ؟ یکن یم کارشیمدار بسته رو چ ینایدورب  -

فکر نکرده بودم سرم رو خاروندم و که ژست خاص خودش رو گرفت محکم پاش رو به   نجاشیا به
 .ستادیرو به روم ا   نهیو دست به س دیکف اتاق کوب 

 خاموش کردن کانتوره! ست،ی رفتن به داخل ن  یپس قدم دوم از در پشت -

تم، تو هوا در آورد و پرت کردم سم زشیم یرو از کشو ینگاهش کردم که چراغ قوه ا یخنگ  با
 !شهیم  ازتیداشته باش ن  نوی ا ایگرفتمش و گفت: ب 

از   یکیبه صدا در اومد   یصندل ژیق ژیداد که ق هیتک یخودش رو به صندل شتری نشست ب  یصندل یرو
پاش راستش گذاشت انگشت هاش رو در هم قالب  یچپش رو رو یگذاشت و پا زی م یپاهاش رو رو

چپ به راست چپ به راست... و   یه یکرد و گذاشت رو شکمش و شروع کرد به تکون دادن صندل
 به من بود. رهی همچنان خ

  یو ب  دیمحکم در رو کوب یُقُلپ ازش رو بخوره که عل هیبود رو برداشت و خواست   زیم  یکه رو ییچا
 نفس زنان و با وحشت گفت:   اجازه وارد اتاق شد، نفس



 عشقم نترس 

71 
 

 زدن؟ یآدمات چه گند یکرده خبر دار  خی  تی رو ول کن زندگ  یلعنت یچا نیا -

 خودش رو جمع و جور کرد و گفت:   انیک

 کدومشون؟ ؟یچه گند -

  بیزاده رق  یفتح گهیساعت د ۲مارو فروخت محلمون رو لو داده گفتن تا   اردی لیم ۲بخاطر    دیحم -
 م؟یز ی تو سرمون بر یحاال؟ چه خاک  میکن کاریطرفمون چ ادیسرسختت م 

 زد و گفت:   یپوزخند انیک

 . امیاالن م رشی بگ دویحم -

رفت، از راهرو    یجلو تر م  یبلند شد و به راه افتاد و با دستش بهم فهموند منم برم، عل  یصندل  یرو از
قانون و مقررات   یبود که پا رو ییکه محل انتقام و شکنجه کسا  ییجا میشد ییجا هیو وارد  میگذشت
 ذارن.  یم

 اسلحه بود...!  یماهرانه  یها یکه پر از نقاش یاتاق

 

رو گرفته    دیبغل حم  ریبودن ز انی ک یاصل  یکه محافظ ها یکل یدوتا مرد ه دمی اون اتاق شدم د وارد
 بودن.

 

شد   یم ک یزد و آروم آروم بهش نزد یاش رو باال م یلباس مشک  یها نیطور که آست نیهم انیک 
 گفت:  

 ؟ یزن  یبه من نارو م -

 

 مشت محکم رو نثار صورتش کرد.  هیو  دیهاش رو بهم مال  دست
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 دوباره ادامه داد:   انیهم گذاشت ک یمحکم پلک هاش رو رو ادیاز درد ز دیحم 

 که؟  یدون یمرگه م انت ی خ یسزا -

 

بود و چشم   یلبش خون  یخون باال آورد گوشه  دیدلش زد، اونقدر محکم زد که حمبا مشت تو  محکم
 قرمز شده بودن. تینها یهاش ب 

 

که پر از پول بود رو   ی هنگام در چمدون نیدر هم اره،یاشاره کرد که پنجه بوکسش رو ب یبه عل  انیک 
چشم   یرو تکون داد و تو گرفت و دسته پول  دیحم یدسته پول رو برداشت و رو به رو  هیباز کرد و 

 زل زد و گفت:  دیحم یها

 ؟ یآشغاال منو فروخت  نیبخاطر ا -

 

  یگلوله کارش رو م هیوقفه با   یب  انیکالم صحبت کنه ک هیاگه  دیفهم  یسکوت کرده بود م دیحم
 سازه.

 

  شیبه آت دی چشم حم  یپوال گرفت و پوال رو جلو ریدر آورد و ز بشی رو از ج شیی طال پوی فندک ز انیک
 .دیکش

 

 نه به...  یرس یم  اردتی لینه به دو م -

 

 گذاشت و حرفش رو ادامه داد:  دیحم  ی قهیشق  یمکث کرد و انگشت اشاره اش رو رو یکم

 حرف هام.  نیزرنگتر از ا یدون  ی! خوب میمغزت داشت یکه تو ینه به اون هدف پوچ  -
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 اتاق تا تماشا کنه.  یداد و رفت گوشه  انیبه ک پنجه بوکس رو یعل

 

 شد:  رهیخ  دیتر و مثل گرگ به حم  قیعم  انیک

 شکنجه تا ابد؟  ایرو انتخاب کن مرگ  یک ی نهیدو گز نی ا نیکنم؟ ب  کارتیچ -

 

 تا آخر عمرش زجر بکشه.  کهنیمرگ به نفعش بود تا ا قطعاً 

 

 انگشت هاش کرد و بدون مکث محکم فرو کرد تو شکمش!  یبوکس رو ال پنجه

 

 گفت و با من من و نفس زنان لب زد:   یاز درد آخ بلند دیحم

 

 بده. انینحسم پا  یم... م... مرگ، منو بکش به زندگ -

 

 لب زد:   یشتر یخودش رو حفظ کرد با اعتماد به نفس ب  یخونسرد یوقت

 

تو در مقابل اون    شترهیب  یلیاده، اون قدرتش از تو خز  یمن فروختمت به فتح انتکارمی اره من خ -
 یتورو لو بدم تو جنون دار  یخواستم جا  ینبود من م یلعنت یپول ها نیمن ا هیهدف اصل یپوچ
 . یضیمر
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 زد:   ادی فر انیک

  یکه صد تا دختر پاک و معصوم دست نخورده رو از اون گهدون یمن ضم؟یآره؟ من مر ضم؟یمن مر -
رو   تی پرتت کنه؟ من زندگ ی زاده از اون پرتگاهه لعنت یکه نذاشتم فتح ضمینجات دادم؟ من مر
 منه!  هیاز صواب سر یاگه االن زنده ا  چارهی نجات دادم بدبخته ب

 

 زل زد. دیحم یزد و با خشم به چشم ها یا قهقهه

 

حق منه که   نینجاتت دادم پس ا یبکشمت ول تونستمی پرتت کنم، م یهمونجا از بلندتونستم  یم -
 ! یزنده بودن رو ندار  اقتیتو ل یمردیهمون اول م دیتو با  رم،ی االن جونت رو بگ

 

 رو به من گفت:  دیکش یم یو صدا دار  عیسر یکه نفس ها طورن یهم  دیحم

 آلودست!  یادیگناه ز یب یوقت، دستش به خون آدما هی یبهش اعتماد نکن  -

 

 کرد رو به محافظ ها گفت:   یبهش انداختم ک با پوزخند نگاهم م ینگاه  زیر

 .نمی ازش نب یرد و اثر  گهیگذرم اما د یدفعه ازش م نیا رونیب  دیآشغال پرتش کن هیمثل  -

 

  طور که انگشتش رو نیهم دیهاش رو تنگ کرد و انگشت اشاره اش رو باال آورد و رو به حم  چشم
 داد گفت:  یتکون م

کنم   یم  اتکه یت  کهیدست هام ت  نیبا هم  یکرد یمن غلط هیبر عل  نمیبب گهیبار د هیبه خدا قسم  -
 نامه!  هیمادرت با  یخونه  فرستمی هم م شیدم به سگ ها بق یبدنت رو م یها کهینصف ت



 عشقم نترس 

75 
 

  یبار  نیبردن، اول رونیرو ب   دیکرد و حم دییسر به محافظ ها فهموند که ببرنش حرف محمد رو تا با
 کنه. ی ها رو مجازات م  انتکاریخ  دمید ینبود که م

 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 ه؟ یزاده ک یفتح -

که از حرف   یطور  ومدهیسوال خوشش ن نینگاهم کرد و با نگاهش بهم فهموند که اصالً از ا قیعم
 بودم.   مونیخودم پش

 بود؟    یزاده ک یفتح 

 سر سختش؟  بیرق

 جهانه؟  نی ع یشخص  دیشا 

 

 فته؟یتنش به رعشه م ادیزاده م یتا اسم فتح انیچرا ک 

 

 ه؟یمگه اون چه آدم مهم 

 به خودم و لباس هام انداخت و گفت:   یز یمحمد خوب نگاه تاسف آم افکار بودم که نیغرق در ا 

  رهیلباس نپوش؟ تو کلت نم  یطور   نیا نایا یتنته؟ مگه صد بار توئه زبون نفهم نگفتم جلو هیچ نیا -
 نه؟

 

 داشت؟  یمن به اون چه ربط  دنیپوش  لباس 
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ده تا از نقشه هاش  اوردم،یگفت گفتم چشم خم به ابرو ن یاون عمل کردم هرچ لیدو سال مطابق م 
 .شهی واسه خودش و باندش کار کردم واقعًا آدم خسته م  اردی لیم ستیکردم باال ب یرو عمل 

 

 اردیلیکنن چند م یدرک نم اون ها ارزش پول رو   میزن ی م غی پولدار و خر پول هارو ت دیبا نهیما ا کار
 بضاعت و فقرا بدن؟    یب یاز پولشون رو به بچه ها ونیل یچند م شدیم یخرن چ یمدل باال م نیماش

   شد؟یم یچ

 

 .فتهیراه م ونیلی که هزاران نفر هستن که کارشون با چند م دوننی ندارن نم درک  فهمنی ها نم اون

چند درصد از افتاد  ننینگاه بندازن و بب  ها رو  مارستانیشد برن ب   یچه قدر خوب م یولخرج یبه جا 
 دن. ی... دارن جون م ایقلب  ای هیکل  دیپول نداشتن خر لیبه دل

 

 دن. یشبه به باد م هیو پول هاشون رو  هیترک کای آمر ایرن سفر آنتال یم

 

  یکنن تا آخرش خال یم یباز  یکنن ه یم یباز  یه یکنن و واسه چشم و هم چشم  یم  یشرط بند 
 .شنیم

 

 در افکار خودم بودم که محمد دوتا بشکن زد غرق

 شد.  یم  شتریو ب شتریبرق چشم هاش ب  هیچشم هاش نگاه کردم هر ثان به

 

 :  انیک
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 ؟ی بگ یخوا  یم یز یچ -

 

 زد و ولکن نبود گفتم:  یکه گلوم رو چنگ م  یبودم با بغض  رهیطور که بهش خ  نیهم

از  تون؟یمعرفت یهاتون؟ از ب  یاز دروغ هاتون؟ از نامرد د؟ یزن یکه پشت سرم م  یی بگم؟ از حرفا یاز چ 
که فقط   یهاتون؟ از رفاقت ینشناس بودنتون؟ از فروختن هاتون؟ از ضعفاتون؟ از کثافت باز  نمک 
بازم تو دلم   زارولش کن ب  الیخیشنوم ازتون؟ هه ب  یکه م ییها زی براتون سود داشته باشه؟ از چ دیبا

 بمونه!

 

 که ادامه داد:  دمینگاه منتظرش رو د دم،یپر الیز خ بشکن زد و ا  دوتا

 ؟ یبگ یخوای م یز یچ هوم؟

 

 سکوت کردم و گفتم:  شهیگفتم؟ مثل هم یم یچ

 ات؟ یواسه عمل  میبر -

 و ابروش رو تکون داد و گفت:  سر

 پشت سرم! فتی راه ب - 

 الزم رو برداشتم اسلحه، شوکر و... زاتیتجه  تموم

پدال گاز گذاشت و   یرو واسم باز کرد و داخل نشستم و پاش رو رو  نیاز محافظ ها در ماش یکی 
 حرکت کرد. 

 *** 

 زدم. دیشدم و محوطه رو خوب د ادهی پ نی از ماش آروم
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  ینگ بود و رواز س رونش ی ب یبزرگ که نما یخونه  هی  ریو دلگ  کیو تار یآسفالت طوالن یکوچه  هی 
 پررنگ زده بودن. یسنگ ها رو رنگ قهوه ا 

و   ادیاز در ب  یذاشت کس  یرنگ وجود داشت که نم ییطال یها زهی در ن یبود باال یکرم قاط  یقهوه ا 
 وارد خونه بشه! 

 

تو    دیپر انیرفتم ک  یسمت در پشت   نیپاورچ  نیو ماسک رو به صورتم زدم پاورچ   دمیکش یق یعم  نفس
 .دمیداد و من هم پر یی بهم جاپا یعل اط،یح

 

 لبش گذاشت و گفت:  یانگشت اشاره اش رو رو انیبلند شد ک  می لعنت یکفش ها نیا یصدا که

 آروم باش چته؟ سیه -

 

 بپوشم.  یند ییکفش ها نیهمچ  یخواست  یکنم؟ م کاری خب چ -

 

 تکوند گفت:  یکرد و م  یم  زیطور که با دستش لباسش رو تم  نیو هم دیپر  اطیام تو ح یعل

 ! اتیعمل میسرمون اومد ریخ  نکهیچتونه؟ مثل ا دیدعوا نکن  -

 

وارد خونه بشم   یهر سه نفرمون راهمون از هم جدا شد قرار بود من کانتور رو بزنم و از در مخف و
 گشتم.  یدر به در دنبال کانتور م اطیمدار بسته داشت تو ح  نیچون دورب
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شده بود آروم سمتش رفتم چراغ  یمخف السیگ یدرخت ها یکردم اون گوشه ال به ال داشیبله پ 
گشتم که  یرنگ م   یمشک ایقرمز  ی دکمه  هیکردم دنبال   یکانتور رو برس  اتی قوه رو روشن کردم و جزئ

 !نییبزنمش پا 

 

 کل برق ها رو قطع کردم. و   نییکردم آروم زدمش پا  داشیبعله پ و

 

شدم،   الشیخ یفورًا ب یول هیاز چ دمیاومد که نفهم یبی غر بیعج  یصدا هیبا خاموش کردن کانتور  
 بستن!  ایپنجره ها بازن  نمیقرار شد برم بب 

 

  هینجوریا رونشیب  یوقت شدینم  ری ام بود المصب، آدم از نگاه کردن بهش س یکی ش یخونه   عجب
 داخلش فکر کنم قصره! گهید

 

 به داخل انداختم آشپزخونه بود از پنجره وارد شدم.  ینگاه  زیرفتم و ر کیباز بود نزد ین ییپا ی پنجره

 

رو    خچالیدر   قهیسل نیماشاهلل به ا ،ییها نتیعجب کاب ،یچراغ قوه رو رو به روم گرفتم عجب گاز  
 کردم.  یباز کردم و با چراغ قوه خوب داخلش رو بررس 

 

 . یلیوان  ،یزعفرون  ، یتوت فرنگ  ،ییمختلف بود، کاکائو یهابا طعم یپر از بستن زریتو فر 

  یکه تخم مرغ هارو م ییاونجا خچالی یبود گوشه ها السیرو نگاه کردم پر از موز و گ یا وهی جا م تو
بودن چشم هام برق   دهیصف کش  فیپنج تا نوتال به رد دنیبا د یجا تخم مرغ  ریذارن رو نگاه کردم ز

 زد.



 عشقم نترس 

80 
 

 

 رو برداشتم.   شی کی  رمیخودم رو بگ  ینتونستم جلو واقعاً 

 

خوشمزه بود   نقدریقاشق برداشتم و گذاشتم رو اپن ماسک رو در آوردم و شروع کردم به خوردن ا هی
 که دوست نداشتم از خوردنش دست بکشم.

راغ قوه اش داشت به سمت طبقه  که با چ دمیرو د انی گرفت ک  یشکم صابمرده هم که آروم نم نیا 
 شدم.  میاپن قا رینوتال رو تو بغلم گرفتم و ز عی رفت تا چشمش به من خورد سر یباال م ی

 

  ادین انیک  اایخدا  اخدای اخدایخوردم دور لبم پر از کاکائو شده بود   یتوش و م  زدمیتند تند قاشق م 
 خونه حوصله ندارم.   یروضه م نهیشی ساعت م  کی ادیاگه ب

 

  یاز رو یبا شرمندگ ستادیا نهیرو به روم و دست به س ادی داره م دمیپاهاش فهم  یصدا دنیبا شن بله
 گفتم:   تیبلند شدم و با مظلوم نیزم

 کنم دلم خواست!  کاری خب چ -

 

 تاسف تکون داد و لب زد:   یبه معنا یسر 

 کارد بخوره اون شکمت ماهور!  یا -

  کمیبامزه شده بودم اومد نزد  یلیبه خاطر چهرمه خ دمیفهم یلبش بود که م  یگوشه   یز یلبخند ر هی
 . دمیبه اپن چسب کهن یرفتم تا ا  یعقب و عقب تر م یتر من هم ه کیو نزد کینزد
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که  ییو نوتالها دیلبم کش یاخم نگاش کردم که سرش رو جلو آورد و با انگشت اشاره اش گوشه  با
مزه مزه اش کرد و سرش رو کنار گوشم   یتش رو تو دهنش کرد و کملبم بود رو برداشت و انگش یرو

 آورد و گفت:  

 !ستی ش ام بدک ن اوم مزه  -

زد و به سمت    یچشمک هیکرد و لپ هاش رو گود کرده بود  یکه انگشت رو به مزه مزه م طورن یهم
 پله ها رفت. 

 باال.  یرو چک کنم اون ها طبقه  نییپا  یبود من طبقه  قرار

چشم هام رو نا   یت یظرافت و خالق نیهمچ دنیخورد شدم با د یکه به چشم م یاتاق نیاول وارد
 تر نگاه کردم.  قی و دق دمیخودآگاه مال 

 . نمیبهتر و واضح تر بب   شدیو باعث م دیتاب  ینور ماه به اتاق م یچون پنجره ها باز بود کم 

ها رو خوب برانداز   واریداشتن، د یشده گرفتم عجب ظرافت   رونی ر به سقف آوزلوست یچراغ قوه رو رو 
 ! هیخونه عجب فرد خالق نیبود صاحب ا  یکردم پر از طراح

  یخارج از شهر و بر نم  اتیماه رفته عمل کیکنه و واسه  یم  یزندگ ییفرد تنها نیگفته بود ا انیک
 گرده.

 ،یروس ر،ی روگر، هفت ت لد،ی ف نگی بود برتا، اسپرکشو ها پر از اسلحه  یها رو چک کردم تو کشو
 و... . تونیفا

باز نشده بود پشت نامه هارو   یپر از نامه ها  یسوم یبود کشو ری رو چک کردم پر از ت  ینییپا یکشو
 نگاه کردم:  

 از طرف مادرت، از طرف مادرت، از طرف مادرت...  -

کردم   یچک م نییکشو ها رو از باال به پا  یطور با کنجکاو  نیفقط مادرش نگرانشه، هم کهنیا مثل
 کردم  یدهنم رو گرفت سع  یجلو یکیکه 



 عشقم نترس 

82 
 

 ی افهیق  دنیگرفتم ناخن هام رو تو پوستش فرو بردم تا ولم کرد با د شگونشیبزنم با دستم ن  غیج
 مشکوک اما خنده دارش گفتم:  

 کنن؟ی م  تتیکرمات دارن اذ ؟یکرم دار  یعل -

 

 و طلبکارانه لب زد:  نهیبه س دست

  یفکر کنم غش کن ینیباال رو بب  یاتاق ها  ستین یز یچ  نکهیا یزنی م دیاتاق رو د هیدو ساعته فقط  -
 پاشو وقت تلف نکن.  میپاشو بر

 

 رو خوب بگردم.  نجایبذار ا سایوا -

 و با لبخند گفت:   دیکش یق یعم  نفس

 درضمن اسلحه ات کو؟  ؟یتو هنوز تو کف میبرد می! گاوصندوق رو غارت کردای خواب -

 

 رو درون حدقه چرخوندم. چشمم

 اسلحه رو جا گذاشتم. نیوقت، تو ماش هی  ینگ انی .. به ک زهیچ -

 

 تکون داد.  یهم گذاشت و سر  یهاش رو رو پلک

 ماهور از دست تو!  -

 

 سرش راه افتادم و... پشت
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 *** 

 مخصوص چرخ دارش لم داد. یصندل  یانداخت و رو زیم یها رو رو قهقهه پول  با

 

 خوردند. یبه چشم م شتریب  ییو پنجا یصد تومن   یپول ها خشک و نقد بودن تراول ها تموم

محکم رو دستش زد و انگشت اشاره اش رو تکون داد و  انی تا اومد دست بزنه به تراول ها ک یعل 
 گفت: 

 .میحساب کن  هیتا تسو نیکنار ماهور بش یعجله نکن،  برو اونجا رو صندل -

 

 ! رنیماهشون رو بگ نیبودن تا پول ا دهیصف کش فی سرم رو نگاه کردم ده تا محافظ به رد پشت

 .. نیول رو برداشت و شمرد و گفت ا دسته پ هی میرو نگاه کرد  انیکنار من نشست و همه ک یعل

به ما دوتا انداخت و   ینگاه ز یبه تموم محافظ ها داد و فرستادشون که برن ر  ونیلی... م ون،یلیم 
 لبش رو با زبونش تر کرد و گفت:  

 خب. -

 داد گفت:   یرو به چپ و راست تکون م شی طور که صندل نیهم

 حاال؟ دیخوا  یچقدر م -

 

 :  یعل

 !یدادقدر  که هرچه -

 

 ابرو به من اشاره کرد و گفت:   با
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 ؟ یتو چ -

 

کردم   یطور که انگشت هام رو نگاه م  نیپام گذاشتم و هم یهام رو در هم فرو بردم و رو انگشت
 گفتم: .... تومن!

 

 کرد گفت:  ی رو با انگشت اشاره اش لمس م ستالشیکر  یگار یطور که جا س نی با پوزخند و هم  انیک

 عه نه بابا؟ چه خوش اشتها!  -

 

 داد و گفت:  یبه عل ونیلی.... م

 در رو هم پشت سرت ببند.  یر  یم یدار  -

انجام ندادم ...  یکار  چیدارم ه ییگفت عجب اشتها  یراست هم م  ان،یرفت و من موندم و ک یعل
 خوام.  یهم م ونیلیم

 

 کار؟ ی چ یخوا یقدر پول رو م نیشد و گفت: ا یدر سکوت مطلق سپر  یلحظه ا چند

 ها! میجا برم قرار داد بسته بود نیا از رم ی خوام خونه بگ یم -

 

شد و گفت: کور   یم  شتریلبخندش ب هیبه ثان هیشد ثان انیلب هاش نما یرو یک ی لبخند کوچ هی اولش
 !یخوند

 خوندم؟  کور
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ماهور سر عقل   یوا گم؟ی شه چرا نشه؟ چم شده چرا دارم چرت م   یآره م ؟یبخون  شهیمگه کورو م 
ماهه فقط تو فکر   هی یر ی رو ازش بگ  ونیلی... م دیبابا االن با  یکن  یبلغور م ی تو ذهنت دار  یچ  ایب
 . ادینم ریگ یفرصت نیهمچ گهیاالن وقتشه د ای.... تومن نیا

 

 . میما قرار داد بسته بود ؟یگیم  یچ انیک -

 

 در آورد و گفت:   زشیم یر دادمون رو از کشوقرا ی برگه

 قرار داده؟  نیمنظورت با ا -

 

 تکون دادم و لب زد:  یسر 

 پس خوب نگاش کن. -

 

اش هجوم بردم و   نهی و با وحشت به س عیگرفت و کاغذ شروع به سوختن کرد سر رشیرو ز  فندکش
 که دستش رو ازم دور کرد.   رمیخواستم کاغذ رو ازش بگ

 

اش باز بود    یلباس مشک ییباال ی  قهیشدم   کیاز حد بهش نزد شی ب دمیرو که جمع کردم د حواسم
بود و انگار    داریچشم هاش ب یبهش توجه کردم به صورتش؛ چشم هاش هنوز اون گرگ وحش شتریب

 قصد اروم بودن نداشت. 
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  دمیدستش رو باال آورد و خواست باهاش صورتم رو لمس کنه که خودم رو عقب کش یکی اون  آروم
جلوش جلوه دادم تا بفهمه  خودم رو سخت و محکم  شهیبشه اما هم کیکرد بهم نزد یم یسع ادیز

 هنوزم همون ماهورام.من

 ان؟ی ک یکارو کرد نیچرا ا -

 

پنج  کیکرد نزد  یبازو بسته م یرو ه که دستش بود ییشد فندک طال لیکاغذ به خاکستر تبد تموم
 . دیکوب زیکار رو تکرار کرد و فندک رو محکم به م نیبار ا

 به تنم افتاد. یک یکوچ یو لرزه  دمیاز صداش ترس 

 

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 .زپایگر یآهو  یفرار کن یخوا یچطور م  مینیو بب  دم یخب باشه بهت م  -

 

 !یواو براوا چه اصطالح   زپا؟یگر یآهو

 دسته پول دراز کرد و گفت:   هیسکوت کردم و منتظر بودم تا پول رو بهم بده، دستش رو سمت  یکم

 .شمارمشینم  رشیبگ  ایب

 

 رو از دستش گرفتم که گفت:  پول

 هستم! تی من منتظر حرکت بعد یهمباز -

  دیبرام زندونه، چرا با اجنیلحظه احساس کردم ا هی بود،  یجور خاص هی دمیتحکم صداش ترس از
  یعمرًا بذارم بر  یعن ی ه؟یچ شیپشت در اتاق من پر از محافظ باشه؟ اون قراردادمون رو پاره کرد معن

 ! یر یاس نجایا یعنی
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زنم   یدونم چرا هر موقع که باهاش حرف م یمبل بلند شدم نم  یبرداشتم و از رو زی م یرو از رو پول
خواستم از در   رمی گ یاگه هوا سرد باشه، کالً استرس م  یچکه حت یم میشونیشه، عرق از پ  یگرمم م

 اتاقش خارج بشم اما...

 

داد، درد رو به وضوح   یپر قدرتش رو فشار م یدست هاش بازوهام رو محکم گرفت و انگشت ها با
ش چشم هسرخ شد یام نقش بست مضطرب به چهره  یشون یپ یرو  یظیکردم اخم غل یاحساس م 

 :  دم یغر یدوختم و عصب 

 دردم اومد. انیک -

 تر انگشت هاش رو فشار داد و لب زد:  محکم

 ؟یاالن چ -

 

به وضوح   یچشم هاش سرخ   یغلت خورد و تو شی شونیپ  یرنگش رو یمشک  یاز موها یا تکه
داد که دستش شروع به   یقدر محکم بازوهام رو فشار ماون د،یبار  یشد و ازشون شرارت م  یم انینما
 کرد. دنیلرز

 

 .نمیزم  نیا یفرد رو نیکردم درمونده تر یاحساس م د،یصورتم غلت یرو  یاشک درشت  قطره

 زدم:  ادیفر

 چه مرگت...  ان؟یک هیمشکلت چ -

 دهنم گذاشت و گفت:  یرو محکم رو دستش
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 دهیدر یچشم ها دیکرد، چرا با یم   انتیچشم من خ یکه تو  یمادر  ،ینداز یمادرم م  ادیتو من رو  -
 !ی نداز  یم یاون لعنت ادیاون باشه؟ چرا؟ تو من رو  ه یو گستاخت شب

 

موهاش کرد و   دنیموهاش فرو برد و شروع به کش یهاش رو از دور بازوم رها کرد و محکم ال دست
 لب زمزمه وار گفت:   ریز

 ...شمیم وونهیدارم د شمیم وونهیشم دارم د  یم وونهیدارم د -

تر رفت و من رو   کیتر و نزد ک ینزد دید نهییآ یقرمز شده اش رو تو یداغون و چشم ها ی چهره
شد و دست راستش رو مشت کرد و نعره کشان   رهی به من خ  دید یم نهییچون پشت سرش بودم از آ

 زد:  یم اد یفر یحوال  نیزد و در هم شهیو محکم به ش

 .ر ی بم  یلعنت ری بم ر،ی بم -

 

 که پسم زد و گفت:  رمیداد رفتم سمتش و خواستم دستش رو بگ یرو از درد تو هوا تکون م دستش

 دونم االن برو.  یفرق خوب و بد رو نم ستیچشمم گمشو، االن حالم خوب ن  یماهور فقط از جلو -

 اما... -

 

دست خودش بده وسط  یکار  دمیترس یو رگ گردنش برجسته شده بودن و م ی شون یپ یها رگ
 زد:  ادیو فر دیحرفم پر

 تنهام بذار.  -

 . دیچک یبراق خونه م  دیسرد و سف یها  کیسرام یدستش قطره قطره خون رو از

 جنون داره!   انیک دیشا دهیهم حق با حم  دیشا 
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کرد  یامتنا م دمیچی و محکم دور دستش پر دمیو شال سف ادیرو محکم گرفتم تا خونش بند ب دستش
تاس بود با   هیدستش بود شب   یرو ییتتو هیکردم آرومش کنم  یسع دیکش  یو خودش رو عقب م
 دوتا نقطه وسطش. 

 

شالم رو گرفت به   یاون گوشه  دیچکی ش عرق م  یشون یاز پ میمبل نشست یهردوتامون رو  
قلبش رو   دنیکوب  یسکوت مطلق صدا نیا یزد که تو یاون قدر قلبش محکم م دیکش شی شونیپ
 . دمیشن یم

 یقفس آزاد کنه انگار م یآهن  یها لهیخواست خودش رو از م یکه م یوحش  یپرنده  هی مثل
بزنه دستم رو آروم سمت قلبش بردم که دستم رو  رونی اش رو بشکافه و ب نهیس یخواست قفسه 
 پس زد و گفت:  

 کن تو رو جون جدت. ولم -

 

دستش افتاد  یرو ی دهیماس یرو لمس کرد چشمم به خون ها  شی شونیانگشت اشاره و سبابه پ با
 .ادی رو محکم تر گره زدم تا خونش بند ب شالم 

 

و   دیچی خورد به سمتم هجوم آورد و موهام رو محکم دور دستش پ مییحنا یهاچشمش که به زلف  
زدم و   یمکرر م یها غیرفتارش به شدت تعجب کرده بودم از درد ج  نیشروع به کندن موهام کرد از ا

 گفتم:  ادی با فر

 منم ماهور.  انیمنم ک -

که احساس کردم   دیکش یبدهکار نبود اونقدر موهام رو محکم دور دستش گرفته بود و م گوشش
 ده.  یپوست سرم داره همراه موهام کنده م

 کردم اما کو گوش شنوا؟  یم هی زدم از بغض و درد گر ی م ادیزدم فر یم  غیج
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  نیو ا دیکوب  روایرفت سرم رو چند بار محکم به د یم واریو سمت د دیکش یموهام رو محکم م انیک
 کرد:  یحرف ها رو تکرار م

 . یتقاصشم پس بد دیبا  یکن  یم انتی خ یعوض ؟یکن  یم  انتی خ -

که از   دیکوب یم  واریقدر محکم سرم رو به دکردم اون  یپوست سرم احساس م یرو تو   یدیشد سوزش
 کردن.  زشی قطرات خون شروع به ر می شونیپ

 

 دلم بابام رو خواست.  هوی گرفت  ی م دهیو ناد دیشنی و التماس هام رو نم ادیفر

 

بابام تنگ شد، وقت   یتنها بودم دلم واسه نوازش ها ی کردم تنها یم  یچارگی و ب  یبدبخت   احساس
  یم یمامانم افتادم وقت یخنده  ادیزد،   یکرد و سرم و رو شونه م یکه موهام رو آروم نوازش م  ییها
 شد و جهان... یم  یخال ته دلم  دیخند

 ش رو پهن کنه.گنجشک تو قلبم لونه  هیکه پنج سال تونست مثل  یجهان

 

 . میکرد یو باهم عاشق  میوار عاشق هم بود وونهیپنج سال مثل دو چکاوک عاشق د 

 

 کنم گوش کن منم ماهور. یخواهش م انیک -

 و از هوش رفتم. دمیحال خودم رو نفهم گهید  واریمحکم آخر و برخورد سرم با د یضربه  با

 *** 
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کاناپه بودم خواستم سرم رو   یبود رو انیک  یزانو ینوازش صورتم چشم هام رو باز کردم، سر من رو با
 به تنم بدم.   یتکون چیبردارم اما از درد نتونستم ه

 

انگشت   نیماب  گاریطور که س نیجا به جا شدم هم یمحس کرد ک یتکون خوردن رو نداشتم، وقت ینا
 هاش بود بهم چشم دوخت و گفت:  

 ماهور؟  -

 

  یسرم ب   یاما چشم هاش هنوز آرامش نداشت، ضربان رگ ها دیبار یاز چشم هاش م یمونیپش
 . دیکوب یمقدمه و بدون مکث تند تند م

تونستم صحبت    یم الم تا کام نمشدم، قلبم به درد اومده بود، سکوت کرده بود یم وونهیداشتم د 
 کنم.

 وار،یسرم به د دنیموهام، کوب دنیچشم هام رو بستم و خاطرات رو مرور کردم، ضربه هاش، کش 
 رفتند.  یچشمم رژه م یجلو  نمایحرف هاش مثل پرده س

از درد پلک   دیکه زخم بود کش ییام جا یشونیپ یکرد، دستش رو رو  یصورتم رو نوازش م  آروم
 زدم.  یمحکم 

ام چسبوند و شروع کرد به نوازش کردن   یشونیپ یرو یچسب زخم رو آورد و به صورت ضربدر  هی 
 صورتم کرد. 

 

 .هیپر از زخم و کبود دمیدست هام رو باال آوردم و د 

بود و عجز درون چشم   دهیخشمش پر کش دمیبودم نگاهش کردم و د دهیطور که دراز کش  نیهم
 کرده بود. هاش لونه 
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 کرد لب زد: یطور که موهام رو نوازش م  نیهم

 د... دست خودم نبود. -

  یاتاقشم؟ من رو چ ی نهییآ ای واریبوکسشه؟ مگه من د سهیخودش نبود؟ مگه صورت من ک دست
 خاطر نداشتن جا و مکان بهش رو آوردم؟  پناه که به  یب یدختره ساده  هیفرض کرده 

 کنم! خودم رو عوض تونمیمن نم نه

 

 باشم. یا گهید هیوحش  وونیهر ح ایسگ  تونمیها سنگ دل بشم من نم نیمثل ا تونمینم

تو درسته   ؟یزن یگول م ویک یماهور دار  ادیقلبم به درد م زیر یمورچه  هیآزارم من با کشتن  یب من
 . یستیاز ته قلبت تابع اون ها ن یول ییعضو گروه اونا

 

چرا   ستیتو وجودم ن  گهید یبودن مرده؟ چرا اون حس خوب و سر زندگ ییو اون قو هیاون روح چرا
 نداره؟ چرا چرا چرا؟ یرمق گهید یتن لعنت نیا

 حق بده! دم،یکش یسخت ادیز میماهور من تو بچگ  -

 حق بدم؟   یچ به

 بود؟ یتماشاچ نیزد و ا یباباش مامانش رو کتک م نکهیا به

 که از اون ها تو دلشه؟ یبه عقده ا 

 حق بدم؟   یبه چ 

 کنه؟  یسر من عقده هاش رو خال دیبا چرا

 یزانوهاش برداشتم و سع یکردم سرم رو از رو  یحرف زدن نداشتم و فقط با عجز نگاهش م حال
 بزنم!  هیکردم به کاناپه تک
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 گفت:  دیکش یم  گاریطور که س نیهم

شدم و عاقل، مامانم  اریچند سال بعدش که هوش گمینم  از اولش الیخی اومدم ب ای که من به دن یوقت -
نگم و سکوت کنم،   یچک یکرد که ه یکرد و با دوتا شکالت خامم م ی م انتیچشمم به پدرم خ یجلو

  مشد یم  میپشت مبل قا ایپشت اپن  شهیو هم دمید  یم بهیغر یمادرم رو با مرد ها یمن همخواب
  یرو نم یچ یه  یاهیکرد و من جز س  یدر اتاقم رو قفل م  ایبست و  یمامانم چشم هام رو با پارچه م

انس گرفتم چرا  یاهیو س یمن با رنگ مشک هوده،یب  یها یاهیمن پر شده بود از س هیزندگ دم،ید
! نهیا لشیلد ه؟یها و راهرو ها مشک واریبرات سوال بود نه؟ چرا تم تموم د ه؟ی اتاقم مشک ونیدکوراس

به بابام نداشت و   یعالقه ا چی درشت، مامان ه یساده بودم با چشم ها هی ناز مو مشک یبچه  هی
وار عاشق بود، اونقدر عاشق بود که دوست نداشت جز   وانهیکرد اما بابام د  یم یهمش ازش دور 
  ربزرگت ی دوست داشت زنش فقط و فقط متعلق به خودش باشه، وقت  نهی زنش رو بب یخودش کس 

و فندک   می همون شب همراه بابام گاز رو روشن کرد قاً یباز کردم دق  دلم رو یشدم و واسه بابام سفره 
شد  دیسوختن ناپد یگرفت و تموم اثر انگشت هامون تو ش ینه تنها مامان، بلکه کل خونه ات میزد
جهان شناخته   میباهم بود یمن بود ما از بچگ یم یاز من اونجا نبود جهان دوست صم یمدرک چیه
 هوش اون زمان بود.  زی سرگرد ت نیو کم سن تر نیو معروف تر نیتر

 درون قلبم احساس کردم.  ینحسش نجوا کرد احساس مچالگ یاسم جهان رو با لب ها یوقت

 شکستن. قیاحساس عم  هی 

 خوردن شدن.  

 شدن!   یواسم تداع عیخاطراتمون سر لحظاتمون

 بوده که...  یاحساس یب تی مسئول یچه مادر ب نیصحبت هاش گوش سپرده بودم ، ا به

 یز یو برنامه ر  ینیچ سهیهم با دس بوده که زنش رو به قتل رسونده اون  ی ضیچه آدم مر پدرش
 ماهرانه همراه تک پسرش!

 بودن و جنون داشتن!  ضیجالب کل خانوادشون مر چه
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 تونم داشته باشم؟  یم یاز پسرشون چه توقع  یو حت  یضیمر یخانواده   نیمن از چن بعد

 ! ستیبودن تو ذاتشون ن خوب

که به من و پدرم مشکوک شد جهان بود؛ ماهور به روح   یهوش تنها سرگرد  زی ده سرگرد ت ن یاز ب -
 یبود که جلو یجهان اونقدر عوض   رمیجهان رو کشتم که انتقام پدرم رو بگ   نیپدرم قسم بخاطر ا

و از کمرش خون   موندیتن پدرم م یسرخ شالق رو یزد رد ها   یشالق پدرم رو ممن با  یچشم ها
  تریزنش رو داد ت  انتی همه ظلم حق پدر من نبود، اون فقط جواب خ نیزد حقش نبود، ا یم انفور

فکر فرار به سرت هجوم   اریدر ن یقدر دغل باز  نی=مرگ( ماهور  بسه اانتی )خ نه یاول قانون پدر من ا
 فهمه؟ی م یکنم ک  یدفنت م اطمیتو ح کشمتی م یبر  یته بودم از اولش بخوابهت گف  ارهین

کاناپه بلند شدم و به سمت در اتاق حرکت کردم که با   یاز رو یبه سخت د،یواسه جهانم پر کش  دلم
 گفت:   شیدورگه ا یصدا

خوب بودن نکردم همون اولش بهت گفتم بدم،   یچون از اون اول ادعا طانمیش  یآره اصالً منه لعنت  -
 به تفاوتم االن هم گمشو برو تو اتاقت.  زایچ  یلیام گفتم نسبت به خ  یگفتم من آدم بد

  ینداشت، ب  یحس  چیدورتر پرت شدم اصالً تنم ه یدستش محکم به شونه ام ضربه زد که چند قدم با
 حس بودم!  یحِس ب 

ها اونقدر سرد بود که با هر   کیبه سمت اتاقم بر داشتم سرام جون و لرزونم رو  یناتوان و ب  یها قدم
که  ییمحافظ ها  نیشد و دست هام دون دون شده بودن خواستم از ب یم  خیقدمم مو به تنم س

  روارد اتاقم شدم و د  عیخودم احساس کردم سر یرو رو نشونیسمت اتاقم بودن بگذرم که نگاه سنگ
 رو بستم. 

 *** 

زد رو باز کردم، مردمک چشمم رو تو   یدرونشون موج م یخاص  یخستگ ه یپلک هام رو که  آروم
 چشم هام رفع بشه و ساعت رو نگاه کردم ساعت هشت شب بود. یحدقه چرخوندم و خستگ
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کرد نورش رو کم  تی بالش بود رو برداشتم و تا روشنش کردم نورش چشم هام رو اذ  ریکه ز میگوش 
 داده بود:  امیپ  شیپ قهیدو دق انیک  دمیکردم و د

 . ایواسه شام ب  میمنتظرت  نییپا -

 صدتا محافظ؟  یبرم؟ اون هم جلو نییسر و وضع داغونم پا نیبا ا  چطور

 دوباره توجه ام به صفحه جلب شد میگوش  یصدا با

 .کنمیبار بهت رحم نم  نیتکرار بشه چون ا شبیاتفاقات د خوامی باال؟ ماهور نم  امیب ای یایی م -

 . دمیزانوم بود رو پوش یبلند تا رو  دیسف یابنفش که رد لباس 

 

لبم پاره   یداغون بود گوشه   یلیاوضاع صورتم خ  دمید  نهیسرم کردم و خودم رو تو ا یسال مشک هی 
 چه عرض کنم؟ راجع بهش حرف نزنم بهتره!  گهیام د یشون یشده بود و پ

 رفتم. نیی کرد در اتاقم رو باز کردم و از پله ها پا یبلند بود زخم هام رو پنهون م نیلباسم آست چون

از دست هاش رو   یکیگذاشته بود و  زیم یآرنجش رو رو انینشسته بودن و ک زیسر م  انیو ک  یعل 
 دستش رو بهش چسبونده بود. یکیمشت کرده بود و کف اون 

 

و   دمیرو عقب کش  یو صندل کشونید رفتم نزدبو انیبا ک  یدرحال وراج   شهیهم مثل هم یعل 
 نشستم.

 نگاهم کرد و گفت:    انیصدام ک  دنیسالم کردم با شن  

 سالم! کیعل -

 سر من آورده بود! ییچه بال شبینه انگار د انگار

 شروع کرد به غذا خوردن.  انیک



 عشقم نترس 

96 
 

و دستش رو    دیرو عقب کش شی تا نگاهش بهم خورد چشم هاش از تعجب گرد شدن و صندل یعل
 مشت کرد سمت لبش برد و با تعجب گفت:  

 بال رو سرت آورده؟  نیا یماهور ک  -

 ها به صدا در اومدن. وانیبشقاب و ل یکه صدا  دیکوب زیمشتش رو محکم به م انیک

 کرد گفت:   یم دشیطور که با ابرو تهد نیهم 

 مدافع حقوق بشر؟  ای یها ُمَفِتش ومدهیغلطا به تو ن  نیاز ا  -

 با اخم گفت:  انی رو به ک یعل

 ... ایدن  ن یقرار نشد ماهورو هم ع یتر  زی فداتشم از داداشمم برام عز نیبب  -

 و گفت:   دیوسط حرفش پر انیک

 گالتو ببند!  -

 ه... بود؟ نکن   یک ای دن ا؟یدن

 جلوه ندم که انگار متعجبم.  یکردم طور  یسع

 کرد؟   شهیخب...! چه م یرفت ول  یم نییاز گلوم پا  یبه غذا خوردن کردم هرچند به سخت شروع

 کرد. ینگاهم م یچشم ر ی ز یهم هرازگاه انیک

 متنفر بودم.   شیوحش یو اون چشم ها  یدر پ یپ ینگاه ها از

  یو بدون خداحافظ دیرو عقب کش شی کرد و صندل زیرو که تموم کرد با دستمال دهنش رو تم غذاش
 ش راه افتادن.برداشت و تنش کرد و دوتا محافظ دوش به دوش همراه  یصندل   یکتش رو از رو

 دستم رو گرفت و گفت:  یباال که عل یمنم خواستم برم طبقه  

 .نمی بب نیبش -
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 دستتو بکش!  کننینگاهمون م  دارنمحافظ ها   یکنی م  کاریچ -

 

 که فقط خودم بشنوم گفت:   یو طور   آروم

جواب تموم   یبر   یبه اون مهمون یکن یدعوته اگه سع یمهمون  هی انیامشب ک نی ماهور هم -
 .یر یگی سواالتت رو م 

 

 تله واسم گذاشته؟  هینکنه دوباره   ؟یمهمون

 *** 

شده   جادی که درون مغزم ا یکه تموم سواالت گنگ  یهمون شب سرنوشت ساز بود همون شب امشب
 کرد! یبازشون کم رو باز م تونستمیکه نم یمحکم  یبود و گره ها

 

بزنم بهم    یآنچنان پیتونستم ت یرو هم سرم انداختم نم  یشال مشک دمیرو پوش یسورمه ا لباس 
 یپرده ها نیپشت ا یبفهمم چه راز  دیخاتمه بدم، امشب با یبه همه چ دی شدن، با یمشکوک م 

 پنهون شده! میضخ

 

پر از محافظ بود چطور   رونیبه پنجره اتاقم انداختم ب یو نگاه  دمیاسپرتم رو پوش یمشک یها کفش
 کردن و گفتم:   یجهنم خالص شم؟ از در اتاق خارج شدم و با تعجب نگاهم م نیاز ا

 تونم برم؟  یام نم ییدستشو ه؟یچ -

 ها دستش رو دراز کرد و گفت: از محافظ  یکی

 . دییبفرما -

 قدر بد شانسم؟  نیچرا ا ایخدا اد یو ب فتهیخواست دنبالم راه ب   یم نکهیا مثل
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 با اخم گفتم:   دمی رس ییبه دستشو یوقت فتهی داره دنبالم راه م  دمینگفتم که د یز یچ

 داخل؟  یایب  یخوا ینکنه م  هیچ -

 که رو به روم بود سوق دادم! یا نهیی و نگاهم رو سمت آ دم یکش یق یزد و دور موند نفس عم  یپوزخند

از استرسم کم  یآب رو باز کردم و چند بار به صورتم آب زدم تا کم  ری خودت بهم رحم کن ش ایخدا
 بشه.

 

 و سرم رو باال آوردم.  دمیکش یق یرو گرفتم و نفس عم ییدست هام دو طرف روشو با

  میشونیچشمم، پ ریشده؟ ز ینطور ینگاه کردم اون صورت صاف و بدون لک چرا ا نهیی تو آ خودم رو 
 گوشه لبم زخم بود! 

صورتم   یکه رو یدیمروار یلباسم  دونه ها نیدرون چشم هام جمع شد با آست یاشک سمج  قطره
 خوردن رو پاک کردم.   یغلت م

 هیکه  دمیرو د  یدر رو باز کردم و عل عیسر دمیرو شن  یی صدا رونیبمونم از ب  ی فی تو بالتکل دیمن نبا 
دهن همون محافظ گرفته بود و اون درحال تقال کردن بودو جون   یدستمال آغشته شده از اتر رو جلو

 داد. یم

 با سر بهم اشاره کرد که برم منم از فرصت استفاده کردم و رفتم انگار هفت خان رستمه! یعل 

وجود داشت    اطیتو ح قیسه تا آالچ دمیرس اطی رفتم و به ح یخروج و سمت در    دمیکش یق یعم  نفس
 ! دیو سف یرز سرخ و صورت  یو گل ها

که درونش به   یو آب دیسف یبخاطر المپ ها  شیبود و رنگ آب  انیبزرگ که مخصوص خود ک استخر
 داد. یجلوه م یکار برده بودن عال

 

 من پارک شده بودن! یرو به رو انسیبرل   نیبود و دوتا ماش  کیاز سرام اطیح کف



 عشقم نترس 

99 
 

 

 به تن داشت و گفت:  دیبا کراوات سف  یکت و شلوار مشک  هیشد  یم کیکه بهم نزد دمیرو د یعل

 کنم حله؟   یو سوارت م ی سمت در پشت امیم  نی رم با ماش یمن م -

نگاهم کرد و دستش رو آورد سمت   یحالت خاص و دلسوزانه ا  هیتکون دادم که چند لحظه با  یسر 
 ام که زخم بود رو لمس کنه اما دستش رو مشت کرد. یشون یاز پ یرتم و خواست قسمتصو

 

کرد   یم ی رو ط  اطیتندش که ح  یبه قدم ها یحرکت کرد چند لحظه ا  یسرعت سمت در  پشت  به
 فرق داشت. انیبا ک  یلیخ  یعل شدم   رهیخ

سرد و من هم  یلیهوا خ  دمیبلع ق یاطرافم رو بدون تعو  یاسترسم بر طرف شه هوا یکم کهنیواسه ا 
 شدن.  یچون بهم مشکوک م امیب  رونی جاکت ب ای نتونستم با پالتو 

  ادیز یدست هام از سرما ستادمی ا یخلوت بود راه افتادم و منتظر عل اطیح یکه تو  یسمت در پشت  
 ! دمیلرز  یخشک شده بود و م 

 

زد و   یشده بود چشم هام برق  دهیر تازه از شرکت مک الرن خر براق که انگا  یبنز مشک نی ماش دنید با
 درو باز کردم و نشستم!

 بود گفت:    انگری به وضوح نما طنتی که توش ش شی بادوم یزد و با چشم ها یلبخند دنمید با

 داداش. یدونه  هی یک یها  یخودت رو ناراحت نکن  -

 جاکت برام آورد و دورم گرفت! هی نیعقب ماش یرو گفت و از صندل  نیا

 

 .یزد  خیسردت نشه،  ر یبگ -
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شدم که   رهی خ نیماش یدود ی شهیپدال گاز گذاشت و راه افتاد به ش یکردم، که پاش رو رو یتشکر 
 شست.   یها رو م یشد و آلودگ یم یبارون نم نم روش جار 

اون  ادی م، یشد یم یاز گل و الو پر   میدییدو یآوردم که با چکمه هامون م ادیرو به   یروز بارون اون
فکر   وونهیشدو منه خله د یم  یگونه اش جار  یو بعد رو  فتادیمژه هاش م  یکه رو یقطرات بارون

 خت؟ ی ر یهم واقعا اشک م  دیکنه از کجا معلوم شا یم هیداره گر کردمیم

آروم شدن   یبرا شهیپرونده ها ذهنش رو مشغول کرده بودن که هم نیداغون بود و ا یقبالً به قدر  
 کرد!  یخورد اما بازم کفاف نم   یقرص م ای سبز  یاعصابش چا

لمس   ادیو   دمیکش نیماش ی شهی عاشقونه اش افتادم دستم رو باال آوردم و به ش یاون بوسه ها ادی
 کردن صورتش افتادم. 

 

بهم   یسرنگ  چیکجان که بدون ه یلعنت ی! اون دستایردپاره ک  کهیجهان آخ با رفتنت قلبمو ت  آخ
 کردن!  یم  قیتزر نیمورف

 

رو مالقات   گهیاون ها هرگز همد نهیزم  یبارون عشق آسمون برا  ستیآب ن  یفقط قطره ها بارون
 فرستند. یبه هم م ینطور ینکردند اما عشق رو ا

 

  یخاطره ها به مشام م یبو ادیکه بارون م یاما اآلن وقت شهی خاک بلند م یبو زنهی بارون که م گنیم
 رسه!

 

ام رو   یمنی ترمز گرفت خداروشکر که کمربند ا  یمهابا عل ی پرورونم ب ی تو سرم م شهیفکر ها رو هم  نیا
 .ومدیسرم م یی بسته بودم وگرنه معلوم نبود چه بال

 کمربندش رو باز کرد و گفت:  یعل 
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 !میدیرس -

 

 ختمون اشاره کرد و گفت: سا هیدستش به  با

 .یر ی گ یجواب تموم سواالتت رو م  719سوم اتاق  یبرو طبقه  -

 

 شدم و لب زدم:   رهی چشم هاش خ به

 ؟ یگ یترسم چرا خودت بهم نم یمن م  یعل -

 

دو سال از عمرت رو تباه   یچجور  نیبب   ن،ینداره خودت برو و با چشم هات بب یا دهیمن بگم فا -
 بهتره.  یکن  حل  رو  تی و پازل زندگ ین یکردن، خودت بب

 

 لب زدم:  یعاجز و با ناراحت یچهره ا با

 پس هوام رو داشته باش باشه؟  -

 

ساختمون انداختم عجب   رونیب یبه جلوه    یشدم نگاه ادهی پ نیتکون داد و من از ماش  یتعلل سر  با
 بود.  یک ی ساختمون ش

 

 مین یبب  میشدم حاال بر شییبای درونش به کار برده بودن و بنفش عاشق نما و ز یصورت  یها چراغ
 گردان؟ ایباشه  یپارت  یگود با هینکنه   ه،یداخلش چجور
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لوار و  مرد ها با کت و ش یخودت بهم رحم کن( وارد ساختمون شدم همه  ای)خدا  یگفتن جمله  به
کردن انگار همشون خالفکار   یتو دستشون بود و مزه مزه م یدن یجام پر از نوش  هی یآنچنان یها پیت
 دار و پولدارن. هیسرما ای

 

 اصال در سطح اون ها نبود. پمیبه سر تا پام انداختن چون ت یمن با تاسف نگاه دنیبا د 

 گهیکالم گذاشته بودند و قسمت د یب  یق یقسمت موس هیبزرگ به سقف وصل بود و  یل یلوستر خ هی
 کردند.  یرو ِسرو م یخوراک  ای یدن ینوش

 اتاق هاش... گهید هینجوریسالن ساختمون ا یوقت 

 

 الست یواو

نفر رو   کیکردن دکمه آسانسور رو زدم و داخل رفتم  یکه با تعجب نگاهم م ی بدون توجه به مردم 
شد و وارد    کی و با پوزخند بهم نزد دیکش  یرو سر م شی دنیبود و نوش  بشیج یدستش تو  که دمید

 اسانسور شد. 

 

سه رو فشار دادم و   یطبقه  یآسانسور پناه بردم دکمه   یزد و من از ترس به گوشه  یلبخند گشاد 
 دوست داشتم از پله ها باال برم.   خت،یر  یباال رفت دلم هر   هویاسانسور  یوقت

 

 ! نیزم یتو رفتمی م شدمیکردن که آب م یکرد؟ اونقدر نگاهم م شهیچه م یول 

ذهنم  ینه تکون دادم تو  یبه معنا یتعارفم کرد و من سر  دیکش یطور که جامش رو سر م  نیهم
 . 719اتاق  3طبقه  719اتاق   3طبقه  کردمی رو مرور م نیهمش ا
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کردند نکنه برام پاپوش درست   یتر م و تنگاسترس آور نفس من رو هر لحظه تنگ  یلحظه ها نیا 
   شه؟یم یکردن اگه برم داخل اتاق چ

 ؟ یچ ارنیسرم ب ییدست و پام رو ببندن و دوباره بال اگه

  افهیکنه؟ واقعًا از ق ینگاهم م ینطور یچرا داره ا شیهشت  یابرو هاترسناک و اون  ی افهی با ق نیآخه ا 
زده بود. مردمک چشمم رو   یپوزخند مرموز  هیو  یبود ابروهاش هشت یدماغش عمل  دمیترسی ماش 

 نگفتم.  ی چیتو حدقه چرخوندم و ه 

 

 و از آسانسور خارج شدم هوف بآلخره تموم شد.  دمی کش  یقینفس عم  دمیبه طبقه سوم رس  یوقت

 گشتم.  یم 719اتاق    دنبال

 

رنگ که  یدرب قهوه ا هیکردم  داشیبآلخره پ  719، 719، 719، 719کردم:    ی لب تکرار م ریز مدام
 توش بود!  ینخود  زی ر یل یخ یرد ها

 

 ( 719روش نوشته شده بود ) و

 قورت دادم و   یدهنم رو به سخت آب

 

 دمی صورتم کش   یرو یلرزونم رو متوال یها دست

 . گونه ام چکه کنن یرو یلعنت یگلوله ها نیپلک بزنم ا  دمیترس یم

 

هم  یرو به رو انی و ک نی بگم هنگ کرده بودم آرت یدونستم چ یبغض و خشو غم داشت نم صدام
 گه؟ ید
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با    نیکه آرت فتمی ب  نیزم یسست شد که نتونستم خودم رو کنترل کنم و خواستم رو یبه قدر  پاهام
 به صورتم انداخت!  ینگاه ن ی ح  نیکمرم و دستم رو گرفت و در هم ریسرعت به سمتم اومدم و ز

 کرد.  یو واج نگاهم م هاج

 

 که من رو گرفته؟  هیک نیاون حادثه جونش رو از دست داده پس ا یتو  نیبهم گفته بود که آرت انیک

 

اش رو   قهیهجوم برد و   انی رو جمع و جور کردم و دستش رو پس زدم که با سرعت به سمت ک خودم
 زد:  ادیمشتش گرفت و فر یتو

 گل بود. ی مثل دسته  نیدادم؟ ا لتی تحو یطور نیرو ا  نیمن، حروم لقمه من ا یبود ماهورا نیا -

 

 انی اش رو ول کرد و محکم به سمت عقب هلش داد و دستش رو آورد باال و با دست با ک قهی
 کرد.  یصحبت م 

 

بدبخت؟ آخه رذل آخه    یکن یچرا قبول م یبد میدخترو تعل هی یندار   تیکه ظرف ییتو یآخه عوض  -
تو چشم  ش،ی تو لباس م  یبود یتو گرگ یپست فطرت، من ساده رو بگو که صادقانه تورو باور کردم ول

از   یهمه نامرد نیکرده بودم که سزاوار ا کارتیمگه من چ یگفتی و بهم دروغ م  یکرد یهام نگاه م
که  یدختر دست بلند کنه؟ اونم کس هی یباشه که رو ی عوض تونهیمقدر  نیطرف تو باشم آخه آدم ا

 من...

 

 .دیاز سر خشم کش یخوش حالتش فرو برد و نفس  یموها یال یتو یدست
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 انی ک یروز  هی کردم که  یفکرش هم نم یهمه رعب و وحشت تنش به لرز افتاده بود، حت نیاز ا انیک 
 زورگو بود؟  انی همون ک نیا نمیبب  یتی موقع  نیهمچ یرو تو

 

رد شه؟ چرا در   شی حرفش حرف بزنه و از چند فرسخ یکرد رو یجرات نم  ی احد چیکه ه یهمون 
 مثل موش مرده شده؟  ن یمقابل آرت

 گفت:  یلرزون یتته پته افتاده بود و با صدا به

 سالمون رو خراب نکن.  ستیب یدختر رابطه  هیبخاطر    نیا... آ... آرت -

 

 لبش نقش بسته بود گفت:   یکه رو یدر هم فرو رفت و با پوزخند ابروهاش نیآرت

 کدوم رابطه؟  -

 

 رو سمت من دراز کرد و ادانه داد:  دستش

 سکوت کنم؟   یتوقع دار  یصورتشو آش و الش کرد یزد -

 

بشه، و کار دستش نده اتاق رو ترک کرد و با بسته شدن در   یعصب شتریب  نیکه آرت نیاز ترس ا انیک
 به نگاهم گره خورد.  نی نگاه آرت

 

 گفتم:   نیسکوتم رو شکستم و رو به آرت یکمال ناباور  در

 ... خیمن رو به ش یخواستی مگه تو نم ؟یمن و تباه کن  یزندگ  یخواست یکه م ینبود یمگه تو همون -
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چشم دوختم که با پوزخنِد گوشه    نی و با تعجب به آرت دی حرف درون دهنم ماس  خیش یگفتن کلمه  با
 شد.  یم  کیلبش به من نزد ی

 

 ؟ یتو گرفتجواب  شد؟یچ ه؟یچ -

 

کرده   یهمدست نیو آرت  انیهمش نقشه بود؟ ک یعنیاومد  یرفتم اون جلو م  یکه عقب م  ی هر قدم با
بودن؟ اون حادثه رو فقط و فقط واسه   یگفت اون پول ها همش تقلب انیک نیبودن؟ واسه هم

 کرده بودن؟  یز یجهان من برنامه رکشتن 

 اش به وضوح برجسته شده بودن. قهیشق  یها رگیمو دمیچسب واریعقب رفته بودم که به د یقدر  به

 

 زد سد من شد. واریدستش فرار کنک که دستش رو به د ریاز ز خواستم

 

 زد ترس به بدنم نفوذ کرد لبش رو کنار گوشم آورد و گفت:   یکه درون چهره اش موج م یخشم از

 ؟ یرو بدون   یهمه چ یخوا یم -

 

 زمزمه کردم:    آروم

 ؟ یهمه چ -

 

 مثبت تکون داد. یهمون پوزخندش سرش رو به معنا با
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 کرد لب زد: یم یطور که طول و عرض اتاق رو ط   نیدور شد و هم ازم

 

چون   ،ینداشته باش ادیبه  تیبچگ یاز من تو یخاطره ا چیه دیدوستت داشتم شا یمن از بچگ -
و بعد من به اصرار خانواده به آلمان سفر کردم و اونجا ساکن شدم،   میدیرو د گهیکم همد  یلیخ

وقته   یلیدونست قلب من خ  ینم  ینسبت بهت پر کنه، ول نهیکرد قلب من رو از ک  یم یمامان سع
از قضا من اونقدر   ی! ولمیعرب بفروش   یها خیاز ش  یکیداد تورو به   شنهادیتو شده مامان پ ی فتهیش

  شتریب ی کنم تا بتون  یم دتید  میعاشقتم چرا بفروشمت؟ چند سال تعل  یزرنگ بودم که گفتم وقت
ن ها نفروختم و او خی دوتا نشون زدم تورو به ش ریت  هیمن با  یو در کنارم باش  یار یواسم پول در ب

کار من بود!  خی ش یبه جا انی بودن، جا زدن ک کیشده بودن پول ها ف یز ی اتفاقات کامالً برنامه ر
 ...یکردم که پدرو مادرم فکر کنن تو اون حادثه من مردم، ول  یکار  یحت

 یخونواده  نیخواستم از ا یم دم یبمب فقط واسه نابود کردن جهان بود، من خواهرش رو دزد اون
بود که چند تا از همکار هامون   زیت  یجهان به قدر  ف،یح  یول  ارمیپول به دست ب اردی لیثروتمند چند م

  کیمن کشتمش چون حقش بود اون به تو نزد یول د، یازشون حرف کش یرو گروگان گرفت و کم 
 دادم. یاز دستت م شدی م شتریعشق به مرور زمان ب نیاگه ا یبود و تو عاشقش بود شده

 

 سمتم هجوم آورد و صورتم رو با دست هاش محاصره کرد و لب زد:  به

 . یتو فقط ماِل من  -

 

 لبم گذاشت و گفت:  یبگم که دستش رو رو یز یچ خواستم

 ش یه -
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کردم پدر و مادرم فکر کنن تو   یمن بخاطر تو کار  ادیکلمه از دهنت در ب هیخوام  ینم  ی_ماهور حت 
خوامت من   یقدر م نیاون هارو از خودم طرد کردم ا یاون حادثه جونم رو از دست دادم حت

چند  یاز معامله ها یل یخ دیچشم بستم ماهور، من ق  التمیاز تما یلیخ  یبخاطر تو رو پرستمت،یم
خواستم سر وقت   یم گم؟ی م یکه چ یدونی بدم م  بیرو بخاطرت زدم تا اون حادثه رو ترت  یاردیلیم

 یباشه دختر فرهاد صبور  یهرچ  ییحرف ها  نیتر از ا ز ی ت دمیمناسب خودم رو بهت نشون بدم که د
 کرد. شهینم  یکار  یهست

 

زد و بدون   ی در آورد و زنگ بشیرو از ج  لشیاتاق نشست و موبا یمبل گوشه  یفاصله گرفت و رو ازم
 سالم کردن گفت: 

تو کارت   کی نقص کوچ  هیاگه  یدون یبرو م  شی پ یز یبرنامه ر ستیطبق اون ل  نیفردا تدارک رو بچ  -
 پس حواست رو خوب جمع کن. یاخراج نمی بب

 

 بود؟   یچ  اتیچرند نیو منگ بودم منظورش از ا جیگ 

   تدارک؟

  فردا؟

 بهم انداخت و گفت:   ینگاه  زیکرد و پاهام سست شده بودن ر یاز حد درد م  شیب  سرم

 خون آماده باش.  شی فردا واسه آزما -

 اش رو محکم گرفتم.  قهیحرص سمتش رفتم و  با

  یزنیقدر دم از عشق و دوست داشتن م نیکه ا ییتو ،یعوض  ؟یدونی م یتو از عشق چ  شرفیب -
چطور   یر ی چطور دلت اومد اون رو ازم بگ  یعوض یِ من بود تو یازش؟ جهان تموم زندگ یدونی میچ

هنوز زندست   نکهیدو سال گذشت فراموشش کردم؟ من شب و روز فقط با فکر ا یفکر کرد ؟یتونست
و تو   زننی رن، حرف م  یکه راه م ییدرد ها میگذرونم، همه ما از درد ساخته شد یرو م  میندگدارم ز

 درد! میما درد میستیخندن ما انسان ن  یاوج پارادوکس م
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 و لرزونم رو گرفت و با آرامش کامل لب زد. کی کوچ یپر قدرتش دست ها یدست ها با

واسه اون دست زخم   رنیهمه م کنهی شکسته توجه نم  وانیبه اون ل یکس شکنهی م وانیل هی یوقت -
خوام مثل اون    یرو داشته باشم، من م وانیخوام واسه تو حکم اون ل   یمن نم ارن یشده چسب زخم ب 

 کنه.  یقرارت م  یزاره و ب  یباشم که آرومت نم   یقیم عم زخ

اش و به   نهیکردم دستم رو از دستش رها کنم دستم رو گذاشتم سمت چپ س  یطور که تقال م نیهم
 زور نگهش داشت.  

 

 چشم هام زل زد و گفت:  به

 کوبه؟ یچقدر تند تند م دنتیصاحاب با د  یب نیا ی نیب ی م ؟یکن  یحسش م  -

 

 کرد و با سرعت دستم رو جدا کردم.  یم  شتریدستم ب یستش رو رولحظه فشار د هر

رو به دست   من  ینداشته باش که بتون  دیام نیخوامت به ا یبفهم، نم   یمن ازت متنفرم متنفر، روان -
 .یار یب

 

 زد. یپررنگ تر   پوزخند

 ... .یدیمارو کشتن و متهممون کردن به ناام دی ندارم هردفعه ام دیام یچیبه ه گهیمن د -

 

 زد و گفت:   یز یگرفت و چشمک هچونه ام  ریاشاره اش رو ز  انگشت

  یبه بعد هم با اون روان نیرسه؛ از ا یبخواد م یبه هرچ نیو آرت  یآرزوم ،یست یمن ن دیتو ام  یول -
 ور دل خودم.  ارمتیدم و م  یم متیخودم تعل  یکن ینم  یزندگ
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 مگه آقا باال سرمه؟  ه؟یفکر کرده ک ن،یم ور دل اعمرا بر  هه

 

 تونستمی رفت که نم  یم نییساختمون رفت اونقدر تند تند پا یدستم رو گرفت و سمت پله ها محکم
 .فتمی ب  دمیترس یهر لحظه م امیب  نییاز پله ها پا یکنم و به درست  یک ی قدم هام رو باهاش 

 

حمله ور شدن و    نیشلوغ بود دختر ها با عشوه و ناز سمت آرت یل یخ یل یو خ می اول شد یطبقه  وارد
 بود رو پاره کردن. دهیکتش پوش ری که ز یدیلباس سف

 

چند تا دسته پول که همش تراول   نیآرت ،ییجاها  نیببرن باغ وحش نه همچ  دیها رو با یوحش نیا
  یلیدختر ها که خ نیرو سر ا  ختیدر اورد و کش دورش رو باز کرد و ر بشی بود رو از ج یصد تمن 
 .دنیرقص  یجلف م

 

 ترو  سر ترن.   گریخوشگل تر و ج ی لیتازه از من خ  نایاز ا ی کی تونست بره با  یم

 

 زد.  یز یموهاش فرو برد و چشمک ه یال یدست ختیر  یکه تراول هارو رو سرشون م نیح  نیهم در

 

  نشیدستم رو محکم گرفت و سمت ماش نی جهنم خالص شم آرت نیتر از ا عیداشتم هرچه سر دوست
 . رو باز کرد و هلم داد نیدر ماش میکردی حرکت م

 

 ! نیبرو تو ماش -
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  یشدم اون هم سوار شد و در رو بست نم   نیداشتم با تمام توانم گلوش رو بفشارم سوار ماش دوست
 . ادی قراره سرم ب ییچه بال نیتونستم حدس بزنم بعد از ا

 

  گهیاتفاق د هیتوان  گهیرو تحمل کردم واقعًا د گهید یها زیچ ی لیو خ دیتهد ،ی ، قلدر  ییزورگو ،کتک
 رو نداشتم. 

 

نفس   یتونستم جزء به جزء حرکاتش رو حدس بزنم صدا ینگاهم به رو به رو بود و کالمم سرد اما م 
 . دمیش رو شن  دهیکش یها

 

ام اگه نباشم  یباز  هیاصل یچون من مهره  یدلهره ا چیبدون ه  یترس چیآروم بودم بدون ه من
عالقه ممکنه کار   نیتونم از دوست داشتنش سوء استفاده کنم اون دوستم داره... و ا یم ستین  نمیآرت

   ست؟ی ن طورنیدستش بده ا

 

 گفت:   یلب م ری و ز زدی آورد و فرمون رو چنگ م یدست تو موهاش م یه کالفه

 تو فقط لب تر کن. خرمیه واست مصد تا سانتاف ؟یسانتافه پسند بود -

 

 و گفتم:   دمیکش یق یگفت، نفس عم یلب م  ریها ز هی کنا نیزد و از ا یم غر

 ؟ یدار  گاریس -
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پک محکم گرفتم  هیزدم و  رشینخ در آوردم و فندک ز هیرو دستم داد  شی مشک  یمارلبرو پاکت
 رو خفه کنم.  یخشک لعنت یسرفه  نیکردم ا یم یسع

 

  نی ح نیتوقف کرد و در هم  ییجا هیدست هاش بود؛  یمن فقط رو  زهیگذشت و نگاهه ت قهیدق چند
 دستش گذاشتم. یرو محکم رو گاریس

 

 .دنییرو باز کردم و شروع کردم به دو نی در ماش عیگفت و سر یاز درد آخ بلند  

 

 : د یرس ینحسش به گوش م یکردم ازش دور شم اما صدا یم  یزنان سع  نفس

 مــــــاهــــور تکون نخور اسلحه دستمه. -

 ...دی بزارم باهام ازدواج کنه نبا دیازش دور بشم نبا دیمن با دمییبدون توجه به حرفش دو یول

 شدم.  نی گلوگه نقش بر زم یصدا دنیشن  با

 *** 

 نحس متنفر بودم.  یخونه   روی اتاق دلگ نیش اورده  از اگذره که من رو تو خونه  یروز م  دو

 وحشت دارن. نی از آرت  یخوب و مهربونن اما حساب  یلینماند خدمه هاش خ  ناگفته

 

کنه اون شب نحس   یدرد م یل یاگه راه برم خ  یپامم بد نبود و درحال خوب شدن بود ول  تیوضع
 گلوله به پام برخورد کرد.

 

 . هیو ُنقل کیو ش ستی بزرگ ن  ادی اش ز خونه
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  یکار  تونمینم  یلعنت  یپا نیذهنم هست اما بخاطر ا یخفن واسه فرار تو  یسوژه و نقشه ها یلیخ 
 انجام بدم. 

 

  هیوارد اتاق شد و در رو بست و  نیآرت  تی و با عصبان   عیطور غرق در افکار خودم بودم که سر نیهم
 گفت:   یلب م ری کرد و ز یم  یبرگه هم دستش بود کالفه طول و عرض اتاق رو ط

 شانس تف. نیتف تو ا -

 

تخت کنارم نشست و با دوتا   یگرفتمش که رو دهیکالم باهاش صحبت کنم، ناد هیحاضر نبودم  یحت
 بود.  یدادم و سرم تو گوش ینم  یتیاهم چیدستش سرش رو محکم گرفت بهش ه

 

 کفرش در اومده. ی حساب یت یاهم یب نیتونستم بفهمم از ا  یم 

 

 گفت:   ادی داد با فر یارو تکون مطور که برگه ه نیرو طرفم کرد و هم صورتش

 شده؟  یچ یخبر دار  -

 

 ادامه داد: دیاز جانبم نشن  یجواب  چیه یوقت

 مون به هم نخورد.خون  -

 

  نییتخت باال پا یرو گذاشتم رو تخت و بدون توجه به درد پام رو یگرد شده گوش یچشم ها با
 زدم:   یم ادیو فر دمیپر
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 شکرت، شکرت خدا.  ااااایخداااااا -

 

زد و   یثی تخت نشستم و نگاهش کردم پوزخند خب یکه نفس نفس زنان رو   کردی نگاهم م رتیباح 
 گفت: 

 خوشحال نباش! یادیز -

 

 آورد و زمزمه کرد:  کمیرو نزد  سرش

 رو بخوام! فقط خودت  دیشا -

 گفت؟  یم یچ

 

 بود؟ ی حرفاش چ نیا یمعن

 

 ن؟ یآرت  یر یگی رو ازم م یانتقام چ  یتو دار  -

 گفت:  یزد و با لحن محکم   یپوزخند

من ازت   دی ... گفتم که اصالً شادی که نبا یبود ییاونجا ا ینبود نجایمن اگه اهل انتقام بودم تو االن ا -
 ! میباهم ازدواج کن میتون  یبچه نخوام پس م

 گفتم که ادامه داد: یاز پام آخ بلند  یقسمت دنیکش  ریکردم با ت  یتعجب بهش نگاه م  با

 هم برات دارم!   دیخبر جد هی یراست -

 

 و تعجب نگاهش کردم که ادامه داد:  یحالت سوال  با
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خوام   ینم  ،یبفرستمت پس به نفعته هر چه زودتر خوب ش  تیمامور هیخوام فردا واسه  یم -
 ازت سر بزنه! یاشتباه

 

 فتم: گ ادی دست به پام اشاره کردم و با فر با

  ام؟یفردا ب  تونمیم یچجور  چم؟یپ   یاز درد دارم مثل مار به خودم م یچجور  ین یبب یتون  ینم  ؟یکور  -
 شه؟یصاحاب خوب م یب  یپا نیآخه تا فردا ا

 

 گفت:    یهاش رو باال انداخت و با حالت سوال شونه

 مشکل منه؟  -

 : دمیغر یعصب

 خود خواه، حروم لقمه!  ،یعوض  یمثل مادرت -

 . دیچی پ یتو خونه لعنت ادشیفر یصدا

 شد. دهی و کمرم محکم به ستون وسط اتاق کوب  دیگلومو چسب خیب دستش

 

 و چشم هام بسته شد.  د یچی تو تموم تنم پ درد

 گوشم پچ زد:  ریسرد و سخت ز  صداش

گلوت رو فشار بدم   شتریکم ب هیاگه  یدون  یم  ؟یکنیصحبت م  ینطور یدرباره مادرم ا یچه جرات به
رو تو گوشت   نیا یمن  یمراقب خودت باش دختر تو برا ؟پسیر ی میو م مونهیبرات نم ینفس گهید

  ی! اگه فکر فرار هم به سرت بزنه م یحق ُمردن هم ندار  یمن حت یفرو کن... تو بدون اجازه 
 کشمت... 

 هام از در اتاق خارج شد.  هیتوجه به گر یو ب  الی خیب
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انگار   رهیگ ی خونه نفسم م نیا یخوامش تو  یکه من م ستین یاون زندگ  نیمن مه گرفته ا یزندگ
 زندونه!  نجایا هوا هم

 ده! یبه آدم دست م   یکه احساس خفگ  ییروح، دمق متنفرم از جاها یب

 

 کردم راه برم.  یها گذاشتم سع کی سرام یبرم کف پام رو آروم رو نییپا  یلعنت  یپا نیکردم با ا یسع

دختر لوند کنارشه و داره با موهاش ور   هیکه  دمیرو د ن یاومدم و آرت نییپله ها آروم آروم پا یرو از
 جوعه! یو آدامس م  رهیم

 

 کنه. کیخواد حسادتم رو تحر یواضحه م هه

 ندا.  دتهیهمکار جد نیگفت: ماهور ا  نیبا لبخند جلو اومدن و آرت دنیمن رو د تا

 تآسف تکون دادم و رو بهش گفتم:   یبا معنا  یبه سر تا پاش انداختم و سر  ینگاه

 . یش  بایتا از درون هم ز یام بخور  یشیلوازم آرا کمی بهتره  دیشا -

 

 گفت:   دهی با حالت کش نی با ناز و عشوه رو به آرت دختره

 آخه؟  یکن  یستخدام ما نیچ نایا گههههههه؟یم یچ نی ا نیییییییآرت  -

 

 زودتر گفت:   نیلب باز کنم جوابش رو بدم که آرت خواستم

 کردن! شی زخم ری با ت عینداره سر تیاصالً ظرف  نیآره بابا سرو وضعش رو بب -

 زدن.  یهر دو قهقهه بلند و
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 پوزخند به ندا گفتم:   با

 شده.  یمظلوم مخف   افهیق نیپشت ا یچه زامب سیمعلوم ن ؟یدی د نهییخودت رو تو آ -

 داغونت.  یو پا تی زخم یشونیبا اون سر و صورت درب و داغون و اون پ اتو؟یمنم  یزامب-

 دورگه شده ام گفتم:  یو صدا یلحن عصب  با

 . دهیور قلمبچشم یبرو خودت رو جمع کن عجوزه  -

ت  دستش رو گرفت و باهم به سم نیبگه که آرت  یز یخشم دست هاش رو مشت کرد و خواست چ از
 رفتن.   یغذاخور  زیم

 **** 

 شد.  یکردم اما نم یم  یاسلحه رو تو لباسم جاساز  یبه سخت داشتم

طور که برام    نی زد و هم یو لبخند  کمیتونم اومد نزد یدم و نم یجون م  یلیدارم خ دید یوقت  نیآرت
 کرد گفت:  یدرستش م

 

 . یایهم بر نم کیکار کوچ هیاز پس  یحت -

 خشم نگاهش کردم و  بلند گفتم:  با

   ؟یدار  یچه توقع پکمیصاحاب م یلباسه ب نیبپوشم دارم تو ا یلباس تنگ داد -

 

 که تنم بود اشاره کردم و گفتم: یدستم به لباس  با

 ارم؟ ی طاقت ب یلباس لعنت نینفسم گرفت من چطور سه، چهار ساعت تو ا ه؟یچ نیهان؟ ا هیچ نیا -

 ت و گفت: ابروهاش در هم فرو رف 



 عشقم نترس 

118 
 

 ساکت شو.  ی زنی هوف چقدر غر م -

 

از درد دوباره قدم هام آروم   یراه برم ول عیکم سر هیکردم  یم  یو اسلحه ژسه رو برداشتم و سع  شوکر
 شد.  یم

 

  ایح  یب یدختره  نیبود ا  نیآرت ی ها گاردیکه درحال گرم گرفتن با باد دمیشدم و ندا رو د اطی ح وارد
 .  ستیهم دست بردار ن جانیا

 

خانم خانما   گهیتنگ براش راحت بود بله د یلباس ها  نیچقدر ا ادیم کمیداره با عشوه نزد دمید
 عادت کردن به تنوع لباس.

 

کرد آروم کنار   یطور که محافظ ها رو نگاه م  نی شونه ام گذاشت و هم یاومد و ارنجش رو رو کمینزد
 گوشم زمزمه کرد:  

 ؟ یرو حذف کن  تی زندگ یاز آدم ها یر س هیبهتره  دیشا -

 

زدم و در   یث یپوزخند خب زارم یب  ختش یدونست من از ر ینم هیَسُرِسر نیمن و آرت نیکرد ب یم  فکر
 جواب بهش گفتم:  

 !دنیخودشونن که جوَهر َپس م نیا زنم،ی رو خط نم   یمن کس -

 

نداخت. حس   یذره تو دلم دلشوره م هیهوا  یکی تار میفت یاز دور بهمون عالمت داد که راه ب نیآرت
 طرف.  هیاز  بمم ی طرف حس عج هیداشتم دوست نداشتم برم درد پام از   یبی عج
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 رو باال اورد و گفت:  یدود  یها شهیش  نیشدم که ارت  نیماش سوار

هست حواستون به تک تک قدم ها و کار هاتون باشه  ی ادیز یو شکستن  یمتی ق یها لیاونجا وسا -
 یم لمیرو موبا  سکالیم هیکرد اول از همه  دایصندوق رو پ  یصندوق پر از تراول اونجاست هرک  هی

 .دی صدا کن  یهاتون رو ب ل یندازه و درضمن موبا

 

کردم   کی لرزش کل یلباسم در آوردم و رو  بیرو از داخل ج لمی موبا دیجوش  یو سرکه م ریمثل س دلم
 صدا شد!  یکه ب

 

کردم چند   یخودم حس م  یندا رو رو نیرنگم گذاشتمش نگاه سنگ یلباس مشک بیدوباره تو ج  و
 .میدیبه اون مکان رس   نیگذشت که با ترمز گرفتن آرت یا قهیدق

 

 نبود!   ینور  چیو جز نور ماه ه ومدی م رکیرج ی ج یصدا میشد ادهی پ  نیهمه آروم از ماش 

 .میخونه شد  اطیروح طبق نقشه وارد ح یسرد و ب  کیتار

 

  ینم  یکی تار یجور وا جور بود که تو  یقسمت هم پر از گل ها هیدرخت،   یکلاستخر بزرگ و   هی 
 بدم.   صشونیتونستم تشخ

 

 خورد. یدوم که پله م یاول و طبقه  یشد طبقه  یم  میخونه به دو قسمت تقس  میخونه شد وارد

 .میدوم رو بگرد یو ندا قرار شد طبقه  من

 پله ها باال رفتم.  یاز رو  یاسترس داشتم و لنگ لنگان و به سخت 



 عشقم نترس 

120 
 

 

  یدلچسب خونه شدم تموم دکور خونه حت یعاشق فضا  یمت یو گرون ق ییبایلوستر به اون ز دنید با
 بود. یمبل ها و پرده هاش به رنگ کرم قهوه ا

 

م رو به توجه یک یکمد کوچ هیاز اتاق ها شدم نور چراغ قوه رو سر تا سر اتاق چرخوندم و  یک ی وارد
 خودش جلب کرد. 

 

شدم طبقه اول پر از طال طبقه دوم دسته دسته   خکوبیم دمیکه د یز ی رفتم و گشتم با چ کشینزد 
 چک بود.  یتراول طبقه سوم کل

 کمد گذاشتم  یقهوه رو رو چراغ

 

  یلبم عرق رو یرو یبا حس دست سرد کس   رمی رو بگ ن یارت  یدر آوردم تا شماره  بمی رو از ج میگوش
 شدن کرد.   یشروع به جار   شتریب می شونیپ

 

از   یبود کم دهیخوردند و لباسم بدجور به تنم چسب یپشتم سر م  یمهره ها ی عرق از رو یقطره ها 
گل   شی ز همکار ها باشه حس شوخا  یکی دیام ولو شده بودن شا یشونیپ  یم رو یمشک یموها

 صداش که گفت:   دنیکرده اما با شن

 .زی رو بذار رو م تی گوش -

 

که دقت کردم   شیمردونه و دورگه ا یکار از کار گذشته دستمون رو شد به عمق صدا گهینه د  دمیفهم
 زد.  یآشنا م  یلیبرام خ
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 دهن باز کنه و من رو ببلعه. نیو تا زم  دمیکوب نی خسته و ناتوانم به زم  یحرص  با پا یرو از

 شانس.  نینداشت لعنت به ا دنمیبه بلع ی لیاما انگار اون هم م 

 

 بود. یکاف دنمیبع یچاله هم برا هیشکاف  کیخواستم و  یچاه م کی

اعتماد به نفسم   یقطره ها شیوجب بود نگاه زخم  میصورتش تا صورتم ن  یرو برگردوند فاصله   من
 . دیمک یرو م

 

 کرد.  یفقط برق چشم هاش رو معلوم م یکی تاراون  یبود نور چراغ قوه تو یینگاه اشنا هی

 

 برداشتم و مقابل صورتش گرفتم زبونم بند اومد. زیم یآروم چراغ قوه رو از رو  

 پاهام سست شده بود. دیکش یم ر یشده بودن قلبم ت بیغم هر سه حس باهم ترک ،یشاد  ترس،

دونستم   یبه چشم هام اعتماد کنم ، نم  یحت  تونستمینم   یکه مرده زنده بشه؟ حت یکس شهیمگه م 
 کنم.  هیگر ای بخندم 

 

محکم   زیتوجه به همه چ یچشم هاش به نور چراغ قوه عادت نکرده بود پلک هاش رو بست ب  چون
 ت. هس ی امن ینرسه و چقدر جا انیلحظه به پا نیها متوقف شن و ا هیبغلش کردم حاضر بودم ثان

 

 کنان و اروم گفتم:   هیواهمه دوستش داشتم گر یکه ب  یکس آغوش

 هیها همش  نینکنه تو... آغوشت... دستات... ا شم؟ی م  داریخوابه؟ نکنه االن ب هی نیجهان نکنه ا -
 نکنه... الن؟یخ
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 بشم! داریخواب هم بود دوست نداشتم ب  هیاگه  یحت

 

کردن هق هق  یم سی اشکم لباسش رو خ یهاهام رو محکم دور کمرش حلقه کردم و قطره  دست
 کنان گفتم: 

 تنگ شده بود.   یلید... دلم برات خ... خ... خ -

 ابراز کنم.  یدوست داشتنم رو با چه جمله ا دونستمیبند اومده بود نم  زبونم

 

 شدن بود. میانگار روح زخم خورده ام درحال ترم  ارن،یعشق کم م نیتموم جمله ها در برابر  ا 

 هام رو بستم و با تمام وجود تو آغوشش غرق شدم با دست هام صورتش رو لمس کردم...! چشم

 مردونه و جذابش... اون نگاه پر جذبش.... شیر ته

 

 انگار دوباره متولد شده بودم! 

 دوباره رو داشت!  یزندگ  هیبرام حکم  اون

 

 شکل گرفته بود گفت:  شی شونیپ  نیکه ماب یدست هاش من رو از بغلش جدا کرد و با اخم با

 ؟یخوای م یمن چ یحواست هست؟ تو خونه  ؟یکنی م  کاریچ -

 

  یشدم و لب زدم: جهان؟ منم ماهورا؟ منم عشقت همون  رهی با تعجب بهش خ  ومد؟ینم  ادشیرو  من
که  یهمون داد،ی نم  یفکرت رو هم به کس یه حتتار موت که سهل هی دادنی بهش م  ارویکه اگه دن
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ه یاما باز قلبش رو به تو هد یکرد مرد یفکر م  نکهیکه با ا یداد، همون یقلبش با عشق تو شکوفه م
 تو بود جهان منم ماهورا عشقت. ادیعمرش به  یها هیکه تک تک ثان یداد، همون کس یم

 

 باال انداخت و گفت:  یا شونه

 من. یاز خونه  رونی شناسمت گمشو برو ب  ینم -

 لبم گذاشتم و گفتم:  یاشاره ام رو رو  انگشت

 ! شنونی آروم، آروم صدامون رو م  شششیه - 

 و گفت:  رونیبازوم رو گرفت و خواست از اتاق بندازتم ب  یعصب

 گمشو. رونی گمشو برو ب -

 

 هی دوتا دست هام گرفتم با گراش رو با  قهیسمتش هجوم آوردم و  به

 

 گفتم:   هیگر با

چشما   نی از ا نیمنو بب یصابمرده   یلعنت یچشما نیجهان خوب چشماتو باز کن منو بب   نیمنو بب -
 دم! یرو از دست م میقدرت جمله بند کنمی باهات صحبت م  یهنوزم وقت نیبب بارهیم یدلتنگ

 

 زد:  ادیلباسم رو گرفت و فر ی گوشه

 ! رونی گمشو ب شناسمتی گفتم نم -

  یها به کارم نم قهیروزا شبها هفته ها ساعت ها دق  گهیبود د  یمعن  یها بود که گذر زمان برام ب مدت
 اومد...
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 با التماس نگاهش کردم و گفتم:   شناسه؟یزندست چرا من رو نم  دمیکه فهم  حاال

 شنون! یکنم آروم صحبت کن جهان صدامون رو م یخواهش م -

 

 مچ دستم رو گرفت و گفت:   یعصب

 هست؟  نجایاز تو ام ا ریغ یمگه کس -

 کرد و لب زد:  شتر یدستش رو ب فشار

 ؟یخوای م یچ  جان ید زبون وا کن ا -

 

 و گفتم:  دمیکش ی در پ یو پ  قیبگم چند تا نفس عم یدونستم چ یکرده بودم نم  هل

 ! این  نییجا بمون و پا  نیفقط آروم باش و بهم اعتماد کن، هم گمیرو بهت م یهمه چ -

 

 بهم گفت:  نیجمع شدم ارت  هیتو حال بق دمی اتاق خارج شدم و د از

 ده؟ یچرا رنگ و روت پر ؟یکرد دایپ یز یچ -

 و لب زدم:   دمیبه صورتم کش یدست

 ؟ی نکردم شما چ دایپ یز ی ام خوبم. نه چ یلیخ  ستی ن میزینه من چ -

 

 و ناراحت گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 !میبر نیای احتماالً سرکارمون گذاشتن ب-
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 خالص شدم! خداروشکر

 **** 

 پر رمز و راز رو حل کنم.  یمعما  نیا دیسر جهان اومده با ییبدونم چه بال دیکه شده با  یمتیهر ق به

 

برداشتمش و انگشت شصتم رو   عیسر لمیموبا یرو aliاسم  دنیو د میروشن شدن صفحه گوش با
 سمت فلش سبز رنگ بردم و جواب دادم:  

 ؟ یالو عل -

 

 زد.  یموج م یشاد یصداش کم  ته

 گه؟ید یدیجهان رو د گمیالو ماهور م -

 حرفش قلبم آروم گرفت!  نیگفتن ا با

 شناسه؟ یجهان چش شده؟ چرا من رو نم ه؟یچ هیقض  یاما عل  دمشیآره د -

 

نشونت داد  یپ یکل هی انیک ادتهیاون حادثه حافظه اش رو از دست داده  یماهور متاسفانه جهان ط-
اون تن جهان نبود که تو  یرو بخوا   قتشیجهان مرده؟  اگه حق یو تو از اون روز به بعد فکر کرد

  اشهب  ادتی رو  نیزدن من از قبل جهان رو نجات داده بودم؛ فقط ا یو بهش لگد م سوختی م  شیآت
 اهیس ی نهی زم نیا یاصل ی! تو مهره  ییحافظه جهان رو برگردونه تو تونهی که م یماهور تنها کس 

حافظه اش  یکن  یجهان و سع ش ی پ یو بر   یاز اون خونه فرار کن دیحواست رو جمع کن با ،یدیسف
 برگرده!

 

 گفتم:   یکالفگ با



 عشقم نترس 

126 
 

 ص شم؟جهنم خال  نیاز ا یفرار کنم؟ صد تا محافظ پشت در اتاقم هجوم اوردن چجور  یچجور  -

 با خودت...  اشه یبق ماهور  دونمی نم-

 . دمیبوق بوق قطع تلفن رو شن  یخواستم جوابش رو بدم صدا تا

 ..؟ی الو... الوو... عل-

 

نقشه  هیزنگوله تو مغزم به صدا در اومد  هیفکر کردن  یرو کنارم گذاشتم، بعد از کم   یگوش یاشفتگ با
 داشتن استفاده نکنم؟  دوستن یمن رو دوست داره پس چرا من از ا نیخفن و فوق العاده، آرت 

 

رژ  هیسرم بسته بودم باز کردم و شونه کردم  یباال یموج دارم رو که دم اسب   یموها نهیآ یبه رو رو
از   یکم دم یپوش  یو ساپرت مشک  ی رنگ با شال مشک  ی قرمز به لب هام زدم و مانتو قهوه ا غی لب ج

 دادم. رونی شال ب  ر یموهام رو از ز

 تونم! یم من

 

 ستادمی ا نیاتاقم رو باز کردم لنگ لنگان از مقابل تموم محافظ ها گذشتم و پشت در اتاق ارت  در
 پول پرست!  یهه دختره  دیرس ی ندا به گوش م یصدا

 

 .ستادمیزدم و منتظر ا نی به در اتاق ارت  یا تقه

 تو!  ایب -

 

به    شتریخودش رو ب یمبِل تو اتاق نشسته بود و ه یرو  نیکه کنار آرت دمیاتاقش شدم و ندارو د وارد
 . چسبوندی م  نیآرت
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 نگاهم کرد و لب زد:   یبا حالت سوال  نیآرت

 ه؟ ی! خبریشال و کاله کرد  کجا؟

 

نکنم   یکردم به ندا نگاه یم یطور که سرم رو باال گرفته بودم و سع  نیدهنم رو قورت دادم هم آب
 گفتم: 

 باهات حرف بزنم! دیبا -

 

 دستش رو تکون داد و گفت:  نیآرت

 شنوم؟ ی م -

 

 به ندا انداختم و با حرص گفتم:  ینگاه

 ! ییتنها -

 

طور که ندا    نیتکون داد و لبخند زد هم یدر پ یلبش رو به دندون گرفت و سرش رو پ یگوشه  نیآرت
 کرد با چشم و سرش به در اتاق اشاره کرد. یرو نگاه م

 

 رفت و از اتاق خارج شد!  یگفت و چشم غره ا یهوف بلند ندا

 

 فت که گفتم: گ یمبل کنارش نشستم. خِب کشدار  یرفتم و رو   کشی رو تر کردم و اروم اروم نزد لبم
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 خونه!  نیتو ا دیدلم پک رون؟یب  میبر شهیم -

 از ابروهاش رو باال برد و گفت:  یکی

 اون دلت بشم. یاوخ فدا -

 

  نهیمبل بلند شد جلو آ یبرداشت و از رو زی م یرو از رو چیزار بودم سوئ  یصحبت کردن باهاش ب  از
 کرد گفت:  ینگاهم م نهیطور که از ا نی رفت و لباسش رو در آورد و هم

 بدن ما خار داره؟ ؟یکرد شی چشم هاتو درو ه،یچ -

 

 بهت نگاه کنم. نمی بینم  یلزوم  -

 

  هیدستش شد  یرو یاومد و دوتا دست هاش رو دو طرف مبل گرفت که نگاهم مجذوب تتو کمینزد
ردم با  کم بود. اما باز نگاهش نک  یلینقطه وسطش بود، فاصله صورتش تا صورتم خ  هیتاس بود که 

 از دست هاش چونه ام رو گرفت و لب زد:  یکی

 نگام کن! -

 

 گفت:  زشی رعب و ترس به چشم هاش زل زدم که با لبخند ه بدون

 من گرفتمش!  یرام نشده، قالدت دست جهان بود ول  یگرگ وحش نی ... هنوز انکهیمثل ا -

 

 گرگ. گهیم نیآهو ا گفت یم انیدادن ک یکه بهم م یوون یح یلقب ها نیبودم از ا  متنفر
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 زدم و رو بهش گفتم:    یپوزخند

 ؟ یترسون  یم یمنو از چ دهیام که تن به قالده نم ی! من اون گرگنیبب  -

 

 ؟ یترس یمرگه! نکنه از مرگ هم نم گهید تشینها - 

 

 لبخندم صدا دار شد! یسر  نیا

 

 واقعًا خنده داره!   ؟یترسون  یوقته مرده رو از مرگ م  یلیکه خ  یکس -

 

  قهیسه رب همرنگ مانتوعه من در آورد و تنش کرد و  نی آست یلباس قهوه ا هی کمدش رفت و  سمت
 رو درست کرد. نیو آست

 

 و گفت:  دیموهاش رو سشوار کش یکم

 . میبلند شو بر -

 

بود تا   مبل نشسته یکه رو دمیندا رو د  ییرایپذ یمبل بلند شدم و پشت سرش راه افتادم تو یرو از
 انگار بهش شک وارد کرده بودن بلند گفت:  دیما رو باهم د

 ؟ یـر یکـــــجـــــــــا م ــن؟یآرتـــــــ-

 

 بهت جواب بدم!  نمی بینم  یلزوم  -
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★★★ 

 ! کیو ش کیرستوران کالس هی

 

احساس   یباشن و باعث بشه مشتر  کیبهم نزد یل یها خ  زی نبود که م کی کوچ یبه قدر  فضاش
 کنه.  یناامن

 

 بردم. یکه گذاشته بودن لذت م یآرامش بخش  کیبود ار خلوت بودن و موز ک یکالس  زشیهمه چ  

 

  میتسل دیدارم ماهورا تو نبا یاز حد من رو غرق خودش کنه من هدف مهم تر  شی ب  دیلذت نبا نیا اما
 !یش

 

 و نشست و گفت:  دی رو عقب کش  شی صندل

 زم؟یعز یخور   یم یچ -

 ... مجبور بودم. یو با طعنه گفت حاضر نبودم باهاش همکالم بشم ول دهیرو کش زمشیعز

 

 گفتم:  نیبرداشتم و انواع اقصام غذاها رو نگاه کردم و رو به آرت زی م یرو از رو ِمنو

 مخصوص. یچلو کباب سلطان -

 

زد و دستم رو درون دست هاش گرفت و   یباال انداخت به گارسون سفارش رو گفت؛ لبخند ییابرو
 گفت: 
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 .یدار  یچه پوست نرم -

 شد.  یبرابر م  نیدستم نفرت من چند یهر حرکت انگشتش رو با

 

  یمردند االن تنها کس ینیچ سهیدس  هی ینداشتم پدر و مادرم ط ای دن نیتو ا یدلخوش چیه گهید من
 با ارزش بود جهانمه! من  یکه برا

 

چشم هام  یکه تو یکردم اشک یروز دچار شده ذهن مشومم رو جمع کردم سع  نیاون هم به ا که
 کنم.  یجمع شده بود رو مخف 

 

 شدم و گفتم:  رهی خ شیخاکستر  یبه چشم ها 

 ؟یکنن تو مرد   یاالن پدر و مادرت فکر م یعنی -

 تکون داد و گفت:   یسر 

 امشب شب ما دوتاست! میآره اما دوست ندارم امشب راجع به اونا صحبت کن -

 

 درحال رخ دادن بود.   کرمی درون پ یدر حال سقوط و انفجارات  قلبم

 

ام  ده یدرونم رو فرا گرفته بود قلب محبت ند بیعج   یمن سالها سرکوب شده بود نسخ خشم
 کردم!  یفرار م دیمن با دیکوبیم

   فرار
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 کرده بود!   ریکه ذهن پر مشغله ام رو به خودش درگ یکلمه ا تنها

 

 جهانم!  یام پرواز به سو یشگیعشق هم یو پرواز به سو فرار

 

 اجازه داد. یبرم اون هم در کمال ناباور  ییاجازه خواستم تا به دستشو ازش

 

 !یدر پشت هیراه خروج  هیباشه   یراه هی دیراه افتادم با ییسمت دستشو 

 

 گشتم! یآشپز م  ایخدمت   شیپ هیو رو کردم و دنبال  ری طه رستوران رو زنگاهم کل محو  با

 رفتم و گفتم:  کشی سر آشپز افتاد نزد هی چشمم به  خداروشکر

 آقا.  دیببخش -

 

 تونستم صحبت کنم گفتم:  یم یطور که از درد پام به سخت نینفس زنان و هم  نفس

 نداره؟   یجز در اصل یا گهیدر د جانیا -

 

 انداخت و لب زد:   ن ییحرفم انگار ناراحت شد سرش رو پا نیا از

 نیملک و تموم ا نیدم ا یبرام داره و شغلم رو از دست م  یشرمنده اگه بهتون بگم عواقب بد -
به عمل    ازی دارم که ن یر ی مادر پ  هی دیهست لطفًا من رو تو دردسر ننداز نیآرت یرستوران به نام آقا

 دارم.  ازی شغل ن ن یداره من به ا یجراح 
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حق به جانب و پوزخند   یا افهیبا ق نیشونه ام سرم رو برگردوندم آرت   یرو یقرار گرفتن دست کس با
 گفت:  نشیرنگ

   ؟یدار  یبگو تو چ  نویاصال ا ؟یبا چقدر بخر  یخوایمنو م یخب ماهورا خانم، آدما -

 زد و گفت:  یصدا دار   پوزخند

   ت؟ی نکنه با خوشگل -

 

 کنم. ادامه داد:  ارینداشتم مجبور بودم سکوت اخت یدگرگونم کرد اما چاره ا یلی حرفش خ نیا دنیشن

 نیا خورن،ی آب هم نم یمن حت یمنن بدون اجازه  یدست ها ریها همه ز  نیبله ماهورا خانم ا -
 باشن. یدم که از کارشون راض یبهشون م یقدر 

شونه   یرو  یضربه ا نیکرد ارت یگوش م  ما یبود و به حرف ها دوختهن یآشپز نگاهش رو به زم سر
 اش زد و گفت: 

 !یبر   یتون  یکارت خوب م -

 

بهم خوردن  یچونه ام زد و صدا ری ز یآروم یضربه   نیکردم که آرت یدهن باز بهشون نگاه م با
 دندونام بد جور حرصم رو در آورد. 

 

  چارهی بدبخت ب یو چه ادم ها یاز نقطه ضعفاشون به نفع خودت استفاده کن  یدونم که بلد یآره م -
 شناسمت!  یخوب م  یکن  دایرو پ یا

 

 ! فتی: زر مفت نزن راه بن یارت
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 نشستم.  یصندل  یو رو میرفت زمون یبه سمت م  باهم

 

 گردوندم!  یجهان رو بر م یحافظه  دیبا من

 

 نشست و رو بهم گفت:  یصندل  یهم رو اون

 .رمیگی رو که دوست داشته باشم محکم تو مشتم م یمن کس  یفرار کن   یتون یوقت نم چیه -

 

 ؟ یخوایم  یاز من چ گهیمون بهم نخورد دما که خون  -

 

 آموزش ها کشک بود؟ نیا یفکر کرد یواسه من هست ی ارزشمند یتو مهره  -

 

 کرد گفت:  یخورده و صورتم رو برانداز م  چیپ یموها 

 ! یمامانت هیشب  -

 

 زد و ادامه داد:  یپوزخند

  یم یچندسال تو اون خونه پادشاه نیبودن واقعًا ا دهی خر  ییباصفا یپدر و مادرت تو آلمان خونه  -
 فوق العاده بود. شیخونه، استخرش، همه چ یفضا رون،ی کردم منظره ب

 کرد و آروم گفت:  زیصورتم رو آنال  یزاتر شد و تک تک اج   کینزد بهم

 کنه! ی و جذابت م ادی اخم هم به صورتت م یحت -
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 و گفت:  دیرو بوس می شونیصورتم آورد و پ  کیرو نزد  لبش

 خوام!  یبابت اون روز که بازوت رو محکم گرفتم عذر م -

 شد؟  ی من عوض م یزندگ شی با عذر خواه  ومد؟یاالن به چه کارم م شیخواه معذرت

 و گفتم:  دمیکش یاز سر کالفگ  ینفس

 بذار من برم!  -

 تعجب نگاهم کرد.  با

 ؟ یرو دار   ییمگه جا ؟یکجا بر  -

 آره مامان بزرگ رو دارم. -

 رو تو دست هاش گرفت.  دستم

 ؟یکه لوم بد  یبذارم بر  -

 !دیترس  یم نیواسه ا پس

 کنم مطمئن باش!   ینم  یکار  نیمن چن -

 کرد دلت رو از سنگ کنه نتونست.  یهرکار  ان ی ضعفه، ک هی نیماهور و ا یدل رحم یل یخ-

 شجاعته!  ستیرحم ضعف ن یب  یایدن نیا یقلب رئوف تو هیداشتن  -

 زد و گفت:   یلبخند ژکوند هی

 که منم عاشق جسور بودنتم!  یار یکم نم یدار  یجواب هیام که  یماشاهلل واسه هر حرف  -

 سکوت کنم؟  ینکنه دوست دار  -

 

 رو به دندون گرفت.  شی ریز لب
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 شه!  یصد برابر م  تتیجذاب  یکنی سکوت م یآخه وقت -

 

 صورتم آورد با پشت دستش صورتم رو نوازش کرد. کیرو نزد دستش

 

 روز بندازه! نیعروسک رو به ا نیدلش اومد ا یچجور  انیک -

 

 که ادامه داد:  دمیرو عقب کش خودم

 ؟  یحاال چقدر دوستش داشت -

 

 کردم که در ادامه گفت:  سکوت

 ت؟ ی خاستگار ادیپنجشنبه قرار بود ب  یاوخ -

 

سر داد قلبم به تالطم افتاده بود حرصم گرفته بود ازش متنفر بودم تموم   یرو گفت و قهقهه بلند نیا
 شدم.  رهیچشم هام جمع کردم و بهش خ  یتنفرم رو تو

 

نوشته   یز ی چ هی یدستش با خودکار کف   ذاشتی م زیم ی که گارسون  سفارش هارو رو نیح  نیهم در
 منتظرته.  نیماش رونی نوشته : ب دمیدقت کردم و د قیشده بود دق

 

تحملش کنم حرف هاش، طعنه هاش من رو   تونستمی تونستم کنارش  بمونم نم ینم نیاز ا شتریب
 کرد! ینابود م
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 کردم. یامشب فرار م دیکه شده با  یمتیهر ق به

 نه؟ یدوست دار  کردن با آدم ها رو  یباز  -

 

 اشاره ام رو سمتش گرفتم و ادامه داد:  انگشت

 وقت!  چیه یار یبه دستم ب یتون   ینم یکه زنده ا یوقت... تا وقت چیرو بدون ه نیا نیآرت  یول -

 

 به سر تا پام انداخت و با طعنه گفت:  ینگاه

 !ستیممکن ن ریواسه من غ یکار  چیتونم، ه یاالن هم م نینداره هم یبه دست آوردنت واسم کار  -

 

 کرد!  یکرد هر کلمه ش هر حرفش من رو از درون داغون م یم میعصب   یلیخ

 

 کردم. یکرد به غذا خوردن متاسفانه اشتها نداشتم و فقط غذا خوردن اون رو تماشا م  شروع

 . دیکوبی برخورد قاشقش به بشقاب مثل پتک تو سرم م یصدا

 

به من و بشقابم   یکردم نگاه یخورد من هم فقط دور و بر رو نگاه م  یغذاش رو م اقیولع و اشت با
 انداخت و گفت: 

 ؟یخور  یچرا نم  -
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 نداشتم. لی کردم اصالً م یرو برداشتم با غذا باز  قاشق

 زد و گفت:   یغذاش رو خورد چشمک یوقت

 خوب! ی جا هی میلند شو برب -

 

  هیبلند شدم؛ تنها شانس من االن بود از رستوران خارج شدم و اطراف رو نگاه کردم   یصندل  یرو از
 که برم!   فهموندی زده بود با دستش بهم م هیتک  نیکه به ماش یفرد هیرنگ و    یمشک نیماش

 

کم  هیبدوَام و برم، اما   عیگفت سر یدلم م هیفرار کنم  تونستم یمواظبم بود که نم ن یارت یبه قدر  اما
 زد. یدلم م

 

 نیکردم ا یرو نگاه م   نیهلم داد و من هم با انتظار داشتم ماش نیبه سمت جلو، داخل ماش  نیارت
 فرصت بود.  نیاخر

 

 جهان! شی پرواز کرده بود پ  روحم

 جسمم... اما

 از من بود! یم یشدم جهان ن  یفقط با اون کامل م  من

 

 برام نداشت! یتیاهم  چیه یاون زندگ بدون

 چشماش رو شنا کردم.  اهیهمونم که کل مرداب س من

 



 عشقم نترس 

139 
 

اونا دوست دارن " باختِن "   شن؛ینم ی راض ارنیکه بدست م ییتنها با " ُبرد"ها ن یمثل آرت ییآدما
 رو هم تماشا کنن.  هیبق

 

کردم اون   ینگاه م  نیبقل ماش  نهیکرد و من هم از داخل ا ینشست و شروع به رانندگ  نی ماش داخل
 پشت سرمون درحال اومدن بود!  نیماش

 

فقط   نیخالص شدن از دست ارت  یپشت سرمون بود برا نیگذشت و همواره اون ماش  یا قهیدق چند
 راه مونده... هی

 

 گفتم:  ادی رو با دستم گرفتم و با فر کممیش 

 . سایوا  نیارت-

 

 بهم چشم دوخت:  ینگران  با

 چت شد؟  -

 

 گفتم:  دهیبر دهیبر

 !خورهیح... حالم د... داره بهم... م -

 

 شدم. ادهی باال اوردن پ یرو باز کردم و به بهونه   نیترمز گرفت که در ماش عیسر
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 کم بود.   یلیپشت سرمون بود و فاصله اش خ قایدق نیماش

 فرصت بود... نیآخر

 ... موندیبرام نم یفرصت چیه گهید

 

 کرد گره خورد.  یبهم نگاه م ی و نگران یکه با کنجکاو نی به نگاه آرت نگاهم

 

 گفت:  یاز درون بهم م ییصدا هی

 بدو!  ماهور،

 

رو باز کردم و داخل نشستم   یمشک نیو در ماش  دمییتوجه به درد پام با سرعت هرچه تمام دو بدون
 و گفتم: 

 !فتی راه ب-

 

 رفت.  یپدال گاز گذاشت و سرعت م یبا تمام توان پاش رو رو 

 

 نبود!  ییچهره اش قابل شناسا نینقاب زده بود واسه هم 

 

 !هیعل دمی صداش فهم  دنیشن  با

 رو روشن کنه.  یبود ازش درخواست کردم بخار  سردم
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 تن.مهمونش شده بودن و قصد رفتن نداش اهیس  یاسمون مهمون ناخونده داشت ابر ها انگار

 

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 جهان؟  شیپ میری م میدار -

 

 ردمون رو گم کنه لباست رو نگاه گن.  نی آرت دیاول با یول ششیرسونمت پ  یآره م -

 

 شدم که بلند تر گفت:  رهی تعجب بهش خ با

 نذاشته! یز ی چ یابیرد  نی اش همه جاش رو نگاه کن بب قهی باشی لباست، لباست رو نگاه کن ج -

 

  دهیشده بود محکم چسب  یلباسم مخف یکنار دکمه  زیر  ی لیخ  ابیرد هیبود  یگشتم حق با عل  خوب
 دستش رو دراز کرد گفت:  یاز لباسم جداش کردم که عل یبود به سخت

 بدش!  -

 

 کار؟ ی چ یخوا یم -

 

 تر گفت:  بلند

 باش تا ردمونو نگرفته!   عیگفتم بدش  سر -
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 و قورتش داد.  دشییجو دهنش انداخت و  یرو بهش دادم، تو ابیرد

 

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:  با

 کنه؟ ی نم  یاب یتو معدت رد -

 

 و در جواب گفت:  دیخند

 گذاشته. ابی لباسات هم رد هیتو بق  زهی ت یل یخ نی دونستم آرت  یم شه،ینه اون تو ناک اوت م  -

لطفش   یدونستم چجور  یکردم واقعا نم یکه در حقم کرد تشکر م یهمه لطف   نیبخاطر ا یاز عل  دیبا
 رو جبران کنم.

 

 ممنون بخاطر کمکت! یل یداداش خ یعل -

 

 خونه جهان ترمز گرفت و گقت:  یبه رو رو

 ! یبود آبج  فمیوظ  -

 

 شدم که ادامه داد:  رهی لبخند بهش خ با

 مهم.  یل یخ  زیچ هیرو بهت بگم،   یز یچ هی دیبا -
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 گاهش کردم که گفت: ن یکنجکاو با

حالش بهتر   یباره نگو وقت  نیدر ا یکی لطفا فعال به جهان  انهیک  یخواهر جهان، االن زن رسم  ایدن -
کردم   یسع ی لیکنه، خ یمرگ م یکه دختره ارزو زنهی رو م چارهیدختر ب  نیا  یبه قدر   انیشد بگو ک

 سپارم!   یکار رو به شما دوتا م  نیا ینجاتش بدم ول

 

 ... ایدن

 جهان... یگمشده  خواهر

 شد!  ینم  باورم

 

 : یعل

 ! یجهان رو بر گردون یحافظه    دیبه بعد تو با نجایاز ا ششیشو برو پ ادهیاالن هم زود پ -

 

 شدم!  ادهیپ  نیتشکر کردم و از ماش ازش

سرد تر   اطشیح یو سمت در خونه راه افتادم تو دمیپر وار ید یرو به روم بود  از باال  کیش یخونه  هی
 که کاشته بودن. ییبود بخاطر گل ها و درخت ها رونی ب از

 

 یم ونیز یمبل نشسته بود و تلو یکه رو دمید یخونه روشن بودن و از پنجره جهان رو م یها چراغ
 گفت:  یدر رو باز کرد و عصب  هیبه در زدم بعد از چند ثان یتقه ا دید

 ؟ ییباز که تو -

 



 عشقم نترس 

144 
 

 وارد خونه بشم اما سد راهم شد و گفت:  خواستم

 . دمیهارو به خونه ام راه نم بهیمن غر -

 

 بگم در رو محکم بست!  یز یخواستم چ تا

هوا سرد بود که   ینکنه به قدر  سمی خونه پناه بردم که بارون خ   یاز درخت ها یک ی ری قلب شکسته ز با
 . دمیلرز یم ومدی م رونی بخار از دهنم ب

 

 !دمیسرم گذاشتم و خواب ریدستم رو ز دمیدرخت دراز کش  ریتمام طردم کرد ز یحمر  یهم که با ب جهان

 *** 

 

تو اون حال ولم   ومدهیسرگردمون دلش ن نکهیتو خونه ام، مثل ا دمیچشم هام رو باز کردم و د آروم
 کنه.

 

کرد و   سی رنگ رو خ  دیبود پارچه سف ادیز  تینها یخورد تبم ب  یدندون هام بهم م دیلرز  یسرما م از
 گذاشت. می شون یپ یرو

 

خواستم دوباره به اون چشم   یفقط م نمشیبرام مهم نبود فقط دوست داشتم کنارش باشم بب   یچیه
 خالص!  یِ شیشم... م  رهیجذابش خ  یها

 کنارم گذاشت.  زیم ی آورد و رو شنیتک تک کار هاش چشم دوختم واسم دمنوش آو به

  یحرف  چیداد دوباره پارچه رو برداشت ه یط کارش رو انجام م کرد و فق ی چشم هام نگاه نم به
سکوت فضارو پر کرده بود که  یبه قدر  میبرد یشد و در سکوت مطلق به سر م ی رد و بدل نم  مونن یب
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 می شونیکرد و رو پ سیدوباره پارچه رو خ  دیرس  یچلوندن پارچه در ظرف آب به گوش م یفقط صدا
 !گذاشت

 

 نبود...  یاسون ادی ز کار

 

  یا هیقدر هر ثان دیاستفاده کنم با تی از موقع دیبا  ارم؟ی ب ادشیبه  یپنج سال رو چجور  نیا خاطرات
 که کنارشم رو بدونم!

 صداش زدم:    آروم

 جهان؟  -

 

 گفت:  یجد  یلیخ

 بله؟  -

 

 بدجور گرفته بود. صدام

 اد؟ ینم  ادتیواقعا من رو  -

 

 گفت:  یو عصب کالفه

 زبون نفهم؟ یبهت بگم؟ دختره   دیچند بار با -

 

 تنگ شده بود آخ. تشیعصبان   یکه چقدر دلم برا آخ
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 داشت گفت:  یبر م  می شونیپ یطور که پارچه رو از رو نیهم

 . هیکه دلم برات سوختا نه؛ فقط بخاطر عل یفکر نکن ییجا نیاگه االن هم ا -

 

 گذاشت و گفت:  می شون یپ یرو فشرد و دوباره رو پارچه

 انه؟ ی یتب دار  نی به صورتت دست بزن بب -

 

 رو محکم گرفتم و گفتم:  دستش

 خودت دست بزن! -

 

 کنه. یپرتم م   پایکرد که فکر کردم االن با ت  یو چنان اخم  دیکش رونیدستش رو از دستم ب یعصب

 خشمناک گفت:  و   یعصب

 ؟ یکه بود ی همون قبرستون یگردیچرا بر نم  -

 . یزخمتو باز کن  یها هیکه بخ مونه یم  نیاشتباه مثل ا یجاها به برگشتن -

 

 عکس بود...  ادی ب ادشیرو  زی جهان همه چ  نکهیا یراه برا ن یبهتر

 

 . گمی شد من دروغ نم  یبهش ثابت م یطور  نیدونفرمون، ا یها عکس
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 دراز کردم و گفتم:  میرو سمت گوش  دستم

 ش؟ ی اری زحمت م  یب -

 

 نشد چون ضد آب بود. شیز ی بارون چ یتو میگوش

 

 رو نشونش دادم و گفتم:  میدرحال قهوه خوردن بود نی از عکسامون که تو ماش یک یرفتم و   یگالر  تو

 ! یاسپرسو دوست داشت شهیهم -

 

  یظیاخم غل دیلرز یرو به دندون گرفتم و چونه ام بدجور م  میریظاهر شد لب ز دگانمی مقابل د اشک
 لب زدم:  یسخت شده بود به انی نما شی شونیپ  نیماب

 !نیبازم هست ورق بزن عکسا رو بب  -

 

از دستش افتاد پلک هاش رو بست و با دست هاش   یگرفت و گوش  یبی چند لحظه سر درد عج یبرا
 گفت:  یسرش رو محکم گرفت و مردد م

 مجرم، تو!  ،یصندل   ز،یپرونده، قهوه، پوشه کاغذ، م نم،یب یم ییزایچ هیدارم  -

 

که درون چشم هام جمع شده بود نگاهش کردم   یمبل بلند شدم و با اشک یتو از رو یگفتن کلمه  با
 و تو آغوشش گرفتم و گفتم: 

  یقرارم آروم و ب یب یچشم ها ییخراب ظرف شو  ریش  نیدرست ع یکردم مرد یفکر م  یوقت -
گفتم کاش   یم مسوخت با خود  یم میکه نساخت ییتموم خاطره ها یکرد، دلم برا یچکه م یمعطل
 دادم کاش! یاجازه رو م  نیبهت ا میببوس یخواست  یکه م دارمونی آخر و آخر د یلحظه 
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گردنش لپاش کل صورتش رو بوسه بارون کردم اون هم باهام نرم تر و خوش خلق تر شده   ش یشونیپ
لم  بهش بگم: تا خرخره د یدونستم چجور  ینم  دمیش دور کمرم فهمرو از دست حلقه شده نیبود ا

 . خادیبغلتو م

 

 گردنم فرو برد و گفت:   یرو تو گود صورتش

 .شهیاتاق پخش م یکه تو هوا زیی پرتقال اول پا  یخوش عطر تنت مثل بو ی حه یرا  اد،یم ادمیداره  -

که دلتنگ تر از من  یفشردن جهان  یتر برا صی زدند و من رو حر یرو جار م   یبند وجودم دلتنگ  بند
 ماه ها بگذرد تا رفع بشه. دی با میدونست  یکه هر دو خوب م یبود؛ دلتنگ

 رو مقابل چشم هام گرفتم و که گفت:  صورتش

 اد؟ یداره سرم م ییچه بال -

 یمن عشقتم جهان ما باهم کل ،یار یم ادیخاطرات و گذشته رو به  یکم سخته، تو دار  هیاولش  -
 !میخاطره داشت 

 گفت:  دیکه با شک و ترد می مبل نشست یرو باهم

 بهشون..!  یدل بد شهیبگو که م ییبگو؟ از حرفا یکم از زندگ  هیبرام  -

 

از   ایبرات بگم؟ از مردم نامردش  شیست از چفقط غم و غصه ستین  یچی تهش ه یزندگ  نیا -
 م،یبش دی شهر فراموش شده تبع  هیباهم به  میتونستیبده کاش م  یپر از آدما ایدن  نیها؟ ا یدورنگ

 کنم. یدوست ندارم هر لحظه با ترس و استرس زندگ

 کرد. یتلخ  یخنده  تک

 سرم رو از دور موهام باز کردم و رو به جهان گفتم: گل
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 نگاهش کن؟  قیدق اره؟ینم ادتیرو  یز یچ نیا -

 

 تفاوت نگاهش کرد که ادامه دادم: یب  جهان

که  ادتهی ش؛یدیخودت برام خر ی قهی با سل یکه دوست داشت هیگل سر همون رنگ ارغوان نیا -
به  شهی موهات باشه؟ منم به عشق تو هم یرو شهیگل سر هم  نیدوست دارم ا یگفتیم شهیهم

 جهان چقدر نو نگهش کردم فقط بخاطر تو!   نیزدم بب  یموهات م

 

 داشت!  یبراش تازگ نهیب  یگل سر رو م  نیباره ا ن یاول انگار

 

زد االن  یسرگرد ها حرف اول رو م  نیکه از لحاظ هوش و ذکاوت ب یبرام دردناک بود که جهان   یلیخ
 روز افتاده باشه همچنان بهش رو کردم و گفتم:  نیبه ا

 

گذشته  یهمه  ادی ب ادتی دیدم تو با یادامه م کشمی من پا پس نم یرو از دست بد  دتیاگه تو ام -
 دم. ی کنن من ادامه م دمیناام ایاگه تموم دن  یحت  یسته یو ک  یبود یک  نکهیرو، ا  تتیرو هو

 

 صبحونه رو آورد و دستم داد.   ینیس

 

 ! یر یبخور جون بگ  -

چشم هاش   رمی گ یمن با درکنارش بودن جون م رمیگ یدونست من با صبحونه خوردن جون نم  ینم
 مسکن من بود! 

 *** 
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 جهان برگشته.  یکه حافظه  گذرهیم  یسال و چند ماه کی

 . میکن یم  یزندگ   یو خوش  یو االن به خوب میاتفاقات افتاد ما باهم ازدواج کرد یلیمدت خ  نیا یتو 

 

رفت بهش   ادمی رو   یبزرگ نیتو عشق جهان غرق شده بودم که مسئله به ا یمدت به قدر  نیا یتو
 خواهرش!  هیبگم قض

 

 زد.  یخونه شد و به دسر ناخونک م وارد آشپز  ی واشکیکردم جهان  یطور که غذا درست م نیهم

 !نکارو یعه جهان نکن ا -

 

 برداشت  پشت سرم اومد شکمم رو لمس کرد.  یا وهیسرخ از جام   بیس هیزد و  یلبخند

 بابا چطورن؟ یبچه ها -

 کردم و گفتم:  اخم

 ؟یبابا؟ پس مامانشون چ یعه حاال شدن بچه ها  -

 رو گاز زد و گفت:  بشیگوشم س کنار

 منه! گری مامانشون که فعال ج -

 گل کرده بود.  طنتش ی حس ش   دوباره

 !یجذاب روزگار من یمرد اخمو نیتر  یتوام لعنت  -

دارت کن که تموم تنم   نیمورف یخواستم بگم من رو غرق بوسه ها یشونه ام گذاشت م یرو یا بوسه
 معتاد بوسه هاته!
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 کممیش ینشستم و دست جهان رو رو  یصندل  یزنه آروم رو یداره لگد م شونیکی کردم  احساس
 گذاشتم و گفتم: 

 !زنهیاهورا داره لگد م ؟یکنی حسش م  -

 و گفت:  دیخند

 طرز لگد زدن طهوراست!  نیا کنم ی منکه احساس م -

 !کنهیورجه وورجه م یل یاهوراست لج نکن مطمئنم اون خ گمی وا جهان م -

 . دیرو گرفت و کش لپم

 قبول، خانومه من!  ی گیتو م یاصالً هرچ  -

 . انهیرو به پا مونییمواد غذا دمیرو باز کردم و د خچالی در

 کرده بودم رو به جهان دادم و گفتم:   هیکه از قبل ته یستیل 

 مراقب خودت باش، کاپشن بپوش سردت نشه!  ایکن ب  دیجهان برو خر -

 و لب زد:  دیرو بوس می شونیپ

 بابا باش! یا توام مواظب دوقلوه -

 سرشار از عشق و محبت بود.  مونیزندگ  دم،ی گونه اش رو بوس منم

  چیذاشت ه  یپنج ماه مثل مادر مراقبم بود نم نیا یکم نداشتم، تو  یچیجهان کنارم بود ه یوقت
 . نمیبب   یبیآس

  یم دایسنگ هم که شده بود پ ری کردم از ز یهوس م یداشتم و هرچ یدیشد ار یو  یحاملگ لیاوا اون
 کرد!

 شده بودن! المی خ  یب  دینشد شا انیک  ای  نیاز آرت یخبر  گهید

 تنها فکر و ذهنم بچه هام بودن   االن
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 و طهورا! اهورا

 !انیب  ای داشتم هرچه زودتر به دن دوست

 خوندم! یکتاب درباره باردار  یکل

  یزدم اوناهم با لگد زدن جوابم رو م یحرف م  نمی نازن یها ین  یکرد و رفت با ن  یخداحافظ   جهان
 دادن آخ که چقدر دوستشون داشتم! 

 جهان بودن! عشق منو یثمره  یافسانه ا یدوتا دوقلوها نیا

 بودم که در با لگد باز شد...  یغذا خور   زی م دنیرب گذشت و منم درحال چ هی حدود

 چشم هام اعتماد نداشتم... به

 ... اون!او

 بود..! نیارت

 ها افتاد و شکست.   کیسرام یکه دستم بود رو ییها وانیل

 !ومدیم کمی سرعت نزد به

 نجا؟ یت... تو ا نیآ.. آرت  -

 لبش گذاشت و گفت:   یاشاره اش رو رو انگشت

 .ادیصدات در ن  شششیه-

 گفتم:  هیرو سمتم گرفت که با گر اسلحه

 ا دور بمون! نشو از م کیکنم به منو بچه هام نزد  یخواهش م  نیآرت  -

 . ستمیتا توله سگاتو نکشم دست بردار ن -

 لب زد:  دیچ ی پ ی طور که تسمه رو دور دستش م نیهم 
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ام وه دوست   یمنکه بهت گفته بودم خب ب  ؟یزن  یبه من نارو م  گهیآره؟ د یزنیمنو دور م گهید -
 ؟ یکارو باهام کرد نیچرا ا دمیخر  یصد تا سانتافه واست م  یگفت یم ینداشت

 بود... وونهید نیارت

 .ارهیسر بچه هام ب یبال دمیترس یرفتم م یترس و وحشت عقب م با

 من باردارم.  نیآ... آرت  -

 زد و گفت:   یپوزخند

 کن! ی باهاشون خداحافظ -

زدم و دستم رو مانع برخوردش کردم دلم    یبلند غی نشونه گرفت اما ج کممیتسمه رو محکم سمت ش 
 کباب شد! 

 . دمیچی پ یگفتم از درد به خودم م یافتادم و آخ بلند نیزم یکه به شکمم زد رو یلگد با

 شکمم  درد

 درد  کمر

 ...خون

 هام؟  بچه

 زدم.  یبلند غیدستم که آغشته به خون شده بود ج  دنید با

 رفتم! یشدم عقب عقب م  یو من دور م  ومدیم کمیکوتاه نزد یبا گام ها  نیآرت

 ؟یدی سگو تو بدنت پرورش م نیا یتوله  گهید -

 .خونه اغشته به خون شده بود  کیشده؟ نکنه...؟ کل سرام شونیزی بچه هام چ نکنه

  یها م کیسرام یرو یشدم خودم رو به سخت  نیمحکم پلک هام رو بستم و نقش بر زم ادیاز درد ز  
 کردم عقب برم.  یم  یو سع دمیکش
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رو گرفته  دمید یجلو شونمیپر ینداشت موها  یرمق چیتکون به بدنم بدم، تنم ه  یتونستم ذره ا ینم
 بودن.

کنارم زانو زد و با پوزخند چونه ام رو گرفت و صورتم رو باال آورد با اون دستش شکمم رو لمس کرد و   
 گفت: 

 اگه ناقص باشه!  یمنه حت  یاون بچه  ایبه دن یاگه قراره بچه ا -

بودم  دهی بهش چشم دوختم، به مرز انفجار رسکه از زور درد و اشک سرخ شده بودن  ییچشم ها با
 از درد...  یدوست داشتم بکشمش ول

 !یوون یح  هیمثل پدرت  -

 رو محکم با دو تا دست هاش گرفت و فشرد. گلوم

 . یر ی پس بهتره بم یاگه قراره مال من نش  -

 کردم بچه هام که مردن! یبا نفرت نگاهش م هنوز

اونا   میمن اون بچه ها بودن تموم زندگ یایکرد دن یرو عوض نم یز یچ گهیمردن من د ایبودن  زنده
 رو تحمل کردم اما اون...  یبودن! پنج ماه سخت

 هام   بچه

 تنم  یها پاره

 نم ینازن  یقلو ها دو

 و طهورا رو کشت  اهورا

 اون حالت   یتو نیمن و آرت  دنیباز شدو جهان با اون لبخند دل رباش وارد خونه شد با د در

از دستش افتاد و صداش تو   ییمواد غذا کیبچه هامون گرفته بود و پالست یکه برا  ییعروسک ها 
 شد  یگوشم اکو م

 ؟یکرد  یحرومزاده چه غلط -
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رو مهمون صورتش کرد که رد    یمحکم یلیاش رو گرفت چنان س قهیهجوم برد   نیبه سمت ارت  عیسر
مشت بارونش کرد   نقدریو ا نیمشخص بود انداختش رو زم نیصورت آرت یانگشتاش به وضوح رو 

 که کل صورتش کبود شد.

حال و روز من اشک تو چشم هاش حلقه زده بود و   دنیزد با د یرو کتک م  نیطور که ارت نیهم
 شد.  یم  یکفر  شتریب

 سمتم هجوم اورد و گفت:  جهان

 شه.  یدرست م  یهمه چ زمیماهور عز -

 قلبم شده بود. یجا روانه   کیکه  یپاک  همه احساس نیگرفتم از ا گر

 . دمیو با تمام وجودم عطر تنش رو بلع دیچی دور شونه ها و گردنش پ صانهیدست هام رو حر 

 همه درد رو تحمل کنم.  نیتونستم ا ینداشتم و نم یرمق چیه گهید

 شد و چشم هام بسته شد.  ریاز چشم هام سراز یاشک درشت قطزه

** 

 بودم.  مارستانی جهان چشم هام رو باز کردم تو ب یصدا با

 صورتم رو بوسه بارون کرد و گفت:   کل

 . زمی عز  یشیخوب م -

 م لب باز کردم. گرفته یزور با صدا به

 بچه هام؟  -

 ...دمیبه شکمم کش یاز دست دادم دست اون هارو  دمینگفت و سکوت کرد از سکوتش فهم یچیه

 از اهورا و طهورا نبود! یخبر  گهید

 بر باد رفته بود! میهام مرده بودن زندگ بچه



 عشقم نترس 

156 
 

 کردم.  هیتونستم گر  یاش گذاشتم و تا م نهیس یسرم رو  رو دیخواب مارستانیتخت ب  یکنارم رو جهان

 ارزو داشتم. یمامان شدنم کل یبودم... برا دهیکه براشون ند ییخواب ها چه

 خوندم اما... یتمام روز رو قران م مدیگنج یتو پوست خودم نم  یخوشحال  از

بده  یدلدار دونست من رو  یکرد نم یم هیکردم که اون هم همرام گر هیجهان گر ی نهی رو س یقدر  به
 خودش رو!   ای

 کرد. یآرومم م نشی ریو ش  یدر پ یپ یداد و با بوسه ها یم میدلدار

 مجازات شد االن زندونه! ینکن اون عوض هیگر زمی ماهورا عز شیه -

 هق هق گفتم:  با

 ج... جهان...! خ... خواهرت...  -

 پلک هاش رو بست و گفت:  اروم

 آروم باش!  زمینکن عز هیآروم باش تو فقط گر میدونم نجاتش داد یدونم م یم -

شد؟   یعوض م یز یمگه با آروم شدن من چ گشتن؟ی باشم؟ مگه با آروم شدن من بچه هام بر م  آروم
 که چند ماه ازشون مراقبت کرده بودم...! نمینازن یها بچه

 و گفتم:   دمیآغوشش رو چسب محکم 

 ...!زیخودم از همه چ  هیاز سا یاطراف، حت یترسم از آدم ها یجهان... من م -

 گذاشت و لب زد:  میشونیپ یرو یلبش برد و بوسه ا  کیرو نزد سرم

 عشقم نترس!  -

 

 ان یپا

99/2 /27 
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 ... دیبنده مراجعه کن  یو یبه پ دیداشت  ینظر   ؛یانتقال ؛یسوال

 مشتاقانه منتظر نظراتتون هستم!  

@arianaashoori 
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